


การประชุมคณะท างานจดัท าแผนแม่บท

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

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



วาระที่ ๑

ประธานแจง้เพื่อทราบ
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วาระที่ ๒

แนวทางการจดัท า

แผนแม่บท อพ.สธ.

ระยะ ๕ ปีที่เจด็

(๑ ตลุาคม ๒๕๖๔-๓๐ กนัยายน ๒๕๖๙)
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การประชมุ
จัดท าแผนแมบ่ทระยะ5 ปีทีเ่จ็ด 

รว่มกบัหน่วยงานรว่มสนองพระราชด าร ิ
กลุม่ที ่3

กลุม่สว่นราชการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากร
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เป้าหมาย

เพื่อพฒันาบุคลากร

อนุรกัษพ์ฒันาทรพัยากร

ใหเ้กิดประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย



วตัถุประสงค ์อพ.สธ.

 ใหเ้ขา้ใจและเห็นความส าคญัของทรพัยากร

 ใหร้ว่มคิด รว่มปฏิบตั ิจนเกิดผลประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย

 ใหมี้ระบบขอ้มูลทรพัยากรใหส้ื่อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ



แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจด็ อพ.สธ. 

ตลุาคม 2564 - กนัยายน 2569

อพ.สธ. ด  าเนินงานสนบัสนุนใหป้ระชาชน

1.เรียนรูท้รพัยากรทอ้งถ่ินว่ามีอะไรบา้ง

2.การอนุรกัษท์รพัยากรทอ้งถ่ินและใช ้  

ประโยชนท์รพัยากรนั้นใหย้ัง่ยนื 

3.การสรา้งจติส านึกในการรกัทรพัยากร 

3 กรอบการด าเนินงาน 8 กิจกรรม

ภายใตฐ้านทรพัยากร 3 ฐาน

กายภาพ

ชีวภาพ

ทรพัยากร

วฒันธรรม

และภมิูปัญญา



กรอบการ

เรียนรู ้

กรอบการ

ใชป้ระโยชน์

กรอบการ

สรา้งจติส านึก

กิจกรรมปกปัก

ทรพัยากร

กิจกรรมส ารวจเก็บ

รวบรวมทรพัยากร

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร

กิจกรรมศูนยข์อ้มูล

ทรพัยากร

กิจกรรมวางแผนพฒันา

ทรพัยากร

กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์

ทรพัยากร

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษ์

ทรพัยากร

3

2

1

4

5

6
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กรอบการด าเนินงาน    กิจกรรมของ อพ.สธ.



กรอบการเรียนรูท้รพัยากร

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

กิจกรรมปกปักทรพัยากร

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร



กิจกรรมปกปักทรพัยากร

เป็นพื้ นที่ป่าธรรมชาตดิั้งเดิม 

ไม่ใช่พื้ นท่ีป่าท่ีมีการปลกูเพิ่มเตมิ ถา้มีการปลกูพืช

เพิ่มเติมใหจ้ดัเป็น

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร



กิจกรรมปกปักทรพัยากร

ใหห้น่วยงานแจง้สถานะพ้ืนท่ีว่าอยูเ่อกสารสิทธิประเภทใด และตอ้งเป็น

พ้ืนท่ีท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริมีสิทธิในพ้ืนท่ีนั้น ๆหรือไดร้บั

อนุญาตใหใ้ชพ้ื้นท่ีนั้น และตอ้งเป็นพ้ืนท่ีท่ีไม่อยูใ่นกรณีพิพาทกบั

ราษฎรในเรื่องของการบุกรุกแผว้ถาง

พ้ืนท่ีของกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานฯ

พ้ืนท่ีของท่ีราชพสัดุ

พ้ืนท่ีของกรมธนารกัษ์



กิจกรรมปกปักทรพัยากร

ถา้ไม่ใช่ป่าธรรมชาตดิั้งเดิม เป็นพื้ นท่ีท่ีมีการใชง้าน 

บริเวณอาคาร สถานท่ี พื้ นท่ีท่ีก าลงัจะเปล่ียนแปลง ใหจ้ดั

อยูใ่นกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร



กิจกรรมปกปักทรพัยากร
หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัท าแผนปฏิบตัิงานปกปัก

พนัธุกรรมพืชใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.

