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

ค ำน ำ 
 

แผนแม่บทโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)  
เป็นแผนท่ีไดจ้ดัท าขึ้ นตามแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี และเพื่อใชแ้ผนแม่บทเป็นกรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ. การจัดท าแผนแม่บทฉบับน้ี 
ไดจ้ดัท าขึ้ นภายใตก้ารมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริซ่ึงมีคณะท างานจดัท าแผนแม่บท อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด จ านวน 10 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1.กลุ่มความมัน่คงทางทรพัยากร 2.กลุ่มสรา้งจิตส านึกในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากร 3.กลุ่มส่วนราชการท่ีเกี่ยวกบัทรัพยากร 4.กลุ่มการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร 
5.กลุ่มมหาวิทยาลยั 6.กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 7.กลุ่มนโยบายในเร่ือง
ของทรพัยากร 8.กลุ่มจงัหวดั 9.กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน และ 10.กลุ่มภาคเอกชนและมลูนิธิ 
 แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด มีลกัษณะแผนการด าเนินงานระยะ 5 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564- 
30 กนัยายน พ.ศ. 2569) มีกรอบแนวคิดและทิศทางการด าเนินงานเพื่อสนองพระราชด าริในเรื่องการอนุรกัษ์
ทรพัยากรของประเทศเป็นองคร์วมโดยไม่ไดด้ าเนินการเฉพาะทรพัยากรพนัธุกรรมพืชอยา่งเดียว แต่หมายถึง
ทรัพยากร 3 ฐาน ไดแ้ก่ 1. ทรัพยากรกายภาพ 2. ทรัพยากรชีวภาพ และ 3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
มีแนวทางการด าเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ซ่ึงเป็นไปในทิศทางท่ีตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ซ่ึงมี 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความมัน่คง 2. การสรา้งความสามารถในการแข่งขนั 3. การพฒันาและ
เสริมสรา้งศกัยภาพคน 4. การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม 5.การสรา้งการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ 6.การปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ยิ่งไปกวา่น้ัน แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด ยงัมีแนวทางท่ีสอดคลอ้งและสนับสนุนงานตามแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) และไปในทิศทางเดียวกบัยุทธศาสตร์การวิจยั
และนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงมี 4 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย ์
การสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 2. การวิจัยและนวตักรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 3. การวิจัยและ
นวตักรรมเพื่อตอบโจทยก์ารสรา้งองคค์วามรูพ้ื้ นฐานของประเทศ และ 4. การสรา้งบุคลากรพฒันาระบบนิเวศ
และเครือขา่ยการวจิยัและนวตักรรมท่ีเขม้แข็ง 
 แผนแมบ่ท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด มีแนวทางการด าเนินงานท่ีมีวธีิการท างานในพื้ นท่ีท่ีมีความพรอ้ม
ในการด าเนินงานจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรอยา่งชดัเจน มีการพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึงการบริหาร
จัดการท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ ตลอดจนเครือข่ายไดแ้ก่สมาชิก 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน เพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายตามแนวทาง
พระราชด าริท่ีไดว้างไวด้ว้ยการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานดา้นวิชาการทั้งในดา้นการ
ศึกษาวิจยัและการสรา้งนวตักรรม โดยใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมต่อถึงกนัทัว่ประเทศ น ามาสู่การอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์อยา่งมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
 อยา่งไรก็ตามการด าเนินงาน อพ.สธ. ในระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด เป็นระยะเวลาของปีท่ี 31-35 ของ อพ.สธ. 
จะบงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมไดน้ั้น จ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัท าแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจนโดยอาศยัศกัยภาพและ
การมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อนัจะน าไปสู่การพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรอยา่งยัง่ยืน
และส่งผลประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทยอยา่งแทจ้ริง 
 

              โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

         คณะท างานจดัท าแผนแม่บท 
                                        30 กนัยายน 2564 

คำ�นำ�



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

 สารบญั 

  หนา้ 
1. ความน า   1 
 
2. พระราชด าริ  พระราชกระแส พระราชวินิจฉยั                                                                12 
 
3. พระราชปรารภ                                                                                                                    17 
 
4. สรุปภาพรวมการด าเนินงาน อพ.สธ.  19 
 (ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หน่ึง – ระยะ 5 ปีที่หก)                                                              
  

5. สรุปผลงาน 30 ปี ในภาพรวม อพ.สธ. ตามกรอบการด าเนินงาน อพ.สธ.               28  
   
6. สรุปงาน อพ.สธ. ในฐานะหน่วยงานของส านักพระราชวงั                                   52 
 
7. ภาระงานของ อพ.สธ. ตามวตัถุประสงคข์อง อพ.สธ. ณ ปัจจุบนั                         54 
 
8. เป้าหมายรวมและวิสยัทศัน ์                                                                                      56 
 
9. วตัถุประสงค ์                                                                                                               56 
 
10. พนัธกิจ                                                                                         56 
 
11. เป้าหมายในแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจด็                                                                    57 
 
12.   แนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจด็     58 
 
13.   แนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจด็     78 
 ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
       13.1 กลุ่ม G1 กลุ่มความมั่นคงทางทรพัยากร        78 
       13.2 กลุ่ม G2 กลุ่มสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร      88 
       13.3 กลุ่ม G3 กลุ่มส่วนราชการท่ีเก่ียวกบัทรพัยากร       99 
 

สารบญั (ตอ่) 
       หนา้ 

 
       13.4 กลุ่ม G4 กลุ่มการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร    111 
       13.5 กลุ่ม G5 กลุ่มมหาวิทยาลัย           122 
       13.6 กลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภฏัและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  124 
       13.7 กลุ่ม G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องทรพัยากร      141 
       13.8 กลุ่ม G8 กลุ่มจงัหวัด           146 
       13.9 กลุ่ม G9 กลุ่มหน่วยงานสนบัสนุน          164 
       13.10 กลุ่ม G10 กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ               175 
 
14. แผนการด าเนินงาน อพ.สธ.    186                                                                     
 14.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นวิชาการ    186      
 14.2 แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานในกิจกรรมตา่ง ๆ 187            
         ของ อพ.สธ. 
 14.3 แผนการด าเนินการและพฒันาในพ้ืนท่ีเป้าหมาย                  187 
   
 15. การสนองพระราชด าริโดยหน่วยงานและองคก์รตา่ง ๆ 189  
   
 16. ระยะเวลาด าเนินงาน                                                                                                        191 
 
 17. งบประมาณด าเนินงาน                                                                                                     191 
 
 18. องคก์รการบริหารงาน                                                                                                       192 
 
 19. การจดัท าแผนปฏิบตักิาร                                                                    195 
 
 20. การติดตามประเมินผล 196 
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       หนา้ 

 
ภาคผนวก 
 ประมวลพระราชด าร ิพระราชกระแส พระราชวินิจฉยั 200 
 ส าเนาพระราชกระแสเรื่องแผนการจดัการงบประมาณ อพ.สธ. 234 
 ขัน้ตอนการพิจารณาและสนบัสนุนโครงการฯ และงบประมาณตามแนวทาง

การด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
236 

 ขัน้ตอนการขอสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. โดยหน่วยงานตา่ง ๆ 238 
 ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน และ ศูนยป์ระสานงาน 

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ 
241 

 ส าเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบตักิารด าเนินงาน 
อพ.สธ.-กระทรวงศึกษาธิการ 

246 

 ส าเนาหนงัสือกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่น เรื่อง การขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงาน อพ.สธ.   

249 

 แผนภาพการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 252 
 ขัน้ตอนการสมคัรสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่นและสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรยีนผ่านการด าเนินงานโดยจงัหวัด 
260 

 ประกาศ อพ.สธ. แตง่ตัง้คณะกรรมการ 262 
 คณะท างานจดัท าแผนแม่บทโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก

พระราชด ารฯิ ระยะ 5 ปีท่ีเจด็ 
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 ค านิยามของค าศัพทเ์ฉพาะท่ีนิยมใชใ้นการด าเนินงาน อพ.สธ. 281 
 ท าเนียบผูบ้ริหาร อพ.สธ. 286 
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แผนแม่บทโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

            1. ความน า 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงสืบสานพระราชปณิธาน 
ในการอนุรกัษ์ทรพัยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ซ่ึงทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงใหค้วามส าคญัและเห็นความส าคญัของการ
อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัท่ีทรงท าเป็นตวัอยา่งดว้ยพระองคเ์อง ในปี พ.ศ. 2503 
ท่ีเสด็จผ่านอ าเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี เพื่อแปรพระราชฐานไปยงัพระราชวงัไกลกงัวล อ.หวัหิน  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทรงทอดพระเนตรพื้ นท่ี ท่ีมียางนาอยู่  และก าลังจะเปล่ียนแปลงไป  
จึงทรงให้อนุรักษ์ต้นยางนาและเพาะเมล็ดยางนา ต่อมาในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2504  
ซ่ึงเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ ้าอยู่หัว  ตอนท่ีทรงมีพระชนมายุ 9 พรรษา ทรงร่วมปลูกป่ายางนากับ 
สมเด็จพระบรมราชชนกและสมเด็จพระบรมราชชนนี โดยมีขา้ราชบริพาร คณาจารยแ์ละนิสิต
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ร่วมกนัปลูกตน้ยางนา เป็นสวนป่ายางนา ณ พระราชวงัสวนจิตรลดา 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยงัทรงใหน้ า
พรรณไมจ้ากภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไวใ้นพระราชวงัสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และทรงมี
โครงการพระราชด าริท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรพัฒนาแหล่งน ้ า การอนุรักษ์และ
พัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม ้เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาใน  
พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดท้รงสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร โดยมีพระราชด าริกบั นายแกว้ขวญั วชัโรทยั เลขาธิการพระราชวงั ใหด้ าเนินการ
อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยพระราชทานให ้
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผูด้ าเนินการจดัตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้ น  
ในพ.ศ. 2536 - 2549 ไดร้บัทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้ นตรงกบัเลขาธิการพระราชวงั 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส านักพระราชวังด าเนินการจัดสรร
งบประมาณให ้และให ้อพ.สธ.ด าเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค ์
สวนจิตรลดา โดยท่ี อพ.สธ. ด าเนินงานภายใต้แผนแม่บทเป็นระยะ โดยมีระยะละหา้ปี  

แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
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ของโรคอุบัติใหม่ และสถานะของการพฒันาประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ
โดยมีส่วนท่ีสอดคลอ้งและเสริมกนัอยา่งชดัเจนในเร่ืองท่ี อพ.สธ. ด าเนินงานใหป้ระเทศอยา่งเป็น
รูปธรรม เช่น ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงระดบัโลกท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี 
ท่ีมีความผสมผสานในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลกับเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึง  อพ.สธ. มีกิจกรรม
อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรท่ีด าเนินงานมามากกว่า 30 ปี ผนวกกบัแนวโน้มในการท่ีมี
ขอ้มูลทางทรพัยากรขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีตอ้งมีการจดัการขอ้มูลเหล่าน้ัน ซ่ึงในแผนแม่บท 
อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด เน้นในการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 5 (กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร) 
ไดข้อความร่วมมือไปยงัหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริทั้งหมด ด าเนินงานศูนยข์อ้มูลทรพัยากร
อย่างเป็นรูปธรรมและใชง้านไดจ้ริง โดย อพ.สธ. ร่วมกบัมูลนิธิ อพ.สธ. จดัท าเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลทรพัยากรและน ามาสู่การแสดงผลท่ีชดัเจนโดยมีการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ 
(Big Data Analysis) ร่วมกบัระบบขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์เพื่อการน าขอ้มลูเหล่าน้ีไปใช้
ประโยชน์ไดอ้ย่างชดัเจน ยิ่งไปกว่าน้ันขอ้มูลจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ สมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน และสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน จะสามารถเชื่อมต่อถึงกนัและน ามาสู่
การใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื ซ่ึงจะเป็นขอ้มลูของประเทศสนับสนุนยทุธศาสตรช์าติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
ในเร่ืองของการก าหนดกรอบทิศทางการพฒันาประเทศ ท่ีมุ่งไปในอนาคตใหม้ีความสอดคลอ้ง
กับเป้าหมายการพัฒนาท่ียัง่ยืน (Sustainable Development Goals:  SDGs)  นอกจากน้ัน  
แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(พ.ศ. 2560 - 2579) อย่างเป็นรูปธรรม ดว้ยกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์  
และกิจกรรมท่ี 5 (กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรัพยากร) ของ อพ.สธ. โดยท่ียุทธศาสตรก์ารวิจยัและ
นวตักรรมแห่งชาติ น้ันมี 4 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 1.การวิจยัและนวตักรรมเพื่อตอบโจทยก์ารสรา้ง
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 2.การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
3.การวจิยัและนวตักรรมเพื่อตอบโจทยก์ารสรา้งองคค์วามรูพ้ื้ นฐานของประเทศ และ 4.การสรา้ง
บุคลากรพฒันาระบบนิเวศและเครือขา่ยการวจิยัและนวตักรรมท่ีเขม้แข็ง   
     แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดเป็นแผนแม่บทท่ีจัดท าขึ้ นเพื่อใชเ้ป็นกรอบ 
ในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเขา้มามีส่วนร่วม
วางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศไทย ทั้งภาครฐัและเอกชน ใหมี้แนวทาง
ด าเนินงานต่อเน่ืองตามกรอบแผนแม่บท โดยเน้นการท างานเขา้ไปสรา้งจิตส านึกในการรักษา
ทรพัยากร ตั้งแต่ในสถานศึกษา ด าเนินงานในระดบัทอ้งถ่ินในการท าฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน
ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ฐานทรพัยากรไดแ้ก่ ทรพัยากรชีวภาพ, ทรพัยากรกายภาพ และทรพัยากร
วฒันธรรมและภูมิปัญญา โดย อพ.สธ.เน้นการด าเนินงานตามทิศทางตามแผนแม่บทท่ีวางขึ้ น 
สรุปเป็นทิศทางในการด าเนินงานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร โดยเร่ิมจาก หวนดูทรพัยส่ิ์ง
สินตน ศักยภาพมากล้นมีใหเ้ห็น ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ และประโยชน์แท้แก่มหาชน  
ซ่ึงการด าเนินงานเหล่าน้ี ท าให้ทราบฐานข้อมูลทรัพยากรท่ีมีอยู่จริงดังกล่าว จะน าไปสู่ 
การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน บนพื้ นฐานของการมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยต่อไป 
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       นโยบายในเรื่องการจดัการสถานการณด์า้นทรพัยากรของโลกและประเทศไทย 
 

1.1 อพ.สธ. กบัอนุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ทัว่โลกตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  จากความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีลดน้อยลงทุกวนั  ท่ีนอกจากกฎหมายภายในของแต่ละประเทศท่ีเขา้มา
มีส่วนบังคับใช ้ยงัมีกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศซ่ึงเกี่ยวขอ้งในเร่ืองของทรัพยากร
ชีวภาพต่างๆ โดยเฉพาะอนุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ, CBD (Convention on Biological 
Diversity) ซ่ึงประเทศไทยไดม้อบสตัยาบนัสารเพ่ือเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เมื่อวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลใหอ้นุสญัญาฯ มีผลบงัคบัใชก้บัประเทศไทย
ในฐานะภาคีล าดบัท่ี 188 เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2547  

โดยเน้ือหาของวตัถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ คืออนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการ 
ใชท้รพัยากรทางชีวภาพอยา่งยุติธรรมและเท่าเทียมดงัน้ันประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นภาคีจึงตอ้ง
จดัท านโยบาย มาตรการและแผนการด าเนินงานขึ้ นเอง พระราชบญัญติัท่ีออกมาเพ่ือใชใ้นการน้ี
แลว้ไดแ้ก่ พระราชบัญญัติคุม้ครองพนัธุ์พืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุม้ครองและส่งเสริม 
ภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไ้ขเพิ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 3)  
พ.ศ. 2551 พระราชบญัญติัท่ีปรบัปรุงขึ้ นใหม่ ในปีพ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2551 รวมถึงระเบียบ
คณะกรรมการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรชีวภาพแห่งชาติ ว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
การเขา้ถึงและการไดร้ับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ เป็นต้น นอกจากน้ัน 
ประเทศไทยยงัตอ้งเตรียมพรอ้มและมีมาตรการเพ่ืออนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและความปลอดภัยทางชีวภาพ  
ในปี พ.ศ. 2554 ณ ปัจจุบันก าลังอยู่ในการพิจารณา (ร่าง) พระราชบญัญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. ........ 

สืบเน่ืองจากการเป็นภาคีของ CBD ท าใหป้ระเทศไทยต้องพิจารณาการให้
สตัยาบันเขา้เป็นภาคีในสนธิสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยทรพัยากรพนัธุกรรมพืชเพ่ืออาหาร
และการเกษตร ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) (International Treaty on Plant Genetic Resources 
for Food and Agriculture 2001, ITPGR) ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรของประเทศ มีสาระส าคญัคือ 
ทรพัยากรพืชอาหารและการเกษตร 64 สกุล (genus) ประมาณ 3,300 ชนิด (species) ท่ีแนบทา้ย 
สนธิสัญญาฯ ซ่ึงเป็นของหน่วยงานภาครัฐจะตกเป็นของพหุภาคี ซ่ึงรวมไปถึงขอ้มูลต่างๆ  
ท่ีอยู่ในหน่วยงานของรัฐ ด้วยเหตุน้ีเราอาจสูญเสียทรัพยากรของประเทศ เน่ืองมาจาก 
เมื่อต่างชาติไดน้ าไปศึกษาวิจยัและพฒันา แลว้น าไปจดสิทธิบัตรเป็นพืชพนัธุ์ใหม่อาจส่งผลให้
ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจา้ของสิทธิในการใชท้รัพยากรน้ันๆ เน่ืองจากอาจถูกจดสิทธิบัตร 
โดยต่างชาติไปแลว้ จึงเป็นอนัตรายอยา่งยิ่ง ในเรื่องของการสูญเสียความรูแ้ละภูมิปัญญาพื้ นบา้น
ของไทยใหก้บัต่างประเทศ โดยท่ีประเทศไทยยงัไม่มีความพรอ้มของมาตรการเพ่ืออนุรกัษ์และ 
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ใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน การเขา้ถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชและ 
การแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียม 

 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าการเป็นเจา้ของทรัพยากรแต่ไม่สามารถผลิตและใชป้ระโยชน์ 
อย่างเต็มท่ีได้ จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งในอนาคต  ทั้งน้ีทางอพ.สธ.ได้เสนอกับคณะผู ้วิจัย 
การศึกษาผลกระทบสนธิสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยพนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร 
และคณะกรรมการพิจารณากระบวนการให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ท่ีมีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตลอดจน หน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง คือใหป้ระเทศไทยมี 3 สถานะคือ ภาครฐั ภาคเอกชน และ  
ส่วนพระองค์ โดยท่ี อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ จัดเป็นหน่วยงาน 
ส่วนพระองค ์ดังน้ันหากต่างประเทศจะน าขอ้มูลหรือพนัธุกรรมใดๆ ไปใช ้ตอ้งขอพระราชทาน
ขอ้มูลหรือพนัธุกรรมน้ัน ๆ ก่อน ขึ้ นอยูก่บัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

จากสถานการณ์น้ีทาง อพ.สธ. จึงขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าดว้ยพนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร โดยทรงมีพระราชวินิจฉยัเมื่อวนัท่ี 16 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 ดงัน้ี 
  “หากผลการวิจยั และประชาพิจารณ ์ประเทศไทยยงัไม่พรอ้ม ก็ขอใหช้ะลอไปก่อน   
ระหว่างน้ี ขอใหนั้กวิชาการทุกฝ่ายร่วมมือกัน  เตรียมคนใหพ้รอ้มโดยเร่งด่วน เพราะวนัท่ี
จ  าเป็นตอ้งรบัการน้ี ตอ้งมาถงึสกัวนัหน่ึง”  
  เช่นเดียวกับในวันท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงมีพระราชด ารัสในพิธีเปิดการประชุม
วิทยาศาสตรน์านาชาติเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งท่ี 5 เรื่องวิวฒันาการของพนัธุศาสตรแ์ละผลกระทบ
ต่อโลก ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ในส่วนงานวิจยัทางพนัธุศาสตรท่ี์มีความกา้วหน้ามากขึ้ น ดงัน้ี  
  “ความรูต้่าง ๆ เหล่าน้ัน แมจ้ะมีประโยชน์มากก็จริง แต่ถา้ใชไ้ม่ถูกเรื่ องถูกทาง
โดยไม่พิจารณาใหด้ีใหร้อบคอบแลว้ ก็อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบเสียหายแก่ชีวติความเป็นอยูแ่ละ
ส่ิงแวดลอ้มอย่างรา้ยแรงไดเ้ช่นกัน เหตุน้ีประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพัฒนา
จ าเป็นจะตอ้งศึกษา ใหรู้เ้ท่าและรูท้ัน” 
  ดังน้ันจากอนุสัญญา CBD และ ITPGR อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนอง
พระราชด าริ จะเป็นส่วนท่ีท าการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน  
โดยขึ้ นอยูก่บัพระราชวินิจฉยั เป็นอิสระ ไม่ขึ้ นกบัผลของสนธิสญัญา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งขึ้ นอยูก่บั
จิตส านึกท่ีรกัและหวงแหนทรพัยากร ดังท่ีมีพระราชกระแส “การรกัทรพัยากร คือการรกัชาติ 
รกัแผน่ดิน” 
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1.2 อพ.สธ. รว่มมือหน่วยงานรว่มสนองพระราชด าริสนับสนุนทิศทางยุทธศาสตรช์าติ 
ปัจจุบันพื้ นท่ีป่าไม้ทัว่ประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 - 2562 มีจ านวน 

102,484,072.71 ไร่ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.68 ของประเทศ ต่อมาจากรายงานของกรมป่าไม้
พื้ นท่ีป่าไมท้ัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวน 102,353,484.76 ไร่ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 
31.64 ของประเทศ ซ่ึงลดลงจากปี พ.ศ. 2561 - 2562 จ านวน 130,587.95 ไร่ นัน่แสดง 
ใหเ้ห็นว่านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ เพื่อเพิ่มพื้ นท่ีป่าไมท้ั้งป่าเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อเศรษฐกิจ 
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของพื้ นท่ีประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ท่ีใหค้วามส าคญักบั 
การพัฒนาท่ียัง่ยืน โดยเฉพาะการผลักดันให้มีส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืนในทุกจังหวัดของประเทศไทย  
ยงัไม่ประสบความส าเร็จ พบวา่ถูกบุกรุกลกัลอบตดัไมแ้ละถูกท าลายโดยไฟป่าอยา่งต่อเน่ืองทุกปี   

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 - 2563 มีนโยบายการแบ่งออกเป็นพื้ นท่ีอนุรักษ์ 25%  
ทั้งการขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกของชาติอุทยานแห่งชาติฯ หรือพื้ นท่ีป่าสงวน เป็นตน้ ส่วนอีก 15% 
จะผลักดันใหเ้ป็นพื้ นท่ีป่าเศรษฐกิจต่อไป  โดยมีหลักการลดการคุกคามการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปลูกป่าเพื่อฟ้ืนฟูสภาพป่าท่ีเสื่อมโทรม ตลอดจนท าใหค้วามหลากหลาย
ทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพิ่ม การแกไ้ขปัญหาคนอยูก่บัป่าท าใหม้าปรบัปรุงพระราชบญัญติัต่างๆ ไดแ้ก่ 

-พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562 
-พระราชบญัญติัอุทยานแหง่ชาติ พ.ศ. 2562 
-พระราชบญัญติัป่าไม ้(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2562  
-พระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. 2562 
จึงมีการส ารวจการครอบครองท่ีดิน ภายใตแ้ผนปฏิบัติงานการจดัการพ้ืนท่ีป่า

อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าเส่ือมสภาพ เพื่อขบัเคล่ือนใหพ้ื้ นท่ีป่าเพิ่มขึ้ นเป็นรอ้ยละ 40 ของพื้ นท่ี
ประเทศไทย จากขอ้มูลของกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช พบว่าพื้ นท่ี 
ป่าไมย้งัคงลดลงอย่างต่อเน่ือง สวนทางกับนโยบายในการเพิ่มพื้ นท่ีป่า ส่งผลท าใหพ้รรณพืช
หลากหลายชนิดท่ียงัไม่ไดศึ้กษาและบางชนิดท่ียงัไม่ส ารวจพบสูญพนัธุ์ไป  จากส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้
เพียงแต่ทรัพยากรชีวภาพท่ีประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนท าลาย ทรัพยากรกายภาพ  
และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวขอ้งก็จะสูญหายไปดว้ย 

         การแกไ้ขกฎหมายโดยยกเลิกไมห้วงหา้มบนท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ สิทธิครอบครอง
ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท าใหก้ารปลูก การตัดไมเ้ศรษฐกิจใหเ้ป็นเรื่องท่ีง่ายขึ้ น ประชาชน
สามารถปลูกและตัดไม้เศรษฐกิจได้โดยถูกกฎหมายเหมือนการปลูกพืชเกษตรทัว่ไป เป็นส่วนหน่ึง 
ในการส่งเสริมใหเ้กิดพื้ นท่ีป่าเศรษฐกิจใหเ้พิ่มมากขึ้ น นอกจากการปลูกไมม้ีค่าทางเศรษฐกิจ  
(58 ชนิด) ท่ีสามารถใชป้ระกนัเงินกูไ้ดแ้ลว้ อาจรวมถึงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรท่ีมีอย่างหลากหลาย
มาท าวิจัยและน าไปใชไ้ดจ้ริงในระบบสาธารณสุข การผลักดันสมุนไพรและต ารับยาแผนไทย 
หรือยาสมุนไพรเขา้สู่บัญชียาหลักแห่งชาติ  โดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 รายการ 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
รายงานวา่ในจ านวนยาแผนไทยท่ีอยู่ในบญัชียาหลกัแห่งชาติน้ัน จ าเป็นตอ้งใชส้มุนไพรท่ีเป็นพืช
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วตัถุมากกว่า 200 ชนิดผนวกกับธาตุวตัถุ สัตวว์ตัถุและภูมิปัญญาในการผลิตยาแผนไทยใหม้ี
คุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรบัในการใชใ้นโรงพยาบาลทัว่ไปในประเทศและต่างประเทศ 
  การท าลายป่าและการท าใหป่้าเส่ือมโทรมน้ัน มีขอ้มูลชัดเจนว่าก่อใหเ้กิดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีส าคัญท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก  
โดยภาคป่าไม ้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17 - 20 ของการ
ปล่อยก๊าซฯ ในทุกภาคส่วน ดังน้ัน หากสามารถรักษาพื้ นท่ีป่าไวไ้ดจ้ะช่วยป้องกันและลดผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกจากการตดัไมท้ าลายป่า 
การท าใหป่้าเส่ือมโทรม รวมถึงบทบาทของการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไมอ้ย่างยัง่ยืน และการเพิ่ม 
การกักเก็บคาร์บอนในพื้ นท่ีป่าในประเทศไทยเพื่อเป็นกรอบแนวทางภายใต้อนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ เพ่ือการรกัษาและจดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยนื
ของประเทศไทย เพื่อเป็นแหล่งดูดซบัและกกัเก็บคารบ์อนของโลก รฐับาลไทยเองไดใ้หส้ตัยาบนั
ต่ออนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีส และ 
ถูกก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 13 ใหไ้ทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และเป็นสงัคมคารบ์อนต า่ ลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ดงัน้ันการด าเนินการในเรื่องของการลดการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจกของประเทศเพื่อลดอุณหภูมิโลก และการส่งเสริมใหม้ีป่าไมเ้พิ่มมากขึ้ น เพื่อเป็นแหล่ง 
ดูดซบัและกกัเก็บคารบ์อนของประเทศและของโลก ตลอดจนแผนแม่บทการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2563) ไดก้ าหนดเป้าหมายในการรักษาป่าไมท่ี้มีอยู่ 
และเพิ่มพื้ นท่ีป่าของประเทศเป็นร้อยละ  40 ของพื้ นท่ีประเทศ ซ่ึงนโยบายน้ีได้ระบุไวใ้น
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบบัท่ี 11 ดังน้ัน เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบาย
และการด าเนินการภายใตอ้นุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ 
ความตกลงปารีส  (Paris Agreement 2015) ตลอดจนรักษาไว ้ซ่ึ งฐานทรัพยากรป่าไม  ้
เพื่อเป็นสินทรัพยใ์นการพัฒนาประเทศและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. จึงจัดท าโครงการ 
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเรื่องการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไมโ้ดยสรา้งแรงจูงใจและกระบวนการ  
มีส่วนร่วม เพื่อเป็นการเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองบทบาทของป่าไมต่้อการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศใหทุ้กภาคส่วนท่ีเกี่ยวขอ้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีอาศยัในพื้ นท่ี
และมีการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมด าเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาคป่าไม ้ดว้ยการลดการไม่ท าลายป่าและการท าใหป่้าเส่ือมโทรม ช่วยในการ
เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีป่าดว้ยการอนุรักษ์ป่าไม ้การจัดการป่าไมอ้ย่างยัง่ยืน และ 
เพิ่มการกกัเก็บคารบ์อนในพื้ นท่ีป่า (Carbon Storage) ดว้ยการปลูกเสริมตน้ไมใ้นป่าเส่ือมโทรม 
ปลูกป่าในพื้ นท่ี ท่ีถูกท าลายหรือพื้ นท่ีว่าง การปลูกตน้ไมเ้พ่ิมในพ้ืนท่ีต่างๆ การกกัเก็บคารบ์อน
ในรูปของอินทรีวตัถุในดิน (Soil Carbon Storage) ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งความตระหนักและ
ความเขา้ใจร่วมกันในการด าเนินการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.  
ในเกือบทุกกิจกรรม 
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อพ.สธ. จึงค านึงถึงการจดัการองคก์รใหเ้ป็นคารบ์อนนิวทรลั (Carbon Neutral) 
และสนับสนุนหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริใหด้ าเนินกิจกรรมดว้ยความใส่ใจต่อผลกระทบ 
ต่อโลกรอ้น การท ากิจกรรมซ่ึงก่อใหเ้กิดคาร์บอนเครดิต เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกและสนับสนุนใหเ้กิดงานวิจยัท่ีเป็นมาตรฐาน พฒันาส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกและวจิยัเพิ่มการกกัเก็บคารบ์อนในเน้ือไมแ้ละการกกัเก็บในดิน 

ประเทศไทยมีแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 2570  
ซ่ึงแผนดังกล่าวไดใ้ชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกบัการจดัการภยัพิบัติของประเทศ  
แต่ถึงแมป้ระเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่าว แต่นั่นเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าต่อภัยธรรมชาติ 
ท่ีเกิดขึ้ น ส่ิงท่ีควรตระหนักมากท่ีสุดคือสาเหตุของการเกิดส่ิงเหล่าน้ัน อันได้แก่การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีก าลังถูกคุกคามในหลายๆ ลักษณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนทัว่ไป 
ควรตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องคุ ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และ 
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ตระหนักถึงความสมบูรณ์ทางดา้น
ทรพัยากรธรรมชาติในพื้ นท่ีต่าง ๆ ตลอดจนรบัทราบปัญหาในระดับความรุนแรงท่ีเกิดขึ้ นจาก
การท่ีทรพัยากรต่างๆ ก าลงัจะสูญส้ินไป ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัการการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ
และการใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื   

  ประเทศไทยมียุทธศาสตรค์วามมัน่คงแหง่ชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564)
ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเล 
ในระยะเวลาดังกล่าว มุ่งเน้นการสรา้งเสถียรภาพความปลอดภยัเสรีภาพและสภาวะแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยัง่ยืน  จึงได้ด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพื่อผลักดันใหเ้กิดกฎหมายเพื่อรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลโดยมีหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งซ่ึงลว้นเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
กรมประมง กรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซ่ึ งตระหนักในปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการดูแลรักษาทรัพยากรและน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ เช่นปัญหาการท าลาย
ส่ิงแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหาอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกับทางทะเล ปัญหาทรัพยากรและ 
การท าประมง การบริหารและการจดัการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแย่งชิงทรพัยากร 
ในทะเลระหวา่งกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและระหวา่งประเทศ รวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีจะน าไปสู่
การท าลายทรัพยากรทางทะเลท่ีเป็นแหล่งรวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง
ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย และเกี่ยวพนักบัประเทศเพื่อนบา้นอีกดว้ย 
  จากค าสัง่คณะหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 62/2559 มีผลบงัคบัใช้
ตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ”  
โดยก าหนดใหม้ีสภานโยบายวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ เพื่อท าหน้าท่ีในการก าหนดทิศทาง
นโยบาย ยุทธศาสตร ์รวมทั้งปรบัปรุงระบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศ ตลอดจนก ากบัและ
ติดตามการบริหารจดัการ การจดัสรรงบประมาณ และประเมินผลการด าเนินการ ใหเ้ป็นไปอยา่ง
เหมาะสมและมีเอกภาพ อนัเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาการวจิยัของประเทศ และปฏิรูปการ
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บริหารราชการ และเกิดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579)  
ซ่ึงมี 4 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่   

1. การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  
2. การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
3. การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งองคค์วามรูพ้ื้ นฐานของประเทศ 
4. การสรา้งบุคลากรพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม 

ท่ีเขม้แข็ง ซ่ึงตอ้งใชทุ้นทางทรพัยากรของประเทศเป็นพ้ืนฐานทั้งส้ิน 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ( อพ.สธ.)  
เป็นหน่วยงานในกรมกิจการพิเศษ ส านักพระราชวัง เป็นหน่วยประสานงานกลาง อพ.สธ.  
ดว้ยจ านวนของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 210 หน่วยงาน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564) สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจ านวน 5,858 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2564) และสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ใหทุ้กอปท.เขา้มาเป็นสมาชิกทั้งหมด (7,850 แห่ง ขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ณ วันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2563) ท าใหก้ารด าเนินงานของ อพ.สธ.ครอบคลุมทัว่ประเทศ  
ดังน้ันการด าเนินงาน อพ.สธ. จึงควรมีหน่วยงานเขา้มาช่วยในการประสานงานกับทุกจงัหวดั
เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง อพ.สธ. ใหป้ระสบความส าเร็จ 
อพ.สธ. จึงไดป้ระสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อสนับสนุน 
ใหเ้กิดศูนยป์ระสานงานโดยมหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  ใหเ้กิดขึ้ นตั้งแต่แผนแม่บท 
ระยะ 5 ปีท่ีส่ี (1 ตุลาคม 2549-30 กันยายน 2554) และในปี พ.ศ. 2561สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานใหมี้ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. จ านวน 5 แหง่ ไดแ้ก่     
    1. ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
                      2. ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. -มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
                      3. ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.- มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี  
                      4. ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.- จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  
                      5. ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์ 
ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ทั้ง 5 แห่ง  ด าเนินการร่วมมือกบัศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.  
ท่ีจะมีเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ (21 แห่ง ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2564) รวมเป็น 26 แห่ง  
ในการดูแลเครือข่าย อพ.สธ. อย่างใกล้ชิด ให้เกิดการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และ 
ใชป้ระโยชน์อย่างอย่างยืนมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม และมีฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีสามารถ
เชื่อมต่อถึงกนัเพ่ือการน าไปใชป้ระโยชน์และวางแผนพฒันาทรพัยากรต่อไป 

ในพ.ศ. 2561 อพ.สธ.ได้เข ้าร่วมกับนโยบายการปฏิรูปประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางประชารัฐ ท่ีจะเขา้สู่ 
Thailand 4.0 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  
มีวาระการปฏิรูปประเทศดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ซ่ึงมีประเด็นปฏิรูปท่ี 4  
โดยใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ. เป็นแนวทางการปฏิรูป  
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โดยจะด าเนินงานใหเ้ป็น ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทอ้งถ่ิน ต าบล...” ใหค้รอบคลุม 
7,225 ต าบล ทัว่ประเทศ (เป้าหมายภายในปี 2564) จดัเป็นโครงการภายใตแ้ผนการปฏิรูป
ประเทศท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) มีการก าหนดการปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โดยให้งานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
มีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินต าบลใหค้รอบคลุมทุกต าบลทัว่ประเทศ ทั้งน้ี
จ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร สถานท่ี และงบประมาณในการรวบรวมและ
จดัท าบญัชีรายการขึ้ นทะเบียนทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีก ากบัการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่าน้ันในรูปแบบของฐานข้อมูล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน  
เพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใชท้รพัยากรท่ีเป็นธรรมใหก้บัชุมชน
ทอ้งถ่ินไดต่้อไป 

อพ.สธ. ประสานกับท่ีปรึกษากระทรวงมหาดไทย อพ.สธ. มีความเห็นว่า
กระทรวงมหาดไทยควรเป็นหลกัในการด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นเรื่องของ
ความมัน่คงในมิติของความมัน่คงทางทรัพยากรของประเทศ และสอดรับกับนโยบายมหาดไทย 4.0  
แต่เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยไม่มีภารกิจดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยตรง  
จึงจ าเป็นตอ้งบูรณาการร่วมกนัในหลายกระทรวง เพื่อใหเ้ป็นนโยบายและตวัชี้ วดัของหน่วยงาน 
เพ่ือก ากบัการด าเนินงานสนองพระราชด าริไปยงัส่วนราชการ ดงัเช่น 

-กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและตวัชี้ วดัในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน
โดยมีนักเรียนช่วยส ารวจในทอ้งถ่ิน  

-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวตักรรม ก ากับดูแลมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นพี่เล้ียงใหก้บัโรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาวิจยัต่อยอดเพ่ือการอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยนื  

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยส านักงานปลัดกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก ากบัการปฏิบติังานของส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มในทุกจงัหวดั และจะมีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามพระราชบญัญติัความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.....
ท่ีก าลงัจะมีขึ้ น  

-กระทรวง เกษตรและสหกรณ์มี การ ดูแลเรื่ อ ง เกษตร ปศุสัตว์  และประมง  
มีพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธุพ์ืช พ.ศ. 2542 

-กระทรวงสาธารณสุขมีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คุม้ครอง 
ภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พืชสมุนไพรและถ่ินอาศยั ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองและส่งเสริม
ภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 เป็นตน้  

อพ.สธ. จึงด าเนินการประสานดา้นโยบายโดยมีการประชุมหารือระหว่างผูแ้ทน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กรมการ
ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในวันท่ี  2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  
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ในการประสานงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย จึงจ าเป็นตอ้งเป็นนโยบายและตวัชี้ วดัในการขบัเคล่ือน
ให้จังหวัดสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นพี่เล้ียงให้ความรู้  
ซ่ึงในขณะน้ีเป็นจุดเริ่มต้นท่ีทาง อพ.สธ.ท าความเขา้ใจกับมหาวิทยาลัยท่ีเป็นศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. เพ่ือสรา้งความเขา้ใจใหก้บัเครือข่ายขา้งตน้ 
จ าเป็นต้องเป็นนโยบายและตัวชี้ วัดในการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้ตรงตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคต่์อไป 
  ในแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดน้ี อพ.สธ. จึงมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานลงไป 
ในรายละเอียดมากขึ้ น อีกทั้งมีแนวทางปฏิบติั ตลอดจนเครื่องมือ และวิธีการในการท างานท่ีจบัตอ้งได ้ 
ยิง่ไปกวา่น้ัน ในระยะแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก ถือเป็นระยะแหง่การท างานท่ีประสบความส าเร็จ
ในเรื่องของการมีเครือข่ายหรือผูด้ าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม ไดม้าซ่ึงฐานขอ้มูลเพ่ือตอบโจทย์
ในการท างานตามแนวทางของยุทธศาสตรช์าติ จะส าเร็จและบรรลุเป้าหมายไดก้็ต่อเมื่อประเทศ
ไทยของเรายงัมีทรพัยากรน้ันๆอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ ทรพัยากรวฒันธรรม
และภูมิปัญญา ส่วนการน าไปใชป้ระโยชน์ทรพัยากรน้ันๆ ประชาชนตอ้งเขา้ใจ และมีจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน อพ.สธ. จึงมีกิจกรรมท่ีส าคัญยิ่ง คือ 
ต้องท าให้เกิดการส่ือสาร การศึกษาเรื่อ งการอนุรักษ์ ท่ีรู ้ถึงปลายทางว่าการอนุรักษ์น้ัน 
เป็นประโยชน์อยา่งไร ซ่ึงน าไปสู่ความมีส านึกต่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรท่ีทุกคนเกิดความตระหนัก
และหวงแหนทรพัยากรท่ีมีอยู ่

อพ.สธ. จึงวางแผนแม่บทท่ีมีบทบาทในการติดตามและประสานงานการดูแล
รักษาทรัพยากรของประเทศ รวมถึงสรา้งเครื่องมือต่างๆ เพื่อสรา้งความตระหนักและน าไปสู่ 
การสรา้งจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรของประเทศท่ีน าไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยั ่งยืน  
ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติท่ีถูกวางไว ้จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยู่ ณ ตอนน้ี  
ตอ้งช่วยกนัอนุรกัษ์รกัษา ฟ้ืนฟู พฒันา เพื่อน าไปสู่การใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยืนใหก้บัประเทศไทย 
ซ่ึงตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. ภายใต้การน้อมน าพระราชกระแส  
“การรกัทรพัยากร คือการรกัชาติ รกัแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบติัโดยแทจ้ริง 
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 การปลูกรกัษาพนัธุกรรมพืช 
 1) พระราชทานแนวทางอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช โดยควรอนุรกัษ์พนัธุท่ี์ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ
ไวด้ว้ย 
 2) สรา้งธนาคารพืชพรรณส าหรบัเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชท่ีเป็นเมล็ดและเน้ือเยือ่ 
 3) ทรงใหม้ีการปลูกรกัษาพนัธุกรรมพืชไวใ้นศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทองอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จงัหวดันราธิวาส 

 การอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนพ์นัธุกรรมพืช 
 1) เมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตรอ์ยา่งไร และก็ไดศึ้กษาเร่ืองตน้ไมต่้าง ๆ ก็ยงั
เห็นวา่มีหน่วยงานทั้งหน่วยงานของรฐัและของเอกชน ทั้งเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม ้
กรมวิชาการเกษตร และสถาบนัการศึกษาท่ีท างานเกี่ยวกบัเร่ืองของพืชเหตุผลท่ีศึกษาพืชพรรณ
เพราะถือวา่ง่ายกวา่การศึกษาอยา่งอ่ืน ศึกษาวา่พืชกี่ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดต่าง ๆ เร่ืองงาน
อนุกรมวิธานก็ศึกษากนัหลายแหง่จึงน่าจะมีการรวบรวมวา่แต่ละสถาบนัน้ันไดท้ างานในส่วนของ
ตนอยา่งไร ตวัอยา่งเชน่ พืช ก็ไดศึ้กษาในส่วนท่ีแต่ละแหง่ไดร้วบรวมน้ันชื่อต่างหรือซ ้ากนัอยา่งไร 
เพื่อท่ีจะไดร้วมกนัวา่ประเทศเรามีอะไรบา้ง 
 2) ศึกษาคุณค่าทางอาหารของผักพื้ นเมืองเหล่าน้ันมีอะไรบา้งและไดมี้การวิเคราะห์ 
พิษภัยของพืชเหล่าน้ันไวด้ว้ย เดิมเท่าท่ีคิดก็ยอมรับว่าไม่ไดคิ้ดเร่ืองพิษภัย จากการวิจัยของ
นักวิชาการก็ไดท้ราบว่ามีพืชพื้ นบา้นบางอย่างท่ีรับประทานกันอยู่ซ่ึงมีพิษบา้ง  ถา้บริโภคกัน 
ในส่วนท่ีเป็นทอ้งถ่ินก็อาจไม่เป็นพิษภัยมาก การส่งเสริมเป็นโครงการขึ้ นมาแลว้ ก็จะมีการ
ขยายพันธุ์เป็นจ านวนมากและก็รับประทานอย่างน้ีซ ้าๆ ซากๆ ซ่ึงจะมีอันตรายต่อร่างกาย 
เป็นอยา่งยิ่ง และพืชน้ีจะเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจไดอี้ก ถา้ทราบสรรพคุณและน ามาใชใ้นส่วนท่ี
ขยายพันธุ์แลว้ไม่เป็นอันตราย การขยายพันธุ์จะเป็นการช่วยในเร่ืองของการส่งเสริมอาชีพ 
ใหแ้กร่าษฎรเพิ่มขึ้ น แต่ตอ้งไมล่ะเลยในเรื่องของวชิาการ 

 ศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช 
 1) ทรงใหท้ าศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถแสดง
ลกัษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได ้เพื่อความสะดวกในการอา้งอิงคน้ควา้ 
 2) ทรงใหด้ าเนินการเชื่อมขอ้มูลกนัระหว่างศูนยข์อ้มูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม ้
กรมป่าไมก้บัศูนยข์อ้มลูพนัธุกรรมพืชสวนจิตรลดา 
 3) ทรงใหด้ าเนินการท าฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ โดยการบันทึกตัวอย่างพรรณไมแ้หง้
บนัทึกลงแผ่น photo CD และเม่ือแลว้เสร็จใหท้ าส าเนาใหห้น่วยงานน้ันๆ 
 4) ทรงใหห้าวธีิด าเนินการใหข้อ้มลูเกี่ยวกบัพนัธุกรรมพืชของหน่วยงานต่าง ๆ ส่ือถึงกนั
ในระบบเดียวกนัได ้
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 5) อยากจะท าฐานขอ้มูลท่ีนักวิชาการทุกคนจะใชใ้นการคน้ควา้ไดด้ว้ยกนั คิดวา่ท าฐาน 
ขอ้มลูในคอมพิวเตอรซ่ึ์งใชก้ารเรียกช่ือพืชท่ีทุกคนจะเขา้ถึงได ้
 6) เพื่อเป็นส่ือในระหว่างสถาบันต่าง ๆ บุคคลต่าง ๆ ท่ีท าการศึกษาใหส้ามารถใช้
ฐานขอ้มูลเดียวกนั เพื่อใหก้ารศึกษาไม่ซ ้าซอ้น สามารถท่ีจะด าเนินการใหก้า้วหน้าเป็นประโยชน์
ทางวชิาการได ้
 7) ฐานขอ้มูลทางดา้นพืชในหน่วยงานต่าง ๆ น้ัน มีหอพรรณไม  ้กรมป่าไม  ้มีพืชท่ี
นักวิชาการ นักวิจยั และนักพฤกษศาสตรรุ์่นแรก ๆ ไดเ้ก็บตวัอยา่งพรรณพืชแหง้เก็บไวเ้ป็นเวลา
เกือบจะรอ้ยปีแลว้ ตัวอย่างพรรณไมเ้หล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีค่าสูง จะเป็นประโยชน์ในดา้นการศึกษา 
แต่ว่าของต่างๆ เหล่าน้ีย่อมเก่าแก่ไปตามกาลเวลาจะเสียหายอย่างน่าเสียดาย แต่สมยัน้ีเรามี
เทคโนโลยีท่ีจะรกัษาส่ิงเหล่าน้ีเพื่อใหนั้กวิชาการไดศึ้กษา ก็ขอใหช้่วยกนัท าโครงการถ่ายรูปและ
ถ่ายขอ้มูลพรรณไม  ้เพื่อเป็นฐานขอ้มูล แต่การเก็บฐานขอ้มูลไวแ้ห่งเดียวอาจสูญหายไดก้็มี
ความคิดกนัว่าจะใหห้น่วยงานต่าง ๆ ช่วยกนัเก็บ หากท่ีหน่ึงเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมี้ขอ้มูล
เอาไวไ้ม่สูญหายไปจากประเทศไทยหรือจากโลกน้ีไปหมด ฐานขอ้มูลน้ีเป็นของมีค่าตอ้งช่วยกนั
ดูแลใหดี้ และผูท่ี้จะมาใชใ้หถู้กตอ้งใหเ้ป็นประโยชน์แกป่ระเทศไทยแกม่นุษยชาติต่อไป 

 8)    ใหร้ะมดัระวงัในการน าขอ้มูลพืชพรรณท่ีหายากในประเทศไทยลงเว็บไซต ์อาจท าให้
ชาวต่างชาติน าไปศึกษาและอา้งวา่เป็นของตนเองได ้

 การสรา้งจิตส านึก 
 1) พระราชทานแนวทางการสอนและอบรม ใหเ้ด็กมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 
ควรใชว้ธีิปลูกฝังใหเ้ด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณ และเกิดความปิติท่ีจะศึกษา
และอนุรกัษ์ต่อไป การใชว้ิธีการสอนการอบรมท่ีใหเ้กิดความรูสึ้กกลวัว่าหากไม่อนุรกัษ์แลว้จะเกิดผลเสีย  
เกิดอนัตรายแกต่นเอง จะท าใหเ้ด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว 
 2) พระราชทานแนวทางด าเนินงานเกี่ยวกบังานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน โดยควรให้
เด็กหัดเขียนต าราจากส่ิงท่ีเรียนรูจ้ากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการน าตน้ไมม้าปลูก
เพิ่มเติมใหเ้ด็กรูจ้กัน้ัน ตอ้งไมม่ีพืชเสพติด 
 3) ควรน าตวัอยา่งดิน หิน แร่ มาแสดงไวใ้นหอ้งพิพิธภณัฑพ์ืชดว้ยเพราะในจงัหวดัตาก 
มีหิน แร่ อยูม่ากชนิด 
 4) ทรงใหห้าวิธีการท่ีจะท าใหเ้ด็กสนใจในพืชพรรณต่าง ๆ และเกิดความสงสยัตั้งค าถาม
ตนเองเกี่ยวกบัพืชพรรณท่ีตนสนใจน้ัน ซ่ึงจะน าไปสู่การศึกษาทดลอง คน้ควา้วิจยัอย่างง่าย ๆ  
ท่ีโรงเรียนท่ีไม่มีหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนัก  ก็สามารถด าเนินการได้ หากอาจารย ์
ในโรงเรียนต่าง ๆ ท าไดด้งัน้ีก็จะชว่ยใหเ้ด็กเป็นคนฉลาด 
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 5) เร่ืองท่ีจะสอนใหนั้กเรียนหรือเด็กมีความรูแ้ละมีความรกัในทรพัยากรคือ การรกัชาติ
รกัแผน่ดนิ ท าไดโ้ดยกอ่ใหเ้กิดความรกัความเขา้ใจ โดยนอกจากพืชพรรณแลว้ส่ิงท่ีมีในธรรมชาติ
ส่ิงท่ีหาไดง้่าย ๆ น้ันก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่าง ๆ ไดห้ลายอยา่ง วิชาศิลปะก็ใหม้า
วาดรูปตน้ไมไ้ม่ตอ้งหาของอ่ืนใหเ้ป็นตวัแบบ หรือในเร่ืองภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะท าให้
เร่ืองการเขียนรายงานท าใหห้ดัเขียนหนังสือหรืออาจแต่งค าประพนัธ์ ในเร่ืองของวชิาการทอ้งถ่ิน
เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยูแ่ลว้ท่ีจะใหนั้กเรียนไดศึ้กษาหาความรูท้อ้งถ่ิน นอกจาก
ความรูท่ี้เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางมาแลว้ แมแ้ต่ต าราก็มีการส่งเสริมใหค้รูอาจารยใ์นทอ้งถ่ิน
ได้รวบรวมความรู ้หรือได้แต่งขึ้ นในระยะน้ี  เท่าท่ีเห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการทางด้าน
ศิลปวฒันธรรม อาชีพทอ้งถ่ินมาบา้ง แต่ในดา้นของธรรมชาติน้ันยงัมีค่อนขา้งน้อย การอนุรกัษ์
ทรัพยากรน้ันไม่ใช่เฉพาะใหเ้ด็กนักเรียนปลูกป่าหรือว่าใหอ้นุรักษ์ดินปลูกหญา้แฝกอย่างเดียว  
ก็พยายามใหอ้อกไปดูขา้งโรงเรียนว่าท่ีนัน่มีอะไรอยู่ และตน้ไมน้ั้นชื่ออะไร เป็นอะไร พืชพรรณ
หลายอยา่งซ่ึงก็ยงัไม่เป็นท่ีรูจ้กัในส่วนกลาง ในทอ้งถ่ินน้ันก็มีชื่อพื้ นเมือง แต่พอเอาเขา้จริงแมแ้ต่
ชื่อวทิยาศาสตรก์็ยงัไมม่ีใครแน่ใจวา่ชื่ออะไร ก็น ามาศึกษา 
 6) ด้านสาระท่ีจะต้องใชเ้ป็นการสอนต้องปรับปรุงใหใ้หม่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ดังท่ี
ทอดพระเนตรท่ีโรงเรียนสตรีภูเก็ต และควรมีงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

 การด าเนินงานเฉพาะพ้ืนท่ี 
 1) การด าเนินงาน อพ.สธ.บริเวณเกาะแสมสารและเกาะขา้งเคียง มีดงัต่อไปน้ี 
   ใหม้ีรูปแบบการด าเนินการใหเ้กาะแสมสารเป็นแหล่งศึกษา 

 ใหศึ้กษาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใตท้ะเล (ศึกษาในทุกทรพัยากร) 
  ให้มีการจัดท าป้ายบอกชื่อและประโยชน์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิด  พร้อมทั้ง 
     มีเอกสารหรือแผ่นพบัเพ่ือเผยแพร่ความรู ้
  ใหม้ีการรวบรวมพนัธุไ์มน้านาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน ้า โดยเนน้ระบบ 

นิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซ่ึงรวมถึงสัตวต่์าง ๆ ดว้ย นอกจากน้ีไดร้วม
เอาเกาะเล็ก ๆ รอบเกาะแสมสารเขา้ในโครงการฯ ในลักษณะผสมผสาน
เน่ืองจากอยู่ใกลก้นัและมีความคลา้ยคลึงกันในหลาย ๆ ดา้นใหท้ าการส ารวจ 
ทั้งดา้นภูมิศาสตร ์ธรณีวทิยา อุตุนิยมวทิยา แร่ธาตุ ฯลฯ ไปพรอ้ม ๆ กนั 

   ควรพิจารณาหาแหล่งน ้าจืดใหเ้พียงพอ 
   อาคารส่ิงกอ่สรา้งควรท าในลกัษณะชัว่คราวและเรียบง่าย 
   ควรจดักลุ่มอาจารย ์นิสิตนักศึกษา เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนดอ้ยโอกาสเขา้มา

ศึกษาธรรมชาติ 
 2) การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  ให้กองทัพเรือ 
ใชง้บประมาณปกติ โดยเมื่อเสร็จแลว้ใหก้องทัพเรือดูแลรับผิดชอบจัดการโดยทาง  อพ.สธ.  
เป็นแกนกลางและเป็นฝ่ายวิชาการประสาน และใหมี้การศึกษาต่อเน่ืองส าหรับด้านการ 
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จดัแสดงผลงานวิชาการ ควรค านึงถึงการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์การแสดงไม่ซบัซอ้น ในดา้นการ
จดัการควรเนน้ใหค้นมาชมท่ีพิพิธภณัฑ ์และพิพิธภณัฑน้ี์ควรมีรายได ้
 
 การบรหิารจดัการและอ่ืนๆ 
 1) งานท่ีหน่วยราชการต่าง ๆ ไดท้ ามาแลว้เป็นจ านวนมากและมีการตั้งหน่วยข้ึนมาใหม่ 
ถา้มีการไดม้าประชุมพรอ้มกนัจะไดต้กลงกันว่าใครท าอะไร จะไดไ้ม่ซ ้าซอ้นกนั และในส่วนท่ี
เหลือถา้ซ ้ากันก็อาจตกลงกันไดว้่างานน้ีใครจะท า ซ่ึงงานในส่วนท่ีส านักพระราชวงัเคยท าอยู่  
หากมีหน่วยงานอ่ืนท่ีรบัผิดชอบโดยตรงรบัไปท าแลว้ ทาง อพ.สธ. – ส านักพระราชวงั มอบส่วนน้ี
และปรบัมาท างานดา้นการประสานงานหรือประสานความร่วมมือ และพิจารณาดูว่าจะท างานได้
โดยประหยดังบประมาณไดอ้ย่างไร บางส่วนท่ีอาจจะยงัไม่จ าเป็นในขั้นน้ีหรือว่าท าไดไ้ม่ตอ้งเน้น
ความหรูหรา หรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะท่ีใชจ้ริง ๆ และก็ประหยดัไปไดเ้ป็นบางส่วนก็จะดี 
 2) งานท่ีจะศึกษาพืชหลายชนิดเป็นเร่ืองท าไดย้ากและท าไดช้า้ คน ๆ เดียวหรือสถาบนั ๆ 
เดียวจะครอบคลุมไม่ไดท้ั้งหมด ถา้มีหลาย ๆ หน่วยงานช่วยกันก็อาจจะไดง้านมาก ปัจจุบัน
ประเทศค่อนขา้งจะฝืดเคืองเพราะฉะน้ันท างานอะไรถึงแมจ้ะเป็นงานท่ีดี ถา้ตกลงกันไดแ้ลว้ 
ก็จะเป็นการประหยดัพลงัคนหรืองบประมาณ 
  อพ.สธ. มีจุดประสงค์ส าคัญท่ีจะใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้ท างานมา ได้มีโอกาส
แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความรูซ่ึ้งกนัและกนั รวบรวมขอ้มูลเพื่อท าใหว้ิชาการ
ด้านน้ีก้าวหน้าไปและเป็นการประหยัดเพราะแทนท่ีต่างคนต่างท า งานไหนท่ีมีผู ้ท าแล้ว 
จะไดร้่วมกนัท าโดยไมซ่ ้าซอ้นกนั 
 3) งานปัจจุบันเร่ืองการรักษามาตรฐานเป็นเร่ืองส าคัญเพราะงานอาจจะไม่จ ากัดอยู่ 
แต่ภายในประเทศ อาจจะต้องมีการติดต่อไปถึงประเทศอ่ืนด้วย เป็นการสรา้งความเจริญ 
ใหแ้กป่ระเทศเพราะฉะน้ันจะตอ้งท างานในลกัษณะท่ีคนอ่ืนยอมรบัได ้
 4) โครงการฯแบบน้ีไม่ใช่จะท าส  าเร็จในเวลาสั้นๆ ตอ้งมีโครงการระยะที่หน่ึง 
ระยะท่ีสอง และระยะต่อๆ ไป ต่อไปก็ตอ้งศึกษาเร่ืองสิ่งมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติต่างๆ  
ของพวกน้ีเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เม่ือสนใจแลว้ก็อยากปกปักรักษาไม่ท าลายใหสู้ญสิ้ นไป 
ก็เป็นการช่วยอนุรกัษเ์ป็นอยา่งดี 

ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

 1) มีพระราโชบายท่ีใหม้ีศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง ไดแ้ก่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั (จฬ.) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลยัขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยสุีรนารี (มทส.) และมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์(มอ.) เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
ของส านักพระราชวงัท่ีให ้อพ.สธ. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานโดยตรงและผ่านทาง
ศูนยแ์มข่า่ยประสานงาน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการดูแลเครือขา่ยของ อพ.สธ. (สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
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โรงเรียนและสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน) ท่ีครอบคลุมอยูท่ัว่ประเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบาย
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ก ากับดูแลมหาวิทยาลัย 
เพื่อเป็นพี่เล้ียงใหก้บัโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และศึกษาวิจยัต่อยอดเพื่อการ
อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยนื  
 2) อพ.สธ. สนับสนุนใหม้หาวิทยาลยัต่าง ๆ (หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริกลุ่ม G5 
กลุ่มมหาวทิยาลยั และกลุ่ม G6 กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฎัและมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล) 
เป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ทัว่ประเทศ และประสานกับศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  
ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของ อพ.สธ. ท่ีไป
ด าเนินงานร่วมกบัเครือขา่ย อพ.สธ. ใหค้รอบคลุมทั้งประเทศ  

3) ศูนยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ด าเนินงานอยูภ่ายใต้
การก ากับดูแลของ คณะกรรมการ ด าเนินงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัย ท่ีมีอธิการบดีเป็น
ประธาน  
 4) ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยต่าง  ๆ 
ถือเป็นการด าเนินงานตามกรอบการสรา้งจิตส านึก ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรกัษ์ทรพัยากร ตามแผนแม่บท อพ.สธ. โดยมีโครงสรา้งการท างานของศูนยฯ์ และมีบุคลากร 
ด าเนินงานอยา่งชดัเจนในมหาวทิยาลยั 
 

3. พระราชปรารภ 
 3.1 ในวิชาเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม-มัธยม ครูอาจารย์มักจะสอนให้
นักเรียนศึกษาถึงโลกของเราเร่ืองธรรมชาติ การศึกษาของใกลต้ัวได้แก่ พืชพรรณท่ีมีอยู่ใน 
ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีง่ายไม่เสียค่าใชจ้่ายสูงและมีประโยชน์เพิ่มประสบการณ์แก่นักเรียนในดา้นต่าง ๆ  ได ้ 
งานท่ีคนในระดับผูใ้หญ่ไดศึ้กษาในพืชพรรณต่าง ๆ น้ัน เด็กเล็กๆ ก็น่าจะไดป้ระโยชน์ดว้ย
โรงเรียนบางแหง่ตั้งอยูใ่นถ่ินทุรกนัดารแต่มีพืชพรรณต่าง ๆ ขึ้ นอยู ่ท่ีคนอ่ืน ๆ นอกพื้ นท่ีจะเขา้ไป
ศึกษาไดย้าก ทั้งนักเรียนและผูป้กครองอาจจะมีความรูม้ากกว่าคนอ่ืน ๆ นักเรียนอาจจะเรียน
จากผูป้กครอง เป็นเร่ืองของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวา่พืชชนิดน้ีคืออะไร แลว้ก็ไดศึ้กษาเปรียบเทียบกบั
วิทยาการสมัยใหม่ท่ีครูอาจารย์สัง่สอนหรือมีปรากฏในหนังสือ คนท่ีศึกษาเร่ืองพืชน้ันไดร้ับ
ความสุขสบายใจมีความคิดในดา้นสุนทรียด์า้นศิลปะในแง่ต่าง ๆ อาจจะศึกษาหรือใชเ้ป็นอุปกรณ์
การศึกษาในหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองของวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยในการน ามา
ปฏิบัติแต่ละโรงเรียนจะมีความคิดเห็นโดยการมาเสนอผลงานหรือน าผลงานมาบันทึก 
ลงในส่ือต่าง ๆ ท่ีจะสามารถน ามาแลกเปล่ียนกนัได ้

3.2 อพ.สธ.ส่งเสริมใหส้ถาบนัต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีในการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ และบุคคล 
ท่ีสนใจไดม้ีโอกาสปฏิบติังานท่ีศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ท่ีมีอยูจ่  านวนมากในประเทศไทย ไดศึ้กษา
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมเป็นหลักฐานไว ้และเพื่อเป็นส่ือระหว่างสถาบันและบุคคลต่าง  ๆ 
ท่ีท าการศึกษาใหส้ามารถร่วมใชฐ้านขอ้มูลเดียวกันเพื่อใหก้ารศึกษาไม่ซ ้าซอ้น สามารถท่ีจะ
ด าเนินการใหก้า้วหน้าเป็นประโยชน์ทางวิชาการได้ ส่วนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
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เป็นงานสืบเน่ือง ในเร่ืองของท่ีดินอาจจะตอ้งมีการก าหนดแน่นอนว่าท่ีดินน้ันอยู่ในสภาพไหน 
สภาพการถือครองในลกัษณะไหน ศึกษาในเร่ืองของกฎหมายใหถู้กตอ้งวา่ใครมีสิทธิหรือหน้าท่ี
ท าอะไรบา้ง ใครท าอะไรได ้ใครท าอะไรไมไ่ด ้เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งศึกษา 
   3.3 อพ.สธ.เร่ิมตน้ขึ้ นราวปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการส่งเสริมใหส้ถาบนัต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ี
ในการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ และบุคคลท่ีสนใจไดมี้โอกาสปฏิบัติงานท่ีศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ  
ท่ีมีอยู่จ านวนมากในประเทศไทย ไดศึ้กษาวิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ดร้วบรวมเป็นหลักฐานไว  ้
เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 

3.4 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช น้ีได้ด าเนินการมาเป็นเวลาหลายปี  เ ร่ิมตั้ งแต่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใหน้ า
พรรณไมจ้ากภูมิภาคต่าง ๆ ท่ีหายากมาปลูกไวใ้นสวนจิตรลดา เพื่อคนรุ่นหลงัจะไดเ้ห็นไดศึ้กษา
ต่อไป และก็มีงานดา้นวิชาการต่าง ๆ ท่ีจริงแลว้ในประเทศไทยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานท่ี
สนใจในเร่ืองของการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช เพื่อการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่นประเทศ 
  สามารถอ่านประมวลพระราชด าริ พระราชกระแส พระราชวนิิจฉยั พระราโชวาท 
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบังาน อพ.สธ. เพิ่มเติมไดใ้นภาคผนวก 
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4. สรุปภาพรวมการด าเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หน่ึง - ระยะ 5 ปีที่หก 
  

4.1 สรปุผลการด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีหน่ึง (มิถุนายน พ.ศ. 2535 –พฤษภาคม 
พ.ศ. 2540) และระยะ 5 ปีท่ีสอง (มิถนุายน พ.ศ. 2540 – กนัยายน พ.ศ. 2544) 

จากแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให ้อพ.สธ. ด าเนินงานในส่วนท่ีเป็นการสรา้งความเขา้ใจ และ
ไม่เป็นงานซ ้าซอ้นกบังานในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ แต่ อพ.สธ. จะช่วยในการสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากร และ
แสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่าการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชจะยงัใหเ้กิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยน้ัน  
ตอ้งด าเนินกิจกรรมหลายอย่างพรอ้มกนัไป และมีพนัธุกรรมพืชเป้าหมายเดียวกนั บุคคลเดียว
หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเพียงหน่วยงานเดียว ไม่สามารถท าได้ครบถ้วน ต้องใชท้รัพยากรมาก 
ทั้งทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ สถานท่ี เวลาและอาจตอ้งมีงบประมาณท่ีมาสนับสนุนตามความ
เหมาะสม ตลอดจนเป็นงานท่ีตอ้งท าต่อเน่ือง นอกจากน้ันจ าเป็นตอ้งใหป้ระชาชนทัว่ไป มีความรู ้
จนเกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ เห็นประโยชน์และความส าคญัของพนัธุกรรมพืช จึงท าใหก้าร
อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชสมบูรณไ์ด ้  

มีการด าเนินการศึกษาในชีวภาพต่าง  ๆในพื้ นท่ีของ อพ.สธ. เท่าน้ัน เช่น เกาะแสมสาร  
ท่ีกองทพัเรือรบัผิดชอบ พื้ นท่ี อพ.สธ. อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี พ้ืนท่ี อพ.สธ. สวนสตัว์
เปิดเขาเขียว จงัหวดัชลบุรี พื้ นท่ีทบัลาน และหนองระเวียง จงัหวดันครราชสีมา พื้ นท่ีโคกภูตากา 
อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นมีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริเพิ่มขึ้ นประมาณ  
40 หน่วยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนประมาณ 400 โรงเรียน 
  ซ่ึงในระยะ 5 ปีท่ีสอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. มีการจดัการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ และเสด็จฯ เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดงาน 
                     1. การประชุมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระหว่างวนัท่ี 12-14 ตุลาคม 
พ.ศ. 2543 ณ หอ้งประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์                         
                     2. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : อนุรักษ์และพัฒนา 
ดว้ยจิตส านึกแห่งนักวิจยัไทย ระหว่างวนัท่ี 21-27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลาพระเกี้ ยว  
จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั เพื่อเป็นการเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ใหต้ระหนักและเห็นความส าคญั
ของการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชและเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

 
4.2 การด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีสาม (1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 30 กันยายน 

พ.ศ. 2549) 
อพ.สธ. มีกิจกรรมและงานต่าง ๆ ท่ีหลายหลาก หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนอง

พระราชด าริเพ่ิมมากขึ้ นกวา่ 70 หน่วยงาน  สามารถแบ่งกลุ่มการสนองพระราชด าริ ได ้10 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มความมัน่คงทางทรพัยากร กลุ่มสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช กลุ่มส่วน
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ราชการท่ีเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ กลุ่มการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร กลุ่ม
มหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรพัยากรชีวภาพ กลุ่มจงัหวดัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ กลุ่มศูนยศึ์กษา
การพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนนอกจากน้ียงัมีโรงเรียนท่ี
เขา้เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนมากกวา่ 800 โรงเรียน ซ่ึงยงัตอ้งมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ   
อย่างต่อเน่ือง ในทุกระดับเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน ในการท่ีจะด าเนินงาน  
เพื่อผลประโยชน์แทข้องมหาชนชาวไทย หน่วยงานต่าง ๆ เขา้มาร่วมสนองพระราชด าริมากขึ้ น  
มีความหลายหลากในการศึกษาวิจยั มีหน่วยงานท่ีสนับสนุนงานวิจยัดา้นความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการสนับสนุนครอบคลุมเพิ่มมากขึ้ น บางหน่วยงานก็ใหก้ารสนับสนุนในแนวทาง
เดียวกบัการด าเนินงานของ อพ.สธ. 

ซ่ึงในระยะ 5 ปีท่ีสาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. มีการจดัการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ และเสด็จฯ เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดงาน 

1. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต   
ระหวา่งวนัท่ี 9 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ณ ส านักพระราชวงัพระราชวงัดุสิต  กรุงเทพมหานคร  

2. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพส่ิงลว้นพนัเกี่ยว 
ระหว่างวันท่ี 19 - 25ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่  
ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ ว จงัหวดันครราชสีมา และทรงเปิดศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. 
คลองไผ่ ส านักพระราชวงั  

 
4.3 การด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีส่ี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 

2554) 
อพ.สธ. มีหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ิมขึ้ นมากกวา่ 100 หน่วยงาน 

โดยแบ่งกลุ่มการสนองพระราชด าริ ได ้10 กลุ่ม เช่นเดียวกบัในการด าเนินงานในแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีท่ีสาม นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนท่ีเขา้เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนเพ่ิมขึ้ นเป็น 
จ านวนประมาณ 1,500 โรงเรียน (มกราคม พ.ศ. 2555) 

ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีส่ี อพ.สธ. วางแนวกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสอดคลอ้งกบัการ
ต่ืนตวัการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ของทัว่โลกท าใหห้น่วยงานต่าง ๆ ไดเ้ห็นภาพรวมการอนุรกัษ์
พฒันาพนัธุกรรมพืช อาทิ ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไดน้ าแนวกิจกรรม
ไปวางเป็นแนวโปรแกรมท่ีด าเนินการคล้ายคลึงกันจนถึง ณ ปัจจุบันประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
โดยทัว่ไปในประเทศไทย พดูถึงการอนุรกัษ์ตน้ไม ้การอนุรกัษ์ป่า และการปลูกตน้ไม ้และเร่ิมรูจ้กั
ค าว่าความหลากหลายทางชีวภาพและความส าคัญมากขึ้ นแต่ยงัไม่มีตัวชี้ วดัท่ีชัดเจนว่าเข้าใจ
ชัดเจนหรือไม่พืชพรรณของไทย ทั้งท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ ทั้งท่ียังมิได้เป็นพืชเศรษฐกิจทั้งท่ี 
เป็นพืชพรรณป่า ทั้งท่ีเป็นพืชพรรณท่ีพัฒนาคัดเลือกแล้ว ถูกเก็บและถูกน าออกนอกประเทศ 
โดยถูกกฎหมายและโดยไม่ถูกกฎหมาย 
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ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาหน่วยราชการต่าง ๆ ไดข้ยายขอบเขตการศึกษา วิจยั ใหค้รอบคลุม
พืชพรรณต่าง ๆ โดยเน้นไปในเรื่องพืชอาหารและสมุนไพร เพราะประชาชนมีการดูแลรักษา
สุขภาพมีเพิ่มมากขึ้ นโดยเฉพาะเน้นในเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพ  ส าหรับอาจารยแ์ละนักวิจยัใน
สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย  ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถดา้นการศึกษาวิจยัในสาขาวิชา
ของคนกบัพืชพรรณต่าง ๆ โดยทุนวิจยัทั้งจากรฐับาลไทย และจากองคก์รต่างประเทศ รายงาน
ผลการวจิยัไดพ้ิมพเ์ผยแพร่ทัว่ไป เริ่มมีการศึกษาวิจัย พืชชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีมี ถ่ินก าเนิดใน
ประเทศไทย  มีการเริ่มศึกษาลงลึกไปในดา้นต่าง ๆ  แต่ยงัไม่มีการวางแผนการพฒันาระยะยาว
ในหลากหลายชนิด ความร่วมมือในการศึกษาวิจยั  การใชป้ระโยชน์พืชน้ัน ๆ ในประเทศไทย  
ยงัไม่มีมากเท่าท่ีควร ส่วนทางดา้นขอ้มูลพนัธุกรรมพืชในประเทศไทยมีอยู่ในหน่วยงานต่าง  ๆ  
ในรูปแบบต่าง ๆ กัน เริ่มมีการเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน และท าฐานขอ้มูลพนัธุกรรม
เผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้มาศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลมากขึ้ น 
  ตัวอย่างของงาน อพ.สธ. ตามแนวทางแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีส่ีน้ี เป็นการ
ทบทวนและด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมเข้าสู่แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีห้า โดยเน้นและ 
ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานวิชาการในทุกดา้นเป็นหลัก โดยเฉพาะการด าเนินงานศึกษา
ทดลองวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีส่งผลและ  
เกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยโดยเริ่มท างานเชิงประจักษ์ตั้งแต่การอนุรักษ์กลุ่มพืช
เอกลักษณ์ในพระบรมมหาราชวงัตามพระราชกระแสใหอ้นุรกัษ์ขนุนไพศาลทักษิณเป็นพืชแรก
สามารถขยายพันธุ์โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชและพระราชทานใหก้ับประชาชนทั้งประเทศ 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ียังมีสมอไทย มณฑา ยี่หุบ และพุดสวน และ 
ไดข้ยายผลต่อยอดด าเนินงานเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชหายาก และใกลสู้ญพนัธุ ์อาทิ หวายตะคา้ทอง 
หวายน ้ าผ้ึง หวายหอม หวายขอ้ด า ทุเรียน ตามล าดับ และรวมถึงต้นมเหสักข์ สักท่ีใหญ่ 
ท่ีสุดในโลก วดัความสูงได ้38.5 เมตร วดัรอบตน้ได ้10.21 เมตร ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 
2543 ยืนตน้อยู่ท่ีอุทยานแห่งชาติตน้สักใหญ่ บา้นปางเกลือ ต.น ้าไคร ้อ.น ้าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดท้รงม ี
พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานนามว่า “มเหสักข”์ เพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อพสกนิกรชาวไทย  
เมื่อวนัท่ี 29 กนัยายน 2552  และยงัมีตน้สกัสยามินทร ์(ตน้สกัสองตน้ ปัจจุบนัอยูห่น้าท่ีวา่การ
อ าเภอลบัแล จ.อุตรดิตถ ์เป็นสกัท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯเจา้อยูห่วั รชักาลที่ 5 ทรงมี
พระมหากรุณาโปรดเกล้าฯ ใหน้ าต้นสักจาก ม่อนจ าศีล ไปปลูกท่ีม่อนจุงจา (ม่อนชิงชา้)  
เมื่อคราวเสด็จฯ ประพาสหวัเมืองฝ่ายเหนือ เม่ือปี พ.ศ. 2444 ตน้สกัทั้งสองมีอายุไม่น้อยกว่า 
115 ปีนับตั้งแต่ปีท่ีน ามาปลูก และเมื่อตรวจสอบ DNA Fingerprint ปรากฎว่าสกัสยามินทรเ์ป็น
สายพันธุ์ท่ีสืบทอดมาจากมเหสักข์) ม่วงเทพรัตน์ Exacum affine Balf. f. ex Regel (อพ.สธ. 
ไดร้บัพระราชทานเน้ือเยื่อ Persian violet จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2551 ทรงใหเ้ก็บรกัษาและขยายพนัธุ์
โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ) อัสดรจรัล Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J. J. Sm.(กลว้ยไม ้
มา้วิ่งสีม่วง ไดจ้ากการกลายพนัธุใ์นหอ้งปฏิบติัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา) 
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และ จ  าปีสิรินธร Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin (จ าปีชนิดใหม่ของโลกพบท่ี 
ป่าพรุน ้าจืดของชุมชน ต.ซบัจ าปา จ.ลพบุรี) เป็นตน้ 
  จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า อพ.สธ. ไม่ได้ขยายพันธุ์เฉพาะพืชทัว่ไป  
แต่ไดข้ยายพนัธุ์พืชท่ีมีความส าคญัในระบบนิเวศ พืชหายาก ใกลสู้ญพนัธุ์ และมีความสัมพนัธ์ 
ทั้ ง ในเชิ งประวัติศาสตร์ เกี่ ยวข้องกับพิ ธีกรรม และเ ป็นพืช ท่ี ได้รับพระราชทานชื่ อ  
เพื่อเป็นตัวอย่างและการสรา้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม  
ท าใหม้ีการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ในพืชอ่ืน ๆ ตามมา 

เมื่อวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. จดัตั้งมูลนิธิอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) และต่อมา
กระทรวงมหาดไทยไดม้อบหนังสือส าคัญการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. เม่ือวันท่ี 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีส านักงานตั้งอยู่ ท่ีอาคารส านักงาน อพ.สธ. สวนจิตรลดา  
โดยมูลนิธิ อพ.สธ. น้ีมีวตัถุประสงคส์ าคญัเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายของ อพ.สธ. 
เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
                    ในระยะ 5 ปีท่ีส่ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. มีการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
และเสด็จฯ เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดงาน  
                    1. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน 
ระหว่างวนัท่ี 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และทรงเปิดพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย อพ.สธ.-ทร. ณ เขาหมาจอ แสมสาร อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  
                    2. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย 
ระหว่างวันท่ี 19 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ 
ในพระบรมราชูปถมัภ์ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานและทรงเปิดศูนย์
อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัออก อพ.สธ.-อสส. ณ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว จงัหวดัชลบุรี 

3. การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดับภูมิภาค
ครั้งท่ี 1 ระหว่างวนัท่ี 8 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนสุราษฎรธ์านี อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 
4.4 การด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีหา้ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กนัยายน พ.ศ. 

2559) 
อพ.สธ. มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ิมเป็นประมาณ 150 หน่วยงาน  

โดยแบ่งกลุ่มการสนองพระราชด าริ ได ้10 กลุ่ม เช่นเดียวกบัในการด าเนินงานในแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีท่ีส่ี นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนท่ีเขา้เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนเพิ่มขึ้ นมากกวา่ 
2,000 แห่ง และ อพ.สธ. มีนโยบายท่ีท างานกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเกิดงานฐาน
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ทรพัยากรทอ้งถ่ินซ่ึงด าเนินงานอยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช   
และมีจ านวนสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินประมาณ 500 แหง่ 

ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหา้ อพ.สธ. จึงมีมาตรการในการด าเนินงานลงไป 
ในระดับท้องถ่ิน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้เข ้ามาร่วมสนองพระราชด าริ  
ในปีงบประมาณ 2558 และเป็นนโยบายใหมี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดย อบต./เทศบาล 
สมัครเป็นสมาชิกในงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ินซ่ึงอยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อย่างน้อยอ าเภอละหน่ึงแห่ง รวมถึงสนับสนุนให้โรงเรียนท่ี  
อยู่ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน้ัน ๆ สนับสนุนใหม้ีสถานศึกษาสมัครเขา้มาเป็นสมาชิกงาน 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนอยา่งน้อยหน่ึงแหง่  

ในส่วนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ด าเนินการประสานและ 
ท าความเขา้ใจกบัส านักปลดักระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานฯ ที่สงักดัอยู่ในกระทรวง เช่น 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหส้นับสนุน ผลกัดันใหส้ถานศึกษาในสงักดัสมคัร
เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซ่ึงจะเป็นก าลังท่ีส าคัญในการร่วมท างานฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ินร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศต่อไป 

บทบาทท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัต่างๆ ในประเทศไทย ท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. น้ัน ด าเนินงานสนองพระราชด าริมีบทบาทชัดเจนขึ้ นในการเขา้ไปเป็น  
พี่เล้ียงและท างานวิจัยต่อยอดจากงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ินใหก้ับทอ้งถ่ินท่ีมหาวิทยาลัย/
วิทยาลยัเหล่าน้ันตั้งอยู ่เกิดเป็นงานวิจยัตอบโจทยค์วามตอ้งการของ อปท.ต่าง ๆ เช่นการอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์พืชตาลโตนด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซ่ึงท า งานร่วมกับ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา เป็นตน้ 

ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหา้ อพ.สธ.ท างานชดัเจนขึ้ นในทรพัยากร 3 ฐาน ไดแ้ก่ 
ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อพฒันา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานทางดา้นวิชาการ สรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร การเรียนรู ้
ทรัพยากร โดยประสานงานและร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ และการจัดท า
ฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีมีการเชื่อมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  ซ่ึงในระยะ 5 ปีท่ีห้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. มีการจดัการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ และเสด็จฯ เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดงาน  

1.  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกวา้งอย่างมัน่ใจ  
ระหว่างวนัท่ี 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ ศูนยฝึ์กหนองระเวียง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.-มทร.อีสาน ณ ศูนยฝึ์กหนองระเวียง  
                    2. การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดับภูมิภาค
ครั้งท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 21-24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้อ าเภอสันทราย  
จงัหวดัเชียงใหม่ 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

  3. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก 
ระหว่างวนัท่ี 20 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
อ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี และทรงเปิดอาคารราชานุรกัษ์ ณ เขื่อนศรีนครินทร ์

4. การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดับภูมิภาค 
ครั้งท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 12 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย อ าเภอปากเกร็ด  
จงัหวดันนทบุรี 

 5. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยส่ิ์งสินตน
ระหว่างวันท่ี 23  - 29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  อ าเภอเมือง  
จงัหวดัขอนแก่น และทรงเปิดพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา อพ.สธ.- มข. ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

 6. การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ินระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 4 ระหวา่งวนัท่ี 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ณ ส านักพระราชวงั (สนามเสือป่า) พระราชวงัดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 
4.5 การด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กนัยายน พ.ศ. 

