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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีท่ีหก  

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 
 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานตาม
แผนแม่บท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมท่ี
อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   
 โดยท่ี อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะในส่วนของ
หน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน เช่น พื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณใน
การด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไป
ยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปัก
ทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าธรรมชาติด้ังเดิมท่ีปกปักรักษาไว้ โดยมีกิจกรรมท่ี
ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และ
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1.เพื่อปกปักรักษาพื้นท่ีป่าธรรมชาติของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีป่าด้ังเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ี แต่จะต้องเป็นพื้นท่ี
นอกเหนือจากพื้นท่ีของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือจะต้องไม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหา
กับราษฎรโดยเด็ดขาด 
 2. เพื่อร่วมมือกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยท่ีกรมฯ น าพื้นท่ีของกรมฯ 
มาสนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 
  ตัวอย่างพื้นท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พื้นท่ีป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พื้นท่ีป่าท่ีชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พื้นท่ีป่าของสถาบันการศึกษา พื้นท่ีป่าของสวน
สัตว์ พื้นท่ีป่าของเขื่อนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้นท่ีป่าของภาคเอกชนท่ี
ร่วมสนองพระราชด าริ เป็นต้น 
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 โดยการด าเนินงานในพื้น ท่ีปกปักทรัพยากร ซึ่ง ท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน /
คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด ารินั้น ๆ โดย อพ.สธ. สามารถเป็น
ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ สนับสนุนบุคลากร /
นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
 1. การท าขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากร   
 2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีของ หน่วยงานท่ีร่วม
สนองพระราชด าริ 
 3. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่นสัตว์ 
จุลินทรีย์  
 4. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุ ต่าง ๆ คุณภาพน้ า 
คุณภาพอากาศ เป็นต้น  
 5. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ี 
 6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีสถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ใน
ระดับหมู่บ้าน ต าบล สนับสนุนให้ประชาชนท่ีอยู่รอบ ๆ พื้นท่ีปกปักทรัพยากร เช่นมีกิจกรรมป้องกันไฟป่า 
กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร เป็นต้น 

ข้อมูลท่ีได้น ามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือ
เอกชนท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
หมายเหตุ 
1. ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
2. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื้นท่ีเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานในกิจกรรมนี้ 
3. พื้นท่ีท่ีน ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการน าพื้นท่ีนั้นเข้ามาน้อม เกล้าฯ ถวาย 
เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้นท่ีท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานนั้น ๆ ท่ีเป็น
เจ้าของ แต่ใช้แนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้น ๆ มีนโยบายใน
การด าเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พื้นท่ีปกปักทรัพยากร เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ทางหน่วยงานสนอง
พระราชด าริฯ นั้น ๆ สามารถด าเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีท่ีเป็นพื้นท่ีล่อแหลมต่อการ
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง 
 ส าหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
หมู่บ้าน ในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  
เป้าหมาย 
 1. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นท่ี ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้นท่ีท่ีทราบแน่ชัดว่าก าลังจะเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากป่า
กลายเป็นสวน พื้นท่ีตามเกาะต่าง ๆ ท่ีจะกลายสภาพเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียว พื้นท่ีท่ีเร่งในการสร้างถนนและ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ให้พิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางด าเนินงานในแต่ละพื้นท่ีเป็นส าคัญ 
 2. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นท่ี ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  
อาจจะก าลังเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นคนละกับพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมท่ี 1  
 โดยท่ี อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมส ารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายใน
การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ 
อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ท้ัง
ในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพื้นท่ีเป้าหมายเดิมให้
แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลาง
ด าเนินงานในพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ  สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ ท้ังพื้นท่ี แต่อาจเริ่มต้นในพื้นท่ีท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากการพัฒนาหรือล่อแหลมต่อการเปล่ียนแปลงก่อนเช่น พื้นท่ีก าลังจะสร้างอ่างเก็บน้ า สร้าง
ศูนย์การค้า พื้นท่ีสร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พื้นท่ีสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นท่ีท่ีก าลังถูกบุก
รุก และในพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีจะถูกพัฒนาเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม 
 2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
 3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ส าหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาหรือมีการเก็บในรูป
เมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในท่ีปลอดภัย การเก็บ ช้ินส่วนพืชท่ีมีชีวิต (เพื่อ
น ามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ) และส าหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บ
ตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ในกิจกรรมท่ี  3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
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หมายเหตุ 
ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล

ในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และน าทรัพยากรท่ีเก็บรวบรวมได้ไปด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อน าทรัพยากรท่ีมีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อน ามาใช้ประโยชน์  จากพื้นท่ีใน
กิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 ท าการคัดเลือกมาเพื่อด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  โดยการน าพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูก เล้ียง และขยายพันธุ์เพิ่มในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย เรียกว่าพื้นท่ีปลูกรักษา
ทรัพยากร 
 2. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นท่ีเแหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ (ex situ)ท้ังในแปลง
เพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท่ี
มีอยู่ 6 ศูนย์ท่ัวประเทศ พื้นท่ีศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร สวนสัตว์ฯ พื้นท่ีจังหวัด  พื้นท่ี
สถาบันการศึกษาท่ีน าเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  เป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ป่าชุมชนท่ีร่วม
สนองพระราชด าริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ และสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ  รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพันธุกรรม 
หรือ ดีเอ็นเอ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่    
 โดยท่ี อพ.สธ. ด าเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
เช่น จังหวัดต่าง ๆ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ  กรม
วิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเ ก็บรวบรวม
ทรัพยากร  ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ท้ังในเรื่องวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพื้นท่ีเป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล าดับ
แรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพื้นท่ี
รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช มี
แนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพื้นท่ีและสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช งาน
ปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนท่ีต้นพันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรม 

2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 
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3. การเก็บรักษาท้ังในรูปของเมล็ด ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว  ในรูปของธนาคารพันธุกรรม  
ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์ 

4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือ ศึกษา
สูตรอาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว และใน
ไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  

5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น  

6. การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

 
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ        

ให้ด าเนินการให้มีสถานท่ีเพาะเล้ียงหรือห้องปฏิบัติการท่ีจะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 
 
หมายเหตุ 
  ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรม
ท่ี  5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  
 

2. กรอบการใช้ประโยชน์ 
 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ใน 
อพ.สธ. ท้ังในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อกัน รวมท้ังพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ  โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีส ารวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาไว้ จากกิจกรรมท่ี 1-3  

2. เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  มีการวางแผนและด าเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ 
น าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริ และมีแนวทางน าไปสู่การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน   
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โดยท่ี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการด าเนินงาน
ด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ  โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาติในดิน คุณสมบัติของน้ า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิดพันธุกรรมด้ังเดิม
ของพืชนั้น ๆ 
 2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพท่ี
คัดเลือกมาศึกษา  
 3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญ เช่น รงควัตถุ กล่ิน สารส าคัญต่าง ๆ ใน
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ท่ีเป็นเป้าหมาย 
 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืชท่ีไม่
เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชท่ีไม่ เคยศึกษามาก่อน รวมถึง
การศึกษาการเล้ียงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ  
 5. การศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์  
เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 6. การจัดการพื้นท่ีท่ีก าหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง  
เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกท้ังศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถ
ใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.  
 ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้  อนุรักษ์  พัฒนา  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ อพ.สธ. เริ่มด าเนินการใน 6 ศูนย์ 
ของ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ 
  1) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  
  2) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
  3) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

  4) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื้นท่ีสนองพระราชด าริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย) 
  5) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พื้นท่ีสนองพระราชด าริของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 
  6) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(พื้นท่ีสนองพระราชด าริของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นท่ีสนองพระราชด าริของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) 
 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
เป้าหมาย 

