
 

 

เอกสารประกอบการประชมุ 

 

การประชมุเชิงปฏิบติัการทบทวนแผนยทุธศาสตร ์

เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง  ปี พ.ศ. 2560 – 2564   

 

วนัจนัทร ์ท่ี 16   สิงหาคม  พ.ศ.  2564 

เวลา  8:30 – 16:30 น. 

ออนไลน ์ผ่านระบบ ZOOM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) แนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

12. แนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

    

   อพ.สธ. มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มาอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็น

ความส าคัญของทรัพยากร ใหร้่วมคิด ร่วมปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยและใหม้ี

ระบบขอ้มูลทรพัยากรใหส่ื้อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ อพ.สธ. จึงก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงาน

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

การด าเนินงานในปีท่ี 31-35 ของ อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต ้3 กรอบการ

ด าเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วฒันธรรมและภูมิปัญญา   

   อพ.สธ.ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานประสานงาน ให้ค าปรึกษา สนับสนุนและร่วมมือกับ

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ จดัท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใตแ้ผนแม่บท ซึ่งแต่

ละแผนจะมีระยะเวลา 5 ปี ของปีงบประมาณ โดยท่ีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริมี

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานฯ มีการประชุมกันอย่างสม า่เสมอและแต่งตั้ ง

คณะท างานหรือคณะอนุกรรมการในดา้นต่าง ๆ  รวมถึงมีคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการในการ

จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนใหช้ัดเจน โดยระบุสาระส าคัญใน

การด าเนินงาน เช่น พื้ นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน และการ

บริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูร้ับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี 

อพ.สธ. เป็นผูพ้ิจารณาจากแผนปฏิบัติงานรายปี เพื่อใหอ้ยู่ในแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ.และ

สนับสนุนแผนปฏิบติังานประจ าปี/โครงการต่าง ๆ ภายใตแ้ผนแม่บทของ อพ.สธ.เพื่อของบประมาณ

ในการด าเนินงานไปยงัแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 

 

1. กรอบการเรียนรูท้รพัยากร 

   เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเน้นในเรื่องของการรักษาพื้ นท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีอยู่ของ

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เป็นเจา้ของครอบครองโดยถูกกฏหมาย ตลอดจนการศึกษา

เรียนรู ้ในพื้ นท่ีน้ัน ๆ ว่ามีทรัพยากรอะไร เพื่อวางแผนและด าเนินการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ 

นอกจากน้ันใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริดูแลในพื้ นท่ีท่ีก าลังจะเปลียนแปลงในพื้ นท่ีของ

หน่วยงานเอง และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีหน่วยงานตั้งอยู่ในการร่วมส ารวจ

ทรัพยากร เพื่อเก็บรวบรวมทรพัยากรท่ีล่อแหลมต่อการสูญพนัธุ์ และทรัพยากรท่ีมีศักยภาพเพื่อมา

พัฒนาต่อไป และสามารถท่ีจะก าหนดใหเ้กิดพื้ นท่ีส าหรับเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละขยายพนัธุ์ทรพัยากร

เพื่อการศึกษาวิจัยและน าไปใชป้ระโยชน์ เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากรท่ีมีอยู่ในสภาพธรรมชาติใหม้ี

จ านวนเพิ่มมากขึ้ น ไม่สูญพันธุ์และมีวตัถุดิบเพียงพอในการศึกษาวิจัย หรือเป็นตัวอย่างในการปลูก

รกัษาทรพัยากร โดยมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนกรอบการเรียนรูท้รพัยากรน้ี 3 กิจกรรมไดแ้ก่ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร   กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและ

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

เป้าหมาย 

  1. เพื่อปกปักรักษาพื้ นท่ีป่าธรรมชาติของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  (in situ)ทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีมีพื้ นท่ีป่าดั้งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะ

เปลี่ยนแปลงสภาพพื้ นท่ี แต่จะตอ้งเป็นพื้ นท่ีนอกเหนือจากพื้ นท่ีของกรมป่าไม้และกรมอุทยาน

แห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพ์ืช หรือจะตอ้งไม่เป็นพื้ นท่ีท่ีมีปัญหากบัราษฎรโดยเด็ดขาด 

 2. เพื่อร่วมมือกับกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยท่ีกรมฯ น า

พื้ นท่ีของกรมฯ มาสนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 

   ตวัอย่างพื้ นท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พื้ นท่ีป่าในศูนยศึ์กษาการพัฒนา

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ พื้ นท่ีป่าของสถาบันการศึกษา พื้ นท่ีป่าของสวนสัตว ์พื้ นท่ีป่าของเขื่อน

ต่าง ๆ ภายใตก้ารดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้ นท่ีภายใตก้ารดูแลขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่นพื้ นท่ีป่าท่ีชาวบา้นร่วมใจปกปักรกัษา ป่าชุมชน เป็นตน้ โดยการด าเนินงาน

ในพื้ น ท่ีปกปักทรัพยากร น้ีอยู่ ภายใต้การด า เ นินงานของคณะกรรมการด า เ นินงาน /

คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ัน ๆ โดย อพ.สธ. 

สามารถเป็นผูป้ระสานและสนับสนุนดา้นวิชาการ/บุคลากร ประสานศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน/ศูนย์

ประสานงาน อพ.สธ. และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในการสนับสนุน

บุคลากร/นักวิจยัเพื่อปฏิบติังานในพื้ นท่ี 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรพัยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร 

 1. การท าขอบเขตพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร และใหร้ะบุสถานะพื้ นท่ีว่าอยู่เอกสารสิทธ์ิประเภท

ใด 

1.1 เป็นพื้ นท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของหน่วยงานฯ 

1.2 เป็นพื้ นท่ีของหน่วยงานอ่ืนแต่อนุญาตใหม้ีสิทธ์ิใชพ้ื้ นท่ีน้ันได ้ (ใหร้ะบุชื่อหน่วยงานท่ี

เป็นเจา้ของและมีเอกสารอนุญาตใหใ้ชพ้ื้ นท่ีน้ัน ๆ ) 

*พ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรตอ้งไม่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพาทกับราษฎรในเรื่องของการบุกรุกหรือแผว้

ถาง 

 2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าตน้ไม ้และบันทึกค่าพิกัดต าแหน่ง เพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูล

ในพื้ นท่ีของ หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  

3. การส ารวจ ท ารหสั และบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งของทรพัยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจาก

พนัธุกรรมพืช เช่น สตัว ์จุลินทรีย ์

4. การส ารวจ ท ารหัส และบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งของทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน หิน แร่

ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ เป็นตน้ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

 5. การส ารวจเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใชท้รพัยากร

กายภาพและทรพัยากรชีวภาพในพื้ นท่ี 

 6. สนับสนุนใหม้ีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้ นท่ีสถานศึกษา เช่นนักศึกษาใน

มหาวิทยาลยั  ในระดบัหมู่บา้น ต าบล สนับสนุนใหป้ระชาชนท่ีอยู่รอบ ๆ พื้ นท่ีปกปักทรพัยากร เช่น

มีกิจกรรมป้องกนัไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรกัษาทรพัยากรในพื้ นท่ีปกปักทรพัยากร เป็นตน้  