2564) 
       จากความชัดเจนในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ ในเรื่องของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในระยะ 25 ปีท่ีผ่านมาของ อพ.สธ.ท่ีชัดเจนมากขึ้ น ในเรื่องของทรัพยากร 
ท่ีเกี่ยวขอ้งสัมพันธ์กันทั้งหมด ในฐานทรัพยากร กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิปัญญา 
ดังน้ันเมื่อเขา้สู่ปีท่ี 26 อพ.สธ. จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตในการเปล่ียนชื่อกิจกรรมทั้ง  
8 กิจกรรมของ อพ.สธ. ท่ีอยู่ภายใตก้รอบการด าเนินงานทั้งสามฐานทรพัยากร เพื่อใหช้ื่อของ
กิจกรรมไดส่ื้อถึงงานท่ีด าเนินงานในกิจกรรมไดช้ดัเจนมากยิง่ขึ้ น ดงัน้ี 
 1. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 
 2. กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 
 3. กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 
 4. กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร 
 5. กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 
 6. กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 
 7. กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
 8. กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
  อพ.สธ.ขอพระราชทานเพื่อปรบัเปล่ียนกลุ่มของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ
โดยพระราชานุญาต ในกลุ่มท่ี 10 จากเดิมเป็นกลุ่มของศูนยศึ์กษาการพฒันาอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  จะย้ายไปรวมกับหน่วยงานต้นสังกัดคือ ส านักงานคณะกรรมกา รพิเศษ 
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เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และกลุ่มท่ี 10 คือกลุ่มภาคเอกชนและ
มูลนิธิเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัพนัธกิจของหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ 
 ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก มีผลงานท่ีโดดเด่นในเรื่องการสรา้งเครือข่ายในการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริท่ีเป็นรูปธรรมอยา่งยิ่ง มีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเพิ่มขึ้ น 
จ านวน 210 หน่วยงาน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนจ านวน 5,858 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) และสมาชิกงานฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ินจ านวน 5,433 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) ส่ิงท่ีเห็นเป็น
รูปธรรมมากขึ้ นคือหน่วยงานระดับกระทรวงเช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรว์ิจยัและนวตักรรม 
เป็นตน้ ไดผ้ลกัดนัในเชิงนโยบายอยา่งชดัเจน เช่น 

1. นโยบายสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563  
ดงัรายละเอียดในภาคผนวก) 
 2. นโยบายใหทุ้กทอ้งถ่ินเป็นสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (หนังสือท่ี มท 0810.6/ว 2232 ลงวนัท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ดงัรายละเอียดในภาคผนวก) 
 ยิ่งไปกว่าน้ันหน่วยงานในกระทรวงต่าง ๆ ไดเ้ขา้มาร่วมท าแผนในการอนุรักษ์และ 
ใชป้ระโยชน์ทรัพยากร ครอบคลุมไปถึงในระดับทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในเร่ืองของการรักษาสิทธ์ิ
ใหก้ับทรัพยากรท่ีอยู่ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อพ.สธ. ไดเ้ขา้ร่วมกับนโยบายการปฏิรูป
ประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามยุทธศาสตรช์าติ และแนวทางประชารฐั  
ท่ีจะเขา้สู่ Thailand 4.0 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม มีวาระการปฏิรูปประเทศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ( biodiversity)  
ซ่ึงมีประเด็นปฏิรูปท่ี 4 โดยใชง้านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
อพ.สธ. เป็นแนวทางการปฏิรูป โดยจะด าเนินงานใหเ้ป็น ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ทอ้งถ่ิน ต าบล...” ใหค้รอบคลุม 7,225 ต าบล ทัว่ประเทศ (เป้าหมายภายในปี 2564) จดัเป็น
โครงการภายใตแ้ผนการปฏิรูปประเทศท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) มีการก าหนดการ
ปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
โดยใหง้านฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินมีศูนยอ์นุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรทอ้งถ่ินต าบลใหค้รอบคลุม
ทุกต าบลทัว่ประเทศ ส่งผลให้งานฐานข้อมูลของ อพ.สธ. ท่ีจะเชื่อมต่อข้อมูลใหท้ัว่ถึงกัน 
ทั้งประเทศเริ่มมีความเป็นไปไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ในเรื่องของฐานขอ้มูล อพ.สธ. จึงร่วมกับมูลนิธิ อพ.สธ. จดัท าเครื่องมือเพ่ือใชใ้นการ
จัดท าฐานขอ้มูลทรัพยากรท่ีส่ือถึงกันได้ทัว่ประเทศ เพ่ือสะดวกในการเก็บขอ้มูลมาลงใน
ฐานขอ้มูล เรียกวา่ฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. ซ่ึงไดด้ าเนินการและใหศู้นยแ์ม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. เป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยูใ่นพื้ นท่ี
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เดียวกันกับศูนยฯ์ น้ัน ๆ ในการส ารวจ รวบรวมและลงขอ้มูลในฐานขอ้มูลท่ีเชื่อมต่อกับระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตรท่ี์ท าใหเ้ห็นภาพของทรพัยากรท่ีมีอยู่จริง ตั้งอยู่ท่ีไหน จ านวนเท่าไหร่ 
สถานภาพเป็นอย่างไร ฯลฯ โดยท่ี อพ.สธ.สนับสนุนในการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร 
สถานท่ีและงบประมาณในการรวบรวมและจดัท าบัญชีรายการขึ้ นทะเบียนทรพัยากรกายภาพ 
ชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีก ากับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่าน้ันในรูปแบบ  
ของฐานขอ้มูล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อคุม้ครองสิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์
จากการใชท้รพัยากรท่ีเป็นธรรมใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ินไดต่้อไป 

ในช่วงกลางระยะการด าเนินงาน อพ.สธ. ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก อพ.สธ. 
รับนโยบายของกรมกิจการพิเศษ ส านักพระราชวัง ในเร่ืองของการเป็นหน่วยงานประสานงานกลาง  
โดยมีพระราชานุญาตใหม้ีศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แหง่ ไดแ้ก่ 

 
1. ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวทิยาลยัเชียงใหม่         
(ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. –มช.)  

2. ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวทิยาลยัขอนแก่น         
(ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. - มข.)   

3. ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
(ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มทส.)   

4. ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั       
(ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-จฬ.)   

5. ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์
(ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มอ.)   

  ซ่ึงศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. น้ี กระจายอยู่ในภูมิภาคของประเทศไทย 
เพ่ือช่วยดูแลเครือข่ายของ อพ.สธ. ท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศไดท้ัว่ถึง และเป็นตวัแทนของ อพ.สธ. ในการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ณ พื้ นท่ีน้ัน ๆ (area base) ภายใตก้ารก ากบัดูแล สนับสนุน เป็นท่ีปรึกษา
ในแนวทางด าเนินงานต่าง ๆ อย่างใกลช้ิด ส านักพระราชวงัไดม้ีนโยบายใหม้อบศูนยอ์นุรักษ์
พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ ว จังหวดันครราชสีมา ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบ
ของศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มทส. ในระยะ 5 ปีท่ีหกน้ี อพ.สธ. ร่วมกบักระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนใหม้หาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริเป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. และร่วมท างานกบัศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 
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อย่างใกล้ชิด ซ่ึงในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหกน้ี มีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. แ ละ 
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. จ านวน 26 แห่ง (รายชื่ออยู่ในภาคผนวก) และมีมหาวิทยาลัย 
อีกหลาย ๆ แห่งท่ีก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการขอเป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. เพ่ิมขึ้ น  ดังน้ัน 
เมื่อส้ินสุดช่วงระยะ 5 ปีท่ีหกของ อพ.สธ. จึงเป็นการปูงานเขา้สู่เป้าหมายท่ีส าคญัในแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด เป็นการเขา้สู่ปีท่ี 31 - 35 ของ อพ.สธ. ท่ีน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสาม
คือเพื่อใหม้ีขอ้มูลดา้นทรพัยากรและเชื่อมต่อฐานขอ้มูลน้ันไดถึ้งกนัทัว่ประเทศ เพ่ือน าขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพฒันาทรัพยากรและใชท้รัพยากรน้ันอย่างยัง่ยืน เป็นฐานทรัพยากร
ใหก้บัประเทศไทยต่อไป 

ในระยะ 5 ปีท่ีหก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. มีการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
และเสด็จฯ เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดงาน  

1. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 
ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน - 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนยเ์ครือข่ายการเรียนรูเ้พ่ือภูมิภาค 
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั จงัหวดัสระบุรี 
  2.  การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้ง ท่ี 5 ระหว่างวันท่ี 24 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี  
  3. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์
ระหว่างวนัท่ี 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนยห์นองระเวียง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา 
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5. สรุปผลงาน 30 ปี ในภาพรวม อพ.สธ. ตามกรอบการด าเนินงาน อพ.สธ. 
นับตั้งแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานพระราชด าริในการด าเนินงานอพ.สธ. ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และต่อเน่ืองมาเป็น
ล าดบัถึงปัจจุบนั ณ เดือนกนัยายน พ.ศ. 2564 อพ.สธ. แบ่งหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกเป็นระดับหน่วยงานท่ีขอพระราชทานพระราชานุญาตเขา้ร่วมสนอง
พระราชด าริ ซ่ึงมีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้ร่วมด าเนินงานสนองพระราชด าริทั้งภาครฐัและเอกชน 
โดยพระราชานุญาต จ านวน 210 หน่วยงาน (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564)  
กลุ่มท่ีสองเป็นสถานศึกษาในประเทศสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน จ านวน
5,858 แห่ง (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564) และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
สมัครเขา้มาเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ินจ านวน 5,433 แห่ง (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ.2564) ซ่ึงมีผลการด าเนินงานโดยสรุปตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน  
โดยด าเนินงานในกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน  ระยะละ 5 ปี  
โดยท างานครอบคลุมในทั้งทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาโดยสรุปดงัน้ี 

1. กรอบการเรียนรูท้รพัยากร 
              เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเน้นในเร่ืองของการรักษาพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีอยู่
ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเป็นเจา้ของครอบครองโดยถูกกฏหมาย ตลอดจน
การศึกษาเรียนรูใ้นพื้ นท่ีน้ัน ๆ ว่ามีทรพัยากรอะไร เพื่อวางแผนและด าเนินการอนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์ นอกจากน้ันใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริดูแลในพ้ืนท่ีท่ีก าลงัจะเปลียนแปลงใน
พื้ นท่ีของหน่วยงานเอง และร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีหน่วยงานตั้งอยู่ในการร่วม
ส ารวจทรัพยากร เพื่อเก็บรวบรวมทรัพยากรท่ีล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ และทรัพยากรท่ีมี
ศักยภาพเมื่อมาพฒันาต่อไป และสามารถท่ีจะก าหนดใหเ้กิดพื้ นท่ีส าหรบัเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละ
ขยายพนัธุ์ทรพัยากรเพื่อการศึกษาวิจยัและน าไปใชป้ระโยชน์ เพื่อเป็นการเพิ่มทรพัยากรท่ีมีอยู่
ในสภาพธรรมชาติใหม้ีจ านวนเพิ่มมากขึ้ น ไม่สูญพนัธุ์และมีวตัถุดิบเพียงพอในการศึกษาวิจัย 
หรือเป็นตัวอย่างในการปลูกรักษาทรัพยากร โดยมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนกรอบการเรียนรู้
ทรัพยากรน้ี 3 กิจกรรมไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรและกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากรสามารถสรุปงาน
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 
  ด าเนินการส ารวจและก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย ในการปกปักพันธุกรรมทรัพยากรต่าง  ๆ 
ดว้ยเครื่องหาพิกัดดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) เพื่อใหเ้กิดความถูกตอ้งและ
ชัดเจนครอบคลุมพื้ นท่ีปกปักทรพัยากรโดยท่ีเป็นพื้ นท่ีในความรบัผิดชอบของหน่วยงานท่ีร่วม
สนองพระราชด าริ น าพื้ นท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริมากกวา่ 50 หน่วยงาน และศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จ านวน 6 แห่ง มีพื้ นท่ีมากกว่า 50,000 ไร่ ในทั้งประเทศ
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แต่ละหน่วยงานท่ีด าเนินงานในกิจกรรมน้ี ใชพ้ื้ นท่ีท่ีเป็นป่าดั้งเดิมและไม่มีแผนการด าเนินงานใน
การเปล่ียนแปลงพื้ นท่ีน้ัน ๆ การด าเนินงานในพื้ นท่ีท่ีก าหนดขอบเขตชดัเจน และไม่ไดซ้อ้นทับ
กบัพื้ นท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุ์พืช  พื้ นท่ีของกรมป่าไม ้หรือพื้ นท่ีท่ีมีปัญหา
ในเรื่องการครอบครองสิทธ์ิ ยกเวน้มีบางพื้ นท่ีท่ีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
พื้ นท่ีของกรมป่าไมด้ าเนินการสนองพระราชด าริ 

การด าเนินงานในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรอพ.สธ.ได้แก่ จัดท าแผนท่ีปกปัก
ทรพัยากร จดัท าแนวป้องกนัไฟป่า ส ารวจขึ้ นทะเบียน และจดัท ารหสัประจ าตน้ทรพัยากรต่าง ๆ 
นอกจากน้ันยงัไดส้ ารวจทรัพยากรในพื้ นท่ีเกาะต่าง ๆ ไดแ้ก่ เกาะแสมสารและเกาะขา้งเคียง  
จ.ชลบุรี ของกองทัพเรือ, พ้ืนท่ีเขาวังเขมร จ.กาญจนบุรี ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
กองบัญชาการกองทัพไทย, พื้ นท่ีในเขื่อนต่างๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  
เขื่อนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ์, เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น, เขื่อนจุฬาภรณ์ และ 
เข่ือนหว้ยกุ่ม จ.ชยัภูมิ, เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี, เขื่อนศรีนครินทร ์และเขื่อนวชิราลงกรณ์  
จ.กาญจนบุรี, เขื่อนรชัชประภา จ.สุราษฎรธ์านี และ เขื่อนบางลาง จ.ยะลา เป็นตน้ ซ่ึงไม่ไดม้ีการ
ส ารวจและศึกษาเฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมพืชเท่าน้ัน แต่ยังรวมถึงสัตว์และจุ ลินทรีย ์
ยิ่งไปกว่าน้ันยังมีการด าเนินงานปกปักทรัพยากรในทรัพยากรกายภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงไม่มีชีวิต  
เช่น ลักษณะทางกายภาพของดิน  หิน แร่ธาตุ แหล่งน ้ า เป็นตน้ รวมถึงการรวบรวมขอ้มูล 
ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัทรพัยากรท่ีมีอยูใ่นพื้ นท่ี 

 ในการส ารวจและศึกษาในกิจกรรมท่ี 1 สามารถเก็บเป็นตัวอย่างแหง้ ตัวอย่างดอง  
หรือเป็นพันธุกรรมท่ีมีชีวิต เพื่อไปด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
ในการส ารวจน้ีจะมีการระบุต าแหน่งท่ีตั้งของทรพัยากรต่าง ๆ ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัท าฐานขอ้มูล
ทรพัยากรในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรต่อไป 
 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 
  ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้ นท่ีท่ีก าลังจะเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการพัฒนา เช่น สรา้งอ่างเก็บน ้ า  
ท าถนน ฯลฯ พื้ นท่ีท่ีเกิดภยัธรรมชาติ สงครามและความไม่สงบพื้ นท่ีท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงจาก
ป่าธรรมชาติเป็นพื้ นท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ท่ีอยู่อาศัย  
พื้ นท่ีป่าชายเลน พื้ นท่ีเกาะที่ก าลงักลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว การด าเนินการในพื้ นท่ีในกิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพรอ้มบันทึกขอ้มูล มีหน่วยงานเขา้ร่วมสนอง
พระราชด าริทั ่วประเทศ นอกจากน้ันสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  
ซ่ึงประกอบดว้ยคณะนักวิจัยและผู ้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ประมาณ 300 คน ร่วมกับ
กองทพัเรือ ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการส ารวจรวบรวมทรพัยากรกายภาพและชีวภาพในพื้ นท่ีของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพันธุ์พืช เพื่อเป็นรายงานซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลทรัพยากรใหก้ับ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ พื้ นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎรธ์านี, พื้ นท่ีเกาะยาวใหญ่
และเกาะขา้งเคียงจ.พงังา,พื้ นท่ีอุทยานแหง่ชาติหมู่เกาะตะรุเตา และเกาะขา้งเคียง จ.สตูล เป็นตน้
โดยมีรายละเอียดอยูใ่นรายงานประจ าปีของ อพ.สธ. ทุกปี 
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 การด าเนินงานในพื้ นท่ีส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร สามารถด าเนินงานได ้
ในพื้ นท่ีรัศมี 50 กิโลเมตรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ัน ๆ ด าเนินการส ารวจเก็บ
รวบรวมทรพัยากรกายภาพและชีวภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใช้
ทรัพยากรต่าง ๆ อาจด าเนินการเก็บทรัพยากรเป็นรูปตัวอย่างแหง้ เมล็ดพันธุ์ ตัวอย่างดอง 
ตัวอย่างท่ีมีชีวิต โดยเฉพาะพืช สามารถน าไปเพาะปลูก ขยายพนัธุ์โดยวิธีปกติ หรือโดยการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพช่วย เช่นการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช หรื อเก็บรักษาในท่ีท่ีปลอดภัยต่อไป  
(ในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร)ในการส ารวจน้ีจะมีการระบุต าแหน่งท่ีตั้งของ
ทรัพยากรต่าง ๆ เช่นเดียวกับในงานกิจกรรมท่ี 1 ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากร  
ในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรต่อไป 
 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

 ด าเนินการต่อเน่ืองจากกิจกรรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 โดยการน าพนัธุกรรม
ทรัพยากรไปเพาะปลูก/เล้ียง ในพื้ นท่ี ท่ีปลอดภัย มีขอบเขตและการดูแลรักษาอย่างดี  
เช่น ในศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ พื้ นท่ีศูนยว์ิจยัและสถานีทดลองของ 
กรมวิชาการเกษตร พื้ นท่ีท่ีจังหวัดน้อมเกลา้ฯ ถวายและพื้ นท่ีน ามาสนองพระราชด าริ เช่น 
สวนสาธารณะต่าง ๆ สวนป่า พื้ นท่ีสถาบนัการศึกษาที่เขา้ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เป็นตน้ 
มีการด าเนินการรับและส่งพันธุกรรมทรัพยากรต่างๆ แลกเปล่ียนและฝากเพาะขยายพันธุ์  
ดูแลรกัษาทดลองปลูกโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่นตามศูนยว์ิจยัฯ และพื้ นท่ีต่างๆ
ของ อพ.สธ. จนถึงปัจจุบันหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริในกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
มากกว่า 100หน่วยงานและ ศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 6 แห่งมีเน้ือท่ี
ประมาณ มากกวา่ 80,000 ไร่ จ านวนมากกวา่ 2,000,000 ตน้ เก็บรกัษาในรูปเมล็ดบรรจุซอง
และกระป๋องในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ. 

          ธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา มีการเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชดงัน้ี 
1. การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชมากกว่า 100 ชนิด  

ไดแ้ก่ สกั หวาย ขนุน กฤษณา มะม่วง ม่วงเทพรตัน์ สมุนไพร และกลว้ยไมช้นิดต่าง ๆ ฯลฯ  
2. การเก็บในรูปสารพนัธุกรรม (DNA) เช่น มะเกี๋ยง ทุเรียน มะตูม พืชสมุนไพร 

กลว้ยไมต่้าง ๆ เป็นตน้ 
3. การเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ์พืชท่ีสามารถเก็บดว้ยเมล็ดได ้ในระยะสั้น ระยะปานกลาง  

และระยะยาว ไดแ้ก่ ขา้วพนัธุต่์าง ๆ งา ฝ้าย ถัว่ ผกัพื้ นบา้นชนิดพนัธุต่์าง ๆ เป็นตน้ 
4. การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในระยะยาว ได้แก่ เก็บพันธุกรรมพืชใน

ไนโตรเจนเหลว (-196 องศาเซลเซียส) โดยเก็บในรูปของเมล็ดพนัธุแ์ละชิ้ นส่วนของพืช 
พื้ นท่ีในการปลูกรักษา อพ.สธ. มีกรอบการด าเนินงานใหห้น่วยงานท่ีสนอง

พระราชด าริใน อพ.สธ. มีพื้ นท่ีปลูกรักษาทรัพยากรในหน่วยงานน้ันๆ โดยมีขอบเขตพื้ นท่ี 
ท่ีชดัเจนและมีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมทรพัยากรท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินน้ันๆ เช่น สวนพฤกษศาสตร์
เกาะทะเลไทย สวนรุกขชาติ ท่ีเกาะแสมสาร เพื่อเป็นแหล่งปลูกรวบรวมพรรณไมห้มู่เกาะแสมสาร
ทั้ง 9 เกาะ และใชเ้ป็นแหล่งศึกษาเรียนรูเ้ก่ียวกับพืชพรรณไมเ้กาะแสมสาร ในพื้ นท่ี 100 ไร่ 



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 31

31 
 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

รวมถึงการทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในพื้ นท่ีต่างๆ ของอพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริทัว่ประเทศ 

นอกจากการปลูกต้นพันธุกรรมพืชแล้วยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ์,  
การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช  มีการเก็บรกัษาสารพนัธุกรรม (DNA) ท่ีธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ.
สวนจิตรลดา และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริตวัอย่างเช่น ในพ.ศ. 2554 อพ.สธ.ร่วมกบั
กองทพัอากาศ (ทอ.) ไดจ้ดัตั้งธนาคารเมล็ดพนัธุพื์ชอพ.สธ.-ทอ. ขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั
เพื่อรักษาความหลากหลายของพนัธุกรรมพืชท่ีมีอยู่ในประเทศไทยและเป็นหลักประกันในอนาคตว่า 
ประเทศไทยจะมีเมล็ดพนัธุพ์ืชเพื่ออาหารและการเกษตรท่ีรวมไปถึงการปรบัปรุงพนัธุพ์ืชได ้และ
ในวโรกาสเจริญพระชันษา 84 ปี เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อพ.สธ. ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของสถานท่ีท่ีจะเป็น
แหล่งเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ์พืช “ธนาคารเมล็ดพนัธุพื์ช อพ.สธ. บนดอยอินทนนท”์ ซ่ึงไดจ้ดัตั้งท่ี
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไวภ้ายในหอ้งโถงภายใต้พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ 
จงัหวดัเชียงใหม่  พื้ นท่ีดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของกองทพัอากาศ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีเขา้ร่วม
สนองพระราชด าริ อพ.สธ. ใน พ.ศ.2553 คณะกรรมการ อพ.สธ.-ทอ. โดยผู ้บัญชาการ
กองทัพอากาศ เห็นความส าคัญในการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในกิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร ในการเก็บรักษาเมล็ดพนัธุ์พืช การศึกษาวิจยัเพื่อหาค าตอบถึงความเป็นไปไดแ้ละ 
การพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชของชาติขึ้ น  โดยได้รับความร่วมมือกับ 
ทางกองทัพอากาศในการด าเนินการออกแบบพื้ นท่ีและหอ้งเก็บเมล็ดพันธุ์พืช ทั้งน้ีเพื่อใชป้ระโยชน์ 
จากสภาพอุณหภูมิท่ีต า่ตลอดปีส าหรับการรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ใหค้งอยู่ไดน้านไม่ต า่กว่า  
25 ปี ปัจจุบันมีหอ้งเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 4 หอ้ง และมีคณะท างานธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 
อพ.สธ.-ทอ. จากหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริหลายหน่วยงาน ได้แก่ ทอ. สวทช.  
กรมวชิาการเกษตร ม.แม่โจ ้ม.เชียงใหม่ กรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ เป็นตน้ 

ในกิจกรรมน้ีแต่เดิมเน้นการด าเนินงานในพนัธุกรรมพืช แต่ในช่วงปลายของแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีท่ีสามเป็นตน้มา เริ่มขยายผลด าเนินการเกี่ยวขอ้งกบัพนัธุกรรมสตัวใ์นสวนสตัวต่์าง ๆ
เป็นต้น และการเก็บจุลินทรีย์ในหอ้งปฏิบัติการซ่ึงเป็นการเก็บรักษาในท่ีท่ีปลอดภัย และ 
มีการระบุต าแหน่งท่ีตั้งของทรัพยากรต่างๆ ซ่ึงจะน าไปสู่การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร  
ในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากรต่อไป 
 

2. กรอบการใชป้ระโยชนท์รพัยากร 
  เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเน้นในเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรอย่างมีเป้าหมายและตอบโจทยค์วามตอ้งการของทอ้งถ่ินอย่างชดัเจน มีเป้าหมายและ
แนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  
(พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงมี 4 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่  
 

1. การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  
2. การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
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3. การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งองคค์วามรูพ้ื้ นฐานของประเทศ 
4. การสรา้งบุคลากรพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจัยและนวตักรรมท่ี

เขม้แข็ง 
ซ่ึงตอ้งใชทุ้นทางทรพัยากรของประเทศเป็นพื้ นฐานทั้งส้ิน รวมทั้งพฒันาระบบ

ขอ้มูลสารสนเทศ อพ.สธ. ใหเ้ป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และบรรลุจุดมุ่งหมาย 
ตามแนวพระราชด าริโดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานสนับสนุนกรอบการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรน้ี  
3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม
ศูนย์ขอ้มูลทรัพยากรและกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร สามารถสรุปงาน 
ตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

  ด าเนินการต่อเน่ืองจากกิจกรรม 1, 2 และ 3 และในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหน่ึง 
– ระยะ 5 ปีท่ีสาม เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชเพียงอย่างเดียว  
แต่ในแผนแม่บทระยะ 5ปีท่ีส่ี เริ่มมีการศึกษาประเมินในพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิตในสัตว์และ
จุลินทรีย์ นอกจากน้ันยังศึกษาทรัพยากรกายภาพท่ีเกี่ยวขอ้งกับพันธุกรรมของส่ิงท่ีมีชีวิต  
(เช่น ดิน หิน แร่ คุณภาพน ้า คุณภาพดิน คุณภาพอากาศ เป็นตน้)กิจกรรมน้ีมีการศึกษาประเมนิ
ทั้ งในสภาพธรรมชาติและในแปลงทดลองศึกษาด้านสัณฐานวิทยาชีววิทยาสรีรวิทยา  
การขยายพันธุ์ การปลูกเล้ียงการเขตกรรมส าหรับการศึกษาและวิจัยในห้องปฏิบัติการ 
เช่นการศึกษาดา้นโภชนาการองคป์ระกอบต่าง ๆดา้นรงควตัถุกล่ินหอมต่าง ๆ หรือศึกษาและ
ประเมินการใชป้ระโยชน์ในดา้นอ่ืนๆเพื่อศึกษาคุณสมบัติคุณภาพในแต่ละสายตน้อีกทั้งยังมี 
ในเรื่องของการวิจยัเพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการใชท้รพัยากรต่าง ๆ เช่น  เรื่องของ
สาระส าคญัในสมุนไพรต่าง ๆ  

จนถึงปัจจุบันการด าเนินงานวิจยัในกิจกรรมท่ี4 น้ี เป็นการด าเนินงานโดยความร่วมมือ 
ของนักวิจัยและเจา้หน้าท่ี อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. หรือนักวิจยั 
ในชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
มีจ านวนหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริในกิจกรรมน้ี มากกว่า 100 หน่วยงานไดด้ าเนินงาน
วิจัยจ านวนหลายพันโครงการ ซ่ึงจะมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจ าปี อพ.สธ. ในแต่ละปี  
พืชท่ีได้วิจัยค้นคว้า ศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชท่ีส ารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว  ้
ไดด้ าเนินการไปแลว้จ านวนมากกวา่ 20 สกุล ไดแ้ก่ ทุเรียน มะตูม มะเกี๋ยง ก่อ มะแขวน่ มะพอก 
มะม่วง หวา้ ขนุน ออ้ย ดองดึง หวาย  มังคุด กระเจียว บุกคางคก ผักล้ินห่าน ฮ่อม ผักเค็ด 
กลว้ยไมป่้า พืชสกุลอบเชย ผกัพื้ นเมือง พืชสมุนไพร ฯลฯ และศึกษาดา้นชีวโมเลกุล การท า DNA 
Fingerprint ใน มะตูม หวาย กล้วยไม้ม้าว่ิง ทุเรียน ขนุนฯลฯนอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว  
ยงัมีการศึกษาในพันธุกรรมของสัตวใ์นหลายชนิด เช่น พันธุ์ปลาชนิดต่าง ๆ สัตวเ์ล้ือยคลาน  
สตัวส์ะเทินน ้าสะเทินบก สตัวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม เช่น คา้งคาวคุณกิตติ เป็นตน้  
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เมื่อวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
อพ.สธ. ถวายหนังสือแนวทางการด าเนินงานพืชอนุรกัษ์ 8 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะเกี๋ยง สกั มะกิ๊ ง 
น้อยหน่าเครือ ตีนฮุง้ดอย กลว้ยไม ้และชาเม่ียง และตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลการด าเนินงาน
การอนุรักษ์และพัฒนาการใชป้ระโยชน์จากพืชอนุรักษ์อพ.สธ. ต่อมามีเพิ่มพืชชนิดท่ี 9 คือ  
ยางนา ในวนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 โดย อพ.สธ.-มข. แนวทางการด าเนินงานพืชอนุรกัษ์
ทั้ง 9 ชนิดน้ี จะเป็นตัวอย่างในการท างานร่วมกนัหลายๆ หน่วยงานเพื่อใหก้ารอนุรกัษ์ พฒันา 
และใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื 

อพ.สธ. ยังได้ประสานไปยังหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในกลุ่มท่ี 7  
กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรพัยากร ในเรื่องสนับสนุนในการท างานวิจยัน้ันๆ ตอ้งมีคนในทอ้งถ่ิน
มีส่วนร่วมและงานวิจยัน้ัน ๆ เป็นความตอ้งการของทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  
 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 
  ด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน อพ.สธ. จัดตั้งศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช/
ทรัพยากรขึ้ นโดยมี อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงาน มีการวางแผน
ด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบขอ้มูลสารสนเทศ ใหส้ามารถเชื่อมโยงและใชร้่วมกันได้   
โดยเว็บไซตข์อง อพ.สธ. (http://www.rspg.or.th)นอกจากน้ันยงัมีการพฒันาขอ้มูลของ อพ.สธ. 
และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ใหเ้ป็นเอกภาพความสมบูรณ์และทันสมยั ซ่ึงหน่วยงาน
ต่างๆ สามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกันได้การด าเนินงานจัดท าฐานขอ้มูลทรัพยากรต่าง ๆ น้ัน
ด าเนินงานโดยอพ.สธ. และสนับสนุนให้หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริด าเนินงาน 
โดยเฉพาะฐานขอ้มูลพืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม และฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ มีขอ้มูลพันธุกรรมพืชได ้
ประมาณ 250,000 ขอ้มูล ซ่ึงเป็นขอ้มูลของหอพรรณไมข้องกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และ
พันธุ์พืช พิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร ของกรมวิชาการเกษตร พิพิธภัณฑ์พืชของคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์เป็นตน้  

ไม่เพียงแต่ฐานข้อมูลด้านพืชเท่าน้ัน แต่จากการด าเนินงานของ อพ.สธ.  
ในกิจกรรมต่างๆ ตลอด 30 ปีท่ีผ่านมา ร่วมกบัหน่วยงานสนองพระราชด าริ สถานศึกษา และ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให ้อพ.สธ. มีขอ้มูลท่ีหลากหลายและครอบคลุมทัว่ทุกทรพัยากร  
ก่อใหเ้กิดเป็นฐานขอ้มูลต่างๆ ขึ้ น เช่น ฐานขอ้มูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ฐานขอ้มูล
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ฐานขอ้มูลการด าเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ   
ระบบจดัเก็บงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
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งานที่ด  าเนินงานโดยศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช อพ.สธ. 
1. งานบนัทกึขอ้มูล/ดูแลฐานขอ้มูล 
ด าเนินการดูแลรักษาขอ้มูลเดิมและบันทึกขอ้มูลท่ีมีส่งเพิ่มเติมเขา้มาท่ีศูนย์ข ้อมูล

พนัธุกรรมพืชตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ทั้งขอ้มูลที่มีอยูเ่ดิมและขอ้มูลที่เพิ่มขึ้ นพฒันาและ
ปรบัปรุงระบบงานฐานขอ้มูลพนัธุกรรมพืช  บนัทึกการจ าแนกพรรณไมท่ี้หอพรรณไมก้รมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช  และพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร โดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
ดา้นพฤกษศาสตรบ์นัทึกแกไ้ขขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ท่ีตรวจสอบโดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นพฤกษศาสตร์ 
ดงัตารางท่ี 1 

 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงช่ือและจ  านวนขอ้มูล อพ.สธ. ที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ 
 

ช่ือขอ้มูล จ านวนขอ้มูล หมายเหต ุ
1.1 ขอ้มูลพรรณไมส้ด    42,489  
1.2 ขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ท่ีไดร้บัมาจากหอพรรณ
ไมแ้ละพิพิธภณัฑพ์ืช 
- หอพรรณไม ้(กรมอุทยานฯ) 
- พิพิธภณัฑพ์ืช (กรมวิชาการเกษตร) 
- พิพิธภณัฑพ์ืช(มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร)์ 

 
 

124,821 
56,289 
9,163 

รวมขอ้มูลตวัอยา่งพนัธุไ์ม้
แหง้ท่ีไดร้บัมาจากหอพรรณ
ไมแ้ละพิพิธภณัฑพ์ืช จ านวน 
190,273 ขอ้มูล 

1.3  ขอ้มูลการแปลงรหสัพื้ นท่ี 1,103,467  
1.4  ขอ้มูลรหสัปลูกในพ้ืนท่ี  330,524  
1.5 ขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้พนัธุกรรมพืช
ท่ีส่งเขา้มา 
- อพ.สธ. หว้ยฮ่องไคร ้
- อพ.สธ. หว้ยทราย 
- อพ.สธ. ครบุรี 

 
 

97,521 
44,856 
6,459 

(ฐานขอ้มูลเดิม ปัจจุบนัไม่มี
การบนัทึกแลว้) 

1.6  ขอ้มูลการส่งใบ  ผล เน้ือ  ไปวิเคราะหใ์น
สถาบนัต่าง ๆ 

2,030  

1.7   ฐานขอ้มูลมะกอกโอลีฟ 
ขอ้มูลมะกอกโอลีฟ 
        บนัทึกการเจริญเติบโตของมะกอก 
โอลีฟในพื้ นท่ีต่าง ๆ 

 
11,926 
62,310 

(ฐานขอ้มูลเดิม ปัจจุบนัไม่มี
การบนัทึกแลว้) 

1.8ฐานขอ้มูลภาพพรรณไมส้ด 3,200  
1.9 งานสแกนรูปภาพเพื่อเกบ็ใน CD 
-งานภาพ จากหอพรรณไมก้รมอุทยานฯ (งาน
ซ่อม) 
-  งานภาพ จากหอพรรณไมก้รมอุทยานฯ    
(งานใหม่) 

 
4,265 

 
4,110 

 

(ฐานขอ้มูลเดิม ปัจจุบนัไม่มี
การบนัทึกแลว้) 
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ช่ือขอ้มูล จ านวนขอ้มูล หมายเหต ุ
-  งานภาพพรรณไมจ้ากสไลดแ์ละจากภาพถ่าย
ในอพ.สธ. 
-  งานฟิลม์สไลดภ์าพพรรณไมจ้าก 
กรมวิชาการเกษตร 

1,754 
 
 

12,062 
-  งานฟิลม์สไลดภ์าพพรรณไมจ้าก
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

10,848 (ฐานขอ้มูลเดิม ปัจจุบนัไม่มี
การบนัทึกแลว้) 

1.10 งานบนัทึกตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้บนัทึกลง
แผ่น Photo CD 
- หอพรรณไม ้กรมอุทยานฯ 
- พิพิธภณัฑพ์ืช กรมวิชาการเกษตร 
- พิพิธภณัฑพ์ืช ม.สงขลานครินทร ์

 
 

116,963 ตวัอยา่ง 
56,497 ตวัอยา่ง 
10,555 ตวัอยา่ง  

 
 
ซีดี 937 แผ่น 
ซีดี 351 แผ่น 
ซีดี 98 แผ่น 

1.11 ฐานขอ้มูลหนังสือขออนุญาตจาก
หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 

130  

1.12 ฐานขอ้มูลสมาชิกงานฐานทรพัยากร
ทอ้งถ่ิน 

4,472  

1.13 ฐานขอ้มูลการด าเนินงานหน่วยงานร่วม
สนองพระราชด าริ 

16,890  

1.14 ฐานขอ้มูลการขอชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
 

5  

1.15 ฐานขอ้มูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

5,196  

1.16 ฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศงานฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

29 (29 อบต.) 

1.17 ฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศพืชอนุรกัษ์ 
อพ.สธ.  

172 (172 รหสัขอ้มูล) 
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2. งานฐานขอ้มูลการด าเนินงานของหน่วยงานรว่มสนองพระราชด าร ิ
เป็นฐานขอ้มูลท่ีท าการบนัทึกผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

โดยหน่วยงานต่างๆ มีการจดัท าโครงการหรืองานวิจยัซ่ึงมีการด าเนินงานอยู่ภายใตแ้ผนแม่บท  
3 กรอบ 8 กิจกรรมของ อพ.สธ. และมุ่งเน้นการด าเนินงานศึกษาทรัพยากรทั้งสามฐาน
ทรพัยากร ไดแ้ก่ ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา  

การบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลการด าเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ จะมีการ
ระบุปีงบประมาณ หน่วยงาน พื้ นท่ีด าเนินการ และจ าแนกโครงการหรืองานวิจยัตามกิจกรรมทั้ง 
8 ของ อพ.สธ.ท าการบันทึกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการหรืองานวิจัย ไดแ้ก่ ชื่อโครงการ  
ชื่อผู ้ประสานงาน/ชื่อหัวหน้าโครงการ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ และ ผลการด าเนินงาน/ 
ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ โดยปัจจุบันหน่วยงานท่ี ร่วมสนองพระราชด าริกว่า 200 หน่วยงาน  
และมีขอ้มูลการด าเนินงานท่ีบนัทึกในฐานขอ้มูลจ านวนประมาณ 20,000 ขอ้มูล 
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3. งานฐานขอ้มูลหนังสือของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริท่ีจดัท าข้ึนเพ่ือ
เผยแพร่ในงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ฐานขอ้มูลหนังสือท่ีขออนุญาต อพ.สธ. เพื่อด าเนินการจดัพิมพแ์ละขอใชต้ราสญัลกัษณ์ 
อพ.สธ. เพื่อใหป้รากฏอยู่ในหนังสือน้ัน ๆ ฐานขอ้มูล จะมีการบนัทึกรายละเอียดการขออนุญาต
น าเสนอ เผยแพร่ หรือตีพิมพผ์ลงานวิจยัต่างๆท่ีไดจ้ากการส ารวจและด าเนินงานภายใตก้รอบ
การด าเนินงานของ อพ.สธ.หรือด าเนินงานในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร ของ อพ.สธ.  ท่ีหน่วยงาน 
ร่วมสนองพระราชด าริ รวมไปถึงการขออนุญาตใชต้ราสัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ประกอบการ
น าเสนอหรือตีพิมพ์ในรูปแบบต่างๆซ่ึงในฐานขอ้มูลจะมีการบันทึกรายละเอียดต่าง  ๆ ไดแ้ก่  
กลุ่มของหน่วยงานท่ีขออนุญาต (เผยแพร่/ตีพิมพ/์ใชต้ราสญัลกัษณ์)ลงเลขท่ีรบั ลงวนั/เดือน/ 
ปีท่ีรับเรื่อง เรื่องท่ีขออนุญาต วัตถุประสงค์ ผูข้อ/ผูป้ระสานงาน และการอนุมัติ โดยปัจจุบัน 
ขอ้มูลท่ีมีการบันทึกอยู่ในฐานขอ้มูลหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 
มีจ านวนมากกวา่ 100 ขอ้มูล 
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4.  งานฐานขอ้มูลการขอช่ือสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
ฐานขอ้มูลการขอชื่อส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ ด าเนินการบันทึกขอ้มูลการขอพระราชทานชื่อ

ส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ของโลก ซ่ึงค้นพบจากการส ารวจทรัพยากรในพื้ นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช  
รวมไปถึงการศึกษาวิจยัของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริปัจจุบนัมีขอ้มูลการขอชื่อส่ิงมีชีวิต
ชนิดใหม่จ านวน 5 ขอ้มูล คือ เข็มรัชประภา ( Ixora megalophylla Chamch. Sp. Nov.) ตะขาบ 
(Sterroprites violaceus) เห็ดเรืองแสงสิรินรศัมี (Neonothopanus nambi) และหงสเ์หินลูกผสม
ดอกสีม่วง “หังสรัตน์”, ไลเคน “ฟลิคติส สิรินธรเน”ชื่อวิทยาศาสตร์ Phlyctis sirindhorniae 
sp.nov. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตวัอยา่งฐานขอ้มูลการขอช่ือสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
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5.  งานฐานขอ้มูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
  ด าเนินการบันทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสถานศึกษาท่ีไดร้ับการตอบรับใหเ้ป็นสมาชิก 

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนของ อพ.สธ. โดยท าการบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรม Microsoft Access 
ซ่ึงขอ้มูลท่ีบันทึกลงในฐานขอ้มูลประกอบไปดว้ยส่วนต่างๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลทาง
ภูมิศาสตร ์ขอ้มูลสถานภาพปัจจุบัน ขอ้มูลการประสานงาน ขอ้มูลทั ่วไป และท่ีอยู่หรือสถานท่ี
ติดต่อของสถานศึกษา จัดท า google form ให้สมาชิกส่งข้อมูลเป็นปัจจุบันทุกปีการศึกษา  
ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจ านวน 5,858 แห่ง (ขอ้มูล ณ วันท่ี 30 
กนัยายน พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งฐานขอ้มูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
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6. ฐานขอ้มูลสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน มีด าเนินการตามแนวทางการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน เช่นการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ส ารวจ
ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินน้ันๆ  

โดยขอ้มูลของสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินจะท าการบนัทึกลงในโปรแกรม ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ท่ีตั้งของอปท. ขอ้มูลการตอบรบัการเป็นสมาชิก ขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อ/ผูป้ระสานงาน ขอ้มูล
สถานภาพการเป็นสมาชิก ขอ้มูลเอกสารท่ีไดร้ับจากสมาชิก และขอ้มูลอ่ืนๆ เพิ่มเติม จัดท า 
google form ใหส้มาชิกส่งขอ้มูลเป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ินจ านวน 5,433 แหง่ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัอยา่งฐานขอ้มูลสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 
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7. ระบบจดัเก็บขอ้มูลงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น  
 เป็นการบันทึกขอ้มูลของงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ซ่ึงด าเนินงานโดยสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ท่ีได้มีการส ารวจทรัพยากร 
ในทอ้งถ่ิน ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา  
โดยขอ้มูลของทรพัยากรจะถูกบนัทึกลงในเอกสารใบงาน 9 ใบงานซ่ึงประกอบไปดว้ย  

ใบงานท่ี 1 เร่ือง การเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน 
ใบงานท่ี 2 เร่ือง การเก็บขอ้มูลการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 
ใบงานท่ี 3 เร่ือง การเก็บขอ้มูลดา้นกายภาพในทอ้งถ่ิน 
ใบงานท่ี 4 เร่ือง การเก็บขอ้มูลประวติัหมู่บา้น ชุมชน วถีิชุมชน 
ใบงานท่ี 5 เร่ือง การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ของพืชในทอ้งถ่ิน 
ใบงานท่ี 6 เร่ือง การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ของสตัวใ์นทอ้งถ่ิน 
ใบงานท่ี 7 เร่ือง การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ของชีวภาพอ่ืน ๆ ในทอ้งถ่ิน 
ใบงานท่ี 8 เร่ือง การเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 
ใบงานท่ี 9 เร่ือง การเก็บขอ้มูลแหล่งทรพัยากรและโบราณคดีในทอ้งถ่ิน 
โดยมีมหาวิทยาลัยหลัก เป็นศูนยแ์ม่ข่ายประสาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย งานแบ่งเขต

พื้ นท่ีรบัผิดชอบดูแลการจดัเก็บขอ้มูลปัจจุบนัทั้งหมด 26 ศูนยแ์ม่ข่ายประสาน/ ศูนยป์ระสานงาน
อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย โปรแกรมระบบการจดัเก็บขอ้มูลงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อยู่ระหว่าง 
การพัฒนาโปรแกรมร่วมกับโปรแกรมฐานทรัพยากร อพ.สธ. โดยบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
จ ากดั (มหาชน) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ อพ.สธ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9. โครงการพฒันา website และ application ฐานทรพัยากร อพ.สธ. 
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 จากการสนับสนุนตามโครงการในกรอบการสรา้งจิตส านึก กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ  อพ.สธ. ในกลุ่ม G5  
กลุ่มมหาวิทยาลยัและกลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฎัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  
ท่ีเชื่อมโยงความสอดคลอ้งเชิงนโยบายของ 1) เป้าหมายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื หรือ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ในเป้าหมายขจัดความยากจน 2) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นการปฏิรูปกลไกระดบัพื้ นท่ี โดยใชศู้นยอ์นุรกัษ์และ
พฒันาทรพัยากรทอ้งถ่ินต าบล ท่ียกระดบัขั้นมาจากกลไกและเครือข่ายงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
อพ.สธ. 3) การใชง้บประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม  
ในโครงการจา้งงาน ประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรสั
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมติ ครม.วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 มาพฒันาขบัเคล่ือนให้
เกิดขอ้มูลทอ้งถ่ินจาก 9 ใบงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการบนัทึกขอ้มูลจากงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน  
เพ่ือใชท้ดสอบระบบฐานขอ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ินท่ีทาง อพ.สธ. พฒันาร่วมกบับริษัท อินเตอรเ์น็ต
ประเทศไทย จ ากดั หรือ INET โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ อพ.สธ.  
 

 
 

ตวัอยา่งประกาศรบัสมคัรลกูจา้ง ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มอ. 
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จากโครงการน้ี ทาง อพ.สธ. จึงประสานงานต่อเน่ืองกับมหาวิทยาลัยท่ีเป็นศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. รวม 11 แห่ง แห่งละ 40 อปท. รวมทั้งส้ิน 440 อปท. (2,200 ต าแหน่งงาน)  
ในการใชก้ารจา้งงานกบัประชาชนใน อปท. ท่ีด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินงาน
ส ารวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรในทอ้งถ่ิน โดยใชแ้นวทางการด าเนินงานในงานฐานทรพัยากร
ทอ้งถ่ิน เช่น การใช ้9 ใบงาน และเป็นประชาชนในทอ้งถ่ินเป็นผู ้ส ารวจแต่มีมหาวิทยาลัย 
เป็นผูก้ ากบัดูแล 
 รูปแบบของระบบจัดเก็บขอ้มูลทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  
ดว้ยเครื่องมือใบงาน 9 ใบงาน ท่ีถูกแปลงรูปแบบจากกระดาษสู่คอมพิวเตอร์ โดยสามารถ
ด าเนินงานไดด้ว้ยคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่าน Mobile application จะมีการตรวจสอบ
ความถูกตอ้งโดยเครือข่าย อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มูลทรพัยากร 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตวัอยา่ง Application ระบบเก็บขอ้มูลทรพัยากร 
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การบูรณาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยท่ีเป็นศูนยแ์ม่ช่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. ขอ้มูลจากงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. ท่ีเกิดจากโครงการดังกล่าว  
มีตัวชี้ วดัเชิงปริมาณขอ้มูล 3,000 ขอ้มูลต่อ อปท. ส่งผลใหภ้ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
มีปริมาณขอ้มูลถึง 1,320,000 ขอ้มูล (ขอ้มูลท่ียงัตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง) ท่ีจะน ามาเป็น
ตน้แบบในฐานขอ้มูลทรัพยากรทอ้งถ่ินตามแนวทางการด าเนินงานในกรอบการใชป้ระโยชน์ 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร เพื่อการขยายผลเชิงเครือข่ายระหว่างศูนยแ์ม่ข่าย 
อพ.สธ./ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. จงัหวดัและเครือข่าย อปท. สู่การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยนืต่อไป 
             ปีงบประมาณ 2563 - 2564 อพ.สธ. เป็นจุดเปล่ียนในการด าเนินการจัดท า
เครื่องมือเพื่อใชใ้นการจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ.โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ อพ.สธ.  
ซ่ึงจะด าเนินงานต่อเน่ือง ในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัและแหล่งท่ีอยู่ของทรพัยากรท่ีมีอยู่จริง 
ในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ร่วมกับศูนยแ์ม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.และศูนยป์ระสานงาน 
อพ.สธ. เพื่อเป็นฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีใหป้ระเทศไทยน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนพฒันา
ประเทศต่อไป  
 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

ด าเนินการใชข้อ้มูลจากศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืชท่ีไดจ้ากการส ารวจเก็บรวบรวม 
ในพื้ นท่ีปกปักทรัพยากร พื้ นท่ีส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร พื้ นท่ีการปลูกรักษาทรัพยากร  
น ามาสู่การศึกษาประเมินในกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร ท าใหเ้กิด
องค์ความรูแ้ละขอ้มูลต่าง ๆ น ามาใหผู้ท้รงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพฒันาพันธุ์พืช เพื่อใหม้ี
พันธุ์ตามความตอ้งการในอนาคต หรือพบทรัพยากรทอ้งถ่ิน เช่น พืชทอ้งถ่ิน สัตวท์อ้งถ่ินท่ีมี
ศักยภาพมาพัฒนาโดยการปลูกการเล้ียงท่ีเหมาะสม โดยเป็นการวางแผนระยะยาว 30 ปี –50 ปี  
ว่าจะมีพันธุ์พืชลักษณะต่างๆ ท่ีต้องการของช่วงเวลา เป็นการวางแผนคาดการณ์ล่วงหน้า   
ซ่ึงเมื่อได้แผนพัฒนาพันธุ์พืชแต่ละชนิด น าทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทาน 
ใหก้บัหน่วยงานท่ีมีหน่วยงานในการพฒันาปรบัปรุงพนัธุพ์ืช เช่น กรมวิชาการเกษตร เป็นตน้   

ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมา อพ.สธ. มีงานร่วมกับหลายหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ เช่น ในเรื่องกลว้ยไม ้ร่วมกบัศูนยบ์ริการการพฒันาขยายพนัธุ์ไมด้อกไมผ้ลบา้นไร่
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในเรื่องการคดัเลือกกลว้ยไมส้ปาโต เอ้ืองมอนไข่ กระเจียว เป็นตน้ 
ในเรื่องมะเกี๋ยง ศูนยบ์ริการวิชาการดา้นผลผลิตพืชหา้งฉตัรจงัหวดัล าปางร่วมกบัสถาบนัวจิยัและ
ฝึกอบรมการเกษตร จงัหวดัล าปาง ศูนยบ์ริการวิชาการดา้นผลผลิตพืชดอยวาวี จงัหวดัเชียงราย,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ,้ มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร  
ซ่ึงในปลายระยะ 5 ปีท่ีหน่ึง ไดม้ีการประชุมแนวทางการพฒันาพนัธุพ์ืชในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25  
ซ่ึงมีการหารือในประเด็น แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการบริโภค, 
แนวโน้มการบริโภคส่ิงธรรมชาติและส่ิงสังเคราะห์, แนวโน้มการใชว้ัตถุดิบเพื่อการผลิตใน
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สวนพฤกษศาสตร์ในพื้ นท่ีของโรงเรียน เป็นการจัดแหล่งการเรียนรูท่ี้สรา้งโอกาสใหนั้กเรียน 
ไดเ้ผชิญกับความเป็นจริงตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะตน้ไมต้ลอดจนส่ิงมีชีวิตอ่ืน  
ท่ีอยู่อาศัยสัมพันธ์กับพืชพรรณไมท้ั้งหลาย และรวมถึงระบบนิเวศท่ีเกื้ อกูลกันของธรรมชาติ 
ในบริ เวณน้ัน ชีวิตเด็กท่ีสัมพันธ์กับธรรมชาติจะเปิดโอกาสแห่งการแสวงหาความรู้   
จากประสบการณ์ตรงและสรา้งความรื่นรมยบ์่มเพาะความอ่อนโยนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัชีวิต
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกนั งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนจึงเป็นการด าเนินงานท่ี 
อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร”์ โดยมีการรวบรวมพนัธุ์ไมท่ี้มีชีวิต มีแหล่งขอ้มูลพรรณไม ้
มีการศึกษาต่อเน่ืองมีการเก็บตัวอย่างพรรณไมแ้หง้พรรณไมด้อง มีการรวบรวมพนัธุ์ไมท้อ้งถ่ิน
เขา้มาปลูกรวบรวมไวใ้นโรงเรียนบนัทึกขอ้มูลและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเกี่ยวกบัพนัธุไ์ม้ มีมุมส าหรบั
ศึกษาค้นควา้และมีการน าไปใชป้ระโยชน์เป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  เป็นการ
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัสภาพทอ้งถ่ิน ไม่ฝืนธรรมชาติ เป็นไปตามความสนใจและความพรอ้ม
ของโรงเรียน ด าเนินการดว้ยความสมคัรใจไม่ใหเ้กิดความเครียด การใช้ “สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน” เป็นส่ือในการท่ีจะใหนั้กเรียนเยาวชนและประชาชนทัว่ไปได้มีความเขา้ใจเห็น
ความส าคัญของพืชพรรณเกิดความรักหวงแหนและรูจ้ักการน าไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน   
ซ่ึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
ได้พระราชทานพระราชด าริและแนวปฏิบัติในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ การด าเนินงาน 
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2537 จนถึงปลายระยะแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหา้ มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ท่ีเป็นสถานศึกษาตั้ งแต่ระดับอนุบาลประถมศึกษา  มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา  
และระดบัอุดมศึกษา มากกวา่ 5,000 แหง่ 

อพ.สธ. ได้จัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ท่ีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ทัว่ประเทศโดยมีหลักสูตร 
ในการฝึกอบรมเป็นรูปแบบเดียวกนัเมื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนผ่านการฝึกอบรมจาก 
อพ.สธ.แลว้ จะสามารถด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โดยทางอพ.สธ. ไดจ้ดัท าคู่มือมอบใหแ้ก่โรงเรียนสมาชิกบทเรียนออนไลน์ ตลอดจน
เอกสารต่าง ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต ์อพ.สธ. (http://www.rspg.or.th) 

ในช่วงระยะ 5 ปีท่ีหน่ึงจนถึงกลางระยะ 5 ปีท่ีหก ของ อพ.สธ. มีเจา้หน้าท่ี
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร และคณะท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ
ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และให้ค าปรึกษาในการท างาน 
อย่างใกลช้ิด มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมต่อ (เร่ืองการเก็บรวบรวมรกัษาคุณภาพเมล็ดพนัธุ์
พืชผกัพื้ นเมือง,เรื่องอารกัขาพืชกบังานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน, การวาดภาพทางพฤกษศาสตร,์ 
การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช และ การเก็บตัวอย่างเพื่อการสกัดสารพันธุกรรม (DNA)เป็นตน้)  
และต่อมาในปีงบประมาณ 2561 อพ.สธ. ร่วมกับศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. ในการดูแลเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนไดใ้กลช้ิดมากยิง่ขึ้ น 

เม่ือทางสถานศึกษาท างานไดจ้นถึงระดับหน่ึง สามารถสมคัรขอรับการประเมินได ้
เพื่อแสดงถึงความสามารถในการท างานของผูบ้ริหาร ครู อาจารย ์ของโรงเรียนท่ีท าใหนั้กเรียน
เขา้มาเรียนรูแ้ละมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนน าไปสู่การสรา้งจิตส านึกในการ
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อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและช่วยเหลือชุมชน 
ท่ีโรงเรียนน้ัน ๆ ตั้ งอยู่  ทาง อพ.สธ. มีขั้นตอนและวิ ธีการประเมินท่ีมีมาตรฐานโดยมี
คณะกรรมการท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน โดยสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนสามารถ
ยื่นขอรบัการประเมินผ่านมาทางศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 
เพ่ือขอรบัพระราชทานไดด้งัน้ี 

1. ป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
2. เกียรติบตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
 2.1 ขั้นท่ี 1 เป็นเกียรติบตัรขั้นตน้ เกียรติบตัรแหง่ความมุ่งมัน่ อนุรกัษ์ สรรพส่ิง
สรรพชีวิต ดว้ยจิตส านึกของครูและเยาวชน 
  2.2 ขั้นท่ี 2 เป็นเกียรติบัตรขั้นกลาง เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ
สถานศึกษาอบรมสัง่สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  2.3 ขั้นท่ี 3 เป็นเกียรติบัตรขั้นสูง เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานศึกษาอบรม 
สัง่สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

          สรุปจ านวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 จ านวน
5,858 แหง่ 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนท่ีรับพระราชทานป้ายสนองพระราชด าริในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี  2540 - 2564   
จ านวน 604 แหง่ ประกอบดว้ย 
 ก. ป้ายสนองพระราชด าริ ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน จ านวน 371 แหง่ 
 ข. เกียรติบตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนขั้นท่ี 1 เกียรติบตัรแหง่ความมุ่งมัน่ อนุรกัษ์ 
สรรพส่ิง สรรพชีวิต ดว้ยจิตส านึกของครูและเยาวชน  จ านวน 211 แหง่ 
 ค. เกียรติบตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนขั้นท่ี 2 เกียรติบตัรแห่งการเขา้สู่สถานภาพ  
สถานศึกษาอบรมสัง่สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน จ านวน 22 แหง่ 
 
                 2. งานพิพิธภณัฑ ์
 ตวัอยา่งพิพิธภณัฑต่์าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

- พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย กองทพัเรือ 
- พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาหนองระเวยีง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
- พิพิธภณัฑพ์ืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร 
- หอพรรณไม ้กรมอุทยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช 
- พิพิธภณัฑพ์ืช คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
- พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยามหาวิทยาลยัขอนแก่น 
ฯลฯ 
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กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 
ด าเนินการเปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่าง ๆ เขา้ร่วมสนับสนุนงานของอพ.สธ.  

ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของอพ.สธ. หรือด าเนินงาน 
ท่ีเกี่ยวขอ้งและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูใ่นกรอบของแผนแม่บท นอกจากน้ัน
ยงัเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนและบุคคลไดศึ้กษาหาความรูเ้กี่ยวกบัทรพัยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ 
ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละสาขาใหค้ าแนะน า  และใหแ้นวทาง
การศึกษา จัดตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยาอพ.สธ. ในระดับโรงเรียน/มหาวิทยาลัย และชมรม 
คณะปฏิบติังานวิทยาการอพ.สธ.ส าหรบันักวิจยั คณาจารย ์ในสถาบนัศึกษา ซ่ึงจะเป็นผูน้ าในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศใหแ้ก่เยาวชนต่อไป 

 
สรุปงานท่ีด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 8 ดงัน้ี 

 1) งานเผยแพร่โดยการจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ ซ่ึงด าเนินงานโดย อพ.สธ.  
ในงานจัดนิทรรศการต่างๆ และร่วมกับหน่วยงาน ส่วนราชการ มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา 
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อเป็นการสรุปงานในภาพรวมของ อพ.สธ. เป็นการน าเสนอกิจกรรม
ของ อพ.สธ. ซ่ึงการด าเนินการท่ีผ่านมาไดด้ าเนินตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เองและหน่วยงาน
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  ในงานน้ีมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการของชมรมคณะปฏิบติังาน
วิทยาการ อพ.สธ. สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
ไดแ้ก่  
1.1  การประชุมวชิาการและนิทรรศการ อพ.สธ.รว่มกับหน่วยงานท่ีรว่มสนองพระราชด ารแิละ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

1.1.1 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ดว้ยจิตส านึกแหง่นักวิจยัไทย  
ระหวา่งวนัท่ี 21 - 27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
ณ ศาลาพระเกี้ ยว จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั กรุงเทพมหานคร  
1.1.2 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ธรรมชาติแหง่ชีวติ  
ระหวา่งวนัท่ี 9 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
ณ ส านักพระราชวงั พระราชวงัดุสิต กรุงเทพมหานคร  
1.1.3 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : สรรพส่ิงลว้นพนัเกี่ยว   
ระหวา่งวนัท่ี 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548  
ณ ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่ ต าบลคลองไผ่    
อ าเภอสีคิ้ ว จงัหวดันครราชสีมา  
1.1.4 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน  

    ระหวา่งวนัท่ี 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  
    ณ พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ แสมสาร อ าเภอสตัหีบ   
    จงัหวดัชลบุรี   
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1.1.5 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ผนัสู่วถีิใหม่ในฐานไทย 
    ระหวา่งวนัท่ี 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552  
    ณ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว องคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภ ์อ าเภอศรีราชา 
    จงัหวดัชลบุรี 

1.1.6 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : กา้วสู่โลกกวา้งอยา่งมัน่ใจ 
    ระหวา่งวนัท่ี 1 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  
    ณ ศูนยฝึ์กหนองระเวียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน ต าบลหนองระเวียง  
    อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

1.1.7  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก 
    ระหวา่งวนัท่ี 20 - 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 
    ณ เขื่อนศรีนครินทร ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย อ าเภอศรีสวสัด์ิ  
    จงัหวดักาญจนบุร ี

1.1.8  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
    ระหวา่งวนัท่ี 23 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2559  
    ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 
    1.1.9 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น  
    ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน - 4 ธนัวาคม พ.ศ. 2560  
    ณ ศูนยเ์ครือข่ายการเรียนรูเ้พ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี  
    1.1.10 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์  
    ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน - 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  
    ณ ศูนยห์นองระเวียง มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา 
 
1.2 การประชุมวชิาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 
 1.2.1 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ครั้งท่ี 1 
 ระหวา่งวนัท่ี 12 - 14 ตุลาคม พ.ศ. 2543  
 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

1.2.2 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดบัภูมภิาค 
ครั้งท่ี 1 

 ระหวา่งวนัท่ี 8 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  
 ณ โรงเรียนสุราษฎรธ์านี อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
 1.2.3 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดบัภูมภิาค 

ครั้งท่ี 2 
 ระหวา่งวนัท่ี 21 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2555  

ณ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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 1.2.4 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดบัภูมภิาค 
ครั้งท่ี 3 

 ระหวา่งวนัท่ี 12 - 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
ณ โรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 1.2.5 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 
ทอ้งถ่ินระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 4 
ระหวา่งวนัท่ี 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
ณ ส านักพระราชวงั (สนามเสือป่า) พระราชวงัดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 1.2.6 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐาน 
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภมูิภาค ครั้งท่ี 5  
ระหวา่งวนัท่ี 24 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   
ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี  
โดยในทุกครั้ งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ  
ยกเว ้นในปี 2562 ท่ีทรงพระประชวร ผลตอบรับจากแบบประเมินเป็นท่ีชื่นชมและ 
เป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ และประชาชนท่ีเขา้ชมงานเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว ้ นอกจากงานประชุมท่ีทาง  อพ.สธ. ด าเนินการจัดงานฯ แล้ว  
ทาง อพ.สธ. ยังได้ไปร่วมจัดงานนิทรรศการร่วมกับอีกหลายหน่วยงานซ่ึงเป็นหน่วยงาน 
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อาทิเช่น ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ (สวทช.) 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ อีกทั้งการน าเสนอผลงาน  
ทางวิชาการในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ เช่น  สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย  
สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ 

 2) งานเผยแพร่และฝึกอบรม เพื่อสนับสนุนงานสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ เช่น การเก็บรวบรวมรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชผักพื้ นเมือง, การวาดภาพ 
ทางพฤกษศาสตร ์และ การเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืช เป็นตน้ 

 3) งานเผยแพร่โดยการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น จุลสารสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
รวม 30 ฉบับ จัดพิมพ์เป็นราย 2 เดือน เพื่อเผยแพร่ให้กับโรงเรียนซ่ึงเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ทาง อพ.สธ. ได้จัดท าเป็น application  
เพื่อใหด้าวน์โหลดไดจ้ากโทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต และเป็น e-journal จากเว็บไซต์ อพ.สธ. 
นอกจากน้ันยังมีคู่มือสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หนังสือการใช้ประโยชน์พืชสมุน ไพร 
ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ไมพุ้ทธประวติั แพลงกต์อน ศิลปะการวาดภาพพฤกษศาสตร์ 
พรรณไมห้มู่เกาะแสมสาร ไมย้อ้มสีธรรมชาติพรรณไมเ้ขื่อนศรีนครินทร์  พรรณไมเ้ขาวงัเขมร  
จากยอดเขาถึงใตท้ะเลเล่มท่ี 1 - 8 เป็นตน้ อีกทั้งหนังสือวิชาการอีกมากมาย ซ่ึงจดัพิมพโ์ดย 
อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

4) งานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นวิชาการ เช่น เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช  
เทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลพืช เทคนิคในการจ าแนกพรรณไม ้
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เทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ โดย ฝ่ายวิชาการ 
อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต กรุงเทพมหานคร 

5) งานประชุมเชิงปฏิบติัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ณ หอ้งปฏิบติัการเพาะเล้ียง
เน้ือเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และหอ้งปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ.สีคิ้ ว จ.นครราชสีมา 

6) งานอบรมเชิงปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช ในเรื่องการวิเคราะห์ลายพิมพ์ 
ดีเอ็นเอพืช ณ ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช อพ.สธ.สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครและ
หอ้งปฏิบติัการชีวโมเลกุลพืช ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ.สีคิ้ ว จ.นครราชสีมา 
นอกจากน้ัน อพ.สธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น  
คณะเภสชัศาสตร ์สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสชัภณัฑ ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั,หอ้งปฏิบติัการ
ลายพิมพดี์เอ็นเอ ศูนยอ์นุรกัษ์และพฒันาภาคตะวนัออก สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว องคก์ารสวนสตัว์
ในพระบรมราชูปถมัภ,์ หอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เป็นตน้ 

7) งานปรบัปรุงพฒันาเว็บไซด ์อพ.สธ. เพ่ือเผยแพร่ แนะน า และติดต่อเชื่อมโยง
กับผู ้ท่ีสนใจในงานของ อพ.สธ. และพัฒนาให้ทันสมัย (http://www.rspg.or.th) อพ.สธ. 
ด าเนินการปรบัปรุงเว็บไซดข์อง อพ.สธ. ใหท้นัสมยัและทนัเหตุการณ์ทุกวนั เพื่อเผยแพร่แนะน า 
สืบคน้ขอ้มูลพรรณไมต่้างๆ และติดต่อเชื่อมโยงกบัผูท่ี้สนใจในงานของ อพ.สธ.  

 7.1 เว็บไซด์ (web sites) http://www.rspg.or.th อพ.สธ. ด าเนินการปรับปรุง 
เว็บไซดข์อง อพ.สธ. ใหท้นัสมยัและทนัเหตุการณทุ์กวนั เพื่อเผยแพร่ แนะน า และติดต่อเชื่อมโยง
กบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯและผูท่ี้สนใจในงานของ อพ.สธ. จ านวนผูใ้ชบ้ริการผ่าน
เว็บไซด์ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562– กนัยายน 2563) จ านวน 71,124 ครั้ง 
และสืบคน้ขอ้มูลในเวบ็ไซด ์จ านวน 162,617 หน้า 

   7.2 เว็บบอร์ด (webboard) ได้แก่ http://www.plantgenetics-rspg.org/ 
schoolbot_club/index.php?name=webboard 

 8) งานซ่ึงด าเนินงานโดยชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และชมรม 
นักชีววิทยา อพ.สธ. โดยท่ีชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. และชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 
ใหก้ารสนับสนุนและร่วมส ารวจในกิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรและในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ อพ.สธ. ดังรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวถึงในกิจกรรมต่าง ๆ 
นอกจากน้ันไดร้่วมในการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ในทุกครั้ง 
  9) ก่อตั้งมูลนิธิอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(มูลนิธิ อพ.สธ.) เน่ืองจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสัง่กับนายพรชัย จุฑามาศ เมื่อวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551  
ให้จัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. และได้รับใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้ งมูลนิธิ เมื่อวันท่ี  
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานตามเป้าหมายของ อพ.สธ.
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย สนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษา คน้ควา้ วิจยัและพฒันา
เพื่อสนับสนุนในงานของ อพ.สธ. สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นไทย วิถีไทย วฒันธรรมและ 
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ภูมิปัญญาอันดีงามของไทย ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืน  ๆ 
เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ด าเนินการเกี่ยวขอ้งกับการเมืองแต่ประการใดทาง  อพ.สธ.  
จึงได้ขอพระราชทานขยายพันธุ์พืชท่ีได้รับพระราชทานนาม “ม่วงเทพรัตน์” มาในวันท่ี  
29 กนัยายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงตน้ม่วงเทพรตัน์น้ันสามารถขยายพนัธุ์โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ
และออกดอกในขวดสวยงาม เพ่ือใหผู้ม้ีจิตศรทัธาไดร้่วมสมทบทุนร่วมจดัตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. 