1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศ โดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ์  และ
การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้ังสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น  ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อพ.สธ. โดยท าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบท่ีเช่ือมต่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
โดยเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็นข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และทรัพยากรต่าง ๆ 
โดยท่ี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา  แต่งต้ังคณะท างาน ประสานงาน ร่วมมือ  พัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ ก าหนดรูปแบบ
ในการท าฐานข้อมูล โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 1. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม
ส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการ
ส ารวจเกบ็รวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์  

2. น าข้อมูลของตัวอย่างพืชท่ีเก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริองค์กรอื่น เช่น 
กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 

3. น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูกรักษา 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เพื่อการประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
พันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ   มีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจเก็บ
รวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผน
ด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อให้
สามารถเช่ือมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง อาจผ่านทางเว็บไซต์ ท่ีมีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล 
 5.หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลนั้น ๆ และขึ้นอยู่
กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้
ด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน) 
 
กิจกรรมที่  6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 เป็นกิจกรรมท่ีน าฐานข้อมูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
จุลินทรีย์ ฯลฯ 
 โดยท่ี อพ.สธ.มีหน้าท่ีประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น
ในเรื่องของพืช มีการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์
ระยะยาวและน าแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระ
ราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมท่ีคัดเลือก ให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อมน า ไปปฏิบัติ 
พันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอื่น ๆ ท่ีอยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้นเมืองต่าง ๆ ท่ีสามารถวางแผน
น าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้นท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา 
ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน 
พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
นั้น ๆ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
 1. จัดประชุมคณะท างานทรัพยากรต่าง ๆ คัดเลือกพันธุ์พืชท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการ
วางแผนพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 2. ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรท่ีคัดเลือกแล้ว เพื่อให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุง
พันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย   
 3. ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อม ในการพัฒนาพันธุ์ทรัพยากรต่ าง ๆ  เช่นพัฒนา
พันธุกรรมพืช  ด าเนินการพัฒนาพันธุ์พืช และน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 4. ด าเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชด้ังเดิม เพื่อประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย 
 
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ 

มีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 
 

3. กรอบการสร้างจิตส านึก 
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ได้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานได้แก่ 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  และกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่  7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1.เพื่อให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรท้ังสามฐาน ให้
รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร
ของประเทศอย่างยั่งยืน 
 2. เพื่อให้หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพื่อน าแนวทางการสร้างจิตส านึกใน
การรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 โดยท่ี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริให้ด าเนินการในกิจกรรมนี้ โดย
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ 
   
แนวทางการด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลก 
  1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตส านึก
ให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร   ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็น
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สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาท่ี อพ.สธ. โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการสมัครได้
ท่ี 
 ส านักงาน อพ.สธ. สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22   
 โทรสาร :  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2221  
 E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) 
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm  

  1.2 อพ.สธ. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือการท่ี
สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุณครู/อาจารย์ น าพรรณไม้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนไป
เป็นส่ือในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพื้นท่ีสามารถใช้พื้นท่ี
ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นท่ีเก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ  ใช้
ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ ถ้าในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีพื้นท่ีในการส ารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้
ใช้พื้นท่ีท่ีอยู่รอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่เพื่อใช้พื้นท่ีนอก
สถานศึกษา 
  1.3  สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการ
ส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  1.4  สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนดและน าไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 
  1.5 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนดขึ้น และรับค าแนะน าจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา อพ.สธ. 
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นหลัก 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  1.7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการด าเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณา
และวางแผน เพื่อน าแนวทางด าเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ระบบโรงเรียน 
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2. งานพิพิธภัณฑ์ 
  เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่ือเข้าถึงประชาชนท่ัวไป ตัวอย่างเช่น 
  2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นท่ีอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
  2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืช ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่นกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เช่ียวชาญ นัก
พฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่  
  2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ด าริ เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นต้น 
  2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย  เขาหมาจอ  ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  สนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ 
  2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
  2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ 
  2.7 ศูนย์การเรียนรู้ 
 
 3. งานอบรม 
  อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์
ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

1) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  
2) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  
3) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
4) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
5) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ล าตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  
6) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร.  
7) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส. 
8) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พื้นท่ี

สนองพระราชด าริของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นท่ีสนองพระราชด าริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
9) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดย อพ.สธ. –มจ. 
10) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
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จ.สุราษฎร์ธานี โดย อพ.สธ.-มอ. 
11) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

จ.ตรัง โดย อพ.สธ.-มทร.ศ. 
12) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน  ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ. 
13) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย อพ.สธ.-ม.มหิดล 
14) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ โดย อพ.สธ.-ม.

