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การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ปี พ.ศ. 2560 
– 2564 วันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8:30 – 16:30 น. ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM 

เข้าประชุมเวลา 08.30 น .   
กล่าวเปิดการประชุมโดย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร. นันทนิตย์ วานิชาชีวะ) 
มีผู้เข้าร่วมประชุม 57 คน 
หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 13 มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
10. มหาวิทยาลัยมหิดล 
11. มหาวิทยาลัยสยาม 
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
โดยการด าเนินงานของ อพ.สธ. มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มาอนุรักษ์และ

พัฒนาทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจและเห็นความส าคัญ
ของทรัพยากร ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยและให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรให้
สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ อพ.สธ. จึงก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี
ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) ซึ่งเป็นการด าเนินงานในปี ที่ 31-35 ของ 
อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

อพ.สธ.ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงาน ให้ค าปรึกษา สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บท ซึ่งแต่ละแผนจะมีระยะเวลา 5 ปี
ของปี งบประมาณ โดยที่หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริมีคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
ฯ มีการประชุมกันอย่างสม่ า เสมอและแต่งตั้งคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงมี
คณะท างานหรือคณะอนุกรรมการในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้
ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน เช่น พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและข้ันตอนการ
ด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการด าเนินงาน 
โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้พิจารณาจากแผนปฏิบัติงานรายปี เพ่ือให้อยู่ในแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ.และ



2 
 

 
 

สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.เพ่ือขอบประมาณในการด 
าเนินงานไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 

ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  อพ.สธ. สวนจิตรลดา สิทยากรบรรยายเรื่อง การด าเนินงาน
ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) ซึ่งได้
กล่าวถึง ความเป็นมา วัตถุประสงค์ และการด าเนินงานของ อพ.สธ. และให้แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผน
แม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปี ที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) กลุ่มที่ 5 กลุ่ม
มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด า (G5)  กลุ่มที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคล (G6)  
ดังนี้ 

กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
กรอบเรียนรู้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมปก
ปักทรัพยากร 

(F1A1) 
 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ส ารวจให้
ชัดเจน (จัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ใน
รูปแบบไฟล์ส าหรับเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) สามารถขึ้นป้ายพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. สนอง
พระราชด าริโดยหน่วยงานฯ 
 
2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนที่ฯ ใน
กรณีท่ีมีไฟป่า หรือมีประวัติการ
เกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่ ควรจัดท าแนว
ป้องกันไฟ 
 
3.ให้ระบุสถานะพ้ืนที่ว่าอยู่เอกสาร
สิทธิ์ประเภทใด 
3.1 เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ของ
หน่วยงานฯ  
3.2 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอ่ืนแต่
อนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่นั้นได้ (ให้
ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ) 
 
พื้นที่ปกปักทรัพยากรต้องไม่เป็น
พื้นที่ทีมี่กรณีพิพาทกับราษฎรใน
เรื่องของการบุกรุกหรือแผ้วถาง 
 

1.สามารถป้องกันพ้ืนที่ไม่ให้มี
การบุกรุกท าลายทรัพยากร 
 
2.มีการการรักษาพ้ืนที่ เช่น มี
การลาดตระเวนสม่ าเสมอเพ่ือ
ป้องกันการบุกรุก และอาจมี
เส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อให้
คนในท้องถิ่นเข้ามาใช้ หรือหา
ของป่าในเส้นทางที่ได้จัดสรร
ไว้ให้  
3.จากรายงานที่ระบุ
สถานการณส์ภาพแวดล้อม
ของป่าว่ามีปัญหาใดเกิดข้ึน
เกี่ยวข้องกับคนในท้องถิ่นรอบ 
ๆ พื้นทีห่รือไม่ หรือเป็นมี
ความร่วมมือกันอย่างดีในการ
รักษาพ้ืนที่กับคนในท้องถิ่น
โดยไม่มีการบุกรุกพ้ืนที่ฯ ร่วม
รักษาป่ากับหน่วยงานฯ 
 