10) โครงการรวมใจภกัด์ิ ปลูกมเหสกัข ์– สกัสยามินทร ์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
(รชักาลท่ี 9) มีพระชนมายุ 84 พรรษา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและการสนองพระราชด าริ
ในการอนุรกัษ์และพฒันาพนัธุกรรมพืชของประเทศ ใหย้ัง่ยืนเป็นท่ีรูจ้กัแพร่หลายในประเทศไทย
และหมู่ประชาคมโลกต่อไป ยิง่ไปกวา่น้ันยงัน าไปสู่การสรา้งส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และมีผลต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศในอนาคต อีกทั้งน าไปสู่การอนุรกัษ์ พฒันา และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรของชาติอยา่งยัง่ยืน 
ดว้ยโครงการน้ี สามารถใชเ้ป็นเครื่องมือในการเขา้สู่ต าบลในประเทศไทย จ านวน 7,255 ต าบล 
โดยมีเป้าหมายในการปลูกตลอดโครงการ พ.ศ. 2555 – 2558 จ านวน 8.4 ลา้นตน้ เปิดตวัโครงการ  
ณ วันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2554 ต่อมาได้เปล่ียนชื่อเป็นโครงการพฤกษานุรักษ์  มเหสักข์  
นวมินทรานุสรณ ์เน่ืองจากเปล่ียนรชัสมยัจากรชักาลท่ี 9 เป็นรชักาลท่ี 10  
  11) งานบรรยายและฝึกอบรมท าความเขา้ใจและการด าเนินงานการสมัคร 
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริทั้ง 77 จงัหวดั 
  12) งาน application อนุรักษ์พันธุกรรมพืช หรือ RSPG application เพื่อให้
เขา้ถึงสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินและหนังสือ อพ.สธ. 
โดยร่วมพฒันากับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพนัธ์ใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
เครือข่าย อพ.สธ. และประชาชนท่ีสนใจเขา้ไปใชเ้พ่ือน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  

 
6. สรุปงาน อพ.สธ. ในฐานะหน่วยงานของส านกัพระราชวงั 
 

1. ในปีงบประมาณ 2560 อพ.สธ. ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในคณะท างานปฏิรูปประเทศ 
ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพภายใตค้ณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม โดยร่วมพิจารณาเป็นประเด็นส าคญัท่ีจะใชแ้นวทางพระราชด าริดา้นการรกัษา
ฐานทรัพยากร 3 ฐาน ไดแ้ก่ ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ และวฒันธรรมภูมิปัญญา  
ท่ีก ากับการใชท้รัพยากรน้ันๆ โดยมีส่วนร่วมในการผลักดันใหเ้ป็นนโยบายระดับชาติในการ
อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรชีวภาพ ประสานงานและส่งผลใหอ้ยู่ในแผนปฏิรูประบบ
และเครือข่ายฐานทรัพยากรท้อง ถ่ิน ให้ครอบคลุมทัว่ประเทศรวมถึงเครือข่าย
ระดบัประเทศและอาเซียน โดยการบูรณาการฐานขอ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ินและพฒันาเครือข่าย
ศูนยอ์นุรกัษ์และพฒันาฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินต าบลตามแนวทางโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บูรณาการร่วมกบั
แนวทางประชารัฐรวมทั้ งขยายศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินต าบลให้ครบ  
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7,255 ต าบลทัว่ประเทศ เพื่อเข้าสู่แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ น าไปสู่การขึ้ นทะเบียนทรพัยากรเพ่ือรกัษาสิทธ์ิ
และผลประโยชน์จากทรพัยากรใหก้บัประเทศไทย 

2. อพ.สธ.เป็นหน่วยงานตัวอย่างในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช  
ครบวงจรและน าทรพัยากรพนัธุกรรมพืชไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนเพราะ อพ.สธ. ประกอบดว้ย
บุคลากรท่ีมีความรูท้างวิชาการในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ส านักพระราชวงัไดบ้่มเพาะมา 
ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรพันธุกรรมพืช เป็นหน่ึงใน
หน่วยงานในประเทศไทยท่ีสามารถเป็นตัวอย่างใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ในเรื่องการ
อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชแบบครบวงจร โดยใชแ้นวทางพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ท่ีสืบทอดงานรักษาทรัพยากรของ
ประเทศจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

3. อพ.สธ. เขา้ไปสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ประสานใหเ้ขา้ร่วมสนองพระราชด าริ  
โดยใหห้น่วยงานน้ันใชพ้ันธกิจและหน้าท่ีหลักของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นหลัก และใชแ้นวทาง
พระราชด าริเขา้ไปเสริม ไปเป็นคู่มือในการท างานใหบ้รรลุพนัธกิจและหน้าท่ีหลกัของหน่วยงาน
ได้ส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ใช้งบประมาณท่ีได้รับท่ีเป็นงบประมาณปกติ  
มาท างานไดป้ระโยชน์และเห็นผลชดัเจนใหก้บัประเทศชาติ  

4. อพ.สธ. ท าหน้าท่ีตามเป้าหมายเพื่อพฒันาบุคลากรใหม้าอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากร
พนัธุกรรมพืชและทรพัยากรอื่น เพื่อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งยัง่ยืนแก่มหาชนชาวไทย โดยการสรา้ง
งานท่ีสนับสนุนการสรา้งจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรใหก้ับเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม  
มีคู่มือ มีการฝึกอบรม และการใหก้ าลงัใจ โดยใชง้านสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ซ่ึงเป็นแนวทาง
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ใหส้รา้งงานน้ีเพื่อสรา้งจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรใหเ้กิดข้ึนตั้งแต่เยาว์วัย ณ ขณะน้ีมี
สถานศึกษา ไดแ้ก่โรงเรียน วิทยาลยั และมหาวทิยาลยั เขา้ร่วมเป็นสมาชิกมากกวา่ 5,000 แหง่ 

5. อพ.สธ.ท าหน้าท่ีสรา้งงานและประสานในการท าขอ้มูลทรพัยากรของประเทศท่ีมีอยู่ 
อย่างเป็นรูปธรรม มีคู่มือ มีการฝึกอบรม และการใหก้ าลังใจ เพ่ือน าไปสู่การขึ้ นทะเบียน
ทรัพยากรของประเทศไทย ฐานขอ้มูลทรัพยากรของประเทศจะช่วยในการรักษาสิทธ์ิใหก้ับ
ประเทศไทยไม่ใหถู้กน าไปใชห้าผลประโยชน์โดยไม่ทราบโดยต่างประเทศ และน าไปสู่การสรา้ง
จิตส านึกของประชาชนในประเทศไทยใหต้ระหนัก รูคุ้ณ เห็นค่า และหวงแหน โดยใชง้านฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นแนวทางของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรา้งงานน้ีเพื่อใหไ้ดฐ้านขอ้มูลทรพัยากร และสรา้งจิตส านึก
ในการรักษาทรัพยากรใหก้ับประเทศชาติในระดับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ณ วันท่ี 30 
กันยายน พ.ศ. 2564 องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเขา้ร่วมเป็นสมาชิก จ านวน 5,433 แห่ง 
รวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดร้ับเป็นนโยบายของกรมฯ ใหอ้บต.และเทศบาล 
เป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินทั้งประเทศไทย 
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6. อพ.สธ. ด าเนินงานตามแผนแม่บทท่ีวางไว ้ทุก ๆ 5 ปีโดยมีการจัดท าแผนแม่บท  
จนเขา้สู่แผนท่ี 7 เพื่อใหเ้ป็นแผนหลกัในการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
โดยในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด มีเป้าหมายการประสานงานท่ีส าคญั 

    6.1 ประสานใหเ้กิดหน่วยฝึกอบรม อพ.สธ. ใหเ้กิดขึ้ นกับมหาวิทยาลัยในทอ้งถ่ิน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัว่ประเทศ  
เพื่อเป็นศูนยฝึ์กอบรมใหก้บัสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน และสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน
ท่ีมีเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ โดยท่ี อพ.สธ. จะสนับสนุนในการฝึกวิทยากรประจ าศูนยฝึ์กอบรมต่าง ๆ  
ใชห้ลักสูตรมาตรฐานเดียวกัน และรับรองหลักสูตรการฝึกตลอดจนวิทยากรตามแนวทางการ
สนองพระราชด าริ ท าให้เกิดงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีมีเป้าหมายชัดเจน  
เป็นเครือข่ายศูนยฝึ์กอบรมใหก้บั อพ.สธ. และยงัมีบทบาทในการเป็นพี่เล้ียงใหก้บัสถานศึกษา 
ท่ีเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นสมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

    6.2 ประสานกบัหน่วยงานระดบัชาติ เช่น กระทรวงต่าง ๆ เช่นกระทรวงมหาดไทย, 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นตน้ ในการร่วมมือกนัด าเนินงานสนองพระราชด าริ
และร่วมจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรใหก้บัประเทศไทย เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ในเร่ืองของการ
ขึ้ นทะเบียนรักษาสิทธ์ิใหก้ับทอ้งถ่ินและประเทศไทย นอกจากน้ันขอ้มูลทรพัยากรท่ีเป็นระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จะช่วยในการวางแผนพัฒนาประเทศ ไปในทิศทางของแผน
ยุทธศาสตรช์าติท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  

 
7. ภาระงานของ อพ.สธ. ตามวตัถปุระสงคข์อง อพ.สธ. ณ ปัจจุบนั 

 

7.1 ท าความเขา้ใจเพื่อใหเ้กิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากร 
อย่างยัง่ยืนและใหค้วามส าคัญกับการด าเนินงานวิชาการในทุกด้านเป็นหลัก โดยเฉพาะ 
การด าเนินงานศึกษาทดลองวิจยัเพ่ือการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพืช และทรพัยากรต่าง ๆ  
ท่ีส่งผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยโดยท างานร่วมกับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 
อพ.สธ., ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯ ซ่ึงเป็นพี่เล้ียงใหก้ับ
เครือข่ายทั้งสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินเพื่อเน้นในการ
ด าเนินงานไม่เฉพาะพันธุ์พืชเศษฐกิจ แต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นในทรัพยากรชีวภาพท่ีมี
ความส าคัญในระบบนิเวศ หายาก ใกลสู้ญพันธุ์ และมีความสัมพันธ์ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ 
เกี่ยวขอ้งกับพิธีกรรม ท่ีสัมพันธ์กับทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   
เป็นงานท่ีไดเ้ห็นผลผลิตจากการคน้ควา้ วิจยั ทรัพยากรต่าง ๆ จนเห็นเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได ้
สรา้งความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้ นกบัคนในทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
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    7.2 ใหค้วามส าคญักบัการพฒันารวบรวมขอ้มูลสารสนเทศในการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
เป็นแบบมาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ อพ.สธ. ใหเ้กิด
ฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีส่ือและเชื่อมต่อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนยก์ลางรวมของ
ศูนยข์อ้มูลทรพัยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯ 
    7.3 ขับเคล่ือนงานร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานดา้นการเรียนรูท้รพัยากรและสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรทั้ง 3 ฐาน 
(1.ทรพัยากรกายภาพ 2.ทรพัยากรชีวภาพ 3.ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา) ควบคู่ไปกบั
การปรบัปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการในดา้นกระบวนการวางแผน การประสาน
ด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะการยืนยันเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณ
ด าเนินงานจากส านักงบประมาณและแหล่งทุนต่าง ๆ และการติดตามผลการด าเนินงาน  
ผ่านทางรายงานและมีผลผลิตจริง ๆ 
    7.4 อพ.สธ. มีการจัดท ารายงานและมีประชุมใหญ่ คือการประชุมคณะกรรมการ 
อพ.สธ. เป็นประจ าทุกปี (ตามเหตุการณปั์จจุบนัท่ีอาจมีเรื่องของโรคระบาดต่าง ๆ ท าใหจ้ดัการ
ประชุม onsite ไม่ได)้ การประชุมร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงานซ่ึงเป็นหวัหน้าหน่วยงานท่ี
ร่วมสนองพระราชด าริ (จ านวนประมาณ 200 หน่วยงาน เพื่อสรุปการด าเนินงานในแต่ละปีของ 
อพ.สธ. และของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริท่ีเพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ ในแต่ละปีและทูลเกลา้ฯ 
ถวายรายงานประจ าปีให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวนิิจฉยั 

   7.5 อพ.สธ. มีการด าเนินงานในการเป็นเจา้ภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริท่ีมีความพรอ้มในการด าเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  
จะด าเนินการจัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี โดยมีการร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงาน 
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากน้ันยงัมีการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงาน 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินสลบัปีเวน้ปีกบังานประชุมใหญ่ 
เพื่อแสดงผลงานเชิงประจักษ์ของ อพ.สธ. ในฐานะของหน่วยงานของส า นักพระราชวังใหก้ับ
กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทัว่ไป 

 
อพ.สธ. ยังคงมุ่งมัน่และท างานต่อไป ดังพระราชกระแสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540  
การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน”ในวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2541 ใหท้ างาน
ตั้งแต่ยอดเขาถึงใตท้ะเล”และในวันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ทรงมีพระราชกระแส 
และพระราชด าริใหก้บักองทพัเรือซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ความมัน่คง
ของประเทศ คือความมัน่คงทางทรพัยากร” 
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8. เป้าหมายรวมและวิสยัทศัน ์
เพื่อพฒันาบุคลากร 
 อนุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากร 
  ใหเ้กิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
 
 

9. วตัถุประสงค ์
  1) ใหเ้ขา้ใจและเห็นความส าคญัของทรพัยากร 
  2) ใหร้่วมคิด ร่วมปฏิบติั จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
  3) ใหม้ีระบบขอ้มลูทรพัยากรส่ือถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ 

 
10. พนัธกิจ 

 10.1 อนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา  
 10.2 น าพืชท่ีได้ส ารวจข้ึนทะเบียนรหัสต้นของพืชท่ีมีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์   
เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรมไวใ้นพื้ นท่ีท่ีปลอดภัยในหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ และ 
ธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา 
 10.3 น าความรูจ้ากการศึกษาวิจยัพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษา
ทรัพยากรกายภาพ การส ารวจและบันทึกวฒันธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย เพื่อสรา้ง
ฐานองคค์วามรูท้างวทิยาการ ท่ีจะน าไปสู่การอนุรกัษ์และพฒันาอยา่งยัง่ยนื สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 10.4 จดัท าศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ ทรพัยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเชื่อมโยงขอ้มูลระหว่าง
หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น ศูนยข์อ้มูลพรรณพฤกษชาติหอพรรณไม ้กรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช กบัศูนยข์อ้มูลทรพัยากร สวนจิตรลดา และขอ้มูลเกี่ยวกบัพนัธุกรรมพืช
ของหน่วยงานต่างๆ ส่ือถึงกนัในระบบเดียวกนั 
 10.5 สรา้งเด็กและเยาวชนใหม้ีจิตส านึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชและทรพัยากรธรรมชาติ
รกัษาวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 
 10.6 เสริมสรา้งสนับสนุนใหเ้กิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการด าเนินงานเกี่ยวกบัการอนุรักษ์
และพฒันาทรพัยากร 
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12. แนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจด็ 
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

    
   อพ.สธ. มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรใหม้าอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข ้าใจและ  
เห็นความส าคญัของทรพัยากรใหร้่วมคิด ร่วมปฏิบติัจนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยและใหม้ี
ระบบขอ้มูลทรพัยากรใหส่ื้อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ อพ.สธ. จึงก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569)  
ซ่ึงเป็นการด าเนินงานปีท่ี 31 - 35 ของ อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต ้3 กรอบ 
การด าเนินงาน และ 3 ฐานทรพัยากร ไดแ้ก่ ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากร
วฒันธรรมและภูมิปัญญา   
   อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานประสานงาน ใหค้ าปรึกษา สนับสนุน และร่วมมือกับ
หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บท  
ซ่ึงแต่ละแผนจะมีระยะเวลา 5 ปี ของปีงบประมาณ โดยท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
มีคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานฯ มีการประชุมกันอย่างสม า่เสมอและแต่งตั้ง
คณะท างานหรือคณะอนุกรรมการในดา้นต่าง ๆ รวมถึงมีคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการในการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนใหช้ัดเจน โดยระบุสาระส าคัญ  
ในการด าเนินงาน เช่น พ้ืนท่ีเป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน  
และการบริหารจดัการ โดยเฉพาะเรื่องผูร้บัผิดชอบในการปฏิบติัและงบประมาณในการด าเนินงาน  
โดยมี อพ.สธ. เป็นผูพ้ิจารณาจากแผนปฏิบติังานรายปี เพื่อใหอ้ยูใ่นแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ.
และสนับสนุนแผนปฏิบติังานประจ าปี/โครงการต่าง ๆ  ภายใตแ้ผนแม่บทของ อพ.สธ. เพื่อของบประมาณ 
ในการด าเนินงานไปยงัแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 

 
1. กรอบการเรียนรูท้รพัยากร 

   เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเน้นในเรื่องของการรักษาพื้ นท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีอยู่ของ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเป็นเจา้ของครอบครองโดยถูกกฎหมาย ตลอดจนการศึกษาเรียนรู ้
ในพื้ นท่ีน้ันๆ ว่ามีทรพัยากรอะไร เพื่อวางแผนและด าเนินการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ นอกจากน้ัน
ใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริดูแลในพื้ นท่ีท่ีก าลังจะเปล่ียนแปลงในพื้ นท่ีของหน่วยงานเอง 
และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีหน่วยงานตั้ งอยู่ในการร่วมส ารวจทรัพยากร  
เพ่ือเก็บรวบรวมทรพัยากรท่ีล่อแหลมต่อการสูญพนัธุ ์และทรพัยากรท่ีมีศกัยภาพเพื่อมาพฒันาต่อไป 
และสามารถท่ีจะก าหนดให้เกิดพื้ น ท่ีส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู ้และขยายพันธุ์ทรัพยากร   
เพื่อการศึกษาวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ เป็นการเพิ่มทรัพยากรท่ีมีอยู่ในสภาพธรรมชาติ 
ใหม้ีจ านวนเพิ่มมากขึ้ น ไม่สูญพันธุ์และมีวัตถุดิบเพียงพอในการศึกษาวิจัย หรือเป็นตัวอย่าง 
ในการปลูกรกัษาทรพัยากร โดยมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนกรอบการเรียนรูท้รพัยากรน้ี 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ 
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กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
และกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 
เป้าหมาย 
  1.เพื่อปกปักรักษาพื้ นท่ีป่าธรรมชาติของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  (in situ) 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ท่ีมีพื้ นท่ีป่าดั้งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบาย 
จะเปล่ียนแปลงสภาพพื้ นท่ี แต่จะตอ้งเป็นพ้ืนท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีของกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยาน
แหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช หรือจะตอ้งไม่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหากบัราษฎรโดยเด็ดขาด 
 2. เพ่ือร่วมมือกบักรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแหง่ชาติสตัวป่์าและพนัธุพ์ืช โดยท่ีกรมฯน าพื้ นท่ี
ของกรมฯ มาสนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 
   ตวัอย่างพื้ นท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พื้ นท่ีป่าในศูนยศึ์กษาการพฒันา
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้ นท่ีป่าของสถาบนัการศึกษา พ้ืนท่ีป่าของสวนสตัว ์พ้ืนท่ีป่าของเขื่อนต่าง ๆ  
ภายใตก้ารดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้ นท่ีภายใตก้ารดูแลขององค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน เช่น พื้ นท่ีป่าท่ีชาวบา้นร่วมใจปกปักรกัษา ป่าชุมชนเป็นตน้โดยการด าเนินงานในพื้ นท่ี
ปกปักทรัพยากรน้ีอยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงาน/คณะอนุกรรมการ/
คณะท างาน อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ันๆ โดย อพ.สธ. สามารถเป็นผูป้ระสาน
และสนับสนุนดา้นวิชาการ/บุคลากร ประสานศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในการสนับสนุนบุคลากร/นักวิจยัเพื่อปฏิบัติงาน 
ในพื้ นท่ี 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรพัยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร 
 1. การท าขอบเขตพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร และใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีวา่อยูเ่อกสารสิทธ์ิประเภทใด 

   1.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของหน่วยงานฯ 
   1.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืนแต่อนุญาตใหม้ีสิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ันได ้(ใหร้ะบุชื่อหน่วยงาน 

ท่ีเป็นเจา้ของและมีเอกสารอนุญาตใหใ้ชพ้ื้ นท่ีน้ัน ๆ ) 
*พ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรตอ้งไม่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพาทกับราษฎร ในเรื่องของการบุกรุกหรือ
แผว้ถาง 
 2. การส ารวจ ท ารหสัประจ าตน้ไม ้และบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่ง เพ่ือรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล
ในพื้ นท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  

3. การส ารวจ ท ารหสั และบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งของทรพัยากรชีวภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก
พนัธุกรรมพืช เช่น สตัว ์จุลินทรีย ์

4. การส ารวจ ท ารหัส และบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งของทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน หิน  
แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ เป็นตน้ 
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 5. การส ารวจเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยากร
กายภาพและทรพัยากรชีวภาพในพื้ นท่ี 
 6. สนับสนุนใหม้ีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้ นท่ีสถานศึกษา เช่น  นักศึกษา 
ในมหาวิทยาลัย ในระดับหมู่บา้น ต าบล สนับสนุนใหป้ระชาชนท่ีอยู่รอบ ๆ พื้ นท่ีปกปักทรพัยากร 
เช่น มีกิจกรรมป้องกนัไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรกัษาทรพัยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร เป็นตน้ 
          7. ด าเนินการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้สามารถท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ หรือด าเนินการใด ๆ  
ท่ีไม่กระทบกระเทือนความเป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิม 
 
เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมที่1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

1. Template 9 ใบงานใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบนัทึก 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐานทรพัยากร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5. Platform EO Browser 
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

  ฯลฯ 
 
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ ชนิด จ านวน ของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบ 
อยา่งชดัเจน  

2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน  application  
งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.หรือถา้มีรูปแบบของตารางฐานขอ้มูลของหน่วยงานเอง และสามารถ
เชื่อมต่อกบัฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 
 
หมายเหต ุ

1. พื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร เป็นคนละพื้ นท่ีกบัพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 2  
กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรและคนละพื้ นท่ีกับพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษา
ทรพัยากร 

2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกิจกรรมปกปักทรพัยากร สามารถน าไปจดัการและเก็บเขา้สู่งานฐานขอ้มูล
ในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

3. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใชแ้นวทางการรักษาพื้ นท่ีและทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในพื้ นท่ี 
เป็นเป้าหมายหลกัในการด าเนินงานในกิจกรรม 

4. พื้ นท่ีท่ีน ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมน้ี ไม่ไดห้มายความว่าเป็นการน าพื้ นท่ีน้ัน 
เขา้มาน้อมเกลา้ฯ ถวาย เพื่อใหเ้ป็นทรพัยสิ์นของ อพ.สธ. ส านักพระราชวงั แต่หมายถึงเป็นพื้ นท่ี  
ท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานน้ัน ๆ ท่ีเป็นเจา้ของ แต่ใชแ้นวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร และในอนาคตถา้หน่วยงานน้ัน ๆ มีนโยบายในการด าเนินการปรับปรุงหรือตอ้งการ 
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ใชพ้ื้ นท่ีปกปักทรพัยากร เพื่อใชใ้นกิจกรรมอ่ืนๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ น้ัน ๆ สามารถ
ด าเนินการแจง้ความประสงค์มายัง อพ.สธ. เปล่ียนกิจกรรมในการด าเนินงานในพื้ นท่ีน้ัน  ๆ ได ้ 
แต่ในกรณีท่ีเป็นพื้ นท่ีล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า อาจตอ้งมีประชุมและขอความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริและประชุมร่วมกับ 
อพ.สธ. เพื่อหาขอ้สรุปในการด าเนินงานเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีต่อไป 
 5. สามารถน าทรพัยากรที่สามารถท่ีส ารวจเก็บรวบรวมได/้ขยายพนัธุเ์พิ่มเพื่อไปด าเนินงาน
ในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 
 6. ส าหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา ในองค์กรปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน หมู่บา้น ในพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร ใหจ้ดังานอยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร  
เป้าหมาย 
 1. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นท่ีภายใตร้ัศมี 50 กิโลเมตรหรือมากกว่า 
ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ไดแ้ก่ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากร
วฒันธรรมและภูมิปัญญา ในพื้ นท่ีท่ีทราบแน่ชดัว่าก าลงัจะเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม เช่น จากป่า
กลายเป็นสวน พื้ นท่ีตามเกาะต่าง ๆ ที่จะกลายสภาพเป็นพื้ นท่ีท่องเท่ียว พื้ นท่ีท่ีเร่งในการสรา้งถนน
และส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ ใหพ้ิจารณาความพรอ้มและศกัยภาพของหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางด าเนินงาน
ในแต่ละพื้ นท่ีเป็นส าคัญโดยจะตอ้งประสานงานและขออนุญาตการร่วมส ารวจกับเจา้ของพื้ นท่ี 
เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมป่าไม ้กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรมอุทยานแหง่ชาติ
สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายอยา่งชดัเจน 
 2. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรในพื้ นท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง 
ไดแ้ก่ ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา อาจจะก าลงั
เปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ไดแ้ต่เป็นคนละพื้ นท่ีกบัพื้ นท่ีปกปักพนัธุกรรมพืช/ทรพัยากรดงัในกิจกรรมท่ี 1  

อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ เช่น จงัหวดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมส ารวจในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  
กรมวิชาการเกษตร สถาบนัการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจ
เก็บรวบรวมทรพัยากร ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนั 
ทั้งในเร่ืองวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจดัการ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 
 1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรพัยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานน้ัน ๆ ทั้งพื้ นท่ี  
แต่อาจเริ่มตน้ในพื้ นท่ีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงจากการพฒันา หรือล่อแหลมต่อการเปล่ียนแปลงก่อน 
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เช่น พื้ นท่ีก าลงัจะสรา้งอ่างเก็บน ้า สรา้งศูนยก์ารคา้ พื้ นท่ีสรา้งถนน การขยายทางหลวงหรือเสน้ทางต่าง ๆ   
พื้ นท่ีสรา้งสายไฟฟ้าแรงสูง พื้ นท่ีท่ีก าลงัถูกบุกรุก และในพื้ นท่ีอ่ืนๆ ท่ีจะถูกพฒันาเปล่ียนแปลงจาก
สภาพเดิมโดยอาจด าเนินการร่วมกบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. พื้ นท่ีท่ีส ารวจ
จะตอ้งอยู่ในเง่ือนไขท่ีเป็นของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง หรือถา้เป็นพื้ นท่ีของหน่วยงานอ่ืน  
เจา้ของพื้ นท่ีน้ัน ๆ ตอ้งอนุญาตใหเ้ขา้ส ารวจได ้

2. การส ารวจ ท ารหสัประจ าตน้ไม ้และบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งเพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล 
ในพื้ นท่ี 

3. การส ารวจ ท ารหสัและบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งของทรพัยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจาก
พนัธุกรรมพืช เช่น สตัว ์จุลินทรีย ์

4. การส ารวจ ท ารหัสและบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งของทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน หิน  
แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ เป็นตน้ 
 5. การส ารวจเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยากร
กายภาพและทรพัยากรชีวภาพในพื้ นท่ี 
 6. การเก็บรวบรวมทรพัยากรชีวภาพเพื่อเป็นตวัอย่างแหง้ และตวัอย่างดอง รวมถึงการเก็บ
ตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา  

7. การเก็บพนัธุกรรมทรพัยากร ส าหรบัพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตวัอยา่งเพื่อการศึกษาหรือ 
มีการเก็บในรูปเมล็ดในหอ้งเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บตน้พืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในท่ีปลอดภัย  
การเก็บชิ้ นส่วนพืชท่ีมีชีวิต (เพื่อน ามาเก็บรกัษาในสภาพเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ) และส าหรบัทรพัยากรอ่ืน ๆ 
(สตัว ์จุลินทรีย ์เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตวัอยา่งมาศึกษาและขยายพนัธุต่์อไปได ้ในกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร  

 
เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

1. Template 9 ใบงานใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบนัทึก 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐานทรพัยากร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5. Platform EO Browser 
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

   ฯลฯ 
 
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ ชนิด จ านวน ของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบ 
อยา่งชดัเจน  
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2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน  application  
งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.หรือถา้มีรูปแบบของตารางฐานขอ้มูลของหน่วยงานเอง และสามารถ
เชื่อมต่อกบัฐานทรพัยากร อพ.สธ 
 
หมายเหต ุ

1. พื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรเป็นคนละพื้ นท่ีกับพื้ นท่ีใน
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร และคนละพื้ นท่ีกบัพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษา
ทรพัยากร 

2. ข ้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรน้ี สามารถน าไปจัดการและ 
เก็บเขา้สู่งานฐานขอ้มูลในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

3. น าทรพัยากรท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 
และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป 
 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อน าทรัพยากรท่ีมีค่า ใกลสู้ญพันธุ์ หรือตอ้งการเพิ่มปริมาณเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์  
โดยการคดัเลือกทรพัยากรพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี1 กิจกรรมปกปักทรพัยากรและกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรเป็นการด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองโดยการน าพันธุกรรม
ทรพัยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพนัธุ ์ปลูกเล้ียง และขยายพนัธุเ์พิ่มในพื้ นท่ีท่ีปลอดภยัเรียกวา่พื้ นท่ี
ปลูกรกัษาทรพัยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

2. เพื่อส่งเสริมใหเ้พิ่มพื้ นท่ีแหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้ นท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ  
(ex situ) ทั้งในแปลงเพาะขยายพนัธุ ์หอ้งปฏิบติัการฯ แหล่งเพาะพนัธุส์ตัว ์เช่น พื้ นท่ีในศูนยศึ์กษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีมีอยู่  6 ศูนยท์ัว่ประเทศ ศูนยว์ิจัยและสถานีทดลองของ 
กรมวิชาการเกษตร องคก์ารสวนสตัวฯ์ องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษาท่ีน าพื้ นท่ีเขา้ร่วม
สนองพระราชด าริเป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้ นท่ีในป่าชุมชนท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริและการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด เน้ือเยื่อ และสารพนัธุกรรม (DNA) ในหอ้งปฏิบติัการฯ  
ในหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริรวมถึงการเก็บรกัษาพนัธุกรรมต่าง ๆ หอ้งปฏิบติัการ อพ.สธ. 
สวนจิตรลดา 

อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน สนับสนุนดา้นวิชาการร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น สถาบันการศึกษา จังหวัด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ ก าหนดพื้ นท่ีในการ
ด าเนินงานก าหนดพื้ นท่ีปลูกรกัษาทรพัยากรใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานฯใหช้ัดเจน พรอ้มทั้งวางแผน
ปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ทั้งในเร่ืองวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจดัการ  
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 
ทรพัยากรพนัธุกรรมพืช 
          1. การท าขอบเขตพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากร และใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีว่าอยู่เอกสารสิทธ์ิ
ประเภทใด 

    1.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของหน่วยงานฯ 
    1.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืนแต่อนุญาตใหม้ีสิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ันได ้(ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานท่ี

เป็นเจา้ของและมีเอกสารอนุญาตใหใ้ชพ้ื้ นท่ีน้ัน ๆ ) 
*พ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากรตอ้งไม่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพาทกบัราษฎร ในเรื่องของการบุกรุกหรือ
แผว้ถาง 
          2. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะ 
ป่าพนัธุกรรมพืช มีแนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพื้ นท่ีและสรา้งส่ิงอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน งานขยายพนัธุพ์ืช งานปลูกพนัธุกรรมพืชและบนัทึกผลการเจริญเติบโต งานจดัท าแผนท่ี
ตน้พนัธุกรรมและบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งตน้พนัธุกรรม 

3. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 
4. การเก็บรกัษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคาร

พนัธุกรรม ศึกษาหาวธีิการเก็บเมล็ดพนัธุ ์และทดสอบการงอกของเมล็ดพนัธุ์ 
5. การเก็บรกัษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้ อ  

ศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรกัษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง 
ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่  

6. การเก็บรกัษาในรูปสารพนัธุกรรม (DNA) เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์เช่นการวิเคราะห์
ลายพิมพดี์เอ็นเอ การปรบัปรุงพนัธุพ์ืช เป็นตน้  

7. การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืช 
ในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอ้มูลบันทึกพิกัดต าแหน่งท่ีปลูกพนัธุกรรม ท่ีสามารถติดตามผล 
การเจริญเติบโตและใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 

8. การด าเนินการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สามารถท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีไม่กระทบกระเทือนกบัการปลูก เล้ียง และรกัษาทรพัยากร 

 
ทรพัยากรพนัธุกรรมสัตวแ์ละทรพัยากรพนัธุกรรมชีวภาพอ่ืนๆ   

  ให้ด าเนินการให้มีสถานท่ีเพาะเล้ียงหรือหอ้งปฏิบัติการท่ีจะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/
ขยายพนัธุต์ามมาตรฐานความปลอดภยั โดยมีแนวทางการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบัการด าเนินงาน
ในทรพัยากรพนัธุกรรมพืชขา้งตน้ 
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หมายเหต ุ
1. พื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรเป็นคนละพื้ นท่ีกับกิจกรรมท่ี  1 

กิจกรรมปกปักทรพัยากร และคนละพื้ นท่ีกบักิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 
2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรน้ี สามารถน าไปจัดการและเก็บเขา้สู่งาน

ฐานขอ้มูลในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 
3. สามารถน าทรัพยากรในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การ

ด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป 
 
เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

1. Template 9 ใบงานใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบนัทึก 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐานทรพัยากร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5. Platform EO Browser 
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

 ฯลฯ 
 
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ ชนิด จ านวน ของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบ 
อยา่งชดัเจน  

2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน  application  
งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.หรือถา้มีรูปแบบของตารางฐานขอ้มูลของหน่วยงานเอง และสามารถ
เชื่อมต่อกบัฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 
 

2. กรอบการใชป้ระโยชนท์รพัยากร 
 เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเน้นในเรื่องการอนุรกัษ์และการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอยา่งมีเป้าหมาย
และตอบโจทยค์วามตอ้งการของทอ้งถ่ินอย่างชดัเจน มีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็น
ทิศทางเดียวกบัยุทธศาสตร์การวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) ซ่ึงมี 4 ยุทธศาสตร์ 
ไดแ้ก่ 

1. การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  
2. การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
3. การวจิยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งองคค์วามรูพ้ื้ นฐานของประเทศ 
4. การสรา้งบุคลากรพฒันาระบบนิเวศและเครือข่ายการวจิยัและนวตักรรมท่ีเขม้แข็ง 

 การด าเนินงานใหยุ้ทธศาสตร์ฯ ประสบความส าเร็จตอ้งใชทุ้นทางทรัพยากรของประเทศ 
เป็นพื้ นฐานทั้งส้ิน อพ.สธ. จึงพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศทรพัยากรใหเ้ป็นปัจจุบันเพื่อน าไปใช้
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ประโยชน์และบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานสนับสนุนกรอบการ
ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรน้ี 3 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ขอ้มูลทรัพยากรและกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 
 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อศึกษาและประเมินศกัยภาพพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรอ่ืน ๆ ท่ีส ารวจเก็บรวบรวม
และปลูกรกัษาไวจ้ากกิจกรรมท่ี 1-3 หรือเป็นทรพัยากรท่ีถูกคดัเลือกมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น
จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. เพื่อการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและด าเนินการ
วิจยัศกัยภาพของทรพัยากรต่าง ๆ น าไปสู่การเกิดผลิตภณัฑ ์ท่ีเป็นประโยชน์กบัทอ้งถ่ินต่าง ๆ และ
ประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาศักยภาพของทรพัยากรท่ีอาจน าไปสู่การพฒันาพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว ์สายพนัธุ์
จุลินทรีย ์ตามแนวพระราชด าริ และมีแนวทางน าไปสู่การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างยัง่ยืน  
โดยท่ีทรพัยากรไม่สูญหายไป 

อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริมในการด าเนินงานดา้นวิชาการ
และการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัย กรมวิชาการเกษตร  
กรมประมง กรมป่าไม ้ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ฯลฯ โดยก าหนด
พื้ นท่ีเป้าหมายและทรัพยากรต่างๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ ใหส้อดคลอ้งกับ 
แนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของ
หน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 
 1. การวิเคราะหท์างกายภาพ เช่น แร่ธาตุในดิน คุณสมบัติของน ้า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิด
พนัธุกรรมดั้งเดิมของพืชน้ัน ๆ 
 2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ 
 ของทรพัยากรชีวภาพท่ีคดัเลือกมาศึกษา 
 3. การศึกษาดา้นโภชนาการ องคป์ระกอบของสาระส าคญั เช่น รงควตัถุ กล่ิน สาระส าคญัต่าง ๆ  
ในพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรชีวภาพอ่ืน ๆ ท่ีเป็นเป้าหมาย 
 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติ 
ในพนัธุกรรมพืชท่ีไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่ในพนัธุกรรมพืช
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ท่ีไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึงการศึกษาการเล้ียงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอ่ืน  ๆ   
เพ่ือใหไ้ดผ้ลผลิตตามท่ีตอ้งการ  
 5. การศึกษาการจ าแนกสายพนัธุโ์ดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพื่อน าไปสู่การพฒันาพนัธุ์พืช สตัว ์
และจุลินทรีย ์เพ่ือเก็บเป็นลายพิมพดี์เอ็นเอของทรพัยากรชนิดน้ัน ๆ ไวเ้พ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
          6. โครงการฯ จากกิจกรรมท่ี 4 น าไปสู่การท างานร่วมกบัสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน
(อปท.)/ชุมชนท่ีอยูใ่น อปท.ท่ีเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน/สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (สถาบนัการศึกษา) เพ่ือน าผลงานถ่ายทอดและเกิดประโยชน์กบัทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน 
 
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลกัวิชาการ และงานวิจยัต่าง ๆ  
2. สามารถตีพิมพห์รือน าเสนอผลงานไดโ้ดยขออนุญาตมาท่ี อพ.สธ. ก่อน เพ่ือท่ี อพ.สธ.  

จะเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูล 
  
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 
เป้าหมาย 

1.  เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ข ้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.  
สวนจิตรลดาร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ บันทึกขอ้มูลของการส ารวจเก็บรวบรวม
การศึกษาประเมินการอนุรกัษ์ และการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานขอ้มูล
พรรณไมแ้หง้ฐานขอ้มูลงานวิจยั ฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. ฐานขอ้มูลสตัวท์ะเล และฐานขอ้มูล
จุลินทรียข์อ้มูลต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยท าการบนัทึกลงในระบบ
ฐานขอ้มูล เพื่อเป็นฐานขอ้มูลและมีระบบท่ีเชื่อมต่อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศโดยเชื่อมโยงกบัฐานขอ้มูล
ทรพัยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

2. เพื่อใหฐ้านขอ้มูลทรพัยากรน้ัน เป็นขอ้มูลเพ่ือน าไปสู่การวางแผนการใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยืน
และอาจน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่าง ๆ โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษาแต่งตั้ง
คณะท างาน ประสานงาน ร่วมมือ พฒันาการท าศูนยข์อ้มูลฯ ก าหนดรูปแบบในการท าฐานขอ้มูล 
โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ัดเจน พรอ้มทั้ง
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานน้ัน ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 
 1. อพ.สธ. จดัท าเครื่องมือเพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล และร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ จดัท าฐานขอ้มูลระบบดิจิตอลและพฒันาโปรแกรมส าหรบัระบบศูนยข์อ้มูลทรพัยากรต่าง ๆ 
ร่วมกัน เช่น โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ด้านการส ารวจเก็บรวบรวม  
การอนุรกัษ์ การประเมินคุณค่าพนัธุกรรมทรพัยากร และการใชป้ระโยชน์ 
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2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรพัยากรต่าง ๆ เช่น ขอ้มูล
การปลูกรกัษา ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร ขอ้มูลวฒันธรรมและภูมิปัญญา ขอ้มูลพนัธุ์ไม้
จากสถาบันการศึกษาท่ีเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เขา้เก็บไวใ้นศูนยข์อ้มูลทรัพยากร 
เพ่ือการประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผนพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรอื่น ๆ 

3. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอ้มูลของศูนย์ขอ้มูลทรัพยากร อพ.สธ. ใหม้ีเอกภาพ 
มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ สามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกันได ้โดยเฉพาะ
ฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีไดจ้ากงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ฐานขอ้มูลพืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม 
ฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ ฐานขอ้มูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนยก์ลางและ
วางแผนด าเนินงานพฒันาเครือข่ายระบบขอ้มูลสารสนเทศ อพ.สธ.ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใชร่้วมกันได้อย่างกวา้งขวางอาจผ่านทางเว็บไซต์  
ท่ีมีระบบป้องกนัการเขา้ถึงฐานขอ้มูล 
         4. หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่
ข ้อมูลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ.จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง  อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอ
พระราชทานขอ้มูลน้ัน ๆ เพื่อท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ (การขอพระราชทานพระราชานุญาตใหด้ าเนินการ
ท าหนังสือแจง้ความประสงคม์ายงั ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอยา่งน้อย 1 เดือน) 
 
การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

1. รายงานในรูปแบบของตารางการเก็บขอ้มูลทรพัยากร 
2. รายงานในรูปแบบของฐานขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ละสามารถเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มูล อพ.สธ. 

 
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ทรัพยากรใหดี้ยิ่งขึ้ นตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
โดยท่ี อพ.สธ. มีหน้าท่ีประสานกับนักวิชาการผู ้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง  ๆ 
เช่น ในเรื่องของพืช โดยวิเคราะหจ์ากฐานขอ้มูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใชใ้นการพิจารณาศักยภาพ 
ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์ ฯลฯ  และน าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลและคัดเลือกสายตน้ 
เพ่ือเป็นพ่อแม่พนัธุพ์ืช พรอ้มกบัวางแผนพฒันาพนัธุร์ะยะยาว 

2. น าแผนพฒันาพนัธุข์ึ้ นทูลเกลา้ฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ และพระราชทานแผนพฒันา
พนัธุแ์ละพนัธุกรรมท่ีคดัเลือก ใหห้น่วยงานท่ีมีความพรอ้มน าไปปฏิบติั พนัธุพ์ืช/สตัว/์ชีวภาพอื่น ๆ 
ท่ีอยู่ในเป้าหมาย ได้แก่  พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้ นเมืองต่าง  ๆ ท่ีสามารถวางแผนน าไป 
สู่การพฒันาใหดี้ยิง่ขึ้ นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้ นท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทย  
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กิจกรรมท่ี  7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพ่ือใหเ้ยาวชนและประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์ของทรพัยากร
ทั้งสามฐาน ใหรู้จ้กัหวงแหนและรูจ้กัการน าไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนซ่ึงน าไปสู่แนวทางการจดัการ
การอนุรกัษ์และใชท้รพัยากรของประเทศอยา่งยัง่ยนืบนพ้ืนฐานของทรพัยากรท่ีมีอยูจ่ริง 

2. เพื่อใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพื่อน าแนวทางการสรา้ง
จิตส านึกในการรกัทรพัยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตรข์องหน่วยงานน้ัน ๆ 

อพ.สธ.ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนใหโ้รงเรียนและสถาบนัการศึกษา  
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
ใหด้ าเนินการในกิจกรรมน้ี โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตน
ใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 
   
แนวทางการด าเนินกิจกรรมสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  
 เป็นนวตักรรมของการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพฒันาคนใหเ้ขม้แข็งรูเ้ท่าทนัพรอ้มรบักบักระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลก (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และศึกษาจากส่ือต่าง ๆ ได้
จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และสามารถส่งเจา้หน้าท่ี/บุคลากรมาเขา้รับการฝึกอบรมการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนได ้ตามตารางการฝึกอบรมท่ีประกาศ 
 1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสรา้ง
จิตส านึกใหเ้ยาวชน นักเรียนและนักศึกษาเขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์ของทรพัยากรใหรู้จ้กั
หวงแหนและรูจ้ักการน าไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนโดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสถาบนัการศึกษาสามารถสมคัรเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนผ่านทางจงัหวดั
ทุกจงัหวดัในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่างไดจ้ากเว็บไซต ์อพ.สธ.(www.rspg.or.th) และขอค าแนะน า
จาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาและศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 
 1.2 อพ.สธ.ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
โดยท่ีสถานศึกษาสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และคุณครู/อาจารย ์น าพรรณ
ไมท่ี้มีอยู่ในโรงเรียนไปเป็นส่ือในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหลกัสูตร และสถานศึกษา 
ถา้สถานศึกษามีพื้ นท่ีสามารถใชพ้ื้ นท่ีในสถานศึกษาเป็นท่ีรวบรวมพืชพรรณไมท้อ้งถ่ินและรวบรวม
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นท่ีเก็บพรรณไมแ้หง้ พรรณไมด้อง มีหอ้งสมุดส าหรับคน้ควา้และน างาน  
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใชปั้จจัยพืชเป็นปัจจัยหลัก 
ในการเรียนรู ้ถา้ในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีพื้ นท่ีในการส ารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ใหใ้ชพ้ื้ นท่ี 
ท่ีอยู่รอบ ๆ โรงเรียน และประสานกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่เพื่อใชพ้ื้ นท่ี
นอกสถานศึกษา 
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 1.3  สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน  
ในการส ารวจจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน น าไปสู่การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
 1.4  สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีท าอยู่เดิมใหค้รบถว้นตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ. 
ก าหนดและน าไปสู่การประเมินเพ่ือรบัป้ายฯ พระราชทานและเกียรติบัตรฯ และด าเนินงานรกัษา
มาตรฐานการเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
 1.5 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานใหเ้ป็นไป 
ตามคุณสมบติัและเกณฑม์าตรฐานท่ี อพ.สธ. ท่ีวางไว ้และรบัค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา 
ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
 1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกบัหน่วยงานหลกัท่ีเกี่ยวขอ้งด าเนินการจดันิทรรศการแสดงผล
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคดัเลือกจากโรงเรียนสมาชิก
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและใหค้วามส าคัญในเรื่องกระบวนการ  
และผลลพัธก์ารด าเนินงานเป็นหลกัอยา่งน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 1.7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการ
ด าเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อน าแนวทางด าเนินงาน อพ.สธ.  
บรรจุไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัต่างๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

 
2. งานพิพิธภณัฑ ์

 เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้ ไปสู่ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ใหก้วา้งขวางยิ่งขึ้ น โดยใชก้ารน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป็นส่ือเขา้ถึง
ประชาชนทัว่ไป ตวัอยา่งเช่น 
 2.1 งานพิพิธภัณฑธ์รรมชาติท่ีมีชีวิตด าเนินการโดยศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และจังหวัดต่างๆ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ในพื้ นท่ีศูนย์ศึกษา 
การพฒันาฯ และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 2.2  งานพิพิธภณัฑพ์ืชด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น กรมอุทยาน
แห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพ์ืช กรมป่าไม ้กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลยัต่าง ๆ หน่วยงานเหล่าน้ี 
มีผูเ้ชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร ์ดูแลอยู ่ 
 2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สนองพระราชด าริ 
โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา , พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  
สนองพระราชด าริโดยมหาวทิยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น เป็นตน้ 
 2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
เกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี สนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
โดยกองทพัเรือ 
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 2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ  
 2.6 งานอาคารนิทรรศการ/งานพิพิธภัณฑใ์นศูนยก์ารเรียนรูฯ้ของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ เช่น ศูนยก์ารเรียนรู ้กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (อาคารราชานุรกัษ์) สนองพระราชด าริ
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 
 
 3. งานฝึกอบรม 
 อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , งานฝึกอบรมปฏิบัติการ
ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน หรืองานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรพัยากร โดยอาจจดั ณ แหล่งฝึกอบรมของ ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน 
อพ.สธ. ท่ีกระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ (รายชื่อ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

 
ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง 

 
1. มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
2. มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
4. จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
5. มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 21 แห่ง 
 

1. มหาวทิยาลยัแม่โจ ้
2. มหาวทิยาลยัราชภฎัเชยีงใหม ่
3. มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
4. มหาวทิยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์
5. มหาวทิยาลยันเรศวร 
6. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
7. มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
8. มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
9. มหาวทิยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
10. มหาวทิยาลยัมหิดล 
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11. มหาวทิยาลยับูรพา 
12. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 
13. มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์
14. มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์
15. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั 
16. มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎรธ์านี 
17. มหาวทิยาลยัราชภฎัสกลนคร 
18. มหาวทิยาลยัพะเยา 
19. มหาวทิยาลยักาฬสินธุ ์
20. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์
21. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

หมายเหต ุ
 ถา้หน่วยงานอ่ืนเป็นผูด้ าเนินงานจัดประชุม จัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใตแ้นวทาง 
การด าเนินงานอพ.สธ. และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน
ในลกัษณะเดียวกนั ใหอ้ยูใ่นกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 
 
กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อเปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขา้ร่วมสนับสนุนงานของ 
อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานท่ีเกี่ยวขอ้งและ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูใ่นกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.  

2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับ
ทรพัยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผ์ูเ้ชี่ยวชาญในแต่ละ
สาขาใหค้ าแนะน า และใหแ้นวทางการศึกษา โดยจดัตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 

 3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ผู ้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน  
เป็นอาสาสมคัรและเขา้มาท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตวัและ
ผ่านทางหน่วยงานท่ีตนเองสงักดัอยู ่โดยจดัตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบติังานวทิยาการ อพ.สธ. ซ่ึงจะเป็น
ผูน้ าในการถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศใหแ้ก่เยาวชนและ
ประชาชนชาวไทยต่อไป 

 4. เพื่อสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ใหด้ าเนินงาน
ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินมีนโยบายใหทุ้ก อปท. เป็นสมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
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อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานปี ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ัดเจน พรอ้มทั้งวางแผน
ปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. อพ.สธ. เป็นเจา้ภาพร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริท่ีมีความพรอ้มในการ
ด าเนินการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จดัการประชุมตามท่ีก าหนดไว ้โดยมีการ
ร่วมจดัแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากน้ันยงัมีการ
จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
ระดับภูมิภาค ร่วมกบัสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
โดยมีก าหนดการประชุมฯส าหรบัในระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด ดงัน้ี 

 
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  

พ.ศ. 2565  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 
ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 6 และงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย :  
30 ปี อพ.สธ.-ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ณ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์ 
จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2566 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 
ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 7 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2567 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 
ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 8 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จ.นครราชสีมา 

พ.ศ. 2568  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
  ณ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ.เชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2569 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 9 ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์จ.สงขลา 
พ.ศ. 2570  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 
  ณ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
 

2. อพ.สธ. สนับสนุนใหม้ีการน าเสนอผลงานวิจยัของเจา้หน้าท่ีและนักวิจยั อพ.สธ. รวมถึง
งานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และ
ต่างประเทศ และใหม้ีการขออนุญาตในการน าเสนอผลงานทุกครั้งและน างานน้ันเขา้สู่ฐานขอ้มูล 
อพ.สธ. 
 3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู ้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให ้อพ.สธ. (โดยการ
ทูลเกลา้ฯ ถวาย โดยผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใชใ้นกิจกรรม อพ.สธ.) 
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 4. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. 
โดยท่ี อพ.สธ. สนับสนุนใหม้ีผูส้มคัรเป็นสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยท่ีชมรมทั้งสอง 
มีการด าเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1 - 7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่น เขา้ไปศึกษา
ท างานวิจยัในพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร พื้ นท่ีส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร และร่วมในกิจกรรมส ารวจ
ทรพัยากรต่าง ๆ ในพื้ นท่ีท่ี อพ.สธ. ก าหนด 

5. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสรา้งจิตส านึก 
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ.  
เพื่อสนับสนุนในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ 
อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานท่ีต่าง ๆ ของหน่วยงานน้ัน ๆ เอง หรือ โดยร่วมกบัวิทยากร
ของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง แต่ผ่านการวางแผนและ
เห็นชอบจาก อพ.สธ.  

 6. มหาวิทยาลยัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 5 แห่ง ไดร้บัพระราชทานฯ ใหด้ าเนินงาน
เป็นศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยท่ีร่วมสนองพระราชด าริในกลุ่มท่ี 5 และ 
กลุ่มท่ี 6 ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. น้ัน สามารถขอเขา้เป็นศูนยป์ระสานงาน 
อพ.สธ. โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลยัฯ มีโครงสรา้งองคก์รในการด าเนินงานของศูนยฯ์ อยา่งชดัเจน 
(ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 จ านวน 26 แห่ง) มีผูอ้ านวยการศูนยแ์ม่ข่าย/ศูนยป์ระสานงาน 
อพ.สธ.ท่ีด ารงต าแหน่งโดยรองอธิการบดีท่ีไดร้บัมอบหมาย ศูนยแ์ม่ข่าย/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.  
มีเป้าหมายและวตัถุประสงคด์งัน้ี 

6.1 เพื่อประสานงาน และขบัเคล่ือนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในมหาวิทยาลยัของ
ศูนยแ์ม่ข่าย/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ., หน่วยงานนอกมหาวิทยาลยั เช่น จงัหวดั อปท. ภาคเอกชน 
เป็นตน้ โดยรบันโยบายตรงจาก อพ.สธ. ส านักพระราชวงั 

6.2 เพื่อเป็นหน่วยรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ  
ฐานทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยในพื้ นท่ี 
ท่ีมหาวทิยาลยัตั้งอยู่และด าเนินงานอยู ่

6.3 เพื่อด าเนินงานเป็นพี่เล้ียงใหก้บัเครือข่าย อพ.สธ.โดยมีแหล่งฝึกอบรมใหก้บัสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.  โดยมีการวางแผน 
การฝึกอบรมและการเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัเครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกบั อพ.สธ. ส านักพระราชวงั 

6.4 เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีร่วมประเมินผลงานเครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกับ อพ.สธ.  
เพ่ือเขา้ขอรบัป้ายพระราชทานฯ และระดบัเกียรติบตัรฯ 

6.5 เพื่อช่วยวางแผนและปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. และ
เป็นฝ่ายเลขานุการใหก้บัคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 
 7. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินงานและจดัการพื้ นท่ีเพื่อการอนุรกัษ์
และพฒันาเกิดเป็นศูนยเ์รียนรูต่้าง ๆ เป็นตัวอย่างเพื่อการเรียนรูก้ารใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน  
ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนยฯ์ เหล่าน้ีสามารถใชป้ระโยชน์ใหเ้ป็นแหล่งฝึกอบรม
ตามแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.-หน่วยงาน 
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   ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. สนับสนุนใหห้น่วยงานฯ จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู ้อนุรักษ์ พัฒนา และ 
ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอยา่งยัง่ยนื สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานของ อพ.สธ. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริที่กระจายอยูต่ามภูมิภาคต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
  7.1 ศูนยเ์รียนรูอ้นุรกัษ์ พฒันา และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ ว จ.นครราชสีมา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี) 
  7.2 ศูนยเ์รียนรูอ้นุรกัษ์ พฒันา และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง อพ.สธ. อ.วงัม่วง จ.สระบุรี (ส านักคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย) 
  7.3 ศูนยเ์รียนรูอ้นุรกัษ์ พฒันา และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย) 

7.4 ศูนยอ์นุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัตก (หน่วยบญัชาการทหารพฒันา  
กองบญัชาการกองทพัไทย) 

7.5 ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใชป้ระโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ (มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้ นท่ีสนองพระราชด าริของจังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ)์ 
                    7.6 ศูนยอ์นุรกัษ์ทรพัยากรภาคตะวนัออก อพ.สธ.- สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว จงัหวดั
ชลบุรี (องคก์ารสวนสตัวแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ)์ 
 8.  การท าหลกัสูตรทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. 

9. การเผยแพร่โดยส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์
ประชาสมัพนัธ์ ท่ีไดร้บัความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 
สามารถใชส้ญัลกัษณข์อง อพ.สธ. ไดเ้มื่อไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

10. การจดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
ในส่วนท่ีเผยแพร่งานของ อพ.สธ. และไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

11. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทัว่ไป สมคัรเป็นอาสาสมคัรในการร่วมงานกบั อพ.สธ. 
12. การด าเนินงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมท่ี 1 - 7 เพื่อเป็นการสนับสนุนงาน 

ตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
13. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) สมัครเขา้มาสนองพระราชด าริในงานฐาน

ทรัพยากรทอ้งถ่ิน (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน และศึกษาส่ือต่าง  ๆ ได ้
จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) สามารถส่งเจา้หน้าท่ีมาเขา้รบัการฝึกอบรมการด าเนินงาน
ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินได ้ตามตารางการฝึกอบรมท่ีประกาศไว ้
 อปท. สามารถสนองพระราชด าริ โดยการสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน
ผ่านทางจังหวดัทุกจังหวดัในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่างไดจ้ากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th)  
และขอค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาโดยตรง หรือศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. หรือ 
ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศ 
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งานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน มีการด าเนินงานครอบคลุม 3 ฐานทรัพยากร (ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยท่ีมีคณะกรรมการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.–อปท. ท่ีเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.  
โดยมี 3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นบรหิารและดา้นจดัการ  
2. ดา้นการด าเนินงาน ซ่ึงแบ่งเป็น 6 งานไดแ้ก่ 

1) งานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
2) งานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
3) งานปลูกรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน  
4) งานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
5) งานศูนยข์อ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ิน    
6) งานสนับสนุนในการอนุรกัษ์และจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

3. ดา้นผลการด าเนินงาน 
  โดยท่ีทางองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สามารถด าเนินงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน 
และน าไปสู่การประเมินเพื่อรับการประเมินรับป้ายฯ พระราชทาน และเกียรติบัตรฯ ในการด าเนินงาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. 
  
ประโยชนจ์ากการเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 

1. สนับสนุนงานปกติท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีตอ้งทราบ 
ในเร่ืองขอ้มูลทางกายภาพ ขอ้มูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
เพ่ือน าภูมิปัญญาน้ันไปพฒันาต่อยอด เป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีท าใหเ้ป็นมาตรฐานสากล  

2. สนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท างานใกลช้ิดกับสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้ นท่ี
ประสานกบัชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็นก าลงัในการร่วมส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน
ระดับต าบล/เทศบาล เกิดการสร้างจิตส านึกในการรักท้องถ่ินให้กับนักเรียนและประชาชน 
ในทอ้งถ่ินน้ัน ๆ เพราะสถานศึกษามีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปี พ.ศ. 2551 ซ่ึงบ่งชี้
ว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะตอ้งทราบในเรื่องทรัพยากรในทอ้งถ่ิน และการใชท้รัพยากร 
ในทอ้งถ่ิน นัน่คือจะตอ้งมีภูมิปัญญามาก ากบัการใชป้ระโยชน์ เช่น พืชผกัพื้ นเมือง พืชสมุนไพร และ
ยงัสามารถบูรณาการไปยงักลุ่มสาระสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม เมื่อมีการท างานร่วมกนั องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน จะไดข้อ้มูลทรพัยากรท่ีเป็นปัจจุบนั ในการวางแผนพฒันา อบต./เทศบาล 

3. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดข้ึ้ นทะเบียนทรพัยากรทอ้งถ่ินตามรูปแบบการท าทะเบียน
ทรพัยากรต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ใหก้บัทอ้งถ่ินของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การยนืยนัสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของ
ทรพัยากร น าไปสู่การเป็นหลกัฐานในการขึ้ นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร ์(Geographical Indication) และ
การขึ้ นทะเบียนอ่ืน ๆ ต่อไป และเป็นการยืนยนัสิทธ์ิความเป็นเจา้ของทรพัยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพรอ้ม
ส าหรับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรน้ันๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน ตาม
พระราชบญัญติัความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ..... และตามพิธีสารนาโงยา่ (Nagoya protocol) 
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13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. 

13.1 กลุ่ม G1 กลุ่มความมัน่คงทางทรพัยากร 

มีจ ำนวน 4 หน่วยงำน ดงัน้ี 

1. กองทพัเรือ  
2. หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ 
3. กองบญัชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 
4. กองทพัอำกำศ 
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แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มความมัน่คงทางทรพัยากร (G1) 

กรอบ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำรเรียนรู ้
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 1
กิจกรรมปกปัก
ทรพัยำกร
(F1A1) 

 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ในรูปแบบไฟลส์ ำหรบัเปิดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(GIS)สำมำรถขึ้ นป้ำยพื้ นท่ีปก
ปักทรพัยำกร อพ.สธ.สนอง
พระรำชด ำริโดยหน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯใน
กรณีท่ีมีไฟป่ำ หรือมีประวติักำร
เกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควรจดัท ำ
แนวป้องกนัไฟ 
 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทใด 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิของ
หน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่
เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบั
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือถูกแผว้ถาง 
 
4. ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ

1.สำมำรถป้องกนัพ้ืนท่ี
ไมใ่หม้ีกำรบุกรุกท ำลำย
ทรพัยำกร 
 
2.มีกำรกำรรกัษำพ้ืนท่ี 
เช่น มีกำรลำดตระเวน
สม ำ่เสมอเพ่ือป้องกนักำร
บุกรุก และอำจมีเสน้ทำง
ศึกษำธรรมชำติเพ่ือให้
คนในทอ้งถ่ินเขำ้มำใช ้
หรือหำของป่ำในเสน้ทำง
ท่ีไดจ้ดัสรรไวใ้ห ้ 
 
3.จำกรำยงำนท่ีระบุ
สถำนกำรณ์
สภำพแวดลอ้มของป่ำวำ่
มีปัญหำใดเกิดขึ้ น
เก่ียวขอ้งกบัคนใน
ทอ้งถ่ินรอบ ๆ พื้ นท่ี
หรือไม ่หรือเป็นมีควำม
ร่วมมือกนัอยำ่งดีในกำร
รกัษำพ้ืนท่ีกบัคนใน
ทอ้งถ่ินโดยไมม่ีกำรบุก
รุกพื้ นท่ีฯ ร่วมรกัษำป่ำ
กบัหน่วยงำนฯ 
 
4. กำรจดัท ำแนวป้องกนั
ไฟป่ำใหต้รงตำมจุดท่ีเกิด
เหตุไฟป่ำข้ึนจริงในแต่ละ

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ. 
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
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กรอบ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ฯ และจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกรเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบได้
ในแต่ละปี เห็นควำม
เปล่ียนแปลงของจ ำนวน/ชนิด
ของทรพัยำกรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี  
ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำ
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกรท่ี
ด ำเนินงำนต่อในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยำกร 
(F2A5) 
 
5.มีตำรำงกำรดูแลพ้ืนท่ี (กำร
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ำระวงั
พ้ืนท่ี) 
 
6. คดัเลือกทรพัยำกรท่ีส ำรวจ
ไดจ้ำกขอ้ 4 คือทรพัยำกร
ส ำหรบังำนใน F1A3 ต่อไป 
 
7.ท ำรำยงำนช้ีแจงสถำนกำรณ์
ใหผู้บ้งัคบับญัชำสม ำ่เสมอ 

ปีงบประมำณ เพรำะ
ควำมส ำเร็จในกำรดูแล
พ้ืนท่ีท ำใหจ้ ำนวน
เหตุกำรณเ์กิดไฟป่ำ
ลดลงในแต่ละ กำรใช้
งบประมำณในแต่ละ
ปีงบประมำณลดลง เป็น
ตน้ 
 
5.  จ ำนวนทรพัยำกรท่ี
ส ำรวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยำกรเปรียบเทียบ
กนัในแต่ละปีตำมท่ีมีอยู่
จริง เพ่ือใชใ้นกำร
ประเมินสภำพพื้ นท่ีและ
ทรพัยำกรท่ีเปล่ียนแปลง
ไปซ่ึงโดยตำมหลกักำร 
ถำ้ไมเ่กิดไฟป่ำ หรือมี
กำรบุกรุกแผว้ถำง 
ทรพัยำกรในพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยำกรมีแนวโน้มจะมี
ควำมอุดมสมบรูณใ์นแง่
ของจ ำนวน/ชนิดของ
ทรพัยำกรชีวภำพท่ี
เพ่ิมข้ึน 

กรอบกำรเรียนรู ้
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมส ำรวจ
เก็บรวบรวม
ทรพัยำกร
(F1A2) 

 
 

1.ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก ำลงั
จะเปล่ียนแปลง ภำยใตร้ศัมี 50 
กิโลเมตร ของหน่วยงำนฯ หรือ
มำกกวำ่ โดยจดัท ำขอ้มลูเชิง
พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิด
ในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์(GIS) โดยพื้ นท่ีใน
กิจกรรมท่ี 2 น้ี เป็นคนละพ้ืนท่ี
ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก

1. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี
ส ำรวจไดเ้ปรียบเทียบกนั
ในแต่ละปีตำมท่ีมีอยูจ่ริง 
เพ่ือใชใ้นกำรประเมิน
สภำพพื้ นท่ีและทรพัยำกร
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 
2. ร่วมส ำรวจทรพัยำกร

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
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ทรพัยำกร และกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกูรกัษำทรพัยำกร 
 
2. ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไป
ส ำรวจวำ่อยูเ่อกสำรสิทธ์ิ
ประเภทใด 
2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไปส ำรวจ
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนหรือ
เอกชนท่ีเป็นเจำ้ของ) และให้
ส ำรวจในพ้ืนท่ีเครือขำ่ย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นสมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ.     
(ใหร้ะบุรหสัสมำชิก ในชุด
โครงกำรแผนงำน) และหำก
อปท.ยงัไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกให้
หน่วยงำนฯ แนะน ำใหเ้ป็น
สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน
และอำจส ำรวจร่วมกบั
สถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนโดยมี
หน่วยงำนเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั
สถำนศึกษำ (ใหร้ะบุรหสั
สมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) แต่ถำ้สถำนศึกษำยงั
ไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนให้
หน่วยงำนฯแนะน ำให้
สถำนศึกษำน้ัน สมคัรเป็น
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 

ร่วมกบัเครือข่ำย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ สมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 
อพ.สธ. หรือ สมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน ใน
กรณีท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ี
ของหน่วยงำนเอง เกิด
ควำมร่วมมือกนัระหวำ่ง
ภำครฐัและภำครฐั หรือ
ภำครฐักบัเอกชน มี
กิจกรรมท่ีด ำเนินงำน
ร่วมกนั มีหน่วยงำนฯ 
เป็นพ่ีเล้ียงและ
ผูส้นับสนุน เป็นกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกในกำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกร 

4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
 
*กำรสมคัรเป็นสมำชิก
และกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และ
งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน สำมำรถศึกษำ
ไดจ้ำกเว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
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3.ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ฯ ในกรณีจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกร เท่ำท่ีท ำไดต้ำมควำม
เหมำะสม ขึ้ นอยูก่บัหน่วยงำนฯ 
/เจำ้ของพ้ืนท่ี เพ่ือใช้
เปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี เห็น
ควำมเปล่ียนแปลงของจ ำนวน/
ชนิดของทรพัยำกร 
 
4. ทรพัยำกรท่ีส ำรวจไดจ้ำกขอ้ 
3 คือทรพัยำกรส ำหรบังำนใน 
F1A3 ต่อไป 

กรอบกำรเรียนรู ้
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกู
รกัษำทรพัยำกร

(F1A3) 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร ์
(GIS) สำมำรถข้ึนป้ำยพื้ นท่ีปลกู
รกัษำทรพัยำกร อพ.สธ.สนอง
พระรำชด ำริโดยหน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ 
ได ้ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหมใ้น
พ้ืนท่ีเน่ืองจำกอยูใ่กลป่้ำ และมี
ไฟป่ำควรจดัท ำแนวป้องกนัไฟ
ป่ำ  
 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 

1.คุณภำพของทรพัยำกร 
ท่ีถูกคดัเลือกมำเพ่ือเป็น 
พ่อ-แมพ่นัธุ,์ ทรพัยำกร
ส ำคญั ทรพัยำกรใน 
F1A3 ท่ีมีคุณภำพท่ี
พรอ้มส ำหรบัเป็นโจทยใ์น
งำนศึกษำวิจยั ใน
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม
อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์
ทรพัยำกร (F2A4) ใน
ระดบัมหำวิทยำลยัหรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
 
2. สำมำรถเลือก
ทรพัยำกรท่ีมีคุณภำพ 
ขยำยพนัธุเ์พ่ิมจ ำนวน
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3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
    พ้ืนท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร
ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพำท
กบัรำษฎรในเร่ืองของกำรบุกรุก
พ้ืนท่ี 
 
4. ทรพัยำกรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี
มำจำก F1A1 และ F1A2 
4.1 กำรปลกูทรพัยำกร
พนัธุกรรมพืช ในกำรปลกูรกัษำ
ในพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ ใหจ้บัพิกดั 
และท ำทะเบียนพนัธุไ์ม ้
4.2 กำรเล้ียงทรพัยำกร
พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ีใช้
เล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ี
ดงักล่ำว 
4.3 กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
กำรเพำะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน
หอ้งปฏิบติักำรฯ ใหร้ะบุชดัเจน
วำ่เก็บรกัษำพนัธุกรรมใน
สถำนท่ีใด มีกำรท ำฐำนขอ้มลู
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ  
4.4 กำรเก็บเมล็ดพนัธุใ์น
รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพนัธุ์
พืช 

ต่อไป เพื่อเพ่ิมปริมำณใน
กำรใชป้ระโยชน์ต่ำง ๆ 
ใหพ้อกบักำรใช ้เช่น ใช้
เป็นวตัถุดิบในกำร
ท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั 
ฯลฯ 
 
3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้
เครือข่ำยสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
และสมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำครฐั และเอกชน เช่น
อำจท ำเป็นสวนรวบรวม
พรรณไมท้อ้งถ่ิน         
สวนพฤกษศำสตร ์         
สวนรุกขชำติ ฯลฯ  

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์

1. หน่วยงำนมีนักวิจยัหรือ
นักวิชำกำรท่ีสำมำรถด ำเนิน
งำนวิจยัโดยพิจำรณำจำก 
1.1 จ ำนวนทรพัยำกร/
โครงกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.มีงำนวิจยัท่ีเขียน
ถูกตอ้งตำมหลกั
วิทยำศำสตร ์เป็น
งำนวิจยัท่ีพนัธกิจปกติ
ของหน่วยงำนฯ อำจ
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กรอบ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร
(F2A4) 

ด ำเนินงำนในเร่ืองกำรอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร โดย
ใชท้รพัยำกรท่ีท่ีคดัเลือกจำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มำเป็นโจทย์
ศึกษำวิจยัและพฒันำใหเ้กิด
ประโยชน์ท่ีใชชี้วภำพเดียวกนัแต่
สำมำรถมำทดลองท ำร่วมกนั
เพ่ือพฒันำต่อยอด โดยอำจ
ร่วมกบัมหำวิทยำลยัในทอ้งถ่ิน 
หรือสถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
 
2.งำนศึกษำวิจยัตอบโจทย,์ 
พนัธกิจของหน่วยงำนฯ และ 
แนวทำงกำรด ำเนินงำน อพ.สธ. 

ท ำงำนวิจยัเป็นบรูณำกำร
ร่วมกบัหน่วยงำนฯ หรือ
มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ได ้
 
2.ใหเ้ขียนแผนภำพกำร
วิจยัและพฒันำของ
ทรพัยำกรท่ีอยูใ่น
หน่วยงำนฯ หรือไดจ้ำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มี
เป้ำหมำยท่ีชดัเจนวำ่จะมี
หน่วยงำนใดโดยใคร
น ำไปต่อยอดไดท้ั้งใน
งำนวิจยัระดบัพ้ืนฐำน 
หรือระดบัสูง 
 
3.ท ำงำนศึกษำวิจยั
ร่วมกบัมหำวิทยำลยัหรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ 
เพ่ือใหไ้ดผ้ลงำนท่ีเป็น
ประโยชน์จำกทรพัยำกร
ท่ีมีอยูแ่ละทรพัยำกรน้ัน
ไมสู่ญหำยไปจำกพ้ืนท่ี
จำกกำรศึกษำวิจยัน้ัน 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์
ขอ้มูลทรพัยำกร

(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี
กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ทรพัยำกร  
(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 
2. ทรพัยำกรชีวภำพ 
3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ

1.ขอ้มูลไดร้บักำร
ตรวจสอบจำก
ผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ
ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซ่ึง
สำมำรถประสำนมำท่ี 
อพ.สธ. เพ่ือประสำนงำน
ใหม้หำวิทยำลยั 
ด ำเนินงำนช่วยตรวจสอบ
ขอ้มูลได ้
 
 

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform Land Viewer 
5.Platform EO Browser 
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ปัญญำ) อยำ่งชดัเจนมีบุคลำกร
ท่ีมีควำมช ำนำญเร่ือง GIS/RS 
รวมทั้งเร่ือง database เขำ้
มำร่วมปฏิบติั 
 
2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 
อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน
ขอ้มูล 
 
 
 

2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำร
ใชป้ระโยชน์ ในแง่ของ
องคค์วำมรู ้หรือกำร
พฒันำต่อยอดในกิจกรรม
ท่ี 4 และกิจกรรมท่ี 6 
หรือสำมำรถใชใ้นเร่ือง
ของกำรท ำส่ือ ส่ิงพิมพ์
ต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อไดต่้อไป 
 
3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใช้
ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ใน
กำรวำงแผนกำรรู ้
สถำนภำพเพื่อกำร
พฒันำต่อยอดต่อไป 

6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
 
 

กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมท่ี 7 
กิจกรรมสรำ้ง
จิตส ำนึกในกำร

อนุรกัษ์
ทรพัยำกร 
(F3A7) 

1.พิพิธภณัฑ ์
หน่วยงำนฯ มีกำรด ำเนินงำนใน
พิพิธภณัฑต่์ำง ๆ 
จ ำนวนของผูเ้ขำ้เยี่ยมชมมีกำร
ขอเขำ้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑจ์ำก
หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 
 
2.อำคำรนิทรรศกำรถำวรท่ี
เก่ียวขอ้งกบังำน อพ.สธ. 
จ ำนวนหน่วยงำน/ประชำชน
กำรขอเขำ้เยี่ยมชมอำคำร
นิทรรศกำรฯ  

1.ผลกำรประเมินจำกผู ้
เขำ้เยี่ยมชม ในแง่ต่ำง ๆ  
 
2.มีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยม
มำเยี่ยมชม มีส่ือ
ประชำสมัพนัธส์นับสนุน 
ขอท ำขำ่ว/หรือแนะน ำ
สถำนท่ี 
 
3.คุณภำพของส่ือ/ส่ิงของ
ท่ีอยูใ่นพิพิธภณัฑ/์
อำคำรนิทรรศกำร ตอบ
โจทยง์ำน อพ.สธ. 

 

กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมท่ี 8 
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำร

อนุรกัษ์

1. ใหม้ีกำรตั้งงบประมำณ งำน
ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร 
อพ.สธ. 
1.1 พ.ศ. 2565   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร 30 ปี  อพ.สธ.- 

1.กำรประเมินผลจำกผูท่ี้
เขำ้ไปเยี่ยมชมกำรจดั
นิทรรศกำร 
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ทรพัยำกร
(F3A8) 

ประโยชน์แทแ้ก่มหำชน  
ณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์ 
จ.นครศรีธรรมรำช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร ทรพัยำกรไทย : 
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
ณ มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 
จ.เชียงใหม่ 
 
2. จดัท ำเว็บไซด/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงำนเพ่ือกำร
ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. ใน
กิจกรรมต่ำง ๆ  ส ำหรบักำร
เผยแพร่ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่น
กิจกรรมท่ี 5 จะด ำเนินกำรเมื่อ
ไดร้บัอนุญำตจำก อพ.สธ.  
 
3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 
ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถใช้
ตรำสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้โดย
จดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ
อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ ์
อพ.สธ. 
 
4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ 
คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วยงำน 
อยำ่งสม ำ่เสมอ 
 

2. จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมและใช้
ขอ้มูลจำกเว็บไซต/์เวบ
เพจ อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ
เพ่ิมข้ึน 

3. ควำมนิยมในกำรใชส่ื้อ
ท่ีจดัท ำข้ึน 

4. ประสิทธิภำพในกำร
ท ำแผนฯ และผลงำนมี
คุณภำพ มีกำรปรบั
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน อพ.สธ.-
หน่วยงำนฯ และ
คณะท ำงำน อพ.สธ.-
หน่วยงำนฯ และแจง้กำร
ปรบัเปล่ียนใหท้ำง 
อพ.สธ. รบัทรำบ  มีกำร
ประสำนงำนกนัอยำ่ง
ใกลชิ้ด 
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กรอบ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
5. ด ำเนินงำนสนับสนุนงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ. ตำม
แนวทำง กำรด ำเนินงำนแผน
แมบ่ท อพ.สธ. 
 
6.กำรมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือกำรอนุรักษ์
และพัฒนำเกิดเป็นศูนย์เรียนรู ้
ต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่ำง  
เพ่ือกำรเรียนรูก้ำรใชป้ระโยชน์
ทรัพยำกรอย่ำงยั ่งยืน   ตำม
ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงาน ภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G1 

หน่วยงานกลุ่มความมัน่คงทาง
ทรพัยากร (G1) 

ช่ือยอ่
หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL  

1. กองทพัเรือ อพ.สธ.-ทร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g1/01_NAVY/MP_NAVY.pdf 

2. หน่วยบญัชำกำรทหำรพฒันำ อพ.สธ.-นทพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g1/02_AFDC/g1_afdc.html 

3. กองบญัชำกำรต ำรวจตระเวน
ชำยแดน 

อพ.สธ.-ตชด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g1/03_BPP/MP_BPP.pdf 

4. กองทพัอำกำศ อพ.สธ.-ทอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g1/04_RTAF/MP_RTAF.pdf 
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13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. 

13.2 กลุ่ม G2 กลุ่มสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

มีจ ำนวน 7 หน่วยงำน ดงัน้ี 

1. กระทรวงศึกษำธิกำร 
2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 
3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำน 
4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 
5. สถำบนัสำรสนเทศทรพัยำกรน ้ำ (องคก์ำรมหำชน) 
6. ส ำนักงำนพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั (องคก์ำรมหำชน) 
7. องคก์ำรพิพิธภณัฑว์ิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีฯ 
และจดัท ำป้ำยทะเบียนทรพัยำกร
เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี 
เห็นควำมเปล่ียนแปลงของ
จ ำนวน/ชนิดของทรพัยำกรท่ีมีอยู่
ในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเป็นขอ้มลูในกำร
จดัท ำฐำนขอ้มูลทรพัยำกรท่ี
ด ำเนินงำนต่อในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยำกร 
(F2A5) 
 
5.มีตำรำงกำรดูแลพ้ืนท่ี (กำร
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ำระวงั
พ้ืนท่ี) 
 
6. คดัเลือกทรพัยำกรท่ีส ำรวจได้
จำกขอ้ 4 คือทรพัยำกรส ำหรบั
งำนใน F1A3 ต่อไป 
 
7.ท ำรำยงำนช้ีแจงสถำนกำรณใ์ห้
ผูบ้งัคบับญัชำสม ำ่เสมอ 
 

แต่ละปีงบประมำณ 
เพรำะควำมส ำเร็จในกำร
ดูแลพ้ืนท่ีท ำใหจ้ ำนวน
เหตุกำรณเ์กิดไฟป่ำ
ลดลงในแต่ละ กำรใช้
งบประมำณในแต่ละ
ปีงบประมำณลดลง เป็น
ตน้ 
 
5.  จ ำนวนทรพัยำกรท่ี
ส ำรวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยำกรเปรียบเทียบ
กนัในแต่ละปีตำมท่ีมีอยู่
จริง เพ่ือใชใ้นกำร
ประเมินสภำพพื้ นท่ีและ
ทรพัยำกรท่ีเปล่ียนแปลง
ไปซ่ึงโดยตำมหลกักำร 
ถำ้ไมเ่กิดไฟป่ำ หรือมี
กำรบุกรุกแผว้ถำง 
ทรพัยำกรในพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยำกรมีแนวโน้มจะมี
ควำมอุดมสมบรูณใ์นแง่
ของจ ำนวน/ชนิดของ
ทรพัยำกรชีวภำพท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 

กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมส ำรวจ
เก็บรวบรวม
ทรพัยำกร

1.ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก ำลงัจะ
เปล่ียนแปลง ภำยใตร้ศัมี 50 
กิโลเมตร ของหน่วยงำนฯ หรือ
มำกกวำ่ โดยจดัท ำขอ้มลูเชิงพ้ืนท่ี
ในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร ์
(GIS) โดยพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 2 น้ี 

1. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี
ส ำรวจไดเ้ปรียบเทียบกนั
ในแต่ละปีตำมท่ีมีอยูจ่ริง 
เพ่ือใชใ้นกำรประเมิน
สภำพพื้ นท่ีและ
ทรพัยำกรท่ีเปล่ียนแปลง
ไป 

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
(F1A2) เป็นคนละพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 1 

กิจกรรมปกปักทรพัยำกร และ
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลกูรกัษำ
ทรพัยำกร 
 
2. ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไป
ส ำรวจวำ่อยูเ่อกสำรสิทธ์ิประเภท
ใด 
2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืนแต่
ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไปส ำรวจได ้
(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนหรือเอกชนท่ี
เป็นเจำ้ของ)และใหส้ ำรวจในพ้ืนท่ี
เครือข่ำย อพ.สธ. ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น
สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน
อพ.สธ. (ใหร้ะบุรหสัสมำชิก ใน
ชุดโครงกำรแผนงำน) และหำก
อปท.ยงัไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกให้
หน่วยงำนฯ แนะน ำใหเ้ป็นสมำชิก
ฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 
และอำจส ำรวจร่วมกบัสถำนศึกษำ
ท่ีเป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนโดยมีหน่วยงำนเป็นพ่ี
เล้ียงใหก้บัสถำนศึกษำ (ใหร้ะบุ
รหสัสมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) แต่ถำ้สถำนศึกษำยงั
ไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนให้
หน่วยงำนฯแนะน ำใหส้ถำนศึกษำ
น้ัน สมคัรเป็นสมำชิกสวน

2. ร่วมส ำรวจทรพัยำกร
ร่วมกบัเครือข่ำย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ สมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ. 
หรือ สมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
ในกรณีท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ี
ของหน่วยงำนเอง เกิด
ควำมร่วมมือกนัระหวำ่ง
ภำครฐัและภำครฐั หรือ
ภำครฐักบัเอกชน มี
กิจกรรมท่ีด ำเนินงำน
ร่วมกนั มีหน่วยงำนฯ 
เป็นพ่ีเล้ียงและ
ผูส้นับสนุน เป็นกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกในกำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกร 

3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
*กำรสมคัรเป็นสมำชิก
และกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และ
งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน สำมำรถศึกษำ
ไดจ้ำกเว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

3.ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีฯ 
ในกรณีจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกร เท่ำท่ีท ำไดต้ำมควำม
เหมำะสม ขึ้ นอยูก่บัหน่วยงำนฯ/
เจำ้ของพ้ืนท่ี เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบ
ไดใ้นแต่ละปี เห็นควำม
เปล่ียนแปลงของจ ำนวน/ชนิดของ
ทรพัยำกร 

4. ทรพัยำกรท่ีส ำรวจไดจ้ำกขอ้ 3
คือทรพัยำกรส ำหรบังำนใน F1A3 
ต่อไป 

กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกู
รกัษำทรพัยำกร

(F1A3) 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจให้
ชดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีใน
รูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร ์
(GIS) สำมำรถข้ึนป้ำยพื้ นท่ีปลกู
รกัษำทรพัยำกร อพ.สธ.สนอง
พระรำชด ำริโดยหน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ ได ้
ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี
เน่ืองจำกอยูใ่กลป่้ำ และมีไฟป่ำ
ควรจดัท ำแนวป้องกนัไฟป่ำ  
 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 

1.คุณภำพของทรพัยำกร 
ท่ีถูกคดัเลือกมำเพ่ือเป็น 
พ่อ-แมพ่นัธุ ์ทรพัยำกร
ส ำคญั / stock 
ทรพัยำกรใน F1A3 ท่ีมี
คุณภำพท่ีพรอ้มส ำหรบั
เป็นโจทยท์รพัยำกรใน
งำนศึกษำวิจยั ใน
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม
อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์
ทรพัยำกร (F2A4) ใน
ระดบัมหำวิทยำลยัหรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืนแต่
อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ันได ้
(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
    พ้ืนท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกรตอ้ง
ไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพำทกบั
รำษฎรในเร่ืองของกำรบุกรุกพ้ืนท่ี 
 
4. ทรพัยำกรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ีมำ
จำก F1A1 และ F1A2 
4.1 กำรปลกูทรพัยำกรพนัธุกรรม
พืช ในกำรปลกูรกัษำในพ้ืนท่ีปลกู
รกัษำ ใหจ้บัพิกดั และท ำทะเบียน
พนัธุไ์ม ้
4.2 กำรเล้ียงทรพัยำกรพนัธุกรรม
สตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ีใชเ้ล้ียง จบั
พิกดับริเวณพ้ืนท่ีดงักล่ำว 
4.3 กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
กำรเพำะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน
หอ้งปฏิบติักำรฯ ใหร้ะบุชดัเจนวำ่
เก็บรกัษำพนัธุกรรมในสถำนท่ีใด 
มีกำรท ำฐำนขอ้มลูในรำยละเอียด
ต่ำง ๆ  
4.4 กำรเก็บเมล็ดพนัธุใ์นรูปแบบ
ของธนำคำรเมล็ดพนัธุพื์ช 

2. สำมำรถเลือก
ทรพัยำกรท่ีมีคุณภำพ 
ขยำยพนัธุเ์พ่ิมจ ำนวน
ต่อไป เพื่อเพ่ิมปริมำณใน
กำรใชป้ระโยชน์ต่ำง ๆ 
ใหพ้อกบักำรใช ้เช่น ใช้
เป็นวตัถุดิบในกำร
ท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั 
ฯลฯ 
 
3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้
เครือข่ำยสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
และสมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำครฐั และเอกชน เช่น
อำจท ำเป็นสวนรวบรวม
พรรณไมท้อ้งถ่ิน  
สวนพฤกษศำสตร ์ 
สวนรุกขชำติ ฯลฯ  

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร
(F2A4) 

1. หน่วยงำนมีนักวิจยัหรือ
นักวิชำกำรท่ีสำมำรถด ำเนิน
งำนวิจยัโดยพิจำรณำจำก 
1.1 จ ำนวนทรพัยำกร/
โครงกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด ำเนินงำนในเร่ืองกำรอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร โดยใช้
ทรพัยำกรท่ีท่ีคดัเลือกจำก

1.มีงำนวิจยัท่ีเขียน
ถูกตอ้งตำมหลกั
วิทยำศำสตร ์เป็นงำน 
วิจยัท่ีพนัธกิจปกติของ
หน่วยงำนฯ อำจท ำงำน
วิจยัเป็นบรูณำกำร
ร่วมกบัหน่วยงำนฯหรือ
มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ได ้
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กิจกรรมท่ี 1-3 มำเป็นโจทย์
ศึกษำวิจยัและพฒันำใหเ้กิด
ประโยชน์ท่ีใชชี้วภำพเดียวกนัแต่
สำมำรถมำทดลองท ำร่วมกนัเพ่ือ
พฒันำต่อยอด โดยอำจร่วมกบั
มหำวิทยำลยัในทอ้งถ่ิน หรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
 
2.งำนศึกษำวิจยัตอบโจทยพ์นัธกิจ
ของหน่วยงำนฯ และ อพ.สธ. 

2.ใหเ้ขียนแผนภำพกำร
วิจยัและพฒันำของ
ทรพัยำกรท่ีอยูใ่น
หน่วยงำนฯ หรือไดจ้ำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มี
เป้ำหมำยท่ีชดัเจนวำ่จะมี
หน่วยงำนใดโดยใคร
น ำไปต่อยอดไดท้ั้งใน
งำนวิจยัระดบัพ้ืนฐำน 
หรือระดบัสูง 
 
3.ท ำงำนศึกษำวิจยั
ร่วมกบัมหำวิทยำลยัหรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ 
เพ่ือใหไ้ดผ้ลงำนท่ีเป็น
ประโยชน์จำกทรพัยำกร
ท่ีมีอยูแ่ละทรพัยำกรน้ัน
ไมสู่ญหำยไปจำกพ้ืนท่ี
จำกกำรศึกษำวิจยัน้ัน 
 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์
ขอ้มูลทรพัยำกร

(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ(Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมีกำร
ก ำหนดขอบเขตพื้ นท่ีส ำรวจ
ทรพัยำกร (1. ทรพัยำกรกำยภำพ 
2. ทรพัยำกรชีวภำพ 
3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญำ)อยำ่งชดัเจนมีบุคลำกรท่ีมี
ควำมช ำนำญเร่ือง GIS/RS 
รวมทั้งเร่ือง database เขำ้มำร่วม
ปฏิบติั 

1.ขอ้มูลไดร้บักำร
ตรวจสอบจำก
ผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ
ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซ่ึง
สำมำรถประสำนมำท่ี 
อพ.สธ. เพ่ือประสำนงำน
ใหม้หำวิทยำลยั 
ด ำเนินงำนช่วยตรวจสอบ
ขอ้มูลได ้
 
2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำร
ใชป้ระโยชน์ ในแง่ของ
องคค์วำมรู ้หรือกำร
พฒันำต่อยอดใน

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 
อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน
ขอ้มูล 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 และ
กิจกรรมท่ี 6 หรือ
สำมำรถใชใ้นเร่ืองของ
กำรท ำส่ือ ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ 
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อได้
ต่อไป 
 
3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใช้
ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ใน
กำรวำงแผนกำรรู ้
สถำนภำพเพื่อกำร
พฒันำต่อยอดต่อไป 

 
 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 6 
กิจกรรมวำง
แผนพฒันำ
ทรพัยำกร
(F2A6) 

จ ำนวนของทรพัยำกรท่ีน ำมำ
วำงแผนพฒันำพนัธุ์ 

น ำฐำนขอ้มลูจำก
กิจกรรมท่ี 5 มำใช้
พิจำรณำศกัยภำพของ
พนัธุพื์ช พนัธุส์ตัว ์พนัธุ์
จุลินทรีย ์จำกกำรท่ีมี
ทรพัยำกรกำยภำพ 
ทรพัยำกรชีวภำพ 
วฒันธรรมและภูมิปัญญำ 
วิทยำนิพนธ ์งำนวิจยั
ต่ำงๆ ก็จะน ำไปสู่กำร
วำงแผนพฒันำพนัธุ ์เกิด
เป็นสำยพนัธุใ์หม ่เพ่ือ
ตอบโจทยท์อ้งถ่ินต่อไป 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมท่ี 7 
กิจกรรมสรำ้ง
จิตส ำนึกในกำร

อนุรกัษ์
ทรพัยำกร 
(F3A7) 

1.พิพิธภณัฑ ์
หน่วยงำนฯ มีกำรด ำเนินงำนใน
พิพิธภณัฑต่์ำง ๆ 
จ ำนวนของผูเ้ขำ้เยี่ยมชมมีกำรขอ
เขำ้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑจ์ำก
หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 
 
2.อำคำรนิทรรศกำรถำวรท่ี
เก่ียวขอ้งกบังำน อพ.สธ. จ ำนวน
หน่วยงำน/ประชำชนกำรขอเขำ้
เยี่ยมชมอำคำรนิทรรศกำรฯ  

1.ผลกำรประเมินจำกผู ้
เขำ้เยี่ยมชม ในแง่ต่ำง ๆ  
 
2.มีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยม
มำเยี่ยมชม มีส่ือ
ประชำสมัพนัธส์นับสนุน 
ขอท ำขำ่ว/หรือแนะน ำ
สถำนท่ี 
 
3.คุณภำพของส่ือ/ส่ิงของ
ท่ีอยูใ่นพิพิธภณัฑ/์
อำคำรนิทรรศกำร ตอบ
โจทยง์ำน อพ.สธ. 

 

กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมท่ี 8 
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำร

อนุรกัษ์
ทรพัยำกร
(F3A8) 

1. ใหม้ีกำรตั้งงบประมำณ งำน
ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร 
อพ.สธ. 
1.1 พ.ศ. 2565   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร 30 ปี  อพ.สธ.- 
ประโยชน์แทแ้ก่มหำชน  
ณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์ 
จ.นครศรีธรรมรำช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร ทรพัยำกรไทย : 
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
ณ มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 
จ.เชียงใหม่ 
 
2. จดัท ำเว็บไซต/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯเพ่ือกำร
ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ  ส ำหรบักำรเผยแพร่

1.กำรประเมินผลจำกผูท่ี้
เขำ้ไปเยี่ยมชมกำรจดั
นิทรรศกำร  
จ ำนวนผูเ้ขำ้ชม 
 
2. จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมและใช้
ขอ้มูลจำกเว็บไซต/์ เว็บ
เพจ อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ
เพ่ิมข้ึน 
 
3. ควำมนิยมในกำรใช้
ส่ือท่ีจดัท ำข้ึน 
 
4. ประสิทธิภำพในกำร
ท ำแผนฯ และผลงำนมี
คุณภำพ มีกำรปรบั
คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน อพ.สธ.-
หน่วยงำนฯ และ
คณะท ำงำน อพ.สธ.-
หน่วยงำนฯ และแจง้กำร
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่นกิจกรรมท่ี 5 จะ
ด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัอนุญำตจำก 
อพ.สธ.  
 