          7. ใชเ้ป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้สามารถท าเสน้ทางศึกษาธรรมชาติ หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีไม่

กระทบกระเทือนความเป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิม 

 

เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมท่ี1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

1. Template 9 ใบงานใชเ้ป็นเครื่องมือในการบนัทึก 

2. Form F2-M 

3. Application งานฐานทรพัยากร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5. Platform EO Browser 

6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

  ฯลฯ 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลกัวิชาการ จ านวน ชนิดของทรพัยากร มีรูปถ่ายประกอบอย่าง

ชดัเจน  

2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน application งาน

ฐานทรพัยากร อพ.สธ. หรือถา้มีรูปแบบของตารางฐานขอ้มูลของหน่วยงานเอง และสามารถเชื่อมต่อ

กบัฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

 

หมายเหตุ 

1. พื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร เป็นคนละพื้ นท่ีกับพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และคนละพื้ นท่ีกับพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี3 กิจกรรมปลูกรักษา

ทรพัยากร 

2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกิจกรรมปกปักทรพัยากร สามารถน าไปจดัการและเก็บเขา้สู่งานฐานขอ้มูล

ในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

3. กิจกรรมปกปักทรพัยากร ใชแ้นวทางการรกัษาพื้ นท่ีและทรพัยากรท่ีมีอยู่ภายในพื้ นท่ีเป็น

เป้าหมายหลกัในการด าเนินงานในกิจกรรม 

4. พื้ นท่ีท่ีน ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมน้ี ไม่ไดห้มายความว่าเป็นการน าพื้ นท่ีน้ันเขา้

มาน้อมเกลา้ฯ ถวาย เพื่อใหเ้ป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้ นท่ีท่ี

ด าเนินการโดยหน่วยงานน้ัน ๆ ท่ีเป็นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปัก

ทรัพยากร และในอนาคตถา้หน่วยงานน้ัน ๆ มีนโยบายในการด าเนินการปรับปรุงหรือตอ้งการใช้
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

พื้ นท่ีปกปักทรัพยากร เพื่อใชใ้นกิจกรรมอื่น ๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ น้ัน ๆ สามารถ

ด าเนินการแจง้ความประสงค์มายงั อพ.สธ. เปลี่ยนกิจกรรมในการด าเนินงานในพื้ นท่ีน้ัน ๆ  ได ้แต่

ในกรณีท่ีเป็นพื้ นท่ีล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า อาจตอ้งมีประชุมและขอความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริและประชุมร่วมกับ 

อพ.สธ. เพื่อหาขอ้สรุปในการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงพื้ นท่ีต่อไป 

       5. สามารถน าทรพัยากรท่ีสามารถท่ีส ารวจเก็บรวบรวมได/้ขยายพนัธุ์เพิ่มเพื่อไปด าเนินงาน

ในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป 

       6. ส าหรบัเรื่องการอบรมอาสาสมคัร/ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา ในองคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ชุมชน หมู่บ้าน ในพื้ นท่ีปกปักทรัพยากร ให้จัดงานอยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร  

เป้าหมาย 

 1. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นท่ีภายใตร้ัศมี 50 กิโลเมตรหรือมากกว่าของ

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ไดแ้ก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ในพื้ นท่ีท่ีทราบแน่ชัดว่าก าลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่น จากป่า

กลายเป็นสวน พื้ นท่ีตามเกาะต่าง ๆ ท่ีจะกลายสภาพเป็นพื้ นท่ีท่องเท่ียว พื้ นท่ีท่ีเร่งในการสรา้งถนน

และส่ิงก่อสรา้งต่าง ๆ ใหพ้ิจารณาความพรอ้มและศกัยภาพของหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางด าเนินงาน

ในแต่ละพื้ นท่ีเป็นส าคัญ โดยจะตอ้งประสานงานและขออนุญาตการร่วมส ารวจกับเจา้ของพื้ นท่ีเช่น

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมป่าไม ้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง กรมอุทยานสัตวป่์าและ

พนัธุพ์ืช ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายอย่างชดัเจน 

 2. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้ นท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง 

ไดแ้ก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา อาจจะก าลัง

เปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได ้แต่เป็นคนละพื้ นท่ีกับพื้ นท่ีปกปักพนัธุกรรมพืช/ทรพัยากร ดงัในกิจกรรมท่ี 

1  

อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ เช่น จังหวดั องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมส ารวจในงาน

ฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรม

วิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพื้ นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากร ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ

จดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ัดเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกนั ทั้ง

ในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจดัการ  

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

 1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานน้ัน ๆ ทั้งพื้ นท่ี แต่
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

อาจเริ่มตน้ในพื้ นท่ีท่ีจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพฒันา หรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนเช่น 

พื้ นท่ีก าลังจะสรา้งอ่างเก็บน ้า สรา้งศูนยก์ารคา้ พื้ นท่ีสรา้งถนน การขยายทางหลวง  หรือเสน้ทาง

ต่าง ๆ พื้ นท่ีสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พื้ นท่ีท่ีก าลังถูกบุกรุก และในพื้ นท่ีอื่น  ๆ ท่ีจะถูกพัฒนา

เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมโดยอาจด าเนินการร่วมกบั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นสมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

พื้ นท่ีท่ีส ารวจจะตอ้งอยู่ในเงื่อนไขท่ีเป็นของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง หรือถา้เป็นพื้ นท่ี

ของหน่วยงานอื่น เจา้ของพื้ นท่ีน้ัน ๆ ตอ้งอนุญาตใหเ้ขา้ส ารวจได ้

2. การส ารวจ ท ารหสัประจ าตน้ไม ้และบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งเพื่อรวบรวมเป็นฐานขอ้มูลใน

พื้ นท่ี 

3. การส ารวจ ท ารหสัและบนัทึกค่าพิกดัต าแหน่งของทรพัยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจาก

พนัธุกรรมพืช เช่น สตัว ์จุลินทรีย ์

4. การส ารวจ ท ารหัสและบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งของทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน หิน แร่

ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน ้า คุณภาพอากาศ เป็นตน้ 

 5. การส ารวจเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน วฒันธรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการใชท้รพัยากร

กายภาพและทรพัยากรชีวภาพในพื้ นท่ี 

 6. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแหง้ และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บ

ตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติวิทยา  

7. การเก็บพนัธุกรรมทรพัยากร ส าหรบัพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา หรือ

มีการเก็บในรูปเมล็ดในหอ้งเก็บรกัษาเมล็ดพันธุ ์การเก็บตน้พืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในท่ีปลอดภยั การ

เก็บชิ้ นส่วนพืชท่ีมีชีวิต (เพื่อน ามาเก็บรกัษาในสภาพเพาะเลี้ ยงเน้ือเยื่อ) และส าหรบัทรพัยากรอื่น ๆ 

(สัตว ์จุลินทรีย ์เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพนัธุ์ต่อไปได้  ในกิจกรรมท่ี  

3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร  

          8. พื้ นท่ีปลูกรักษาทรัพยากรสามารถใชเ้ป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้สามารถท าเสน้ทางศึกษา

ธรรมชาติ ให้ประชาชน นักเรียนนักศึกษา เข้าชมภายใต้การดูแลของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ 

 

เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

1. Template 9 ใบงานใชเ้ป็นเครื่องมือในการบนัทึก 

2. Form F2-M 

3. Application งานฐานทรพัยากร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5. Platform EO Browser 

6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

   ฯลฯ 
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การรายงานผลงานกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลกัวิชาการ จ านวน ชนิดของทรพัยากร มีรูปถ่ายประกอบอย่าง

ชดัเจน  

2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน application งาน

ฐานทรพัยากร อพ.สธ. หรือถา้มีรูปแบบของตารางฐานขอ้มูลของหน่วยงานเอง และสามารถเชื่อมต่อ

กบัฐานทรพัยากร อพ.สธ 

 

หมายเหตุ 

1. พื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร เป็นคนละพื้ นท่ีกับพื้ นท่ีใน

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร และคนละพื้ นท่ีกับพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษา

ทรพัยากร 

2. ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรน้ี สามารถน าไปจดัการและเก็บเขา้สู่

งานฐานขอ้มูลในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

3. น าทรพัยากรท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพื่อน าทรัพยากรท่ีมีค่า ใกลสู้ญพันธุ์ หรือตอ้งการเพิ่มปริมาณเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์  

โดยการคดัเลือกทรพัยากรพื้ นท่ีในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร และกิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม

ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร เป็นการด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเน่ืองโดยการน าพันธุกรรม

ทรพัยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพนัธุ ์ปลูกเลี้ ยง และขยายพนัธุเ์พิ่มในพื้ นท่ีท่ีปลอดภยั เรียกว่าพื้ นท่ี

ปลูกรกัษาทรพัยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

2. เพื่อส่งเสริมใหเ้พิ่มพื้ นท่ีแหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้ นท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ    

(ex situ) ทั้งในแปลงเพาะขยายพนัธุ์ หอ้งปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว ์เช่นพื้ นท่ีในศูนยศึ์กษา

การพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริท่ีมีอยู่ 6 ศูนยท์ัว่ประเทศ ศูนยว์ิจยัและสถานีทดลองของกรม

วิชาการเกษตร องคก์ารสวนสตัวฯ์ องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษาท่ีน าพื้ นท่ีเขา้ร่วมสนอง

พระราชด าริเป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้ นท่ีในป่าชุมชนท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ และการเก็บรกัษาในรูปเมล็ด เน้ือเยื่อ  และสารพนัธุกรรม (DNA) ในหอ้งปฏิบติัการฯ 

ในหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ รวมถึงการเก็บรกัษาพนัธุกรรมต่าง ๆ หอ้งปฏิบติัการ อพ.สธ. 

สวนจิตรลดา 

อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน สนับสนุนดา้นวิชาการร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วม

สนองพระราชด าริ เช่น สถาบันการศึกษา จังหวัด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ ก าหนดพื้ นท่ีในการด าเนินงาน

ก าหนดพื้ นท่ีปลูกรักษาทรัพยากร ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ 
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อพ.สธ.  และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานฯ ใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังาน

ร่วมกนัใหช้ดัเจน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจดัการ  

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

ทรพัยากรพนัธุกรรมพืช 

          1. การท าขอบเขตพื้ นท่ีปลูกรักษาทรัพยากร และใหร้ะบุสถานะพื้ นท่ีว่าอยู่เอกสารสิทธ์ิ

ประเภทใด 

1.1 เป็นพื้ นท่ีมีเอกสารสิทธ์ิของหน่วยงานฯ 

1.2 เป็นพื้ นท่ีของหน่วยงานอ่ืนแต่อนุญาตใหม้ีสิทธ์ิใชพ้ื้ นท่ีน้ันได ้(ใหร้ะบุช่ือหน่วยงานท่ี

เป็นเจา้ของและมีเอกสารอนุญาตใหใ้ชพ้ื้ นท่ีน้ัน ๆ ) 

*พ้ืนท่ีปลูกรกัษาทรพัยากรตอ้งไม่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพาทกับราษฎรในเรื่องของการบุกรุกหรือ

แผว้ถาง 

          2. การปลูกรักษาตน้พันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาตน้พืชมีชีวิตลักษณะป่า

พันธุกรรมพืช มีแนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพื้ นท่ีและสรา้งส่ิงอ านวยความสะดวกในการ

ปฏิบติังาน งานขยายพนัธุพ์ืช งานปลูกพนัธุกรรมพืชและบนัทึกผลการเจริญเติบโต งานจดัท าแผนท่ี

ตน้พนัธุกรรมและบนัทึกค่าพกิดัต าแหน่งตน้พนัธุกรรม 

3. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 

4. การเก็บรกัษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคาร

พนัธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพนัธุ ์และทดสอบการงอกของเมล็ดพนัธุ์ 

5. การเก็บรกัษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ ยงเน้ือเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่า

เชื้ อ ศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ ยงเน้ือเยื่อในระยะสั้น ระยะ

กลาง ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ ยง

เน้ือเยื่อ  

6. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์เช่นการวิเคราะห์

ลายพิมพดี์เอ็นเอ การปรบัปรุงพนัธุพ์ืช เป็นตน้  

7. การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร ์สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูก

พืชในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอ้มูลบนัทึกพิกัดต าแหน่งท่ีปลูกพันธุกรรม ท่ีสามารถติดตามผล

การเจริญเติบโตและใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 

 

ทรพัยากรพนัธุกรรมสัตว์และทรพัยากรพนัธุกรรมชีวภาพอ่ืน ๆ   

  ให้ด าเนินการให้มีสถานท่ีเพาะเลี้ ยงหรือห้องปฏิบัติการท่ีจะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/

ขยายพันธุ์ตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบัการด าเนินงาน

ในทรพัยากรพนัธุกรรมพืชขา้งตน้ 
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หมายเหตุ 

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 าเนินงานกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

1. Template 9 ใบงานใชเ้ป็นเครื่องมือในการบนัทึก 

2. Form F2-M 

3. Application งานฐานทรพัยากร อพ.สธ. 

4. Platform LandViewer 

5. Platform EO Browser 

6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม 

 ฯลฯ 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลกัวิชาการ จ านวน ชนิดของทรพัยากร มีรูปถ่ายประกอบอย่าง

ชดัเจน  

2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน application งาน

ฐานทรพัยากร อพ.สธ.หรือถา้มีรูปแบบของตารางฐานขอ้มูลของหน่วยงานเอง และสามารถเชื่อมต่อ

กบัฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

 

2. กรอบการใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

 เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเน้นในเรื่องการอนุรักษ์และการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างมี

เป้าหมายและตอบโจทย์ความต้องการของท้องถ่ินอย่างชัดเจน มีเป้าหมายและแนวทางการ

ด าเนินงานท่ีเป็นทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) 

ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 

1. การวิจยัและนวตักรรมเพื่อตอบโจทยก์ารสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  

2. การวิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

3. การวิจยัและนวตักรรมเพื่อตอบโจทยก์ารสรา้งองคค์วามรูพ้ื้ นฐานของประเทศ  

4. การสรา้งบุคลากรพฒันาระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจยัและนวตักรรมท่ีเขม้แข็ง 