จบัพิกดัท าขอบเขตพื้ นท่ีปกปักทรพัยากรและอาจข้ึนป้ายแสดง

ส ารวจ ท ารหสัประจ  าพรรณไม ้ท ารหสั จบัพิกดั

เพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล  



กิจกรรมปกปักทรพัยากร

ส ารวจเก็บขอ้มูลภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรม

ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยากร

สนบัสนุนใหมี้อาสาสมคัรปกปักรกัษาทรพัยากรใน

พื้ นท่ี สถานศึกษา และ อปท.

หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัท าแผนปฏิบตัิงานปกปักทรพัยากร 

ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.

ส ารวจ ท ารหสัพิกดั และค่าพิกดัของทรพัยากรชีวภาพอ่ืน ๆและ

ทรพัยากรกายภาพเพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล  

http://www.bloggang.com/data/chaiwat4u/picture/1195227815.jpg


กิจกรรมปกปักทรพัยากร
หน่วยงานตา่งๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรอยูใ่นความรบัผิดชอบ จดัท าแผนปฏิบตัิงานปกปัก

ทรพัยากร ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการส ารวจ ไดแ้ก่แบบฟอรม์ใบงาน 9 ใบงาน

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

application  ตา่ง ๆ ของหน่วยงาน, application ของ อพ.สธ.

มีการถ่ายภาพทรพัยากรตา่ง ๆ โดยมีการจบัพิกดั

ขอบเขตของพื้ นท่ี และทรพัยากรในพื้ นท่ี

เตรียมขอ้มูลตา่ง ๆ ประกอบกบัไฟล ์GIS เพื่อลงในฐานขอ้มูล ใน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรตอ่ไป



กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร
ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภมิู

ปัญญาทอ้งถ่ิน โดยด าเนินงานในพ้ืนท่ีล่อแหลมตอ่การเปล่ียนแปลง

ส ารวจเก็บรวบรวมตวัอยา่งทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร

ในพื้ นท่ีเป้าหมาย บริเวณรศัมีอยา่งนอ้ย 50 กิโลเมตร



กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

เก็บรวบรวมตวัอยา่งแหง้และตวัอยา่งดอง 

เพ่ือเป็นตวัอยา่งในการศึกษา ไปไวใ้นพิพิธภณัฑห์รือศูนยก์ารเรียนรูฯ้ ฯลฯ

ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภมิู

ปัญญาทอ้งถ่ิน โดยด าเนินงานในพ้ืนท่ีล่อแหลมตอ่การเปล่ียนแปลง



กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

เก็บพนัธุกรรมทรพัยากร 

ตวัอยา่งพืช เก็บเมล็ด ตน้พืชมีชีวิต ช้ินส่วนพืชที่มีชีวิต

ทรพัยากรอ่ืนๆ ตวัอยา่งสตัว ์จุลินทรีย์ หิน ดิน น ้า

ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภมิู

ปัญญา โดยด าเนินงานในพ้ืนท่ีล่อแหลมตอ่การเปล่ียนแปลง
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เคร่ืองมือที่ใชใ้นการส ารวจ ไดแ้ก่แบบฟอรม์ใบงาน 9 ใบงาน

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

application ตา่ง ๆ ของหน่วยงาน

มีการถ่ายภาพทรพัยากรตา่ง ๆ โดยมีการจบัพิกดั

ขอบเขตของพื้ นท่ี และทรพัยากรในพื้ นท่ี

เตรียมขอ้มูลตา่ง ๆ ประกอบกบัไฟล ์GIS เพื่อลงในฐานขอ้มูล ใน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรตอ่ไป

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร
ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ กายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภมิูปัญญา โดยด าเนินงานในพื้ นท่ีลอ่แหลมตอ่การเปล่ียนแปลง



กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร

ปลกูรกัษาตน้พนัธุกรรมพืชในแปลงปลกู 

ตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรกัษา

เก็บรกัษาในรูปเมล็ด ในรูปของธนาคารพนัธุกรรม

น าพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด

และเน้ือเยื่อ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 



เก็บรกัษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ 

และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation)

เก็บรกัษาในรูปสารพนัธุกรรม DNA 

ของพืช สตัว ์และจุลินทรีย ์

สรา้งสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาต ิสวนสาธารณะ 

ปลกูในสถานศึกษา และจดัท าฐานขอ้มูล

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร
น าพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด

และเน้ือเยื่อ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 



ขยายพนัธุพ์ืช ปลกูพนัธุกรรมพืชและบนัทึกการเจริญเติบโต 

ท าแผนที่และพิกดัตน้พนัธุกรรม

พนัธุกรรมสตัวห์รือจุลินทรีย ์ ใหมี้สถานท่ีหรือ

หอ้งปฏิบตักิารในการเก็บรกัษา

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร
น าพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด

และเน้ือเยื่อ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 
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เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่แบบฟอรม์ใบงาน 9 ใบ

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

application ตา่ง ๆ ของหน่วยงาน

มีการถ่ายภาพทรพัยากรตา่ง ๆ โดยมีการจบัพิกดั

ขอบเขตของพื้ นท่ี และทรพัยากรในพื้ นท่ี

เตรียมขอ้มูลตา่ง ๆ ประกอบกบัไฟล ์GIS เพื่อลงในฐานขอ้มูล ใน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรตอ่ไป

กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร
น าพนัธุกรรมไปเพาะปลกู เล้ียงและขยายพนัธุใ์นพ้ืนท่ีปลอดภยั หรือมีการเก็บ

รกัษาในรูปเมล็ดและเน้ือเยือ่ เก็บในรูปสารพนัธุกรรมหรือดีเอ็นเอ 



กรอบการใชป้ระโยชนท์รพัยากร

กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร

กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร





กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร
ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ที่ส  ารวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน

สภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตัิการ วางแผนและด าเนินการวิจยั น าไปสู่การอนุรกัษแ์ละ

ใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน โดยเป็นโจทยท์รพัยากรมาจากทอ้งถ่ิน

ศึกษาการปลกู การเล้ียง การเขตกรรม 

ศึกษาการจ  าแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล 

ศึกษาวิจยัการขยายพนัธุพ์ืช, สตัว,์ จุลินทรีย ์ฯลฯ



กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร
ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืช และทรพัยากรอ่ืนๆ ที่ส  ารวจ เก็บรวบรวม และปลกูรกัษาไว ้ทั้งใน

สภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง และในหอ้งปฏิบตัิการ วางแผนและด าเนินการวิจยั น าไปสู่การอนุรกัษแ์ละ

ใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน โดยเป็นโจทยท์รพัยากรมาจากทอ้งถ่ิน

ศึกษาการสรา้งผลิตภณัฑต์า่งๆ ที่เป็นผลผลิตจาก

ทรพัยากรตา่งๆ เช่นยา อาหาร เครื่องส าอาง ฯลฯ

ศึกษาการจ  าแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุล 

ศึกษาการสรา้งผลิตภณัฑต์า่งๆ ที่ใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ิน

มาประยุกตใ์ช้



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

ใหมี้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าฐานขอ้มูล

และเก่ียวขอ้งกบัระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์

เขา้มาเป็นคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-

หน่วยงานฯเพื่อด  าเนินการพฒันาการจดัการ

ฐานขอ้มูลใหส้มบูรณแ์ละเป็นปัจจุบนั และเช่ือม

กบัฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.

บนัทึกขอ้มูลจากการท างานในกิจกรรมที่ 1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอื่นๆ 

เพ่ือใหมี้ระบบฐานขอ้มูลที่เช่ือมถึงกนัทัว่ประเทศ น าไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรต่างๆ



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

อพ.สธ. และหน่วยงาน จดัท าฐานขอ้มูลระบบดิจติอล

และพฒันาโปรแกรมรว่มกนั

น าขอ้มูลตวัอยา่งพืชที่รวบรวมไวโ้ดยหน่วยงานเก็บในระบบ

ฐานขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช

น าขอ้มูลจากการส ารวจรวบรวมพนัธุกรรมพืชและ

ทรพัยากรตา่งๆ เก็บในศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช

บนัทึกขอ้มูลจากการท างานในกิจกรรมที่ 1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอื่นๆ 

เพ่ือใหมี้ระบบฐานขอ้มูลที่เช่ือมถึงกนัทัว่ประเทศ น าไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรต่างๆ



กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร

พฒันาการจดัการฐานขอ้มูลใหส้มบูรณแ์ละเป็นปัจจุบนั 

หน่วยงานตา่งๆ สามารถใชป้ระโยชนร์ว่มกนัได้

หน่วยงานที่จะแบง่ปันหรือเผยแพรข่อ้มูลที่เก่ียวขอ้งในงาน 

อพ.สธ. ตอ้งขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน

บนัทึกขอ้มูลจากการท างานในกิจกรรมที่ 1-4 ลงในระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ และทรพัยากรอื่นๆ 

เพ่ือใหมี้ระบบฐานขอ้มูลที่เช่ือมถึงกนัทัว่ประเทศ น าไปสู่การวางแผนการใชป้ระโยชน ์รวมถึงการพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรต่างๆ



เก็บขอ้มลูทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ผ่านใบงาน 9 ใบ

งานและจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งโดย 

อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มลู

Place your screenshot here
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เก็บขอ้มลูทรพัยากรผ่าน

Mobile phone



เก็บขอ้มลูทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ผ่านใบงาน 9 ใบ

งานและจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งโดย 

อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มลู

Place your screenshot here
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เก็บขอ้มลูทรพัยากร

ผ่าน Tablet



เก็บขอ้มลูทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ผ่านใบงาน 9 ใบ

งานและจะมีการตรวจสอบความถูกตอ้งโดย 

อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มลู

Place your screenshot here
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เก็บขอ้มลูทรพัยากร

ผ่าน Desktop
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วตัถุประสงค ์อพ.สธ.

 ใหเ้ขา้ใจและเห็นความส าคญัของทรพัยากร

 ใหร้ว่มคิด รว่มปฏิบตั ิจนเกิดผลประโยชนถึ์งมหาชนชาวไทย

 ใหมี้ระบบขอ้มูลทรพัยากรใหส้ื่อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ



ความเ ช่ือมโยงของงาน อพ.สธ.  กับนโยบายการปฏิ รูปประเทศด้าน

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ตามยุทธศาสตรช์าติ และแนวทางประชารฐั ที่

จะเขา้สู ่Thailand 4.0

ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มีวาระการปฏิ รูปประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity) ซ่ึงมีประเด็นปฏิรูปท่ี 4 ท่ีจะใชง้านสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและ

งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น อพ.สธ. เป็นแนวทางการปฏรูิป โดยจะด าเนินงานใหเ้ป็น 

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

ทัว่ประเทศ (เป้าหมายภายในปี 2564) ทั้งน้ีจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพรอ้ม

ของบุคลากร สถานท่ี และงบประมาณในการรวบรวมและจัดท าบัญชีรายการ ข้ึน

ทะเบียนทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นที่ก  ากับการใช้

ประโยชนจ์ากทรพัยากรเหลา่นั้นในรูปแบบของฐานขอ้มูล โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน เพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชนแ์ละแบ่งปันผลประโยชนจ์ากการใชท้รพัยากร

ที่เป็นธรรมใหก้บัชุมชนทอ้งถิ่นไดต้อ่ไป



แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม





ที่มา: แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม



ที่มา: แผนปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
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กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร

คดัเลือกพนัธุ์

ทูลเกลา้ฯ ถวายแผนพฒันาพนัธุ์

มอบหมายหน่วยงานด าเนินการ ปรบัปรุงและ

พฒันาพนัธุ ์ข้ึนทะเบียนพืชรบัรองพนัธุ์

น าออกสู่ประชาชนและเกษตรกร

น าฐานขอ้มูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใชใ้นการพิจารณาศกัยภาพของพนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์พนัธุจ์ุลินทรยี ์ น าไปสูก่าร

วางแผนพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรตา่งๆ ที่เป็นความตอ้งการของประชาชน ตอบโจทยข์องประเทศ



กรอบการสรา้งจติส านึก

กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร



กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร
สรา้งจติส านึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์

ของพนัธุกรรมพืช รวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ย่างยัง่ยืน

เป็นที่รวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน 

เก็บพรรณไมแ้หง้/ดอง รวมไปถึงใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

โรงเรียนสมาชิกร่วมกบัองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน

และชุมชน ส ารวจจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

จดันิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน



กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

พิพิธภณัฑ์

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตทิี่มีชีวิต

งานพิพิธภณัฑพ์ืช

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยา

งานพิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย

งานพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน หอศิลปวฒันธรรม

นิทรรศการถาวรตา่งๆ 

พิพิธภณัฑใ์นศูนยก์ารเรียนรูฯ้

สรา้งจติส านึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชนข์องพนัธุกรรมพืช 

รวมไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน



กิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร

งานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

งานฝึกอบรมปฏิบตักิารส ารวจและ

จดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

งานที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งจติส านึก

ในการอนุรกัษท์รพัยากร

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

สรา้งจติส านึกใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชนข์องพนัธุกรรมพืช รวม

ไปถึงทรพัยากรตา่งๆ  ใหรู้จ้กัหวงแหนและใชป้ระโยชนอ์ยา่งยัง่ยืน



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร
เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้ร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ประชาชน

สมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนัดและสนใจ

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินโดยองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน

หน่วยงานและผูมี้จติศรทัธาสนับสนุนเงินทุนให ้อพ.สธ. 

ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ.

ด าเนินงานสนบัสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร
เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้ร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 

ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนัดและสนใจ

ชมรมนกัชีววิทยา อพ.สธ. และ ชมรมคณะปฏิบตังิานวิทยาการ อพ.สธ.

หน่วยงานสามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสรา้งจิตส านึกตาม

สถานที่ตา่งๆ ของหน่วยงาน หรือขอใชส้ถานที่ของ ศูนยแ์ม่ข่าย/

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.

ท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัตา่งๆ

ตามแนวทางแผนแม่บทของ อพ.สธ.

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


กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร

เผยแพรผ่่านส่ือตา่งๆ เช่น หนงัสือ วีดีทศัน ์เว็บไซต ์การประชาสมัพนัธ์

จดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการตา่งๆ ของหน่วยงาน 

ในสว่นที่เผยแพรง่านของ อพ.สธ. 

การรว่มจดังานอพ.สธ. ด าเนินการจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้ร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน ประชาชน

สมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติตามความถนัดและสนใจ

หน่วยงานเอกชน มูลนิธิหรือบุคคลทัว่ไป 

สมคัรเป็นอาสาสมคัรในการรว่มงานกบั อพ.สธ.

การด าเนินงานอ่ืนๆ เพื่อเป็นการสนบัสนุนงานตามแนวทางการด าเนินงาน

ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.



กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร

เปิดโอกาสใหห้น่วยงานตา่งๆ เขา้รว่มสนบัสนุนงานของ อพ.สธ. และเปิดโอกาสใหเ้ยาวชน 

ประชาชนสมคัรเขา้มาศึกษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาตติามความถนดัและสนใจ

งานศูนยแ์ม่ข่ายประสาน/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.

งานศูนยเ์รียนรู ้ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากร ฯลฯ



I
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น ำเสนอรำยละเอียดของ
แต่ละกิจกรรมท่ีแต่ละ
หน่วยงำนฯ สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมแต่ละ
กิจกรรม (เปล่ียนไฟล)์
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แนวทำงกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนอ่ืน ๆ

1. กรณีหน่วยงานฯในกลุม่ที่ 3 เชน่กรมทรพัยากรน ้า กรมทรพัยากรน ้า
บาดาล ฯลฯ ทีไ่ดร้บัการขอความอนุเคราะหใ์หช้ว่ยจดัหาแหลง่น ้า พฒันา
พืน้ที่ ฯลฯ ขอใหท้าง อปท. หรอื หน่วยงานทีร่ว่มสนองพระราชด าริ
อพ.สธ. ควรมกีารปฏบิตัติามขัน้ตอนดงัน้ี

1.1 หน่วยงานฯ ทีข่อความอนุเคราะหท์ าหนงัสอืพรอ้มโครงการฯ และ
เหตุผลต่าง ๆ มาที่ อพ.สธ.