3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ ส่ิงพิมพ ์
ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ ฯลฯ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังำนสนองพระรำชด ำริ 
อพ.สธ. สำมำรถใชต้รำสญัลกัษณ ์
อพ.สธ. ได ้โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้
มำและขออนุญำตใชต้รำ
สญัลกัษณ ์อพ.สธ. 
 
4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ คณะท ำงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ อยำ่ง
สม ำ่เสมอ 
 
5. สนับสนุนและเป็นนโยบำยให้
สถำบนักำรศึกษำท่ีอยูใ่นสงักดั
เป็นสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 
 
6.กำรมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือกำรอนุรกัษ์
และพฒันำเกิดเป็นศูนยเ์รียนรูต่้ำง 
ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ ตวัอยำ่ง  เพ่ือกำร
เรียนรูก้ำรใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร
อยำ่งยัง่ยืน  ตำมปรชัญำของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
 
7. ด ำเนินงำนสนับสนุนงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ. ตำม
แนวทำง กำรด ำเนินงำนแผน
แมบ่ท อพ.สธ. 

ปรบัเปล่ียนใหท้ำง 
อพ.สธ. รบัทรำบ  มีกำร
ประสำนงำนกนัอยำ่ง
ใกลชิ้ด 
 
5. จ ำนวนเครือขำ่ย 
อพ.สธ. สมำชิกงำนสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึน และผ่ำนกำร
ประเมินเพ่ือขอรบัป้ำยฯ
พระรำชทำนและเกียรติ
บตัรฯ 
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       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 
5 ปีที่เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G2 

หน่วยงานกลุ่มสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์
ทรพัยากร(G2) 

ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด  
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. กระทรวงศึกษำธิกำร อพ.สธ.- ศธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/01_MOE/MP_MOE.pdf 

2. ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ อพ.สธ.- สกศ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/02_ONEC/MP_ONEC.pdf 

3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน 

อพ.สธ.- สพฐ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/03_OBEC/MP_OBEC.pdf 

4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ อพ.สธ.- สอศ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/04_VEC/MP_VEC.pdf 

5. สถำบนัสำรสนเทศทรพัยำกรน ้ำ (องคก์ำร
มหำชน) 

อพ.สธ.- สสน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/06_HII/MP_HII.pdf 

6. ส ำนักงำนพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยูห่วั(องคก์ำรมหำชน) 

อพ.สธ.- พกฉ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/07_GOJUMAO/MP_GOJUMAO.pdf 

7. องคก์ำรพิพิธภณัฑว์ิทยำศำสตรแ์ห่งชำติ อพ.สธ.- อพวช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g2/08_NSM/MP_NSM.pdf 
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13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท 5 ปีที่เจด็  
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569)  

ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิ 
 

13. 3 กลุ่ม G3 กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร 
 

     มีจ ำนวน 18 หน่วยงำน ดงัน้ี 
 

1. กรมป่ำไม ้ 
2. กรมอุทยำนแห่งชำติ สตัวป่์ำ และพนัธุพื์ช  
3. กรมวิชำกำรเกษตร  
4. กรมส่งเสริมกำรเกษตร  
5. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 
6. กรมประมง  
7. กรมชลประทำน  
8. กรมพฒันำท่ีดิน   
9. กรมทรพัยำกรธรณี  
10. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและน ้ำตำลทรำย  
11. กรมทรพัยำกรน ้ำ  
12. กรมกำรขำ้ว  
13. กรมทรพัยำกรน ้ำบำดำล  
14. องคก์ำรสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย  
15. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  
16. องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์ 
17. กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  
18. อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ สถำบนัวิจยัและพฒันำพ้ืนท่ีสูง (องคก์ำรมหำชน)  

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)100



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 101

101 
 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
4. ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ฯ และจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกรเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบ
ไดใ้นแต่ละปี เห็นควำม
เปล่ียนแปลงของจ ำนวน/ชนิด
ของทรพัยำกรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึง
จะเป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำ
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกรท่ี
ด ำเนินงำนต่อในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยำกร 
(F2A5) 
 
5.มีตำรำงกำรดูแลพ้ืนท่ี (กำร
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ำระวงั
พ้ืนท่ี) 
 
6. คดัเลือกทรพัยำกรท่ีส ำรวจ
ไดจ้ำกขอ้ 4 คือทรพัยำกร
ส ำหรบังำนใน F1A3 ต่อไป 
 
7.ท ำรำยงำนช้ีแจงสถำนกำรณ์
ใหผู้บ้งัคบับญัชำสม ำ่เสมอ 
 

ปีงบประมำณ เพรำะ
ควำมส ำเร็จในกำรดูแล
พ้ืนท่ีท ำใหจ้ ำนวน
เหตุกำรณเ์กิดไฟป่ำลดลง
ในแต่ละ กำรใช้
งบประมำณในแต่ละปี 
งบประมำณลดลง เป็นตน้ 
 
5.  จ ำนวนทรพัยำกรท่ี
ส ำรวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยำกรเปรียบเทียบกนั
ในแต่ละปีตำมท่ีมีอยูจ่ริง 
เพ่ือใชใ้นกำรประเมิน
สภำพพื้ นท่ีและทรพัยำกรท่ี
เปล่ียนแปลงไปซ่ึงโดยตำม
หลกักำร ถำ้ไมเ่กิดไฟป่ำ 
หรือมีกำรบุกรุกแผว้ถำง 
ทรพัยำกรในพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยำกรมีแนวโน้มจะมี
ควำมอุดมสมบรูณใ์นแง่
ของจ ำนวน/ชนิดของ
ทรพัยำกรชีวภำพท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมส ำรวจ
เก็บรวบรวม
ทรพัยำกร
(F1A2) 

1.ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก ำลงั
จะเปล่ียนแปลง ภำยใตร้ศัมี 
50 กิโลเมตร ของหน่วยงำนฯ 
หรือมำกกวำ่ โดยจดัท ำขอ้มูล
เชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบั
เปิดในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์(GIS) โดยพื้ นท่ีใน
กิจกรรมท่ี 2 น้ี เป็นคนละพ้ืนท่ี

1. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี
ส ำรวจไดเ้ปรียบเทียบกนั
ในแต่ละปีตำมท่ีมีอยูจ่ริง 
เพ่ือใชใ้นกำรประเมิน
สภำพพื้ นท่ีและทรพัยำกรท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 
2. ร่วมส ำรวจทรพัยำกร

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก
ทรพัยำกร และกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกูรกัษำทรพัยำกร 
 
2. ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไป
ส ำรวจวำ่อยูเ่อกสำรสิทธ์ิ
ประเภทใด 
2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไป
ส ำรวจได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำน
หรือเอกชนท่ีเป็นเจำ้ของ)และ
ใหส้ ำรวจในพ้ืนท่ีเครือขำ่ย 
อพ.สธ. ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น
สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน
อพ.สธ. (ใหร้ะบุรหสัสมำชิก ใน
ชุดโครงกำรแผนงำน) และหำก
อปท.ยงัไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกให้
หน่วยงำนฯ แนะน ำใหเ้ป็น
สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 
และอำจส ำรวจร่วมกบั
สถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนโดยมี
หน่วยงำนเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั
สถำนศึกษำ (ใหร้ะบุรหสั
สมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) แต่ถำ้สถำนศึกษำยงั
ไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนให้
หน่วยงำนฯแนะน ำให้
สถำนศึกษำน้ัน สมคัรเป็น

ร่วมกบัเครือข่ำย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ สมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ. 
หรือ สมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน ใน
กรณีท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ
หน่วยงำนเอง เกิดควำม
ร่วมมือกนัระหวำ่งภำครฐั
และภำครฐั หรือภำครฐักบั
เอกชน มีกิจกรรมท่ี
ด ำเนินงำนร่วมกนั มี
หน่วยงำนฯ เป็นพ่ีเล้ียง
และผูส้นับสนุน เป็นกำร
สรำ้งจิตส ำนึกในกำร
อนุรกัษ์ทรพัยำกร 

4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
*กำรสมคัรเป็นสมำชิกและ
กำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน
สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
สำมำรถศึกษำไดจ้ำก
เว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 

3.ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ฯ ในกรณีจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกร เท่ำท่ีท ำไดต้ำม
ควำมเหมำะสม ขึ้ นอยูก่บั
หน่วยงำนฯ/เจำ้ของพ้ืนท่ี เพ่ือ
ใชเ้ปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี 
เห็นควำมเปล่ียนแปลงของ
จ ำนวน/ชนิดของทรพัยำกร 

4. ทรพัยำกรท่ีส ำรวจไดจ้ำกขอ้ 
3 คือทรพัยำกรส ำหรบังำนใน 
F1A3 ต่อไป 

กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกู
รกัษำทรพัยำกร

(F1A3) 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิง
พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบั
เปิดในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์(GIS) สำมำรถข้ึน
ป้ำยพื้ นท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร 
อพ.สธ. สนองพระรำชด ำริโดย
หน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ 
ได ้ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหม้
ในพ้ืนท่ีเน่ืองจำกอยูใ่กลป่้ำ 
และมีไฟป่ำควรจดัท ำแนว
ป้องกนัไฟป่ำ  

1.คุณภำพของทรพัยำกร ท่ี
ถูกคดัเลือกมำเพ่ือเป็น 
พ่อ-แมพ่นัธุ ์ทรพัยำกร
ส ำคญั / stock ทรพัยำกร
ใน F1A3 ท่ีมีคุณภำพท่ี
พรอ้มส ำหรบัเป็นโจทย์
ทรพัยำกรในงำนศึกษำวิจยั 
ในกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม
อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์
ทรพัยำกร (F2A4)ใน
ระดบัมหำวิทยำลยัหรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
    พ้ืนท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร
ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพำท
กบัรำษฎรในเร่ืองของกำรบุก
รุกพ้ืนท่ี 
 
4. ทรพัยำกรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี
มำจำก F1A1 และ F1A2 
4.1 กำรปลกูทรพัยำกร
พนัธุกรรมพืช ในกำรปลกู
รกัษำในพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ ใหจ้บั
พิกดั และท ำทะเบียนพนัธุไ์ม ้
4.2 กำรเล้ียงทรพัยำกร
พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ี
ใชเ้ล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ี
ดงักล่ำว 
4.3 กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
กำรเพำะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน
หอ้งปฏิบติักำรฯ ใหร้ะบุชดัเจน
วำ่เก็บรกัษำพนัธุกรรมใน
สถำนท่ีใด มีกำรท ำฐำนขอ้มลู
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ  
4.4 กำรเก็บเมล็ดพนัธุใ์น
รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพนัธุ์
พืช 

2. สำมำรถเลือกทรพัยำกร
ท่ีมีคุณภำพ ขยำยพนัธุเ์พ่ิม
จ ำนวนต่อไป เพ่ือเพ่ิม
ปริมำณในกำรใชป้ระโยชน์
ต่ำง ๆ ใหพ้อกบักำรใช ้
เช่น ใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำร
ท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั 
ฯลฯ 
 
3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้
เครือข่ำยสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน และ
สมำชิกฐำนทรพัยำกร
ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงำนต่ำง 
ๆ ทั้งภำครฐั และเอกชน 
เช่นอำจท ำเป็นสวน
รวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน 
สวนพฤกษศำสตร ์ 
สวนรุกขชำติ ฯลฯ  

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/

1. หน่วยงำนมีนักวิจยัหรือ
นักวิชำกำรท่ีสำมำรถด ำเนิน
งำนวิจยัโดยพิจำรณำจำก 

1.มีงำนวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้ง
ตำมหลกัวิทยำศำสตร ์เป็น
งำนวิจยัท่ีพนัธกิจปกติของ

 
 



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 105

105 
 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร
(F2A4) 

1.1 จ ำนวนทรพัยำกร/
โครงกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด ำเนินงำนในเร่ืองกำรอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร โดย
ใชท้รพัยำกรท่ีท่ีคดัเลือกจำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มำเป็นโจทย์
ศึกษำวิจยัและพฒันำใหเ้กิด
ประโยชน์ท่ีใชชี้วภำพเดียวกนั
แต่สำมำรถมำทดลองท ำ
ร่วมกนัเพ่ือพฒันำต่อยอด โดย
อำจร่วมกบัมหำวิทยำลยัใน
ทอ้งถ่ิน หรือสถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
 
2.งำนศึกษำวิจยัตอบโจทย ์
พนัธกิจของหน่วยงำนฯ และ 
อพ.สธ. 

หน่วยงำนฯ อำจท ำงำน
วิจยัเป็นบรูณำกำรร่วมกบั
หน่วยงำนฯหรือ
มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ได ้
 
2.ใหเ้ขียนแผนภำพกำร
วิจยัและพฒันำของ
ทรพัยำกรท่ีอยูใ่น
หน่วยงำนฯ หรือไดจ้ำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มี
เป้ำหมำยท่ีชดัเจนวำ่จะมี
หน่วยงำนใดโดยใครน ำไป
ต่อยอดไดท้ั้งในงำนวิจยั
ระดบัพ้ืนฐำน หรือ
ระดบัสูง 
 
3.ท ำงำนศึกษำวิจยัร่วมกบั
มหำวิทยำลยัหรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ เพ่ือให้
ไดผ้ลงำนท่ีเป็นประโยชน์
จำกทรพัยำกรท่ีมีอยูแ่ละ
ทรพัยำกรน้ันไม่สูญหำยไป
จำกพื้ นท่ีจำกกำร
ศึกษำวิจยัน้ัน 
 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์
ขอ้มูลทรพัยำกร

(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี
กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ี
ส ำรวจทรพัยำกร  
(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 

1.ขอ้มูลไดร้บักำร
ตรวจสอบจำกผูท้รงคุณวุฒิ
ในสำขำทรพัยำกรน้ัน ๆ 
ซ่ึงสำมำรถประสำนมำท่ี 
อพ.สธ. เพ่ือประสำนงำน
ใหม้หำวิทยำลยั 
ด ำเนินงำนช่วยตรวจสอบ
ขอ้มูลได ้
 

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
2. ทรพัยำกรชีวภำพ 
3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญำ) อยำ่งชดัเจนมี
บุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเร่ือง 
GIS/RS รวมทั้งเร่ือง database 
เขำ้มำร่วมปฏิบติั 
 
2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 
อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน
ขอ้มูล 
 
 
 

2. ขอ้มลูท่ีได ้น ำไปสู่กำร
ใชป้ระโยชน์ ในแง่ขององค์
ควำมรู ้หรือกำรพฒันำต่อ
ยอดในกิจกรรมท่ี 4 และ
กิจกรรมท่ี 6 หรือสำมำรถ
ใชใ้นเร่ืองของกำรท ำส่ือ 
ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 
 
3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใช้
ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ในกำร
วำงแผนกำรรูส้ถำนภำพ
เพ่ือกำรพฒันำต่อยอด
ต่อไป 

5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
 
 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 6 
กิจกรรมวำง
แผนพฒันำ
ทรพัยำกร
(F2A6) 

จ ำนวนของทรพัยำกรท่ีน ำมำ
วำงแผนพฒันำพนัธุ์ 

น ำฐำนขอ้มลูจำกกิจกรรม
ท่ี 5 มำใชพิ้จำรณำ
ศกัยภำพของพนัธุพื์ช พนัธุ์
สตัว ์พนัธุจุ์ลินทรีย ์จำก
กำรท่ีมีทรพัยำกรกำยภำพ 
ทรพัยำกรชีวภำพ 
วฒันธรรมและภูมิปัญญำ 
วิทยำนิพนธ ์งำนวิจยัต่ำงๆ 
ก็จะน ำไปสู่กำรวำงแผน
พฒันำพนัธุ ์เกิดเป็นสำย
พนัธุใ์หม ่เพ่ือตอบโจทย์
ทอ้งถ่ินต่อไป 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
เผยแพร่ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่น
กิจกรรมท่ี 5 จะด ำเนินกำรเมื่อ
ไดร้บัอนุญำตจำก อพ.สธ.  
 
3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 
ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถ
ใชต้รำสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้
โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ
อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ ์
อพ.สธ. 
 
4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ 
คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วย
งำนฯ อยำ่งสม ำ่เสมอ 
 
5. สนับสนุนและเป็นนโยบำย
ใหส้ถำบนักำรศึกษำท่ีอยูใ่น
สงักดัเป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
 
6.กำรมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือกำรอนุรกัษ์
และพฒันำเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้
ต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ ตวัอยำ่ง  
เพ่ือกำรเรียนรูก้ำรใชป้ระโยชน์
ทรพัยำกรอยำ่งยัง่ยืน  ตำม
ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
7. ด ำเนินงำนสนับสนุนงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ. ตำม
แนวทำง กำรด ำเนินงำนแผน
แมบ่ท อพ.สธ. 

รบัทรำบ มีกำร
ประสำนงำนกนัอยำ่ง
ใกลชิ้ด 
 
5. จ ำนวนเครือขำ่ย 
อพ.สธ. สมำชิกงำนสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึน และผ่ำนกำร
ประเมินเพ่ือขอรบัป้ำยฯ
พระรำชทำนและเกียรติ
บตัรฯ 
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       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 
5 ปีที่เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G3 

กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร 
(G3) 

ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. กรมป่ำไม ้ อพ.สธ.-ปม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/01_RFD/MP_RFD.pdf 

2. กรมอุทยำนแห่งชำติฯ อพ.สธ.-อส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/02_DNP/MP_DNP.pdf 

3. กรมวิชำกำรเกษตร  อพ.สธ.-กวก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/03_DOA/MP_DOA.pdf 

4. กรมส่งเสริมกำรเกษตร  อพ.สธ.-กสก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/04_DOAE/MP_DOAE.pdf 

5. กรมส่งเสริมสหกรณ ์ อพ.สธ.-กสส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/05_CPD/MP_CPD.pdf 

6. กรมประมง อพ.สธ.-กปม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/06_DOF/g3_dof.html 

7. กรมชลประทำน  อพ.สธ.-ชป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/07_RID/MP_RID.pdf 

8. กรมพฒันำท่ีดิน อพ.สธ.-พด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/08_LDD/MP_LDD.pdf 

9. กรมทรพัยำกรธรณี อพ.สธ.-ทธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/09_DMR/MP_DMR.pdf 

10. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรออ้ยและ
น ้ำตำลทรำย 

อพ.สธ.-สอน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/10_OCSB/MP_OCSB.pdf 

11. กรมทรพัยำกรน ้ำ อพ.สธ.-ทน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/11_DWR/MP_DWR.pdf 

12. กรมกำรขำ้ว อพ.สธ.-กข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/12_RD/MP_RD.pdf 

13. กรมทรพัยำกรน ้ำบำดำล อพ.สธ.-ทบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/13_DGR/MP_DGR.pdf 

14. องคก์ำรสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย อพ.สธ.-อสส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/14_ZPOT/MP_ZPOT.pdf 
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กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร 
(G3) 

ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

15. กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย  อพ.สธ.-กฟผ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/15_EGAT/MP_EGAT.pdf 

16. องคก์ำรสวนพฤกษศำสตร ์ อพ.สธ.-อสพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/16_QSBG/MP_QSBG.pdf 

17. กรมทรพัยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง  อพ.สธ.-ทช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/17_DMCR/MP_DMCR.pdf 

18. อุทยำนหลวงรำชพฤกษ์ สถำบนัวิจยั
และพฒันำพ้ืนท่ีสูง (องคก์ำร
มหำชน) 

อพ.สธ.-อุทยำน
หลวงรำชพฤกษ์ 

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies/
g3/18_RPR/MP_RPR.pdf 
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13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

 
                              13.4 กลุ่ม G4 กลุ่มการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร   

     มีจ ำนวน 8 หน่วยงำน ดงัน้ี 

1. กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและกำรแพทยท์ำงเลือก 
2. กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร  
3. ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ 
4. สถำบนัวิจยัวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  
5. องคก์ำรเภสชักรรม  
6. องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ 
7. องคก์ำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย  
8. กรมกำรพฒันำชุมชน 
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แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็  
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร (G4) 
 

กรอบ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำรเรียนรู ้
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 1
กิจกรรมปกปัก
ทรพัยำกร
(F1A1) 

 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ในรูปแบบไฟลส์ ำหรบัเปิดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(GIS)สำมำรถขึ้ นป้ำยพื้ นท่ีปก
ปักทรพัยำกร อพ.สธ. สนอง
พระรำชด ำริโดยหน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ
ในกรณีท่ีมีไฟป่ำ หรือมีประวติั
กำรเกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควร
จดัท ำแนวป้องกนัไฟ 
 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทใด 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิของ
หน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
 
พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่
เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบั
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือแผว้ถาง 
 
4. ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี

1.สำมำรถป้องกนัพ้ืนท่ี
ไมใ่หม้ีกำรบุกรุกท ำลำย
ทรพัยำกร 
 
2.มีกำรกำรรกัษำพ้ืนท่ี 
เช่น มีกำรลำดตระเวน
สม ำ่เสมอเพ่ือป้องกนั
กำรบุกรุก และอำจมี
เสน้ทำงศึกษำธรรมชำติ
เพ่ือใหค้นในทอ้งถ่ินเขำ้
มำใช ้หรือหำของป่ำใน
เสน้ทำงท่ีไดจ้ดัสรรไวใ้ห ้ 
 
3.จำกรำยงำนท่ีระบุ
สถำนกำรณ์
สภำพแวดลอ้มของป่ำ
วำ่มีปัญหำใดเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัคนใน
ทอ้งถ่ินรอบ ๆ พื้ นท่ี
หรือไม ่หรือเป็นมีควำม
ร่วมมือกนัอยำ่งดีในกำร
รกัษำพ้ืนท่ีกบัคนใน
ทอ้งถ่ินโดยไมม่ีกำรบุก
รุกพื้ นท่ีฯ ร่วมรกัษำป่ำ
กบัหน่วยงำนฯ 
 
4. กำรจดัท ำแนว
ป้องกนัไฟป่ำใหต้รงตำม
จุดท่ีเกิดเหตุไฟป่ำข้ึน

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ. 
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
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เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ฯ และจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกรเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบได้
ในแต่ละปี เห็นควำม
เปล่ียนแปลงของจ ำนวน/ชนิด
ของทรพัยำกรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึง
จะเป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำ
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกรท่ี
ด ำเนินงำนต่อในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยำกร 
(F2A5) 
 
5. มีตำรำงกำรดูแลพ้ืนท่ี (กำร
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ำระวงั
พ้ืนท่ี) 
 
6. คดัเลือกทรพัยำกรท่ีส ำรวจ
ไดจ้ำกขอ้ 4 คือทรพัยำกร
ส ำหรบังำนใน F1A3 ต่อไป 
 
7.ท ำรำยงำนช้ีแจงสถำนกำรณ์
ใหผู้บ้งัคบับญัชำสม ำ่เสมอ 
 

จริงในแต่ละ
ปีงบประมำณ เพรำะ
ควำมส ำเร็จในกำรดูแล
พ้ืนท่ีท ำใหจ้ ำนวน
เหตุกำรณเ์กิดไฟป่ำ
ลดลงในแต่ละ กำรใช้
งบประมำณในแต่ละ
ปีงบประมำณลดลง 
เป็นตน้ 
 
5. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี
ส ำรวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยำกรเปรียบเทียบ
กนัในแต่ละปีตำมท่ีมีอยู่
จริง เพ่ือใชใ้นกำร
ประเมินสภำพพื้ นท่ีและ
ทรพัยำกรท่ี
เปล่ียนแปลงไปซ่ึงโดย
ตำมหลกักำร ถำ้ไมเ่กิด
ไฟป่ำ หรือมีกำรบุกรุก
แผว้ถำง ทรพัยำกรใน
พ้ืนท่ีปกปักทรพัยำกรมี
แนวโนม้จะมีควำมอุดม
สมบรูณใ์นแง่ของ
จ ำนวน/ชนิดของ
ทรพัยำกรชีวภำพท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 

กรอบกำรเรียนรู ้
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมส ำรวจ
เก็บรวบรวม

1.ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก ำลงั
จะเปล่ียนแปลง ภำยใตร้ศัมี 50 
กิโลเมตร ของหน่วยงำนฯ หรือ
มำกกวำ่ โดยจดัท ำขอ้มลูเชิง
พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิด

1. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี
ส ำรวจไดเ้ปรียบเทียบ
กนัในแต่ละปีตำมท่ีมีอยู่
จริง เพ่ือใชใ้นกำร
ประเมินสภำพพื้ นท่ีและ

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
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ทรพัยำกร
(F1A2) 

ในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์(GIS) โดยพื้ นท่ีใน
กิจกรรมท่ี 2 น้ี เป็นคนละพ้ืนท่ี
ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก
ทรพัยำกร และกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกูรกัษำทรพัยำกร 
 
2. ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไป
ส ำรวจวำ่อยูเ่อกสำรสิทธ์ิ
ประเภทใด 
2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไปส ำรวจ
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนหรือ
เอกชนท่ีเป็นเจำ้ของ)และให้
ส ำรวจในพ้ืนท่ีเครือขำ่ย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นสมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ. (ให้
ระบุรหสัสมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) และหำกอปท.ยงั
ไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกใหห้น่วยงำนฯ 
แนะน ำใหเ้ป็นสมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 
และอำจส ำรวจร่วมกบั
สถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนโดยมี
หน่วยงำนเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั
สถำนศึกษำ(ใหร้ะบุรหสัสมำชิก 
ในชุดโครงกำรแผนงำน) แต่ถำ้
สถำนศึกษำยงัไมไ่ดเ้ป็นสมำชิก
สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียนให้

ทรพัยำกรท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 
2. ร่วมส ำรวจทรพัยำกร
ร่วมกบัเครือข่ำย 
อพ.สธ. ไดแ้ก่ สมำชิก
ฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน
อพ.สธ. หรือ สมำชิก
สวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน ในกรณีท่ีไมไ่ด้
อยูใ่นพ้ืนท่ีของ
หน่วยงำนเอง เกิดควำม
ร่วมมือกนัระหวำ่ง
ภำครฐัและภำครฐั หรือ
ภำครฐักบัเอกชน มี
กิจกรรมท่ีด ำเนินงำน
ร่วมกนั มีหน่วยงำนฯ 
เป็นพ่ีเล้ียงและ
ผูส้นับสนุน เป็นกำร
สรำ้งจิตส ำนึกในกำร
อนุรกัษ์ทรพัยำกร 

หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
*กำรสมคัรเป็นสมำชิก
และกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และ
งำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน สำมำรถศึกษำ
ไดจ้ำกเว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
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หน่วยงำนฯแนะน ำให้
สถำนศึกษำน้ัน สมคัรเป็น
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 

3.ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ฯ ในกรณีจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกร เท่ำท่ีท ำไดต้ำม
ควำมเหมำะสม ขึ้ นอยูก่บั
หน่วยงำนฯ/เจำ้ของพ้ืนท่ี เพ่ือ
ใชเ้ปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี 
เห็นควำมเปล่ียนแปลงของ
จ ำนวน/ชนิดของทรพัยำกร 

4. ทรพัยำกรท่ีส ำรวจไดจ้ำกขอ้ 
3คือทรพัยำกรส ำหรบังำนใน 
F1A3 ต่อไป 

กรอบกำรเรียนรู ้
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกู
รกัษำทรพัยำกร

(F1A3) 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร ์
(GIS) สำมำรถข้ึนป้ำยพื้ นท่ี
ปลกูรกัษำทรพัยำกร อพ.สธ.
สนองพระรำชด ำริโดย
หน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ 
ได ้ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหมใ้น

1.คุณภำพของ
ทรพัยำกร ท่ีถูกคดัเลือก
มำเพ่ือเป็น พ่อ-แมพ่นัธุ ์
ทรพัยำกรส ำคญั / 
stock ทรพัยำกรใน 
F1A3 ท่ีมีคุณภำพท่ี
พรอ้มส ำหรบัเป็นโจทย์
ทรพัยำกรในงำน
ศึกษำวิจยั ในกิจกรรมท่ี 
4 กิจกรรมอนุรกัษ์และ
ใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร 
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พ้ืนท่ีเน่ืองจำกอยูใ่กลป่้ำ และมี
ไฟป่ำควรจดัท ำแนวป้องกนัไฟ
ป่ำ  
 

3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
    พ้ืนท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร
ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพำท
กบัรำษฎรในเร่ืองของกำรบุกรุก
พ้ืนท่ี 
 
4. ทรพัยำกรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี
มำจำก F1A1 และ F1A2 
4.1 กำรปลกูทรพัยำกร
พนัธุกรรมพืช ในกำรปลกูรกัษำ
ในพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ ใหจ้บัพิกดั 
และท ำทะเบียนพนัธุไ์ม ้
4.2 กำรเล้ียงทรพัยำกร
พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ีใช้
เล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ี
ดงักล่ำว 
4.3 กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
กำรเพำะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน
หอ้งปฏิบติักำรฯ ใหร้ะบุชดัเจน
วำ่เก็บรกัษำพนัธุกรรมใน
สถำนท่ีใด มีกำรท ำฐำนขอ้มลู
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ  
4.4 กำรเก็บเมล็ดพนัธุใ์นรูป 
แบบของธนำคำรเมล็ดพนัธุพื์ช 

(F2A4)ในระดบั
มหำวิทยำลยัหรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
 
2. สำมำรถเลือก
ทรพัยำกรท่ีมีคุณภำพ 
ขยำยพนัธุเ์พ่ิมจ ำนวน
ต่อไป เพื่อเพ่ิมปริมำณ
ในกำรใชป้ระโยชน์ต่ำง 
ๆ ใหพ้อกบักำรใช ้เช่น 
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำร
ท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั 
ฯลฯ 
 
3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้
เครือข่ำยสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
และสมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้ง
ภำครฐั และเอกชน เช่น
อำจท ำเป็นสวนรวบรวม
พรรณไมท้อ้งถ่ิน  
สวนพฤกษศำสตร ์ 
สวนรุกขชำติ ฯลฯ  
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กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร
(F2A4) 

1. หน่วยงำนมีนักวิจยัหรือ
นักวิชำกำรท่ีสำมำรถด ำเนิน
งำนวิจยัโดยพิจำรณำจำก 
1.1 จ ำนวนทรพัยำกร/
โครงกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด ำเนินงำนในเร่ืองกำรอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร โดย
ใชท้รพัยำกรท่ีท่ีคดัเลือกจำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มำเป็นโจทย์
ศึกษำวิจยัและพฒันำใหเ้กิด
ประโยชน์ท่ีใชชี้วภำพเดียวกนั
แต่สำมำรถมำทดลองท ำร่วมกนั
เพ่ือพฒันำต่อยอด โดยอำจ
ร่วมกบัมหำวิทยำลยัในทอ้งถ่ิน 
หรือสถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
 
2.งำนศึกษำวิจยัตอบโจทย ์
พนัธกิจของหน่วยงำนฯ และ 
อพ.สธ. 

1.มีงำนวิจยัท่ีเขียน
ถูกตอ้งตำมหลกั
วิทยำศำสตร ์เป็น
งำนวิจยัท่ีพนัธกิจปกติ
ของหน่วยงำนฯ อำจ
ท ำงำนวิจยัเป็นบรูณำ
กำรร่วมกบัหน่วยงำนฯ
หรือมหำวิทยำลยัต่ำง ๆ 
ได ้
 
2.ใหเ้ขียนแผนภำพกำร
วิจยัและพฒันำของ
ทรพัยำกรท่ีอยูใ่น
หน่วยงำนฯ หรือไดจ้ำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มี
เป้ำหมำยท่ีชดัเจนวำ่จะ
มีหน่วยงำนใดโดยใคร
น ำไปต่อยอดไดท้ั้งใน
งำนวิจยัระดบัพ้ืนฐำน 
หรือระดบัสูง 
 
3.ท ำงำนศึกษำวิจยั
ร่วมกบัมหำวิทยำลยั
หรือสถำบนัวิจยัต่ำง ๆ 
เพ่ือใหไ้ดผ้ลงำนท่ีเป็น
ประโยชน์จำกทรพัยำกร
ท่ีมีอยูแ่ละทรพัยำกรน้ัน
ไมสู่ญหำยไปจำกพ้ืนท่ี
จำกกำรศึกษำวิจยัน้ัน 
 

 
 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 5 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System; GIS) ใน

1. ขอ้มลูไดร้บักำร
ตรวจสอบจำก
ผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ
ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซ่ึง

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
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กิจกรรมศูนย์
ขอ้มูลทรพัยำกร

(F2A5) 

พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี
กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ทรพัยำกร  
(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 
2. ทรพัยำกรชีวภำพ 
3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญำ) อยำ่งชดัเจนมีบุคลำกร
ท่ีมีควำมช ำนำญเร่ือง GIS/RS 
รวมทั้งเร่ือง database เขำ้
มำร่วมปฏิบติั 
 
2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 
อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน
ขอ้มูล 
 
 
 

สำมำรถประสำนมำท่ี 
อพ.สธ. เพ่ือ
ประสำนงำนให้
มหำวิทยำลยั 
ด ำเนินงำนช่วย
ตรวจสอบขอ้มลูได ้
 
2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำร
ใชป้ระโยชน์ ในแง่ของ
องคค์วำมรู ้หรือกำร
พฒันำต่อยอดใน
กิจกรรมท่ี 4 และ
กิจกรรมท่ี 6 หรือ
สำมำรถใชใ้นเร่ืองของ
กำรท ำส่ือ ส่ิงพิมพต่์ำง 
ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อได้
ต่อไป 
 
3. มีกำรขอเขำ้ถึงและ
ใชข้อ้มูลเพ่ือประโยชน์
ในกำรวำงแผนกำรรู ้
สถำนภำพเพื่อกำร
พฒันำต่อยอดต่อไป 

บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
 
 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 6 
กิจกรรมวำง
แผนพฒันำ
ทรพัยำกร
(F2A6) 

จ ำนวนของทรพัยำกรท่ีน ำมำ
วำงแผนพฒันำพนัธุ์ 

น ำฐำนขอ้มลูจำก
กิจกรรมท่ี 5 มำใช้
พิจำรณำศกัยภำพของ
พนัธุพื์ชพนัธุส์ตัว ์พนัธุ์
จุลินทรีย ์จำกกำรท่ีมี
ทรพัยำกรกำยภำพ 
ทรพัยำกรชีวภำพ 
วฒันธรรมและภูมิ
ปัญญำ วิทยำนิพนธ ์
งำนวิจยัต่ำงๆ ก็จะ
น ำไปสู่กำรวำงแผน
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2. จดัท ำเว็บไซต/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ เพ่ือกำร
ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง
พระรำชด ำริอพ.สธ.ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ  ส ำหรบักำรเผยแพร่
ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่นกิจกรรมท่ี 5 
จะด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัอนุญำต
จำก อพ.สธ.  
 
3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 
ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถ
ใชต้รำสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้
โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ
อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ ์
อพ.สธ. 
 
4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ 
คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วยงำน
ฯ อยำ่งสม ำ่เสมอ 
 
5. สนับสนุนและเป็นนโยบำย
ใหส้ถำบนักำรศึกษำท่ีอยูใ่น
สงักดัเป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
 
6.กำรมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือกำรอนุรกัษ์
และพฒันำเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้
ต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ ตวัอยำ่ง  
เพ่ือกำรเรียนรูก้ำรใชป้ระโยชน์
ทรพัยำกรอยำ่งยัง่ยืน  ตำม

คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน อพ.สธ.-
หน่วยงำนฯ และ
คณะท ำงำน อพ.สธ.-
หน่วยงำนฯ และแจง้กำร
ปรบัเปล่ียนใหท้ำง 
อพ.สธ. รบัทรำบ  มีกำร
ประสำนงำนกนัอยำ่ง
ใกลชิ้ด 
 
5. จ ำนวนเครือขำ่ย 
อพ.สธ. สมำชิกงำนสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึน และผ่ำนกำร
ประเมินเพ่ือขอรบัป้ำยฯ
พระรำชทำนและเกียรติ
บตัรฯ 
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ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
7. ด ำเนินงำนสนับสนุนงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตำม
แนวทำง กำรด ำเนินงำนแผน
แมบ่ท อพ.สธ. 

 
       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 
5 ปีที่เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G4 

หน่วยงานกลุ่มการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรพัยากร (G4) 

ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL  

1. กรมกำรแพทยแ์ผนไทยและ
กำรแพทยท์ำงเลือก 

อพ.สธ.-กรมกำร
แพทยแ์ผนไทยฯ 

http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/03_DTAM/MP_DTAM.pdf 

2. กรมวิทยำศำสตรบ์ริกำร อพ.สธ.-วศ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/01_DSS/MP_DSS.pdf 

3. ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

อพ.สธ.-สวทช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/04_NSTDA/MP_NSTDA.pdf 

4. สถำบนัวิจยัวิทยำศำสตรแ์ละ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

อพ.สธ.-วว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/05_TISTR/MP_TISTR.pdf 

5. องคก์ำรเภสชักรรม อพ.สธ.-อภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/02_GPO/MP_GPO.pdf 

6. องคก์ำรอุตสำหกรรมป่ำไม ้ อพ.สธ.-ออป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/07_FIO/MP_FIO.pdf 

7. องคก์ำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่ง
ประเทศไทย 

อพ.สธ.-อสค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/08_DPO/MP_DPO.pdf 

8. กรมกำรพฒันำชุมชน อพ.สธ.-พช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g4/09_CDD/MP_CDD.pdf 
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13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

 
13.5 กลุ่ม G5 กลุ่มมหาวิทยาลยั 

 
มีจ ำนวน  32 หน่วยงำน ดงัน้ี 

1. มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ 
2. จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั  
3. มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 
4. สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 
5. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี  
6. มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ 
7. มหำวิทยำลยัขอนแก่น  
8. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี  
9. มหำวิทยำลยัมหิดล 
10. มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
11. มหำวิทยำลยับรูพำ  
12. มหำวิทยำลยันเรศวร  
13. มหำวิทยำลยัศิลปำกร 
14. มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  
15. มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
16. มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล 
17. มหำวิทยำลยัรงัสิต 
18. มหำวิทยำลยัพะเยำ 
19. มหำวิทยำลยัทกัษิณ 
20. มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 
21. มหำวิทยำลยักรุงเทพ  
22. มหำวิทยำลยัพำยพั 
23. มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ 



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 123

123 
 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

24. มหำวิทยำลยัเนชัน่ 
25. มหำวิทยำลยัแมฟ้่ำหลวง 
26. มหำวิทยำลยันรำธิวำสรำชนครินทร ์ 
27. มหำวิทยำลยัสวนดุสิต  
28. มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
29. มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์
30. มหำวิทยำลยัสยำม 
31. มหำวิทยำลยันครพนม 
32. มหำวิทยำลยัหำดใหญ่ 
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13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

 
        13.6 กลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

 
มีจ ำนวน 42 หน่วยงำน ดงัน้ี 

1. มหำวิทยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม 
2. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุตรดิตถ์ 
3. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุบลรำชธำนี 
4. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครศรีธรรมรำช 
5. มหำวิทยำลยัรำชภฏัร ำไพพรรณี 
6. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ 
7. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครรำชสีมำ 
8. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย 
9. มหำวิทยำลยัรำชภฏักำญจนบุรี 
10. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม 
11. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร ์
12. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบลูสงครำม 
13. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรำษฎรธ์ำนี 
14. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ 
15. มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ 
16. มหำวิทยำลยัรำชภฎัเลย 
17. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี 
18. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ 
19. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
20. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลตะวนัออก 
21. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
22. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชยั 
23. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
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24. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลรตันโกสินทร ์ 
25. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
26. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์
27. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี 
28. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสกลนคร 
29. มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรีรมัย ์
30. มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 
31. มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
32. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี 
33. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรอ้ยเอ็ด 
34. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร ์
35. มหำวิทยำลยัรำชภฏัชยัภูมิ 
36. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ 
37. มหำวิทยำลยัรำชภฏัยะลำ 
38. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนคร 
39. มหำวิทยำลยัรำชภฏัหมูบ่ำ้นจอมบึง 
40. มหำวิทยำลยัรำชภฏัล ำปำง 
41. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ 
42. มหำวิทยำลยัรำชภฏัภูเก็ต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)126

126 
 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็  
(1 ตลุาคม 2564-30 กนัยายน 2569) 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มมหาวิทยาลยั (G5) 
    กลุ่มที่ 6 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (G6) 

 
กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 1
กิจกรรมปกปัก
ทรพัยำกร
(F1A1) 

 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ในรูปแบบไฟลส์ ำหรบัเปิดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์
(GIS)สำมำรถขึ้ นป้ำยพื้ นท่ีปก
ปักทรพัยำกร อพ.สธ.สนอง
พระรำชด ำริโดยหน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯใน
กรณีท่ีมีไฟป่ำ หรือมีประวติักำร
เกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควรจดัท ำ
แนวป้องกนัไฟ 
 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทใด 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิของ
หน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
 
พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่
เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบั
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือแผว้ถาง 
 
 

1.สำมำรถป้องกนัพ้ืนท่ี
ไมใ่หม้ีกำรบุกรุกท ำลำย
ทรพัยำกร 
 
2.มีกำรกำรรกัษำพ้ืนท่ี เช่น 
มีกำรลำดตระเวน
สม ำ่เสมอเพ่ือป้องกนักำร
บุกรุก และอำจมีเสน้ทำง
ศึกษำธรรมชำติเพ่ือใหค้น
ในทอ้งถ่ินเขำ้มำใช ้หรือหำ
ของป่ำในเสน้ทำงท่ีได้
จดัสรรไวใ้ห ้ 
 
3.จำกรำยงำนท่ีระบุ
สถำนกำรณส์ภำพแวดลอ้ม
ของป่ำวำ่มีปัญหำใดเกิดขึ้ น
เก่ียวขอ้งกบัคนในทอ้งถ่ิน
รอบ ๆ พื้ นท่ีหรือไม ่หรือ
เป็นมีควำมร่วมมือกนัอยำ่ง
ดีในกำรรกัษำพ้ืนท่ีกบัคน
ในทอ้งถ่ินโดยไมม่ีกำรบุก
รุกพื้ นท่ีฯ ร่วมรกัษำป่ำกบั
หน่วยงำนฯ 
 
4. กำรจดัท ำแนวป้องกนัไฟ
ป่ำใหต้รงตำมจุดท่ีเกิดเหตุ
ไฟป่ำข้ึนจริงในแต่ละ
ปีงบประมำณ เพรำะ

เคร่ืองมือในกำรท ำงำนของ 
อพ.สธ. 
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
4. ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ฯ และจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกรเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบได้
ในแต่ละปี เห็นควำม
เปล่ียนแปลงของจ ำนวน/ชนิด
ของทรพัยำกรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึง
จะเป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำ
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกรท่ี
ด ำเนินงำนต่อในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยำกร 
(F2A5) 
 
5. มีตำรำงกำรดูแลพ้ืนท่ี (กำร
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ำระวงั
พ้ืนท่ี) 
 
6. คดัเลือกทรพัยำกรท่ีส ำรวจ
ไดจ้ำกขอ้ 4คือทรพัยำกร
ส ำหรบังำนใน F1A3 ต่อไป 
 
7.ท ำรำยงำนช้ีแจงสถำนกำรณ์
ใหผู้บ้งัคบับญัชำสม ำ่เสมอ 
 

ควำมส ำเร็จในกำรดูแล
พ้ืนท่ีท ำใหจ้ ำนวน
เหตุกำรณเ์กิดไฟป่ำลดลง
ในแต่ละ กำรใช้
งบประมำณในแต่ละ
ปีงบประมำณลดลง เป็นตน้ 
 
5. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี
ส ำรวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยำกรเปรียบเทียบกนั
ในแต่ละปีตำมท่ีมีอยูจ่ริง 
เพ่ือใชใ้นกำรประเมินสภำพ
พ้ืนท่ีและทรพัยำกรท่ี
เปล่ียนแปลงไปซ่ึงโดยตำม
หลกักำร ถำ้ไมเ่กิดไฟป่ำ 
หรือมีกำรบุกรุกแผว้ถำง 
ทรพัยำกรในพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยำกรมีแนวโน้มจะมี
ควำมอุดมสมบรูณใ์นแง่ของ
จ ำนวน/ชนิดของทรพัยำกร
ชีวภำพท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมส ำรวจ
เก็บรวบรวม
ทรพัยำกร
(F1A2) 

1.ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก ำลงั
จะเปล่ียนแปลง ภำยใตร้ศัมี 50 
กิโลเมตร ของหน่วยงำนฯ หรือ
มำกกวำ่ โดยจดัท ำขอ้มลูเชิง
พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิด
ในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์(GIS) โดยพื้ นท่ีใน
กิจกรรมท่ี 2 น้ี เป็นคนละพ้ืนท่ี

1. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี
ส ำรวจไดเ้ปรียบเทียบกนัใน
แต่ละปีตำมท่ีมีอยูจ่ริง เพ่ือ
ใชใ้นกำรประเมินสภำพ
พ้ืนท่ีและทรพัยำกรท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 
 

เคร่ืองมือในกำรท ำงำนของ 
อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก
ทรพัยำกร และกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกูรกัษำทรพัยำกร 
 
2. ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไป
ส ำรวจวำ่อยูเ่อกสำรสิทธ์ิ
ประเภทใด 
2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไปส ำรวจ
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนหรือ
เอกชนท่ีเป็นเจำ้ของ)และให้
ส ำรวจในพ้ืนท่ีเครือขำ่ย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นสมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ. (ให้
ระบุรหสัสมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) และหำกอปท.ยงั
ไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกใหห้น่วยงำนฯ 
แนะน ำใหเ้ป็นสมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 
และอำจส ำรวจร่วมกบั
สถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนโดยมี
หน่วยงำนเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั
สถำนศึกษำ(ใหร้ะบุรหสัสมำชิก 
ในชุดโครงกำรแผนงำน) แต่ถำ้
สถำนศึกษำยงัไมไ่ดเ้ป็นสมำชิก
สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียนให้
หน่วยงำนฯแนะน ำให้
สถำนศึกษำน้ัน สมคัรเป็น
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์

2. ร่วมส ำรวจทรพัยำกร
ร่วมกบัเครือข่ำย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ สมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ. 
หรือ สมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน ใน
กรณีท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ
หน่วยงำนเอง เกิดควำม
ร่วมมือกนัระหวำ่งภำครฐั
และภำครฐั หรือภำครฐักบั
เอกชน มีกิจกรรมท่ี
ด ำเนินงำนร่วมกนั มี
หน่วยงำนฯ เป็นพ่ีเล้ียงและ
ผูส้นับสนุน เป็นกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกในกำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกร 

4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
*กำรสมคัรเป็นสมำชิกและ
กำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน
สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
สำมำรถศึกษำไดจ้ำก
เว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
โรงเรียน 

3.ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ฯ ในกรณีจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกร เท่ำท่ีท ำไดต้ำมควำม
เหมำะสม ขึ้ นอยูก่บัหน่วยงำน
ฯ/เจำ้ของพ้ืนท่ี เพ่ือใช้
เปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี เห็น
ควำมเปล่ียนแปลงของจ ำนวน/
ชนิดของทรพัยำกร 

4. ทรพัยำกรท่ีส ำรวจไดจ้ำกขอ้ 
3คือทรพัยำกรส ำหรบังำนใน 
F1A3 ต่อไป 

กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกู
รกัษำทรพัยำกร

(F1A3) 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิดใน
โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร ์
(GIS) สำมำรถข้ึนป้ำยพื้ นท่ี
ปลกูรกัษำทรพัยำกร อพ.สธ.
สนองพระรำชด ำริโดย
หน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ 
ได ้ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหมใ้น
พ้ืนท่ีเน่ืองจำกอยูใ่กลป่้ำ และมี
ไฟป่ำควรจดัท ำแนวป้องกนัไฟ
ป่ำ  
 

1.คุณภำพของทรพัยำกร ท่ี
ถูกคดัเลือกมำเพ่ือเป็น 
พ่อ-แมพ่นัธุ ์ทรพัยำกร
ส ำคญั / stock ทรพัยำกร
ใน F1A3 ท่ีมีคุณภำพท่ี
พรอ้มส ำหรบัเป็นโจทย์
ทรพัยำกรในงำนศึกษำวิจยั 
ในกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม
อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์
ทรพัยำกร (F2A4) ใน
ระดบัมหำวิทยำลยัหรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
 
2. สำมำรถเลือกทรพัยำกร
ท่ีมีคุณภำพ ขยำยพนัธุเ์พ่ิม
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
    พ้ืนท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร
ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพำท
กบัรำษฎรในเร่ืองของกำรบุกรุก
พ้ืนท่ี 
 
4. ทรพัยำกรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี
มำจำก F1A1 และ F1A2 
4.1 กำรปลกูทรพัยำกร
พนัธุกรรมพืช ในกำรปลกูรกัษำ
ในพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ ใหจ้บัพิกดั 
และท ำทะเบียนพนัธุไ์ม ้
4.2 กำรเล้ียงทรพัยำกร
พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ีใช้
เล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ี
ดงักล่ำว 
4.3 กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
กำรเพำะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน
หอ้งปฏิบติักำรฯ ใหร้ะบุชดัเจน
วำ่เก็บรกัษำพนัธุกรรมใน
สถำนท่ีใด มีกำรท ำฐำนขอ้มลู
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ  
4.4 กำรเก็บเมล็ดพนัธุใ์น
รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพนัธุ์
พืช 

จ ำนวนต่อไป เพื่อเพ่ิม
ปริมำณในกำรใชป้ระโยชน์
ต่ำง ๆ ใหพ้อกบักำรใช ้เช่น 
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำร
ท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั 
ฯลฯ 
 
3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้
เครือข่ำยสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน และ
สมำชิกฐำนทรพัยำกร
ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงำนต่ำง 
ๆ ทั้งภำครฐั และเอกชน 
เช่นอำจท ำเป็นสวนรวบรวม
พรรณไมท้อ้งถ่ิน  
สวนพฤกษศำสตร ์ 
สวนรุกขชำติ ฯลฯ  

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/

1. หน่วยงำนมีนักวิจยัหรือ
นักวิชำกำรท่ีสำมำรถด ำเนิน
งำนวิจยัโดยพิจำรณำจำก 

1.มีงำนวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้ง
ตำมหลกัวิทยำศำสตร ์เป็น
งำนวิจยัท่ีพนัธกิจปกติของ
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กรอบ/
กิจกรรม 
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กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร
(F2A4) 

1.1 จ ำนวนทรพัยำกร/
โครงกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด ำเนินงำนในเร่ืองกำรอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร โดย
ใชท้รพัยำกรท่ีท่ีคดัเลือกจำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มำเป็นโจทย์
ศึกษำวิจยัและพฒันำใหเ้กิด
ประโยชน์ท่ีใชชี้วภำพเดียวกนั
แต่สำมำรถมำทดลองท ำร่วมกนั
เพ่ือพฒันำต่อยอด โดยอำจ
ร่วมกบัมหำวิทยำลยัในทอ้งถ่ิน 
หรือสถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
 
2.งำนศึกษำวิจยัตอบโจทย ์
พนัธกิจของหน่วยงำนฯ และ 
อพ.สธ. 

หน่วยงำนฯ อำจท ำงำนวิจยั
เป็นบรูณำกำรร่วมกบั
หน่วยงำนฯหรือ
มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ได ้
 
2.ใหเ้ขียนแผนภำพกำร
วิจยัและพฒันำของ
ทรพัยำกรท่ีอยูใ่น
หน่วยงำนฯ หรือไดจ้ำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มี
เป้ำหมำยท่ีชดัเจนวำ่จะมี
หน่วยงำนใดโดยใครน ำไป
ต่อยอดไดท้ั้งในงำนวิจยั
ระดบัพ้ืนฐำน หรือระดบัสูง 
 
3.ท ำงำนศึกษำวิจยัร่วมกบั
มหำวิทยำลยัหรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ เพื่อให้
ไดผ้ลงำนท่ีเป็นประโยชน์
จำกทรพัยำกรท่ีมีอยูแ่ละ
ทรพัยำกรน้ันไม่สูญหำยไป
จำกพื้ นท่ีจำกกำรศึกษำวิจยั
น้ัน 
 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์
ขอ้มูลทรพัยำกร

(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ(Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี
กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ทรพัยำกร  
(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 
2. ทรพัยำกรชีวภำพ 

1.ขอ้มูลไดร้บักำรตรวจสอบ
จำกผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ
ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซ่ึงสำมำรถ
ประสำนมำท่ี อพ.สธ. เพ่ือ
ประสำนงำนให้
มหำวิทยำลยั ด ำเนินงำน
ช่วยตรวจสอบขอ้มูลได ้
 
2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ ในแง่ขององค์

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำรบนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กำรขอเขำ้เยี่ยมชมอำคำร
นิทรรศกำรฯ 

3. คุณภำพของส่ือ/ส่ิงของท่ี
อยูใ่นพิพิธภณัฑ/์อำคำร
นิทรรศกำร ตอบโจทยง์ำน 
อพ.สธ. 

กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมท่ี 8 
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำร

อนุรกัษ์
ทรพัยำกร
(F3A8) 

1.ทุกปีตำมแผนแมบ่ทระยะ 5 
ปีท่ีเจ็ด  ใหม้ีกำรตั้งงบประมำณ 
งำนประชุมวิชำกำรและ
นิทรรศกำร อพ.สธ. 
1.1 พ.ศ. 2565   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร 30 ปี  อพ.สธ.- 
ประโยชน์แทแ้ก่มหำชน  
ณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์ 
จ.นครศรีธรรมรำช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร ทรพัยำกรไทย : 
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
ณ มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 
จ.เชียงใหม่ 
 
2. จดัเว็บไซต/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯเพ่ือกำร
ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง
พระรำชด ำริอพ.สธ.ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ  ส ำหรบักำรเผยแพร่
ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่นกิจกรรมท่ี 5 
จะด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัอนุญำต
จำก อพ.สธ.  
 
3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 
ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถ

1.กำรประเมินผลจำกผูท่ี้
เขำ้ไปเยี่ยมชมกำรจดั
นิทรรศกำร 
จ ำนวนผูเ้ขำ้ชม 
 
2. จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมและใช้
ขอ้มูลจำกเว็บไซต/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯเพิ่มข้ึน 
 
3. ควำมนิยมในกำรใชส่ื้อท่ี
จดัท ำข้ึน 
 
4. ประสิทธิภำพในกำรท ำ
แผนฯ และผลงำนมี
คุณภำพ มีกำรปรบั
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ และ
คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วย
งำนฯ และแจง้กำร
ปรบัเปล่ียนใหท้ำง อพ.สธ. 
รบัทรำบ  มีกำร
ประสำนงำนกนัอยำ่ง
ใกลชิ้ด 
 
5. จ ำนวนเครือขำ่ย อพ.สธ. 
สมำชิกงำนสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึน และผ่ำนกำร
ประเมินเพ่ือขอรบัป้ำยฯ
พระรำชทำนและเกียรติ
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ใชต้รำสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้
โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ
อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ ์
อพ.สธ. 
 
4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ 
คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วยงำน
ฯ อยำ่งสม ำ่เสมอ 
 
5. สนับสนุนและเป็นนโยบำย
ใหส้ถำบนักำรศึกษำท่ีอยูใ่น
สงักดัเป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
 
6.กำรมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือกำรอนุรกัษ์
และพฒันำเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้
ต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ ตวัอยำ่ง  
เพ่ือกำรเรียนรูก้ำรใชป้ระโยชน์
ทรพัยำกรอยำ่งยัง่ยืน  ตำม
ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
7. ด ำเนินงำนสนับสนุนงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตำม
แนวทำง กำรด ำเนินงำนแผน
แมบ่ท อพ.สธ. 

บตัรฯ 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ.
ระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G5 

หน่วยงานกลุ่ม  
มหาวิทยาลยัที่ร่วมสนองพระราชด าริ (G5) ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 
1. มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ อพ.สธ.-มก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/01_KU/MP_KU.pdf 
2. จุฬำลงกรณม์หำวิทยำลยั อพ.สธ.-จฬ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/02_CU/MP_CU.pdf 
3. มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ อพ.สธ.-มจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/03_MJU/MP_MJU.pdf 
4. สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้

คุณทหำรลำดกระบงั 
อพ.สธ.-สจล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/04_KMITL/MP_KMITL.pdf 
5. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้

ธนบุรี 
อพ.สธ.-มจธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/05_KMUTT/MP_KMUTT.pdf 
6. มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ อพ.สธ.-มช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/06_CMU/MP_CMU.pdf 
7. มหำวิทยำลยัขอนแก่น อพ.สธ.-มข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/07_KKU/MP_KKU.pdf 
8. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี อพ.สธ.-มทส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/08_SUT/MP_SUT.pdf 
9. มหำวิทยำลยัมหิดล อพ.สธ.-มม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/09_MU/MP_MU.pdf 
10. มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์ อพ.สธ.-มอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/10_PSU/MP_PSU.pdf 
11. มหำวิทยำลยับรูพำ อพ.สธ.-มบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/11_BUU/MP_BUU.pdf 
12. มหำวิทยำลยันเรศวร อพ.สธ.-มน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/12_NU/MP_NU.pdf 
13. มหำวิทยำลยัศิลปำกร อพ.สธ.-มศก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/13_SU/MP_SU.pdf 
14. มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง อพ.สธ.-ม.ร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/14_RU/MP_RU.pdf 



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)136

136 
 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

หน่วยงานกลุ่ม  
มหาวิทยาลยัที่ร่วมสนองพระราชด าริ (G5) ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 
15. มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ อพ.สธ.-มศว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/15_SWU/MP_SWU.pdf 
16. มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล อพ.สธ.-มว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/16_VU/MP_VU.pdf 
17. มหำวิทยำลยัรงัสิต อพ.สธ.-มรส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/17_RSU/MP_RSU.pdf 
18. มหำวิทยำลยัพะเยำ อพ.สธ.-มพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/18_UP/MP_UP.pdf 
19. มหำวิทยำลยัทกัษิณ อพ.สธ.-มทษ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/19_TSU/MP_TSU.pdf 
20. มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี อพ.สธ.-มอบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/20_UBU/MP_UBU.pdf 
21. มหำวิทยำลยักรุงเทพ อพ.สธ.-มกท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/21_BU/MP_BU.pdf 
22. มหำวิทยำลยัพำยพั อพ.สธ.-มพย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/22_PYU/MP_PYU.pdf 
23. มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ์ อพ.สธ.-มวล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/23_WU/MP_WU.pdf 
24. มหำวิทยำลยัเนชัน่ อพ.สธ.-มนช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/24_NATION/MP_NATION.pdf 
25. มหำวิทยำลยัแมฟ้่ำหลวง อพ.สธ.-มฟล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/25_MFU/MP_MFU.pdf 
26. มหำวิทยำลยันรำธิวำสรำชนครินทร ์ อพ.สธ.-มนร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/26_PNU/MP_PNU.pdf 
27. มหำวิทยำลยัสวนดุสิต อพ.สธ.-มสด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/27_SDU/MP_SDU.pdf 
28. มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม อพ.สธ.-มมส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/28_MSU/MP_MSU.pdf 
29. มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์ อพ.สธ.-มกส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/29_KSU/MP_KSU.pdf 
 

30. มหำวิทยำลยัสยำม อพ.สธ.-มส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g5/30_SIAM/MP_SIAM.pdf 
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หน่วยงานกลุ่ม  
มหาวิทยาลยัที่ร่วมสนองพระราชด าริ (G5) ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 
31. มหำวิทยำลยัหำดใหญ่ อพ.สธ.-มนพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/31_HU/MP_HU.pdf 
32. มหำวิทยำลยันครพนม อพ.สธ.-มญ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies

/g5/32_NPU/MP_NPU.pdf 
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แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G6 

หน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (G6) ช่ือยอ่หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด  
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. มหำวิทยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม อพ.สธ.-มจษ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/01_CHANDRA/MP_CHANDRA.pdf 

2. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุตรดิตถ ์ อพ.สธ.-มรอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/02_URU/MP_URU.pdf 

3. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุบลรำชธำนี อพ.สธ.-มรภ.อบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/03_UBRU/MP_UBRU.pdf 

4. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครศรีธรรมรำช อพ.สธ.-มร.นศ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/04_NSTRU/MP_NSTRU.pdf 

5. มหำวิทยำลยัรำชภฏัร ำไพพรรณี อพ.สธ.-มร.รพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/05_RBRU/MP_RBRU.pdf 

6. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ อพ.สธ.-มรภ.สข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/06_SKRU/MP_SKRU.pdf 

7. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครรำชสีมำ อพ.สธ.-มร.นม.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/07_NRRU/MP_NRRU.pdf 

8. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย อพ.สธ.-มร.ชร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/08_CRRU/MP_CRRU.pdf 

9. มหำวิทยำลยัรำชภฏักำญจนบุรี อพ.สธ.-มร.กจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/09_KRU/MP_KRU.pdf 

10. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม อพ.สธ.-มรน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/11_NPRU/MP_NPRU.pdf 

11. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร ์ อพ.สธ.-มรร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/12_RRU/MP_RRU.pdf 

12. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบลูสงครำม อพ.สธ.-มร.พส.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/13_PSRU/MP_PSRU.pdf 

13. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรำษฎรธ์ำนี อพ.สธ.-มรส.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/14_SRU/MP_SRU.pdf 

14. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ อพ.สธ.-มร.ชม.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/15_CMRU/MP_CMRU.pdf 

15. มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จ  
      เจำ้พระยำ 

อพ.สธ.-มบส.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/16_BSRU/MP_BSRU.pdf 
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หน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (G6) ช่ือยอ่หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด  
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

16. มหำวิทยำลยัรำชภฎัเลย อพ.สธ.-มรล.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/17_LRU/MP_LRU.pdf 

17. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 
      ธญับุรี 

อพ.สธ.-มทร.ธ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/18_RMUTT/MP_RMUTT.pdf 

18. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล    
      ลำ้นนำ 

อพ.สธ.-มทร.ล.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/19_RMUTL/MP_RMUTL.pdf 

19. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 
      อีสำน 

อพ.สธ.-มทร.อ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/20_RMUTI/MP_RMUTI.pdf  

20. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 
      ตะวนัออก 

อพ.สธ.-มทร.ตอ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/21_RMUTTO/MP_RMUTTO.pdf 

21. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 
      พระนคร 

อพ.สธ.-มทร.พ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/22_RMUTP/MP_RMUTP.pdf 

22. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 
      ศรีวิชยั 

อพ.สธ.-มทร.ศ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/23_RMUTSV/MP_RMUTSV.pdf 

23. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 
      กรุงเทพ 

อพ.สธ.-มทร.ก.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/24_RMUTK/MP_RMUTK.pdf 

24. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 
      รตันโกสินทร ์ 

อพ.สธ.-มทร.ร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/25_RMUTR/MP_RMUTR.pdf 

25. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 
      สุวรรณภูม ิ

อพ.สธ.-มทร.ส.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/26_RMUTSB/MP_RMUTSB.pdf 

26. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค ์ อพ.สธ.-มร.นว.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/27_NSRU/MP_NSRU.pdf 

27. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี อพ.สธ.-มรภ.พบ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/28_PBRU/MP_PBRU.pdf 

28. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสกลนคร อพ.สธ.-มร.สน.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/29_SNRU/MP_SNRU.pdf 

29. มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรีรมัย ์ อพ.สธ.-มรภ.บร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/30_BRU/MP_BRU.pdf 

30. มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม อพ.สธ.-มรม.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/31_RMU/MP_RMU.pdf 

31. มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ ์ 
      ในพระบรมรำชูปถมัภ ์

อพ.สธ.-มรวอ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/32_VRU/MP_VRU.pdf 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
 

13.7 กลุ่ม G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องทรพัยากร  
 

มีจ ำนวน 7 หน่วยงำน ดงัน้ี 
 

1. ส ำนักงำนกำรวิจยัแห่งชำติ   
2. กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
3. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
4. ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
5. ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องคก์ำรมหำชน)  
6. ส ำนักงำนปลดักระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและนวตักรรม  
7. องคก์ำรบริหำรจดักำรกำ๊ซเรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน) 
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หน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล (G6) ช่ือยอ่หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด  
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

32. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี อพ.สธ.-มร.อด.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/33_UDRU/MP_UDRU.pdf 

33. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรอ้ยเอ็ด อพ.สธ.-มรภ.รอ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/34_RERU/MP_RERU.pdf 

34. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร ์ อพ.สธ.-มรภ.สร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/35_SRRU/MP_SRRU.pdf 

35. มหำวิทยำลยัรำชภฏัชยัภูมิ อพ.สธ.-มชย.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/36_CPRU/MP_CPRU.pdf 

36. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ อพ.สธ.-มร.พช.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/37_PCRU/MP_PCRU.pdf 

37. มหำวิทยำลยัรำชภฏัยะลำ อพ.สธ.-มรย.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/38_YRU/MP_YRU.pdf 

38. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนคร อพ.สธ.-มร.พน.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/39_PNRU/MP_PNRU.pdf 

39. มหำวิทยำลยัรำชภฏัหมูบ่ำ้นจอมบึง อพ.สธ.-มร.มจ.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/40_MCRU/MP_MCRU.pdf 

40. มหำวิทยำลยัรำชภฏัล ำปำง อพ.สธ.-มรภ.ลป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/41_LPRU/MP_LPRU.pdf 

41. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ อพ.สธ.-มรภ.สส.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/42_SSRU/MP_SSRU.pdf 

42. มหำวิทยำลยัรำชภฏัภูเก็ต อพ.สธ.-มรภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g6/43_PKRU/MP_PKRU.pdf 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
 

13.7 กลุ่ม G7 กลุ่มนโยบายในเรื่องทรพัยากร  
 

มีจ ำนวน 7 หน่วยงำน ดงัน้ี 
 

1. ส ำนักงำนกำรวิจยัแห่งชำติ   
2. กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  
3. ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
4. ส ำนักงำนปลดักระทรวงทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  
5. ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องคก์ำรมหำชน)  
6. ส ำนักงำนปลดักระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและนวตักรรม  
7. องคก์ำรบริหำรจดักำรกำ๊ซเรือนกระจก (องคก์ำรมหำชน) 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

กรอบ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมท่ี 8 
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำร

อนุรกัษ์
ทรพัยำกร
(F3A8) 

1.ใหม้ีกำรตั้งงบประมำณ งำน
ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร 
อพ.สธ. 
1.1 พ.ศ. 2565   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร 30 ปี  อพ.สธ.- 
ประโยชน์แทแ้ก่มหำชน  
ณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์ 
จ.นครศรีธรรมรำช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร ทรพัยำกรไทย : 
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
ณ มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 
จ.เชียงใหม่ 
 
2. จดัท ำเว็บไซด/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงำนเพ่ือกำร
ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง
พระรำชด ำริอพ.สธ.ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ  ส ำหรบักำรเผยแพร่
ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่นกิจกรรมท่ี 5 
จะด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัอนุญำต
จำก อพ.สธ.  
 
3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 
ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถ
ใชต้รำสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้
โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ
อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ ์
อพ.สธ. 
 

1.ผลกำรประเมินจำกกำร
จดังำนต่ำง ๆ 
 
2. กำรตอบรบัในเชิงพ้ืนท่ี 
และเชิงนโยบำย ในเร่ือง
ของควำมร่วมมือจำก
ประชำชนในทอ้งถ่ิน ระดบั
จงัหวดั และนโยบำยของ
ประเทศ ในกำรอนุรกัษ์
และพฒันำทรพัยำกรอยำ่ง
ยัง่ยืน  
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แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564-30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
กลุ่มที่ 7 กลุ่มนโยบายในเรื่องทรพัยากร (G7) 

 

กรอบ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำรใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์
ขอ้มูลทรพัยำกร

(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ(Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 
F1A1/F1A2 /F1A3/F1A4 
และงำนฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 
ในงำนปกปักทรพัยำกร งำน
ส ำรวจเก็บรวบรวมทรพัยำกร 
งำนปลกูรกัษำทรพัยำกร และ
งำนอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์
ทรพัยำกร  
(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 
2. ทรพัยำกรชีวภำพ 
3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญำ) 
จดัตั้งคณะท ำงำนท่ีเป็น
บุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญเร่ือง 
GIS/RS รวมทั้งเร่ือง database 
เขำ้มำร่วมปฏิบติั 
 
2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 
อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน
ขอ้มูล 
 
 
 
 
 

1.ขอ้มูลไดร้บักำร
ตรวจสอบจำก
ผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ
ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซ่ึง
สำมำรถประสำนมำท่ี 
อพ.สธ. เพ่ือประสำนงำน
ใหม้หำวิทยำลยั 
ด ำเนินงำนช่วยตรวจสอบ
ขอ้มูลได ้
 
2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำร
ใชป้ระโยชน์ ในแง่ขององค์
ควำมรู ้หรือกำรพฒันำต่อ
ยอดในกิจกรรมท่ี 4 และ
กิจกรรมท่ี 6 หรือสำมำรถ
ใชใ้นเร่ืองของกำรท ำส่ือ 
ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 
 
3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใช้
ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ใน
กำรวำงแผนกำรรู ้
สถำนภำพเพื่อกำรพฒันำ
ต่อยอดต่อไป 
 

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
** อ่ำนเพ่ิมเติมใน
ภำคผนวก 
เร่ืองขอ้มลูเชิงพ้ืนท่ีจำก 
F1A1 – F1A3 ท่ีจะใชใ้น 
GIS 
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กรอบ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมท่ี 8 
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำร

อนุรกัษ์
ทรพัยำกร
(F3A8) 

1.ใหม้ีกำรตั้งงบประมำณ งำน
ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร 
อพ.สธ. 
1.1 พ.ศ. 2565   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร 30 ปี  อพ.สธ.- 
ประโยชน์แทแ้ก่มหำชน  
ณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์ 
จ.นครศรีธรรมรำช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร ทรพัยำกรไทย : 
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
ณ มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 
จ.เชียงใหม่ 
 
2. จดัท ำเว็บไซด/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงำนเพ่ือกำร
ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง
พระรำชด ำริอพ.สธ.ในกิจกรรม
ต่ำง ๆ  ส ำหรบักำรเผยแพร่
ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่นกิจกรรมท่ี 5 
จะด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัอนุญำต
จำก อพ.สธ.  
 
3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 
ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถ
ใชต้รำสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้
โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ
อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ ์
อพ.สธ. 
 

1.ผลกำรประเมินจำกกำร
จดังำนต่ำง ๆ 
 
2. กำรตอบรบัในเชิงพ้ืนท่ี 
และเชิงนโยบำย ในเร่ือง
ของควำมร่วมมือจำก
ประชำชนในทอ้งถ่ิน ระดบั
จงัหวดั และนโยบำยของ
ประเทศ ในกำรอนุรกัษ์
และพฒันำทรพัยำกรอยำ่ง
ยัง่ยืน  
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แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G7 
 

กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร 
(G7) 

ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. ส ำนักงำนกำรวิจยัแห่งชำติ   อพ.สธ.-วช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/01_NRCT/MP_NRCT.pdf 

2. กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  อพ.สธ.-สถ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/02_DLA/MP_DLA.pdf 

3. ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

อพ.สธ.-สผ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/03_ONEP/MP_ONEP.pdf 

4. ส ำนักงำนปลดักระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

อพ.สธ.-สป.ทส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/04_MNRE/MP_MNRE.pdf 

5. ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำน
ชีวภำพ (องคก์ำรมหำชน)  

อพ.สธ.-สพภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/05_BEDO/MP_BEDO.pdf 

6. ส ำนักงำนปลดักระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและ
นวตักรรม  

อพ.สธ.-สป.อว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/06_MHESI/MP_MHESI.pdf 

7. องคก์ำรบริหำรจดักำรกำ๊ซเรือน
กระจก (องคก์ำรมหำชน) 

อพ.สธ.- อบก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencie
s/g7/07_TGO/MP_TGO.pdf 
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กรอบ/กิจกรรม แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ 
คณะท ำงำน อพ.สธ.-
หน่วยงำน อยำ่งสม ำ่เสมอ 
 
5. กำรสนับสนุนงำนกิจกรรม
ของ อพ.สธ.ตำมแนวทำง กำร
ด ำเนินงำนแผนแมบ่ท อพ.สธ. 
เช่น 
5.1 สนับสนุนงบประมำณ
ใหก้บัหน่วยงำนท่ีร่วมสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. ตำม
เง่ือนไขของแหล่งทุน 
5.2 สนับสนุนเครือขำ่ย 
อพ.สธ. ไดแ้ก่สมำชิกงำนสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน และ
สมำชิกงำนฐำนทรพัยำกร
ทอ้งถ่ิน ในดำ้นวิชำกำร กำร
ถ่ำยทอดองคค์วำมรูต่้ำง ๆ 
 
6. ร่วมวำงนโยบำยในกำร
ด ำเนินงำนร่วมกบั อพ.สธ. 
เพ่ือใหไ้ปในทิศทำงเดียวกนั 
ส่งเสริมและสนับสนุนใหก้ำร
ด ำเนินงำนปกติและสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. 
 

 

 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท 
อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
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แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G7 
 

กลุ่มส่วนราชการที่เก่ียวกบัทรพัยากร 
(G7) 

ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. ส ำนักงำนกำรวิจยัแห่งชำติ   อพ.สธ.-วช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/01_NRCT/MP_NRCT.pdf 

2. กรมส่งเสริมกำรปกครองทอ้งถ่ิน  อพ.สธ.-สถ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/02_DLA/MP_DLA.pdf 

3. ส ำนักงำนนโยบำยและแผน
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

อพ.สธ.-สผ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/03_ONEP/MP_ONEP.pdf 

4. ส ำนักงำนปลดักระทรวง
ทรพัยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม  

อพ.สธ.-สป.ทส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/04_MNRE/MP_MNRE.pdf 

5. ส ำนักงำนพฒันำเศรษฐกิจจำกฐำน
ชีวภำพ (องคก์ำรมหำชน)  

อพ.สธ.-สพภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/05_BEDO/MP_BEDO.pdf 

6. ส ำนักงำนปลดักระทรวงกำร
อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจยัและ
นวตักรรม  

อพ.สธ.-สป.อว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g7/06_MHESI/MP_MHESI.pdf 

7. องคก์ำรบริหำรจดักำรกำ๊ซเรือน
กระจก (องคก์ำรมหำชน) 

อพ.สธ.- อบก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencie
s/g7/07_TGO/MP_TGO.pdf 
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26. จงัหวดัเพชรบรูณ ์  
27. จงัหวดัพทัลุง   
28. จงัหวดัแพร่   
29. จงัหวดัตรงั 
30. จงัหวดัสระแกว้ 
31. จงัหวดัพะเยำ 
32. จงัหวดับึงกำฬ 
33. จงัหวดัตำก 
34. จงัหวดัพงังำ 
35. จงัหวดัสุพรรณบุรี 
36. จงัหวดักระบ่ี 
37. จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
38. จงัหวดัสระบุรี 
39. จงัหวดัศรีสะเกษ 
40. จงัหวดัยะลำ 
41. จงัหวดัมหำสำรคำม 
42. จงัหวดัล ำพนู 
43. จงัหวดันครพนม 
44. จงัหวดัรำชบุรี 
45. จงัหวดัตรำด 
46. จงัหวดัสมุทรสำคร 
47. จงัหวดัอุทยัธำนี 
48. จงัหวดัมุกดำหำร 
49. จงัหวดัอ่ำงทอง 
50. จงัหวดัอุดรธำนี 
51. จงัหวดัสุโขทยั 
52. จงัหวดับุรีรมัย ์
53. จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
54. จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
55. จงัหวดัพิจิตร 
56. จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
57. จงัหวดัยโสธร 
58. จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
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13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าร ิอพ.สธ.  
 