4. การจัดท าแนวป้องกันไฟ
ป่าให้ตรงตามจุดที่เกิดเหตุไฟ
ป่าขึ้นจริงในแต่ละ
ปีงบประมาณ เพราะ
ความส าเร็จในการดูแลพื้นที่
ท าให้จ านวนเหตุการณ์เกิดไฟ

เครื่องมือในการท างานของ 
อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
4. ส ารวจและท าบัญชีรายการ
ทรัพยากรที่ส ารวจพบในพ้ืนที่
เป้าหมายพร้อมระบุพิกัด ท า
ทะเบียนทรัพยากรที่อยู่ในพ้ืนที่ฯ 
และจัดท าป้ายทะเบียนทรัพยากร
เพ่ือใช้เปรียบเทียบได้ในแต่ละปี 
เห็นความเปลี่ยนแปลงของจ านวน/
ชนิดของทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
ซ่ึงจะเป็นข้อมูลในการจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากร  ที่ด าเนินงาน
ต่อในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร (F2A5) 
 
5.มีตารางการดูแลพ้ืนที่ (การ
ลาดตระเวน หรือการเฝ้าระวัง
พ้ืนที)่ 
 
6. คัดเลือกทรัพยากรที่ส ารวจได้
จากข้อ 4คือทรัพยากรส าหรับงาน
ใน F1A3 ต่อไป 
 
7.ท ารายงานชี้แจงสถานการณ์ให้
ผู้บังคับบัญชาสม่ าเสมอ 
 

ป่าลดลงในแต่ละ การใช้
งบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณลดลง เป็นต้น 
 
5.  จ านวนทรัพยากรที่ส ารวจ
ได้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร
เปรียบเทียบกันในแต่ละปี
ตามท่ีมีอยู่จริง เพื่อใช้ในการ
ประเมินสภาพพ้ืนที่และ
ทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งโดยตามหลักการ ถ้าไม่เกิด
ไฟป่า หรือมีการบุกรุกแผ้วถาง 
ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากรมีแนวโน้มจะมีความ
อุดมสมบูรณ์ในแง่ของจ านวน/
ชนิดของทรัพยากรชีวภาพที่
เพ่ิมข้ึน 
 

กรอบเรียนรู้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรม
ส ารวจเก็บ
รวบรวม

ทรัพยากร
(F1A2) 

1.ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าลังจะ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้รัศมี 50 
กิโลเมตร ของหน่วยงานฯ หรือ
มากกว่า โดยจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ในรูปแบบไฟล์ ส าหรับเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS)  โดยพื้นที่ในกิจกรรมที่ 2 นี้ 
เป็นคนละพ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมปกปักทรัพยากร และ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 
 

1. จ านวนทรัพยากรที่ส ารวจ
ได้เปรียบเทียบกันในแต่ละปี
ตามท่ีมีอยู่จริง เพื่อใช้ในการ
ประเมินสภาพพ้ืนที่และ
ทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
2. ร่วมส ารวจทรัพยากร
ร่วมกับเครือข่าย อพ.สธ. 
ได้แก่ สมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น อพ.สธ. หรือ สมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใน
กรณีท่ีไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ของ

    * เครื่องมือในการ
ท างานของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
2. ให้ระบุสถานะพ้ืนที่ที่เข้าไป
ส ารวจว่าอยู่เอกสารสิทธิ์ประเภท
ใด 
2.1 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานฯ 
2.2 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอ่ืนแต่
ได้รับอนุญาตให้เข้าไปส ารวจได้ 
(ให้ระบุชื่อหน่วยงานหรือเอกชนที่
เป็นเจ้าของ) และให้ส ารวจในพ้ืนที่
เครือข่าย อพ.สธ. ได้แก่ พื้นที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
อพ.สธ. (ให้ระบุรหัสสมาชิก ในชุด
โครงการแผนงาน) และหาก อปท. 
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้หน่วยงานฯ 
แนะน าให้เป็นสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
และอาจส ารวจร่วมกับสถานศึกษา
ทีเ่ป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โดยมีหน่วยงานเป็นพี่
เลี้ยงให้กับสถานศึกษา (ให้ระบุ
รหัสสมาชิก ในชุดโครงการ
แผนงาน) แต่ถ้าสถานศึกษายังไม่ได้
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนให้หน่วยงานฯแนะน าให้
สถานศึกษานั้น สมัครเป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3.ส ารวจและท าบัญชีรายการ
ทรัพยากรที่ส ารวจพบในพ้ืนที่
เป้าหมายพร้อมระบุพิกัด ท า
ทะเบียนทรัพยากรที่อยู่ในพ้ืนที่ฯ 
ในกรณีจัดท าป้ายทะเบียน
ทรัพยากร เท่าท่ีท าได้ตามความ
เหมาะสม ขึ้นอยู่กับหน่วยงานฯ/