    การด าเนินงานใหยุ้ทธศาสตรฯ์ ประสบความส าเร็จตอ้งใชทุ้นทางทรพัยากรของประเทศเป็น

พื้ นฐานทั้งส้ิน อพ.สธ. จึงพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศทรัพยากรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อน าไปใช้
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ประโยชน์ และบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานสนับสนุนกรอบ

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ี 3 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรัพยากร และกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนา

ทรพัยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพนัธุกรรมพืชและทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีส ารวจเก็บรวบรวม

และปลูกรักษาไวจ้ากกิจกรรมท่ี 1-3 หรือเป็นทรัพยากรท่ีถูกคัดเลือกมาจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2. เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่  ทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ  น าไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ ์ท่ีเป็นประโยชน์กับทอ้งถ่ินต่าง ๆ และ

ประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาศักยภาพของทรัพยากรท่ีอาจน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์สายพันธุ์

จุลินทรีย ์ตามแนวพระราชด าริ และมีแนวทางน าไปสู่การอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ไดอ้ย่างยัง่ยืน โดย

ท่ีทรพัยากรไม่สูญหายไป 

อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม ในการด าเนินงานดา้นวิชาการ

และการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัย กรมวิชาการเกษตร กรม

ประมง กรมป่าไม ้ศูนยพ์ันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ฯลฯ  โดยก าหนดพื้ นท่ี

เป้าหมายและทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์  ใหส้อดคลอ้งกับแนว

ทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วย

ของตนใหช้ัดเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันใหช้ัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ  

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

 1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุในดิน คุณสมบัติของน ้า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิด

พนัธุกรรมดั้งเดิมของพืชน้ัน ๆ 

 2. การศึกษาทางดา้นชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของ

ทรพัยากรชีวภาพท่ีคดัเลือกมาศึกษา 

 3. การศึกษาดา้นโภชนาการ  องคป์ระกอบของสารส าคญั  เช่น รงควตัถุ กลิ่นสารส าคญัต่าง 

ๆ ในพนัธุกรรมพืชและทรพัยากรชีวภาพอื่น ๆ ท่ีเป็นเป้าหมาย 

 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติใน

พนัธุกรรมพืชท่ีไม่เคยศึกษามาก่อน และการขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเลี้ ยงเน้ือเยื่อในพนัธุกรรมพืชท่ี
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ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึงการศึกษาการเลี้ ยงและการขยายพนัธุ์ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เพื่อใหไ้ด้

ผลผลิตตามท่ีตอ้งการ  

 5. การศึกษาการจ าแนกสายพนัธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพื่อน าไปสู่การพฒันาพนัธุ์พืช สัตว ์

และจุลินทรีย ์เพื่อเก็บเป็นลายพิมพดี์เอ็นเอของทรพัยากรชนิดน้ัน ๆ ไวเ้พื่อน าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 

          6. โครงการฯ จากกิจกรรมท่ี 4 น าไปสู่การท างานร่วมกบัสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

(อปท)/ชุมชนท่ีอยู่ใน อปท. ท่ีเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน/สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน (สถาบนัการศึกษา) เพื่อน าผลงานถ่ายทอดและเกิดประโยชน์กบัทอ้งถ่ินอย่างชดัเจน 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลกัวิชาการ และงานวิจยัต่าง ๆ  

2. สามารถตีพิมพห์รือน าเสนอผลงานไดโ้ดยขออนุญาตมาท่ี อพ.สธ. ก่อน เพื่อท่ี อพ.สธ. จะ

เก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูล 

  

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

เป้าหมาย 

1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ขอ้มูลทรัพยากร อพ.สธ. สวน

จิตรลดาร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ บนัทึกขอ้มูลของการส ารวจเก็บรวบรวมการศึกษา

ประเมินการอนุรกัษ์ และการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทั้งสามฐาน ตวัอย่างเช่น ฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้

ฐานขอ้มูลงานวิจยั ฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. ฐานขอ้มูลสตัวท์ะเล และฐานขอ้มูลจุลินทรีย ์ ขอ้มูล

ต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมต่าง ๆ  ของ อพ.สธ. โดยท าการบันทึกลงในระบบฐานขอ้มูล เพื่อ

เป็นฐานขอ้มูลและมีระบบท่ีเชื่อมต่อถึงกันไดท้ัว่ประเทศ โดยเชื่อมโยงกับฐานขอ้มูลทรัพยากรของ

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

2. เพื่อใหฐ้านขอ้มูลทรัพยากรน้ัน เป็นขอ้มูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนการใชท้รัพยากรอย่าง

ยัง่ยืน และอาจน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืชและทรพัยากรต่าง ๆ  โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา แต่งตั้ง

คณะท างาน ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนา การท าศูนยข์อ้มูลฯ ก าหนดรูปแบบในการท าฐานขอ้มูล 

โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผน

แม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้ง

วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ

หน่วยงานน้ัน ๆ  

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

 1. อพ.สธ. จัดท าเครื่องมือเพื่อใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล และร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ จัดท าฐานขอ้มูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมส าหรับระบบศูนยข์อ้มูลทรัพยากร

ต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานขอ้มูลทรัพยากรทอ้งถ่ิน ดา้นการส ารวจเก็บรวบรวม 

การอนุรกัษ์ การประเมินคุณค่าพนัธุกรรมทรพัยากร และการใชป้ระโยชน์ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

2. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ขอ้มูล

การปลูกรักษา ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร ขอ้มูลวฒันธรรมและภูมิปัญญา ขอ้มูลพันธุ์ไม้

จากสถาบนัการศึกษาท่ีเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน เขา้เก็บไวใ้นศูนยข์อ้มูลทรพัยากรเพื่อ

การประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผนพฒันาพนัธุพ์ืชและทรพัยากรอื่น ๆ 

3. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอ้มูลของศูนยข์อ้มูลทรัพยากร อพ.สธ. ใหม้ีเอกภาพ มี

ความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะ

ฐานขอ้มูลทรัพยากรท่ีไดจ้ากงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน ฐานขอ้มูลพืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม 

ฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ ฐานขอ้มูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและ

วางแผนด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบขอ้มูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ เพื่อใหส้ามารถเชื่อมโยงและใชร้่วมกนัไดอ้ย่างกวา้งขวางอาจผ่านทางเว็บไซต ์ ท่ีมีระบบ

ป้องกนัการเขา้ถึงฐานขอ้มูล 

         4. หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่

ข้อมูลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอ

พระราชทานขอ้มูลน้ัน ๆ เพื่อท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ใหด้ าเนินการ

ท าหนังสือแจง้ความประสงคม์ายงั ผูอ้ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน) 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

1. รายงานในรูปแบบของตารางการเก็บขอ้มูลทรพัยากร 

2. รายงานในรูปแบบของฐานขอ้มูลท่ีมีอยู่และสามารถเชื่อมต่อกบัฐานขอ้มูล อพ.สธ. 