13.8 กลุ่ม G8 กลุ่มจงัหวดั  
 

มีจ ำนวน 77 จงัหวดั ดงัน้ี (เรียงจำกระยะเวลำท่ีจงัหวดัเขำ้ร่วมสนองพระรำชด ำริ) 
 
1. จงัหวดัขอนแก่น                                                
2. จงัหวดัจนัทบุรี 
3. จงัหวดัชุมพร  
4. จงัหวดัปรำจีนบุรี  
5. จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี                                             
6. จงัหวดัหนองคำย 
7. จงัหวดัชลบุรี                                                     
8. จงัหวดัภูเก็ต  
9. จงัหวดัลพบุรี   
10. จงัหวดันนทบุรี 
11. จงัหวดัน่ำน     
12. กรุงเทพมหำนคร 
13. จงัหวดันครรำชสีมำ     
14. จงัหวดันครสวรรค ์
15. จงัหวดักำญจนบุรี           
16. จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์         
17. จงัหวดัอุตรดิตถ ์
18. จงัหวดันครนำยก 
19. จงัหวดัปัตตำนี 
20. จงัหวดัเชียงใหม ่                       
21. จงัหวดัอุบลรำชธำนี 
22. จงัหวดัพิษณุโลก 
23. จงัหวดัอ ำนำจเจริญ 
24. จงัหวดัปทุมธำนี    
25. จงัหวดัระนอง   
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26. จงัหวดัเพชรบรูณ ์  
27. จงัหวดัพทัลุง   
28. จงัหวดัแพร่   
29. จงัหวดัตรงั 
30. จงัหวดัสระแกว้ 
31. จงัหวดัพะเยำ 
32. จงัหวดับึงกำฬ 
33. จงัหวดัตำก 
34. จงัหวดัพงังำ 
35. จงัหวดัสุพรรณบุรี 
36. จงัหวดักระบ่ี 
37. จงัหวดัสมุทรปรำกำร 
38. จงัหวดัสระบุรี 
39. จงัหวดัศรีสะเกษ 
40. จงัหวดัยะลำ 
41. จงัหวดัมหำสำรคำม 
42. จงัหวดัล ำพนู 
43. จงัหวดันครพนม 
44. จงัหวดัรำชบุรี 
45. จงัหวดัตรำด 
46. จงัหวดัสมุทรสำคร 
47. จงัหวดัอุทยัธำนี 
48. จงัหวดัมุกดำหำร 
49. จงัหวดัอ่ำงทอง 
50. จงัหวดัอุดรธำนี 
51. จงัหวดัสุโขทยั 
52. จงัหวดับุรีรมัย ์
53. จงัหวดัฉะเชิงเทรำ 
54. จงัหวดันครศรีธรรมรำช 
55. จงัหวดัพิจิตร 
56. จงัหวดัแมฮ่่องสอน 
57. จงัหวดัยโสธร 
58. จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 
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แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็  
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

กลุ่มที่ 8 กลุ่มจงัหวดั (G8) 
 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 1
กิจกรรมปกปัก
ทรพัยำกร
(F1A1) 

 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิง
พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟลส์ ำหรบัเปิด
ในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์(GIS)สำมำรถขึ้ น
ป้ำยพื้ นท่ีปกปักทรพัยำกร 
อพ.สธ.สนองพระรำชด ำริโดย
หน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ
ในกรณีท่ีมีไฟป่ำ หรือมีประวติั
กำรเกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควร
จดัท ำแนวป้องกนัไฟ 
 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทใด 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิ
ของหน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
 
พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่
เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบั
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือแผว้ถาง 
 
 

1.สำมำรถป้องกนัพ้ืนท่ีไม่ใหม้ี
กำรบุกรุกท ำลำยทรพัยำกร 
 
2.มีกำรกำรรกัษำพ้ืนท่ี เช่น มี
กำรลำดตระเวนสม ำ่เสมอเพ่ือ
ป้องกนักำรบุกรุก และอำจมี
เสน้ทำงศึกษำธรรมชำติเพ่ือให้
คนในทอ้งถ่ินเขำ้มำใช ้หรือหำ
ของป่ำในเสน้ทำงท่ีไดจ้ดัสรรไว ้
ให ้ 
 
3. จำกรำยงำนท่ีระบุ
สถำนกำรณส์ภำพแวดลอ้มของ
ป่ำวำ่มีปัญหำใดเกิดขึ้ น
เก่ียวขอ้งกบัคนในทอ้งถ่ิน 
รอบ ๆ พื้ นท่ีหรือไม ่หรือเป็นมี
ควำมร่วมมือกนัอยำ่งดีในกำร
รกัษำพ้ืนท่ีกบัคนในทอ้งถ่ิน
โดยไมม่ีกำรบุกรุกพื้ นท่ีฯ ร่วม
รกัษำป่ำกบัหน่วยงำนฯ 
 
4. กำรจดัท ำแนวป้องกนัไฟป่ำ
ใหต้รงตำมจุดท่ีเกิดเหตุไฟป่ำ
ขึ้ นจริงในแต่ละปีงบประมำณ 
เพรำะควำมส ำเร็จในกำรดูแล
พ้ืนท่ีท ำใหจ้ ำนวนเหตุกำรณ์
เกิดไฟป่ำลดลงในแต่ละ กำรใช้
งบประมำณในแต่ละ
ปีงบประมำณลดลง เป็นตน้ 

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ. 
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
จงัหวดัสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมท่ี  1  จำก 
อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน  
ในงานที่ 1 งานปกปัก
ทรพัยากรทอ้งถิ่น (โดย
ประสำนคณะท ำงำน 4.1) 
 
*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนใน
กิจกรรมปกปักทรพัยำกร 
เช่น กรมป่ำไม ้กรม
อุทยำนฯ กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย กรม
วิชำกำรเกษตร ฯลฯ 
สำมำรถด ำเนินงำนใน
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59. จงัหวดัระยอง 
60. จงัหวดัล ำปำง 
61. จงัหวดัสกลนคร 
62. จงัหวดัสงขลำ 
63. จงัหวดัสิงหบุ์รี 
64. จงัหวดัสุรินทร ์
65. จงัหวดัหนองบวัล ำภู 
66. จงัหวดักำฬสินธุ ์
67. จงัหวดัก ำแพงเพชร 
68. จงัหวดัชยันำท 
69. จงัหวดัเชียงรำย 
70. จงัหวดันครปฐม 
71. จงัหวดันรำธิวำส 
72. จงัหวดัเพชรบุรี 
73. จงัหวดัสตูล 
74. จงัหวดัสมุทรสงครำม 
75. จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ 
76. จงัหวดัชยัภูมิ 
77. จงัหวดัเลย 
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แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็  
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

กลุ่มที่ 8 กลุ่มจงัหวดั (G8) 
 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 1
กิจกรรมปกปัก
ทรพัยำกร
(F1A1) 

 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิง
พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟลส์ ำหรบัเปิด
ในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์(GIS)สำมำรถขึ้ น
ป้ำยพื้ นท่ีปกปักทรพัยำกร 
อพ.สธ.สนองพระรำชด ำริโดย
หน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ
ในกรณีท่ีมีไฟป่ำ หรือมีประวติั
กำรเกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควร
จดัท ำแนวป้องกนัไฟ 
 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทใด 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิ
ของหน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
 
พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่
เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบั
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือแผว้ถาง 
 
 

1.สำมำรถป้องกนัพ้ืนท่ีไม่ใหม้ี
กำรบุกรุกท ำลำยทรพัยำกร 
 
2.มีกำรกำรรกัษำพ้ืนท่ี เช่น มี
กำรลำดตระเวนสม ำ่เสมอเพ่ือ
ป้องกนักำรบุกรุก และอำจมี
เสน้ทำงศึกษำธรรมชำติเพ่ือให้
คนในทอ้งถ่ินเขำ้มำใช ้หรือหำ
ของป่ำในเสน้ทำงท่ีไดจ้ดัสรรไว ้
ให ้ 
 
3. จำกรำยงำนท่ีระบุ
สถำนกำรณส์ภำพแวดลอ้มของ
ป่ำวำ่มีปัญหำใดเกิดขึ้ น
เก่ียวขอ้งกบัคนในทอ้งถ่ิน 
รอบ ๆ พื้ นท่ีหรือไม ่หรือเป็นมี
ควำมร่วมมือกนัอยำ่งดีในกำร
รกัษำพ้ืนท่ีกบัคนในทอ้งถ่ิน
โดยไมม่ีกำรบุกรุกพื้ นท่ีฯ ร่วม
รกัษำป่ำกบัหน่วยงำนฯ 
 
4. กำรจดัท ำแนวป้องกนัไฟป่ำ
ใหต้รงตำมจุดท่ีเกิดเหตุไฟป่ำ
ขึ้ นจริงในแต่ละปีงบประมำณ 
เพรำะควำมส ำเร็จในกำรดูแล
พ้ืนท่ีท ำใหจ้ ำนวนเหตุกำรณ์
เกิดไฟป่ำลดลงในแต่ละ กำรใช้
งบประมำณในแต่ละ
ปีงบประมำณลดลง เป็นตน้ 

เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ. 
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
จงัหวดัสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมท่ี  1  จำก 
อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน  
ในงานที่ 1 งานปกปัก
ทรพัยากรทอ้งถิ่น (โดย
ประสำนคณะท ำงำน 4.1) 
 
*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนใน
กิจกรรมปกปักทรพัยำกร 
เช่น กรมป่ำไม ้กรม
อุทยำนฯ กำรไฟฟ้ำฝ่ำย
ผลิตแห่งประเทศไทย กรม
วิชำกำรเกษตร ฯลฯ 
สำมำรถด ำเนินงำนใน
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก
ทรพัยำกร และกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกูรกัษำทรพัยำกร 
 
2. ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไป
ส ำรวจวำ่อยูเ่อกสำรสิทธ์ิ
ประเภทใด 
2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไป
ส ำรวจได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำน
หรือเอกชนท่ีเป็นเจำ้ของ)และ
ใหส้ ำรวจในพ้ืนท่ีเครือขำ่ย 
อพ.สธ. ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น
สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน
อพ.สธ. (ใหร้ะบุรหสัสมำชิก ใน
ชุดโครงกำรแผนงำน) และหำก
อปท.ยงัไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกให้
หน่วยงำนฯ แนะน ำใหเ้ป็น
สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 
และอำจส ำรวจร่วมกบั
สถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนโดยมี
หน่วยงำนเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั
สถำนศึกษำ(ใหร้ะบุรหสั
สมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) แต่ถำ้สถำนศึกษำยงั
ไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนให้
หน่วยงำนฯแนะน ำให้
สถำนศึกษำน้ัน สมคัรเป็น

สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน
อพ.สธ. หรือ สมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน ในกรณี
ท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ
หน่วยงำนเอง เกิดควำมร่วมมือ
กนัระหวำ่งภำครฐัและภำครฐั 
หรือภำครฐักบัเอกชน มี
กิจกรรมท่ีด ำเนินงำนร่วมกนั มี
หน่วยงำนฯ เป็นพ่ีเล้ียงและ
ผูส้นับสนุน เป็นกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกในกำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกร 

ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
*กำรสมคัรเป็นสมำชิก
และกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน
สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
สำมำรถศึกษำไดจ้ำก
เว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
จงัหวดัสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมท่ี  2  จำก 
อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน ในงาน
ที่ 2 งานส ารวจเก็บ
รวบรวมทรพัยากร
ทอ้งถิ่น (โดยประสำน
คณะท ำงำน 4.1) 
 
*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนใน
กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบ
ทรพัยำกร เช่นกรมป่ำไม ้
กรมอุทยำนฯ กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
กรมวิชำกำรเกษตร ฯลฯ 
สำมำรถด ำเนินงำนใน
กิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำงไว ้
ในแผนแมบ่ท อพ.สธ. –
หน่วยงำนฯ (ประสำน
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
4. ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั  
ท ำทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่น
พ้ืนท่ีฯ และจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกรเพื่อใชเ้ปรียบเทียบ
ไดใ้นแต่ละปี เห็นควำม
เปล่ียนแปลงของจ ำนวน/ชนิด
ของทรพัยำกรท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี  
ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำ
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกรท่ี
ด ำเนินงำนต่อในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยำกร 
(F2A5) 
 
5.มีตำรำงกำรดูแลพ้ืนท่ี (กำร
ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ำระวงั
พ้ืนท่ี) 
 
6. คดัเลือกทรพัยำกรท่ีส ำรวจ
ไดจ้ำกขอ้ 4 คือทรพัยำกร
ส ำหรบังำนใน F1A3 ต่อไป 
 
7.ท ำรำยงำนช้ีแจงสถำนกำรณ์
ใหผู้บ้งัคบับญัชำสม ำ่เสมอ 

5.  จ ำนวนทรพัยำกรท่ีส ำรวจ
ไดใ้นพ้ืนท่ีปกปักทรพัยำกร
เปรียบเทียบกนัในแต่ละปี
ตำมท่ีมีอยูจ่ริง เพ่ือใชใ้นกำร
ประเมินสภำพพื้ นท่ีและ
ทรพัยำกรท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึง
โดยตำมหลกักำร ถำ้ไมเ่กิดไฟ
ป่ำ หรือมีกำรบุกรุกแผว้ถำง 
ทรพัยำกรในพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยำกรมีแนวโน้มจะมีควำม
อุดมสมบรูณใ์นแง่ของจ ำนวน/
ชนิดของทรพัยำกรชีวภำพท่ี
เพ่ิมข้ึน 
 

กิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำงไว ้
ในแผนแมบ่ท อพ.สธ. –
หน่วยงำนฯ (ประสำน
คณะท ำงำนท่ี 2) 
 
 
 

 
 
 

กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมส ำรวจ
เก็บรวบรวม
ทรพัยำกร
(F1A2) 

1.ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก ำลงั
จะเปล่ียนแปลง ภำยใตร้ศัมี 
50 กิโลเมตร ของหน่วยงำนฯ 
หรือมำกกวำ่ โดยจดัท ำขอ้มูล
เชิงพ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบั
เปิดในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์(GIS) โดยพื้ นท่ีใน
กิจกรรมท่ี 2 น้ี เป็นคนละพ้ืนท่ี

1. จ ำนวนทรพัยำกรท่ีส ำรวจ
ไดเ้ปรียบเทียบกนัในแต่ละปี
ตำมท่ีมีอยูจ่ริง เพ่ือใชใ้นกำร
ประเมินสภำพพื้ นท่ีและ
ทรพัยำกรท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
2. ร่วมส ำรวจทรพัยำกรร่วมกบั
เครือข่ำย อพ.สธ. ไดแ้ก่ 

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก
ทรพัยำกร และกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกูรกัษำทรพัยำกร 
 
2. ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีท่ีเขำ้ไป
ส ำรวจวำ่อยูเ่อกสำรสิทธ์ิ
ประเภทใด 
2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไป
ส ำรวจได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำน
หรือเอกชนท่ีเป็นเจำ้ของ)และ
ใหส้ ำรวจในพ้ืนท่ีเครือขำ่ย 
อพ.สธ. ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็น
สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน
อพ.สธ. (ใหร้ะบุรหสัสมำชิก ใน
ชุดโครงกำรแผนงำน) และหำก
อปท.ยงัไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกให้
หน่วยงำนฯ แนะน ำใหเ้ป็น
สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 
และอำจส ำรวจร่วมกบั
สถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนโดยมี
หน่วยงำนเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั
สถำนศึกษำ(ใหร้ะบุรหสั
สมำชิก ในชุดโครงกำร
แผนงำน) แต่ถำ้สถำนศึกษำยงั
ไมไ่ดเ้ป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียนให้
หน่วยงำนฯแนะน ำให้
สถำนศึกษำน้ัน สมคัรเป็น

สมำชิกฐำนทรพัยำกรทอ้งถ่ิน
อพ.สธ. หรือ สมำชิกสวน
พฤกษศำสตรโ์รงเรียน ในกรณี
ท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ
หน่วยงำนเอง เกิดควำมร่วมมือ
กนัระหวำ่งภำครฐัและภำครฐั 
หรือภำครฐักบัเอกชน มี
กิจกรรมท่ีด ำเนินงำนร่วมกนั มี
หน่วยงำนฯ เป็นพ่ีเล้ียงและ
ผูส้นับสนุน เป็นกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกในกำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกร 

ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
*กำรสมคัรเป็นสมำชิก
และกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน
สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
สำมำรถศึกษำไดจ้ำก
เว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
จงัหวดัสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมท่ี  2  จำก 
อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน ในงาน
ที่ 2 งานส ารวจเก็บ
รวบรวมทรพัยากร
ทอ้งถิ่น (โดยประสำน
คณะท ำงำน 4.1) 
 
*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนใน
กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบ
ทรพัยำกร เช่นกรมป่ำไม ้
กรมอุทยำนฯ กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
กรมวิชำกำรเกษตร ฯลฯ 
สำมำรถด ำเนินงำนใน
กิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำงไว ้
ในแผนแมบ่ท อพ.สธ. –
หน่วยงำนฯ (ประสำน
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ป้องกนัไฟป่ำ  
 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
    พ้ืนท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร
ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพำท
กบัรำษฎรในเร่ืองของกำรบุก
รุกพื้ นท่ี 
 
4. ทรพัยำกรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี
มำจำก F1A1 และ F1A2 
4.1 กำรปลกูทรพัยำกร
พนัธุกรรมพืช ในกำรปลกู
รกัษำในพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ ใหจ้บั
พิกดั และท ำทะเบียนพนัธุไ์ม ้
4.2 กำรเล้ียงทรพัยำกร
พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ี
ใชเ้ล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ี
ดงักล่ำว 
4.3 กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
กำรเพำะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน
หอ้งปฏิบติักำรฯ ใหร้ะบุชดัเจน
วำ่เก็บรกัษำพนัธุกรรมใน
สถำนท่ีใด มีกำรท ำฐำนขอ้มลู
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ  
4.4 กำรเก็บเมล็ดพนัธุใ์น
รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพนัธุ์
พืช 

คุณภำพ ขยำยพนัธุเ์พ่ิมจ ำนวน
ต่อไป เพื่อเพ่ิมปริมำณในกำร
ใชป้ระโยชน์ต่ำง ๆ ใหพ้อกบั
กำรใช ้เช่น ใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
กำรท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั ฯลฯ 
 
3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้หเ้ครือข่ำย
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน และสมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครฐั 
และเอกชน เช่นอำจท ำเป็นสวน
รวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน  
สวนพฤกษศำสตร ์ 
สวนรุกขชำติ ฯลฯ  

*กำรสมคัรเป็นสมำชิก
และกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน
สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
สำมำรถศึกษำไดจ้ำก
เว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
 
จงัหวดัสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมท่ี  3  จำก 
อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน ในงาน
ที่ 3 งานปลกูรกัษา
ทรพัยากรทอ้งถิ่น 
(โดยประสำนคณะท ำงำน 
4.1) 
 
*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 
ท่ีมีพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ
ทรพัยำกร เช่นกรม
วิชำกำรเกษตร กรมกำร
พฒันำชุมชน สปก. กรม
พฒันำท่ีดิน กรมป่ำไม ้
กรมอุทยำนฯ กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ สำมำรถด ำเนินงำน
ในกิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำง
ไวใ้นแผนแมบ่ท อพ.สธ. –
หน่วยงำนฯ (ประสำน
คณะท ำงำนท่ี 2) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน 

3.ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร
ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพ้ืนท่ี
เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ
ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ฯ ในกรณีจดัท ำป้ำยทะเบียน
ทรพัยำกร เท่ำท่ีท ำไดต้ำม
ควำมเหมำะสม ขึ้ นอยูก่บั
หน่วยงำนฯ/เจำ้ของพ้ืนท่ี เพ่ือ
ใชเ้ปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี 
เห็นควำมเปล่ียนแปลงของ
จ ำนวน/ชนิดของทรพัยำกร 

4. ทรพัยำกรท่ีส ำรวจไดจ้ำกขอ้ 
3 คือทรพัยำกรส ำหรบังำนใน 
F1A3 ต่อไป 

คณะท ำงำนท่ี 2) 
 
 
 
 

 

กรอบกำร
เรียนรู ้

ทรพัยำกร/
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกู

รกัษำ
ทรพัยำกร
(F1A3) 

1. ก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ำรวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท ำขอ้มูลเชิง
พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบั
เปิดในโปรแกรมสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร ์(GIS) สำมำรถข้ึน
ป้ำยพื้ นท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร 
อพ.สธ.สนองพระรำชด ำริโดย
หน่วยงำนฯ 
 
2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ 
ได ้ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหม้
ในพ้ืนท่ีเน่ืองจำกอยูใ่กลป่้ำ 
และมีไฟป่ำควรจดัท ำแนว

1.คุณภำพของทรพัยำกร ท่ีถูก
คดัเลือกมำเพ่ือเป็น พ่อ-แม่
พนัธุ ์ทรพัยำกรส ำคญั / stock 
ทรพัยำกรใน F1A3 ท่ีมี
คุณภำพท่ีพรอ้มส ำหรบัเป็น
โจทยท์รพัยำกรในงำน
ศึกษำวิจยั ในกิจกรรมท่ี 4 
กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์ทรพัยำกร (F2A4) 
ในระดบัมหำวิทยำลยัหรือ
สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
 
2. สำมำรถเลือกทรพัยำกรท่ีมี

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ป้องกนัไฟป่ำ  
 
3.ใหร้ะบุสถำนะพ้ืนท่ีวำ่อยู่
เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงำนอ่ืน
แต่อนุญำตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงำนท่ีเป็น
เจำ้ของ) 
    พ้ืนท่ีปลกูรกัษำทรพัยำกร
ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพำท
กบัรำษฎรในเร่ืองของกำรบุก
รุกพื้ นท่ี 
 
4. ทรพัยำกรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี
มำจำก F1A1 และ F1A2 
4.1 กำรปลกูทรพัยำกร
พนัธุกรรมพืช ในกำรปลกู
รกัษำในพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ ใหจ้บั
พิกดั และท ำทะเบียนพนัธุไ์ม ้
4.2 กำรเล้ียงทรพัยำกร
พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ี
ใชเ้ล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ี
ดงักล่ำว 
4.3 กำรเพำะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
กำรเพำะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน
หอ้งปฏิบติักำรฯ ใหร้ะบุชดัเจน
วำ่เก็บรกัษำพนัธุกรรมใน
สถำนท่ีใด มีกำรท ำฐำนขอ้มลู
ในรำยละเอียดต่ำง ๆ  
4.4 กำรเก็บเมล็ดพนัธุใ์น
รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพนัธุ์
พืช 

คุณภำพ ขยำยพนัธุเ์พ่ิมจ ำนวน
ต่อไป เพื่อเพ่ิมปริมำณในกำร
ใชป้ระโยชน์ต่ำง ๆ ใหพ้อกบั
กำรใช ้เช่น ใชเ้ป็นวตัถุดิบใน
กำรท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่ำศยั ฯลฯ 
 
3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้หเ้ครือข่ำย
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน และสมำชิกฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน หรือ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครฐั 
และเอกชน เช่นอำจท ำเป็นสวน
รวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน  
สวนพฤกษศำสตร ์ 
สวนรุกขชำติ ฯลฯ  

*กำรสมคัรเป็นสมำชิก
และกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน
สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
สำมำรถศึกษำไดจ้ำก
เว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
 
จงัหวดัสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมท่ี  3  จำก 
อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน ในงาน
ที่ 3 งานปลกูรกัษา
ทรพัยากรทอ้งถิ่น 
(โดยประสำนคณะท ำงำน 
4.1) 
 
*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 
ท่ีมีพ้ืนท่ีปลกูรกัษำ
ทรพัยำกร เช่นกรม
วิชำกำรเกษตร กรมกำร
พฒันำชุมชน สปก. กรม
พฒันำท่ีดิน กรมป่ำไม ้
กรมอุทยำนฯ กำรไฟฟ้ำ
ฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
ฯลฯ สำมำรถด ำเนินงำน
ในกิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำง
ไวใ้นแผนแมบ่ท อพ.สธ. –
หน่วยงำนฯ (ประสำน
คณะท ำงำนท่ี 2) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนใน
กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์ทรพัยำกร เช่น 
มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ 
สำมำรถด ำเนินงำนใน
กิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำงไว ้
ในแผนแมบ่ท อพ.สธ. –
หน่วยงำนฯ (ประสำน
คณะท ำงำนท่ี 3) 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์/
กิจกรรม 
ศูนยข์อ้มลู
ทรพัยำกร
(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ(Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี
กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ี
ส ำรวจทรพัยำกร  
(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 
2. ทรพัยำกรชีวภำพ 
3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญำ) อยำ่งชดัเจนมีบุคลำกร
ท่ีมีควำมช ำนำญเร่ือง GIS/RS 
รวมทั้งเร่ือง database เขำ้
มำร่วมปฏิบติั 
 
2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 
อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน
ขอ้มูล 
 
 
 

1.ขอ้มูลไดร้บักำรตรวจสอบ
จำกผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ
ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซ่ึงสำมำรถ
ประสำนมำท่ี อพ.สธ. เพ่ือ
ประสำนงำนใหม้หำวิทยำลยั 
ด ำเนินงำนช่วยตรวจสอบขอ้มลู
ได ้
 
2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ ในแง่ขององคค์วำมรู ้
หรือกำรพฒันำต่อยอดใน
กิจกรรมท่ี 4 และกิจกรรมท่ี 6 
หรือสำมำรถใชใ้นเร่ืองของกำร
ท ำส่ือ ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 
 
3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใชข้อ้มลู
เพ่ือประโยชน์ในกำรวำง
แผนกำรรูส้ถำนภำพเพื่อกำร
พฒันำต่อยอดต่อไป 

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
** อ่ำนเพ่ิมเติมใน
ภำคผนวกเร่ืองขอ้มูลเชิง
พ้ืนท่ีจำก F1A1 – F1A3 
ท่ีจะใชใ้น GIS 
 
*กำรสมคัรเป็นสมำชิก
และกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน
สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำรใช้
ประโยชน์/
กิจกรรมท่ี 4 
กิจกรรม

อนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์
ทรพัยำกร
(F2A4) 

1. หน่วยงำนมีนักวิจยัหรือ
นักวิชำกำรท่ีสำมำรถด ำเนิน
งำนวิจยัโดยพิจำรณำจำก 
1.1 จ ำนวนทรพัยำกร/
โครงกำรวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด ำเนินงำนในเร่ืองกำรอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร โดย
ใชท้รพัยำกรท่ีท่ีคดัเลือกจำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มำเป็นโจทย์
ศึกษำวิจยัและพฒันำใหเ้กิด
ประโยชน์ท่ีใชชี้วภำพเดียวกนั
แต่สำมำรถมำทดลองท ำ
ร่วมกนัเพ่ือพฒันำต่อยอด โดย
อำจร่วมกบัมหำวิทยำลยัใน
ทอ้งถ่ิน หรือสถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  
 
2.งำนศึกษำวิจยัตอบโจทย ์
พนัธกิจของหน่วยงำนฯ และ 
อพ.สธ. 

1.มีงำนวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้งตำม
หลกัวิทยำศำสตร ์เป็นงำนวิจยั
ท่ีพนัธกิจปกติของหน่วยงำนฯ 
อำจท ำงำนวิจยัเป็นบูรณำกำร
ร่วมกบัหน่วยงำนฯหรือ
มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ได ้
 
2.ใหเ้ขียนแผนภำพกำรวิจยั
และพฒันำของทรพัยำกรท่ีอยู่
ในหน่วยงำนฯ หรือไดจ้ำก
กิจกรรมท่ี 1-3 มีเป้ำหมำยท่ี
ชดัเจนวำ่จะมีหน่วยงำนใดโดย
ใครน ำไปต่อยอดไดท้ั้งใน
งำนวิจยัระดบัพ้ืนฐำน หรือ
ระดบัสูง 
 
3.ท ำงำนศึกษำวิจยัร่วมกบั
มหำวิทยำลยัหรือสถำบนัวิจยั
ต่ำง ๆ เพื่อใหไ้ดผ้ลงำนท่ีเป็น
ประโยชน์จำกทรพัยำกรท่ีมีอยู่
และทรพัยำกรน้ันไมสู่ญหำยไป
จำกพ้ืนท่ีจำกกำรศึกษำวิจยัน้ัน 
 

ขอ้มูลในกิจกรรมอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์ สำมำรถ
น ำไปลงเพ่ิมเติมใน 
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
จงัหวดัสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมท่ี  4  จำก 
อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน ในงาน
ที่ 4 งานอนุรกัษแ์ละใช้
ประโยชนท์รพัยากร
ทอ้งถิ่น ซ่ึงจะท างาน
ร่วมกบัหน่วยงานที่อยูใ่น
จงัหวดั เช่นมหาวิทยาลยั
ตา่ง ๆ  ลกัษณะการ
รายงาน ใหดู้จาก
แหล่งที่มาของ
งบประมาณที่ใช ้และ
หน่วยงานใดเป็นผู ้
ด  าเนินงาน ใหร้ายงาน
ใหช้ดัเจน 
(โดยประสำนคณะท ำงำน 
4.1) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนใน
กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์ทรพัยำกร เช่น 
มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ 
สำมำรถด ำเนินงำนใน
กิจกรรมน้ีตำมท่ีไดว้ำงไว ้
ในแผนแมบ่ท อพ.สธ. –
หน่วยงำนฯ (ประสำน
คณะท ำงำนท่ี 3) 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์/
กิจกรรม 
ศูนยข์อ้มลู
ทรพัยำกร
(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ(Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี
กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนท่ี
ส ำรวจทรพัยำกร  
(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 
2. ทรพัยำกรชีวภำพ 
3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญำ) อยำ่งชดัเจนมีบุคลำกร
ท่ีมีควำมช ำนำญเร่ือง GIS/RS 
รวมทั้งเร่ือง database เขำ้
มำร่วมปฏิบติั 
 
2. มีกำรส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั
ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 
อยำ่งสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน
ขอ้มูล 
 
 
 

1.ขอ้มูลไดร้บักำรตรวจสอบ
จำกผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ
ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซ่ึงสำมำรถ
ประสำนมำท่ี อพ.สธ. เพ่ือ
ประสำนงำนใหม้หำวิทยำลยั 
ด ำเนินงำนช่วยตรวจสอบขอ้มลู
ได ้
 
2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำรใช้
ประโยชน์ ในแง่ขององคค์วำมรู ้
หรือกำรพฒันำต่อยอดใน
กิจกรรมท่ี 4 และกิจกรรมท่ี 6 
หรือสำมำรถใชใ้นเร่ืองของกำร
ท ำส่ือ ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 
 
3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใชข้อ้มลู
เพ่ือประโยชน์ในกำรวำง
แผนกำรรูส้ถำนภำพเพื่อกำร
พฒันำต่อยอดต่อไป 

*เคร่ืองมือในกำรท ำงำน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงำนใช้
เป็นเคร่ืองมือในกำร
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งำนฐำน
ทรพัยำกร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภำพถ่ำยจำกดำวเทียม 
ฯลฯ 
 
** อ่ำนเพ่ิมเติมใน
ภำคผนวกเร่ืองขอ้มูลเชิง
พ้ืนท่ีจำก F1A1 – F1A3 
ท่ีจะใชใ้น GIS 
 
*กำรสมคัรเป็นสมำชิก
และกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน และงำน
สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมสรำ้ง
จิตส ำนึกใน
กำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกร
(F3A7) 

1.พิพิธภณัฑ ์
หน่วยงำนฯ มีกำรด ำเนินงำน
ในพิพิธภณัฑต่์ำง ๆ 
จ ำนวนของผูเ้ขำ้เยี่ยมชมมีกำร
ขอเขำ้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑจ์ำก
หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 
 
2.อำคำรนิทรรศกำรถำวรท่ี
เก่ียวขอ้งกบังำน อพ.สธ. 
จ ำนวนหน่วยงำน/ประชำชน
กำรขอเขำ้เยี่ยมชมอำคำร
นิทรรศกำรฯ  

1.ผลกำรประเมินจำกผูเ้ขำ้
เยี่ยมชม ในแง่ต่ำง ๆ  
 
2.มีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมมำเยี่ยม
ชม มีส่ือประชำสมัพนัธ์
สนับสนุน ขอท ำขำ่ว/หรือ
แนะน ำสถำนท่ี 
 
3.คุณภำพของส่ือ/ส่ิงของท่ีอยู่
ในพิพิธภณัฑ/์อำคำร
นิทรรศกำร ตอบโจทยง์ำน 
อพ.สธ. 

*จงัหวดัสำมำรถประสำน
ใ ห้ ห น่ ว ย ง ำ น ท่ี มี
พิพิธภัณฑ ์ด ำเนินงำนใน
กิ จ ก ร ร ม น้ี ส น อ ง
พระรำชด ำริ 

กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำร

อนุรกัษ์
ทรพัยำกร
(F3A8) 

1. ใหม้ีกำรตั้งงบประมำณ งำน
ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร 
อพ.สธ. 
1.1 พ.ศ. 2565   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร 30 ปี  อพ.สธ.- 
ประโยชน์แทแ้ก่มหำชน  
ณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์ 
จ.นครศรีธรรมรำช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร ทรพัยำกรไทย : 
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
ณ มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 
จ.เชียงใหม่ 
 
2. จดัท ำเว็บไซด/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงำนเพ่ือกำร
ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. ใน
กิจกรรมต่ำง ๆ  ส ำหรบักำร

1.กำรประเมินผลจำกผูท่ี้เขำ้ไป
เยี่ยมชมกำรจดันิทรรศกำร  
จ ำนวนผูเ้ขำ้ชม 
 
2. จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมและใชข้อ้มลู
จำกเว็บไซต/์ เว็บเพจ อพ.สธ.-
หน่วยงำนฯเพิ่มข้ึน 
 
3. ควำมนิยมในกำรใชส่ื้อท่ี
จดัท ำข้ึน 
 
4. ประสิทธิภำพในกำรท ำแผน
ฯ และผลงำนมีคุณภำพ มีกำร
ปรบัคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ และ
คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วย
งำนฯ และแจง้กำรปรบัเปล่ียน
ใหท้ำง อพ.สธ. รบัทรำบ  มี
กำรประสำนงำนกนัอยำ่ง
ใกลชิ้ด 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
สำมำรถศึกษำไดจ้ำก
เว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
 
จงัหวดัสำมำรถรวบรวม
งำนในกิจกรรมท่ี  5  จำก 
อปท.ท่ีด ำเนินงำนฐำน
ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน ในงาน
ที่ 5 งานศูนยข์อ้มูล
ทรพัยากรทอ้งถิ่นในงาน
ฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 
(โดยประสำนคณะท ำงำน 
4.1) 
 
*หน่วยงำนท่ีอยูใ่นจงัหวดั 
ท่ีมีกำรด ำเนินงำนให้
กิจกรรมน้ี ใหป้ระสำน 
อพ.สธ. ในเร่ืองของกำร
จดัท ำฐำนขอ้มูล หรือกำร
เช่ือมต่อฐำนขอ้มลู
ทรพัยำกร (ประสำน
คณะท ำงำน ท่ี 3) 

กรอบกำรใช้
ประโยชน์/
กิจกรรมท่ี 6 
กิจกรรมวำง
แผนพฒันำ

พนัธุท์รพัยำกร
(F2A6) 

จ ำนวนของทรพัยำกรท่ีน ำมำ
วำงแผนพฒันำพนัธุ์ 

น ำฐำนขอ้มลูจำกกิจกรรมท่ี 5 
มำใชพิ้จำรณำศกัยภำพของ
พนัธุพื์ช พนัธุส์ตัว ์พนัธุ์
จุลินทรีย ์จำกกำรท่ีมีทรพัยำกร
กำยภำพ ทรพัยำกรชีวภำพ 
วฒันธรรมและภูมิปัญญำ 
วิทยำนิพนธ ์งำนวิจยัต่ำงๆ ก็
จะน ำไปสู่กำรวำงแผนพฒันำ
พนัธุเ์พ่ือตอบโจทยท์อ้งถ่ิน
ต่อไป 

เป็นกำรด ำเนินงำนร่วมกนั
โดยหน่วยงำนในจงัหวดั 
ในกำรรบัโจทยก์ำร
ด ำเนินงำนวำงแผนพฒันำ
ท่ีไดว้ำงแผนร่วมกนั
ระหวำ่งหน่วยงำนและ
ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำร
ของประชำชน เกษตรกร 
ในจงัหวดั 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมสรำ้ง
จิตส ำนึกใน
กำรอนุรกัษ์
ทรพัยำกร
(F3A7) 

1.พิพิธภณัฑ ์
หน่วยงำนฯ มีกำรด ำเนินงำน
ในพิพิธภณัฑต่์ำง ๆ 
จ ำนวนของผูเ้ขำ้เยี่ยมชมมีกำร
ขอเขำ้เยี่ยมชมพิพิธภณัฑจ์ำก
หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 
 
2.อำคำรนิทรรศกำรถำวรท่ี
เก่ียวขอ้งกบังำน อพ.สธ. 
จ ำนวนหน่วยงำน/ประชำชน
กำรขอเขำ้เยี่ยมชมอำคำร
นิทรรศกำรฯ  

1.ผลกำรประเมินจำกผูเ้ขำ้
เยี่ยมชม ในแง่ต่ำง ๆ  
 
2.มีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมมำเยี่ยม
ชม มีส่ือประชำสมัพนัธ์
สนับสนุน ขอท ำขำ่ว/หรือ
แนะน ำสถำนท่ี 
 
3.คุณภำพของส่ือ/ส่ิงของท่ีอยู่
ในพิพิธภณัฑ/์อำคำร
นิทรรศกำร ตอบโจทยง์ำน 
อพ.สธ. 

*จงัหวดัสำมำรถประสำน
ใ ห้ ห น่ ว ย ง ำ น ท่ี มี
พิพิธภัณฑ ์ด ำเนินงำนใน
กิ จ ก ร ร ม น้ี ส น อ ง
พระรำชด ำริ 

กรอบกำรสรำ้ง
จิตส ำนึกฯ/
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนกำร

อนุรกัษ์
ทรพัยำกร
(F3A8) 

1. ใหม้ีกำรตั้งงบประมำณ งำน
ประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร 
อพ.สธ. 
1.1 พ.ศ. 2565   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร 30 ปี  อพ.สธ.- 
ประโยชน์แทแ้ก่มหำชน  
ณ มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์ 
จ.นครศรีธรรมรำช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งำนประชุมวิชำกำรและ 
นิทรรศกำร ทรพัยำกรไทย : 
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
ณ มหำวิทยำลยัแมโ่จ ้ 
จ.เชียงใหม่ 
 
2. จดัท ำเว็บไซด/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงำนเพ่ือกำร
ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. ใน
กิจกรรมต่ำง ๆ  ส ำหรบักำร

1.กำรประเมินผลจำกผูท่ี้เขำ้ไป
เยี่ยมชมกำรจดันิทรรศกำร  
จ ำนวนผูเ้ขำ้ชม 
 
2. จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมและใชข้อ้มลู
จำกเว็บไซต/์ เว็บเพจ อพ.สธ.-
หน่วยงำนฯเพิ่มข้ึน 
 
3. ควำมนิยมในกำรใชส่ื้อท่ี
จดัท ำข้ึน 
 
4. ประสิทธิภำพในกำรท ำแผน
ฯ และผลงำนมีคุณภำพ มีกำร
ปรบัคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ และ
คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วย
งำนฯ และแจง้กำรปรบัเปล่ียน
ใหท้ำง อพ.สธ. รบัทรำบ  มี
กำรประสำนงำนกนัอยำ่ง
ใกลชิ้ด 
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สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 
ปีที่เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G8 

หน่วยงานกลุ่มจงัหวดัที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ (G8) 

ช่ือยอ่
หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL  

1. จงัหวดัขอนแก่น                                                 อพ.สธ.-ขก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/01_KKN/MP_KKN.pdf  

2. จงัหวดัจนัทบุรี อพ.สธ.-จบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/02_CTI/MP_CTI.pdf 

3. จงัหวดัชุมพร  อพ.สธ.-ชพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/03_CPN/MP_CPN.pdf  

4. จงัหวดัปรำจีนบุรี  อพ.สธ.-ปจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/04_PRI/MP_PRI.pdf 

5. จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี                                             อพ.สธ.-สฎ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/05_SNI/MP_SNI.pdf  

6. จงัหวดัหนองคำย อพ.สธ.-นค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/06_NKI/MP_NKI.pdf 

7. จงัหวดัชลบุรี                                                     อพ.สธ.-ชบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/07_CBI/MP_CBI.pdf 

8. จงัหวดัภูเก็ต  อพ.สธ.-ภก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/08_PKT/MP_PKT.pdf 

9. จงัหวดัลพบุรี   อพ.สธ.-ลบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/09_LRI/MP_LRI.pdf 

10. จงัหวดันนทบุรี อพ.สธ.-นบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/10_NBI/MP_NBI.pdf 

11. จงัหวดัน่ำน     อพ.สธ.-นน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/11_NAN/MP_NAN.pdf  

12. กรุงเทพมหำนคร อพ.สธ.-กท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/12_BKK/MP_BKK.pdf 

13. จงัหวดันครรำชสีมำ     อพ.สธ.-นม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/13_NMA/MP_NMA.pdf 

14. จงัหวดันครสวรรค ์ อพ.สธ.-นว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/14_NSN/MP_NSN.pdf 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
เผยแพร่ฐำนขอ้มูลท่ีอยูใ่น
กิจกรรมท่ี 5 จะด ำเนินกำรเมื่อ
ไดร้บัอนุญำตจำก อพ.สธ.  
 
3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 
ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถ
ใชต้รำสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้
โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ
อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ ์
อพ.สธ. 
 
4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ 
คณะท ำงำน อพ.สธ.-
หน่วยงำน อยำ่งสม ำ่เสมอ 
 
5. ด ำเนินงำนสนับสนุนงำน
กิจกรรมของ อพ.สธ. ตำม
แนวทำง กำรด ำเนินงำนแผน
แมบ่ท อพ.สธ. 
 
6.กำรมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือกำรอนุรกัษ์
และพัฒนำเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้
ต่ำง ๆ ซ่ึงเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่ำง  
เพ่ือกำรเรียนรูก้ำรใชป้ระโยชน์
ทรัพยำกรอย่ำงยัง่ยืน  ตำม
ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง  
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สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 
ปีที่เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G8 

หน่วยงานกลุ่มจงัหวดัที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ (G8) 

ช่ือยอ่
หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL  

1. จงัหวดัขอนแก่น                                                 อพ.สธ.-ขก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/01_KKN/MP_KKN.pdf  

2. จงัหวดัจนัทบุรี อพ.สธ.-จบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/02_CTI/MP_CTI.pdf 

3. จงัหวดัชุมพร  อพ.สธ.-ชพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/03_CPN/MP_CPN.pdf  

4. จงัหวดัปรำจีนบุรี  อพ.สธ.-ปจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/04_PRI/MP_PRI.pdf 

5. จงัหวดัสุรำษฎรธ์ำนี                                             อพ.สธ.-สฎ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/05_SNI/MP_SNI.pdf  

6. จงัหวดัหนองคำย อพ.สธ.-นค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/06_NKI/MP_NKI.pdf 

7. จงัหวดัชลบุรี                                                     อพ.สธ.-ชบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/07_CBI/MP_CBI.pdf 

8. จงัหวดัภูเก็ต  อพ.สธ.-ภก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/08_PKT/MP_PKT.pdf 

9. จงัหวดัลพบุรี   อพ.สธ.-ลบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/09_LRI/MP_LRI.pdf 

10. จงัหวดันนทบุรี อพ.สธ.-นบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/10_NBI/MP_NBI.pdf 

11. จงัหวดัน่ำน     อพ.สธ.-นน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/11_NAN/MP_NAN.pdf  

12. กรุงเทพมหำนคร อพ.สธ.-กท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/12_BKK/MP_BKK.pdf 

13. จงัหวดันครรำชสีมำ     อพ.สธ.-นม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/13_NMA/MP_NMA.pdf 

14. จงัหวดันครสวรรค ์ อพ.สธ.-นว. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/14_NSN/MP_NSN.pdf 
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31. จงัหวดัพะเยำ อพ.สธ.-พย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/31_PYO/MP_PYO.pdf 

32. จงัหวดัตำก อพ.สธ.-ตก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/32_TAK/MP_TAK.pdf 

33. จงัหวดับึงกำฬ อพ.สธ.-บก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/33_BKN/MP_BKN.pdf 

34. จงัหวดักระบ่ี อพ.สธ.-กบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/34_KBI/MP_KBI.pdf 

35. จงัหวดัพงังำ อพ.สธ.-พง. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/35_PNA/MP_PNA.pdf 

36. จงัหวดัสุพรรณบุรี อพ.สธ.-สพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/36_SPB/MP_SPB.pdf 

37. จงัหวดัสมุทรปรำกำร อพ.สธ.-สป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/37_SPK/MP_SPK.pdf 

38. จงัหวดัศรีสะเกษ อพ.สธ.-ศก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/38_SSK/MP_SSK.pdf 

39. จงัหวดัสระบุรี อพ.สธ.-สบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/39_SRI/MP_SRI.pdf 

40. จงัหวดัยะลำ อพ.สธ.-ยล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/40_YLA/MP_YLA.pdf 

41. จงัหวดัมหำสำรคำม อพ.สธ.-มค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/41_MKM/MP_MKM.pdf 

42. จงัหวดัล ำพนู อพ.สธ.-ลพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/42_LPN/MP_LPN.pdf 

43. จงัหวดักำฬสินธุ ์ อพ.สธ.-กส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/43_KSN/MP_KSN.pdf 

44. จงัหวดัก ำแพงเพชร อพ.สธ.-กพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/44_KPT/MP_KPT.pdf 

45. จงัหวดัฉะเชิงเทรำ อพ.สธ.-ฉช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/45_CCO/MP_CCO.pdf 

46. จงัหวดัชยันำท อพ.สธ.-ชน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/46_CNT/MP_CNT.pdf  
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15. จงัหวดักำญจนบุรี           อพ.สธ.-กจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/15_KRI/MP_KRI.pdf 

16. จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์         อพ.สธ.-ปข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/16_PKN/MP_PKN.pdf 

17. จงัหวดัอุตรดิตถ ์ อพ.สธ.-อต. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/17_UTT/MP_UTT.pdf 

18. จงัหวดัปัตตำนี อพ.สธ.-ปน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/18_PTN/MP_PTN.pdf  

19. จงัหวดันครนำยก อพ.สธ.-นย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/19_NYK/MP_NYK.pdf 

20. จงัหวดัเชียงใหม ่                       อพ.สธ.-ชม. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/20_CHM/MP_CHM.pdf 

21. จงัหวดัพิษณุโลก อพ.สธ.-พล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/21_PLK/MP_PLK.pdf 

22. จงัหวดัอ ำนำจเจริญ อพ.สธ.-อจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/22_ACR/MP_ACR.pdf 

23. จงัหวดัอุบลรำชธำนี อพ.สธ.-อบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/23_UBN/MP_UBN.pdf 

24. จงัหวดัปทุมธำนี    อพ.สธ.-ปท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/24_PTE/MP_PTE.pdf 

25. จงัหวดัพทัลุง   อพ.สธ.-พท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/25_PLG/MP_PLG.pdf 

26. จงัหวดัเพชรบรูณ ์  อพ.สธ.-พช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/26_PNB/MP_PNB.pdf 

27. จงัหวดัแพร่   อพ.สธ.-พร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/27_PRE/MP_PRE.pdf 

28. จงัหวดัระนอง   อพ.สธ.-รน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/28_RNG/MP_RNG.pdf 

29. จงัหวดัสระแกว้ อพ.สธ.-สก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/29_SKW/MP_SKW.pdf 

30. จงัหวดัตรงั อพ.สธ.-ตง. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/30_TRG/MP_TRG.pdf 
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31. จงัหวดัพะเยำ อพ.สธ.-พย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/31_PYO/MP_PYO.pdf 

32. จงัหวดัตำก อพ.สธ.-ตก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/32_TAK/MP_TAK.pdf 

33. จงัหวดับึงกำฬ อพ.สธ.-บก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/33_BKN/MP_BKN.pdf 

34. จงัหวดักระบ่ี อพ.สธ.-กบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/34_KBI/MP_KBI.pdf 

35. จงัหวดัพงังำ อพ.สธ.-พง. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/35_PNA/MP_PNA.pdf 

36. จงัหวดัสุพรรณบุรี อพ.สธ.-สพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/36_SPB/MP_SPB.pdf 

37. จงัหวดัสมุทรปรำกำร อพ.สธ.-สป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/37_SPK/MP_SPK.pdf 

38. จงัหวดัศรีสะเกษ อพ.สธ.-ศก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/38_SSK/MP_SSK.pdf 

39. จงัหวดัสระบุรี อพ.สธ.-สบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/39_SRI/MP_SRI.pdf 

40. จงัหวดัยะลำ อพ.สธ.-ยล. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/40_YLA/MP_YLA.pdf 

41. จงัหวดัมหำสำรคำม อพ.สธ.-มค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/41_MKM/MP_MKM.pdf 

42. จงัหวดัล ำพนู อพ.สธ.-ลพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/42_LPN/MP_LPN.pdf 

43. จงัหวดักำฬสินธุ ์ อพ.สธ.-กส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/43_KSN/MP_KSN.pdf 

44. จงัหวดัก ำแพงเพชร อพ.สธ.-กพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/44_KPT/MP_KPT.pdf 

45. จงัหวดัฉะเชิงเทรำ อพ.สธ.-ฉช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/45_CCO/MP_CCO.pdf 

46. จงัหวดัชยันำท อพ.สธ.-ชน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/46_CNT/MP_CNT.pdf  
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63. จงัหวดัสกลนคร อพ.สธ.-สน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/63_SNK/MP_SNK.pdf 

64. จงัหวดัสงขลำ อพ.สธ.-สข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/64_SKA/MP_SKA.pdf 

65. จงัหวดัสตูล อพ.สธ.-สต. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/65_STN/MP_STN.pdf 

66. จงัหวดัสมุทรสงครำม อพ.สธ.-สส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/66_SKM/MP_SKM.pdf 

67. จงัหวดัสมุทรสำคร อพ.สธ.-สค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/67_SKN/MP_SKN.pdf 

68. จงัหวดัสิงหบุ์รี อพ.สธ.-สห. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/68_SBR/MP_SBR.pdf 

69. จงัหวดัสุโขทยั อพ.สธ.-สท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/69_STI/g8_sti.html 

70. จงัหวดัสุรินทร ์ อพ.สธ.-สร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/70_SRN/MP_SRN.pdf 

71. จงัหวดัหนองบวัล ำภู อพ.สธ.-นภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/71_NBP/MP_NBP.pdf 

72. จงัหวดัอ่ำงทอง อพ.สธ.-อท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/72_ATG/MP_ATG.pdf 

73. จงัหวดัอุดรธำนี อพ.สธ.-อด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/73_UDN/MP_UDN.pdf 

74. จงัหวดัอุทยัธำนี อพ.สธ.-อน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/74_UTI/MP_UTI.pdf 

75. จงัหวดัชยัภูมิ อพ.สธ.-ชย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/75_CPM/MP_CPM.pdf 

76. จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ อพ.สธ.-อย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/76_AYA/MP_AYA.pdf 

77. จงัหวดัเลย อพ.สธ.-ลย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/77_LEI/MP_LEI.pdf 
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47. จงัหวดัเชียงรำย อพ.สธ.-ชร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/47_CRI/MP_CRI.pdf  

48. จงัหวดัตรำด อพ.สธ.-ตร.  http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/48_TRT/MP_TRT.pdf 

49. จงัหวดันครปฐม อพ.สธ.-นฐ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/49_NPT/MP_NPT.pdf 

50. จงัหวดันครพนม อพ.สธ.-นพ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/50_NPM/MP_NPM.pdf 

51. จงัหวดันครศรีธรรมรำช อพ.สธ.-นศ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/51_NRT/MP_NRT.pdf 

52. จงัหวดันรำธิวำส อพ.สธ.-นธ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/52_NWT/MP_NWT.pdf 

53. จงัหวดับุรีรมัย ์ อพ.สธ.-บร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/53_BRM/MP_BRM.pdf 

54. จงัหวดัพิจิตร อพ.สธ.-พจ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/54_PCK/MP_PCK.pdf 

55. จงัหวดัเพชรบุรี อพ.สธ.-พบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/55_PBI/MP_PBI.pdf 

56. จงัหวดัมุกดำหำร อพ.สธ.-มห. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/56_MDH/MP_MDH.pdf 

57. จงัหวดัแมฮ่่องสอน อพ.สธ.-มส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/57_MSN/MP_MSN.pdf 

58. จงัหวดัยโสธร อพ.สธ.-ยส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/58_YST/MP_YST.pdf 

59. จงัหวดัรอ้ยเอ็ด อพ.สธ.-รอ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/59_RET/MP_RET.pdf 

60. จงัหวดัระยอง อพ.สธ.-รย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/60_RYG/MP_RYG.pdf 

61. จงัหวดัรำชบุรี อพ.สธ.-รบ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/61_RBR/MP_RBR.pdf 

62. จงัหวดัล ำปำง อพ.สธ.-ลป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/62_LPG/MP_LPG.pdf 
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หน่วยงานกลุ่มจงัหวดัที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ (G8) 

ช่ือยอ่
หน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
สามารถดาวนโ์หลดจาก URL  

63. จงัหวดัสกลนคร อพ.สธ.-สน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/63_SNK/MP_SNK.pdf 

64. จงัหวดัสงขลำ อพ.สธ.-สข. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/64_SKA/MP_SKA.pdf 

65. จงัหวดัสตูล อพ.สธ.-สต. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/65_STN/MP_STN.pdf 

66. จงัหวดัสมุทรสงครำม อพ.สธ.-สส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/66_SKM/MP_SKM.pdf 

67. จงัหวดัสมุทรสำคร อพ.สธ.-สค. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/67_SKN/MP_SKN.pdf 

68. จงัหวดัสิงหบุ์รี อพ.สธ.-สห. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/68_SBR/MP_SBR.pdf 

69. จงัหวดัสุโขทยั อพ.สธ.-สท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/69_STI/g8_sti.html 

70. จงัหวดัสุรินทร ์ อพ.สธ.-สร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/70_SRN/MP_SRN.pdf 

71. จงัหวดัหนองบวัล ำภู อพ.สธ.-นภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/71_NBP/MP_NBP.pdf 

72. จงัหวดัอ่ำงทอง อพ.สธ.-อท. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/72_ATG/MP_ATG.pdf 

73. จงัหวดัอุดรธำนี อพ.สธ.-อด. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/73_UDN/MP_UDN.pdf 

74. จงัหวดัอุทยัธำนี อพ.สธ.-อน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/74_UTI/MP_UTI.pdf 

75. จงัหวดัชยัภูมิ อพ.สธ.-ชย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/75_CPM/MP_CPM.pdf 

76. จงัหวดัพระนครศรีอยุธยำ อพ.สธ.-อย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/76_AYA/MP_AYA.pdf 

77. จงัหวดัเลย อพ.สธ.-ลย. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g8/77_LEI/MP_LEI.pdf 
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13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็ 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
ของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

 
13.9 กลุ่ม G9 กลุ่มหน่วยงานสนบัสนุน  

 
มีจ  านวน 8 หน่วยงาน ดงัน้ี 

1. การเคหะแห่งชาติ 
2. การไฟฟ้านครหลวง 
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
4. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
5. ส านักงบประมาณ 
6. ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) 
7. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
8. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
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แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็  
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

กลุ่มที่ 9 กลุ่มหน่วยงานสนบัสนุน (G9) 
 
กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบการ
เรียนรู ้

ทรพัยากร/
กิจกรรมท่ี 1
กิจกรรมปกปัก
ทรพัยากร
(F1A1) 

 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ารวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท าขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ในรูปแบบไฟลส์ าหรบัเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) สามารถข้ึนป้ายพื้ นท่ีปก
ปักทรพัยากร อพ.สธ.สนอง
พระราชด าริโดยหน่วยงานฯ 
 
2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯใน
กรณีท่ีมีไฟป่า หรือมีประวติัการ
เกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควรจดัท า
แนวป้องกนัไฟ 
 
3.ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีวา่อยู่
เอกสารสิทธ์ิประเภทใด 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของ
หน่วยงานฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน
แต่อนุญาตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของ) 
 
พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่
เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบั
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือแผว้ถาง 
 
4. ส ารวจและท าบญัชีรายการ
ทรพัยากรท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ี

1.สามารถป้องกนัพ้ืนท่ี
ไมใ่หม้ีการบุกรุกท าลาย
ทรพัยากร 
 
2.มีการการรกัษาพ้ืนท่ี เช่น 
มีการลาดตระเวน
สม า่เสมอเพ่ือป้องกนัการ
บุกรุก และอาจมีเสน้ทาง
ศึกษาธรรมชาติเพ่ือใหค้น
ในทอ้งถ่ินเขา้มาใช ้หรือหา
ของป่าในเสน้ทางท่ีได้
จดัสรรไวใ้ห ้ 
 
3.จากรายงานท่ีระบุ
สถานการณส์ภาพแวดลอ้ม
ของป่าวา่มีปัญหาใดเกิดขึ้ น
เก่ียวขอ้งกบัคนในทอ้งถ่ิน
รอบ ๆ พื้ นท่ีหรือไม ่หรือ
เป็นมีความร่วมมือกนัอยา่ง
ดีในการรกัษาพ้ืนท่ีกบัคน
ในทอ้งถ่ินโดยไมม่ีการบุก
รุกพื้ นท่ีฯ ร่วมรกัษาป่ากบั
หน่วยงานฯ 
 
4. การจดัท าแนวป้องกนัไฟ
ป่าใหต้รงตามจุดท่ีเกิดเหตุ
ไฟป่าข้ึนจริงในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพราะ
ความส าเร็จในการดูแล

เคร่ืองมือในการท างาน
ของ อพ.สธ. 
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเคร่ืองมือในการ
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรพัยากร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายพรอ้มระบุพิกดั ท า
ทะเบียนทรพัยากรท่ีอยูใ่น 
พ้ืนท่ีฯ และจดัท าป้ายทะเบียน
ทรพัยากรเพ่ือใชเ้ปรียบเทียบได้
ในแต่ละปี เห็นความ
เปล่ียนแปลงของจ านวน/ชนิด
ของทรพัยากรท่ีมีอยู่ในพ้ืนท่ี ซ่ึง
จะเป็นขอ้มูลในการจดัท า
ฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ี
ด าเนินงานต่อในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากร 
(F2A5) 
 
5.มีตารางการดูแลพ้ืนท่ี  
(การลาดตระเวน หรือการเฝ้า
ระวงัพ้ืนท่ี) 
 
6. คดัเลือกทรพัยากรท่ีส ารวจ
ไดจ้ากขอ้ 4 คือทรพัยากร
ส าหรบังานใน F1A3 ต่อไป 
 
7.ท ารายงานช้ีแจงสถานการณ์
ใหผู้บ้งัคบับญัชาสม า่เสมอ 

พ้ืนท่ีท าใหจ้ านวน
เหตุการณเ์กิดไฟป่าลดลง
ในแต่ละ การใช้
งบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณลดลง เป็นตน้ 
 
5.  จ านวนทรพัยากรท่ี
ส ารวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยากรเปรียบเทียบกนั
ในแต่ละปีตามท่ีมีอยูจ่ริง 
เพ่ือใชใ้นการประเมินสภาพ
พ้ืนท่ีและทรพัยากรท่ี
เปล่ียนแปลงไปซ่ึงโดยตาม
หลกัการ ถา้ไมเ่กิดไฟป่า 
หรือมีการบุกรุกแผว้ถาง 
ทรพัยากรในพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยากรมีแนวโน้มจะมี
ความอุดมสมบรูณใ์นแง่ของ
จ านวน/ชนิดของทรพัยากร
ชีวภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 
 

กรอบการ
เรียนรู ้

ทรพัยากร/
กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมส ารวจ
เก็บรวบรวม
ทรพัยากร
(F1A2) 

1.ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก าลงั
จะเปล่ียนแปลง ภายใตร้ศัมี 50 
กิโลเมตร ของหน่วยงานฯ หรือ
มากกวา่ โดยจดัท าขอ้มลูเชิง
พ้ืนท่ีในรูปแบบไฟล ์ส าหรบัเปิด
ในโปรแกรมสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์(GIS) โดยพื้ นท่ีใน
กิจกรรมท่ี 2 น้ี เป็นคนละพ้ืนท่ี
ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก
ทรพัยากร และกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

1. จ านวนทรพัยากรท่ี
ส ารวจไดเ้ปรียบเทียบกนัใน
แต่ละปีตามท่ีมีอยูจ่ริง เพ่ือ
ใชใ้นการประเมินสภาพ
พ้ืนท่ีและทรพัยากรท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
 
2. ร่วมส ารวจทรพัยากร
ร่วมกบัเครือข่าย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ สมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. 

เคร่ืองมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเคร่ืองมือในการ
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรพัยากร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
2. ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีท่ีเขา้ไป
ส ารวจวา่อยูเ่อกสารสิทธ์ิ
ประเภทใด 
2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานฯ 
2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน
แต่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปส ารวจ
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานหรือ
เอกชนท่ีเป็นเจา้ของ)และให้
ส ารวจในพ้ืนท่ีเครือขา่ย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นสมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ินอพ.สธ. (ให้
ระบุรหสัสมาชิก ในชุดโครงการ
แผนงาน) และหาก อปท. ยงั
ไมไ่ดเ้ป็นสมาชิกใหห้น่วยงานฯ 
แนะน าใหเ้ป็นสมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
และอาจส ารวจร่วมกบั
สถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียนโดยมี
หน่วยงานเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั
สถานศึกษา(ใหร้ะบุรหสัสมาชิก 
ในชุดโครงการแผนงาน) แต่ถา้
สถานศึกษายงัไมไ่ดเ้ป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนให้
หน่วยงานฯแนะน าให้
สถานศึกษาน้ัน สมคัรเป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

3.ส ารวจและท าบญัชีรายการ
ทรพัยากรท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ี

หรือ สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียน ใน
กรณีท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ
หน่วยงานเอง เกิดความ
ร่วมมือกนัระหวา่งภาครฐั
และภาครฐั หรือภาครฐักบั
เอกชน มีกิจกรรมท่ี
ด าเนินงานร่วมกนั มี
หน่วยงานฯ เป็นพ่ีเล้ียงและ
ผูส้นับสนุน เป็นการสรา้ง
จิตส านึกในการอนุรกัษ์
ทรพัยากร 

6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
 
*การสมคัรเป็นสมาชิก
และการด าเนินงานฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน และ
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สามารถศึกษา
ไดจ้ากเว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายพรอ้มระบุพิกดั ท า
ทะเบียนทรพัยากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี
ฯ ในกรณีจดัท าป้ายทะเบียน
ทรพัยากร เท่าท่ีท าไดต้ามความ
เหมาะสม ขึ้ นอยูก่บัหน่วยงาน
ฯ/เจา้ของพ้ืนท่ี เพ่ือใช้
เปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี เห็น
ความเปล่ียนแปลงของจ านวน/
ชนิดของทรพัยากร 

4. ทรพัยากรท่ีส ารวจไดจ้ากขอ้ 
3คือทรพัยากรส าหรบังานใน 
F1A3 ต่อไป 

กรอบการ
เรียนรู ้

ทรพัยากร/
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกู
รกัษาทรพัยากร

(F1A3) 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ารวจ
ใหช้ดัเจน (จดัท าขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ี
ในรูปแบบไฟล ์ส าหรบัเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ์
(GIS) สามารถข้ึนป้ายพื้ นท่ี
ปลกูรกัษาทรพัยากร อพ.สธ.
สนองพระราชด าริโดย
หน่วยงานฯ 
 
2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ 
ได ้ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหมใ้น
พ้ืนท่ีเน่ืองจากอยูใ่กลป่้า และมี
ไฟป่าควรจดัท าแนวป้องกนัไฟ
ป่า  
 
3.ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีวา่อยู่
เอกสารสิทธ์ิประเภทไหน 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน

1.คุณภาพของทรพัยากร ท่ี
ถูกคดัเลือกมาเพ่ือเป็น 
พ่อ-แมพ่นัธุ ์ทรพัยากร
ส าคญั / stock ทรพัยากร
ใน F1A3 ท่ีมีคุณภาพท่ี
พรอ้มส าหรบัเป็นโจทย์
ทรพัยากรในงานศึกษาวิจยั 
ในกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม
อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์
ทรพัยากร (F2A4) ใน
ระดบัมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัวิจยัต่าง ๆ  
 
2. สามารถเลือกทรพัยากร
ท่ีมีคุณภาพ ขยายพนัธุเ์พ่ิม
จ านวนต่อไป เพื่อเพ่ิม
ปริมาณในการใชป้ระโยชน์
ต่าง ๆ ใหพ้อกบัการใช ้เช่น 
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการ
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
แต่อนุญาตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ัน
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของ) 
    พ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากร
ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพาท
กบัราษฎรในเร่ืองของการบุกรุก
พ้ืนท่ี 
 
4. ทรพัยากรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี
มาจาก F1A1 และ F1A2 
4.1 การปลกูทรพัยากร
พนัธุกรรมพืช ในการปลกูรกัษา
ในพ้ืนท่ีปลกูรกัษา ใหจ้บัพิกดั 
และท าทะเบียนพนัธุไ์ม ้
4.2 การเล้ียงทรพัยากร
พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ีใช้
เล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ี
ดงักล่าว 
4.3 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
การเพาะเล้ียงจุลลินทรีย ์ใน
หอ้งปฏิบติัการฯ ใหร้ะบุชดัเจน
วา่เก็บรกัษาพนัธุกรรมใน
สถานท่ีใด มีการท าฐานขอ้มลู
ในรายละเอียดต่าง ๆ  
4.4 การเก็บเมล็ดพนัธุใ์น
รูปแบบของธนาคารเมล็ดพนัธุ์
พืช 

ท าอาหาร ยารกัษาโรค 
เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั 
ฯลฯ 
 
3. เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้
เครือข่ายสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียน และ
สมาชิกฐานทรพัยากร
ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ทั้งภาครฐั และ
เอกชน เช่นอาจท าเป็นสวน
รวบรวมพรรณไมท้อ้งถ่ิน 
สวนพฤกษศาสตร ์ 
สวนรุกขชาติ ฯลฯ  

กรอบการใช้
ประโยชน์
ทรพัยากร/
กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร

1. หน่วยงานมีนักวิจยัหรือ
นักวิชาการท่ีสามารถด าเนิน
งานวิจยัโดยพิจารณาจาก 
1.1 จ านวนทรพัยากร/
โครงการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด าเนินงานในเร่ืองการอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร โดย

1.มีงานวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้ง
ตามหลกัวิทยาศาสตร ์เป็น
งานวิจยัท่ีพนัธกิจปกติของ
หน่วยงานฯ อาจท างานวิจยั
เป็นบรูณาการร่วมกบั
หน่วยงานฯ หรือ
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ได ้
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
(F2A4) ใชท้รพัยากรท่ีท่ีคดัเลือกจาก

กิจกรรมท่ี 1-3 มาเป็นโจทย์
ศึกษาวิจยัและพฒันาใหเ้กิด
ประโยชน์ท่ีใชชี้วภาพเดียวกนั
แต่สามารถมาทดลองท าร่วมกนั
เพ่ือพฒันาต่อยอด โดยอาจ
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน 
หรือสถาบนัวิจยัต่าง ๆ  
 
2.งานศึกษาวิจยัตอบโจทย ์
พนัธกิจของหน่วยงานฯ และ 
อพ.สธ. 

2.ใหเ้ขียนแผนภาพการ
วิจยัและพฒันาของ
ทรพัยากรท่ีอยูใ่น
หน่วยงานฯ หรือไดจ้าก
กิจกรรมท่ี 1-3 มี
เป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะมี
หน่วยงานใดโดยใครน าไป
ต่อยอดไดท้ั้งในงานวิจยั
ระดบัพ้ืนฐาน หรือระดบัสูง 
 
3.ท างานศึกษาวิจยัร่วมกบั
มหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัวิจยัต่าง ๆ เพื่อให้
ไดผ้ลงานท่ีเป็นประโยชน์
จากทรพัยากรท่ีมีอยูแ่ละ
ทรพัยากรน้ันไม่สูญหายไป
จากพื้ นท่ีจากการศึกษาวิจยั
น้ัน 
 

กรอบการใช้
ประโยชน์
ทรพัยากร/
กิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์
ขอ้มูลทรพัยากร

(F2A5) 

1. จดัท าฐานขอ้มูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนท่ีเป้าหมาย เป็นงานใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี
การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ารวจ
ทรพัยากร  
(1. ทรพัยากรกายภาพ 
2. ทรพัยากรชีวภาพ 
3. ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญา) อยา่งชดัเจนมีบุคลากร
ท่ีมีความช านาญเร่ือง GIS/RS 
รวมทั้งเร่ือง database เขา้
มาร่วมปฏิบติั 

1.ขอ้มูลไดร้บัการตรวจสอบ
จากผูท้รงคุณวุฒิในสาขา
ทรพัยากรน้ัน ๆ ซ่ึงสามารถ
ประสานมาท่ี อพ.สธ. เพ่ือ
ประสานงานให้
มหาวิทยาลยั ด าเนินงาน
ช่วยตรวจสอบขอ้มูลได ้
 
2.ขอ้มูลท่ีได ้น าไปสู่การใช้
ประโยชน์ ในแง่ขององค์
ความรู ้หรือการพฒันาต่อ
ยอดในกิจกรรมท่ี 4 และ
กิจกรรมท่ี 6 หรือสามารถ
ใชใ้นเร่ืองของการท าส่ือ 
ส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีเป็น

*เคร่ืองมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเคร่ืองมือในการ
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรพัยากร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบการสรา้ง
จิตส านึกฯ/
กิจกรรมท่ี 8 
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการ

อนุรกัษ์
ทรพัยากร
(F3A8) 

1.ใหม้ีการตั้งงบประมาณ งาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 
1.1 พ.ศ. 2565   
งานประชุมวิชาการและ 
นิทรรศการ 30 ปี  อพ.สธ.- 
ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน  
ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ 
จ.นครศรีธรรมราช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งานประชุมวิชาการและ 
นิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
ณ มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ 
จ.เชียงใหม่ 
 
2. จดัท าเว็บไซต/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงานฯ เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธใ์นงานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ส าหรบัการ
เผยแพร่ฐานขอ้มูลท่ีอยูใ่น
กิจกรรมท่ี 5 จะด าเนินการเมื่อ
ไดร้บัอนุญาตจาก อพ.สธ.  
 
3. จดัท าเอกสาร หนังสือ 
ส่ิงพิมพ ์ภาพยนตร ์วีดีทศัน์ 
ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. สามารถ
ใชต้ราสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้
โดยจดัส่งเอกสารเขา้มาและขอ
อนุญาตใชต้ราสญัลกัษณ ์
อพ.สธ. 
 

1.การประเมินผลจากผูท่ี้
เขา้ไปเยี่ยมชมการจดั
นิทรรศการ จ านวนผูเ้ขา้ชม 
 
2. จ านวนผูเ้ขา้ชมและใช้
ขอ้มูลจากเว็บไซต/์ 
เว็บเพจ อพ.สธ.-  
หน่วยงานฯ เพ่ิมขึ้ น 
 
3. ความนิยมในการใชส่ื้อท่ี
จดัท าข้ึน 
 
4. ประสิทธิภาพในการท า
แผนฯ และผลงานมี
คุณภาพ มีการปรบั
คณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ.-หน่วยงานฯ และ
คณะท างาน อพ.สธ.-หน่วย
งานฯ และแจง้การ
ปรบัเปล่ียนใหท้าง อพ.สธ. 
รบัทราบ  มีการ
ประสานงานกนัอยา่ง
ใกลชิ้ด 
 
5. จ านวนเครือขา่ย อพ.สธ. 
สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึน และผ่านการ
ประเมินเพ่ือขอรบัป้ายฯ
พระราชทานและเกียรติ
บตัรฯ 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
4. ด าเนินการจดัการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ.-หน่วยงานฯ 
คณะท างาน อพ.สธ.-หน่วยงาน
ฯ อยา่งสม า่เสมอ 
 
5. สนับสนุนและเป็นนโยบาย
ใหส้ถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่น
สงักดัเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
 
6.การมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือการอนุรกัษ์
และพฒันาเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้
ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ ตวัอยา่ง  
เพ่ือการเรียนรูก้ารใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรอยา่งยัง่ยืน  ตาม
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
7. ด าเนินงานสนับสนุนงาน
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตาม
แนวทาง การด าเนินงานแผน
แมบ่ท อพ.สธ. 

 
       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 
5 ปีที่เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

 

 

 

 

                  (หน้าที่ 58-77)
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่เจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G9 

หน่วยงานกลุ่มสนับสนุน (G9) ช่ือยอ่หน่วยงาน แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด  
สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก URL 

1. การเคหะแห่งชาติ อพ.สธ.- กคช. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/09_NHA/MP_NHA.pdf 

2. การไฟฟ้านครหลวง อพ.สธ.- กฟน. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/03_MEA/MP_MEA.pdf 

3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อพ.สธ.- กฟภ. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/04_PEA/MP_PEA.pdf 

4. กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม อพ.สธ.- สส. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/10_DEQP/MP_DEQP.pdf 

5. ส านักงบประมาณ อพ.สธ.- สงป. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/02_BB/MP_BB.pdf 

6. ส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั 
    (องคก์ารมหาชน) 

อพ.สธ.- สพร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/06_DGA/MP_DGA.pdf 

7. ส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือ  
    เกษตรกรรม 

อพ.สธ.- ส.ป.ก. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/08_ALRO/MP_ALRO.pd 

8. ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ 
    ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก 
    พระราชด าริ 

อพ.สธ.- กปร. http://www.rspg.or.th/rspg_co_agencies
/g9/01_RDPB/MP_RDPB.pdf 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 
 

13. แนวทางการดาํเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจด็ 

(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ.  

  

13.10 กลุ่ม G10 กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ  

 

มีจาํนวน 8 หน่วยงาน ดงัน้ี 

 

1. มูลนิธิฟ้ืนฟูทรพัยากร ทะเลสยาม  

2. มูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย  

3. โรงแรมซิกสเ์ซนส ์ยาวน้อย  

4. บริษัท ราชกรุ๊ปจาํกดั (มหาชน)  

5. สมาคมพนัธุศาสตรแ์ห่งประเทศไทย  

6. มูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ในพระอุปถมัภฯ์  

7. สภาสมาคมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

8. บริษัท ผลิตภณัฑแ์ละวตัถุก่อสรา้ง จาํกดั 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจด็  
(1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กนัยายน พ.ศ. 2569)  

กลุ่มที่ 10 กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ (G10) 
 
กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
กรอบการ
เรียนรู ้

ทรพัยากร/
กิจกรรมท่ี 1
กิจกรรมปกปัก
ทรพัยากร
(F1A1) 

 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ารวจให้
ชดัเจน (จดัท าขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีใน
รูปแบบไฟลส์ าหรบัเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) สามารถข้ึนป้ายพื้ นท่ีปก
ปักทรพัยากร อพ.สธ.สนอง
พระราชด าริโดยหน่วยงานฯ 
 
2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯใน
กรณีท่ีมีไฟป่า หรือมีประวติัการ
เกิดไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี ควรจดัท าแนว
ป้องกนัไฟ 
 
3.ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีวา่อยู่
เอกสารสิทธ์ิประเภทใด 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของ
หน่วยงานฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน
แต่อนุญาตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ันได ้
(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของ) 
 
พ้ืนที่ปกปักทรพัยากรตอ้งไม่
เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกบั
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก
หรือแผว้ถาง 
 
4. ส ารวจและท าบญัชีรายการ
ทรพัยากรท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ี

1.สามารถป้องกนัพ้ืนท่ี
ไมใ่หม้ีการบุกรุกท าลาย
ทรพัยากร 
 
2.มีการการรกัษาพ้ืนท่ี 
เช่น มีการลาดตระเวน
สม า่เสมอเพ่ือป้องกนัการ
บุกรุก และอาจมีเสน้ทาง
ศึกษาธรรมชาติเพ่ือใหค้น
ในทอ้งถ่ินเขา้มาใช ้หรือ
หาของป่าในเสน้ทางท่ีได้
จดัสรรไวใ้ห ้ 
 
3.จากรายงานท่ีระบุ
สถานการณ์
สภาพแวดลอ้มของป่าวา่มี
ปัญหาใดเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัคนในทอ้งถ่ินรอบ ๆ 
พ้ืนท่ีหรือไม ่หรือเป็นมี
ความร่วมมือกนัอยา่งดีใน
การรกัษาพ้ืนท่ีกบัคนใน
ทอ้งถ่ินโดยไมม่ีการบุกรุก
พ้ืนท่ีฯ ร่วมรกัษาป่ากบั
หน่วยงานฯ 
 
4. การจดัท าแนวป้องกนั
ไฟป่าใหต้รงตามจุดท่ีเกิด
เหตุไฟป่าข้ึนจริงในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพราะ

เคร่ืองมือในการท างาน
ของ อพ.สธ. 
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเคร่ืองมือในการ
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรพัยากร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายพรอ้มระบุพิกดั ท า
ทะเบียนทรพัยากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีฯ 
และจดัท าป้ายทะเบียนทรพัยากร
เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี 
เห็นความเปล่ียนแปลงของ
จ านวน/ชนิดของทรพัยากรท่ีมีอยู่
ในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเป็นขอ้มลูในการ
จดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ี
ด าเนินงานต่อในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากร 
(F2A5) 
 
5.มีตารางการดูแลพ้ืนท่ี  
(การลาดตระเวน หรือการเฝ้า
ระวงัพ้ืนท่ี) 
 
6. คดัเลือกทรพัยากรท่ีส ารวจได้
จากขอ้ 4คือทรพัยากรส าหรบังาน
ใน F1A3 ต่อไป 
 
7.ท ารายงานช้ีแจงสถานการณใ์ห้
ผูบ้งัคบับญัชาสม า่เสมอ 
 

ความส าเร็จในการดูแล
พ้ืนท่ีท าใหจ้ านวน
เหตุการณเ์กิดไฟป่าลดลง
ในแต่ละ การใช้
งบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณลดลง เป็น
ตน้ 
 
5.  จ านวนทรพัยากรท่ี
ส ารวจไดใ้นพ้ืนท่ีปกปัก
ทรพัยากรเปรียบเทียบกนั
ในแต่ละปีตามท่ีมีอยูจ่ริง 
เพ่ือใชใ้นการประเมิน
สภาพพื้ นท่ีและทรพัยากร
ท่ีเปล่ียนแปลงไปซ่ึงโดย
ตามหลกัการ ถา้ไม่เกิดไฟ
ป่า หรือมีการบุกรุกแผว้
ถาง ทรพัยากรในพ้ืนท่ีปก
ปักทรพัยากรมีแนวโน้มจะ
มีความอุดมสมบูรณใ์นแง่
ของจ านวน/ชนิดของ
ทรพัยากรชีวภาพท่ีเพ่ิมข้ึน 

กรอบการ
เรียนรู ้

ทรพัยากร/
กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมส ารวจ
เก็บรวบรวม
ทรพัยากร
(F1A2) 

 
 
 

1.ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีก าลงัจะ
เปล่ียนแปลง ภายใตร้ศัมี 50 
กิโลเมตร ของหน่วยงานฯ หรือ
มากกวา่ โดยจดัท าขอ้มลูเชิงพ้ืนท่ี
ในรูปแบบไฟล ์ส าหรบัเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ์
(GIS) โดยพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 2 น้ี 
เป็นคนละพ้ืนท่ีในกิจกรรมท่ี 1 
กิจกรรมปกปักทรพัยากร และ
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลกูรกัษา
ทรพัยากร 

1. จ านวนทรพัยากรท่ี
ส ารวจไดเ้ปรียบเทียบกนั
ในแต่ละปีตามท่ีมีอยูจ่ริง 
เพ่ือใชใ้นการประเมิน
สภาพพื้ นท่ีและทรพัยากร
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
2. ร่วมส ารวจทรพัยากร
ร่วมกบัเครือข่าย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ สมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. 

เคร่ืองมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเคร่ืองมือในการ
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรพัยากร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
2. ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีท่ีเขา้ไป
ส ารวจวา่อยูเ่อกสารสิทธ์ิประเภท
ใด 
2.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานฯ 
2.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน
แต่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปส ารวจ
ได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานหรือ
เอกชนท่ีเป็นเจา้ของ)และให้
ส ารวจในพ้ืนท่ีเครือขา่ย อพ.สธ. 
ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีของ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นสมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ินอพ.สธ.  
(ใหร้ะบุรหสัสมาชิก ในชุด
โครงการแผนงาน) และหากอปท.
ยงัไมไ่ดเ้ป็นสมาชิกใหห้น่วยงานฯ 
แนะน าใหเ้ป็นสมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
และอาจส ารวจร่วมกบั
สถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียนโดยมี
หน่วยงานเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บั
สถานศึกษา(ใหร้ะบุรหสัสมาชิก 
ในชุดโครงการแผนงาน) แต่ถา้
สถานศึกษายงัไมไ่ดเ้ป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนให้
หน่วยงานฯแนะน าใหส้ถานศึกษา
น้ัน สมคัรเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

3.ส ารวจและท าบญัชีรายการ
ทรพัยากรท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ี
เป้าหมายพรอ้มระบุพิกดั ท า

หรือ สมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียน ใน
กรณีท่ีไมไ่ดอ้ยูใ่นพ้ืนท่ีของ
หน่วยงานเอง เกิดความ
ร่วมมือกนัระหวา่งภาครฐั
และภาครฐั หรือภาครฐั
กบัเอกชน มีกิจกรรมท่ี
ด าเนินงานร่วมกนั มี
หน่วยงานฯ เป็นพ่ีเล้ียง
และผูส้นับสนุน เป็นการ
สรา้งจิตส านึกในการ
อนุรกัษ์ทรพัยากร 
 

6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
 
 
*การสมคัรเป็นสมาชิก
และการด าเนินงานฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน และ
งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สามารถศึกษาได้
จากเว็บไซต ์อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
ทะเบียนทรพัยากรท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีฯ 
ในกรณีจดัท าป้ายทะเบียน
ทรพัยากร เท่าท่ีท าไดต้ามความ
เหมาะสม ขึ้ นอยูก่บัหน่วยงานฯ/
เจา้ของพ้ืนท่ี เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบ
ไดใ้นแต่ละปี เห็นความ
เปล่ียนแปลงของจ านวน/ชนิดของ
ทรพัยากร 

4. ทรพัยากรท่ีส ารวจไดจ้ากขอ้ 3
คือทรพัยากรส าหรบังานใน F1A3 
ต่อไป 

กรอบการ
เรียนรู ้

ทรพัยากร/
กิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลกู
รกัษาทรพัยากร

(F1A3) 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีส ารวจให้
ชดัเจน (จดัท าขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีใน
รูปแบบไฟล ์ส าหรบัเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร ์
(GIS) สามารถข้ึนป้ายพื้ นท่ีปลกู
รกัษาทรพัยากร อพ.สธ.สนอง
พระราชด าริโดยหน่วยงานฯ 
 
2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนท่ีฯ ได ้
ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหมใ้นพ้ืนท่ี
เน่ืองจากอยูใ่กลป่้า และมีไฟป่า
ควรจดัท าแนวป้องกนัไฟป่า  
 
3.ใหร้ะบุสถานะพ้ืนท่ีวา่อยู่
เอกสารสิทธ์ิประเภทไหน 
3.1 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานฯ 
3.2 เป็นพ้ืนท่ีของหน่วยงานอ่ืน
แต่อนุญาตใหมี้สิทธ์ิใชพ้ื้นท่ีน้ันได ้
(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ีเป็น
เจา้ของ) 

1.คุณภาพของทรพัยากร 
ท่ีถูกคดัเลือกมาเพ่ือเป็น 
พ่อ-แมพ่นัธุ ์ทรพัยากร
ส าคญั / stock ทรพัยากร
ใน F1A3 ท่ีมีคุณภาพท่ี
พรอ้มส าหรบัเป็นโจทย์
ทรพัยากรในงาน
ศึกษาวิจยั ในกิจกรรมท่ี 4 
กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้
ประโยชน์ทรพัยากร 
(F2A4) ในระดบั
มหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัวิจยัต่าง ๆ  
 
2. สามารถเลือก
ทรพัยากรท่ีมีคุณภาพ 
ขยายพนัธุเ์พ่ิมจ านวน
ต่อไป เพื่อเพ่ิมปริมาณใน
การใชป้ระโยชน์ต่าง ๆ ให้
พอกบัการใช ้เช่น ใชเ้ป็น
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
    พ้ืนท่ีปลกูรกัษาทรพัยากรตอ้ง
ไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพาทกบั
ราษฎรในเร่ืองของการบุกรุกพ้ืนท่ี 
 
4. ทรพัยากรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ีมา
จาก F1A1 และ F1A2 
4.1 การปลกูทรพัยากร
พนัธุกรรมพืช ในการปลกูรกัษา
ในพ้ืนท่ีปลกูรกัษา ใหจ้บัพิกดั 
และท าทะเบียนพนัธุไ์ม ้
4.2 การเล้ียงทรพัยากร
พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพ้ืนท่ีท่ีใช้
เล้ียง จบัพิกดับริเวณพ้ืนท่ีดงักล่าว 
4.3 การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 
การเพาะเล้ียงจุลินทรีย ์ใน
หอ้งปฏิบติัการฯ ใหร้ะบุชดัเจนวา่
เก็บรกัษาพนัธุกรรมในสถานท่ีใด 
มีการท าฐานขอ้มลูในรายละเอียด
ต่าง ๆ  
4.4 การเก็บเมล็ดพนัธุใ์นรูปแบบ
ของธนาคารเมล็ดพนัธุพื์ช 

วตัถุดิบในการท าอาหาร 
ยารกัษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม 
ท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ 
 
3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้
เครือข่ายสมาชิกสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
และสมาชิกฐานทรพัยากร
ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครฐั และ
เอกชน เช่นอาจท าเป็น
สวนรวบรวมพรรณไม้
ทอ้งถ่ิน สวนพฤกษศาสตร ์
สวนรุกขชาติ ฯลฯ  

กรอบการใช้
ประโยชน์
ทรพัยากร/
กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์

ทรพัยากร
(F2A4) 

1. หน่วยงานมีนักวิจยัหรือ
นักวิชาการท่ีสามารถด าเนิน
งานวิจยัโดยพิจารณาจาก 
1.1 จ านวนทรพัยากร/
โครงการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด าเนินงานในเร่ืองการอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร โดยใช้
ทรพัยากรท่ีท่ีคดัเลือกจาก
กิจกรรมท่ี 1-3 มาเป็นโจทย์
ศึกษาวิจยัและพฒันาใหเ้กิด
ประโยชน์ท่ีใชชี้วภาพเดียวกนัแต่
สามารถมาทดลองท าร่วมกนัเพ่ือ
พฒันาต่อยอด โดยอาจร่วมกบั

1.มีงานวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้ง
ตามหลกัวิทยาศาสตร ์
เป็นงานวิจยัท่ีพนัธกิจปกติ
ของหน่วยงานฯ อาจ
ท างานวิจยัเป็นบรูณาการ
ร่วมกบัหน่วยงานฯหรือ
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ได ้
 
2.ใหเ้ขียนแผนภาพการ
วิจยัและพฒันาของ
ทรพัยากรท่ีอยูใ่น
หน่วยงานฯ หรือไดจ้าก
กิจกรรมท่ี 1-3 มี
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัในทอ้งถ่ิน หรือ
สถาบนัวิจยัต่าง ๆ  
 
2.งานศึกษาวิจยัตอบโจทย ์
พนัธกิจของหน่วยงานฯ และ 
อพ.สธ. 