มหิดล 
15) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา  โดย อพ.สธ. –

มทร.อ. 
16) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย อพ.สธ.-มข. 
17) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.-มอบ. 
18) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มรภ.อบ. 
19) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดย อพ.สธ. 

–มรอ. 
 

หมายเหตุ 
 ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินงานจัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการด าเนินงานและสนับสนุน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 
โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.  
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใน
สาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้แนวทาง
การศึกษา โดยจัดต้ังเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 
 3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ผู้เช่ียวชาญจากท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัครและ
เข้ามาท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ท้ังส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานท่ีตนเองสังกัด
อยู่ โดยจัดต้ังเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 4. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ให้ด าเนินงานสมัครสมาชิกเข้า
มาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 โดย อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของ
หน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ 

 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริที่มีความพร้อมในการด าเนินการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามท่ีได้พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมี
การร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับ
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีก าหนดการประชุมฯ ส าหรับใน
ระยะ 5 ปีท่ีหกดังนี้ 
 
พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  
  28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560  
  ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 
พ.ศ. 2561 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 5 
พ.ศ. 2562 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
พ.ศ. 2563 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 6 
พ.ศ. 2564 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 

2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าท่ีและนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการขอ
อนุญาตในการน าเสนอผลงานทุกครั้ง  
 3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดย
ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.) 
 4. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยท่ี 
อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ  ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยท่ีชมรมท้ังสอง มีการด าเนินงาน
สนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษาท างานวิจัยในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมส ารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ี อพ.สธ. ก าหนด 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 5. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมท่ี 1-7 
ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานท่ีต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใช้
สถานท่ีของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง 
แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และอบรมให้กับเครือข่าย อพ.สธ. เช่ น สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 6.  การท าหลักสูตร ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  
 7. การเผยแพร่โดยส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้
เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 8.  การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ด าริ ในส่วนท่ี
เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 9. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลท่ัวไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ. 
 10. การด าเนินงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
 11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชด าริ โดยการ
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถด าเนินงานครอบคลุมท้ัง
สามฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยท่ีมี
คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ต าบลท่ีสนองพระราชด าริ มี 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านบริหารและด้านจัดการ  
2. ด้านการด าเนินงาน  ซึ่งแบ่งเป็นอีก 6 งาน ได้แก่ 

1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
2) งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3. ด้านผลการด าเนินงาน 
 

  โดยท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง สามารถท าหนังสือเข้ามาสนอง
พระราชด าริโดยตรง การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. -ต าบลท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ จัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลท่ีสนองพระราชด าริ และน าไปสู่การประเมินเพื่อ
รับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

1. สนับสนุนงานปกติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีต้องทราบในเรื่อง
ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าภูมิปัญญานั้นไป
พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีท าให้เป็นมาตรฐานสากล  

2. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)/เทศบาล ท างานใกล้ชิดกับสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็นก าลังในการร่วมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับต าบล /
เทศบาล  เกิดการสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งช้ีว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบในเรื่อง
ทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญามาก ากับการใช้ประโยชน์ เช่น 
พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมส่ิงแวดล้อม เมื่อมีการท างานร่วมกัน 
อบต./เทศบาล จะได้ข้อมูลทรัพยากรท่ีเป็นปัจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล 

3. อบต./เทศบาล ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการท าทะเบียนทรัพยากรต่าง ๆ ของ 
อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อน าไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร น าไปสู่การเป็นหลักฐาน
ในการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียนอื่น ๆ ต่อไป และเป็น
การยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol) 
 
 

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