 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพื่อการพฒันาและปรบัปรุงพนัธุท์รพัยากรใหดี้ยิ่งขึ้ นตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน โดยท่ี 

อพ.สธ.มีหน้าท่ีประสานกบันักวิชาการผูท้รงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  เช่น

ในเรื่องของพืช โดยวิเคราะหจ์ากฐานขอ้มูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใชใ้นการพิจารณาศกัยภาพของพันธุ์

พืช พันธุ์สัตว ์พันธุ์จุลินทรีย ์ฯลฯและน าไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูลและคัดเลือกสายตน้เพื่อเป็นพ่อแม่

พนัธุพ์ืช พรอ้มกบัวางแผนพฒันาพนัธุร์ะยะยาว 

2. น าแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้ นทูลเกลา้ฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ และพระราชทานแผนพัฒนา

พนัธุแ์ละพนัธุกรรมท่ีคดัเลือก ใหห้น่วยงานท่ีมีความพรอ้มน าไปปฏิบัติ พนัธุพ์ืช/สตัว/์ชีวภาพอื่น ๆ 

ท่ีอยู่ในเป้าหมาย ไดแ้ก่ พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้ นเมืองต่าง ๆ ท่ีสามารถวางแผนน าไปสู่การ

พฒันาใหดี้ยิ่งขึ้ นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้ นท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทย  
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยก าหนด

เป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ 

อพ.สธ. และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังาน

ร่วมกนัใหช้ดัเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

ทรพัยากรพนัธุกรรมพืช 

 1. จัดประชุมคณะท างานทรัพยากรต่าง ๆ คัดเลือกพันธุ์พืชท่ีผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาแลว้ว่า

ควรมีการวางแผนพฒันาพนัธุเ์พื่อการใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนาคต 

 2. ด าเนินการทูลเกลา้ฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรท่ีคัดเลือกแลว้ เพื่อให้สมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ

และพระราชทานใหก้บัหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพนัธุกรรมทรพัยากรชนิดน้ัน ๆ 

ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

 3. ประสานงานเพื่อใหห้น่วยงานท่ีมีความพรอ้ม ในการพัฒนาพันธุ์ทรัพยากรต่าง ๆ  เช่น

พัฒนาพันธุกรรมพืช ด าเนินการพัฒนาพันธุ์พืชและน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพื่อ

เป็นการคา้ต่อไป 

 4. ด าเนินการขึ้ นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ ท่ีไดม้าจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพื่อ

ประโยชน์ของมหาชนชาวไทย 

        5. ในกรณีท่ีเป็นทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. ใหแ้นวทางในการขึ้ นทะเบียนทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

เพื่อเป็นการรกัษาสิทธ์ิใหก้บัทอ้งถ่ินและประเทศไทย 

 

ทรพัยากรพนัธุกรรมสัตว์และทรพัยากรพนัธุกรรมอ่ืน ๆ 

มีแนวทางการด าเนินงานคลา้ยคลึงกบัการด าเนินงานในทรพัยากรพนัธุกรรมพืชขา้งตน้ 

 

การรายงานผลงานกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลกัวิชาการ และงานวิจยัต่าง ๆ  

2. รายงานการขึ้ นทะเบียนทรพัยากร  

 

3. กรอบการสรา้งจิตส านึกในการรกัทรพัยากร 

 เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีมุ่งเน้นไปท่ีเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทัว่ไป 

ไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับทรัพยากรท่ีเกี่ยวขอ้งสัมพันธ์กัน น าไปสู่การสรา้งจิตส านึกในการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิปัญญา ได้

ตระหนักเห็นถึงความส าคญัและประโยชน์ของการอนุรกัษ์ทรพัยากรท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อมหาชน

ชาวไทย โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานสนับสนุนในกรอบการสรา้งจิตส านึกในการรักทรัพยากรน้ี 2 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

กิจกรรมไดแ้ก่  กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมท่ี 8 

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

กิจกรรมท่ี  7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความส าคญัและประโยชน์ของทรพัยากร

ทั้งสามฐาน ใหรู้จ้ักหวงแหนและรูจ้ักการน าไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนซึ่งน าไปสู่แนวทางการจัดการ

การอนุรกัษ์และใชท้รพัยากรของประเทศอย่างยัง่ยืนบนพื้ นฐานของทรพัยากรท่ีมีอยู่จริง 

2. เพื่อใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพื่อน าแนวทางการสรา้ง

จิตส านึกในการรกัทรพัยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตรข์องหน่วยงานน้ัน ๆ 

อพ.สธ. ท าหน้า ท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและ

สถาบนัการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริใหด้ าเนินการในกิจกรรมน้ี โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกับแนว

ทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วย

ของตนใหช้ัดเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

   

แนวทางการด าเนินกิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

 เป็นนวัตกรรมของการเรียนการสอนเพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพฒันาคนใหเ้ขม้แข็งรูเ้ท่า

ทัน พรอ้มรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน และศึกษาจากส่ือต่าง ๆ ได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และสามารถส่ง

เจา้หน้าท่ี/บุคลากรมาเขา้รบัการฝึกอบรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนได ้ตามตาราง

การฝึกอบรมท่ีประกาศ 

 1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสรา้ง

จิตส านึกใหเ้ยาวชน นักเรียนและนักศึกษา เขา้ใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรพัยากร ใหรู้จ้ัก

หวงแหนและรูจ้ักการน าไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน โดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน สถาบนัการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านทางจังหวดั

ทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่างได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ.(www.rspg.or.th) และขอ

ค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา และศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน 

อพ.สธ. 

 1.2 อพ.สธ. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย

ท่ีสถานศึกษาสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และคุณครู/อาจารย ์น าพรรณไมท่ี้

มีอยู่ในโรงเรียนไปเป็นส่ือในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถา้

สถานศึกษามีพื้ นท่ีสามารถใชพ้ื้ นท่ีในสถานศึกษาเป็นท่ีรวบรวมพืชพรรณไมท้อ้งถ่ินและรวบรวมภูมิ
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ปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นท่ีเก็บพรรณไมแ้หง้ พรรณไมด้อง มีหอ้งสมุดส าหรับคน้ควา้และน างานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใชปั้จจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการ

เรียนรู ้ถา้ในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีพื้ นท่ีในการส ารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช  ใหใ้ชพ้ื้ นท่ีท่ีอยู่

รอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่  เพื่อใชพ้ื้ นท่ีนอก

สถานศึกษา 

 1.3  สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชน ในการ

ส ารวจจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน น าไปสู่การจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

 1.4  สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีท าอยู่เดิมใหค้รบถว้นตามคุณสมบัติและเกณฑม์าตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนด

และน าไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ายฯ พระราชทานและเกียรติบัตรฯ และด าเนินงานรักษามาตรฐาน

การเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 1.5 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานใหเ้ป็นไปตาม

คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ. ท่ีวางไว ้และรับค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา ศูนย์

แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกบัหน่วยงานหลกัท่ีเกี่ยวขอ้งด าเนินการจดันิทรรศการแสดงผล

การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิก

ในระดับจังหวดั ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและใหค้วามส าคญัในเรื่องกระบวนการ และ

ผลลพัธก์ารด าเนินงานเป็นหลกั อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

 1.7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้ นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการ

ด าเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อน าแนวทางด าเนินงาน อพ.สธ. บรรจุ

ไวใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนระดบัต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

 

2. งานพิพิธภณัฑ ์

 เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู ้ ไปสู่ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ใหก้วา้งขวางยิ่งขึ้ น โดยใชก้ารน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่ือเขา้ถึง