เป้าหมายท่ีชดัเจนวา่จะมี
หน่วยงานใดโดยใครน าไป
ต่อยอดไดท้ั้งในงานวิจยั
ระดบัพ้ืนฐาน หรือ
ระดบัสูง 
 
3.ท างานศึกษาวิจยั
ร่วมกบัมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบนัวิจยัต่าง ๆ เพ่ือให้
ไดผ้ลงานท่ีเป็นประโยชน์
จากทรพัยากรท่ีมีอยูแ่ละ
ทรพัยากรน้ันไม่สูญ
หายไปจากพ้ืนท่ีจากการ
ศึกษาวิจยัน้ัน 

กรอบการใช้
ประโยชน์
ทรพัยากร/
กิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์
ขอ้มูลทรพัยากร

(F2A5) 

1. จดัท าฐานขอ้มูลในรูปแบบ
ภูมิสารสนเทศ (Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนท่ีเป้าหมาย เป็นงานใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมีการ
ก าหนดขอบเขตพื้ นท่ีส ารวจ
ทรพัยากร  
(1. ทรพัยากรกายภาพ 
2. ทรพัยากรชีวภาพ 
3. ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิ
ปัญญา) อยา่งชดัเจนมีบุคลากรท่ี
มีความช านาญเร่ือง GIS/RS 
รวมทั้งเร่ือง database เขา้มาร่วม
ปฏิบติั 
 
2. มีการส่งขอ้มูลเพ่ือเช่ือมกบั
ฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 
อยา่งสม า่เสมอ คิดเป็นจ านวน
ขอ้มูล 

1.ขอ้มูลไดร้บัการ
ตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ
ในสาขาทรพัยากรน้ัน ๆ 
ซ่ึงสามารถประสานมาท่ี 
อพ.สธ. เพ่ือประสานงาน
ใหม้หาวิทยาลยั 
ด าเนินงานช่วยตรวจสอบ
ขอ้มูลได ้
 
2.ขอ้มูลท่ีได ้น าไปสู่การ
ใชป้ระโยชน์ ในแง่ขององค์
ความรู ้หรือการพฒันาต่อ
ยอดในกิจกรรมท่ี 4 และ
กิจกรรมท่ี 6 หรือสามารถ
ใชใ้นเร่ืองของการท าส่ือ 
ส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 
 
3. มีการขอเขา้ถึงและใช้
ขอ้มูลเพ่ือประโยชน์ใน

*เคร่ืองมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเคร่ืองมือในการ
บนัทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรพัยากร อพ.สธ. 
4. Platform LandViewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
อนุรกัษ์
ทรพัยากร
(F3A8) 

นิทรรศการ 30 ปี  อพ.สธ.- 
ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน  
ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ 
จ.นครศรีธรรมราช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งานประชุมวิชาการและ 
นิทรรศการ ทรพัยากรไทย : 
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
ณ มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ 
จ.เชียงใหม่ 
 
2. จดัท าเว็บไซต/์เว็บเพจ 
อพ.สธ.-หน่วยงานฯ เพ่ือการ
ประชาสมัพนัธใ์นงานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ในกิจกรรม
ต่าง ๆ  ส าหรบัการเผยแพร่
ฐานขอ้มูลท่ีอยูใ่นกิจกรรมท่ี 5  
จะด าเนินการเมื่อไดร้บัอนุญาต
จาก อพ.สธ.  
 
3. จดัท าเอกสาร หนังสือ ส่ิงพิมพ ์
ภาพยนตร ์วีดีทศัน์ ฯลฯ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. สามารถใช้
ตราสญัลกัษณ ์อพ.สธ. ได ้โดย
จดัส่งเอกสารเขา้มาและขอ
อนุญาตใชต้ราสญัลกัษณ ์อพ.สธ. 
 
4. ด าเนินการจดัการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ.-หน่วยงานฯ คณะท างาน 
อพ.สธ.-หน่วยงานฯ อยา่ง
สม า่เสมอ 
 

2. จ านวนผูเ้ขา้ชมและใช้
ขอ้มูลจากเว็บไซต/์ 
เว็บเพจ อพ.สธ.-หน่วย
งานฯ เพ่ิมข้ึน 
 
3. ความนิยมในการใชส่ื้อ
ท่ีจดัท าข้ึน 
 
4. ประสิทธิภาพในการท า
แผนฯ และผลงานมี
คุณภาพ มีการปรบั
คณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ.-หน่วยงานฯ และ
คณะท างาน อพ.สธ.-
หน่วยงานฯ และแจง้การ
ปรบัเปล่ียนใหท้าง อพ.สธ. 
รบัทราบ  มีการ
ประสานงานกนัอยา่ง
ใกลชิ้ด 
 
5. จ านวนเครือขา่ย 
อพ.สธ. สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรียนท่ี
เพ่ิมข้ึน และผ่านการ
ประเมินเพ่ือขอรบัป้ายฯ
พระราชทานและเกียรติ
บตัรฯ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. หมายเหตุ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ 
5. สนับสนุนและเป็นนโยบายให้
สถาบนัการศึกษาท่ีอยูใ่นสงักดั
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
 
6.การมีพ้ืนท่ีท่ีเพ่ือการอนุรกัษ์
และพฒันาเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้
ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นศูนยฯ์ ตวัอยา่ง  
เพ่ือการเรียนรูก้ารใชป้ระโยชน์
ทรพัยากรอยา่งยัง่ยืน  ตาม
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 
7. ด าเนินงานสนับสนุนงาน
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตามแนวทาง 
การด าเนินงานแผนแมบ่ท 
อพ.สธ. 

 
       สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเตมิในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 
5 ปีที่เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
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14.1.3 ประสานกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  
เพื่อด าเนินการจดัท าสรุปผลการศึกษาและวิจยัทรพัยากรต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริ ท่ีไดศึ้กษาวิจยั 
ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

14.1.4 ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริพิจารณาด าเนินการ
ก าหนดกรอบการศึกษาวิจยั อพ.สธ. ในระยะต่อไป เพื่อใหห้น่วยต่าง ๆ ใชเ้ป็นกรอบแนวทาง
ด าเนินงาน  
  
14.2 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานในกิจกรรมตา่งๆ ของ อพ.สธ. 
  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้ 
จึงก าหนดการด าเนินงานภายใต ้3 กรอบการด าเนินงาน และมีการด าเนินงาน 8 กิจกรรม 
ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 13 
   
14.3 แผนการด าเนินการและพฒันาในพ้ืนที่เป้าหมาย 
  พื้ นท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ใหส้อดคลอ้ง 
กบัแผนแม่บท อพ.สธ. น้ัน มีหลายลกัษณะ 
 

14.3.1 พ้ืนท่ีท่ีใชแ้นวทางด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. 
ได้แก่พ้ืนท่ีในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร ใช้พื้ นท่ีเป็นเป้าหมายหลัก  

เพื่อด าเนินงานในกิจกรรมส าหรบัพื้ นท่ีมาสนองพระราชด าริในกิจกรรมน้ี ไม่ไดห้มายความว่า
เป็นการน าพื้ นท่ีน้ันเขา้มาน้อมเกลา้ฯถวาย เพื่อใหเ้ป็นทรพัยสิ์นของ อพ.สธ. ส านักพระราชวงั  
แต่หมายถึงเป็นพื้ นท่ีท่ีด าเนินการโดยใชแ้นวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรพัยากร และ
ในอนาคตถา้หน่วยงานน้ัน ๆ มีนโยบายในการใชพ้ื้ นท่ีปกปักทรัพยากร เพื่อกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ทางหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ น้ัน ๆ สามารถด าเนินการแจง้ความประสงคเ์ปล่ียนแปลงขนาด
และขอบเขตพ้ืนท่ีมายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีท่ีเป็นพื้ นท่ีล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า  
อาจตอ้งมีการขอพระราชทานพระราชานุญาต สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

 
14.3.2 พ้ืนท่ีนอ้มเกลา้ฯ ถวาย 

 - กรณีท่ีเป็นหน่วยราชการ หน่วยราชการท่ีน้อมเกลา้ฯถวาย พื้ นท่ีน้ันตอ้งมีเจา้ของพื้ นท่ี
ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ผูม้ีอ านาจสูงสุดของหน่วยราชการน้ันจะตอ้งเป็นผูล้งนามในหนังสือ 
น้อมเกลา้ฯ ถวาย และตอ้งก าหนดขอบเขต มีแผนท่ีแสดงพื้ นท่ีส่วนท่ีน้อมเกลา้ฯ ถวายชดัเจน 
 - กรณีท่ีเป็นเอกชนอาจน้อมเกลา้ฯ ถวายสิทธิการใชพ้ื้ นท่ีดินของตน พื้ นท่ีน้ันตอ้งมี
เจา้ของพื้ นท่ีท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยมีการก าหนดสิทธิการใชพ้ื้ นท่ีดินของตน ก าหนด
ระยะเวลาเพื่อเป็น “โครงการสมทบ” ส าหรับโครงการ อพ.สธ. เช่น ในกิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร  
โดยใหป้ลูกรักษาทรัพยากร โดยสิทธิครอบครองท่ีดินยังเป็นของเอกชนผู ้น้อมเกลา้ฯ ถวาย  
แต่สิทธิและความรับผิดชอบในทรัพยากรต่าง ๆ เป็นของ อพ.สธ. (เฉพาะพื้ นท่ีท่ีเจา้ของมี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย) 
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14. แผนการด าเนินงาน อพ.สธ. 

 
14.1 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานดา้นวิชาการ 
  เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัย เพื่อการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ไดแ้ก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและด าเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ  
ในดา้นพืชน าไปสู่การพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรอ่ืน ๆ  ตามแนวพระราชด าริ ส าหรบัในทรพัยากรอ่ืน ๆ  
ใหม้ีแนวทางน าไปสู่การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งยัง่ยนืโดยมีการด าเนินการ ดงัน้ี 

14.1.1 แต่งตั้ง “คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานการอนุรักษ์และ
พฒันาการใชป้ระโยชน์จากพืชอนุรกัษ์ อพ.สธ.” โดยมี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษาและประสานงาน  
ท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการด าเนินงาน ประสานงาน แนะน าและส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินงานดา้นวิชาการร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ และมี“คณะท างานการอนุรกัษ์
และพัฒนาการใชป้ระโยชน์จากพืชอนุรักษ์ในพืชแต่ละชนิด” ตัวอย่างเช่น “คณะท างานการ
อนุรกัษ์และพฒันาการใชป้ระโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง”,“คณะท างานการอนุรกัษ์และพฒันาการใช้
ประโยชน์จากพืชทุเรียน” เป็นตน้ ซ่ึงขอพระราชทานแนวทางด าเนินงานพนัธุกรรมพืช 9 ชนิด 
ไดแ้ก่ ทุเรียน มะเกี๋ยง สกั ตีนฮุง้ดอย น้อยหน่าเครือ มะก้ิง กลว้ยไม ้ชาเมี่ยง ยางนา และจะมี
คณะท างานฯ พนัธุกรรมทรพัยากรอื่น ๆ ต่อไปโดยมีเป้าหมายในแต่ละทรพัยากร ดงัน้ี 
  1) ไดเ้ชื้ อพนัธุ์ สารพนัธุกรรม (genetic materials) ของพืชอนุรกัษ์ท่ีศึกษาวิจยั
ภายใตโ้ครงการวจิยัต่าง ๆ 
  2) ไดข้อ้มูลเชิงวิชาการท่ีจะน าไปสู่รูปแบบการวิจัยและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ท่ีศึกษา ตามกรอบแนวคิดการวิจยัภายใตก้ิจกรรม อพ.สธ. ท่ีสนองพระราชด าริ ฯ  
  3) ไดผ้ลงานวิจัยไปสู่การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน ในดา้นต่าง ๆ  
เป็นอาหาร เคร่ืองด่ืม เคร่ืองส าอาง เครื่องใชไ้มส้อย ยา ฯลฯ  
  4) ไดพ้ฒันาบุคลากร /ศกัยภาพของนักวิจยั /ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นต่างๆ การศึกษาวิจยั/ 
การถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลย ี/ศกัยภาพของศูนยป์ระสานงานเครือข่าย หรือศกัยภาพของชุมชน 
มีการถ่ายทอดความรู ้เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ชุมชนสามารถด าเนินการต่อเน่ืองอยา่งยัง่ยนื  
  5) ไดพ้ฒันามาตรฐานผลิตภณัฑท่ี์เกิดขึ้ นจากวตัถุดิบท่ีเป็นทรัพยากรพนัธุกรรมพืช 
และน าไปสู่การถ่ายทอดใหก้ับประชาชน ชุมชน ท าการตลาดใหก้ับผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมใหม้ีการผลิต
วตัถุดิบท่ีมีคุณภาพภายใตก้ารควบคุมแบบมาตรฐานสากลยอมรับ เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพ
ต่อไป 
 14.1.2 วางแผนร่วมกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
ด าเนินการศึกษาวิจยัการอนุรกัษ์ทรพัยากรตามแนวพระราชด าริท่ีพระราชทานใหไ้วแ้ละยงัไม่ได้
มีการด าเนินงาน โดยด าเนินงานใหค้รบถว้น 
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14.1.3 ประสานกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  
เพื่อด าเนินการจดัท าสรุปผลการศึกษาและวิจยัทรพัยากรต่าง ๆ ตามแนวพระราชด าริ ท่ีไดศึ้กษาวิจยั 
ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

14.1.4 ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริพิจารณาด าเนินการ
ก าหนดกรอบการศึกษาวิจยั อพ.สธ. ในระยะต่อไป เพื่อใหห้น่วยต่าง ๆ ใชเ้ป็นกรอบแนวทาง
ด าเนินงาน  
  
14.2 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานในกิจกรรมตา่งๆ ของ อพ.สธ. 
  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการด าเนินงานท่ีก าหนดไว ้ 
จึงก าหนดการด าเนินงานภายใต ้3 กรอบการด าเนินงาน และมีการด าเนินงาน 8 กิจกรรม 
ดงัรายละเอียดในหวัขอ้ท่ี 13 
   
14.3 แผนการด าเนินการและพฒันาในพ้ืนที่เป้าหมาย 
  พื้ นท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ใหส้อดคลอ้ง 
กบัแผนแม่บท อพ.สธ. น้ัน มีหลายลกัษณะ 
 

14.3.1 พ้ืนท่ีท่ีใชแ้นวทางด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. 
ได้แก่พ้ืนท่ีในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร ใช้พื้ นท่ีเป็นเป้าหมายหลัก  

เพื่อด าเนินงานในกิจกรรมส าหรบัพื้ นท่ีมาสนองพระราชด าริในกิจกรรมน้ี ไม่ไดห้มายความว่า
เป็นการน าพื้ นท่ีน้ันเขา้มาน้อมเกลา้ฯถวาย เพื่อใหเ้ป็นทรพัยสิ์นของ อพ.สธ. ส านักพระราชวงั  
แต่หมายถึงเป็นพื้ นท่ีท่ีด าเนินการโดยใชแ้นวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรพัยากร และ
ในอนาคตถา้หน่วยงานน้ัน ๆ มีนโยบายในการใชพ้ื้ นท่ีปกปักทรัพยากร เพื่อกิจกรรมอ่ืน ๆ  
ทางหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ น้ัน ๆ สามารถด าเนินการแจง้ความประสงคเ์ปล่ียนแปลงขนาด
และขอบเขตพ้ืนท่ีมายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีท่ีเป็นพื้ นท่ีล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า  
อาจตอ้งมีการขอพระราชทานพระราชานุญาต สุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 

 
14.3.2 พ้ืนท่ีนอ้มเกลา้ฯ ถวาย 

 - กรณีท่ีเป็นหน่วยราชการ หน่วยราชการท่ีน้อมเกลา้ฯถวาย พื้ นท่ีน้ันตอ้งมีเจา้ของพื้ นท่ี
ท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย ผูม้ีอ านาจสูงสุดของหน่วยราชการน้ันจะตอ้งเป็นผูล้งนามในหนังสือ 
น้อมเกลา้ฯ ถวาย และตอ้งก าหนดขอบเขต มีแผนท่ีแสดงพื้ นท่ีส่วนท่ีน้อมเกลา้ฯ ถวายชดัเจน 
 - กรณีท่ีเป็นเอกชนอาจน้อมเกลา้ฯ ถวายสิทธิการใชพ้ื้ นท่ีดินของตน พื้ นท่ีน้ันตอ้งมี
เจา้ของพื้ นท่ีท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยมีการก าหนดสิทธิการใชพ้ื้ นท่ีดินของตน ก าหนด
ระยะเวลาเพื่อเป็น “โครงการสมทบ” ส าหรับโครงการ อพ.สธ. เช่น ในกิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร  
โดยใหป้ลูกรักษาทรัพยากร โดยสิทธิครอบครองท่ีดินยังเป็นของเอกชนผู ้น้อมเกลา้ฯ ถวาย  
แต่สิทธิและความรับผิดชอบในทรัพยากรต่าง ๆ เป็นของ อพ.สธ. (เฉพาะพื้ นท่ีท่ีเจา้ของมี
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย) 
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 - กรณีการน้อมเกลา้ฯ ถวายพื้ นท่ีของเอกชนและทรงมีพระกรุณารับไวแ้ลว้เป็นของ 
อพ.สธ. ส านักพระราชวงั  ซ่ึงหมายถึงการท่ีทรงพระกรุณารบัไวน้ั้น เป็นการทรงรบัทางพฤตินัย  
ผูท่ี้น้อมเกลา้ฯ ถวาย จะตอ้งด าเนินการต่อไปในทางนิตินัยเพื่อถวายสิทธิและใหก้ารใชพ้ื้ นท่ี
ดงักล่าวเป็นไปเฉพาะเพือ่ อพ.สธ. ส านักพระราชวงั  
 

14.3.3 พ้ืนท่ีเป้าหมายเฉพาะท่ีไดพ้ระราชทานพระราชด ารใิหไ้วห้รอืทรงมีพระราชานุญาตแลว้  
 

 ใหเ้ร่งรัดด าเนินงานใหค้รบถว้นและเสร็จส้ินตามท่ีมีพระราชด าริ ทั้งน้ีหากมีการขยาย
หรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือสาระส าคัญในการด าเนินงาน  ใหน้ าความกราบบังคมทูลฯ 
ขอพระราชทานพระราชานุญาตก่อนตวัอยา่งเช่น 

การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ   
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด ารโิดยกองทพัเรอื (อพ.สธ. – ทร.) 
ในพ้ืนท่ีเกาะแสมสารและเกาะขา้งเคียง พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ
อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุร ีโดยมีแนวทางด าเนินงานดงัน้ี 
 1) ออกแบบ ก่อสร้าง ตกแต่ง จัดแสดงนิทรรศการและจัดการ 
พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  ตามท่ีทรงมีพระราชวนิิจฉยั 
 2) สร้างสวนพฤกษศาสตร์พืชเกาะทะเลไทยบนเกาะแสมสารและ
จดัเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติ 
 3) พฒันาพื้ นท่ีบริเวณเกาะแสมสารและเกาะขา้งเคียงใหเ้ป็นแหล่งเก็บ
รกัษาพนัธุกรรมพืชตามเกาะ 
 4) ส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรธรรมชาติตามเกาะ
ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอนัดามนั 
 5) ด าเนินการปลูกรกัษาพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรท่ีรวบรวมในพ้ืนท่ี    
เฉพาะท่ีจดัเตรียมไว ้
 6) ด าเนินการปกปักพนัธุกรรมพืช ชีวภาพและระบบนิเวศน์ของเกาะแสมสาร
และเกาะขา้งเคียง 
 7) ศึกษาและด าเนินการใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพืชทรัพยากรชีวภาพ 
และสนับสนุนการปฏิบติังานในพื้ นท่ี ของคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ.ซ่ึงเป็นนักวิชาการและ
นักวิจยั 
 

การด าเนินงานในพ้ืนท่ี กองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนาหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา (อพ.สธ. - นทพ.) อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี โดยมีแนวทาง
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
 1)   ด าเนินการเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก  
ตามแผนแม่บทท่ีหน่วยบญัชาการทหารพฒันาทูลเกลา้ฯ ถวายเมื่อ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 
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เพื่อรับการประเมินรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ ในการสนองพระราชด าริในงาน 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

15.2.2 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่ น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมัครเข้ามาเพื่อเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

ดูรายละเอียดไดจ้ากเวบ็ไซต ์อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และภาคผนวก หน้า 260 
 รายละเอียดของการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน สามารถดาวน์โหลดคู่มือ 
ไดจ้ากเว็บไซต์ อพ.สธ. และอ่านเพิ่มเติมจากแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ในงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน และน าไปสู่การประเมิน 
เพื่อรบัการประเมินรบัป้ายพระราชทาน และเกียรติบัตรฯ ในการสนองพระราชด าริในงานฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน  
 

16. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงานรวม 5 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

17. งบประมาณด าเนินงาน 
17.1  งบประมาณของ อพ.สธ. 
 อพ.สธ. เป็นหน่วยงานของส านักพระราชวงั จึงไดร้บังบประมาณจากส านักพระราชวงั 
 
17.2 งบประมาณของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ 
 อพ.สธ. มีหน้าท่ีขอแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดและแผนปฏิบัติงานรายปีของหน่วยงาน 
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อวิ เคราะห์ว่าสอดคล้องกับแนวทางการสนองพระราชด าริ  
ตามแผนแม่บทหรือไม่ และจัดระดับคะแนนของแผนปฏิบัติงานในระดับ B ขึ้ นไป อพ.สธ.  
จะกราบบงัคมทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพื่อทรงทราบ จากน้ันประสานงานกลับไปท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ือประกอบ 
การของบประมาณไปยงัส านักงบประมาณหรือแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป โดยการพิจารณาจดัระดับ
คะแนนน้ัน เพื่อท่ีแหล่งงบประมาณต่าง ๆ จะไดร้บัการยืนยนัว่าแผนงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ัน ด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. อยา่งแทจ้ริง โดยมิไดแ้อบอา้ง 
และงบประมาณท่ีได้มาจากส านักงบประมาณและแหล่งทุนต่าง ๆ หน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ จะใชจ้่ายงบประมาณเพื่อการด าเนินงานในอพ.สธ. เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 
ท่ีก าหนดไวข้องการของบประมาณ เป็นลกัษณะประหยดั เหมาะสม ตรวจสอบได ้มีความชดัเจน
ทุกขั้นตอนและใชเ้ฉพาะในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เท่าน้ัน  
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 15.1.3 การประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. สนองพระราชด าริ 
โดยหน่วยงานน้ัน  ประกอบดว้ย หวัหน้าหน่วยงาน หรือ หวัหน้าส่วนราชการน้ัน ๆ เป็นประธาน
คณะกรรมการด าเนินงาน และมีคณะกรรมการต่าง ๆ ลงนามประกาศโดยหวัหน้าหน่วยงานฯ น้ัน ๆ  
ใหดู้รายละเอียดในขอ้ 16.2.1 ตัวอย่างชื่อคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน 
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  ได้แก่  คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.สนองพระราชด าริ 
โดยกองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.) คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.สนองพระราชด าริโดย 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อพ.สธ.-กฟผ.) คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. 
สนองพระราชด าริโดยจงัหวดัอุตรดิตถ ์(อพ.สธ.-อต.) เป็นตน้ 

15.1.4 เมื่อไดร้ับพระราชทานพระราชานุญาตใหเ้ขา้ร่วมสนองพระราชด าริ หัวหน้า
หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน-หน่วยงานฯ แล้วน้ัน หน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริน้ัน ๆ  สามารถด าเนินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 
อย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมกนัจดัท าแผนแม่บทของหน่วยงานและแผนปฏิบติัการรายปีร่วมกบั อพ.สธ. 
โดยมีกรอบการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริและเห็นพอ้งตอ้งกัน เพื่อขอพระราชทาน
โปรดเกลา้ฯ ต่อไป   

15.1.5 การท าแผนปฏิบัติการรายปีงบประมาณจะน าไปสู่การจัดตั้งงบประมาณ
ด าเนินงานประจ าปี โดยในแต่ละปีใหห้น่วยงานฯ ส่งรายละเอียดของแผนปฏิบัติการรายปีให้
สอดคลอ้งกบัแผนแม่บทท่ีท าไว ้และส่งมาให ้อพ.สธ. ภายในวนัท่ี 31 สิงหาคม ของทุกปี และ 
อพ.สธ. จะพิจารณาใหค้วามเห็นชอบว่าเป็นไปตามกรอบแผนแม่บทและกรอบการด าเนินงาน
หรือไม่ โดยใหส้่งแผนปฏิบติังานมาท่ี อพ.สธ. โดยผูอ้ านวยการ อพ.สธ. น าความกราบบงัคมทูลฯ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากน้ัน อพ.สธ. 
ด าเนินการแจง้ระดับคะแนนกลบัไปท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ สามารถดูรายละเอียด 
ในภาคผนวกเร่ืองขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการฯ และงบประมาณตามแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

ในการสนองพระราชด าริใน อพ.สธ. การท ากรอบแผนแม่บทแผนปฏิบัติ จึงตอ้ง
เป็นไปตามกรอบกิจกรรมของ อพ.สธ. แนวทางการด าเนินงาน การจัดท างบประมาณ 
ที่ประหยดั ตรวจสอบไดแ้ละใชเ้ฉพาะในงานของ อพ.สธ. เท่านั้น  
 
15.2 การสมคัรเขา้มาสนองพระราชด าริโดยไม่ตอ้งมีพระราชานุญาต 

การพิจารณาตอบรบัโดยผูอ้ านวยการ อพ.สธ.   
15.2.1 การขอสนองพระราชด ารขิองสถาบนัการศึกษา  
สถานศึกษาสมคัรเขา้มาเพื่อเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ดูรายละเอียดไดจ้าก

เว็บไซต ์อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และภาคผนวก หน้า 260 
 รายละเอียดของการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้
จากเว็บไซต์ อพ.สธ. และอ่านเพิ่มจากแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้ง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และน าไปสู่การประเมิน 
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เพื่อรับการประเมินรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ ในการสนองพระราชด าริในงาน 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

15.2.2 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่ น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสมัครเข้ามาเพื่อเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

ดูรายละเอียดไดจ้ากเวบ็ไซต ์อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และภาคผนวก หน้า 260 
 รายละเอียดของการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน สามารถดาวน์โหลดคู่มือ 
ไดจ้ากเว็บไซต์ อพ.สธ. และอ่านเพ่ิมเติมจากแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ในงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน และน าไปสู่การประเมิน 
เพื่อรบัการประเมินรบัป้ายพระราชทาน และเกียรติบัตรฯ ในการสนองพระราชด าริในงานฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน  
 

16. ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ระยะเวลาด าเนินงานรวม 5 ปี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
 

17. งบประมาณด าเนินงาน 
17.1  งบประมาณของ อพ.สธ. 
 อพ.สธ. เป็นหน่วยงานของส านักพระราชวงั จึงไดร้บังบประมาณจากส านักพระราชวงั 
 
17.2 งบประมาณของหน่วยงานที่รว่มสนองพระราชด าริ 
 อพ.สธ. มีหน้าท่ีขอแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดและแผนปฏิบัติงานรายปีของหน่วยงาน 
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อวิ เคราะห์ว่าสอดคล้องกับแนวทางการสนองพระราชด าริ  
ตามแผนแม่บทหรือไม่ และจัดระดับคะแนนของแผนปฏิบัติงานในระดับ B ขึ้ นไป อพ.สธ.  
จะกราบบงัคมทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือทรงทราบ จากน้ันประสานงานกลับไปท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อประกอบ 
การของบประมาณไปยงัส านักงบประมาณหรือแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป โดยการพิจารณาจดัระดับ
คะแนนน้ัน เพื่อท่ีแหล่งงบประมาณต่าง ๆ จะไดร้บัการยืนยนัว่าแผนงานต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ัน ด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. อยา่งแทจ้ริง โดยมิไดแ้อบอา้ง 
และงบประมาณท่ีได้มาจากส านักงบประมาณและแหล่งทุนต่าง ๆ หน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ จะใชจ้่ายงบประมาณเพื่อการด าเนินงานในอพ.สธ. เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 
ท่ีก าหนดไวข้องการของบประมาณ เป็นลกัษณะประหยดั เหมาะสม ตรวจสอบได ้มีความชดัเจน
ทุกขั้นตอนและใชเ้ฉพาะในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เท่าน้ัน  
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  หนา้ที่และภารกิจของคณะกรรมการ อพ.สธ. 
- รบันโยบายและกรอบการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงาน ในการสนอง

พระราชด าริ หรือสนับสนุน อพ.สธ.   
- หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร มีหน้าท่ีแต่งตั้ง คณะกรรมการ

ด าเนินงานฯ, คณะอนุกรรมการฯ, คณะท างานฯ ของตน ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงาน และองคก์รน้ัน ๆ และส่งประกาศแต่งตั้งกลบัมาท่ีผูอ้ านวยการ อพ.สธ.   

- หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรอ านวยการ สนับสนุนใหก้าร
ด าเนินงาน อพ.สธ. ในพื้ นท่ีและเขตความรับผิดชอบของตนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคต์ามแผนแม่บท อพ.สธ.   
 

18.2 ระดบัปฏิบตั ิ 
  18.2.1 คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.สนองพระราชด าริโดยหน่วยงานท่ีร่วม
สนองพระราชด าริ ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานราชการ, รฐัวิสาหกิจ  และองคก์รต่าง ๆ เช่น หน่วยงาน
ระดับกรม เช่น กรมวิชาการเกษตร (อพ.สธ.-กวก.) สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) เป็นตน้ เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานต่าง ๆ  
โดยท่ีมีหวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน และหวัหน้าองคก์รต่าง ๆ เป็นประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ท าหน้าท่ีรบัผิดชอบการด าเนินงาน อพ.สธ. ของแต่ละหน่วยงานในภาพรวมทั้งหมด 
เพื่อสนับสนุนในการด าเนินงาน อพ.สธ. ต่อไป เช่น ในกรณีของจงัหวดัต่าง ๆ จงัหวดัท่ีเขา้ร่วม
สนองพระราชด าริ เป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
คณะกรรมการด าเนินงาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 15.1 การขอสนองพระราชด าริ 
โดยขอพระราชานุญาต)  
  องคป์ระกอบของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 
    1) คณะกรรมการด าเนินงานฯ ควรประกอบดว้ยหวัหน้าส่วนราชการ/หวัหน้าองคก์ร 
และบุคลากรเฉพาะของหน่วยงานเอง การบูรณาการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานส่วนราชการ
อ่ืนๆ รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ควรด าเนินการตั้งเป็นคณะท างาน โดยขอใหห้น่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริด าเนินการประกาศคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. อย่างเป็นทางการ (ลงนาม
โดยหวัหน้าส่วนราชการ, หวัหน้าหน่วยงาน) มายงั อพ.สธ. เพ่ือทราบ 
 ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานฯ  
ควรเป็นต าแหน่งท่ีสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกไดดี้ เพื่อใหเ้กิดการ
ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ภายในหน่วยงานฯ  
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใหม้ีต าแหน่งผูช้่วยเลขานุการฯ ยกตวัอยา่งเช่น  
                    ก. กลุ่มจังหวัด (G8) ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ ควรเป็นต าแหน่ง 
“หัวหน้าส านักงานจังหวัด” เพื่อท่ีจะสามารถประสานงานร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดของ
จังหวัดน้ันๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ “หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดและผูแ้ทนส่วนราชการ  
ท่ีเกี่ยวขอ้ง” เป็นผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ เป็นตน้   
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โดยลักษณะแหล่งท่ีมาของบประมาณมีดงัน้ี 
17.2.1 งบประมาณปกติประจ าปีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ซ่ึงด าเนินงานปกติ 

ตามพนัธกิจ ของหน่วยงานน้ัน ๆ และงานสอดคลอ้งกบัแผนแม่บท อพ.สธ.หรือมีความจ าเป็น 
ในการขอตั้งงบประมาณเฉพาะจากส านักงบประมาณเพื่อการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
โดยผ่านความเห็นและการสนับสนุนจาก อพ.สธ.  

17.2.2 งบประมาณองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
17.2.3 งบประมาณจากแหล่งทุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และ

นวตักรรม หรือแหล่งทุนวิจยัอื่น ๆ  
17.2.4 งบจากจงัหวดัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
17.2.5 งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ 

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) ตามระเบียบวิธีการของบประมาณ กปร. 
17.2.6 งบประมาณจากภาคเอกชน/มูลนิธิ/สถาบนั/สมาคม ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  
17.2.7 งบอ่ืน ๆ 
ในกรณีท่ีหน่วยงานขอตั้งงบประมาณ เพื่อการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. น้ัน 

จ าเป็นตอ้งไดผ่้านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ มีมติท่ีประชุม 
และท าหนังสือแจง้มาท่ี อพ.สธ. หรือมีการประสานงานกับทาง อพ.สธ. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  
ดูรายละเอียดในภาคผนวกเรื่องขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการฯ และงบประมาณ
ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
   

18. องคก์รการบริหารงาน 
 เพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานสนองพระราชด าริและสอดคลอ้งกบัการบริหารงานภาครฐั 
จึงเห็นควรก าหนดองคก์รการบริหารงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2569) ประกอบดว้ย 
 18.1  ระดบันโยบาย  
  ไดแ้ก่  
  คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะกรรมการ อพ.สธ.) (ดูรายชื่อในภาคผนวก) 
  องคป์ระกอบของคณะกรรมการ อพ.สธ. 
  1) เลขาธิการพระราชวงั เป็นประธาน  

2) รองผูอ้ านวยการ อพ.สธ. เป็นรองประธาน 
  3) หวัหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ร่วมเป็นคณะกรรมการ  
  4) ผูช้่วยผูอ้ านวยการ อพ.สธ. เป็นเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
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  หนา้ที่และภารกิจของคณะกรรมการ อพ.สธ. 
- รบันโยบายและกรอบการด าเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงาน ในการสนอง

พระราชด าริ หรือสนับสนุน อพ.สธ.   
- หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร มีหน้าท่ีแต่งตั้ง คณะกรรมการ

ด าเนินงานฯ, คณะอนุกรรมการฯ, คณะท างานฯ ของตน ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ 
หน่วยงาน และองคก์รน้ัน ๆ และส่งประกาศแต่งตั้งกลบัมาท่ีผูอ้ านวยการ อพ.สธ.   

- หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กรอ านวยการ สนับสนุนใหก้าร
ด าเนินงาน อพ.สธ. ในพื้ นท่ีและเขตความรับผิดชอบของตนใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงคต์ามแผนแม่บท อพ.สธ.   
 

18.2 ระดบัปฏิบตั ิ 
  18.2.1 คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.สนองพระราชด าริโดยหน่วยงานท่ีร่วม
สนองพระราชด าริ ซ่ึงอาจเป็นหน่วยงานราชการ, รฐัวิสาหกิจ  และองคก์รต่าง ๆ เช่น หน่วยงาน
ระดับกรม เช่น กรมวิชาการเกษตร (อพ.สธ.-กวก.) สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (อพ.สธ.-จฬ.) เป็นตน้ เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานต่าง ๆ  
โดยท่ีมีหวัหน้าส่วนราชการ หวัหน้าหน่วยงาน และหวัหน้าองคก์รต่าง ๆ เป็นประธานคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ท าหน้าท่ีรบัผิดชอบการด าเนินงาน อพ.สธ. ของแต่ละหน่วยงานในภาพรวมทั้งหมด 
เพื่อสนับสนุนในการด าเนินงาน อพ.สธ. ต่อไป เช่น ในกรณีของจงัหวดัต่าง ๆ จงัหวดัท่ีเขา้ร่วม
สนองพระราชด าริ เป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
คณะกรรมการด าเนินงาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ้ 15.1 การขอสนองพระราชด าริ 
โดยขอพระราชานุญาต)  
  องคป์ระกอบของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 
    1) คณะกรรมการด าเนินงานฯ ควรประกอบดว้ยหวัหน้าส่วนราชการ/หวัหน้าองคก์ร 
และบุคลากรเฉพาะของหน่วยงานเอง การบูรณาการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานส่วนราชการ
อ่ืนๆ รวมทั้งภาคเอกชนต่าง ๆ ควรด าเนินการตั้งเป็นคณะท างาน โดยขอใหห้น่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริด าเนินการประกาศคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. อย่างเป็นทางการ (ลงนาม
โดยหวัหน้าส่วนราชการ, หวัหน้าหน่วยงาน) มายงั อพ.สธ. เพ่ือทราบ 
 ต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานฯ  
ควรเป็นต าแหน่งท่ีสามารถประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกไดดี้ เพื่อใหเ้กิดการ
ประสานงานและติดตามผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ภายในหน่วยงานฯ  
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และใหม้ีต าแหน่งผูช้่วยเลขานุการฯ ยกตวัอยา่งเช่น  
                    ก. กลุ่มจังหวัด (G8) ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการ ควรเป็นต าแหน่ง 
“หัวหน้าส านักงานจังหวัด” เพื่อท่ีจะสามารถประสานงานร่วมกับทุกหน่วยงานในสังกัดของ
จังหวัดน้ันๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ “หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์จังหวัดและผูแ้ทนส่วนราชการ  
ท่ีเกี่ยวขอ้ง” เป็นผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ เป็นตน้   
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  18.2.2 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยมีหัวหน้าชมรมคณะ
ปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. เป็นประธานโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมฯ โดยมีสมาชิกชมรม
คือนักวิจยั/คณาจารย/์อาสาสมคัร จากหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เป็นตน้ 
            หนา้ท่ีของชมรมคณะปฏิบตัิงานวทิยาการ อพ.สธ. 
   รับนโยบายและประสานงานกับ อพ.สธ.มีหน้าท่ีจัดบุคลากรเขา้ส ารวจเก็บ
รวบรวมศึกษาพืชพรรณและทรพัยากร และงานวจิยัต่อเน่ืองตามแผนงานของ อพ.สธ. 
 
  18.2.3  คณะท างานจัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดูรายชื่อใน
ภาคผนวก) โดยมีรองผู้อ านวยการ อพ.สธ. เป็นประธานคณะท างาน และเลขานุการ
คณะกรรมการ อพ.สธ. เป็นเลขานุการคณะท างานในแต่ละกลุ่มของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ 10 กลุ่ม โดยมีคณะท างานท่ีมาจากหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ มีหน้าท่ี
พิจารณาใหแ้นวทางในการจดัท าและปรบัปรุงแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

19. การจดัท าแผนปฏิบตักิาร 
การท าแผนปฏิบติัการจะน าไปสู่การจัดตั้งงบประมาณด าเนินงานประจ าปี โดยในแต่ละปี

ใหห้น่วยงานฯ ส่งรายละเอียดใหก้ับ อพ.สธ. และ อพ.สธ.จะพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบว่า
เป็นไปตามกรอบแผนแม่บท กรอบการด าเนินงานหรือไม่ (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี) 
อพ.สธ. จะท าหนังสือส่งแผนปฏิบติังานฯ และงบประมาณ ของโครงการต่างๆ โดยมีรายละเอียด
แต่ละโครงการฯ ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริกราบบังคมทูลทรงทราบใตฝ่้าละออง 
พระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และ อพ.สธ. จะแจง้ผลการพิจารณาเป็นระดับคะแนนกลบัไปยงัหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 
ดังน้ันการท ากรอบแผนแม่บท แผนปฏิบัติ จึงต้องเป็นไปตามกรอบกิจกรรมของ  อพ.สธ.  
ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท การจดัท างบประมาณท่ีประหยดั ตรวจสอบไดแ้ละ 
ใชเ้ฉพาะในงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เท่าน้ัน  
 19.1 หน่วยงานต่าง ๆ โดยคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานน้ัน ๆ จดัท า
แผนปฏิบติัการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
และแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการของหน่วยงานของตน เช่น บรรจุอยูใ่น
แผนปฏิบติัราชการของ จงัหวดั มหาวิทยาลยั กรม กระทรวง เพื่อผูกพนัในการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีของแต่ละหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ัน ๆ 
 19.2 แผนปฏิบัติงานท่ีจดัท าขึ้ นในแต่ละปีจะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ จะตอ้งเป็นประโยชน์และมีความต่อเน่ือง และมีการ
วางแผนงบประมาณในเร่ืองของการบ ารุงรกัษาและการจดัการต่าง ๆ 

19.3 การปฏิบัติตามแผนงานประจ าปีท่ีจัดท าขึ้ นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ และน าเสนอมายงัผูอ้ านวยการ อพ.สธ. 
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 ข. กลุ่มมหาวิทยาลัย (G5) และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล (G6) ต าแหน่งกรรมการและเลขานุการควรเป็นต าแหน่ง รองอธิการบดีฯ  
ท่ีไดร้ับมอบหมายจากอธิการบดี หรือ ผูอ้ านวยการศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.หรือศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. (ซึ่งเป็นต าแหน่งท่ีรองอธิการบดีฯ มาด ารงต าแหน่ง ผอ.ศูนยฯ์ เป็นตน้)  
              2) รายนามคณะกรรมการด าเนินงานฯ  

ใหผู้บ้ังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานฯน้ัน ๆ เป็นผูพ้ิจารณารายนามคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานฯ พิจารณาและประกาศแต่งตั้ง โดยแนบรายชื่อผูด้ ารงต าแหน่ง 
ในขณะน้ัน เมื่อมีการเปล่ียนแปลงผูด้ ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ ขอใหท้ าหนังสือแจง้มาท่ี 
อพ.สธ. เพือ่น าความกราบบงัคมทูลทรงทราบฯ ต่อไป 
  - ใหแ้ต่ละหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริแต่งตั้ง เลขานุการคณะกรรมการ
อพ.สธ. เขา้ไปเป็นหน่ึงในรองประธานคณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานฯ เพื่อจะไดเ้ขา้
ประชุมติดตามงาน รบัทราบปัญหาต่าง ๆ และท าความเขา้ใจในงานของ อพ.สธ. ในการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานในทุกครั้ง 

 - รายช่ือคณะกรรมการฯดังกล่าวสามารถปรบัปรุงเปล่ียนแปลงได ้ทุกครั้งท่ีมี
การเปล่ียนแปลงขอใหท้ าหนังสือแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษรมายงั ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. เพ่ือทราบ 
  

ตวัอยา่งชื่อคณะกรรมการด าเนินงานฯท่ีถูกตอ้ง ยกตวัอยา่งท่ีสนองพระราชด าริโดย 
กองทพัเรือ ชื่ อเต็มคือ 

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย กองทพัเรือ 
               ชื่ อยอ่คือ                         (อพ.สธ. –ทร.) 

หนา้ที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าร ิ
- จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท่ีมีหวัหน้าหน่วยงานน้ัน ๆ เป็นประธาน 

อยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
-   ร่างและจดัท าแผนแม่บทของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

 -   ร่างและจดัท าแผนปฏิบติัการรายปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
 -   ด าเนินงานและติดตามงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการและสอดคลอ้งกบั 
แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. 

-   สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้ นท่ีโครงการฯ 
-   จดัท ารายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  

และรายงานประจ าปีงบประมาณ 
- แต่งตั้งคณะท างานหรืออนุกรรมการเพื่อด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน 

อพ.สธ. 
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  18.2.2 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยมีหัวหน้าชมรมคณะ
ปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. เป็นประธานโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมฯ โดยมีสมาชิกชมรม
คือนักวิจยั/คณาจารย/์อาสาสมคัร จากหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เป็นตน้ 
            หนา้ท่ีของชมรมคณะปฏิบตัิงานวทิยาการ อพ.สธ. 
   รับนโยบายและประสานงานกับ อพ.สธ.มีหน้าท่ีจัดบุคลากรเขา้ส ารวจเก็บ
รวบรวมศึกษาพืชพรรณและทรพัยากร และงานวจิยัต่อเน่ืองตามแผนงานของ อพ.สธ. 
 
  18.2.3  คณะท างานจัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดูรายชื่อใน
ภาคผนวก) โดยมีรองผู ้อ านวยการ อพ.สธ. เป็นประธานคณะท างาน และเลขานุการ
คณะกรรมการ อพ.สธ. เป็นเลขานุการคณะท างานในแต่ละกลุ่มของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ 10 กลุ่ม โดยมีคณะท างานท่ีมาจากหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ มีหน้าท่ี
พิจารณาใหแ้นวทางในการจดัท าและปรบัปรุงแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวทาง
พระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

19. การจดัท าแผนปฏิบตักิาร 
การท าแผนปฏิบติัการจะน าไปสู่การจัดตั้งงบประมาณด าเนินงานประจ าปี โดยในแต่ละปี

ใหห้น่วยงานฯ ส่งรายละเอียดใหก้ับ อพ.สธ. และ อพ.สธ.จะพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบว่า
เป็นไปตามกรอบแผนแม่บท กรอบการด าเนินงานหรือไม่ (ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกปี) 
อพ.สธ. จะท าหนังสือส่งแผนปฏิบติังานฯ และงบประมาณ ของโครงการต่างๆ โดยมีรายละเอียด
แต่ละโครงการฯ ของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริกราบบังคมทูลทรงทราบใตฝ่้าละออง 
พระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และ อพ.สธ. จะแจง้ผลการพิจารณาเป็นระดับคะแนนกลบัไปยงัหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 
ดังน้ันการท ากรอบแผนแม่บท แผนปฏิบัติ จึงต้องเป็นไปตามกรอบกิจกรรมของ  อพ.สธ.  
ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท การจดัท างบประมาณท่ีประหยดั ตรวจสอบไดแ้ละ 
ใชเ้ฉพาะในงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เท่าน้ัน  
 19.1 หน่วยงานต่าง ๆ โดยคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานน้ัน ๆ จดัท า
แผนปฏิบติัการ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 
และแผนปฏิบติัการประจ าปี โดยบรรจุไวใ้นแผนปฏิบติัการของหน่วยงานของตน เช่น บรรจุอยูใ่น
แผนปฏิบติัราชการของ จงัหวดั มหาวิทยาลยั กรม กระทรวง เพื่อผูกพนัในการจดัท างบประมาณ
รายจา่ยประจ าปีของแต่ละหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ัน ๆ 
 19.2 แผนปฏิบัติงานท่ีจดัท าขึ้ นในแต่ละปีจะตอ้งค านึงถึงผลประโยชน์ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว ครุภัณฑ์และส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ จะตอ้งเป็นประโยชน์และมีความต่อเน่ือง และมีการ
วางแผนงบประมาณในเร่ืองของการบ ารุงรกัษาและการจดัการต่าง ๆ 

19.3 การปฏิบัติตามแผนงานประจ าปีท่ีจัดท าขึ้ นต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ และน าเสนอมายงัผูอ้ านวยการ อพ.สธ. 
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เป็นขั้นตน้ เพื่อน าความกราบบังคมทูลทรงทราบฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ต่อไป หลงัจากน้ัน 
อพ.สธ. จะแจง้ผลการพิจารณากลบัไปยงัหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ือยนืยนัวา่หน่วยงาน
ได้ท างานสนองพระราชด าริสอดคล้องตามแผนแม่บท จัดระดับคะแนน ตามรายละเอียด 
ในข้อ 17.2.1 และในภาคผนวกเรื่องขั้นตอนการพิจารณาและสนับสนุนโครงการฯ และ
งบประมาณตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
 

20.  การตดิตามประเมินผล 
 20.1 ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริน้ัน ๆ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง  และใหค้ณะอนุกรรมการฯ หรือคณะท างานฯ 
จดัการประชุมและรายงานผลใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ทราบอย่างสม า่เสมอ
ก่อนประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ เพื่อขับเคล่ือนงานและ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ รบัทราบผลงานและอุปสรรคต่าง ๆ  
 20.2  การติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ี ร่วมสนองพระราชด า ริ   
โดยท่ีคณะกรรมการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ส่งรายงานแสดง
ความกา้วหน้าของการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน และรายงานประจ าปีทุก ๆ ปี ภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี ผูอ้ านวยการ อพ.สธ.  เพื่อน าความกราบบงัคมทูลฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

20.3 เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. หรือผู ้แทน เข้าร่วมประชุมชี้ แจงและ 
ร่วมพิจารณาในการด าเนินงานร่วมสนองพระราชด าริ รวมถึงไปประสานติดตามงานกบัหน่วยงาน
และร่วมประชุมกับคณะกรรมการด าเนินงานในแต่ละหน่วยงานท่ีสนองพระราชด า ริ 
ตามก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานฯ 
 20.4  การประเมินผลการด าเนินงาน อพ.สธ. สามารถกระท าได้โดยขออนุญาต
ผูอ้ านวยการ อพ.สธ.เท่าน้ัน หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ หากมีความประสงค์ใหม้ีการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ในส่วนท่ีตนร่วมสนองพระราชด าริ ใหส้่งร่างโครงการประเมินผล 
ใหผู้อ้ านวยการ อพ.สธ. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 

20.5 การประเมินผลการด าเนินงาน อพ.สธ. ส านักพระราชวงั สามารถด าเนินการได้
โดยความเห็นชอบของประธานคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. เท่าน้ัน  
 20.6 อพ.สธ. จดัท ารายงานประจ าปี ท าแผนปฏิบัติการรายปีในส่วนของ อพ.สธ. และ
ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  มีการประชุมประจ าปีของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.  
เพื่อสรุปผลงานประจ าปีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน โดยมีผูอ้ านวยการ 
อพ.สธ. ทูลเกลา้ฯ ถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ต่อไป 
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 4) วนัที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2521 ในเรือ่งรกัษาทรพัยากร 
 พระราชด ารสัในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

“...ทุกวนัน้ีประเทศไทยยงัมีทรพัยากรพรอ้มมูล ทั้งทรพัยากรธรรมชาติและ ทรพัยากร
บุคคล ซ่ึงเราสามารถน ามาใชเ้สรมิสรา้งความอุดมสมบูรณแ์ละเสถียรภาพอันถาวรของบา้นเมือง
ไดเ้ป็นอยา่งดี ขอ้ส าคัญเราตอ้งรูจ้กัใชท้รพัยากรน้ันอยา่งฉลาด คือไม่น ามาทุ่มเทใชใ้หส้ิ้นเปลือง
ไปโดยไรป้ระโยชน์ หรือไดป้ระโยชน์ไม่คุม้ค่า หากแต่ระมัดระวงัใชด้ว้ยความประหยดัรอบคอบ
ประกอบดว้ยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตอ้งเหมาะสม โดยมุ่งถึง
ประโยชน์แทจ้รงิท่ีจะเกิดแก่ประเทศชาติ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตอนัยนืยาว...” 
 
 5)  พ.ศ. 2528 ทรงใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีพาะเล้ียงเน้ือเยือ่อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 
    ในวนัพืชมงคล วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พรอ้มดว้ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคารหอ้งปฏิบติัการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชท่ีโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแสใหอ้นุรักษ์ 
ตน้ขนุนหลงัพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ ในพระบรมมหาราชวงั 
  ความส าเร็จของการใชว้ิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ขยายพันธุ์ขนุนไพศาลทักษิณ
น าไปสู่การขยายพันธุ์ตน้ไมท่ี้มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงเป็นพืชเอกลักษณ์ของพระราชวงัต่าง ๆ แลว้
อนุรักษ์ไวอี้กหลายชนิด ไดแ้ก่ พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ท่ีอยู่ในพระบรมมหาราชวงั และสมอไทย  
ในพระท่ีนัง่อมัพรสถานมงคล ในขณะเดียวกนัก็ไดม้ีการพฒันาเทคโนโลยีการเก็บรกัษาพนัธุกรรม
ของพืชเอกลักษณ์ในสภาวะปลอดเชื้ อในอุณหภูมิต า่  เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้
ในอนาคต จนท าใหเ้ก็บรักษาเน้ือเยื่อขนุนท่ีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลว 
มีเน้ือเยือ่ขนุนท่ีรอดชีวติอยูไ่ด ้23 เปอรเ์ซ็นต ์ 
 
 6)  พ.ศ. 2529 ทรงใหอ้นุรกัษพ์นัธุกรรมหวาย 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มีพระราชด าริใหอ้นุรกัษ์และขยายพนัธุห์วายชนิดต่าง ๆ โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่เพ่ือเตรียมการ
แกปั้ญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นเป้าหมายคือ 
หวายขอ้ด า หวายน ้าผ้ึง หวายตะคา้ทอง หวายหอม หวายแดง หวายโป่ง หวายก าพวน หวายงวย 
และหวายขี้ เส้ียน เมื่อขยายพันธุ์ได้ต้นท่ีสมบูรณ์ของหวายขอ้ด า และหวายตะค้าทองแล้ว  
ก็ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตใหท้ าการทดลองปลูกต้นหวายเหล่าน้ันในป่ายางนา 
ใกลพ้ระต าหนักเรือนตน้ สวนจิตรลดา และมีพระราชด าริใหท้ดลองปลูกท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเชียงใหม่  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัสกลนคร และศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทองอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จงัหวดันราธิวาส  
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชด าร ิพระบรมราโชวาท พระราชด ารสั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละจุดเริ่มตน้ อพ.สธ. 
 

 1) พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปักรกัษายางนา 
  ในฤดูรอ้นเกือบทุกปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเสด็จพระราชด าเนินโดยรถไฟ ต่อมาเสด็จฯโดยรถยนต์  
เม่ือเสด็จฯ ผ่านอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขา้งทางมีต้นยางขนาดใหญ่ขึ้ นอยู่มากมี
พระราชด าริท่ีจะสงวนบริเวณป่าตน้ยางน้ีไวเ้ป็นสวนสาธารณะดว้ยพระราชทรพัย ์แต่ไม่สามารถ
จัดถวายตามพระราชประสงค์ เพราะมีราษฎรเขา้มาท าไร่ท าสวนในบริเวณน้ันมาก จะตอ้ง
จา่ยเงินทดแทนในการจดัหาท่ีใหม่ในอตัราท่ีไม่สามารถจดัได ้
 
 2) พ.ศ. 2504 ป่าสาธิตทดลอง 
  เมื่อไม่สามารถด าเนินการปกปักรักษาตน้ยางนาท่ีอ าเภอท่ายางได ้พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงทดลองปลูกตน้ยางเอง  
โดยทรงเพาะเมล็ดท่ีเก็บจากตน้ยางนาในเขตอ าเภอท่ายาง ในกระถางบนพระต าหนักเป่ียมสุข  
วงัไกลกงัวล หวัหิน และทรงปลูกตน้ยางนาเหล่าน้ันในแปลงทดลองป่าสาธิตใกลพ้ระต าหนักเรือนตน้ 
สวนจิตรลดา พรอ้มขา้ราชบริพาร เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จ านวน 1,250 ตน้  
ตน้ยางท่ีท่ายางสูญส้ินแต่พนัธุกรรมของยางนาเหล่าน้ันยงัอนุรกัษ์ไวไ้ดท่ี้สวนจิตรลดา 
  ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหน้ าพรรณไมจ้ากภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศมาปลูก 
ในบริเวณท่ีประทับสวนจิตรลดา เพื่อใหเ้ป็นท่ีศึกษาพรรณไมข้องนิสิตนักศึกษาแทนท่ีจะตอ้ง
เดินทางไปทัว่ประเทศ 
 
 3) วนัที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2521 ในเรือ่งรกัษาทรพัยากร 
 พระบรมราโชวาทในการเสด็จฯออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

“....ธรรมชาติแวดลอ้มของเรา ไม่วา่จะเป็นแผน่ดิน ป่าไม ้แม่น า้ ทะเล และอากาศ มิได ้
เป็นเพียงส่ิงสวยๆ งามๆ เท่าน้ัน หากแต่เป็นส่ิงจ  าเป็นส าหรบัการด ารงชีวิตของเรา และการ
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของเราไวใ้หด้ีน้ี ก็เท่ากับเป็นการปกปักรกัษาอนาคตไวใ้หลู้กหลานของเรา
ดว้ย...” 
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 4) วนัที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2521 ในเรือ่งรกัษาทรพัยากร 
 พระราชด ารสัในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

“...ทุกวนัน้ีประเทศไทยยงัมีทรพัยากรพรอ้มมูล ทั้งทรพัยากรธรรมชาติและ ทรพัยากร
บุคคล ซ่ึงเราสามารถน ามาใชเ้สรมิสรา้งความอุดมสมบูรณแ์ละเสถียรภาพอันถาวรของบา้นเมือง
ไดเ้ป็นอยา่งดี ขอ้ส าคัญเราตอ้งรูจ้กัใชท้รพัยากรน้ันอยา่งฉลาด คือไม่น ามาทุ่มเทใชใ้หส้ิ้นเปลือง
ไปโดยไรป้ระโยชน์ หรือไดป้ระโยชน์ไม่คุม้ค่า หากแต่ระมัดระวงัใชด้ว้ยความประหยดัรอบคอบ
ประกอบดว้ยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตอ้งเหมาะสม โดยมุ่งถึง
ประโยชน์แทจ้รงิท่ีจะเกิดแก่ประเทศชาติ ทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตอนัยนืยาว...” 
 
 5)  พ.ศ. 2528 ทรงใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีพาะเล้ียงเน้ือเยือ่อนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 
    ในวนัพืชมงคล วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พรอ้มดว้ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคารหอ้งปฏิบติัการ
เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชท่ีโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแสใหอ้นุรักษ์ 
ตน้ขนุนหลงัพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ ในพระบรมมหาราชวงั 
  ความส าเร็จของการใชว้ิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ขยายพันธุ์ขนุนไพศาลทักษิณ
น าไปสู่การขยายพันธุ์ตน้ไมท่ี้มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงเป็นพืชเอกลักษณ์ของพระราชวงัต่าง ๆ แลว้
อนุรักษ์ไวอี้กหลายชนิด ไดแ้ก่ พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ท่ีอยู่ในพระบรมมหาราชวงั และสมอไทย  
ในพระท่ีนัง่อมัพรสถานมงคล ในขณะเดียวกนัก็ไดม้ีการพฒันาเทคโนโลยีการเก็บรกัษาพนัธุกรรม
ของพืชเอกลักษณ์ในสภาวะปลอดเชื้ อในอุณหภูมิต า่  เพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได ้
ในอนาคต จนท าใหเ้ก็บรักษาเน้ือเยื่อขนุนท่ีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลว 
มีเน้ือเยือ่ขนุนท่ีรอดชีวติอยูไ่ด ้23 เปอรเ์ซ็นต ์ 
 
 6)  พ.ศ. 2529 ทรงใหอ้นุรกัษพ์นัธุกรรมหวาย 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
มีพระราชด าริใหอ้นุรกัษ์และขยายพนัธุห์วายชนิดต่าง ๆ โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่เพ่ือเตรียมการ
แกปั้ญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นเป้าหมายคือ 
หวายขอ้ด า หวายน ้าผ้ึง หวายตะคา้ทอง หวายหอม หวายแดง หวายโป่ง หวายก าพวน หวายงวย 
และหวายขี้ เส้ียน เมื่อขยายพันธุ์ได้ต้นท่ีสมบูรณ์ของหวายขอ้ด า และหวายตะค้าทองแล้ว  
ก็ไดพ้ระราชทานพระบรมราชานุญาตใหท้ าการทดลองปลูกต้นหวายเหล่าน้ันในป่ายางนา 
ใกลพ้ระต าหนักเรือนตน้ สวนจิตรลดา และมีพระราชด าริใหท้ดลองปลูกท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันา 
ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัสกลนคร และศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทองอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ จงัหวดันราธิวาส  
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มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งน าเสนอผลงานการศึกษาวิจยั เก่ียวกับเรื่ องวิวฒันาการของ
พันธุศาสตรแ์ละผลกระทบต่อโลก ท าใหห้วงัไดว้่า การน าความรูด้า้นพันธุศาสตรไ์ปปรบัใช้ 
ในกิจการดา้นต่าง ๆ จะเป็นไปดว้ยความระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ  
ความปลอดภยัสูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ...” 
 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชด ารสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรวัฒนธรรมและภมิูปัญญา 

1) วนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2504 ทรงใหร้กัษาศิลปวตัถุและโบราณสถาน 
พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร มีพระราชด ารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

“ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจ  าเป็นแก่
การศึกษาคน้ควา้ในทางประวติัศาสตร์ ศิลปโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุง่เรืองของ
ชาติไทยท่ีมีมาแตอ่ดตี ควรสงวนรกัษาไวใ้หค้งทนถาวร เป็นสมบตัิของชาติไวต้ลอดกาล” 
  

2) วนัที ่12 ตลุาคม พ.ศ. 2513 ทรงใหเ้ห็นความส าคญัของศิลปะและวฒันธรรม 
พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลยัศิลปากร 
“ งานดา้นการศึกษาศิลปะและวฒันธรรมน้ัน คืองานสรา้งสรรคค์วามเจริญทางปัญญา

และทางจิตใจ ซ่ึงเป็นทัง้ตน้เหตทุัง้องคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดข้องความเจรญิดา้นอ่ืน ๆ ทัง้หมด และ
เป็นปัจจยัท่ีจะชว่ยใหเ้รารกัษา และด ารงความเป็นไทยไวไ้ดสื้บไป” 
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  การด าเนินงานเกี่ยวกับหวายได้มีการขยายผลไปสู่ความร่วมมือระหว่างโครงการ 
ส่วนพระองคฯ์ สวนจิตรลดา ส านักพระราชวงั กับส่วนราชการจงัหวดัตรัง จดัท าแปลงรวบรวม
พันธุ์หวายขึ้ นในพื้ น ท่ี  1,000  ไร่  ท่ีต าบลปะเหลียน อ า เภอปะเหลียน จังหวัดตรัง  
เมื่อปี พ.ศ. 2532 และไดน้้อมเกลา้ฯ ถวายเป็นสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงนอกจากจะเป็นสถานท่ี
อนุรกัษ์พนัธุ์หวายชนิดต่าง ๆ ของประเทศไทยแลว้ยงัไดใ้ชเ้ป็นสถานศึกษา วิจยั และขยายพนัธุ์
หวายเศรษฐกิจ เพื่อใหผ้ลประโยชน์ถึงประชาชนอยา่งกวา้งขวาง 
 
 7)  พ.ศ.2529 ทรงใหส้รา้งสวนพืชสมุนไพรในโครงการส่วนพระองคฯ์ สวนจิตรลดา 
พระราชวงัดสุิต 
  ในปี พ .ศ. 2529 นอกจากมีพระราชด าริให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมหวายแล้ว 
ยังได้ให้จัดท าสวนพืชสมุนไพรขึ้ นในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวม 
พืชสมุนไพรมาปลูกเป็นแปลงสาธิต และรวบรวมขอ้มูลสรรพคุณ ตลอดจนการน าไปใชป้ระโยชน์
กับทั้งใหม้ีการศึกษาขยายพันธุ์สมุนไพร โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและเผยแพร่ความรูท่ี้ได้ 
สู่ประชาชน 
 
 8)  พ.ศ. 2531 ทรงใหพ้ฒันาพนัธุผ์กัโดยการผสมสองชั้น 
  เมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  มีพระราชกระแสกับ 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ ้า จักรพันธ์ เพ็ญศิริ  ให้ด า เ นินการผสมพันธุ์ ผักสองชั้น  
(double hybridization) พร้อมกันไปทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
และในหอ้งปฏิบติัการเพาะเล้ียงเน้ือเยือ่พืชของโครงการส่วนพระองคฯ์ สวนจิตรลดา  

 
9)  พ.ศ. 2547 ทรงใหป้ระเทศที่ก าลงัพฒันารูเ้ท่าและรูท้นัในเรื่องการศึกษาวิจยั 

  เมื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ทรงมีพระราชด ารัส ในพิธีเปิดการประชุม
วิทยาศาสตรน์านาชาติ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ ์ครั้งท่ี 5 เรื่องวิวฒันาการของพนัธุศาสตรแ์ละผลกระทบ
ต่อโลก ความตอนหน่ึงวา่  
  “....ในปัจจุบนั การศึกษาวจิยัดา้นพนัธุศาสตรมี์ความเจรญิกา้วหน้ามาก และมีการ
น าผลท่ีไดไ้ปปรบัใชใ้นกิจการดา้นตา่ง ๆ อยา่งกวา้งขวาง ในโอกาสน้ี ขา้พเจา้จึงใครจ่ะปรารภกบั
ทุกท่านวา่ ความรูต้่าง ๆ เหล่าน้ัน แมจ้ะมีประโยชน์มากก็จริง แต่ถา้ใชไ้ม่ถูกเรื่ องถูกทางโดยไม่
พิจารณาใหด้ีให้รอบคอบแลว้ ก็อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบเสียหายแก่ชีวิตความเป็นอยู่และ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งรา้ยแรงไดเ้ชน่กนั เหตน้ีุ ประเทศตา่ง ๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันาจ  าเป็น
จะตอ้งศึกษาใหรู้เ้ท่าและรูท้ัน จึงเป็นท่ีน่ายินดีอยา่งยิ่ ง ท่ีไดเ้ห็นผูเ้ชี่ ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ  
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มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งน าเสนอผลงานการศึกษาวิจยั เก่ียวกับเรื่ องวิวฒันาการของ
พันธุศาสตรแ์ละผลกระทบต่อโลก ท าใหห้วงัไดว้่า การน าความรูด้า้นพันธุศาสตรไ์ปปรบัใช้ 
ในกิจการดา้นต่าง ๆ จะเป็นไปดว้ยความระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ  
ความปลอดภยัสูงสุดแก่มวลมนุษยชาติ...” 
 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชด ารสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรวัฒนธรรมและภมิูปัญญา 

1) วนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2504 ทรงใหร้กัษาศิลปวตัถุและโบราณสถาน 
พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร มีพระราชด ารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

“ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจ  าเป็นแก่
การศึกษาคน้ควา้ในทางประวติัศาสตร์ ศิลปโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุง่เรืองของ
ชาติไทยท่ีมีมาแตอ่ดตี ควรสงวนรกัษาไวใ้หค้งทนถาวร เป็นสมบตัิของชาติไวต้ลอดกาล” 
  

2) วนัที ่12 ตลุาคม พ.ศ. 2513 ทรงใหเ้ห็นความส าคญัของศิลปะและวฒันธรรม 
พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลยัศิลปากร 
“ งานดา้นการศึกษาศิลปะและวฒันธรรมน้ัน คืองานสรา้งสรรคค์วามเจริญทางปัญญา

และทางจิตใจ ซ่ึงเป็นทัง้ตน้เหตทุัง้องคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดข้องความเจรญิดา้นอ่ืน ๆ ทัง้หมด และ
เป็นปัจจยัท่ีจะชว่ยใหเ้รารกัษา และด ารงความเป็นไทยไวไ้ดสื้บไป” 
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  ⚫ มีพระราชด าริ ให้ท าศูนย์ข ้อมูลพัน ธุกรรมพืช  โดยมี โปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ี์สามารถแสดงลกัษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได ้เพื่อความสะดวกในการอา้งอิง
คน้ควา้  
 

3) วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน 
“งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน” 

    ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหต์าก จงัหวดัตาก 
  ⚫ พระราชทานแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกบัสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

⚫ การน าตน้ไมม้าปลูกเพ่ิมเติมใหเ้ด็กรูจ้กัน้ัน ตอ้งไม่มีพืชเสพติด 
  ⚫ ควรใหเ้ด็กหดัเขียนต ารา จากส่ิงท่ีเรียนในสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  ⚫ ควรน าตัวอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไวใ้นหอ้งพิพิธภัณฑ์พืชดว้ยเพราะ 
ในจงัหวดัตาก มีหินแร่อยูม่ากชนิด 
 

4) วนัที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ทรงให ้อพ.สธ. ด  าเนินงานในพ้ืนท่ีตา่ง ๆ 
    ณ เขาเสวยกะปิ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จงัหวดัเพชรบุรี 
  ⚫ ทรงให ้อพ.สธ. ด าเนินการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชท่ีเกาะละวะ อ่าวพงังา 
จงัหวดัพงังา 
  ⚫ ทรงใหอ้นุรกัษ์ตน้หวา้ใหญ่ในบริเวณพระราชวังไกลกงัวล ซ่ึงเขา้ใจว่าจะ
เป็นตน้หวา้ท่ีขึ้ นอยูใ่นท่ีน้ันก่อนมีการก่อสรา้งพระราชวงั 
  ⚫ ทรงใหท้ าการส ารวจขึ้ นทะเบียนรหสัตน้พืชท่ีขึ้ นอยู่เดิมในศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
  ⚫ ทรงใหว้ดัพิกดัต าแหน่งของตน้พืชท่ีขึ้ นทะเบียนไว ้
  ⚫ ทรงใหร้วบรวมพนัธุกรรมหวายชนิดต่าง ๆ  
  ⚫ ทรงใหม้ีการปลูกรกัษาพนัธุกรรมพืชไวใ้นศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธิวาส 
  

5) วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทรงใหด้  าเนินงานในการสรา้งจติส านึกแก่
เยาวชนใหร้กัพืชพรรณ 

ณ อาคารชยัพฒันา พระราชวงัดุสิต สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 
  ⚫ ทรงใหห้าวิธีการท่ีจะท าใหเ้ด็กเกิดความสนใจในพืชพรรณต่าง ๆ และ
เกิดความสงสัยตั้งค าถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณท่ีตนสนใจน้ัน ซ่ึงจะน าไปสู่การศึกษา 
คน้ควา้วิจัย ทดลองอย่างง่าย ๆ ท่ีโรงเรียนท่ีไม่มีหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนักก็สามารถ
ด าเนินการได ้หากอาจารยใ์นโรงเรียนต่าง ๆ ท าไดก้็จะช่วยใหเ้ด็กเป็นคนฉลาด 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
พระราชด าร ิพระราโชวาท พระราชด ารสั พระราชวินิจฉยั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละ อพ.สธ. 
 