หน่วยงานเอง เกิดความ
ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและ
ภาครัฐ หรือภาครัฐกับเอกชน 
มีกิจกรรมที่ด าเนินงานร่วมกัน 
มีหน่วยงานฯ เป็นพี่เลี้ยงและ
ผู้สนับสนุน เป็นการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

 
 
*การสมัครเป็นสมาชิกและ
การด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สามารถศึกษาศึกษาได้จาก
เว็บไซต์ อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
เจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือใช้เปรียบเทียบได้
ในแต่ละปี เห็นความเปลี่ยนแปลง
ของจ านวน/ชนิดของทรัพยากร 

 4. ทรัพยากรที่ส ารวจได้จากข้อ 3 
คือทรัพยากรส าหรับงานใน F1A3 
ต่อไป 

กรอบเรียนรู้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมปลูก

รักษา
ทรัพยากร
(F1A3) 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ส ารวจให้
ชัดเจน (จัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ใน
รูปแบบไฟล์ ส าหรับเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) สามารถขึ้นป้ายพ้ืนที่ปลูก
รักษาทรัพยากร อพ.สธ. สนอง
พระราชด าริโดยหน่วยงานฯ 
 
2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนที่ฯ ได้ 
ในกรณีทีเ่คยมีเหตุไฟไหม้ในพ้ืนที่
เนื่องจากอยู่ใกล้ป่า และมีไฟป่า
ควรจัดท าแนวป้องกันไฟป่า  
 
3.ให้ระบุสถานะพ้ืนที่ว่าอยู่เอกสาร
สิทธิ์ประเภทไหน 
3.1 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานฯ 
3.2 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอ่ืนแต่
อนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้พ้ืนที่นั้นได้ (ให้
ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ) 
    พ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรต้อง
ไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีกรณีพิพาทกับ
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุกพ้ืนที่ 
 
4. ทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมนี้มา
จาก F1A1 และ F1A2 
4.1 การปลูกทรัพยากรพันธุกรรม
พืช ในการปลูกรักษาในพ้ืนที่ปลูก

1.คุณภาพของทรัพยากร ที่ถูก
คัดเลือกมาเพ่ือเป็น พ่อ-แม่
พันธุ์ ทรัพยากรส าคัญ / 
stock ทรัพยากรใน F1A3 ที่
มีคุณภาพที่พร้อมส าหรับเป็น
โจทย์ทรัพยากรในงาน
ศึกษาวิจัย ในกิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร (F2A4) 
ในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ  
 
2. สามารถเลือกทรัพยากรที่มี
คุณภาพ ขยายพันธุ์เพ่ิม
จ านวนต่อไป เพ่ือเพ่ิมปริมาณ
ในการใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ให้
พอกับการใช้ เช่น ใช้เป็น
วัตถุดิบในการท าอาหาร ยา
รักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย ฯลฯ 
 
3.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เครือข่าย
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน เช่นอาจท าเป็น
สวนรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่น 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
รักษา ให้จับพิกัด และท าทะเบียน
พันธุ์ไม้ 
4.2 การเลี้ยงทรัพยากรพันธุกรรม
สัตว์ ให้ระบุพื้นท่ีที่ใช้เลี้ยง จับพิกัด
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
4.3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
เพาะเลี้ยงจุลลินทรีย์ ใน
ห้องปฏิบัติการฯ ให้ระบุชัดเจนว่า
เก็บรักษาพันธุกรรมในสถานที่ใด มี
การท าฐานข้อมูลในรายละเอียด
ต่าง ๆ  
4.4 การเก็บเมล็ดพันธุ์ในรูปแบบ
ของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 

สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกข
ชาติ ฯลฯ  

F2A4 1. หน่วยงานมีนักวิจัยหรือ
นักวิชาการท่ีสามารถด าเนิน
งานวิจัยโดยพิจารณาจาก 
1.1 จ านวนทรัพยากร/
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินงานในเรื่องการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยใช้
ทรัพยากรที่ที่คัดเลือกจากกิจกรรม
ที่ 1-3 มาเป็นโจทย์ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ที่ใช้ชีวภาพ
เดียวกันแต่สามารถมาทดลองท า
ร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอด โดยอาจ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 
หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ  
 
2.งานศึกษาวิจัยตอบโจทย์พันธกิจ
ของหน่วยงานฯ และ อพ.สธ. 
(ดูค าชี้แจงเพ่ิมเติมในภาคผนวก) 

* เครื่องมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
 
 

F2A5 1. จัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบภูมิ
สารสนเทศ (Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย เป็นงานใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะต้องมี

1.ข้อมูลได้รับการตรวจสอบ
จากผู้ทรงคุณวุฒินในสาขา
ทรัพยากรนั้น ๆ ซึ่งสามารถ
ประสานมาที่ อพ.สธ. เพื่อ
ประสานงานให้มหาวิทยาลัย 

* เครื่องมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
หรือ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ส ารวจ
ทรัพยากร (1. ทรัพยากรกายภาพ 
2. ทรัพยากรชีวภาพ 
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา)  อย่างชัดเจน มีบุคลากรที่
มีความช านาญเรื่อง GIS/RS 
รวมทั้งเรื่อง database เข้ามาร่วม
ปฏิบัติ 
 
 
2. มีการส่งข้อมูลเพ่ือเชื่อมกับ
ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. อย่าง
สม่ าเสมอ คิดเป็นจ านวนข้อมูล 
 
  
 

ด าเนินงานช่วยตรวจสอบ
ข้อมูลได้ 
 
2.ข้อมูลที่ได้ น าไปสู่การใช้
ประโยชน์ ในแง่ขององค์
ความรู้ หรือการพัฒนาต่อยอด
ในกิจกรรมที่ 4 และกิจกรรม
ที่  6 หรือสามารถใช้ในเรื่อง
ของการท าสื่อ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
ที่เป็นประโยชน์ต่อได้ต่อไป 
 
3. มีการขอเข้าถึงและใช้
ข้อมูลเพ่ือประโยชน์ในการ
วางแผนการรู้สถานภาพเพ่ือ
การพัฒนาต่อยอดต่อไป 

2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5. Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
 ** อ่านเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก 
เรื่องข้อมูลเชิงพ้ืนที่จาก 
F1A1 – F1A3 ที่จะใช้ใน 
GIS 
 
 
 

F2A6 จ านวนของทรัพยากรที่น ามา
วางแผนพัฒนาพันธุ์ 

น าฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 
มาใช้พิจารณาศักยภาพของ
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
จุลินทรีย์ จากการที่มี
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา วิทยานิพนธ์ งานวิจัย
ต่างๆ ก็จะน าไปสู่การวางแผน
พัฒนาพันธุ์เพ่ือตอบโจทย์
ท้องถิ่นต่อไป 

1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
2.จากการที่มีทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ 
ก็จะน าไปสู่การวางแผน
พัฒนา 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
F3A7 1.พิพิธภัณฑ์ 

หน่วยงานฯ มีการด าเนินงานใน
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 
จ านวนของผู้เข้าเยี่ยมชมมีการขอ
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
2.อาคารนิทรรศการถาวรที่
เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. จ านวน
หน่วยงาน/ประชาชนการขอเข้า
เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการฯ  

1.ผลการประเมินจากผู้เข้า
เยี่ยมชม ในแง่ต่าง ๆ  
 
2.มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมมาเยี่ยม
ชม มีสื่อประชาสัมพันธ์
สนับสนุน ขอท าข่าว/หรือ
แนะน าสถานที่ 
 
3.คุณภาพของสื่อ/สิ่งของที่อยู่
ในพิพิธภัณฑ์/อาคาร
นิทรรศการ ตอบโจทย์งาน 
อพ.สธ. 