ประชาชนทัว่ไป ตวัอย่างเช่น 

 2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิตด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ และจงัหวดัต่าง ๆ จดัท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชในลักษณะ

โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีถูกตอ้งและครบถว้นตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นพื้ นท่ีศูนยศึ์กษาการ

พฒันาฯ และพื้ นท่ีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

 2.2  งานพิพิธภัณฑ์พืชด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่นกรมอุทยาน

แห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพ์ืช กรมป่าไม ้กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลยัต่าง ๆ หน่วยงานเหล่าน้ีมี

ผูเ้ชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร ์ดูแลอยู่  
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 2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เช่นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สนองพระราชด าริโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สนอง

พระราชด าริโดยมหาวิทยาลยัขอนแก่น จงัหวดัขอนแกน่ เป็นตน้ 

 2.4 งานพิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะ

และทะเลไทย เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี สนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดย

กองทพัเรือ 

 2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัด และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ  

 2.6 งานอาคารนิทรรศการ/งานพิพิธภัณฑ์ในศูนยก์ารเรียนรูฯ้ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ เช่น ศูนยก์ารเรียนรู ้กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร ์(ราชานุรกัษ์) สนองพระราชด าริโดยการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 3. งานฝึกอบรม 

 อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , งานฝึกอบรมปฏิบัติการ

ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน หรืองานท่ีเกี่ยวขอ้งกับการสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์

ทรพัยากร โดยอาจจดั ณ แหล่งฝึกอบรมของ ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน 

อพ.สธ.ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ (รายชื่อ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564) 

 

ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง 

 

1. มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

2. มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

3. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

5. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 18 แห่ง 

 

1. มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2. มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ 

3. มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

4. มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์ 

5. มหาวิทยาลยันเรศวร 

6. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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7. มหาวิทยาลยัราชภฎัอุดรธานี 

8. มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

9. มหาวิทยาลยัราชภฎัอุบลราชธานี 

10. มหาวิทยาลยัมหิดล 

11. มหาวิทยาลยับูรพา 

12. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

13. มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 

14. มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

15. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

16. มหาวิทยาลยัราชภฎัสุราษฎรธ์านี 

17. มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 

18. มหาวิทยาลยัพะเยา 

หมายเหตุ 

 ถา้หน่วยงานอื่นเป็นผูด้ าเนินงานจัดประชุม จัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใตแ้นวทางการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ินใน

ลกัษณะเดียวกนั ใหอ้ยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

 

กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ 

อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องและ

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.  

2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผู์เ้ชี่ยวชาญในแต่ละ

สาขาใหค้ าแนะน า และใหแ้นวทางการศึกษา โดยจดัตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 

 3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็น

อาสาสมคัรและเขา้มาท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตวัและผ่าน

ทางหน่วยงานท่ีตนเองสงักดัอยู่ โดยจดัตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผูน้ า

ในการถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศใหแ้ก่เยาวชนและ

ประชาชนชาวไทยต่อไป 

 4. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ใหด้ าเนินงาน

ฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินมีนโยบายใหทุ้ก อปท. เป็นสมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานปี ใหส้อดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท

ของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ัดเจน พรอ้มทั้งวางแผน

ปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. อพ.สธ. เป็นเจา้ภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริท่ีมีความพรอ้มในการ

ด าเนินการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จดัการประชุมตามท่ีก าหนดไว ้โดยมีการ

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากน้ันยงัมีการ

จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน ระดับ

ภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดยมี

ก าหนดการประชุมฯ ส าหรบัในระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด ดงัน้ี 

 

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  

พ.ศ. 2565  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 6 และงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 30 ปี   

อพ.สธ.-ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2566 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2567 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 8 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

พ.ศ. 2568  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 

  ณ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2569 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 9 ณ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์จ.สงขลา 

พ.ศ. 2570  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 

  ณ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

2. อพ.สธ. สนับสนุนใหม้ีการน าเสนอผลงานวิจัยของเจา้หน้าท่ีและนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึง

งานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และ

ต่างประเทศ และใหม้ีการขออนุญาตในการน าเสนอผลงานทุกครั้งและน างานน้ันเขา้สู่ฐานขอ้มูล 

อพ.สธ. 

 3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการ

ทูลเกลา้ฯ ถวาย โดยผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใชใ้นกิจกรรม อพ.สธ.) 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

 4. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. 

โดยท่ี อพ.สธ. สนับสนุนใหม้ีผูส้มัครเป็นสมาชิกชมรมฯ  ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยท่ีชมรมทั้งสอง 

มีการด าเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่น เขา้ไปศึกษา

ท างานวิจัยในพื้ นท่ีปกปักทรัพยากร พื้ นท่ีส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  และร่วมในกิจกรรมส ารวจ

ทรพัยากรต่าง ๆ ในพื้ นท่ีท่ี อพ.สธ. ก าหนด 

5. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสรา้งจิตส านึกใน

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อ

สนับสนุนในงานกิจกรรมต่าง 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

เป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 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 อย่างชดัเจน 

(ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564  จ านวน 23 แห่ง) มีผูอ้ านวยการศูนยแ์ม่ข่าย/ศูนยป์ระสานงาน 

อพ.สธ. ท่ีด ารงต าแหน่งโดยรองอธิการบดีท่ีไดร้บัมอบหมาย ศูนยแ์ม่ข่าย/ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.  

มีเป้าหมายและวตัถุประสงคด์งัน้ี 

6.1 เพื่อประสานงาน และขบัเคลื่อนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในมหาวิทยาลยั

ของศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ., หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย เช่น จังหวัด อปท. 

ภาคเอกชน เป็นตน้ โดยรบันโยบายตรงจาก อพ.สธ. ส านักพระราชวงั 

6.2 เพื่อเป็นหน่วยรวบรวมฐานขอ้มูลทรัพยากร ไดแ้ก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ  

ฐานทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย ในพื้ นท่ีท่ี

มหาวิทยาลยัตั้งอยู่และด าเนินงานอยู่ 

6.3 เพื่อด าเนินงานเป็นพี่เลี้ ยงใหก้ับเครือข่าย อพ.สธ.โดยมีแหล่งฝึกอบรมใหก้ับ

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.โดยมีการวางแผนการ

ฝึกอบรมและการเป็นพี่เลี้ ยงใหก้บัเครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกบั อพ.สธ. ส านักพระราชวงั 

          6.4 เพื่อเป็นหน่วยงานท่ีร่วมประเมินผลงานเครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกบั อพ.สธ. เพื่อ

เขา้ขอรบัป้ายพระราชทานฯ และระดบัเกียรติบตัรฯ 

  6.5 เพื่อช่วยวางแผนและปฏิบติัตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. 