1) พ.ศ.2535 ทรงใหก่้อตั้ง อพ.สธ. 
   เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริกบันายแกว้ขวญั วชัโรทยั เลขาธิการพระราชวงั
และผูอ้ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ใหอ้นุรักษ์พืชพรรณของประเทศและ
ด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ โครงการส่วนพระองค์ฯ  
เป็นผู ้ด าเนินการ ส าหรับงบประมาณด าเนินงานน้ัน ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ  
เพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) สนับสนุนใหก้บัโครงการส่วนพระองคฯ์ 
สวนจิตรลดา เพื่อใช้ในการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ไดแ้ก่ การจดัสรา้งธนาคารพืชพรรณ ขึ้ นในปี พ.ศ. 2536 ส าหรบัเก็บ
รักษาพันธุกรรมพืชท่ีเป็นเมล็ด สารพันธุกรรม (DNA) และเน้ือเยื่อพืช (plant tissue culture)  
และสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานในทุกกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม ของ อพ.สธ. เรื่อยมาจนกระทัง่
ปีงบประมาณ 2550 ส านักพระราชวังจึงจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินงาน อพ.สธ. ต่อไป 
ในฐานะเป็นหน่วยงานหน่ึงของส านักพระราชวงั 
 

2) วนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2536 พระราชทานแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปีที่หน่ึง 

    ณ อาคารท่ีประทบัในส านักงานชลประทานเขต 1ถนนทุ่งโฮเตล จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ⚫ มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชด าเนินผ่านไปทางจงัหวดันนทบุรี 
ทอดพระเนตรเห็นพันธุ์ไม้เก่ายังมีอยู่มาก บางพันธุ์อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่ เช่น ทุเรียน  
แต่สวนเหล่าน้ันก าลงัจะเปล่ียนสภาพไป จึงทรงหว่งวา่พนัธุไ์มเ้หล่าน้ันจะหมดดว้ย 
  ⚫ พระราชทานแนวทางการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช ควรอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช 
ท่ีมิใช่พืชเศรษฐกิจไวด้ว้ย 
  ⚫ ตามเกาะต่าง ๆ มีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยงัไม่มีผูส้นใจเท่าไร จึงน่าจะมีการ
ส ารวจพืชพรรณตามเกาะดว้ย 
  ⚫ พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมใหเ้ด็กมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืช ควรใชว้ิธีปลูกฝังใหเ้ด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณ และ 
เกิดความปิติท่ีจะศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป การใชว้ิธีการสอนการอบรมท่ีใหรู้สึ้กกลัวว่า หากไม่
อนุรักษ์แลว้จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเองจะท าใหเ้ด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเป็นผลเสีย 
ต่อประเทศในระยะยาว 
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  ⚫ มีพระราชด า ริ ให้ท าศูนย์ข ้อมูลพัน ธุกรรมพืช  โดยมี โปรแกรม
คอมพิวเตอรท่ี์สามารถแสดงลกัษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได ้เพื่อความสะดวกในการอา้งอิง
คน้ควา้  
 

3) วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน 
“งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน” 

    ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหต์าก จงัหวดัตาก 
  ⚫ พระราชทานแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกบัสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

⚫ การน าตน้ไมม้าปลูกเพ่ิมเติมใหเ้ด็กรูจ้กัน้ัน ตอ้งไม่มีพืชเสพติด 
  ⚫ ควรใหเ้ด็กหดัเขียนต ารา จากส่ิงท่ีเรียนในสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  ⚫ ควรน าตัวอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไวใ้นหอ้งพิพิธภัณฑ์พืชดว้ยเพราะ 
ในจงัหวดัตาก มีหินแร่อยูม่ากชนิด 
 

4) วนัที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ทรงให ้อพ.สธ. ด  าเนินงานในพ้ืนท่ีตา่ง ๆ 
    ณ เขาเสวยกะปิ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาหว้ยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จงัหวดัเพชรบุรี 
  ⚫ ทรงให ้อพ.สธ. ด าเนินการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชท่ีเกาะละวะ อ่าวพงังา 
จงัหวดัพงังา 
  ⚫ ทรงใหอ้นุรกัษ์ตน้หวา้ใหญ่ในบริเวณพระราชวังไกลกงัวล ซ่ึงเขา้ใจว่าจะ
เป็นตน้หวา้ท่ีขึ้ นอยูใ่นท่ีน้ันก่อนมีการก่อสรา้งพระราชวงั 
  ⚫ ทรงใหท้ าการส ารวจขึ้ นทะเบียนรหสัตน้พืชท่ีขึ้ นอยู่เดิมในศูนยศึ์กษาการ
พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
  ⚫ ทรงใหว้ดัพิกดัต าแหน่งของตน้พืชท่ีขึ้ นทะเบียนไว ้
  ⚫ ทรงใหร้วบรวมพนัธุกรรมหวายชนิดต่าง ๆ  
  ⚫ ทรงใหม้ีการปลูกรกัษาพนัธุกรรมพืชไวใ้นศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธิวาส 
  

5) วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทรงใหด้  าเนินงานในการสรา้งจติส านึกแก่
เยาวชนใหร้กัพืชพรรณ 

ณ อาคารชยัพฒันา พระราชวงัดุสิต สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 
  ⚫ ทรงใหห้าวิธีการท่ีจะท าใหเ้ด็กเกิดความสนใจในพืชพรรณต่าง ๆ และ
เกิดความสงสัยตั้งค าถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณท่ีตนสนใจน้ัน ซ่ึงจะน าไปสู่การศึกษา 
คน้ควา้วิจัย ทดลองอย่างง่าย ๆ ท่ีโรงเรียนท่ีไม่มีหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนักก็สามารถ
ด าเนินการได ้หากอาจารยใ์นโรงเรียนต่าง ๆ ท าไดก้็จะช่วยใหเ้ด็กเป็นคนฉลาด 
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ท่ีดี ถ ้าตกลงกันได ้แล้วก็จะเป็นการประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณในส่วนน้ี  
ไม่จ  าเป็นตอ้งใหใ้นหน่วยงานอ่ืนหรือถา้ใหห้น่วยงานอ่ืนท าก็ตอ้งใหท้ าไป และงานน้ีเราอาจจะ
ตอ้งมาน่ังพิจารณาคิดดูวา่จะท างานไดโ้ดยประหยดัอยา่งไร บางส่วนท่ีอาจจะยงัไม่จ  าเป็นในขัน้น้ี
หรือวา่ท าไดไ้ม่ตอ้งเน้นเรื่ องความหรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะท่ีใชจ้ริง ๆ และ 
ก็ประหยดัไปไดเ้ป็นบางสว่นก็ดี 
  ส่วนส าหรบัเรื่ องของโรงเรียนน้ัน ก็ไดมี้ประสบการณใ์นการท่ีไปเยี่ ยมโรงเรียน 
ในภาคตา่ง ๆ มาหลายแหง่ ก็เห็นวา่เรื่ องท่ีจะสอนใหนั้กเรยีนหรือใหเ้ดก็มีความรู ้และมี ความรกั
ทรพัยากร คือความรกัชาติ รกัแผ่นดินน้ีก็คือรกัส่ิงท่ีเป็นสมบัติของตวัเขา การท่ีใหเ้ขารกัษา
ประเทศชาติหรือรกัษาสมบัติของเขาน้ัน ท าไดโ้ดยสรา้งความรกัความเขา้ใจ ถา้ใครไม่รูจ้กักัน  
เราก็ไม่มีความสัมพันธ ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่วา่ถา้ใหเ้ขารูจ้กัวา่ส่ิงน้ันคืออะไร เขาจะรูสึ้ก 
ชื่ นชมและรกัหวงแหนในส่ิงน้ันวา่เป็นของตนและจะท าใหเ้กิดประโยชน์ได ้เคยไดแ้นะน าโรงเรยีน
ตา่ง ๆ ท่ีไดไ้ปเยี่ ยมไม่เฉพาะแตโ่รงเรยีนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ น้ี โรงเรยีนทัว่ ๆ ไปดว้ยวา่ นอกจาก
พืชพรรณแลว้ ส่ิงท่ีมีในธรรมชาติหรือส่ิงท่ีหาไดง้่าย ๆ น้ันก็อาจจะเป็นอุปกรณก์ารสอนในวิชา
ต่าง ๆ ไดห้ลายอยา่งแมแ้ต่วชิาศิลปะก็ใหม้าวาดรูปตน้ไม ้ไม่ตอ้งหาของอ่ืนใหเ้ป็นตวัแบบ หรือ 
ในเรื่ องภาษาไทยการเรียงความก็อาจช่วยในการเขียนรายงานท าใหห้ดัเขียนหนังสือหรือแต่งค า
ประพันธใ์นเรื่ องของพืชเหล่าน้ีได ้หรือเป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร ์หรือวิชาอ่ืน ๆ 
ดงัท่ี ดร.พิศิษฐ ์ไดก้ลา่วมา ในท่ีน้ีท่ียงัไม่เคยกลา่วคือเรื่ องของวชิาการทอ้งถิ่ น ซ่ึงเป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่แลว้ ท่ีวา่จะใหนั้กเรียนไดศึ้กษาความรูท้อ้งถิ่ น นอกจากความรูท่ี้เป็น
มาตรฐานจากส่วนกลางมาแลว้ แมแ้ต่ต  าราก็มีการส่งเสรมิใหค้รู อาจารยใ์นทอ้งถิ่ นน้ันไดร้วบรวม
ความรูห้รอืไดแ้ต่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวชิาการทางดา้นศิลปวฒันธรรม อาชีพทอ้งถิ่ น แต่ใน
ดา้นของธรรมชาติน้ันยงัมีค่อนขา้งน้อย เท่าท่ีไปแนะน ามาในเรื่ องของการอนุรกัษ์ทรพัยากรน้ัน 
ไดเ้สนอวา่ไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ วา่จะใหเ้ด็กนักเรยีนปลูกป่าหรอืวา่ใหอ้นุรกัษ์ดินปลูกหญา้แฝกอยา่ง
เดยีวก็จะพยายามจะใหอ้อกไปดูขา้ง ๆ โรงเรยีนวา่ท่ีน่ันมีอะไรอยู ่และตน้ไมน้ั้นชื่ ออะไร เป็นอะไร 
พอดีมีประสบการณจ์ากการท่ีไดเ้คยออกไปส่งเสรมิในเรื่ องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ท่ีเริ่ ม
ท างานเม่ือ พ.ศ. 2523  ในช่วงน้ันออกไปท างานก็ท างานอยา่งค่อนขา้งจะเบ้ียนอ้ยหอยนอ้ย คือ
เงินไม่ค่อยมีตอ้งออกเองบา้ง ท าใหไ้ม่มีเงินท่ีจะส่งเสรมิเรื่ องเมล็ดพนัธุผ์กั หรอือุปกรณเ์ครื่ องใช้
มากนัก ไดค้รบทุกแห่งก็ใหใ้ชพื้ชผกัในทอ้งถิ่ นน้ัน เขาก็รูแ้ละก็มีชื่ อพ้ืนเมือง แต่วา่พอเอาเขา้จรงิ 
แมแ้ต่ชื่ อวทิยาศาสตรย์งัไม่มีใครแน่ใจวา่ชื่ ออะไร ก็น ามาศึกษา และเวลาน้ีก็ไดเ้ห็นวา่มีการศึกษา
อยา่งกวา้งขวาง คือ ไดศึ้กษาวา่คณุค่าทางอาหารของผกัพ้ืนเมืองเหลา่น้ันมีอะไรบา้ง และไดมี้การ
วเิคราะหพิ์ษภยัของพืชเหล่าน้ันไวด้ว้ย เดิมเท่าท่ีคิดก็ยอมรบัวา่ไม่ไดคิ้ดเรื่ องพิษภยัเพราะเห็นวา่
คนรบัประทานกันอยู่ประจ  าก็ยงัมีอายยุืน แต่เห็นวา่จากการวิจยัของนักวิชาการก็ไดท้ราบวา่มีพืช
พ้ืนบา้นบางอยา่งท่ีรบัประทานกันอยู่มีพิษบา้ง ท าใหเ้กิดความคิดท่ีวา่ถา้บริโภคกันในส่วนท่ีเป็น
ทอ้งถิ่ นก็อาจจะไม่เป็นพิษเป็นภยัมาก เพราะวา่ในวนัน้ันเก็บผกัชนิดน้ีไดก็้น ามาบริโภค อีกวนัก็
เก็บไดอี้กอยา่งก็น ามาบรโิภค แต่ถา้สมมติวา่เป็นการส่งเสรมิเป็นโครงการขึ้นมาแลว้ ก็จะมีการ
ขยายพันธุเ์ป็นจ  านวนมาก และก็รบัประทานอยา่งน้ีซ า้ ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายต่อรา่งกายเป็น
อย่างยิ่ งก็อาจจะเป็นได ้อันน้ีท่ียกตัวอย่างแสดงว่าวิชาการน้ีแตกแขนงไปหลายอย่าง และมี
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6) วนัที ่14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 พระราโชวาทและแนวทางการด าเนินงาน 
อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่สอง 

ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
  ⚫ พระราชทานพระราโชวาทใหค้ณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
บริหารผูร้่วมสนองพระราชด าริและผูทู้ลเกลา้ฯ ถวาย ท่ีเฝ้าทูลละอองพระบาทในการประชุมประจ าปี
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

“ขา้พเจา้ยนิดแีละขอบคณุท่ีทกุคนเขา้มาประชุมกนัพรอ้มหนา้ในวนัน้ีดงัท่ีได ้
กล่าวมาแลว้ว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ น้ี ไดด้  าเนินการมาเป็นเวลาถึง 5 ปีแลว้  
และคิดกันวา่จะท าตอ่ไปในช่วงท่ีสองอีก 5 ปี และคิดมาใหม่วา่ในขัน้ท่ีสองน้ีจะท าในลกัษณะไหน 
ท่ีจรงิในเบ้ืองตน้น้ัน ขา้พเจา้ก็มิไดเ้ป็นนักพฤกษศาสตรห์รอืศึกษาทางน้ีมาโดยตรง ถึงแมศึ้กษา
ตอนน้ีก็คงจะสายไปเสียแลว้เพราะวา่ขณะน้ีไม่สามารถท่ีจะจ  าชื่ อคน สตัว ์ส่ิงของไดม้ากเท่าท่ีควร  
แต่ว่าเหตุท่ีสนใจในพืชพรรณหรือทรพัยากรต่าง ๆ ของประเทศเรามานานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ทางพืช เหตผุลที่ ศึกษาเพราะถือวา่งา่ยตอ่การศึกษาอยา่งอ่ืน เวลาไปไหนท่ีมีคนตามกันเยอะแยะ 
ถา้ศึกษาสตัว ์สตัวก็์วิ่ งหนีหมด แตพื่ชน้ันเขาอยูใ่หศึ้กษาได ้พอศึกษาไปสกัพกัก็เกิดความสนใจวา่ 
นอกจากทางกรมป่าไมซ่ึ้งไดต้ิดต่อกันในครัง้แรก เบ้ืองตน้เพราะวา่ชอบไปท่องเท่ียวในท่ีต่าง ๆ 
ตามป่าเขา ดูวา่ในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตรอ์ยา่งไร และก็ไดศึ้กษาเรื่ องตน้ไมต้่าง ๆ 
ตามท่ีกล่าวมาแลว้น้ี ก็ยงัเห็นวา่มีหน่วยงานของรฐั ของเอกชน ทัง้เป็นหน่วยงานของราชการ เช่น 
กรมป่าไม ้กรมวชิาการเกษตร และสถาบนัการศึกษาท่ีท างานเก่ียวกับเรื่ องของพืช ศึกษาวา่พืช 
ก่ีชนิด ทัง้เรื่ องชื่ อของพืชชนิดตา่ง ๆ เรื่ องการอนุกรมวธิาน เป็นตน้ ก็ศึกษากันหลายแห่ง จึงเกิด
ความคิดขึ้นมาว่าน่าจะมีการรวบรวมว่าแต่ละสถาบันน้ันไดท้ างานในส่วนของตนอย่างไร 
ยกตัวอย่างเช่น พืช ก็ไดศึ้กษาพืชแต่ละแห่ง ไดร้วบรวมน้ันชื่ อต่างกันหรือซ ้ากันอย่างไร 
เพ่ือท่ีจะใหร้วมกันวา่ทั้งประเทศน้ันเรามีอะไรกันบา้ง ท่ีจริงแลว้งานท่ีจะศึกษาพืชหลายชนิดน้ี 
เป็นเรื่ องท่ีท าไดย้ากและท าไดช้า้ คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวน้ันครอบคลุมไม่ไดท้ั้งหมด  
ถา้มีหลาย ๆ หน่วยงานช่วยกันครอบคลุมก็อาจจะไดม้าก ถา้ตา่งคนตา่งไม่รูก้ัน ก็อาจจะเกิดเป็น
ท่ีน่าเสียดายวา่จะไม่ไดข้อ้มูลเต็มท่ี จึงคิดวา่อยากจะท าฐานขอ้มูลที่ นักวชิาการทกุคนจะใชใ้นการ
คน้ควา้รวมไวด้ว้ยกัน ในวงัมีความรูสึ้กวา่ 1 ตารางกิโลเมตรของวงัน้ีก็ใหญโ่ตพอสมควร แตว่า่ท่ีจรงิ
แลว้ถา้จะเอางานทุกส่ิงทุกอยา่งมาสุมกันยอ่มจะไม่พอ พ้ืนท่ีไม่ได ้ก็ตอ้งท างานอะไรท่ีจะประหยดั
ท่ีดินท่ีสุด ในตอนน้ันก็เลยคิดว่าท าฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ซ่ึงใชก้ารเรียกชื่ อพืชท่ีทุกคนจะ 
เขา้ถงึได ้จึงพฒันาจากจดุน้ันมาเป็นงานตา่ง ๆ ท่ี ดร.พิศิษฐ ์ไดก้ลา่วเม่ือสกัครูน้ี่ ซ่ึงงานท่ีกลา่วถึง
น้ีก็เป็นงานท่ีหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไดท้ ามาแลว้เป็นจ  านวนมาก และหลงัจากโครงการฯ น้ี 
ก็มีการตัง้ขึ้นใหม่ เพราะฉะน้ันก็ยงัคิดวา่ถา้มีการไดป้ระชุมกันพรอ้มกันอยา่งน้ี จะไดม้าตกลงกัน
แน่นอนวา่ใครท าอะไร และในส่วนท่ีเหมือนกัน ถา้ซ า้กันโดยไม่จ  าเป็นก็อาจจะตกลงกัน แบ่งกัน
วา่อันน้ีงานน้ีใครจะท า หรอืงานท่ีหน่วยโครงการทางดา้นส านักพระราชวงัเคยท าอยู ่แต่วา่เม่ือมี
หน่วยงานท่ีเขา้มารบัผิดชอบโดยตรงรบัไปท าแลว้ทางส านักพระราชวงัก็คิดวา่น่าจะตดัไดใ้นส่วนน้ัน
และก็หันมาท างานทางดา้นการประสานงานหรือความรว่มมืออยา่งน้ีเป็นตน้ ซ่ึงเขา้ใจวา่ก็เป็น
การทนัสมยัในปัจจบุนั ซ่ึงประเทศค่อนขา้งจะฝืดเคือง เพราะฉะน้ันท างานอะไร ถึงแมจ้ะเป็นงาน
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ท่ีดี ถ ้าตกลงกันได ้แล้วก็จะเป็นการประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณในส่วนน้ี  
ไม่จ  าเป็นตอ้งใหใ้นหน่วยงานอ่ืนหรือถา้ใหห้น่วยงานอ่ืนท าก็ตอ้งใหท้ าไป และงานน้ีเราอาจจะ
ตอ้งมาน่ังพิจารณาคิดดูวา่จะท างานไดโ้ดยประหยดัอยา่งไร บางส่วนท่ีอาจจะยงัไม่จ  าเป็นในขัน้น้ี
หรือวา่ท าไดไ้ม่ตอ้งเน้นเรื่ องความหรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะท่ีใชจ้ริง ๆ และ 
ก็ประหยดัไปไดเ้ป็นบางสว่นก็ดี 
  ส่วนส าหรบัเรื่ องของโรงเรียนน้ัน ก็ไดมี้ประสบการณใ์นการท่ีไปเยี่ ยมโรงเรียน 
ในภาคตา่ง ๆ มาหลายแหง่ ก็เห็นวา่เรื่ องท่ีจะสอนใหนั้กเรยีนหรือใหเ้ดก็มีความรู ้และมี ความรกั
ทรพัยากร คือความรกัชาติ รกัแผ่นดินน้ีก็คือรกัส่ิงท่ีเป็นสมบัติของตวัเขา การท่ีใหเ้ขารกัษา
ประเทศชาติหรือรกัษาสมบัติของเขาน้ัน ท าไดโ้ดยสรา้งความรกัความเขา้ใจ ถา้ใครไม่รูจ้กักัน  
เราก็ไม่มีความสัมพันธ ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่วา่ถา้ใหเ้ขารูจ้กัวา่ส่ิงน้ันคืออะไร เขาจะรูสึ้ก 
ชื่ นชมและรกัหวงแหนในส่ิงน้ันวา่เป็นของตนและจะท าใหเ้กิดประโยชน์ได ้เคยไดแ้นะน าโรงเรยีน
ตา่ง ๆ ท่ีไดไ้ปเยี่ ยมไม่เฉพาะแตโ่รงเรยีนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ น้ี โรงเรยีนทัว่ ๆ ไปดว้ยวา่ นอกจาก
พืชพรรณแลว้ ส่ิงท่ีมีในธรรมชาติหรือส่ิงท่ีหาไดง้่าย ๆ น้ันก็อาจจะเป็นอุปกรณก์ารสอนในวิชา
ต่าง ๆ ไดห้ลายอยา่งแมแ้ต่วชิาศิลปะก็ใหม้าวาดรูปตน้ไม ้ไม่ตอ้งหาของอ่ืนใหเ้ป็นตวัแบบ หรือ 
ในเรื่ องภาษาไทยการเรียงความก็อาจช่วยในการเขียนรายงานท าใหห้ดัเขียนหนังสือหรือแต่งค า
ประพันธใ์นเรื่ องของพืชเหล่าน้ีได ้หรือเป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร ์หรือวิชาอ่ืน ๆ 
ดงัท่ี ดร.พิศิษฐ ์ไดก้ลา่วมา ในท่ีน้ีท่ียงัไม่เคยกลา่วคือเรื่ องของวชิาการทอ้งถิ่ น ซ่ึงเป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่แลว้ ท่ีวา่จะใหนั้กเรียนไดศึ้กษาความรูท้อ้งถิ่ น นอกจากความรูท่ี้เป็น
มาตรฐานจากส่วนกลางมาแลว้ แมแ้ต่ต  าราก็มีการส่งเสรมิใหค้รู อาจารยใ์นทอ้งถิ่ นน้ันไดร้วบรวม
ความรูห้รอืไดแ้ต่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวชิาการทางดา้นศิลปวฒันธรรม อาชีพทอ้งถิ่ น แต่ใน
ดา้นของธรรมชาติน้ันยงัมีค่อนขา้งน้อย เท่าท่ีไปแนะน ามาในเรื่ องของการอนุรกัษ์ทรพัยากรน้ัน 
ไดเ้สนอวา่ไม่ใช่เป็นเฉพาะที่ วา่จะใหเ้ด็กนักเรยีนปลูกป่าหรอืวา่ใหอ้นุรกัษ์ดินปลูกหญา้แฝกอยา่ง
เดยีวก็จะพยายามจะใหอ้อกไปดูขา้ง ๆ โรงเรยีนวา่ท่ีน่ันมีอะไรอยู ่และตน้ไมน้ั้นชื่ ออะไร เป็นอะไร 
พอดีมีประสบการณจ์ากการท่ีไดเ้คยออกไปส่งเสรมิในเรื่ องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ท่ีเริ่ ม
ท างานเม่ือ พ.ศ. 2523  ในช่วงน้ันออกไปท างานก็ท างานอยา่งค่อนขา้งจะเบ้ียนอ้ยหอยนอ้ย คือ
เงินไม่ค่อยมีตอ้งออกเองบา้ง ท าใหไ้ม่มีเงินท่ีจะส่งเสรมิเรื่ องเมล็ดพนัธุผ์กั หรอือุปกรณเ์ครื่ องใช้
มากนัก ไดค้รบทุกแห่งก็ใหใ้ชพื้ชผกัในทอ้งถิ่ นน้ัน เขาก็รูแ้ละก็มีชื่ อพ้ืนเมือง แต่วา่พอเอาเขา้จรงิ 
แมแ้ต่ชื่ อวทิยาศาสตรย์งัไม่มีใครแน่ใจวา่ชื่ ออะไร ก็น ามาศึกษา และเวลาน้ีก็ไดเ้ห็นวา่มีการศึกษา
อยา่งกวา้งขวาง คือ ไดศึ้กษาวา่คณุค่าทางอาหารของผกัพ้ืนเมืองเหลา่น้ันมีอะไรบา้ง และไดมี้การ
วเิคราะหพิ์ษภยัของพืชเหล่าน้ันไวด้ว้ย เดิมเท่าท่ีคิดก็ยอมรบัวา่ไม่ไดคิ้ดเรื่ องพิษภยัเพราะเห็นวา่
คนรบัประทานกันอยู่ประจ  าก็ยงัมีอายยุืน แต่เห็นวา่จากการวิจยัของนักวิชาการก็ไดท้ราบวา่มีพืช
พ้ืนบา้นบางอยา่งท่ีรบัประทานกันอยู่มีพิษบา้ง ท าใหเ้กิดความคิดท่ีวา่ถา้บริโภคกันในส่วนท่ีเป็น
ทอ้งถิ่ นก็อาจจะไม่เป็นพิษเป็นภยัมาก เพราะวา่ในวนัน้ันเก็บผกัชนิดน้ีไดก็้น ามาบริโภค อีกวนัก็
เก็บไดอี้กอยา่งก็น ามาบรโิภค แต่ถา้สมมติวา่เป็นการส่งเสรมิเป็นโครงการขึ้นมาแลว้ ก็จะมีการ
ขยายพันธุเ์ป็นจ  านวนมาก และก็รบัประทานอยา่งน้ีซ า้ ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายต่อรา่งกายเป็น
อย่างยิ่ งก็อาจจะเป็นได ้อันน้ีท่ียกตัวอย่างแสดงว่าวิชาการน้ีแตกแขนงไปหลายอย่าง และมี
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กันในหลาย ๆ ดา้นใหท้ าการส ารวจทั้งดา้นภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แร่ธาตุ ฯลฯ  
ไปพรอ้มๆ กนั 
 
 8) วนัที่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการด าเนินงานที่เกาะแสมสาร 

พระราชทานพระราชด าริเพิ่มเติมในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรความกา้วหน้าในการ
ด าเนินโครงการฯ ณ เกาะแสมสาร ดงัน้ี 

⚫ ใหแ้สมสารเป็นแหล่งศึกษา 
  ⚫ การด าเนินงานของ อพ.สธ.-ทร. ณ  เกาะแสมสารควรพิจารณาหาแหล่ง
น ้าจืดใหเ้พียงพอ 
  ⚫ แนวการด าเนินงาน ณ เกาะแสมสาร 
   - การด าเนินงานในเบ้ืองตน้ อาคารส่ิงก่อสรา้ง ควรท าในลักษณะชัว่คราว
และเรียบง่าย ไม่ควรจัดใหม้ีท่ีพักนักท่องเท่ียว และใหช้มรมอาสาสมัครเขา้มาช่วยด าเนินการ 
ในดา้นการเรียนรู ้การเผยแพร่ผลการศึกษาทรพัยากรธรรมชาติ 
   - ควรจดักลุ่มเยาวชนเขา้มาศึกษาธรรมชาติในลักษณะ organized tour
โดยใหค้วามส าคญัต่อกลุ่มเยาวชนท่ีมีฐานะยากจน สอนใหร้กัธรรมชาติใหรู้ว้า่ท าอะไรได ้ท าอะไร
ไม่ได ้ยงัไม่ควรท่ีจะโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารเดินทางมาท่องเท่ียวใหม้ากนักใหใ้ชเ้ป็นท่ีส าหรบั
ใหอ้าจารย ์นิสิต นักศึกษาเขา้มาใชท้ าการศึกษาวจิยัได ้
 
 9) วนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2541  

ณ เกาะแสมสาร 
พระราชทานแนวทางในการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ือง 

มาจากพระราชด าริฯณ เกาะแสมสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
“เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิเวศน์เปล่ียนงา่ยใหจ้ดัเกาะแสมสารเป็นท่ี 

ศึกษาและใหน้ าเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนดอ้ยโอกาสเขา้มาศึกษา” 
 

 10) วนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543 ทรงใหพ้ึงระวงัการน าขอ้มูลลงเว็บไซต ์
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

  เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
บริเวณหอ้งพิพิธภัณฑพ์ืชและทอดพระเนตรพนัธุ์ไมแ้หง้ท่ีจดัแสดงไวใ้นตูเ้ก็บรกัษา มีพระราชกระแส 
กบัอาจารยบุ์ญศรี เทพบ ารุง  

“พืชพรรณท่ีหายากหากไดม้าก็บันทึกเก็บไวเ้พ่ือการศึกษาใหด้ี การลงเว็บไซต ์ 
ก็พึงระวงั บางทีเราศึกษาหามาได ้แต่เม่ือชาวต่างชาติเห็นจากเว็บไซด ์ก็อาจน าไปศึกษาและ
อา้งอิงเป็นของตนเองได”้ 
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การศึกษาไดห้ลายอย่าง และก็มีบุคคลหลายคนท่ีช่วยกันคิดช่วยกันท า ถา้จะช่วยกันจริง ๆ น้ี  
ก็อาจจะตอ้งแบ่งหนา้ท่ี ถึงขัน้ตอนน้ีก็ตอ้งแบ่งหนา้ท่ีกันเพ่ือท่ีจะแบ่งในดา้นปรมิาณงานท่ีท าหรอื
งบประมาณท่ีท า ก็ไดร้บัการสัง่สอนจากผูห้ลกัผูใ้หญอ่ยูเ่สมอวา่ ถา้คนเรามีความคิดพุ่งแลน่อะไร
ต่าง ๆ นานา ก็คิดได ้แต่ถึงตอนท าจรงิ มีขัน้ตอนเหมือนกัน การใชค้นใหท้ าอะไรน่ี ก็ตอ้งคิดถึง
กระบวนการวา่ จะไปถึงเป้าหมายท่ีเราตอ้งการน้ัน จะตอ้งใชท้ัง้เงินใชท้ัง้เวลา ใชท้ัง้ความคิดความ
อ่านตา่ง ๆ ซ่ึงจะไปใชใ้ครท าก็ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ เขาเต็มใจหรอือาจเต็มใจแตว่า่ภารกิจมากมีเวลาจะ
ท าใหเ้ท่าใด หรอืเขาอาจท าใหด้ว้ยความเกรงใจเราแลว้วา่ทีหลงั อยา่งน้ีเป็นตน้ ก็บอกวา่ไม่เป็นไร 
เพราะวา่เวลาท าอะไรก็มิไดบ้งัคับ ก็ขอเชิญเขา้รว่มช่วยกัน แตถ่า้คนใดมีขอ้ขดัขอ้งหรอืมีขอ้สงสยั
ประการใด ก็ไถ่ถามกันไดไ้ม่ตอ้งเกรงใจ เพราะถือวา่ท างานวิชาการแบบน้ีไม่เคยจะคิดวา่โกรธ
เคือง ถา้ใครท าไม่ได ้ไม่ไดก็้แลว้ไป ก็ท าอย่างอ่ืนท าอย่างน้ีไม่ได  ้ก็ตอ้งท าไดส้ักอย่าง คิดว่า
โครงการน้ีขัน้ตอนต่อไป อาจจะตอ้งดูเรื่ องเหล่าน้ีใหล้ะเอียดยิ่ งขึ้น ใครท าอะไรได ้และประโยชน์
อาจจะมีอีกหลายอย่าง เช่น งานบางอย่างหรืออย่างพืชน้ีจะมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจไดอี้กก็มีดว้ยซ า้  
ถา้เราทราบสรรพคุณของเขาและน ามาใช ้ในส่วนท่ีว่าถา้ขยายพันธุ์แลว้อันตราย คือ การ
ขยายพนัธุเ์หล่าน้ีก็อาจจะเป็นการช่วยในเรื่ องของการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ราษฎรเพ่ิมขึ้นอีกก็อาจ
เป็นได ้ทัง้น้ีก็ตอ้งไม่ละเลยในเรื่ องของวชิาการ ส่ิงท่ีถกูตอ้งอะไรท่ีเป็นคณุ อะไรท่ีเป็นโทษ และยงัมี
เรื่ องท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่ องของงาน ของเงิน ในท่ีน้ียงัมีเรื่ องเพ่ิมอีกเรื่ องหน่ึงคือ เรื่ องของท่ีดนิ อาจจะ
ตอ้งมีการก าหนดแน่นอนวา่ท่ีดินน้ันอยูใ่นสภาพไหน สภาพการถือครองในลกัษณะใด ศึกษาใน
เรื่ องของกฎหมายใหถู้กตอ้งวา่ใครมีสิทธ์ิหรอืหนา้ท่ีท าอะไรบา้งใครท าอะไรไม่ได ้เรื่ องเหล่าน้ีเป็น
เรื่ องท่ีจะตอ้งศึกษา เป็นเรื่ องท่ีจะตอ้งจกุจิกมากอีกหลายอยา่ง ท่ีพูดน้ีมิไดห้มายความถึงวา่จะเป็น
การจะจับผิดว่าใครท าผิดใครท าถูก แต่ว่างานโลกปัจจุบันน้ี ท าอะไรก็รูสึ้กว่าเรื่ องการรกัษา
มาตรฐานน้ันเป็นเรื่ องส าคัญ เพราะวา่ต่อไปงานน้ีเราอาจจะไม่ใช่จ  ากัดอยู่แต่ภายในประเทศ 
อาจจะตอ้งมีการติดตอ่ไปถึงประเทศอ่ืนดว้ย เป็นการสรา้งความเจรญิใหแ้ก่ประเทศ เพราะฉะน้ัน
จะตอ้งมีการท างานในลกัษณะท่ีคนอ่ืนยอมรบัได ้น่ีก็เป็นความคิดเก่ียวกบัโครงการน้ี” 
  

7) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการด าเนินงานที่เกาะแสมสาร 
และเกาะขา้งเคียง 

พระราชทานพระราชด าริกับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ 
นายพิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ เมื่อคราวน าคณะเจา้หน้าท่ีมูลนิธิ TOTAL และเจา้หน้าท่ีป่าไมจ้ากประเทศฝรัง่เศส
เขา้เฝ้าฯ ถวายรายงานการส ารวจเบ้ืองตน้ท่ีเกาะแสมสาร โดยมีพระราชด าริสรุปไดด้งัน้ี 

⚫ ใหด้ าเนินการทั้ง 9 เกาะ เกาะแสมสารและเกาะขา้งเคียง 
⚫ ใหศึ้กษาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใตท้ะเล 

  ⚫ ใหม้ีการรวบรวมพันธุ์ไมน้านาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน ้า โดยเน้น
ระบบนิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซ่ึงรวมถึงสตัวต่์างๆ ดว้ย นอกจากน้ีไดร้วมเอาเกาะเล็ก ๆ 
รอบเกาะแสมสารเขา้ในโครงการในลกัษณะผสมผสานเน่ืองจากอยู่ใกลก้นัและมีความคลา้ยคลึง
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กันในหลาย ๆ ดา้นใหท้ าการส ารวจทั้งดา้นภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แร่ธาตุ ฯลฯ  
ไปพรอ้มๆ กนั 
 
 8) วนัที่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการด าเนินงานที่เกาะแสมสาร 

พระราชทานพระราชด าริเพิ่มเติมในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรความกา้วหน้าในการ
ด าเนินโครงการฯ ณ เกาะแสมสาร ดงัน้ี 

⚫ ใหแ้สมสารเป็นแหล่งศึกษา 
  ⚫ การด าเนินงานของ อพ.สธ.-ทร. ณ  เกาะแสมสารควรพิจารณาหาแหล่ง
น ้าจืดใหเ้พียงพอ 
  ⚫ แนวการด าเนินงาน ณ เกาะแสมสาร 
   - การด าเนินงานในเบ้ืองตน้ อาคารส่ิงก่อสรา้ง ควรท าในลักษณะชัว่คราว
และเรียบง่าย ไม่ควรจัดใหม้ีท่ีพักนักท่องเท่ียว และใหช้มรมอาสาสมัครเขา้มาช่วยด าเนินการ 
ในดา้นการเรียนรู ้การเผยแพร่ผลการศึกษาทรพัยากรธรรมชาติ 
   - ควรจดักลุ่มเยาวชนเขา้มาศึกษาธรรมชาติในลักษณะ organized tour
โดยใหค้วามส าคญัต่อกลุ่มเยาวชนท่ีมีฐานะยากจน สอนใหร้กัธรรมชาติใหรู้ว้า่ท าอะไรได ้ท าอะไร
ไม่ได ้ยงัไม่ควรท่ีจะโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารเดินทางมาท่องเท่ียวใหม้ากนักใหใ้ชเ้ป็นท่ีส าหรบั
ใหอ้าจารย ์นิสิต นักศึกษาเขา้มาใชท้ าการศึกษาวจิยัได ้
 
 9) วนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2541  

ณ เกาะแสมสาร 
พระราชทานแนวทางในการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ือง 

มาจากพระราชด าริฯณ เกาะแสมสารเพิ่มเติมดงัน้ี 
“เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิเวศน์เปล่ียนงา่ยใหจ้ดัเกาะแสมสารเป็นท่ี 

ศึกษาและใหน้ าเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนดอ้ยโอกาสเขา้มาศึกษา” 
 

 10) วนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543 ทรงใหพ้ึงระวงัการน าขอ้มูลลงเว็บไซต ์
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

  เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
บริเวณหอ้งพิพิธภัณฑพ์ืชและทอดพระเนตรพนัธุ์ไมแ้หง้ท่ีจดัแสดงไวใ้นตูเ้ก็บรกัษา มีพระราชกระแส 
กบัอาจารยบุ์ญศรี เทพบ ารุง  

“พืชพรรณท่ีหายากหากไดม้าก็บันทึกเก็บไวเ้พ่ือการศึกษาใหด้ี การลงเว็บไซต ์ 
ก็พึงระวงั บางทีเราศึกษาหามาได ้แต่เม่ือชาวต่างชาติเห็นจากเว็บไซด ์ก็อาจน าไปศึกษาและ
อา้งอิงเป็นของตนเองได”้ 
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 11) วนัที่ 12 ตลุาคม พ.ศ. 2543 พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ณ หอ้งประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
  พระราชทานพระราโชวาทใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
  “..โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ ไดเ้ริ่ มตน้ขึ้นราว
ปี พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นการส่งเสรมิใหส้ถาบนัตา่ง ๆ ท่ีมีหนา้ท่ีในการศึกษาพืชพรรณตา่ง ๆ และ
บุคคลท่ีสนใจไดมี้โอกาสปฏิบัติงานท่ีศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ท่ีมีอยู่จ  านวนมากในประเทศไทย  
ไดศึ้กษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ไดร้วบรวมเป็นหลกัฐานไวแ้ละเพ่ือเป็นส่ือในระหวา่งสถาบันต่าง ๆ 
บุคคลต่าง ๆ ท่ีท าการศึกษาใหส้ามารถรว่มใชฐ้านขอ้มูลเดียวกัน เพ่ือใหก้ารศึกษาไม่ซ า้ซอ้น 
สามารถท่ีจะด าเนินการไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได ้ส่วนโครงการสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนน้ัน ก็เป็นงานท่ีสืบเน่ืองตอ่จากงานอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช เพ่ิงจะไดเ้ดนิทาง
ไปเยี่ ยมดูโรงเรยีนทัง้ในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาในภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ ไดเ้ห็นวา่
โรงเรียนบางแห่งน้ันมีภูมิทัศน์ท่ีรม่รื่ นมีพืชพนัธุห์ลายชนิด ในวชิาเรียนของนักเรียนท่ีจริงตัง้แต่
เป็นเด็กเล็ก ๆ ชัน้อนุบาลถึงชัน้ประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็์มักจะสอนใหนั้กเรียนศึกษาถึง
โลกของเรา เรื่ องของธรรมชาติ ฉะน้ันการท่ีศึกษาของใกลต้วัไดแ้ก่ พืชพรรณท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติ
น้ัน ก็เป็นส่ิงท่ีงา่ย ไม่เสียค่าใชจ้า่ยสูง และมีประโยชน์เพ่ิมประสบการณแ์ก่นักเรยีนในดา้นตา่ง ๆ 
ได ้จึงเห็นวา่งานท่ีคนในระดบัท่ีเป็นผูใ้หญ่ไดท้ าไดศึ้กษาในพืชพรรณต่าง ๆ แมแ้ต่เด็กระดบัเล็ก 
ก็น่าจะไดป้ระโยชน์ดว้ย โรงเรยีนบางแห่งก็ตัง้อยูใ่นท่ีทุรกันดาร แต่ก็ยงัมีพืชพรรณต่าง ๆ ขึ้นอยูท่ี่
คนอ่ืน ๆ นอกพ้ืนท่ีจะเขา้ไปศึกษาไดย้าก ทั้งนักเรียนและผูป้กครองก็อาจจะมีความรูน้ั้นมากกวา่ 
คนอ่ืน ๆ นักเรียนก็อาจจะเรียนจากผูป้กครองของนักเรียน เป็นเรื่ องของภูมิประเทศทอ้งถิ่ นวา่ 
พืชชนิดน้ีคืออะไร แลว้ก็ไดศึ้กษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหม่ท่ีครูบาอาจารยส์ั่งสอน  
หรือมีปรากฏในหนังสือ นอกจากน้ันการศึกษาเรื่ องพืชพรรณน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 
ในแง่ต่าง ๆ ได ้คนท่ีศึกษาเรื่ องพืชน้ันก็ไดร้บัความสุขความสบายใจ มีความคิดในดา้นสุนทรีย ์
ดา้นศิลปะในแง่ต่าง ๆ อาจจะศึกษาหรอืใชเ้ป็นอุปกรณก์ารศึกษาในหมวดวชิาตา่ง ๆ ทัง้ในเรื่ อง
ของวิทยาศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ซ่ึงครูและนักเรียนโรงเรียนไดน้ ามาปฏิบัติ แต่ละโรงเรียน 
ก็มีความคิดแตกต่างกันไป หรือวา่บางอย่างก็เหมือนกัน บางอย่างก็แตกต่างกัน ก็เป็นเรื่ องท่ีดี 
ถา้ทุกโรงเรียนสามารถท่ีจะแลกเปล่ียนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน หรือวา่น าผลงาน 
มาบนัทึกลงในส่ือตา่ง ๆ ท่ีจะสามารถน ามาแลกเปลี่ ยนกันได ้จึงเห็นวา่ในการจดังานในลกัษณะน้ี
น่าจะเป็นประโยชน์ตอ่นักเรยีนท่ีเขา้รว่มโครงการ และนักเรยีนในโรงเรยีนอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดเ้ขา้รว่ม
โครงการ ขอแสดงความยนิดีดว้ยกับโรงเรยีนท่ีไดร้บัรางวลั และโรงเรยีนท่ีสามารถรกัษามาตรฐาน
ของสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนเอาไวไ้ด ้พวกท่ีรกัษามาตรฐานไวไ้ม่ได ้ก็ไม่ตอ้งเสียอกเสียใจไป 
เพราะการท่ีจะจดักิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก็ไม่ใช่ของท่ีง่าย และโรงเรียน ท่ีอยูใ่น
ลักษณะต่าง ๆ ก็อาจจะไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติงานในดา้นน้ีไดอ้ย่างเต็มท่ีทุกแห่ง ก็ถา้มีความ
พยายามก็ขอใหพ้ยายามต่อไป แต่วา่ถา้มีกิจกรรมในดา้นอ่ืนท่ีเร่งด่วนกวา่ ท าไม่ได ้ก็ไม่ตอ้ง
เสียใจท่ีไม่ไดร้างวลั หวงัว่าการศึกษาเท่าท่ีปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติต่อไปในอนาคต มีประโยชน์  
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ในการที่ จะไดเ้พ่ิมพูนความรูท้างวชิาการ ท่ีนักเรียนจะตอ้งศึกษาต่อไปในระดบัสูง หรือวา่เพ่ิมพูน
ความรูต้่าง ๆ ในดา้นวิชาชีพ ซ่ึงนักเรียนก็อาจจะน าไปประกอบอาชีพไดต้่อไป ยกตัวอยา่งเช่น  
มีนักเรยีนบางโรงเรยีนท่ีศึกษาในดา้นของการเขยีนภาพทางวทิยาศาสตร์ น่ันก็จะใชเ้ป็นอาชีพใน
อนาคตเป็นตน้ หวงัวา่ทุกคนคงไดร้บัประโยชน์ในการมารว่มประชุมในครัง้น้ี ทัง้ครูนักเรยีนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความสขุสวสัดีทัว่กัน” 
 
 12) วนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย อพ.สธ. -ทร. 
  นายแกว้ขวญั  วชัโรทยั เลขาธิการพระราชวงั นายสุเมธ  ตนัติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชยัพฒันา นายปานเทพ กลา้ณรงคร์าญ เลขาธิการ กปร. และ ดร.พิศิษฐ ์วรอุไร ประธานคณะกรรมการ
บริหารโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ไดเ้ขา้เฝ้าทูลละอองพระบาท 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชยัพฒันา 
สวนจิตรลดา เน่ืองในโอกาสท่ีน าผูบ้ัญชาการทหารเรือและคณะเขา้เฝ้าน้อมเกลา้ฯ ถวายพื้ นท่ี
จดัตั้งพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมีพระราชด าริสรุปไดด้งัน้ี 
  ⚫ ทรงยนิดีท่ีกองทพัเรือสนองพระราชด าริในการอนุรกัษ์ทรพัยากรซ่ึงท าได้
เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ทั้งท่ีภารกิจหลกัคือการป้องกนัราชอาณาจกัร 
  ⚫ การท าพิพิธภณัฑน้ี์ในดา้นการก่อสรา้งควรท าเป็นอาคารถาวร โล่งกวา้ง 
ดูแลรกัษาสะดวกง่าย ซ่ึงจะเป็นการประหยดังบประมาณ ดังท่ีทอดพระเนตรท่ีพิพิธภณัฑก์ารกีฬา
ของกรมพลศึกษา ส่วนท่าเทียบเรือ ขอใหน้ าไปพิจารณาทบทวน 
  ในดา้นสาระจะตอ้งใชเ้ป็นการสอนและปรับปรุงใหใ้หม่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 
ดงัท่ีทอดพระเนตรท่ีโรงเรียนสตรีภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต และควรมีงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 
  ในดา้นการจดัแสดงผลงานวิชาการ ควรค านึงถึงการซ่อมบ ารุง การใชอุ้ปกรณ์
ช่วยแสดงท่ีซบัซอ้นอาจช ารุดง่าย ท าใหต้อ้งซ่อมแซมบ่อย การลงทุนก็อาจสูง ไม่ประหยดั 
  ในดา้นการจดัการ ควรใหม้ีคนเขา้มาชมท่ีพิพิธภณัฑม์ากกวา่ท่ีจะไปรบกวนบนเกาะ
เน่ืองจากเกาะมีขนาดเล็ก เมื่อท าเสร็จแลว้ใหลู้กทหารเรือเขา้มาชมและพิพิธภณัฑน้ี์ควรมีรายได ้
  ในดา้นงบประมาณ ทางกองทัพเรือควรชี้ แจงส านักงบประมาณว่า กองทัพเรือ
ท างานน้ีเพ่ือความมัน่คงของประเทศ คือความมัน่คงทางทรพัยากร 
  ⚫ ทรงรับทราบเรื่องต าแหน่งของอาคารท่ีจะปรับเปล่ียนจากอาคารเล็ก
หลายหลงัเป็นอาคารใหญ่ ซ่ึงตอ้งดูในพื้ นท่ีจริงอีกครั้งวา่อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสมเห็นทะเลกวา้ง
และเกาะต่าง ๆ 
  ⚫ ทรงรบัทราบเรื่องการดูแลพิพิธภณัฑฯ์ น้ีวา่ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 
กองทพัเรือเป็นผูดู้แลตามค ากราบบงัคมทูลของผูบ้ญัชาการทหารเรือ 
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 13) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปิดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : อนุรักษแ์ละพัฒนาดว้ยจิตส านึกแห่งนักวิจยัไทย  
ณ ศาลาพระเก้ียว จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั สรุปไดว้า่ 
  “…งานการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชน้ีไดด้  าเนินมาเป็นเวลาหลายปี เริ่ มตัง้แตท่ี่เขา้ใจ
วา่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงหาพรรณพืชตา่ง ๆ  ท่ีหายากมาปลูกเอาไวเ้พ่ือคนรุน่หลงัจะไดเ้ห็น
ไดศึ้กษาต่อไป และก็มีงานดา้นวิชาการต่าง ๆ ท่ีท ากัน ในประเทศไทยมีหน่วยงานหลายหน่วย  
ท่ีสนใจในเรื่ องการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช เพ่ือการศึกษาพืชพรรณตา่ง ๆ ท่ีมีอยูใ่นประเทศ โครงการน้ี
มีจดุประสงคส์ าคัญท่ีจะใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีไดท้ างานมาไดมี้โอกาสแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นหรอื
แลกเปล่ียนความรูซ่ึ้งกันและกัน รวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าใหว้ิชาการดา้นน้ีกา้วหน้าไปและเป็นการ
ประหยดัเพราะแทนท่ีต่างคนต่างท า งานไหนท่ีมีผูท้  าแลว้จะไดร้่วมกันท าโดยไม่ใหซ้  า้ซอ้นกัน 
ในวนัน้ีไดมี้การมอบฐานขอ้มูลทางดา้นพืชใหห้น่วยงานตา่งๆ ก่อนน้ีในหน่วยงานตา่ง ๆ มีหอพรรณไม ้
เช่น ท่ีกรมป่าไม ้มีหอพรรณไมโ้ดยมีพืชท่ีนักวชิาการ นักวจิยั ไดเ้ก็บตวัอยา่งพรรณพืชแหง้ เก็บไว ้
เป็นเวลาเกือบรอ้ยปีแลว้ ตัวอย่างพรรณไมเ้หล่าน้ีก็เป็นส่ิงท่ีมีค่าสูง จะเป็นประโยชน์ในดา้น
การศึกษา แต่ของเหล่าน้ีย่อมเก่าแก่ไปตามกาลเวลา แต่สมัยน้ีเรามีเทคโนโลยีท่ีจะรักษา 
ส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือใหนั้กวิชาการไดศึ้กษากันไดก็้เลยไดคิ้ด ช่วยกันท าโครงการในการถ่ายรูปและ 
ถ่ายขอ้มูลพรรณไมเ้พ่ือเป็นฐานขอ้มูล แต่ในการเก็บฐานขอ้มูลน้ีถา้เก็บไวแ้ห่งเดียวก็อาจสูญหายได ้ 
ก็มีความคิดกนัวา่จะใหห้น่วยงานตา่ง ๆ ชว่ยกนัเก็บ ท่ีหน่ึงเกิดเหตเุสียหายไปก็จะไดมี้ขอ้มูลเอาไว ้
ไม่สูญหายไปจากประเทศไทย ฐานขอ้มูลน้ีเป็นของท่ีมีค่า ตอ้งช่วยกันดูแลใหด้ีและผูท่ี้จะมาใช ้
ก็ตอ้งดูแลใชใ้หถู้กตอ้ง ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย แก่มนุษยชาติตอ่ไป โครงการแบบน้ีไม่ใช่
วา่จะท าส าเร็จในเวลาสั้น ๆ ตอ้งมีโครงการระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง และระยะต่อ ๆ ไป การจดัการ
ประชุมน้ีก็เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเพ่ิมพูนความรูใ้นระดบันักวิชาการ และการจดั
นิทรรศการจะมีโอกาสใหค้นท่ีสนใจไดม้าดูไดม้าศึกษาแลว้ก็ทราบถึงพืชตา่ง ๆ ตอ่ไปก็ตอ้งศึกษา
เรื่ องสัตวส่ิ์งมีชีวิตและส่ิงธรรมชาติต่าง ๆ ซ่ึงของพวกน้ีเป็นส่ิงน่าสนใจ เม่ือสนใจแลว้ก็จะมี
ความรูสึ้กอยากปกปักรกัษา ไม่ท าลายใหเ้สียหายสูญส้ินไป ก็เป็นการชว่ยอนุรกัษ์เป็นอยา่งด…ี” 
 
 14) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ทรงมีพระราชด าริในการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
ในเรื่องเว็บไซต ์ฐานขอ้มูล พิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ศูนยอ์นุรักษ์
พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ไดมี้พระราชด าริกบันายพรชยั  จุฑามาศ รองผูอ้ านวยการโครงการส่วนพระองคฯ์ สวนจิตรลดา 
ณ อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา สรุปไดด้งัน้ี 
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  ⚫ ขอ้มูลของ อพ.สธ. ในส่วนของโฮมเพจ อพ.สธ. น้ันทรงเห็นว่าดีแลว้ท่ี
เจา้หน้าท่ี อพ.สธ. ควรด าเนินการเอง เพราะไปจา้งคนอ่ืนท าจะชา้และอาจไม่ไดต้ามท่ีตอ้งการ  
อีกทั้งการท่ีจะปรบัปรุงขอ้มูลก็ท าไดส้ะดวกกวา่ ส าหรบัเว็บไซต ์อพ.สธ. ใหไ้วท่ี้เครือข่ายกาญจนาภิเษก 
NECTEC โดยจะทรงประสานให ้
  ⚫ ทรงใหด้ าเนินการเชื่อมขอ้มูลกันระหว่างศูนย์ขอ้มูลพรรณพฤกษชาติ  
หอพรรณไม ้กรมป่าไม ้กับศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และทรงใหด้ าเนินการท า
ฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้โดยการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไมแ้หง้ บันทึกลงแผ่น photo CD และ
บนัทึกขอ้มูลพรรณไมเ้มื่อแลว้เสร็จใหท้ าส าเนาใหห้น่วยงานน้ัน ๆ 
  ⚫ ให้มีการประชุมผู ้เชี่ยวชาญด้านพฤกษศาสตร์อนุกรมวิธานและ 
ผูท่ี้เกี่ยวขอ้งในเรื่องการจดัโปรแกรมเง่ือนไขเวลาเปิดขอ้มูลและใหม้ีการท ารายละเอียดการขอใช้
ขอ้มูล  
  ⚫ พื้ นท่ีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ ว 
จงัหวดันครราชสีมา เน้ือท่ี 395 ไร่ อาคาร 21 หลัง เป็นพื้ นท่ีราชพสัดุ ใชเ้ป็นพื้ นท่ีปลูกรกัษา
พนัธุกรรมพืช หอ้งปฏิบติัการเริ่มด าเนินการปี พ.ศ. 2543 มีพระราชวนิิจฉยัวา่ 

“หากหน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร ์หรือหน่วยใดมีความจ าเป็นท่ีจะยา้ยไปให้
ท าเป็นโครงการเฉพาะไปก่อน” 
  ⚫ การก่อสรา้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยพื้ นท่ีบริเวณ 
เขาหมาจอของกองทพัเรือมีพระราชวินิจฉยัวา่  

“ใหก้องทพัเรอืขอจาก กปร. เอง ส าหรบัพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาเกาะและทะเล 
ไทยเม่ือเสร็จแลว้ใหก้องทัพเรือดูแลรบัผิดชอบจดัการ  โดยทางโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ เป็นฝ่ายวชิาการใหมี้การศึกษาตอ่เน่ือง” 

⚫ องคป์ระกอบคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา 
จากพระราชด าริฯ โปรดเกลา้ฯ  

 ใหน้ายแกว้ขวญั วชัโรทัย เป็นประธานคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และให ้ดร .พิศิษฐ์ วรอุไร เป็นท่ีปรึกษา นายพรชัย จุฑามาศ  
เป็นรองผูอ้  านวยการโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และรบัสัง่ให้ 
นายอ าพล เสนาณรงค ์องคมนตร ีมาดูโครงการเน่ืองจากท างานดา้นน้ีหลายโครงการ จะไดท้ราบ
วา่โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ ด  าเนินการอยา่งไรบา้ง 
  ⚫ โครงการศึกษาทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทย เป็นโครงการท่ี
แยกต่างหากจากโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ โดยเป็นของโครงการ
ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา แต่ปฏิบัติงานโดยเจา้หน้าท่ีของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
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 15) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 พระราชทานแนวทางการด าเนินงานที่เกาะ
แสมสาร 

พระราชทานพระราชด าริกบักองทพัเรือ ในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงวาง 
แผ่นจารึกพระราชกระแส และทอดพระเนตรความกา้วหน้าของ อพ.สธ.-ทร.ณ เกาะแสมสาร  
ดงัน้ี 

มีพระราชกระแสต่อผูบ้ญัชาการทหารเรือ ณ เนินจุดท่ี 2 หลงัจากรบัฟังการถวาย 
รายงานฯ และทอดพระเนตรแบบจ าลองพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ความวา่  

“ เม่ือสรา้งท่าเทียบเรอืแลว้ คนคงขึ้นไปท่ีเกาะกนัมาก” 
ในการน้ีผูบ้ญัชาการทหารเรือไดก้ราบบงัคมทูลวา่ 
 “ คงไม่มากเพราะอยูใ่นพื้ นท่ีกองทพัเรือ ” 

มีพระราชกระแสต่อนักเรียนนายเรือ ชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ณ ชายหาดหน้าอาคาร 
ทรงงานความวา่ 

“ เป็นโอกาสดท่ีีนักเรยีนไดม้าเรยีนรูใ้นวนัน้ีเป็นความรูท่ี้ไม่มีในโรงเรยีนปกติ  
ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของทหารเรอื ท่ีจะท างานรว่มกับประชาชน ในการดูแลประเทศไทยอีกแงห่น่ึง ” 

ทรงมีพระราชกระแสกบัผูท่ี้ร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารวา่ง ณ อาคารทรงงาน 
ความวา่ 
  “…ท่ีเกาะแสมสารจะท าแบบเกาะปอรเ์กอรอลสไ์ม่ได ้เพราะเกาะของเราเล็ก  
ฉะน้ันควรใหค้นมาดแูลว้กลบัไป ไม่มีท่ีใหค้า้ง…” 
  “…ท าท่ีน่ีใหเ้รยีบรอ้ย ไมต่อ้งไปท่ีอ่ืน เพราะท่ีอ่ืนไม่สามารถคมุคนได…้” 
  “…การก่อสรา้งเอาแค่น้ี…” 
 
 16)  วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 พระราชทานพระราโชวาทในการเปิดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต  ณ หอ้งประชุม  
ส านกัพระราชวงั พระราชวงัดสุิต  

“ขา้พเจา้ยนิดแีละขอบคณุทกุท่านท่ีมาพรอ้มกนัในวนัน้ีดงัท่ีไดท้ราบแลว้วา่ 
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ ไดด้  าเนินมา 10 ปีแลว้ซ่ึงท่ีผา่นมา
เห็นไดช้ดัวา่มีหลายหน่วยงานท่ีด  าเนินงานในลกัษณะ ใกลเ้คียงกัน แต่หน่วยงานใดหน่วยงาน
หน่ึงหรือสถาบันใดสถาบันหน่ึงจะท า ครอบคลุมใหป้ระสบผลส าเร็จน้ันท าไดย้าก ตอ้งรว่มมือ 
รว่มใจและวางแผน รว่มกัน  ตกลงกันใหแ้น่นอนวา่ใครจะท าส่วนใด  เพ่ือใหก้ารศึกษาไม่ซ า้ซอ้น 
เกิดความสมบูรณใ์นการศึกษาวจิยั เกิดความกา้วหนา้และเป็นประโยชน์ทางวชิาการ การประชุม
ในครัง้น้ีเป็นการตอ่เน่ืองใหเ้ห็นวา่โครงการแบบน้ีใช่วา่จะส าเรจ็ในเวลาสัน้ๆ ท่ีตอ้งมีโครงการใน
ระยะที่ หน่ึง  ระยะที่ สอง  โดยท่ีขณะน้ีอยูใ่น ระยะ 5 ปีท่ีสาม และจะมีระยะตอ่ๆ ไป การประชุมน้ี
เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ิมพูนความรูร้ะดับนักวิชาการ ไดเ้พ่ือเป็นการส่งเสริมให้
สถาบันต่าง ๆมีหน้าท่ีในการศึกษาพืชพรรณต่างๆ  และบุคคลท่ีสนใจไดมี้ โอกาสปฏิบัติงาน  
ท่ีศึกษาพืชพรรณต่างๆ  ท่ีมีอยูจ่  านวนมากในประเทศไทย  ไดศึ้กษาวธีิการทางวทิยาศาสตรไ์ด ้
รวบรวมเป็นหลกัฐานไวแ้ละเพ่ือเป็นส่ือในระหวา่งสถาบนัต่างๆ บุคคลต่าง ๆ ท่ีท าการศึกษาให้
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สามารถร่วมใชฐ้านขอ้มูลเดียวกัน  เพ่ือใหก้ารศึกษาไม่ซ า้ซอ้น สามารถท่ีจะด าเนินการให้
ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได ้ ท าให้เห็นว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  
ไดก้ลายเป็นศูนยร์วมของผูมี้ความรู ้ความสามารถ และเสียสละ พรอ้มท่ีจะเป็นพลงัท่ีส าคัญของ 
แผน่ดิน เกิดประชาคมวจิยัและวชิาการท่ีมีศักยภาพสูง งานของโครงการฯ ในปัจจบุนัไดเ้ก่ียวขอ้ง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่เฉพาะแต่พืชเท่าน้ัน ส่ิงไรช้ีวิตเช่น หิน ดิน แร่  และ
ส่ิงมีชีวติแทบทกุประเภทก็อยูใ่นเป้าหมายดว้ย เช่นกัน ทัง้หมดลว้นมีผลกระทบท่ีส าคญัต่อความ
อยู่รอดของชาติ และประการท่ีส าคัญท่ีสุดคือการร่วมงานของผูค้นจากหลายสถาบันท่ีมีทั้ง
ธรรมชาติของการท างาน ท่ีเหมือนกันและต่างกัน  แต่มาท างานดว้ยจดุมุ่งหมายเดียวกันคือการ 
รว่มสนองพระราชด าริ ในการเรียนรูท้รพัยากร  การใชป้ระโยชน์และการสรา้งจิตส านึกของคนในชาติ  
ซ่ึงจะน าไปสู่มรรคผลที่ ยัง่ยนื การปฏิบตัิท่ีก าลงัด  าเนินอยู ่ในขณะน้ี เป็นการสรา้งวฒันธรรมใหม่
ของการท างานหวงัว่าทุกคนคงไดร้บัประโยชน์ในการมาร่วมประชุมในครัง้น้ี  ทั้งคณาจารย ์
นักวจิยั ครู นักเรยีน และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความสขุสวสัดีทัว่กัน” 
 
 17) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 ทรงมีพระราชวินิจฉัยในการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู ้
อนุรกัษพ์ฒันาและใชป้ระโยชนท์รพัยากรอยา่งยัง่ยนื สู่เศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ 

1. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯคลองไผ่  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ ว จงัหวดันครราชสีมา 

2. โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ อ าเภอไทรโยค  
จงัหวดักาญจนบุรี (แปลง 905) 
 

 18) วนัที1่6 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชวินิจฉยั ITPGR 
ทรงมีพระราชวนิิจฉยั จากสถานการณท่ี์มีผลจากอนุสญัญาความหลากหลายทาง 

ชีวภาพและสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร  
ท่ี รล  0008/3133 ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ในเรื่อง “สนธิสญัญาระหว่างประเทศ 
วา่ดว้ยพนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR)” 
  “...หากผลการวจิยั และประชาพิจารณป์ระเทศไทยยงัไม่พรอ้ม ก็ขอใหช้ะลอไป
ก่อน ระหวา่งน้ี ขอใหนั้กวิชาการทุกฝ่ายรว่มมือกัน เตรียมคนใหพ้รอ้มโดยเรง่ด่วน เพราะวนัท่ี
จ  าเป็นตอ้งรบัการน้ี ตอ้งมาถงึสกัวนัหน่ึง....” 
 

 19)  วนัที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่อง DNA Fingerprint 
ทรงมีพระราชกระแส ในเรื่อง “การด าเนินการ ใหม้ีการท า DNA Fingerprint” 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กับนายพรชัย จุฑามาศ  
ความวา่ 
 “ ไดไ้ปกับ สมศ. (ส านักมาตรฐานการศึกษา) มา เห็นวา่โรงเรียนยงัสัมพันธก์ับชุมชนน้อย  
ท าอย่างไรใหชุ้มชนมาใหโ้รงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช และ 
ใหมี้การท า DNA Fingerprint ในโรงเรยีน” 
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 20) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปิดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ “ทรพัยากรไทย : สรรพสิ่งลว้นพนัเก่ียว ณ ศูนยอ์นุรกัษพ์นัธุกรรมพืช 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่  ต าบลคลองไผ่  
อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
  “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหน่ึงในวนัน้ี โครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ ด าเนินงานมาถึงปีน้ีเป็นปีท่ี 12 โครงการฯ รว่มแรง
รว่มใจกับหน่วยงานและสถานศึกษา หลายหน่วยงาน หลายสถาบัน ปฏิบัติงานดา้นศึกษาและ
อนุรกัษ์พนัธุพื์ชตา่งๆ ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร ์และรวบรวมผลการศึกษาวจิยัไวเ้ป็นหลกัฐาน 
เป็นศูนยร์วมขอ้มูลทางพันธุกรรมพืชท่ีสถาบันการศึกษาต่างๆ  และผูส้นใจสามารถเขา้รว่มใช้
ฐานขอ้มูลได ้ปัจจบุนังานของโครงการฯ มิไดจ้  ากัดเพียงศึกษาอนุรกัษ์พนัธุพื์ชเท่าน้ัน แตข่ยายวงกวา้ง
ไปถึงการศึกษาเพ่ืออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติอ่ืนดว้ย เช่น ดิน หิน แร ่และส่ิงมีชีวติทกุประเภท 
ทุกส่ิงท่ีกล่าวมาลว้นแต่มีความเก่ียวพันกัน ส่ิงหน่ึงส่ิงใดขาดไปก็จะกระทบต่อการด ารงอยู่ของ
ชาติและประชาชน นอกจากศึกษาสภาวะของทรพัยากรธรรมชาติแลว้ การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน
ก็เป็นส่ิงส าคัญ โดยเฉพาะในเรื่ องการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติอยา่งเหมาะสม วิธีสงวนรกัษา  
เพ่ือทุกคนจะไดใ้ชป้ระโยชน์รว่มกัน อยา่งยัง่ยืนตลอดไป การประชุมครัง้น้ีมี  คณาจารย ์นักวจิยั 
นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรจ  านวนมาก เขา้รว่มแลกเปลี่ ยนประสบการณแ์ละขอ้คิดเห็น 
ขา้พเจา้หวงัวา่ทกุท่าน จะไดร้บัประโยชน์จากการประชุมโดยทัว่กัน” 

 

 21) วนัที่ 19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องพนัธุกรรมเห็ด 
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ“ทรพัยากรไทย : สรรพส่ิงลว้นพนัเกี่ยว” 

ณ ศูนยอ์นุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่ 
ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท่ี 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548  
ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย  จุฑามาศ  ระหว่างเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการสรุป 
ของหน่วยงานส่วนราชการท่ีสนองพระราชด าริ บอรด์นิทรรศการ ศูนยศึ์กษาการพฒันาภูพาน 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
  พระราชกระแสโดยสรปุ  

“ ใหท้ าเรื่ องพันธุกรรมเห็ดมีพระสหายท างานร่วมกับต่างประเทศ ขอ้มูลและ
พนัธุกรรมเห็ด ถกูน าเอาไปหมด” 
 
 22) วนัที่ 19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 พระราชวินิจฉยัในเรื่องพ้ืนทีศู่นยอ์นุรกัษ์
พนัธุกรรมพชื อพ.สธ. คลองไผ ่

ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรพัยากรไทย : สรรพส่ิงลว้นพนัเกี่ยว”  
ณ ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่ 
ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันท่ี 19-25 ตุลาคม พ.ศ.2548   
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ทรงมีพระราชกระแสกบั นายพรชยั  จุฑามาศ ระหว่างเสด็จฯ ทอดพระเนตรพื้ นท่ีบริเวณแปลง
เกษตรอินทรีย ์   

 พระราชกระแสโดยสรปุ 
“เรื่ องพ้ืนท่ีค่อยๆท าไป เรื่ องเกษตรมีคนท ากนัหลายคน อาชีวะเกษตรค่อยคยุกนั   

ใหไ้ปเจรจากบัโรงเรยีนจิตรลดา เรื่ องงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน” 
 

 23) วนัที่ 19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย 
ทรงมีพระราชกระแสกับรองผูบ้ังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ระหว่าง

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในวนัท่ี19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2548 ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : สรรพส่ิงลว้นพนัเกี่ยว   
ณ ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช  โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่ 
ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ ว จงัหวดันครราชสีมา ความวา่ 
  “พิพิธภณัฑน้ี์ทหารเรอืจะดูแลเองใชห่รอืไม่” 
 
 24) วนัที่19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องเกาะแสมสาร 
  ทรงมีพระราชกระแสกบัผูร้่วมโต๊ะเสวยในส่วนกองทัพเรือ  พระราชทานใหก้บัผูแ้ทน 
ผูบ้ัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอกก าธร พุ่มหิรัญ) และผูร้่วมโต๊ะเสวย อาทิ เลขาธิการพระราชวัง  
(นายแกว้ขวญั วชัโรทยั) กรรมการท่ีปรึกษาโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(ฯพณฯ องคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์  ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร) เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ ผูว้่าราชการจงัหวดันครราชสีมา ผูต้รวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โต๊ะเสวยพระกระยาหารกลางวัน ในวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548  
ณ ศูนยฝึ์กอบรม โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่ ต าบลคลองไผ่ 
อ าเภอสีคิ้ ว จงัหวดันครราชสีมา  
  พระราชกระแสโดยสรปุ 

“ไม่ควรมีส่ิงก่อสรา้งเพ่ือการพกัคา้งคืน บนเกาะแสมสาร” 
  “ทรงรบัทราบการจดัประชุมวชิาการและนิทรรศการ ครัง้ต่อไปในปี พ.ศ. 2550
ในเรื่ อง “ทรพัยากรไทย : ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน” ท่ีพิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุร ีและจะเปิดพิพิธภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชม” 
  
 25) วนัที่ 30 ตลุาคม พ.ศ. 2550 พระราโชวาทใหต้ระหนกัในการอนุรกัษท์รพัยากรอื่น ๆ  
นอกเหนือจากพรรณพืช 

ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย  : ประโยชน์แท ้
แก่มหาชน และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี 
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“ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : 
ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ี  ขา้พเจา้รูสึ้กชื่ นชมท่ีไดท้ราบวา่ งานของโครงการอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืช ขยายไปถึงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ขอขอบใจหน่วยงานทกุ ๆ หน่วย 
ท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนใหก้ารด าเนินงานของโครงการกา้วหน้าไปดว้ยดี ประเทศไทยเราเป็น
ประเทศท่ีมีความสมบูรณม์าแต่โบราณกาล ดว้ยเหตุท่ีมีทรพัยากรธรรมชาติหลากหลายทั้งพืช 
สัตว ์และแรธ่าตุ สมดงัค าท่ีกล่าววา่ “ทรพัยใ์นดินสินในน ้า” ทรพัยากรเหล่าน้ีใหค้ณุประโยชน์
เก้ือกูลแก่ชนทุกหมู่เหล่า ในดา้นการยังชีพ อีกทั้งสรา้งภาวะสมดุลให้แก่สภาพแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาติทุก ๆ ส่ิงมีความเชื่ อมโยงเก่ียวพันกัน หากส่ิงใดส่ิงหน่ึง หมดส้ินสูญไปก็จะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงอ่ืน ๆ ต่อสภาวะแวดลอ้ม และท้ายท่ีสุด ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 
ทรพัยากรธรรมชาติเป็นสมบัติของเราพวกเราทุกคน ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ  
เราทุกคนจึงมีหน้าท่ีจะตอ้งช่วยกันปกปักรกัษาทรพัยากรอันมีค่าใหด้  ารงอยู ่ช่วยกันปลูกฝังและ
สืบทอดเจตนารมณ์เรื่ องการอนุรกัษ์ใหแ้ก่อนุชน เพ่ือใหป้ระเทศของเรายังมีทรัพยากร ท่ีจะ
เอ้ืออ านวยประโยชน์ใหแ้ก่มหาชนสืบเน่ืองต่อไป ไดเ้วลาอันควรแลว้ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุม
นิทรรศการ“ทรพัยากรไทย:ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน” ณ บัดน้ี ขอใหง้านบรรลุผลส าเร็จสมดงัท่ี 
มุ่งหมายไวท้กุประการ และขอใหท้กุท่านประสบแตค่วามผาสุขสวสัดีโดยทัว่กัน” 
 
 26) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 พระราโชวาทเน่ืองในงานประชุมสภาสหภาพ
อนุรกัษส์ากลครั้งท่ี 4 

ณ ศูนยก์ารประชุมนานาชาติบาเซโลนา นครบาเซโลนา ประเทศสเปน 
แปลจากพระราชด ารสัภาษาองักฤษดงัความตอนหน่ึงวา่ 
 “หวัขอ้การประชุมน้ี คือ “โลกหลากหลายและยบัยัง้” ซ่ึงสะทอ้นถงึความตอ้งการ

และแนวทางอนัหลากหลายท่ีจะรบัมือกบัปัญหาท่ีเราประสบในปัจจบุนั แตแ่ทท่ี้จรงิแลว้ เราต่างมี
เป้าหมายอยา่งเดียวกัน น่ันคือ เราตอ้งการรกัษาโลกใบน้ีไวใ้หไ้ด ้ทุกท่านทราบดีวา่ การจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล มีความส าคัญต่อการลดความยากจนและการอนุรกัษ์
ส่ิงแวดลอ้ม กระน้ันเรายงัประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติครัง้แลว้ครัง้เล่า ท่ีท าใหสู้ญเสียชีวิต 
ทรพัยากรและความหลากหลายทางชีวภาพจ านวนมาก เรายงัเห็นการเติบโตท่ีไม่ยัง่ยนืทัง้ในเมือง
และในชนบท อีกทั้งความยากจนก็ยงัคงเป็นปัญหาของโลก ดงัน้ัน เราจึงตอ้งพยายามมากขึ้น 
โดยเน้นการพฒันาแบบองคร์วม เพ่ือใหเ้กิดความมัน่คงของมนุษย ์เราท าไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้ได ้
เคยเห็นวธีิการต่าง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัท่ีทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจในช่วง 4-5 
ทศวรรษท่ีผา่นมา คนส่วนใหญม่องพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเพียงแค่งาน
พัฒนาหรือพัฒนาชนบท แทท่ี้จริงแลว้ทรงเห็นเรื่องการอนุรกัษ์ธรรมชาติเป็นเรื่องส าคัญ
ท่ีสุด เพราะเป็นกุญแจของการพฒันาอย่างยั่งยืน ขา้พเจา้จะขอยกเพียงบางตวัอยา่งมากล่าว  
ณ ท่ีน้ี ดา้นการอนุรกัษ์น ้า ทุกชีวิตตอ้งพ่ึงพาน ้า พระราชกรณียกิจดา้นชลประทาน ก็เพ่ือใหมี้น ้าใช ้
ในครวัเรือนและเพ่ือการเกษตร การควบคมุน ้าท่วม ก็เพ่ือมิใหน้ ้าส่วนเกินไปท าลายส่ิงแวดลอ้ม 
ทรงมีวิธีการจดัการน ้ามากมาย อาทิ การสรา้งเขื่ อนขนาดเล็กอยา่งเป็นระบบ การท าฝนหลวง
เพ่ือน าน า้ในบรรยากาศมาใช ้การจดัการน า้ท่ีด ีช่วยเจือจางและขบัไลน่ า้เสียออกไป ส่วนน า้เสียก็
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สามารถกลบัคืนเป็นน ้าดีได ้โดยใชว้ิธีการกรองทางชีวภาพและวิธีกลอ่ืน ๆ ครัง้หน่ึงเกิดไฟป่า
บริเวณป่าพรุ ซ่ึงเป็นระบบนิเวศน์ท่ีพิเศษมาก ทรงดบัไฟดว้ยการท าฝนเทียมโดยใหต้กในแหล่ง
น ้าท่ีจะไหลเขา้สู่ป่าพรุ ดา้นการอนุรกัษ์ดิน ปัญหาการกัดเซาะและดินถล่ม สามารถป้องกันได ้
ดว้ยการท าแปลงขัน้บันได โดยปลูกพืชทอ้งถิ่ นและหญา้แฝก ท่ีมีระบบรากท่ียาวและแข็งแรง  
ทรงมีวิธีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ในการจัดการกับดินท่ีมีปัญหา เช่น การใส่สารอินทรีย์เพ่ือ
ปรบัปรุงดิน การแกไ้ขดินเป็นกรดเน่ืองจากซัลเฟด โดยแกไ้ขท่ีตน้เหตุ การปลูกหญา้แฝก เพ่ือ
ปรบัปรุงดินดานท่ีแข็งมากแมก้ระทั่งศิลาแลง เพราะรากของหญา้แฝกแข็งแรงมาก สามารถชอนไช 
ดินท่ีแขง็ได ้ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ถา้เราไม่ไปท าลายป่า ป่าก็จะสามารถฟ้ืนฟูไดเ้อง 
เราคงไม่มีวนัท่ีจะมีเจา้หน้าท่ีจ  านวนมากพอท่ีจะเฝ้าป่าไดทุ้กจุด ดังน้ัน จึงเป็นหน้าท่ีของคน 
ในทอ้งถิ่ นท่ีจะช่วยกันดูแลทรพัยากรธรรมชาติอันมีคณุค่ายิ่ ง หากไดร้บัน ้าจากเขื่ อนท่ีควบคมุ
ปริมาณน ้าได ้และปลูกตน้อ่อนของพืชทอ้งถิ่ น โดยเฉพาะไมผ้ล ไมท่ี้เป็นพลงังานและไมส้ าหรบั
การก่อสรา้ง ป่าจะกลบัเป็นป่าสมบูรณไ์ด ้และป่าท่ีสมบูรณจ์ะอนุรกัษ์น ้า รวมทั้งเป็นแนวฉนวน 
ท่ีกั้นไฟป่าไดด้ว้ย ในระยะแรก พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวทรงอนุรกัษ์ตน้ยางนา เม่ือ ค.ศ. 1960 
ทรงเก็บรวบรวมเมล็ดจากป่า น ามาปลูกในสวนจิตรลดา ปัจจุปันตน้ยางนาเจริญแพรพ่ันธุไ์ดด้ี 
แตใ่นท่ีซ่ึงเคยเก็บเมล็ดมาก็ไม่พบตน้ยางนาเหลืออยูแ่มแ้ตต่น้เดยีว ความหลากหลายทางชีวภาพ 
สามารถอนุรักษ์ไดท้ั้งในหอ้งทดลองและในแหล่งธรรมชาติ โดยมีฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์
เก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้ขา้พเจา้ไม่มีเวลาท่ีจะกลา่วถงึการอนุรกัษพ์นัธุส์ตัวน์ า้และจลิุนทรยี ์ดา้นการ
ท าแผนท่ี ตวัอยา่งสุดทา้ยคือการท าแผนท่ี นักวางแผนจะตอ้งทราบวา่ทรพัยากรทัง้หลายมีอยูจ่รงิ
ในจุดใดบา้ง ตอ้งรูว้่าน ้าไหลไปทางทิศใด ภูมิประเทศมีระดับความสูง ความลาดชันเท่าใด  
เราตอ้งรูป้ระเภทของหิน ดิน และพืชจากแผนท่ีเหล่าน้ี เราอาจใชภ้าพถ่ายทางอากาศและ
ภาพถา่ยดาวเทียมเพ่ือใหข้อ้มูล ขณะปัจจบุนัไดอี้กดว้ย” 
 
 27) วนัที่ 19 ตลุาคม พ.ศ.2552  พระราโชวาทถึงความกา้วหนา้ของ อพ.สธ. และ
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาท  ใหก้ับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย 
และศูนยอ์นุรักษ์และพฒันาทรัพยากรภาคตะวนัออก ณ สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว ต าบลบางพระ 
อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 

“ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ          
ทรพัยากรไทย : ผนัสูว่ถิีใหม่ในฐานไทย” ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ี 
  โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ ไดร้บัการสนับสนุนอย่างดียิ่ งจากหน่วยงาน
ราชการหลายฝ่ายท่ีเห็นว่างานของโครงการเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ ท าให้
โครงการสามารถขยายงานศึกษาค้นควา้ออกไปอย่างกวา้งขวาง สนองพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอยา่งเต็มท่ีเช่นในปัจจบุนัโครงการปฏิบตัิงานศึกษาวจิยัและอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืชดว้ยวิธีการทางวทิยาศาสตร ์มีการส่งเสริมใหโ้รงเรียนในท้องถิ่ นต่างๆ จดัท าสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน เพ่ือนักเรยีนจะไดศึ้กษาเรยีนรูท้รพัยากรธรรมชาติประจ  าทอ้งถิ่ นของตน



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569)220

 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 

220 

 

และใชส้วนพฤกษศาสตรเ์ป็นหอ้งเรยีนทางธรรมชาติ ปลูกฝังใหนั้กเรยีนรกัธรรมชาติ รกัทอ้งถิ่ น 
และเป็นก าลงัช่วยกันอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ งานของโครงการในปัจจุบันมิใช่เพียงอนุรกัษ์
พนัธุกรรมพืชเท่าน้ัน แต่ยงัขยายไปถึงการศึกษาคน้ควา้เก่ียวแก่ส่ิงมีชีวติ ทัง้บนบกตามเกาะแก่ง
ต่างๆ ลงไปจนถึงในทอ้งทะเล ท่ีทางกองทัพเรือรบัเป็นผูด้  าเนินการจนประสบผลส าเร็จ เห็นได ้
จากการท่ีสามารถจัดตั้งพิพิธภัณฑท์างธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ท่ีอ าเภอสัตหีบ  
ศูนยอ์นุรกัษ์และพัฒนาทรพัยากรภาคตะวนัออก และศูนยล์ายพิมพ ์ดีเอ็นเอ ท่ีจะเปิดในวนัน้ี 
นับเป็นความส าเรจ็ท่ีน่าปล้ืมใจอีกขัน้หน่ึง 
  ขา้พเจา้ยินท่ีไดท้ราบว่า การประชุมครัง้น้ีมีหน่วยราชการ สถานศึกษา และ
เครือข่ายเกษตรกรเขา้ร่วมงานเป็นจ  านวนมาก หวงัว่าท่านทั้งหลายจะไดร้บัความรูจ้ากการ
ประชุมครัง้น้ี และสามารถน าไปปฏิบตัิใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนไดเ้ป็นอยา่งด ี
  ได ้เวลาอันควรแล้ว ข ้าพเจ ้าขอเปิดการประชุม วิชาการและนิทรรศการ 
“ทรพัยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” ณ บัดน้ี ขอใหง้านบรรลุผลส าเร็จดงัวตัถุประสงค ์
ทกุประการ และขอใหท้กุท่านท่ีมาประชุมพรอ้มกนัในท่ีน้ี ประสบแตค่วามสขุความเจรญิสืบไป” 
 
 28) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 พระราชวินิจฉัยและพระราชทานแนวทางการ
ด าเนินงานในพ้ืนท่ี กองการเกษตรและสหกรณ ์ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ
ทหารพฒันา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 
  นายพรชยั จุฑามาศ รองผูอ้ านวยการ อพ.สธ. น า พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร ์
ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย และคณะ ทูลเกลา้ฯ ถวาย
แผนแม่บทการด าเนินงาน อพ.สธ. ในพื้ นท่ีกองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพฒันา 
หน่วยบัญชาการทหารพฒันา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี และขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย  
ณ อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา สรุปความวา่ 

1. พื้ นท่ีของทางภาคตะวนัตกมีสภาพเป็นเขาหินปูน และพืชพรรณธรรมชาติ  
มีความพิเศษกว่าพื้ นท่ีอ่ืน ควรมีการเฝ้าระวงั ไม่ใหม้ีคนมาตัดไม ้จดัท าทะเบียนพิกดัตน้ไม ้
รวบรวมพนัธุกรรมพืช น ามาบนัทึกไว ้
2. ทรงยกตวัอยา่งการดูแลพื้ นท่ีปกปักพนัธุกรรมพืช อพ.สธ. ของกองทพัเรือ พรอ้มทั้ง 
กล่าวชมเชยวา่ดูแลดี 
3. พื้ นท่ี กกส.สทพ.นทพ. มีพ้ืนท่ีมาก ใหป้ฏิบติัตอนน้ีคือการเก็บรกัษาพื้ นท่ีและท าการ 
ส ารวจอยา่งเดียว 
4. พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร ์ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา ใหค้ ายนืยนั 
รบัสนองพระราชด าริ จะด าเนินการตามแผนแม่บทท่ีไดทู้ลเกลา้ฯ ถวาย 
 

 29) วนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 พระราชทานกบัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
  พระราชทานแนวทางใหข้ยายพนัธุค์า้งคาวคุณกิตติ 
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 30) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระราโชวาทเก่ียวกับความส าคัญของงาน 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 1 โรงเรียนสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 
  “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ระดบัภูมิภาค ครัง้ท่ี 1 ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ี 
  โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นงานท่ีสืบเน่ืองต่อจากงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เน่ืองดว้ยในหลายๆ โรงเรียนมีพืชพรรณหลายชนิด บางชนิดเป็นไมห้ายากหรือ
เป็นไมเ้ฉพาะถิ่ น ควรอนุรกัษ์ไวเ้พ่ือเป็นแหล่งศึกษา หรือเพ่ือประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ประโยชน์  
ในดา้นการศึกษาเบ้ืองแรก คือการฝึกฝนเด็กใหรู้จ้ักสังเกตพืชพรรณไมต้่างๆ เป็นการเรียนรู  ้
จากส่ิงท่ีมีอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเด็กเอง ฝึกใหค้น้ควา้หาขอ้มูลทั้งจากเอกสารส่ิงพิมพ์ และ 
สืบถามหาค าตอบจากผูใ้หญใ่นชุมชน เด็กและผูใ้หญเ่ม่ือมีปฏิสมัพนัธก์ันจะมีผลใหเ้กิดความรูสึ้ก
ท่ีดีต่อกัน นอกจากน้ีเด็กจะไดฝึ้กการท างานรว่มกัน รูจ้กัออกความเห็น ฟังความเห็นของผูอ่ื้น 
กิจกรรมเหล่าน้ีลว้นช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการเรียนรูต้ลอดจนอุปนิสัยท่ีดีใหแ้ก่เด็ก  
เด็กไดร้บัการปลูกฝังจิตส านึกเรื่ องการอนุรกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  ความรกัทอ้งถิ่ นและ
สมบัติท่ีมีในทอ้งถิ่ นตั้งแต่ยงัเยาวว์ยั เม่ือเจริญเติบโตต่อไปก็จะเป็นท่ีพ่ึงของถิ่ นฐานและชาติ
บา้นเมืองได ้
  ขา้พเจา้ขอขอบใจหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทกุๆ ฝ่ายท่ีรว่มมือและสนับสนุนช่วยเหลือ
โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนเป็นอันดีมาตลอด หากปราศจากความรว่มมือรว่มใจกันของ
ท่านทัง้หลาย โครงการน้ีก็มิอาจจะส าเรจ็เรยีบรอ้ยหรอืเจรญิกา้วหนา้ดว้ยดไีด ้
  ได ้เวลาอันควรแล้ว ขา้พเจ ้าของเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ                    
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 1 ขออ านวยพรใหง้านบรรลุวัตถุประสงค์ 
ทกุประการ ทัง้ขอใหท้กุๆ ท่านท่ีมาประชุมพรอ้มกนัในท่ีน้ีประสบแตค่วามสขุสวสัดจีงทัว่กนั” 
  
 
 31) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 พระราโชวาทในเรื่องความส าคัญต่อการใส่ใจ 
ตอ่การเปลี่ยนแปลงของโลก ในเรื่องการสูญเสียทรพัยากรธรรมชาติ และการสรา้งจิตส านึก
ตอ่สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยการศึกษาเรียนรูโ้ดยงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานจัดการประชุมนานาชาติ   
“การประชุมระดบัสูงว่าดว้ยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งท่ี 10” (10th Meeting of the High Level 
Group on Education for All หรือ EFA) จัดขึ้ นวันท่ี 22 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ท่ีโรงแรม
รอยลัคลิฟ บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี ทรงมีพระราชด ารสัเมื่อเวลา 16.30น. โดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี นางอิรินา โบโกวา ผู ้อ านวยการใหญ่ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ องค์การยูเนสโก พรอ้มผูบ้ริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ
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รวมถึงผูน้ าดา้นการศึกษาของชาติ สมาชิกองค์การยูเนสโก ท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมจาก 34 ประเทศ 
ทัว่โลก ใหผู้้เขา้ร่วมประชุมในการประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้ งท่ี 10  
ณ โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี แปลจากพระราชด ารัสภาษาอังกฤษ ดังความ 
ตอนหน่ึงวา่ 