1.2 อพ.สธ. ท าหนังสอืถงึหวัหน้าหน่วยงานฯในกลุ่มที่ 3 พรอ้มรบัรอง
วา่อยูใ่นแผนแมบ่ทหรอืแผนงานทีว่างไว้ และใหท้างหน่วยงานฯในกลุม่ที่ 3 

พจิารณา
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แนวทำงกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนอ่ืน ๆ

1.3 เมือ่หน่วยงานฯในกลุม่ที่ 3 ไดพ้จิารณาแลว้ใหท้ าหนังสอืตอบมาที่
อพ.สธ. เพือ่ที่ อพ.สธ. จะไดป้ระสานและแจง้ใหท้างหน่วยงานฯ ทีข่อความ
อนุเคราะหท์ราบวา่จะด าเนินการหรอืไม่/อยา่งไร
*ในกรณีทีม่กีารตกลงเหน็ชอบกนัโดยมไิดผ้า่นมาทาง อพ.สธ. อาจไมไ่ดม้กีาร
ตรวจสอบวา่เกีย่วขอ้งกบั อพ.สธ.จรงิ ๆ หรอืไม่ หรอือาจแคก่ลา่วอา้ง และจะ
ไมท่ราบวา่มแีผนแมบ่ท/แผนปฏบิตังิานทีว่างไวห้รอืไม่ เพือ่สมควรจะให้
หน่วยงานใดก่อน

1.4 หน่วยงานฯทีข่อความอนุเคราะหจ์ากกลุม่ที่ 3 ตอ้งมกีารตัง้
งบประมาณส าหรบัแผนการดแูลและบ ารุงรกัษา เพือ่รองรบัหลงัการสง่มอบ
งาน
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แนวทำงกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนอ่ืน ๆ

2. ในการขอเขา้พืน้ทีส่นองพระราชด าริ อพ.สธ.ของหน่วยงาน เช่น การขอเขา้พืน้ที่
กฟผ. องคก์ารสวนสตัวแ์หง่ประเทศไทย ฯลฯ
เพือ่เขา้ไปท าโครงการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงทีว่างไว้

2.1 หน่วยงานฯ ทีข่อเขา้พืน้ที่ ท าหนงัสอืถงึ อพ.สธ. ล่วงหน้าประมาณ1-2 เดอืน
2.2 อพ.สธ. สง่หนงัสอืพรอ้มรายละเอยีดในการเขา้พืน้ทีฯ่ ไปยงัหวัหน้าหน่วยงานฯ

กลุ่มที่ 3
2.3 เมือ่หน่วยงานฯในกลุ่มที่ 3 ไดพ้จิารณาแลว้ใหท้ าหนงัสอืตอบมาที่ อพ.สธ. 

เพือ่ที่ อพ.สธ. จะไดป้ระสานและแจง้ใหท้างหน่วยงานฯ ทีข่อเขา้พืน้ทีท่ราบวา่จะ
ด าเนินการหรอืไม/่อยา่งไร
*ในกรณีทีม่กีารตกลงเหน็ชอบกนัโดยมไิดผ้า่นมาทาง อพ.สธ. อาจไมไ่ดม้กีารตรวจสอบ
ว่าเกีย่วขอ้งกบั อพ.สธ.จรงิ ๆ หรอือยูใ่นแผนแมบ่ท อพ.สธ.-หน่วยงานฯ หรอืไม่ หรอื
อาจแค่กล่าวอา้ง และจะไมท่ราบว่ามแีผนงานไวห้รอืไมแ่ละสมควรจะใหห้น่วยงานใดก่อน



วาระที่ ๒

ก าหนดการส่งแผนแม่บท อพ.สธ.

ระยะ 5 ปีที่เจด็ภายในวนัที่ 30 เมษายน 2564

และ 31 สิงหาคม 2564 

ส่งแผนปฏิบตังิานฯประจ าปี

งบประมาณ 2566

หมายเหต:ุ สามารถปรบัแผนแม่บทฯและ

แผนปฏบตังิานฯ ไดทุ้กปี

59
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▫ การจดัสง่แผนปฏิบตังิานประจ  าปี 

ควรส่งทุกโครงการท่ีมีอยูใ่นแผน

แม่บท ถา้ตอ้งการปรบั ใหท้ าหนังสือ

ขอปรบัแผนแมบ่ท และแผน

ปฏิบติังานรายปีใหส้อดคลอ้งกนั และ

ตอ้งมีรายละเอียดตามเกณฑก์าร

พิจารณาแผน

62



เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-

หน่วยงานฯ และคณะท างานฯ และผู ้

ประสานงาน 

ใหห้น่วยงานท าหนังสือแจง้ทาง 

อพ.สธ.ทุกครั้งท่ีมีการเปล่ียนแปลง
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วาระที่ ๓

เรื่องอ่ืน ๆ
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ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
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ตดิตอ่ประสานงาน

ดร.ปิยรษัฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรพัย์

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.

piyarat.rspg@gmail.com