 

F3A8 1. ทุกปีตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี
ทีเ่จ็ด  ให้มีการตั้งงบประมาณ งาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 
1.1 พ.ศ. 2565   
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
30 ปี  อพ.สธ.-ประโยชน์แทแ้ก่ 
มหาชน  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.
นครศรีธรรมราช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสิน

ตน 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
 
2. จัดเว็บไซด์/เว็บเพจ อพ.สธ.-
หน่วยงาน เพ่ือการประชาสัมพันธ์
ในงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.
ในกิจกรรมต่าง ๆ  ส าหรับการ
เผยแพร่ฐานข้อมูลที่อยู่ในกิจกรรม
ที่ 5 จะด าเนินการเมื่อได้รับ
อนุญาตจาก อพ.สธ.  
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
3. จัดท าเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ 
ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ 
อพ.สธ. ได้ โดยจัดส่งเอกสารเข้ามา
และขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ 
อพ.สธ.) 
 
4. ด าเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-
หน่วยงานฯ คณะท างาน อพ.สธ.-
หน่วยงาน อย่างสม่ าเสมอ 
 
5. ด าเนินงานสนับสนุนงาน
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตามแนวทาง 
การด าเนินงานแผนแม่บท อพ.สธ. 
 
6.การมีพ้ืนที่ที่เพ่ือการอนุรักษ์และ
พัฒนาเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง  เพ่ือการ
เรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน  ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   

 
4. กลุ่มวิจัยเพื่อด าเนินงานในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
  มีรายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับกลุ่มหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6 
4.1.โดยมีโจทย์มาจากท้องถิ่น  
4.2.และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในการศึกษาวิจัยที่
ชัดเจน.3.โครงการวิจัย ต้องเป็นแผนงานวิจัย มีการบูรณาการ ไม่ได้ท าเป็นโครงการเดี่ยว ๆ 
4.3ประเด็น ที่มา ท าไมถึงท าวิจัยเรื่องนี้ ท าแล้วได้อะไร น าไปใช้ประโยชน์อะไร ใครใช้ประโยชน์ท าไมทีมวิจัย
นี้ถึงได้ขอศึกษาและท าวิจัยในเรื่องท่ีขอมา  (เพราะมีความรู้ความช านาญ มีเครื่องมือ  อุปกรณ์ มีเครือข่าย 
ฯลฯ)และท างานร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น 

5.ทีมศึกษาวิจัยด าเนินงานแบบบูรณาการเพื่อตอบโจทย์ทรัพยากรชนิดเดียวกัน ได้แก่ 
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5.1.ด้านพ้ืนฐาน นักอนุกรมวิธาน นักชีววิทยา เรียนรู้วงจรชีวิตพืชท้องถิ่น นักสรีรวิทยา ศึกษาปัจจัยที่มีผลกับ
การเจริญเติบโต น้ า ปุ๋ย แสง  ฯลฯ ไปจนถึงนักชีวโมเลกุลเพ่ือรักษาสิทธิ 
5.2.ด้านการขยายพันธุ์ ปลูกเลี้ยง เขตกรรม คัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ 
5.3.วิเคราะห์สารส าคัญ นักเคมีวิเคราะห์ แต่ละสารส าคัญ น าไปสู่การใช้ประโยชน์ที่แตกต่าง 
 
5.4.ด้านโภชนาการ 
5.5.ด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องใช้ไม้สอย ยา เครื่องส าอางค์ และแผนการตลาด และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน/ท้องถิ่น 
 