        “... ท่ีกรุงปักก่ิงเม่ือปี 2548 ขา้พเจา้เป็นผูห้น่ึงท่ีสนับสนุนการศึกษาเพ่ือปวงชน
อย่างแข็งขนั เห็นไดจ้ากผลงานของขา้พเจา้ตลอด 30 ปีท่ีผ่านมาและท่ีจะท าต่อไปในอนาคต 
นานาประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทย มีความก้าวหน้าดว้ยดีในการด าเนินการตาม
เป้าหมายทั้ง 6 ขอ้ ของหลกัการศึกษาเพ่ือปวงชน ซ่ึงขา้พเจา้ขอแสดงความยินดีในความส าเร็จ
ดงักล่าว ช่วงยี่ สิบปีท่ีผ่านมา มีความเปลี่ ยนแปลงท่ีรวดเร็วทัว่โลก ก่อใหเ้กิดปัญหาและวิกฤติใหม่ ๆ 
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราก าลงัเผชิญหน้าการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ความเส่ือมโทรม
ส่ิงแวดลอ้ม ความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานน ้ามันและถ่านหินท่ีลดน้อยลง 
โครงสรา้งทางประชากรท่ีเปลี่ ยนแปลงไปสู่สงัคมผูสู้งอายุและการขยายชุมชนเมืองอยา่งรวดเรว็ 
ในหลายประเทศ ไดน้ าไปสู่ปัญหาสงัคมและเศรษฐกิจในเวลาอันสัน้ ช่วงยี่ สิบปีท่ีผา่นมา มีความ
เปลี่ ยนแปลงท่ีรวดเร็วทัว่โลก ภูมิอากาศท่ีเปลี่ ยนแปลงมีผลกระทบต่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งในพ้ืนท่ีเขตรอ้น ซ่ึงอุดมดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพและธัญญาหาร ดังน้ัน 
ในอนาคตความมัน่คงทางอาหารของโลกอาจอยูใ่นภาวะสุ่มเส่ียง นานาชาติไดป้รึกษาหารือกัน
และท าความตกลงท่ีจะช่วยกันชะลอความเปลี่ ยนแปลงของโลกท่ีไม่พึงประสงค์ดังกล่า ว  
การประชุมต่างๆ ลว้นแต่ระบุวา่ การศึกษา คือกุญแจส าคัญ สองทศวรรษผ่านไปแลว้ จากน้ีไป
การศึกษาเพ่ือปวงชน มีภารกิจสองประการ ประการแรก คือ การยืนหยดัหลักการทั้ง 6 ขอ้  
ท่ีเก่ียวกับสิทธิของมนุษยท์ุกคนท่ีจะไดร้บัการศึกษาพ้ืนฐาน ประการท่ีสอง คือ ความรบัผิดชอบ
ของทุกคนในฐานะพลเมืองโลกท่ีจะตอ้งร่วมรบัผิดชอบปัญหาของโลก  ดังนั้นการศึกษาเพ่ือ 
ปวงชนจึงมิใช่เป็นเพียงการรูห้นังสือและทักษะเท่านัน้ แต่หมายรวมถึงความรู ้ทักษะและ
ความใส่ใจปัญหาของโลกดว้ย กว่า 30 ปีท่ีผ่านมา ขา้พเจา้ไดส้อดแทรกหลักการดังกล่าว 
ในกิจกรรมการเรียนรูห้ลายรูปแบบให้แก่นักเรียนในโรงเรียนท่ีห่างไกลตลอดมา อาทิ  
มีบทเรียนเก่ียวกับส่ิงแวดลอ้มในและนอกหลักสูตร ในแต่ละโรงเรียนนักเรียนจะเรียนรู ้
เก่ียวกับการท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือผลิตอาหารบริโภคกันเอง นักเรียนจะเรียนรูวิ้ธีการ
บริหารจัดการน ้า พลังงาน และขยะ เพ่ือรกัษาสมดุลของส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนของตน  
แต่ละโรงเรียนจะมีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยเฉพาะพืชและพนัธุไ์มท้อ้งถิ่ น กิจกรรม
ดังกล่าวช่วยใหน้ักเรียนรกัธรรมชาติและสนใจอย่างจริงจงัเก่ียวกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การอนุรกัษท์รพัยากรพนัธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มกล่าวคือ นกัเรยีนเหล่าน้ีไดเ้รียนรู ้
และปฏิบัติการตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว การศึกษา
สามารถสรา้งความตระหนักรู ้ทักษะท่ีจ าเป็น และนิสัยให้แต่ละบุคคลสามารถรบัมือกับ
ปัญหาเหล่านั้นทั้งส่วนตัว ครอบครัวและชุมชน ส่วนผูท่ี้มีทักษะวิชาชีพในระดับสูงข้ึน 
ก็จ าเป็นตอ้งเรยีนรูว่้าองคก์รของเขาควรจะมีส่วนช่วยเหลือสงัคมอย่างไร...” 
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 32) วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พระราโชวาทถึงความกา้วหนา้ของ อพ.สธ. 
และงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กา้วสู่โลกกวา้ง
อยา่งมัน่ใจ และ เปิดพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาหนองระเวียง ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
อีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 
        “ขา้พเจา้ยนิดท่ีีไดม้าเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย :  
กา้วสูโ่ลกกวา้งอยา่งมัน่ใจ และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาหนองระเวยีง ในวนัน้ี ขา้พเจา้รูสึ้กชื่ นชม
ท่ีไดท้ราบวา่งานของโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ ไดข้ยายไปถึงองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่ น 
ด  าเนินงานอนุรกัษ์ทรพัยากร อาทิ ทรพัยากรทางกายภาพ ทรพัยากรทางชีวภาพ ครอบคลุมไป
ถึงทรพัยากรทางวฒันธรรมภูมิปัญญาท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ทัง้ในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการธ ารง
รกัษาสภาพแวดลอ้มใหค้งสภาพท่ีดี  และดา้นการอนุรกัษ์วฒันธรรมภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษได ้
ตั้งใจสืบสานกันมาใหด้  ารงอยู่และเก้ือกูลประโยชน์แก่คนรุ่นน้ีและรุ่นต่อไป ประเทศไทยเป็น
ประเทศหน่ึงท่ีอดุมดว้ยทรพัยากรธรรมชาติ แตด่ว้ยเหตปัุจจยัหลายประการเป็นเหตใุหท้รพัยากร
อันอุดมพร่องไปอย่างน่ากังวล โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ นอกจากด าเนินงานอนุรกัษ์
ทรัพยากร ยังมีวัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่ วไป เห็นคุณค่าของ
ทรพัยากร สรา้งจิตส านึกดา้นการอนุรกัษ์และส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความรกัในทอ้งถิ่ น  
ทั้งเต็มใจท่ีจะเขา้ร่วมในการบ ารุงรกัษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาประจ าถิ่ นของตนให้คงอยู่  
ในส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาท่ีจะเปิดในวันน้ีก็เช่ือว่าจะท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งศึกษา
เพิ่ มพูนสติปัญญาใหแ้ก่เยาวชนไดเ้ป็นอย่างดี เยาวชนจะสามารถมาเรียนรู ้และท าความ
เขา้ใจภาพรวมของธรรมชาตินอกเหนือจากเรยีนในชัน้เรยีน ความรูแ้ละความเขา้ใจจะเป็น
แรงบนัดาลใหเ้กิดความส านึกดา้นอนุรกัษใ์นจิตใจของเยาวชนในภายหนา้ เยาวชนเหล่าน้ี
จะเป็นแรงส าคญัในการธ ารงรกัษาทรพัยากรของทอ้งถิ่ นและของชาติใหค้งอยู่อย่างยั่งยืน
เอ้ืออ านวยคุณประโยชนใ์หแ้ก่ชนในชาตไิดทุ้กรุน่ 
         ขา้พเจา้ขอขอบใจทุกหน่วยงานท่ีช่วยสนับสนุนโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชฯ
อย่างดียิ่ งมาตลอด หากทุก ๆ ฝ่ายร่วมแรงรว่มใจกันเช่นน้ีก็เป็นท่ีมั่นใจไดว้า่ การด าเนินงาน
อนุรักษ์ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มของชาติจะประสบผลส าเร็จและอ านวยประโยชน์สุข 
แก่ประชาชนโดยส่วนรวมสืบต่อไป ไดเ้วลาอันควรแลว้ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรพัยากรไทย:กา้วสู่โลกกวา้งอยา่งมัน่ใจ ณ บดัน้ี ขอใหก้ารประชุมบรรลุจดุมุ่งหมาย
จงทุกประการและขอใหท้่านทั้งหลายท่ีมาพรอ้มกันในท่ีประชุมน้ี ประสบแต่ความสุขกายสุขใจ  
อนัเป็นผลสืบเน่ืองจากกศุลจิตของทกุ ๆ ท่านตลอดไป” 
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 33) วนัที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พระราโชวาทเก่ียวกบัความส าคญัของงาน 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 2 ในงาน อพ.สธ.-แม่โจ ้: ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
       “ขา้พเจา้ยนิดีท่ีมหาวทิยาลยัแม่โจจ้ดังานแสดงภูมิปัญญาดา้นการเกษตร และงาน
อนุรกัษ์พันธุกรรมพืชขึ้นพรอ้มกัน เพ่ือใหนั้กเรียน นักศึกษาและประชาชนทัว่ไปไดร้บัความรู ้
เก่ียวกับวฒันธรรม และภูมิปัญญาดา้นการเกษตร ตลอดจนการอนุรกัษ์ทรพัยากรท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งถิ่ นของตน  ดว้ยเหตท่ีุในยคุปัจจบุนัคนจ านวนมากมักมองวา่โลกมีความเจรญิกา้วหนา้อยา่ง
ยิ่ งยวด ดว้ยววิฒันาการใหม่และเทคโนโลยีอันทนัสมัย จนอาจหลงลืมใส่ใจส่ิงดีงามท่ีมีมาแตเ่ดิม 
ท่ีบรรพบุรษุสรา้งสมมาดว้ยภูมิปัญญาเม่ือพิจารณาโดยถี่ ถว้นอาจก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัวา่ความเจรญิ
ท่ีเห็นเป็นไปอยา่งถกูทิศทางหรอืไม่ งานท่ีมหาวทิยาลยัแม่โจจ้ดัขึ้นในครัง้น้ี สะทอ้นภาพชีวติตาม
วฒันธรรมเกษตร และภูมิปัญญาเกษตรพ้ืนบา้นของชาวลา้นนา ผูเ้ขา้ชมงานซ่ึงถือวา่เป็นคนรุ่นใหม่  
จะสามารถมองเห็นและเขา้ใจเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบัน เห็นวิถีชีวิตท่ีแฝงปรชัญาความพอเพียง 
และความรูข้องบรรพบุรุษท่ีเป็นรากเหงา้ของปัจจุบัน ส่วนท่ีดีงามท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจต้ั้งใจ
แสดงออกในงานน้ี จะท าใหผู้มี้โอกาสไดช้มงานเกิดความรูสึ้กซาบซ้ึง ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ  
และความรูสึ้กรกัถิ่ นฐานบา้นเกิดอันอาจน าไปสู่ความคิดท่ีจะพฒันาสงัคม ตลอดจนประเทศชาติ
โดยอาศัยรากเหงา้เดิมเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใหเ้กิดความเจริญอย่างยัง่ยืนและถูกทิศทาง ในส่วน
กิจกรรมอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชท่ีมีตอ่เน่ืองกันมานาน ก็หวงัจะใหเ้กิดประโยชน์แก่เยาวชนท่ียังอยู่
ในวยัเรียน ในแง่การศึกษา ส่งเสริมใหเ้กิดความรกั ความภูมิใจในทอ้งถิ่ น และความภาคภูมิใจ 
ท่ีตนไดมี้ส่วนช่วยในการอนุรกัษ์ทรพัยากรอันมีค่าของทอ้งถิ่ นและของประเทศชาติ ขา้พเจา้ขอ
อ านวยพรใหง้านทกุส่ิงทกุประการท่ีมหาวทิยาลยัแม่โจจ้ะจดัขึ้นในวนัน้ี บรรลุผลส าเรจ็อยา่งสูงสุด
สมดงัท่ีตัง้ความหวงัไว ้และขอใหท้่านทั้งหลายท่ีมาประชุมกันในท่ีน้ีถึงพรอ้มดว้ยความสุขความ
สมบูรณ ์ความเจรญิกา้วหนา้ในการประกอบกิจการงานตา่ง ๆ จงทกุเม่ือทัว่กัน” 
 

 34) วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 พระราโชวาทถึงความกา้วหนา้ของ อพ.สธ. และ
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก
และเปิดอาคาร “ราชานุรกัษ์” ณ เขื่อนศรีนครินทร ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอ
ศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี 
  “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ “ทรพัยากรไทย : 
น าส่ิงดงีามสูต่าโลก” ท่ีจดัขึ้นในโอกาสน้ี 
  คนไทยเรานับแต่อดีตกาล คุน้เคยกับค ากล่าวท่ีว่า “ทรพัยใ์นดิน สินในน ้า”   
ซ่ึงเป็นค ากลา่วท่ีฉายใหเ้ห็นภาพความอดุมสมบูรณด์ว้ยทรพัยากรอันหลากหลาย ท่ีมีความส าคญั
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ต่อชีวติใหญ่นอ้ยทุกชีวติ ทั้งยงัท าใหผ้ืนแผน่ดินไทยงดงามรุง่โรจน์ เป็นท่ีประจกัษ์แก่สายตาของ
ชาวโลก มาในปัจจุบนั ทรพัยากรหลายส่วน ตกอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรมถดถอย เน่ืองมาจากเหตุ
ปัจจยัหลายประการ ประการหน่ึงไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรอยา่งปราศจากความใส่ใจ 
และไม่ค านึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นภายหลัง ทรัพยากรถือเป็นสมบัติของชาติ ของส่วนรวม  
ท่ีประชาชนมีสิทธิ มีส่วนร่วมกัน ทุกคนจึงควรมีจิตส านึก และควรถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะหวงแหน 
ปกป้องคุ้มครอง ตลอดจนอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ดว้ยการร่วมแรงร่วมใจ แสวงหาวิถีทางบ ารุงรกัษา 
คน้ควา้หาความรูใ้นเรื่ องทรพัยากร หรือแนวทางการใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม เพ่ือสืบทอด
สมบัติของชาติใหธ้  ารงอยูอ่ยา่งยัง่ยืน และอ านวยประโยชน์เก้ือกูลแก่อนุชนชัน้ลูกหลานของเรา
สืบเน่ืองตอ่ไป 
  ได ้เวลาอันควรแล้ว ข ้าพเจ ้าขอเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
“ทรพัยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก” ณ บัดน้ี หวงัวา่การพูดคยุระดมความคิดในท่ีประชุมน้ี  
จะน าไปสูค่วามรูแ้ละแนวทางการปฏิบตัิ การขยายผลใหก้วา้งขวางออกไป เพ่ือใหง้านดูแลอนุรกัษ์
ทรพัยากรบรรลุเป้าหมาย พรอ้มกันน้ี ขออวยพรใหทุ้ก ๆ ท่านท่ีเขา้รว่มในการประชุมประสบ 
แตค่วามสขุ ความส าเรจ็ ทัง้ในหนา้ท่ีการงาน และในชีวติสว่นตวัโดยทัว่กนั” 
 
 35)  วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พระราโชวาทเก่ียวกับความส าคัญของงาน 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 3 ณ โรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั ต าบลออ้มเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

“ขา้พเจา้ยนิดท่ีีไดม้าเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร ์
โรงเรียนระดับภูมิภาค ครัง้ท่ี 3 ท่ีจัดขึ้นในโอกาสน้ี นนทบุรีเป็นจังหวดัท่ีมีความเป็นมาทาง
ประวตัิศาสตรก์ว่า 400 ปี อุดมดว้ยทรพัยากรธรรมชาติท่ีทรงคุณค่า ทั้งทรพัยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งทรัพยากรทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา ท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ  
มีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มอยา่งเร็วทั้งเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนท่ีต่างๆควรท่ีจะมีการ
ส ารวจฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ น ท่ีรว่มมือกันทั้งโรงเรียน และองคก์รทอ้งถิ่ น ชุมชน เด็กและผูใ้หญ ่
มีความสมัพนัธก์ัน จะมีผลใหเ้กิดความรูสึ้กท่ีดีต่อกัน ฝึกการท างานรว่มกัน รูจ้กัออกความเห็น 
ฟังความเห็นของผูอ่ื้น กิจกรรมเหล่าน้ีลว้นช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการเรียนรูต้ลอดจน
อุปนิสัยท่ีดีใหแ้ก่เด็ก เด็กไดร้บัการปลูกฝังจิตส านึกเรื่ องการอนุรกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ความรกัทอ้งถิ่ นและสมบตัิท่ีมีในทอ้งถิ่ นตัง้แต่ยงัเยาวว์ยั เม่ือเจรญิเติบโตต่อไปก็จะเป็นท่ีพ่ึงของ
ถิ่ นฐานและชาติบา้นเมืองได ้

ทรพัยากรถอืเป็นสมบตัิของชาติ ของส่วนรวม ท่ีประชาชนมีสิทธิ มีส่วนรว่มกัน  
ทุกคนจึงควรมีจิตส านึก และควรถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะหวงแหน ปกป้องคุม้ครอง ตลอดจนอนุรกัษ์
ฟ้ืนฟู ดว้ยการรว่มแรงรว่มใจ แสวงหาวถิีทางบ ารงุรกัษา คน้ควา้หาความรูใ้นเรื่ องทรพัยากร หรอื
แนวทางการใชท้รพัยากรอยา่งเหมาะสม เพ่ือสืบทอดสมบตัิของชาติใหธ้  ารงอยูอ่ยา่งยัง่ยืน และ
อ านวยประโยชน์เก้ือกูลแก่อนุชนชัน้ลูกหลานของเราสืบเน่ืองต่อไปขา้พเจา้ขอขอบใจหน่วยงาน 
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ท่ีเก่ียวขอ้งทุก ๆ ฝ่ายท่ีรว่มมือและสนับสนุนช่วยเหลืองานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนเป็นอันดี 
มาตลอด หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจกันของท่านทั้งหลาย โครงการน้ีก็มิอาจจะส าเร็จ
เรยีบรอ้ยหรอืเจรญิกา้วหนา้ดว้ยดไีด ้   

ได ้เวลาอันควรแล้ว ข ้าพเจ ้าขอเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดับภูมิภาค ครัง้ท่ี 3 ณ บัดน้ี หวงัว่าการพูดคุยระดมความคิด 
ในท่ีประชุมน้ี จะน าไปสู่ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบัติ การขยายผลใหก้วา้งขวางออกไป  
เพ่ือใหง้านดูแลอนุรกัษ์ทรพัยากรบรรลุเป้าหมาย พรอ้มกันน้ี ขออวยพรใหทุ้ก ๆ ท่านท่ีเขา้รว่ม 
ในการประชุมประสบแตค่วามสขุ ความส าเรจ็ ทัง้ในหนา้ท่ีการงาน และในชีวติสว่นตวัโดยทัว่กนั” 
 
 36)  วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทรงบรรยายเรื่อง การจัดการอนุรักษ์
ทรพัยากรธรรมชาติป่าไมท้รงบรรยายเก่ียวกับ อพ.สธ. ในเรื่องของงานสวนพฤกษศาตร์
โรงเรียน การศึกษาและการอนุรกัษท์รพัยากรต่าง ๆ ไม่เฉพาะพืชอย่างเดียว และการใช้
เทคนิค DNA fingerprint ในการจดัจ  าแนกสายพนัธุ ์
               ทรงบรรยายในงานรกัษ์ป่าน่าน ครั้งท่ี 2 ณ ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละบริการวิชาการ 
เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ต าบลผาสิงห ์อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน สรุปในส่วนท่ี
เกี่ยวขอ้งกบั อพ.สธ. จากบทพระราชนิพนธ ์ดงัน้ี 

        “โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช ตั้งแต่โบราณมีผลงานของ ดร.คาร ์หรือ เคอร ์
(Dr. A.Kerr) ท่ีรวบรวมพนัธุพื์ชในประเทศไทย นักพฤกษศาสตรไ์ทยอ่ืน ๆ ศึกษาระบบนิเวศ และ
อนุกรมวิธาน (taxonomy) ร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น สวนพฤกษศาสตรคิ์ว และท่ีอ่ืน ๆ ท า
หนังสือพืชในประเทศไทย หรอื Flora of Thailand  งานของโครงการเรามีการส่งนักพฤกษศาสตร์
ไปส ารวจพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ งบริเวณท่ีจะตอ้งกลายเป็นอ่างเก็บน ้า จะตอ้งวางสายไฟ
แรงสูง ต่อมาถ่ายทอดความรูใ้หชุ้มชนและโรงเรียนส ารวจพ้ืนท่ี สรา้งสวนพฤกษศาสตร์ และ 
หอพันธุ์ไมใ้นโรงเรียน และสวนพฤกษศาสตรช์ุมชน ในบางพ้ืนท่ีเราจะศึกษาไม่เฉพาะพืช  
จะศึกษาลมฟ้าอากาศ ดิน หิน และสัตวต์่าง ๆ ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงไม่ไดศึ้กษาเฉพาะ
ลกัษณะ เชน่ ใบ ดอก เมล็ด สามารถท า DNA finger print ท าใหจ้ดัหมวดหมู่ใหล้ะเอียด” 
 
สรุป  การอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้
 1. ตอ้งท าพรอ้มกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรอื่น ๆ 
 2. ตอ้งสรา้งความเป็นอยูท่ี่ดีใหป้ระชาชน 
          3. สรา้งความรูแ้ก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไปว่าสรรพส่ิงต่าง ๆ ลว้นเกี่ยวพนักนั 
ความรูเ้รื่องโลกและชีวิตในโลก เป็นเรื่องท่ีน่าสนใจน่าศึกษา เช่น ศึกษาภูมิศาสตร ์สตัวศาสตร ์
พฤกษศาสตร ์ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงจะรกัและไม่ท าลาย 
 4. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ช่วยสรา้งส านึกแก่นักท่องเท่ียว ตามอุทยานแหง่ชาติเด๋ียวน้ีจะ
มีศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวซ่ึงใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัพ้ืนท่ี 
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 5. แบ่งพื้ นท่ีใหช้ดัเจนว่าท่ีไหนควรปฏิบติัอย่างไร เช่น เขตอนุรกัษ์ เขตท่ีใหค้นเขา้ไปได ้
เขตท่ีอนุญาตใหเ้พาะปลูก 
 6. สมยัก่อนแมแ้ต่ครั้งท่ีมีสมัปทานป่าไม ้มีกฎวา่ถา้ตดัตน้ไมห้น่ึงตน้ ตอ้งปลูกใช ้2-3 ตน้ 
 
 37) วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 พระราโชวาทถึงความกา้วหนา้ของ อพ.สธ. และ
งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยส่ิ์งสินตน  
และเปิดพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

“ขา้พเจา้ยนิดท่ีีไดม้าเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย :  
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ีคนไทยเราใชท้รพัยากรธรรมชาติเป็นฐานในการด ารงชีวติ
มาเป็นเวลานาน และใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติในหลายๆ ดา้น จนทรพัยากรท่ีมีอยู่
ถดถอยเส่ือมโทรมลง เกิดผลกระทบแก่ชีวติความเป็นอยูข่องคน จึงตอ้งมีการคิดทบทวนในเรื่ อง
การอนุรกัษ์ วา่จะมีวธีิทางใดท่ีจะฟ้ืนฟูรกัษา เพ่ือใหมี้ทรพัยากรธรรมชาติใชอ้ยา่งยัง่ยนืตลอดไป
จนถึงอนุชนรุน่หลงั 

แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่ มตน้จากหน่วยเล็กๆ ไดแ้ก่ 
ในชุมชนหรือทอ้งถิ่ น เป็นแนวทางท่ีเห็นว่าจะสัมฤทธ์ิผล แต่ละทอ้งถิ่ นย่อมมีฐานทรพัยากร 
ท่ีแตกต่างกันไป แต่ละชุมชน แต่ละท้องถิ่ นควรไดท้บทวนศึกษาดูว่า ในถิ่ นท่ีอยู่ของตน 
มีทรพัยากรธรรมชาติอะไรบา้ง มีความเส่ือมโทรมเสียหายอะไรอย่างไร และทุกฝ่ายทั้งหน่วย
ราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชนในทอ้งถิ่ นน้ัน จะตอ้งช่วยกันคิด ช่วยกันหาวธีิการสงวนรกัษา 
โดยถือวา่เป็นทรพัยสิ์นของส่วนรวมท่ีทุกคนมีสิทธ์ิใชป้ระโยชน์ เม่ือทรพัยสิ์นเสียหาย ก็ตอ้งมี
ส านึกรับผิดชอบร่วมกันแกไ้ข เม่ือทุกทอ้งถิ่ น ทุกชุมชน ท าไดด้ังน้ีตลอดทั่วถึงกัน ก็เท่ากับ
ประชาชนทั้งประเทศ ไดร้ว่มรบัผิดชอบ ไดร้ว่มกันสงวนรกัษาทรพัยากร ต่ออายทุรพัยากรของ
ชาติใหค้งอยูย่ ัง่ยนืไปจนชัน้ลูกหลาน 

ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย: หวนดูทรพัย์
ส่ิงสินตน ขอใหก้ารประชุมบรรลุเป้าหมายตามท่ีปรารถนาทุกประการ และขอใหท้่านทั้งหลาย
ท่ีมาพรอ้มกนัในท่ีประชุมน้ี มีความสขุสวสัดทีกุเม่ือทัว่กนั” 

 
 38)  วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พระราโชวาทเก่ียวกับความส าคัญของงาน 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 4 ณ พระราชวงัดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร 
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“ขา้พเจา้ยนิดท่ีีไดม้าเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร ์
โรงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ น ระดบัภูมิภาค ครัง้ท่ี 4 ท่ีกรุงเทพมหานครรบัเป็นเจา้ภาพจดัขึ้น  
ในโอกาสน้ีการประชุมครัง้น้ีเปิดโอกาสใหค้รูและนักเรยีนจากโรงเรยีนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ นในโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ไดแ้สดงผลงานความกา้วหน้าทางวิชาการ และผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนท่ีครูและนักเรียนปฏิบัติรว่มกัน และผลการด าเนินการส ารวจฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ นท่ี
องคก์ารบรหิารส่วนต าบลในทอ้งถิ่ นตา่งสนับสนุนช่วยเหลือมาเป็นอยา่งดี และปฏิบตัิงานรว่มกับ
ชุมชน โรงเรียน ตลอดจนสถาบันระดบัอุดมศึกษาอยา่งใกลช้ิดมาเป็นเวลานาน ยงัผลใหชุ้มชน 
มีขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการธ ารงคสิ์ทธ์ิในทรพัยากรน้ันๆ  
  ขา้พเจ ้าขอขอบใจกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกๆ ฝ่าย  
ท่ีสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ นเป็นอย่างดี  
การร่วมมือร่วมใจร่วมคิดกันอย่างแข็งขนัเช่นน้ี จะท าใหง้านอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนสัมฤทธ์ิผล งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนจะช่วยสรา้งเยาวชนท่ีมีจิตใจ                        
เป็นนักอนุรกัษ์ มีความเขา้ใจเหตุและผลของการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ตัง้แตเ่ยาววยัอนัจะสง่ผลดตีอ่ไปในอนาคต 
  ได ้เวลาอันควรแล้ว ข ้าพเจ ้าขอเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรทอ้งถิ่ นระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 4 ณ บัดน้ีขอให ้
การประชุมบรรลุผลท่ีสามารถน าไปปฏิบัติและขยายผลออกไปไดก้วา้ง เพ่ือความเจริญยัง่ยืน  
ในทกุชุมชนสืบตอ่ไป” 
 
 39) เม่ือวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 พระราชด ารัส เก่ียวกับความรับผิดชอบ 
ตอ่ทรพัยากรชีวภาพ               

           ทรงพระราชทานพระราชด ารสั ในพิธีเปิดงาน BIOFIN DAY ณ บริเวณ Lifestyle 
Hall ชั้น 2 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แปลจากพระราชด ารัสภาษาอังกฤษ ดังความ 
ตอนหน่ึงวา่ 
   “ภารกิจดา้นการเงินเพ่ือการอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ มิใชเ่ป็นหนา้ท่ี
หรอืความรบัผิดชอบของหน่วยงานภาครฐัฝ่ายเดยีว ดงัน้ันภาคเอกชนตา่ง ๆ รวมถงึบรรดาผูผ้ลิต
และผูบ้ริโภคควรมีส่วนร่วมรบัผิดชอบ เพราะเป็นภาคส่วนท่ีไดร้บัประโยชน์ทั้งทางตรงและ
ทางออ้มจากความหลากหลายทางชีวภาพ จึงควรพิจารณาจดัสรรทรพัยากร เพ่ือลงทุนในการ
ปกป้องและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” 
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 40) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พระราชด ารัส และพระราโชวาทเก่ียวกับ
ความส าคัญของงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ที่ มีทิศทางใน
การด าเนินงาน อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในการส ารวจศึกษาให้
รูจ้กัและหาทางอนุรกัษ ์
    ทรงพระราชทานพระราชด ารัส และพระราโชวาทเปิดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรพัยากรไทย:ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น ปี พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
สระบุรี ต าบลช าผกัแพว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 

         “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรพัยากรไทย : ศักยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ี ประเทศไทยของเราบริบูรณไ์ปดว้ย
ทรพัยากรทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และวฒันธรรมภูมิปัญญา ท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ใหค้นไทย
ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุขมายาวนาน เป็นทรพัยสิ์นอันล า้ค่า ท่ียงัผลใหฐ้านของชาติแข็งแกรง่  
มัง่คัง่ และพ่ึงพาตนเองไดค้วามตอ้งการใชท้รพัยากรท่ีมีมากขึ้นในปัจจบุนั เป็นเหตใุหท้รพัยากร
ถดถอยเส่ือมโทรม หากไม่คิดปกป้องรกัษา ในอนาคตประเทศชาติและลูกหลานของเราจะอยู่
ไม่ได ้เพราะหากไรซ่ึ้งทรพัยากร เราจะสูญเสียความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง จึงจ  าตอ้งเรง่คิด
แกไ้ขการจดัการบรหิารการใชท้รพัยากร  ใหมี้การส ารวจทรพัยากรในแตล่ะทอ้งถิ่ น ศึกษาใหรู้จ้กั
และเขา้ใจทรพัยากรน้ันๆ และศึกษาหาวธีิการอนุรกัษ์ ประการหน่ึง ตอ้งเรง่สรา้งคนรุน่ใหม่ใหมี้
จิตส านึกเป็นนักอนุรักษ์ ตั้งแต่เยาว์วัย ดังท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ด  าเนินการ  
ดว้ยความหวงัวา่เยาวชนเหล่าน้ี เม่ือเจริญเติบโตจะเป็นผูพิ้ทกัษ์รกัษาทรพัยสิ์นของชาติใหค้งอยู่
ยนืยาว และเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่มหาชนอยา่งทัว่ถงึ 

อีกประการหน่ึง การจะธ ารงรกัษาทรพัยากรของชาติใหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยนื จ  าตอ้ง
อาศัยความรว่มมือจากทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชนโดยทัว่ไป การทัง้หลายจึงจะ
สะดวกราบรื่ น อยา่งท่ีเราปฏิบตัิกนัมาตลอด ขา้พเจา้ขอชมเชยและขอใหเ้รารวมก าลงัเป็นอันหน่ึง
อันเดียว ปฏิบัติต่อไปอย่างไม่ย่อทอ้ ทั้งน้ีเพ่ืออนาคตของชาติ ของอนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป ซ่ึงก็คือ
ลูกหลานของเราทกุคน” 

ไดเ้วลาอนัควรแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรพัยากร
ไทย : ศักยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น ณ บดัน้ี ขอใหก้ารประชุมส าเรจ็ผลสมประสงคท์ุกประการ และ
ขอใหท้่านทัง้หลายมีความสขุ ความเจรญิกา้วหนา้ในชีวติ และในหนา้ท่ีการงานจงทัว่กนั” 
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  41) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พระราชด ารัส และพระราโชวาทเก่ียวกับ
ความส าคญัของงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น ใหท้ างานรว่มกนั
ใหท้นักบัความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอ้มที่ก าลงัเปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคมเมือง 
   ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ 
ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์
จงัหวดัปทุมธานี ทรงพระราชทานพระราโชวาท 
                   “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรยีนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ น ระดบัภูมิภาค ครัง้ท่ี 5 ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ี  ยินดีท่ีมหาวทิยาลยั
ราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี รว่มช่วยเหลืองานของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จังหวดั
ปทุมธานี ตั้งอยู่ในภูมิสังคมท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรอันทรงคุณค่า ทั้งทรัพยากรกายภาพ 
ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมภูมิปัญญา ท่ีสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ การเปลี่ ยนแปลง 
ของพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอ้มไปสู่สังคมเมืองอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ตลอดจนปัจจัยอ่ืน ๆ  
ลว้นส่งผลกระทบต่อทรพัยากรส าคัญในพ้ืนท่ี การท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณฯ์ จงัหวดั
ปทุมธานี รบัเป็นหลกัในการส ารวจและจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรในทอ้งถิ่ นแถบน้ี จดัโครงการ
และกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการอนุรกัษท์รพัยากรทอ้งถิ่ น รว่มกับโรงเรยีน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่ น 
และชุมชน จะส่งผลใหง้านอนุรักษ์ทรัพยากรมีค่าของทอ้งถิ่ น ด  าเนินไปไดโ้ดยสะดวกและ 
ประสบผลดี ทั้งจะช่วยสรา้งเสริมใหชุ้มชนเกิดความสามัคคี มีความส านึกรกัทอ้งถิ่ นอันเป็นท่ี
อาศัย เดก็และเยาวชนไดร้บัการปลูกฝังใหมี้จิตใจเป็นนักอนุรกัษต์ัง้แตอ่ายยุงันอ้ย เม่ือเจรญิวยัขึ้น
จะไดเ้ป็นก าลงัชว่ยรกัษาของดมีีคณุค่าของทอ้งถิ่ นตน และเขา้ใจกระบวนการพฒันาท่ีจะก่อใหเ้กิด
ความเจรญิอยา่งยัง่ยนืเป็นอยา่งดี 

          ได ้เวลาอันควรแล้ว ข ้าพเจ ้าขอ เปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ น ระดบัภูมิภาค ครัง้ท่ี 5 ณ บดัน้ี ขอใหก้าร
ประชุมบรรลุเป้าหมายสมดังความประสงค์ทุกประการ และให้ท่านทั้งหลายมีความสุข  
ความเจรญิรุง่เรอืงในหนา้ท่ีการงานและการด าเนินชีวติส่วนตนจงทัว่กัน” 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชด ารสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรวัฒนธรรมและภมิูปัญญา 

 

1) วนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2548 ทรงใหเ้ห็นความส าคญัของการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม เพื่อชนรุน่หลงั 

พระราชด ารัสในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มวัฒนธรรม
หัวข้อแนวทางการอนุรักษ์เชิงบูรณาการเพื่อน าไปสู่การพัฒนาท่ียัง่ยืน จัดโดยกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ณ ศูนยป์ระชุมแหง่ชาติสิริกิต์ิ ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

         “.....ความเจรญิกา้วหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งรวดเรว็ในทกุ ๆ ดา้นมีผลกระทบใหว้ถิีชีวติ
ดั้งเดิมของคน และสภาพแวดลอ้มของชุมชนเปลี่ ยนแปลงไปชุมชนท่ียังคงรักษาวิถีชีวิตตาม
แบบอยา่งท่ีมีมาแตเ่ดิมในปัจจบุนัแทบไม่มีเหลือใหช้นรุน่หลงัไดซึ้มซบัความงามของวฒันธรรมท่ี
ตกทอดมาแตอ่ดีต ชุมชนเหลา่น้ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของค าวา่ความพอเพียง คนในชุมชนพ่ึงพาอาศัย
กันไดแ้ละอยูร่ว่มกันอยา่งสงบสุข มีขนบประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาชาญฉลาด ชุมชนลกัษณะน้ี
มีคณุค่าทางวฒันธรรมและจิตใจ เป็นประโยชน์ดา้นการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ปัจจุบันมีใหเ้ห็น
เพียงไม่ก่ีแหง่ หากไม่ชว่ยกนัอนุรกัษไ์วก็้จะสูญสลายไปอยา่งน่าเสียดาย....” 

2) วนัที่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ทรงใหเ้ห็นความส าคญัของพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่น 
         พระราชด ารสัในงานเทศกาลพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย์

มานุษยวทิยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) ดงัความตอนหน่ึงวา่ 
         “....พิพิธภณัฑท์อ้งถิ่ นเป็นท่ีเก็บรวบรวมวตัถส่ิุงของ บนัทึกเรื่ องราวความรูค้วาม

เขา้ใจเก่ียวกับประวตัิศาสตร ์ศิลปวฒันธรรมการด าเนินชีวติและความเปลี่ ยนแปลงของผูค้นใน
ทอ้งถิ่ นตา่ง ๆ การท่ีพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่ นจ  านวนมากจากทัว่ทกุภูมิภาคของประเทศมารว่มกิจกรรม
กันในครัง้น้ี เป็นโอกาสอันดีท่ีผูเ้ขา้ชมงานจะไดศึ้กษาขอ้มูลความรูเ้บ้ืองตน้ของพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่ น
หลายแห่งไดใ้นคราวเดียว ขณะเดียวกันผูด้  าเนินงานพิพิธภัณฑท์อ้งถิ่ นก็จะไดเ้รียนรูล้ักษณะ 
ความคลา้ยคลึงหรือแตกต่าง และแลกเปลี่ ยนประสบการณซ่ึ์งกันและกัน อันจะน าไปสู่ความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาพิพิธภัณฑท์อ้งถิ่ นใหก้้าวหน้า สามารถท าหน้าท่ีเป็นแหล่งเรียนรูข้องคน 
ทัง้ในและนอกทอ้งถิ่ นไดอ้ยา่งเขม้แขง็ยัง่ยนื...” 
 

3)  วนัที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทรงใหอ้นุรกัษภ์ูมิปัญญาไทย “ยางรกั” 
          พระราชด ารสัในการประชุมวิชาการนานาชาติศึกษายางรกัเพื่ออนุรกัษ์ภูมิปัญญาไทย

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  “Study of Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri 
Sirindhorn for Revitalization of Thai Wisdom” โดยกรมศิลปากร กรมป่าไมแ้ละกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม ณ หอ้งประชุม โรงแรมอิมพีเรียล ควนีสป์ารค์ ดงัความตอนหน่ึงวา่ 
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         “....คนในซีกโลกตะวนัออกหลายเชื้อชาติรูจ้กัน ายางรกัมาใชป้ระโยชน์มานานนับ
พนัๆ ปีทัง้ในชีวติประจ  าวนั  ไดแ้ก่ การใชย้างรกัเคลือบพ้ืนไมใ้หส้วยงามคงทนหรอืภาชนะสานให้
บรรจุของเหลวได ้และใชใ้นงานศิลปะ คนไทยก็ใชย้างรกัเป็นวสัดุส าคัญในการสรา้งสรรค์งาน
ประณีตศิลป์ขัน้สูงมาเป็นเวลานาน งานลงรกัปิดทอง เขยีนลายรดน า้ งานช่างประดบัมกุ ประดบั
กระจก หรืองานหัตถกรรมทั่วไป เช่น การท าเครื่ องเขิน ลว้นตอ้งใชย้างรักคุณภาพดีเป็น
องคป์ระกอบส าคญั ยางรกัท่ีดีควรเป็นยางรกัธรรมชาติท่ีมีคณุภาพ ซ่ึงนับวนัจะขาดแคลนเพราะ
ไมร้กัมีน้อยลง เป็นเหตุใหมี้การใชส้ารเคมีเจือปน ท าใหย้างรกัมีคณุภาพต า่ไม่คงทน ใชง้านได ้
ไม่ดี การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์รกั ส่งเสริมการปลูกไมร้กัสายพันธุ์ท่ีใหย้างรกัคุณภาพสูง 
ในทอ้งถิ่ นท่ีมีภูมิประเทศเหมาะสม จะเป็นประโยชน์อย่างกวา้งขวางหลายสถานในระยะยาว  
เป็นการแกต้น้เหตุแห่งปัญหา อันจะช่วยใหก้ารอนุรกัษ์สืบสานภูมิปัญญาและศิลปะไทยเป็นไป
อยา่งยัง่ยนื....”  

4) วนัที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2553 ทรงใหอ้นุรกัษภ์ูมิปัญญาไทย “ผา้ไหม” 

        พระราชด ารัสในงานประชุมสัมมนาวิชาการหม่อนไหมอาเซียนและงานตรา
นกยูงพระราชทาน สืบสานต านานไหมไทย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2553 ณ ศูนยแ์สดงสินคา้
และการประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

 

          “...ผา้ไหมเป็นสินค้าส าคัญมาแต่โบราณกาล ในเสน้ทางแพรไหมอันลือชื่ อ  
ผา้ไหมเป็นสายใยท่ีเชื่ อมโยงซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตกเขา้ดว้ยกัน น าผูค้นจากทัง้สองซีกโลก
มาพบปะท าความรูจ้ัก ท าใหเ้กิดการถ่ายทอดวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ ระหว่างกัน ผา้ไหมเป็น
เครื่ องหมายบ่งบอกความเจรญิ ความมีอารยธรรมและภูมิปัญญาของชนชาติน้ัน ๆ ผา้ไหมจึงมิได ้
มีความหมายเพียงเป็นอาภรณป์ระดบักาย หรอืความหมายทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน 

       ในประเทศไทย ผา้ไหมก็เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมและวถิีชีวติ คนไทยรูจ้กัปลูก
หม่อนเล้ียงไหมและทอผา้ไหมใชม้าเป็นเวลานาน ลวดลายผา้ในแตล่ะภูมิภาคมีอัตลกัษณป์ระจ  า
ถิ่ น เม่ือพิจารณาจะสามารถเชื่ อมโยงไปถึงวิถีชีวติของผูค้น จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์
จากภูมิปัญญาของคนในทอ้งถิ่ น ท่ีสืบทอดมาหลายชัว่อายคุน 

      สมเด็จพระนางเจา้สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผูน้ าในการใชผ้า้ไหม 
ท่ีราษฎรเป็นผูท้อ ทรงส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และวิธีการทอผา้ไหมของ
ราษฎรในทอ้งถิ่ นต่าง ๆ ใหมี้ความสวยงาม มีคณุภาพดียิ่ งขึ้นเพ่ือสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวั
ราษฎรเอง และยงัเป็นการอนุรกัษ์ภาคส่วนของวฒันธรรมไทยใหค้งอยู่ ปัจจุบันคนไทยนิยมใช ้
ผา้ไหมไทยกนัแพรห่ลาย ผา้ไหมไทยยงัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัท ารายไดใ้หป้ระเทศชาติเป็นอนัมาก...” 
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ส ำเนำพระรำชกระแส 
เรื่องแผนกำรจดักำร
งบประมำณ อพ.สธ.  
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ขั้นตอนการพิจารณาและ
สนบัสนุนโครงการฯ  
และงบประมาณ 

ตามแนวทางการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
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ขั้นตอนการขอสนองพระราชด าร ิ
 อพ.สธ. 

โดยหน่วยงานตา่ง ๆ  
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ตวัอย่าง       
จดหมายขอเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงาน 

 
ท่ี                                                          ช่ือหน่วยงาน................................................. 
                                                            ท่ีอยูห่น่วยงาน..............................................    
                                                                                              

                 วนั……. เดือน………………….. พ.ศ.  .........  
 
เร่ือง  การขอพระราชทานพระราชานุญาตเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ และแต่งตั้งคณะกรรมการ    
  ด าเนินงานในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 
เรียน     ผูอ้ านวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ร่างรายช่ือคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.  
      สนองพระราชด าริโดย          (ช่ือหน่วยงาน) …………….              
  2. ร่างแผนปฏิบติังาน    ตามแต่ละกิจกรรม   (ถา้มี) 
 
                       เน่ืองดว้ยทาง (ช่ือหน่วยงาน) เสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตเขา้ร่วมสนอง
พระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 
2564 – 30 กนัยายน 2569) โดยทาง (ช่ือหน่วยงาน) ไดด้ าเนินกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี  
  1. 
  2. 
  3. 
  4.   
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดน าความกราบบงัคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือขอพระราชทาน
พระราชานุญาตให ้(ช่ือหน่วยงาน) เขา้ร่วมสนองพระราชด าริ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ของ (ช่ือหน่วยงาน) ต่อไป 
 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                            (                                          ) 
                                                      หวัหนา้หน่วยงานผูด้ ารงต าแหน่งสูงสุด 
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(ร่างตวัอยา่ง ) 
รายนามคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

สนองพระราชด าริโดย   (ช่ือหน่วยงาน) 
 
 
 1.  หวัหนา้หน่วยงานผูด้ ารงต าแหน่งสูงสุด  ประธานกรรมการ      
 2.  รองหวัหนา้หน่วยงานผูด้ ารงต าแหน่งสูงสุด  รองประธานกรรมการ 1      
 3.  รองหวัหนา้หน่วยงานผูด้ ารงต าแหน่งสูงสุด            รองประธานกรรมการ 2      
 4.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์  รองประธานกรรมการ 
      พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ   
 5.  ช่ือต าแหน่งบริหารของหน่วยงาน                          กรรมการ 
 6.  ช่ือต าแหน่งบริหารของหน่วยงาน                         กรรมการ 
 7.  ช่ือต าแหน่งบริหารของหน่วยงาน                         กรรมการ 
 8.  ช่ือต าแหน่งบริหารของหน่วยงาน                         กรรมการ 
 9.  ช่ือต าแหน่งบริหารของหน่วยงาน                         กรรมการและเลขานุการ 
 10.  ช่ือต าแหน่งบริหารของหน่วยงาน                       กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
  

หนา้ท่ีของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงานท่ีรว่มสนองพระราชด  าร ิ
- จดัประชุมคณะกรรมการด าเนินงานท่ีมีหวัหนา้หน่วยงานน้ันๆ เป็นประธาน 

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั้ง 
-   ร่างและจดัท าแผนแมบ่ทของหน่วยงานใหส้อดคลอ้งกบัแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

 -   ร่างและจดัท าแผนปฏิบติัการรายปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนแมบ่ทของ อพ.สธ. 
 -   ด าเนินงานและติดตามงานใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบติัการและสอดคลอ้งกบัแนว 
ทางการด าเนินงานตามแผนแมบ่ท อพ.สธ. 

-   สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการฯ 
-   จดัท ารายงานความกา้วหนา้ของการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  

และรายงานประจ าปีงบประมาณ 
- แต่งตั้งคณะท างานหรืออนุกรรมการเพ่ือด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. 

 
ณ วนัท่ี.................................... 

 
                                                                              (                                          ) 
                                                        หวัหนา้หน่วยงานผูด้ ารงต าแหน่งสูงสุด 
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ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน และ 
ศูนยป์ระสานงาน 

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
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ศูนยป์ระสานงาน 
โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

 
1. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั               
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มทร.ศ.) 

2. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่ 
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มร.ชม.) 

3. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้ 
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มจ.) 

4. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ   
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์ 
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มรอ.) 

5. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มทร.อ.) 

6. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ  
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มทร.ส.) 

7. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ   
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ 
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มรวอ.) 

8. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ     
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มวล.) 

9. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ    
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มฟล.) 
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10. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ     
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลยัพะเยา 
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มพ.) 

11. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ    
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลยันเรศวร 
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มน.) 

12. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ      
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มอบ.) 

13. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ      
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี 
(ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.-มร.อด.) 

14. ศูนยป์ระสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ        
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 
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ขั้นตอนการสมคัรสมาชิกฐาน
ทรพัยากรทอ้งถ่ินและ 

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนผ่าน
การด าเนินงานโดยจงัหวดั 
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ประกาศ  
 อพ.สธ. 

แตง่ตัง้คณะกรรมการ 
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โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ประกาศที่ อพ.สธ. 1/2565 

 
เร่ือง คณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

 
 เพ่ือใหก้ารด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ประสบ

ความส าเร็จเป็นผลประโยชน์แท ้และใหเ้ป็นไปตามการปรับโครงสรา้งหน่วยงานใหม่ ตามการปฏิรูประบบ
ราชการ  รายช่ือคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มีดงัต่อไปน้ี 

1.  ดร.อ าพล   เสนาณรงค ์ กรรมการท่ีปรึกษา 
2.  ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร กรรมการท่ีปรึกษา 
3.  เลขาธิการพระราชวงั ประธานกรรมการ 
4.  รองผูอ้ านวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  

(นายพรชยั จุฑามาศ) 
รองประธานกรรมการ 

5.  ราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กรรมการ 

6.  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ กรรมการ 
7.  ผูอ้ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
8.  ผูบ้ญัชาการทหารเรือ กรรมการ 
9.  ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ กรรมการ 
10.  ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา กรรมการ 
11.  ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน กรรมการ 
12.  ปลดักระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 
13.  ปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม กรรมการ 
14.  ปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 
15.  ผูอ้ านวยการองคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย กรรมการ 
16.  ผูอ้ านวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ กรรมการ 
17.  ผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 
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18.  ผูว้า่การการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรรมการ 
19.  ผูว้า่การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ 
20.  ผูว้า่การการเคหะแห่งชาติ กรรมการ 
21.  อธิบดีกรมป่าไม ้ กรรมการ 
22.  อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช กรรมการ 
23.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 
24.  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 
25.  อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์  กรรมการ 
26.  อธิบดีกรมประมง       กรรมการ 
27.  อธิบดีกรมชลประทาน   กรรมการ 
28.  อธิบดีกรมพฒันาท่ีดิน   กรรมการ 
29.  อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี   กรรมการ 
30.  อธิบดีกรมการขา้ว กรรมการ 
31.  อธิบดีกรมทรพัยากรน ้า กรรมการ 
32.  อธิบดีกรมทรพัยากรน ้าบาดาล       กรรมการ 
33.  อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ 
34.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ   กรรมการ 
35.  อธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก     กรรมการ 
36.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กรรมการ 
37.  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 
38.  อธิบดีกรมการพฒันาชุมชน กรรมการ 
39.  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 
40.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กรรมการ 
41.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 
42.  เลขาธิการคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย                            กรรมการ 
43.  เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรรมการ 
44.  เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 
45.  ผูอ้ านวยการส านักงานการวิจยัแห่งชาติ กรรมการ 
46.  ผูว้า่การสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย       กรรมการ 
47.  ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ    กรรมการ 
48.  ผูอ้ านวยการสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน ้า(องคก์ารมหาชน) กรรมการ 
49.  ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)              กรรมการ 
50.  ผูอ้ านวยการองคก์ารเภสชักรรม กรรมการ 
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51.  ผูอ้ านวยการองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
52.  ผูอ้ านวยการองคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ กรรมการ 
53.  ผูอ้ านวยการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ กรรมการ 
54.  ผูอ้ านวยการส านักงานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั (องคก์ารมหาชน) 
กรรมการ 

55.  ผูอ้ านวยการส านักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) กรรมการ 
56.  ผูอ้ านวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสูง(องคก์าร

มหาชน) 
กรรมการ 

57.  ผูอ้ านวยการองคก์ารบริหารจดัการกา๊ชเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) กรรมการ 
58.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์  กรรมการ 
59.  อธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  กรรมการ 
60.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้       กรรมการ 
61.  อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรรมการ 
62.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี  กรรมการ 
63.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ กรรมการ 
64.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น กรรมการ 
65.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  กรรมการ 
66.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล  กรรมการ 
67.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ กรรมการ 
68.  อธิการบดีมหาวิทยาลยับรูพา กรรมการ 
69.  อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร กรรมการ 
70.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร         กรรมการ 
71.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัรามค าแหง กรรมการ 
72.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  กรรมการ 
73.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล   กรรมการ 
74.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา     กรรมการ 
75.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัรงัสิต  กรรมการ 
76.  อธิการบดีมหาวิทยาลยักรุงเทพ กรรมการ 
77.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ          กรรมการ 
78.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี                      กรรมการ 
79.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัพายพั กรรมการ 
80.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์ กรรมการ 
81.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเนชัน่ กรรมการ 
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82.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง กรรมการ 
83.  อธิการบดีมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์ กรรมการ 
84.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสวนดุสิต กรรมการ 
85.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม กรรมการ 
86.  อธิการบดีมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์ กรรมการ 
87.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม กรรมการ 
88.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัหาดใหญ่ กรรมการ 
89.  อธิการบดีมหาวิทยาลยันครพนม กรรมการ 
90.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม       กรรมการ 
91.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์  กรรมการ 
92.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี   กรรมการ 
93.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช     กรรมการ 
94.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี กรรมการ 
95.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา  กรรมการ 
96.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา กรรมการ 
97.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย กรรมการ 
98.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม กรรมการ 
99.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี กรรมการ 

100.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม กรรมการ 
101.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์ กรรมการ 
102.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี กรรมการ 
103.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่                   กรรมการ 
104.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย กรรมการ 
105.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา    กรรมการ 
106.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี กรรมการ 
107.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ กรรมการ 
108.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร   กรรมการ 
109.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์ กรรมการ 
110.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม กรรมการ 
111.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี กรรมการ 
112.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ์ กรรมการ 
113.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด กรรมการ 
114.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร ์ กรรมการ 
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115.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภูมิ กรรมการ 
116.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์ กรรมการ 
117.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร กรรมการ 
118.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา กรรมการ 
119.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบึง กรรมการ 
120.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง กรรมการ 
121.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา กรรมการ 
122.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต กรรมการ 
123.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี กรรมการ 
124.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา    กรรมการ 
125.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กรรมการ 
126.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก      กรรมการ 
127.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    กรรมการ 
128.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั กรรมการ 
129.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กรรมการ 
130.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์                กรรมการ 
131.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กรรมการ 
132.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น  กรรมการ 
133.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี กรรมการ 
134.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร  กรรมการ 
135.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัปราจีนบุรี  กรรมการ 
136.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี กรรมการ 
137.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย กรรมการ 
138.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี  กรรมการ 
139.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัภูเก็ต  กรรมการ 
140.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบุรี   กรรมการ 
141.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี กรรมการ 
142.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน     กรรมการ 
143.  ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
144.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา     กรรมการ 
145.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครสวรรค ์ กรรมการ 
146.  ผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบุรี           กรรมการ 
147.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์         กรรมการ 
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148.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ์ กรรมการ 
149.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก กรรมการ 
150.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี กรรมการ 
151.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่                        กรรมการ 
152.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี กรรมการ 
153.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลก กรรมการ 
154.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอ านาจเจริญ กรรมการ 
155.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี    กรรมการ 
156.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัระนอง   กรรมการ 
157.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรูณ ์  กรรมการ 
158.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพทัลุง   กรรมการ 
159.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร่   กรรมการ 
160.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัตรงั กรรมการ 
161.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้ กรรมการ 
162.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา กรรมการ 
163.  ผูว้า่ราชการจงัหวดับึงกาฬ กรรมการ 
164.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก กรรมการ 
165.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา กรรมการ 
166.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี กรรมการ 
167.  ผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี กรรมการ 
168.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ กรรมการ 
169.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบุรี กรรมการ 
170.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ กรรมการ 
171.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัยะลา กรรมการ 
172.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม กรรมการ 
173.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าพนู กรรมการ 
174.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม กรรมการ 
175.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี กรรมการ 
176.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด กรรมการ 
177.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสาคร กรรมการ 
178.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุทยัธานี กรรมการ 
179.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัมุกดาหาร กรรมการ 
180.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอ่างทอง กรรมการ 
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181.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุดรธานี กรรมการ 
182.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุโขทยั กรรมการ 
183.  ผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรมัย ์ กรรมการ 
184.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา กรรมการ 
185.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช กรรมการ 
186.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตร กรรมการ 
187.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัแมฮ่่องสอน กรรมการ 
188.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัยโสธร กรรมการ 
189.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด กรรมการ 
190.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง กรรมการ 
191.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัล าปาง กรรมการ 
192.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร กรรมการ 
193.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา กรรมการ 
194.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสิงหบุ์รี กรรมการ 
195.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุรินทร ์ กรรมการ 
196.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองบวัล าภู กรรมการ 
197.  ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ์ กรรมการ 
198.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัก าแพงเพชร กรรมการ 
199.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยันาท กรรมการ 
200.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย กรรมการ 
201.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันครปฐม กรรมการ 
202.  ผูว้า่ราชการจงัหวดันราธิวาส กรรมการ 
203.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี กรรมการ 
204.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสตูล กรรมการ 
205.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสงคราม กรรมการ 
206.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา กรรมการ 
207.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภูมิ กรรมการ 
208.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย กรรมการ 
209.  ประธานมลูนิธิฟ้ืนฟูทรพัยากรทะเลสยาม กรรมการ 
210.  ประธานมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย กรรมการ 
211.  กรรมการผูจ้ดัการโรงแรมซิกสเ์ซนส ์ยาวน้อย กรรมการ 
212.  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ราช กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) กรรมการ 
213.  นายกสมาคมพนัธุศาสตรแ์ห่งประเทศไทย กรรมการ 
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คณะทาํงานจดัทาํแผนแม่บทโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชื 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในระยะ 5 ปีทีเ่จด็  (1 ตลุาคม 2564 – 30 กนัยายน 2569) 

 

1.  กลุ่มความมัน่คงทางทรพัยากร 

1.  รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก    ประธานคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ (นายพรชยั  จุฑามาศ)  

2.  ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการทหารเรือ      คณะทาํงาน  

3.  ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา          คณะทาํงาน 

4.  ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน              คณะทาํงาน 

5.  ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการทหารอากาศ      คณะทาํงาน  

6.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 

     พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์  

7.  นายขจรศกัด์ิ วรประทีป       ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

8.  นายนิรุตต์ิ  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

9.  นางอริศรา  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

10. นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 
2. กลุ่มสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

1.  รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก    ประธานคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ (นายพรชยั  จุฑามาศ)  

2.  ผูแ้ทนปลดักระทรวงศึกษาธิการ                            คณะทาํงาน 

3.  ผูแ้ทนเลขาธิการสภาการศึกษา                                คณะทาํงาน 

4.  ผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    คณะทาํงาน 

5.  ผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             คณะทาํงาน 

6.  ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ํา (องคก์ารมหาชน)     คณะทาํงาน 

7. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนักงานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ(องคก์ารมหาชน) คณะทาํงาน 

8. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์ห่งชาติ   คณะทาํงาน 

9.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์  

10.  นายขจรศกัด์ิ วรประทีป      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

11.  นายมรกต วชัรมุสิก       ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

12.  นายนิรุตต์ิ  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

13.  นางอริศรา  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

14. นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

15. นางมนุวดี   สมบรูณท์รพัย ์      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

16. นายชนันตติ์ณณ ์เทียนทอง      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

17. นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

18. นางสาวพเยีย ตียาพนัธ ์      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

19. นายธานินทร ์สนัคะนุช       ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

20. นางสาววิภารตัน์ เทพแกว้       ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

21. นางสาวแพรวพรรณ พทัธยุติ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 
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3.  กลุ่มส่วนราชการทีเ่ก่ียวกบัทรพัยากร 

1.  รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก    ประธานคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ (นายพรชยั  จุฑามาศ)  

2.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมป่าไม ้          คณะทาํงาน 

3.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช                 คณะทาํงาน 

4.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร           คณะทาํงาน                                                           

5.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมสง่เสริมการเกษตร                                คณะทาํงาน                              

6.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ ์                                                         คณะทาํงาน  

7.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมประมง                       คณะทาํงาน                                                           

8.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมชลประทาน                                 คณะทาํงาน                                         

9.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมพฒันาท่ีดิน                                                     คณะทาํงาน                   

10. ผูแ้ทนอธิบดีกรมทรพัยากรธรณี                   คณะทาํงาน     

11. ผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทราย                            คณะทาํงาน 

12. ผูแ้ทนอธิบดีกรมทรพัยากรน้ํา      คณะทาํงาน 

13. ผูแ้ทนอธิบดีกรมทรพัยากรน้ําบาดาล           คณะทาํงาน 

14. ผูแ้ทนอธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่    คณะทาํงาน 

15. ผูแ้ทนอธิบดีกรมการขา้ว      คณะทาํงาน 

16. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย   คณะทาํงาน 

17. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์    คณะทาํงาน 

18. ผูแ้ทนผูว้า่การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    คณะทาํงาน         

19. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบนัวิจยัและพฒันาพ้ืนท่ีสงู  คณะทาํงาน 

  (องคก์ารมหาชน)                           

20. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก เลขานุการคณะทาํงาน 

      พระราชดาํริฯ  (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 

21. นายขจรศกัด์ิ วรประทีป      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

22. นายนิรุตต์ิ  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

23. นางอริศรา  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

24. นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

25. นางสาวผุสดี ทนัจิตต ์       ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 

4. กลุ่มการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร 

1.  รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก    ประธานคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ (นายพรชยั  จุฑามาศ)  

2.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ     คณะทาํงาน 

3.  ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารเภสชักรรม     คณะทาํงาน 

4.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก     คณะทาํงาน      

5.  ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ     คณะทาํงาน 

6.  ผูแ้ทนผูว้า่การสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย   คณะทาํงาน        

7.  ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้    คณะทาํงาน 

8. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารสง่เสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  คณะทาํงาน 

9. ผูแ้ทนอธิบดีกรมการพฒันาชุมขน      คณะทาํงาน 
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10. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก เลขานุการคณะทาํงาน 

      พระราชดาํริฯ  (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์  

11. นายขจรศกัด์ิ วรประทีป      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

12. นายนิรุตต์ิ  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

13. นางอริศรา  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

14. นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

15. นางสาวศิริกุล   เกษา       ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 

5. กลุ่มมหาวิทยาลยั 

1.  รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก    ประธานคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ (นายพรชยั  จุฑามาศ)  

2.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์              คณะทาํงาน                                      

3.  ผูแ้ทนอธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั                              คณะทาํงาน                        

4.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัแมโ่จ ้                         คณะทาํงาน                                       

5.  ผูแ้ทนอธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั     คณะทาํงาน   

6.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี   คณะทาํงาน 

7.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่                 คณะทาํงาน                                          

8.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแก่น                คณะทาํงาน                                            

9.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี                     คณะทาํงาน                          

10. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล                 คณะทาํงาน                                               

11. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์                  คณะทาํงาน                             

12. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยับรูพา                  คณะทาํงาน                                              

13. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร         คณะทาํงาน 

14. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร      คณะทาํงาน 

15. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง      คณะทาํงาน 

16. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    คณะทาํงาน 

17. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล    คณะทาํงาน 

18. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัรงัสิต     คณะทาํงาน 

19. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา     คณะทาํงาน 

20. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ     คณะทาํงาน 

21. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    คณะทาํงาน 

22. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยักรุงเทพ     คณะทาํงาน 

23. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัพายพั     คณะทาํงาน 

24. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์     คณะทาํงาน 

25. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเนชัน่     คณะทาํงาน 

26. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง     คณะทาํงาน 

27. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร ์   คณะทาํงาน 

28. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัสวนดุสิต     คณะทาํงาน 

29. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหาสารคาม    คณะทาํงาน 

30. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยักาฬสินธุ์     คณะทาํงาน 

31. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัสยาม     คณะทาํงาน 

32. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัหาดใหญ่     คณะทาํงาน 
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33. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยันครพนม     คณะทาํงาน 

34. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก เลขานุการคณะทาํงาน 

     พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์  

35. นายขจรศกัด์ิ วรประทีป      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

36. นายนิรุตต์ิ  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

37. นางอริศรา  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

38. นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

39. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

40. นางสาวศิริกุล   เกษา       ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 

 

6. กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏั และ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 

1.  รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก    ประธานคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ (นายพรชยั  จุฑามาศ)  

2.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม     คณะทาํงาน 

3.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์    คณะทาํงาน 

4.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี      คณะทาํงาน 

5.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช   คณะทาํงาน 

6.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี    คณะทาํงาน 

7.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา    คณะทาํงาน 

8.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา    คณะทาํงาน 

9.  ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย    คณะทาํงาน 

10. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี    คณะทาํงาน 

11. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม    คณะทาํงาน 

12. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์    คณะทาํงาน 

13. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม    คณะทาํงาน 

14. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี    คณะทาํงาน 

15. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่    คณะทาํงาน 

16. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา   คณะทาํงาน 

17. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย     คณะทาํงาน 

18. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี    คณะทาํงาน 

19. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์    คณะทาํงาน 

20. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร      คณะทาํงาน 

21.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรมัย ์    คณะทาํงาน 

22. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม    คณะทาํงาน 

23. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี    คณะทาํงาน 

24. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชปูถมัภ ์ คณะทาํงาน 

25. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัรอ้ยเอ็ด    คณะทาํงาน 

26. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร ์    คณะทาํงาน 

27. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู    คณะทาํงาน 

28. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรูณ ์    คณะทาํงาน 

29. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา    คณะทาํงาน 
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30. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร    คณะทาํงาน 

31. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ่า้นจอมบึง   คณะทาํงาน 

32. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัลาํปาง    คณะทาํงาน 

33. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา    คณะทาํงาน 

34. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต    คณะทาํงาน 

35. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี   คณะทาํงาน 

36. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา   คณะทาํงาน 

37. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    คณะทาํงาน 

38. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวนัออก  คณะทาํงาน 

39. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   คณะทาํงาน 

40. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั   คณะทาํงาน 

41. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   คณะทาํงาน 

42. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร ์  คณะทาํงาน 

43. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู   คณะทาํงาน 

44. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก เลขานุการคณะทาํงาน 

     พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 

45. นายขจรศกัด์ิ วรประทีป      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

46. นายนิรุตต์ิ  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

47. นางอริศรา  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

48. นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

49. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

50. นางสาวศิริกุล   เกษา       ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 

 

7. กลุ่มนโยบายในเรือ่งของทรพัยากร 

1.  รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก    ประธานคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ (นายพรชยั  จุฑามาศ)  

2.  ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนักงานการวิจยัแห่งชาติ                คณะทาํงาน 

3.  ผูแ้ทนอธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน    คณะทาํงาน 

4.  ผูแ้ทนสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  คณะทาํงาน 

5.  ผูแ้ทนสาํนักงานปลดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  คณะทาํงาน 

6.  ผูแ้ทนปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม      คณะทาํงาน 

7.  ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (องคก์ารมหาชน)  คณะทาํงาน 

8.  ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารบริหารจดัการก๊าชเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) คณะทาํงาน 

9.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 

     พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 

10. นายขจรศกัด์ิ วรประทีป      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

11. นายนิรุตต์ิ  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

12. นางอริศรา บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

13. นางสาวสุญาณิกา ลาํเจียกเทศ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

14. นางสาวผุสดี ทนัจิตต ์       ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 
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8. กลุ่มจงัหวดั 

1.  รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก    ประธานคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ (นายพรชยั  จุฑามาศ)  

2.  ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น                          คณะทาํงาน                                       

3.  ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี               คณะทาํงาน                                                      

4.  ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร      คณะทาํงาน 

5.  ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัปราจีนบุรี                    คณะทาํงาน                                            

6.  ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี            คณะทาํงาน                                               

7.  ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย            คณะทาํงาน                                                    

8.  ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี                 คณะทาํงาน                                                      

9.  ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัภเูก็ต                         คณะทาํงาน                                             

10. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบุรี      คณะทาํงาน 

11. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี     คณะทาํงาน 

12. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน      คณะทาํงาน 

13. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร     คณะทาํงาน 

14. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา     คณะทาํงาน 

15. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครสวรรค ์     คณะทาํงาน 

16. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบุรี       คณะทาํงาน 

17. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์     คณะทาํงาน 

18. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์     คณะทาํงาน 

19. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี     คณะทาํงาน 

20. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก     คณะทาํงาน 

21. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่     คณะทาํงาน                        

22. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี     คณะทาํงาน 

23. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัพิษณุโลก     คณะทาํงาน 

24. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัอาํนาจเจริญ     คณะทาํงาน 

25. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัปทุมธานี        คณะทาํงาน 

26. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัระนอง       คณะทาํงาน 

27. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบรูณ ์     คณะทาํงาน 

28. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัพทัลุง      คณะทาํงาน 

29. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัแพร่      คณะทาํงาน 

30. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัตรงั      คณะทาํงาน 

31. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสระแกว้     คณะทาํงาน 

32. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัพะเยา      คณะทาํงาน 

33. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดับึงกาฬ      คณะทาํงาน 

34. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัตาก      คณะทาํงาน 

35. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัพงังา      คณะทาํงาน 

36. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสุพรรณบุรี     คณะทาํงาน 

37. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดักระบ่ี      คณะทาํงาน 

38. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรปราการ     คณะทาํงาน 

39. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสระบุรี      คณะทาํงาน 

40. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัศรีสะเกษ     คณะทาํงาน 
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41. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัยะลา      คณะทาํงาน 

42. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม     คณะทาํงาน 

43. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํพนู      คณะทาํงาน 

44. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ์     คณะทาํงาน 

45. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดักาํแพงเพชร     คณะทาํงาน 

46. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัฉะเชิงเทรา     คณะทาํงาน 

47. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัชยันาท      คณะทาํงาน 

48. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย     คณะทาํงาน 

49. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัตราด      คณะทาํงาน 

50. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครปฐม     คณะทาํงาน 

51. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครพนม     คณะทาํงาน 

52. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครศรีธรรมราช     คณะทาํงาน 

53. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันราธิวาส     คณะทาํงาน 

54. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดับุรีรมัย ์     คณะทาํงาน 

55. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัพิจิตร      คณะทาํงาน 

56. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัเพชรบุรี     คณะทาํงาน 

57. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัมุกดาหาร     คณะทาํงาน 

58. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัแมฮ่่องสอน     คณะทาํงาน 

59. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัยโสธร      คณะทาํงาน 

60. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัรอ้ยเอ็ด     คณะทาํงาน 

61. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัระยอง      คณะทาํงาน 

62. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัราชบุรี      คณะทาํงาน 

63. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัลาํปาง      คณะทาํงาน 

64. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสกลนคร     คณะทาํงาน 

65. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสงขลา      คณะทาํงาน 

66. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสตลู      คณะทาํงาน 

67. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสงคราม     คณะทาํงาน 

68. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสาคร     คณะทาํงาน 

69. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสิงหบุ์รี      คณะทาํงาน 

70. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสุโขทยั      คณะทาํงาน 

71. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสุรินทร ์     คณะทาํงาน 

72. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองบวัลาํภ ู     คณะทาํงาน 

73. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัอ่างทอง     คณะทาํงาน 

74. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุดรธานี     คณะทาํงาน 

75. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุทยัธานี     คณะทาํงาน 

76. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัชยัภมิู      คณะทาํงาน 

77. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา    คณะทาํงาน 

78. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัเลย      คณะทาํงาน 

79. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก เลขานุการคณะทาํงาน 

      พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 

80. นายขจรศกัด์ิ วรประทีป      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

81. นายนิรุตต์ิ  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 
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82. นางอริศรา  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

83. นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 

9. กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน 

1.  รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก    ประธานคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ (นายพรชยั  จุฑามาศ)  

2.  ผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน   คณะทาํงาน 

    โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ      

3.  ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนักงบประมาณ            คณะทาํงาน         

4.  ผูแ้ทนผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง         คณะทาํงาน 

5.  ผูแ้ทนผูว้า่การการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค     คณะทาํงาน 

6.  ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนักงานพฒันารฐับาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน)    คณะทาํงาน       

7. ผูแ้ทนเลขาธิการสาํนักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม   คณะทาํงาน 

8. ผูแ้ทนผูว้า่การการเคหะแห่งชาติ      คณะทาํงาน 

9 ผูแ้ทนอธิบดีกรมสง่เสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม    คณะทาํงาน 

10. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก เลขานุการคณะทาํงาน 

     พระราชดาํริฯ  (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 

11. นายขจรศกัด์ิ วรประทีป      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

12. นายนิรุตต์ิ  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

13. นางอริศรา  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

14. นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

15. นางมนุวดี สมบรูณท์รพัย ์      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

                       

10. กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธ ิ

1.  รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก    ประธานคณะทาํงาน 

    พระราชดาํริฯ (นายพรชยั  จุฑามาศ)  

2.  ผูแ้ทนประธานมลูนิธิฟ้ืนฟทูรพัยากรทะเลสยาม    คณะทาํงาน 

3.  ผูแ้ทนประธานมลูนิธิสถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย    คณะทาํงาน 

4.  ผูแ้ทนกรรมการผูจ้ดัการโรงแรมซิกสเ์ซนส ์ ยาวนอ้ย    คณะทาํงาน 

5.  ผูแ้ทนกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท ราช กรุป๊ จาํกดั (มหาชน)  คณะทาํงาน 

6.  ผูแ้ทนนายกสมาคมพนัธุศาสตรแ์ห่งประเทศไทย    คณะทาํงาน 

7.  ผูแ้ทนประธานกรรมการมลูนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวนั ในพระอุปถมัภ ์ คณะทาํงาน 

8.  ผูแ้ทนนายกสมาคมวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  คณะทาํงาน 

9.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก             เลขานุการคณะทาํงาน 

     พระราชดาํริฯ  (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 

10. นายขจรศกัด์ิ วรประทีป      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

11. นายนิรุตต์ิ  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

12. นางอริศรา  บาโรส               ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

13. นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ      ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

14. นางสาวผุสดี ทนัจิตต ์       ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 
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หนา้ทีข่องคณะทาํงานฯ  

 

 - ใหจ้ัดทาํร่างแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2569) เพื่อนําเสนอคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ท่ีมี

เลขาธิการพระราชวงัเป็นประธาน เพื่อนําข้ึนทูลเกลา้ฯถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉยั และพระราชทานใหใ้ชต่้อไป 
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ค ำนิยำมของค ำศพัทเ์ฉพำะ 
ที่นิยมใชใ้นกำรด ำเนินงำน

อพ.สธ. 
 
 
 



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 281

281 
 

ประมวลค ำนิยำมของศพัทแ์ละอกัษรยอ่ที่เก่ียวขอ้งใน อพ.สธ. 

 

1. หน่วยงำนท่ีรว่มสนองพระรำชด ำริ 

  หมายถึง หน่วยงานท่ีขอเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยท่ีมีการ
ขอพระราชานุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของแต่ละหน่วยงานฯ ไดแ้ก่ 
  1. หน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ กระทรวง ส านักงานฯ กรม กองทัพ จงัหวดัต่าง ๆ องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล มหาวทิยาลยัของรฐั  
  2. หน่วยงานเอกชน ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเอกชน หน่วยงานเอกชน มูลนิธิ เป็นตน้ 
 
2. สมำชิกสวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

  หมายถึง สถาบันการศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ท่ีด าเนินการสมัครสมาชิก 
โดยตรงมาท่ี อพ.สธ.  

องคป์ระกอบที่ 1 กำรจดัท ำป้ำยช่ือพรรณไม  ้ เป็นการเรียนรูก้ารก าหนดขอบเขตพื้ นท่ี
ศึกษา ส ารวจพรรณไมท้ าและติดป้ายรหสัประจ าตน้ บนัทึกภาพพรรณไมห้รือวาดภาพทางพฤกษศาสตร ์
ตั้งชื่อหรือสอบถามขอ้มูลพรรณไม ้ท าป้ายชื่อพรรณไมช้ัว่คราว ท าผังแสดงต าแหน่งพรรณไม ้ศึกษา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์(ก.7-003) ท าตัวอย่างพรรณไมเ้ปรียบเทียบขอ้มูลกบัเอกสาร เรียนรูช้ื่อ 
ท่ีเป็นสากล ท าทะเบียนพรรณไม ้(ก.7-005) ตรวจสอบความถูกตอ้งของทะเบียนพรรณไม ้และจดัท า
ป้ายชื่อพรรณไมส้มบูรณ ์เพ่ือใหรู้จ้กั รูป้ระโยชน์ของพรรณไม ้

องคป์ระกอบที่ 2 กำรรวบรวมพรรณไมเ้ขำ้ปลูกในโรงเรียน เป็นการเรียนรูพ้ืชพรรณ 
และสภาพพื้ นท่ี วิเคราะห์พื้ นท่ี พิจารณาสุนทรียภาพพรรณไม ้ท าผังภูมิทัศน์ จัดหาพรรณไม ้ปลูก  
ดูแลรกัษา และออกแบบบนัทึกการเปล่ียนแปลง เพื่อใหเ้ห็นคุณรูค้่า ของพืชพรรณ 

องคป์ระกอบที่ 3 กำรศึกษำขอ้มูลดำ้นต่ำงๆ เป็นการเรียนรูว้ิธีการวิเคราะหเ์บ้ืองตน้รู ้
วิธีการจ าแนก รูค้วามต่าง รูค้วามหลายหลาก  

องคป์ระกอบที่ 4 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู ้เป็นการเรียนรูก้ารรวบรวมผลการเรียนรู ้
วิเคราะห ์เรียบเรียงสาระ จดัระเบียบขอ้มูลสาระแต่ละดา้น จดัล าดบัสาระหรือกลุ่มสาระ เรียนรูรู้ปแบบ
การเขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่ือผลการเรียนรูอ้ยา่งเป็นระบบ  
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องคป์ระกอบท่ี 5 กำรน ำไปใชป้ระโยชนท์ำงกำรศึกษำ เป็นการบูรณาการสู่การเรียน
การสอนในกลุ่มสาระ และสาขาวชิาต่างๆ การเผยแพร่องคค์วามรู ้การสรา้ง การใช ้การดูแลรกัษา และ
พฒันา แหล่งเรียนรู ้เพ่ือการใชป้ระโยชน์องคค์วามรูใ้นวงกวา้ง 

ธรรมชำติแห่งชีวิต เป็นการเรียนรูว้งจรชีวิตของชีวภาพน้ันๆ ไดข้อ้มูลการเปล่ียนแปลง
และความแตกต่างดา้นรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม แลว้น ามาเปรียบเทียบตนเองกบัชีวภาพ
รอบกายเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิต 

สรรพสิ่งลว้นพันเก่ียว เป็นการวิเคราะหอ์งคค์วามรูธ้รรมชาติของปัจจยัหลกั การเรียนรู ้
ธรรมชาติของปัจจัยท่ีเข ้ามาเกี่ยวข้อง การเรียนรู้ธรรมชาติของความพันเก่ียวระหว่างปัจจัย  
การวเิคราะหส์มัพนัธภาพระหวา่งปัจจยั  เพ่ือเขา้ใจดุลยภาพและความพนัเกี่ยวของสรรพส่ิง 

ประโยชน์แท้แก่มหำชน เป็นการเรียนรู ้ การวิเคราะห์ศักยภาพของปัจจัยศึกษา   
จินตนาการเห็นคุณ สรรคส์รา้งวธีิการ  เพื่อประโยชน์แทแ้ก่มหาชน 

ผนัสู่วิถีใหม่ในฐำนไทย  เป็นการเรียนรูค้วามเป็นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย ความเป็น
ชุมชน วิถีชุมชน ภูมิปัญญาชุมชน ความเป็นโรงเรียน วิถีโรงเรียน ภูมิปัญญาของโรงเรียน วิเคราะห์ 
ศักยภาพบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน จินตนาการจากศักยภาพท่ีเลือก สรรค์สรา้งส่ิงใหม่  
วิถีใหม่โดยใช ้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ก ากบั 

กำ้วสู่โลกกวำ้งอย่ำงมัน่ใจ  เป็นเรียนรูศ้ักยภาพ จากทรัพยากรและภูมิปัญญา พฒันา
ต่อเน่ืองเป็นระบบดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดนวตักรรมใหม่ มีความเป็นมาตรฐาน และ 
การมีเครือข่าย 

น ำสิ่งดีงำมสู่ตำโลก  เป็นการเรียนรูส่ิ้งดีงามท่ีไดจ้ากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน บนฐาน ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรูก้ารแบ่งปันองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม สู่การยอมรบั
ในระดบัสากล 
 

เกียรตบิตัรงำนสวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

 ขั้นท่ี 1 เป็นเกียรติบัตรขั้นต้น เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมัน่ อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต  
ดว้ยจิตส านึกของครูและเยาวชน 

 ขั้นท่ี 2 เป็นเกียรติบัตรขั้นกลาง เกียรติบัตรแห่งการเขา้สู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรม 
สัง่สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 ขั้นท่ี 3 เป็นเกียรติบัตรขั้นสูง เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานศึกษาอบรมสัง่สอนเบ็ดเสร็จ  
บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
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5. ขอ้มูลเชิงพ้ืนท่ีจำก F1A1 – F1A3 ที่จะใชใ้น GIS ประกอบดว้ย 3 ส่วน เพื่อด ำเนินงำนใน 
F2A5 ไดแ้ก่ 

1. จุด (Point) ยกตัวอย่าง พิกัดต าแหน่งของทรัพยากรท่ีส ารวจพบในพื้ นท่ีเป้าหมาย 
F1A1 และ F1A2/พิกดัต าแหน่งทรพัยากรท่ีปลูกรกัษาไว ้ในพื้ นท่ีปลูกรกัษาทรพัยากร 

2. เสน้ (Line) ยกตวัอยา่ง เสน้ทางส ารวจทรพัยากร จากจุดเริ่มตน้ ไปยงัจุดส้ินสุด 

3. รูปแปลง (Polygon) ยกตัวอย่าง ขอบเขต รูปแปลง ปกปักฯ แปลงปลูกรักษาฯ  
จัดท าดว้ยโปรแกรม GIS และ print เป็นแผนท่ีรูปแปลงออกมารายงานผลได ้มีขนาดพ้ืนท่ีชัดเจน  
(ไร่-งาน-ตร.ว.)  

ขอ้มูลขา้งตน้จะถูกจัดท าเป็นฐานขอ้มูลในรูปแบบ GIS โดยบุคลากรจากแผนก/กอง/ฝ่าย 
ภายในหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ ท่ีมีพันธกิจเกี่ยวขอ้ง เช่น ฝ่ายสารสนเทศ/ฝ่ายสารสนเทศ
ภูมิศาสตร ์/คณะภูมิศาสตร ์คณะ IT เป็นตน้ ซ่ึงในเบ้ืองตน้ขอ้มูลดงักล่าวสามารถจดัท าดว้ยโปรแกรม 
GIS ส า เร็ จรูป  เช่น  ArcGIS, QGIS, Google Earth, Google My Map เ ป็นต้น  เพื่ อ เตรี ยมไว ้สู่ การ
ด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด ท่ีหน่วยงานควรตอ้งมีการจดัท าโครงการเฉพาะใน F2A5 ซ่ึงควรตอ้งมี 
platform เฉพาะท่ีจะมาจดัเก็บ ประมวลผลในรูปแบบ dashboard และน าเสนอขอ้มูลได ้

 
6. งำนประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำร อพ.สธ. (ในช่วงแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด) 

พ.ศ. 2565  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 
ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 6 และงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 30 ปี   
อพ.สธ.-ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ณ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2566 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 
ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 7 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2567 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 
ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 8 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี จ.นครราชสีมา 

พ.ศ. 2568  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 
  ณ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จ.เชยีงใหม่ 
พ.ศ. 2569 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 9 ณ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์จ.สงขลา 
พ.ศ. 2570  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 
  ณ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 



แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 285

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท ำเนียบผูบ้ริหำร  
อพ.สธ. 
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ท ำเนียบผูบ้รหิำร อพ.สธ. 
 

นำยพรชยั จุฑำมำศ 
 รองผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 
 
 นำงปิยรษัฎ ์ปริญญำพงษ ์เจริญทรพัย ์
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรโครงกำรอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 
 ผูช้่วยผูอ้ ำนวยกำรโครงกำรอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 

หวัหนำ้แผนกอ ำนวยกำร อพ.สธ.  
  
นำยมรกต วชัรมุสิก 
หวัหนำ้แผนกปฏิบติักำร อพ.สธ.  
 
นำยขจรศกัด์ิ วรประทีป 
หวัหนำ้แผนกวิชำกำร อพ.สธ.  
 
 

 
ที่อยูเ่พื่อกำรประสำนงำน 

โครงกำรอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี(อพ.สธ.)  
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โทร:  0 2282 1850 0 2282 0665      
เว็บไซต ์: http://www.rspg.or.th 
อีเมล ์:  dongdib05@gmail.com 
 piyarat.rspg@gmail.com 
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