6. หน่วยสนับสนุนทุนวิจัยของกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) 
   ที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ได้แก่  
1) ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
2) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 
3) ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) 
4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 
นอกจากนี้ยังมี 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ ววน. ที่ด าเนินการภายใต้ สภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ประกอบด้วย 
5) PMU “A” มาจาก Area – based หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) 
6) PMU “B” มาจาก Brain Power, manpower หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน 
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.) 
7) PMU “C” มาจาก Competitiveness หรือ หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข.) 
          โดยทั้ง 7 หนว่ยงานจะท าหน้าที่เป็นหน่วยงานจัดการทุนวิจัย และการติดตามและประเมินผลงานวิจัย 
ซึ่งได้จัดแบ่งสัดส่วนความรับผิดชอบในแต่ละโปรแกรม  
         สามารถดาวน์โหลดเอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน พ.ศ. 2563-2565 
(Platform/Program/Objective/Key result) (Download) 

• แนวทางการเสนอของบประมาณงบประมาณด้าน ววน ประจ าปี 2564 (PPT) (Download) 
• คู่มือการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย Concept Proposal ปีงบประมาณ 2564 (Download) 
• กรอบวิจัย ววน. ของ บพท. (PMU A) (Download) 
• กรอบวิจัย ววน. ของ บพค. (PMU   B) (Download) 
• กรอบวิจัย ววน. ของ บพข. (PMU C) (Download) 
• กรอบวิจัย ววน. ของ สวรส (Download) 
• กรอบวิจัย ววน. ของ วช. (Download) 
• กรอบวิจัย ววน. ของ สวก. (Download) 
• กรอบวิจัย ววน. ของ NIA (Download) 
• แบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปี 2564 (Download) 

https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/2.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/3.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/4.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/4.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/5.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/6.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/7.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/8.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/8.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/9.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/9.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/10.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/10.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/11.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/12_.docx
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/12_.docx
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• Flagship PMU B – Industrial-postdoc (Download) 
• Flagship PMU B – Social-and-humanity-frontier (Download) 
• Flagship PMU B – Quantum-Research-Frontier (Download) 
• Flagship PMU B – Frontier-Research-Seed-Fund (Download) 

 
7.งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 
พ.ศ. 2564  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 (30 เม.ย. – 4 พ.ค.64) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2565  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 30 ปี  อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่มหาชน  
  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2566  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2567  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 
พ.ศ. 2568  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 
  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2569  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 9 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 
พ.ศ. 2570  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 
  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 
 
ช่วงบ่ายเริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 

ศึกษาดูงาน ณ สถานีวิจัยล าตะคลอง จังหวัดนครราชสีมา โดยคุณธีรวัฒน์ หัวหน้าสถานีวิจัยล าตะ
คลอง ได้น าชมวิดีทัศน์ของพืชพันธ์ของสถานี้ เช่น รรณไม้หายาก อาทิ  

“มะลิเฉลิมนรินทร์” ซึ่งเป็นพรรณไม้ที่นักวิจัยของ วว.ค้นพบและขอพระราชทานนามจาก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 รวมถึง โมก
ราชินี กล้วยคุนหมิงหรือกล้วยยูนนาน หรือกล้วยดารารัศมี สร้อยสยาม มะลิปันหยี ปาล์มเจ้าเมืองถลาง มังกร
ห้าเล็บ เอื้องดิน พลับพลึงธาร เปราะศรีสะเกษ และสารพัดพิษ เป็นต้น 

พรรณไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้ มีทั้งกล้วยไม้อิงอาศัย กล้วยไม้กินซาก กล้วยไม้ดิน และกล้วยไม้ที่อยู่
ตามลานหิน กลุ่มกล้วยไม้ดินที่น่าสนใจ เช่น ว่านร่อนทองหรือว่านน้ าทอง นอกจากนี้ ยังรวบรวมกลุ่มกล้วยไม้
ที่ถูกคุกคาม คือกลุ่มรองเท้านารีชนิดต่างๆ เอื้องไข่ปลาหรือเอ้ืองหัวเข็มหมุด เถางูเขียว หวายแดง กุหลาบ
กระบี่ ม้าวิ่ง เอ้ืองมือชะนี ว่านเพชรหึง เอื้องโมก รวมทั้งสับปะรดสี ชนิดและพันธุ์ต่างๆ 

https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/13.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/14.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/15.pdf
https://research.pkru.ac.th/images/news/TIRAs/26/16.pdf
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พรรณไม้เขตอบอุ่น ไม้อัลไพน์ และไม้จากยอดดอย พรรณไม้ในกลุ่มนี้ จะมีลักษณะต้นขนาดเล็ก มี
สีสันฉูดฉาด ออกดอกพร้อมกัน พรรณไม้ส่วนใหญ่ต้องการอากาศเย็นเป็นพิเศษ มีความชื้นในอากาศสูง เช่น บี
โกเนียชนิดต่างๆ เทียนพระบารมี มณเฑียรทอง มณเฑียรสยาม ตาเหิรชนิดต่างๆ กุหลาบพันปี และแมกโนเลีย 

พรรณไม้น้ า จ าลองระบบนิเวศ พ้ืนที่ชุ่มน้ า เช่น ไม้กินแมลงในสกุล Nepenthes สกุล Drosera กก
อียิปต์ เหงือกปลาหมอด่าง ไอริส แสม ไม้น้ าต่างๆ รวมทั้งยังมีมะหิ่งซ า ซึ่งจัดเป็นสนหายากมากท่ีสุดชนิดหนึ่ง
ของโลก สูงได้ถึง 40-50 เมตร พบในประเทศจีนตอนใต้ เวียดนาม และลาว 

พรรณไม้ทะเลทรายและไม้อวบน้ า จ าลองสภาวะแวดล้อมเหมือนทะเลทราย เช่น ปีศาจทะเลทราย 
ไข่มุกทะเลทรายหรือแฟรงคินเซนส์ ถังทอง ว่านหางจระเข้หลากชนิด ม้าลาย ม้าเวียน หูกระต่าย และเบาบับ 

พรรณไม้วิวัฒนาการต่ า จัดแสดงความหลากหลายของกลุ่มพืชวิวัฒนาการต่ า มีท่อล าเลียงที่ไม่
พัฒนามาก เช่น มอสส์ เฟิน สน และปรง เช่น ปรงป่า ปรงสามร้อยยอด เฟิน เฟินกีบแรดฟิลิปปินส์ เฟินปีก
แมลงทับ ชายผ้าสีดาหูช้างแอฟริกา ตีนตุ๊กแกหลากชนิด เขากวางตั้ง สนฉัตร ออสเตรเลีย แปกลม และ
พญาไม้ 

ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ป่าชายเลนสิรินาถราชราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย 
 ผอ คุณคมสัน หงภัทรคีรี 
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี เป็นเส้นทางเดินศึกษาป่าโกงกาง

ที่น่าสนใจ และไม่ควรพลาดมาชม เดิมเป็นพ้ืนที่สัมปทานนากุ้ง เมื่อปี พ.ศ. 2524-2539 และกลายเป็นนา
กุ้งร้าง ต่อมาได้ตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการฟ้ืนฟูป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทย ป่าผืนนี้ฟ้ืน
คืนข้ึนมาด้วยน้ าพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชด าเนินปราณบุรี ปี พ.ศ. 2539 ซึ่ง
กรมป่าไม้สนองพระราชด าริ ด้วยการผนวกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ าปราณบุรีอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ รวมพ้ืนที่ 786 ไร่ ด าเนินการฟ้ืนฟูป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 เมื่อปี พ.ศ. 
2539 และในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนิน 
ณ บริเวณแปลงปลูกป่าชายเลน ทรงมีพระราชด ารัสตอนหนึ่งว่า “ปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้าน ประชาชน ได้ใช้
ประโยชน์ด้วย” การจัดตั้งศูนย์ฯ จึงถือตามแนวพระราช ด าริ โดยการเปิดให้เที่ยวชมและเรียนรู้พ้ืนที่ระบบ
นิเวศ มีอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว พ้ืนที่เดินศึกษาธรรมชาติ และหอสูงชมทิวทัศน์ป่าโกงกาง รวมทั้งวิถี
ชีวิตชุมชน และการเชื่อมต่อการท่องเที่ยวระหว่าง วนอุทยานปราณบุรี แม่น้ าปราณบุรี และศูนย์ศึกษาฯ  
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ภาพบรรยากาศ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง ปี พ.ศ. 

2560 – 2564 วันจันทร์ ที ่16 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 8:30 – 16:30 น. 
ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM 
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