และเป็นฝ่ายเลขานุการใหก้บัคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน 

 7. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินงานและจัดการพื้ นท่ีเพื่อการอนุรกัษ์

และพัฒนาเกิดเป็นศูนย์เรียนรู ้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง เพื่อการเรียนรู ้การใช้ประโยชน์

ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน ตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนยฯ์ เหล่าน้ีสามารถใชป้ระโยชน์ให้

เป็นแหล่งฝึกอบรมตามแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.-หน่วยงาน 
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   ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. สนับสนุนใหห้น่วยงานฯ จัดตั้ง ศูนยเ์รียนรู ้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงค์ในการ

ด าเนินงานของ อพ.สธ. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

  7.1 ศูนยเ์รียนรูอ้นุรักษ์ พัฒนา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา (มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี) 

  7.2 ศูนยเ์รียนรูอ้นุรักษ์ พัฒนา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง อพ.สธ. อ.วงัม่วง จ.สระบุรี (ส านักคณะกรรมการออ้ยและน ้าตาลทราย) 

  7.3 ศูนยเ์รียนรูอ้นุรักษ์ พัฒนา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน สู่เศรษฐกิจ

พอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (หน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทพัไทย) 

          7.4 ศูนยอ์นุรกัษ์และพฒันาทรัพยากรภาคตะวนัตก (หน่วยบัญชาการทหารพฒันา 

กองบญัชาการกองทพัไทย) 

7.5 ศูนยว์ิจยั อนุรกัษ์ พฒันา ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ  

จ.ประจวบคีรีขันธ์ (มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้ นท่ีสนองพระราชด าริของจังหวัด

ประจวบคีรีขนัธ)์ 

                    7.6 ศูนยอ์นุรักษ์ทรัพยากรภาคตะวนัออก อพ.สธ. สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว  จังหวัด

ชลบุรี (องคก์ารสวนสตัวแ์ห่งประเทศไทย) 

 8.  การท าหลักสูตรทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผน

แม่บทของ อพ.สธ. 

9. การเผยแพร่โดยส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ ท่ีไดร้ับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 

สามารถใชส้ญัลกัษณ์ของ อพ.สธ. ไดเ้มื่อไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

10. การจดังานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

ในส่วนท่ีเผยแพร่งานของ อพ.สธ. และไดร้บัการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

11. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทัว่ไป สมคัรเป็นอาสาสมคัรในการร่วมงานกบั อพ.สธ. 

12. การด าเนินงานอื่น ๆ นอกเหนือจากกิจกรรมท่ี 1-7 เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตาม

กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

13. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สมัครเข้ามาสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากร

ทอ้งถ่ิน (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน และศึกษาส่ือต่าง ๆ ไดจ้ากเว็บไซต์ 

อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และสามารถส่งเจ้าหน้าท่ีมาเข้ารับการฝึกอบรมการด าเนินงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ินได ้ตามตารางการฝึกอบรมท่ีประกาศไว ้

 อปท. สามารถสนองพระราชด าริ โดยการสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน

ผ่านทางจั งหวัด ทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่าง ได้จากเว็บไซต์  อพ .สธ. 

(www.rspg.or.th) และขอค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา โดยตรง หรือศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน 

อพ.สธ. หรือศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ท่ีมีอยู่ทัว่ประเทศ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ เจ็ด (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน มีการด าเนินงานครอบคลุม 3 ฐานทรัพยากร (ทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยท่ีมีคณะกรรมการ

ด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.–อปท. ท่ีเป็นสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. โดยมี 

3 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นบรหิารและดา้นจดัการ  

2. ดา้นการด าเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็น 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 ในการ

ด าเนินงานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. 

  

ประโยชนจ์ากการเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

1. สนับสนุนงานปกติท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีตอ้งทราบใน

เรื่องขอ้มูลทางกายภาพ ขอ้มูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อ

น าภูมิปัญญาน้ันไปพฒันาต่อยอด เป็นผลิตภณัฑต่์าง ๆ ท่ีท าใหเ้ป็นมาตรฐานสากล  

2. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท างานใกล้ชิดกับสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้ นท่ี

ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็นก าลังในการร่วมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถ่ิน

ระดับต าบล/เทศบาล  เกิดการสรา้งจิตส านึกในการรักทอ้งถ่ินใหก้ับนักเรียนและประชาชนใน

ทอ้งถ่ินน้ัน ๆ เพราะสถานศึกษามีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งชี้ ว่า

ในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะตอ้งทราบในเรื่องทรัพยากรในทอ้งถ่ิน และการใชท้รัพยากรใน

ทอ้งถ่ิน นัน่คือจะตอ้งมีภูมิปัญญามาก ากับการใชป้ระโยชน์ เช่น พืชผักพื้ นเมือง พืชสมุนไพร และยงั

สามารถบูรณาการไปยงักลุ่มสาระสังคมและส่ิงแวดลอ้ม เมื่อมีการท างานร่วมกัน  องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน จะไดข้อ้มูลทรพัยากรท่ีเป็นปัจจุบนั ในการวางแผนพฒันา อบต./เทศบาล 

3. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดข้ึ้ นทะเบียนทรพัยากรทอ้งถ่ินตามรูปแบบการท าทะเบียน

ทรพัยากรต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ใหก้บัทอ้งถ่ินของตนเอง เพื่อน าไปสู่การยืนยนัสิทธ์ิในการเป็นเจา้ของ

ทรัพยากร น าไปสู่การเป็นหลักฐานในการขึ้ นทะเบียนส่ิงบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์  (Geographical 

Indication) และการขึ้ นทะเบียนอื่น ๆ ต่อไป  และเป็นการยืนยนัสิทธ์ิความเป็นเจา้ของทรพัยากรต่าง 

ๆ เพื่อเตรียมพรอ้มส าหรับการเขา้ถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใชท้รัพยากรน้ัน ๆ  ท่ีมีอยู่ใน

ทอ้งถ่ิน ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ร่าง) แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

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

ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

 



121 

 

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

 

 

13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

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

ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

 

13.5 กลุ่ม G5 กลุ่มมหาวิทยาลยั 

 

มีจ ำนวน  32 หน่วยงำน ดงัน้ี 

1. มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ 

2. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั  

3. มหำวิทยำลยัแม่โจ ้ 

4. สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั 

5. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้ธนบุรี  

6. มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ 

7. มหำวิทยำลยัขอนแก่น  

8. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี  

9. มหำวิทยำลยัมหิดล 

10. มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

11. มหำวิทยำลยับูรพำ  

12. มหำวิทยำลยันเรศวร  

13. มหำวิทยำลยัศิลปำกร 

14. มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง  

15. มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

16. มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล 

17. มหำวิทยำลยัรงัสิต 

18. มหำวิทยำลยัพะเยำ 

19. มหำวิทยำลยัทกัษิณ 

20. มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 

21. มหำวิทยำลยักรุงเทพ  

22. มหำวิทยำลยัพำยพั 

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

 

24. มหำวิทยำลยัเนชัน่ 

25. มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 

26. มหำวิทยำลยันรำธิวำสรำชนครินทร ์ 

27. มหำวิทยำลยัสวนดุสิต  

28. มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

29. มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์

30. มหำวิทยำลยัสยำม 

31. มหำวิทยำลยันครพนม 

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

 

 

13. แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

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

ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

 

        13.6 กลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 

 

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. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม 

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

 

24. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลรตันโกสินทร ์ 

25. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 

26. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ 

27. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุร ี

28. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสกลนคร 

29. มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรีรมัย ์

30. มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม 

31. มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 

32. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี 

33. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรอ้ยเอ็ด 

34. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ 

35. มหำวิทยำลยัรำชภฏัชยัภูมิ 

36. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบูรณ์ 

37. มหำวิทยำลยัรำชภฏัยะลำ 

38. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนคร 

39. มหำวิทยำลยัรำชภฏัหมู่บำ้นจอมบึง 

40. มหำวิทยำลยัรำชภฏัล ำปำง 

41. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ 

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

 

แนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด  

(1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2569) 

กลุ่มท่ี 5 กลุ่มมหาวิทยาลยั (G5) 

    กลุ่มท่ี 6 กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (G6) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัชี้ วัดเชิงปริมาณ ตวัชี้ วัดเชิงคุณภาพ 

กรอบกำร

เรียนรู ้

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 1

กิจกรรมปกปัก

ทรพัยำกร

(F1A1) 

 

1. ก ำหนดขอบเขตพื้ นท่ีส ำรวจ

ใหช้ดัเจน (จัดท ำขอ้มูลเชิงพื้ นท่ี

ในรูปแบบไฟลส์ ำหรบัเปิดใน

โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร์

(GIS)สำมำรถขึ้ นป้ำยพื้ นท่ีปก

ปักทรพัยำกร อพ.สธ.สนอง

พระรำชด ำริโดยหน่วยงำนฯ 

 

2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นท่ีฯใน

กรณีท่ีมีไฟป่ำ หรือมีประวติักำร

เกิดไฟไหมใ้นพื้ นท่ี ควรจดัท ำ

แนวป้องกนัไฟ 

 

3.ใหร้ะบุสถำนะพื้ นท่ีว่ำอยู่

เอกสำรสิทธ์ิประเภทใด 

3.1 เป็นพื้ นท่ีมีเอกสำรสิทธ์ิของ

หน่วยงำนฯ 

3.2 เป็นพื้ นท่ีของหน่วยงำนอื่น

แต่อนุญำตใหม้ีสิทธ์ิใชพ้ื้ นท่ีน้ัน

ได ้(ใหร้ะบุชื่อหน่วยงำนท่ีเป็น

เจำ้ของ) 

 

พ้ืนท่ีปกปักทรพัยากรตอ้งไม่

เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีกรณีพิพาทกับ

ราษฎรในเรื่องของการบุกรุก

หรือแผว้ถาง 

 

 

1.สำมำรถป้องกนัพื้ นท่ี

ไม่ใหม้ีกำรบุกรุกท ำลำย

ทรพัยำกร 

 

2.มีกำรกำรรกัษำพื้ นท่ี เช่น 

มีกำรลำดตระเวน

สม ำ่เสมอเพื่อป้องกนักำร

บุกรุก และอำจมีเสน้ทำง

ศึกษำธรรมชำติเพื่อใหค้น

ในทอ้งถ่ินเขำ้มำใช ้หรือหำ

ของป่ำในเสน้ทำงท่ีได้

จดัสรรไวใ้ห ้ 

 

3.จำกรำยงำนท่ีระบุ

สถำนกำรณ์สภำพแวดลอ้ม

ของป่ำว่ำมีปัญหำใดเกิดขึ้ น

เกี่ยวขอ้งกบัคนในทอ้งถ่ิน

รอบ ๆ พื้ นท่ีหรือไม่ หรือ

เป็นมีควำมร่วมมือกนัอย่ำง

ดีในกำรรกัษำพื้ นท่ีกบัคน

ในทอ้งถ่ินโดยไม่มีกำรบุก

รุกพื้ นท่ีฯ ร่วมรกัษำป่ำกบั

หน่วยงำนฯ 

 

4. กำรจดัท ำแนวป้องกนัไฟ

ป่ำใหต้รงตำมจุดท่ีเกิดเหตุ

ไฟป่ำขึ้ นจริงในแต่ละ

ปีงบประมำณ เพรำะ

เครื่องมือในกำรท ำงำนของ 

อพ.สธ. 

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเครื่องมือในกำรบนัทึก 

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

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัชี้ วัดเชิงปริมาณ ตวัชี้ วัดเชิงคุณภาพ 

4. ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร

ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพื้ นท่ี

เป้ำหมำยพรอ้มระบพุิกดั ท ำ

ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยู่ในพื้ นท่ี

ฯ และจดัท ำป้ำยทะเบียน

ทรพัยำกรเพื่อใชเ้ปรียบเทียบได้

ในแต่ละปี เห็นควำม

เปลี่ยนแปลงของจ ำนวน/ชนิด

ของทรพัยำกรท่ีมีอยู่ในพื้ นท่ี ซึ่ง

จะเป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำ

ฐำนขอ้มูลทรพัยำกรท่ี

ด ำเนินงำนต่อในกิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยำกร 

(F2A5) 

 

5. มีตำรำงกำรดูแลพื้ นท่ี (กำร

ลำดตระเวน หรือกำรเฝ้ำระวงั

พื้ นท่ี) 

 

6. คดัเลือกทรพัยำกรท่ีส ำรวจ

ไดจ้ำกขอ้ 4คือทรพัยำกร

ส ำหรบังำนใน F1A3 ต่อไป 

 

7.ท ำรำยงำนชี้ แจงสถำนกำรณ์

ใหผู้บ้งัคบับญัชำสม ำ่เสมอ 

 

ควำมส ำเร็จในกำรดูแล

พื้ นท่ีท ำใหจ้ ำนวน

เหตุกำรณ์เกิดไฟป่ำลดลง

ในแต่ละ กำรใช้

งบประมำณในแต่ละ

ปีงบประมำณลดลง เป็นตน้ 

 

5. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี

ส ำรวจไดใ้นพื้ นท่ีปกปัก

ทรพัยำกรเปรียบเทียบกนั

ในแต่ละปีตำมท่ีมีอยู่จริง 

เพื่อใชใ้นกำรประเมินสภำพ

พื้ นท่ีและทรพัยำกรท่ี

เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโดยตำม

หลกักำร ถำ้ไม่เกิดไฟป่ำ 

หรือมีกำรบุกรุกแผว้ถำง 

ทรพัยำกรในพื้ นท่ีปกปัก

ทรพัยำกรมีแนวโน้มจะมี

ควำมอุดมสมบูรณ์ในแง่ของ

จ ำนวน/ชนิดของทรพัยำกร

ชีวภำพท่ีเพิ่มขึ้ น 

 

กรอบกำร

เรียนรู ้

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 2 

กิจกรรมส ำรวจ

เก็บรวบรวม

ทรพัยำกร

(F1A2) 

1.ก ำหนดขอบเขตพื้ นท่ีท่ีก ำลงั

จะเปลี่ยนแปลง ภำยใตร้ศัมี 50 

กิโลเมตร ของหน่วยงำนฯ หรือ

มำกกว่ำ โดยจดัท ำขอ้มูลเชิง

พื้ นท่ีในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิด

ในโปรแกรมสำรสนเทศ

ภูมิศำสตร ์(GIS) โดยพื้ นท่ีใน

กิจกรรมท่ี 2 น้ี เป็นคนละพื้ นท่ี

1. จ ำนวนทรพัยำกรท่ี

ส ำรวจไดเ้ปรียบเทียบกนัใน

แต่ละปีตำมท่ีมีอยู่จริง เพื่อ

ใชใ้นกำรประเมินสภำพ

พื้ นท่ีและทรพัยำกรท่ี

เปลี่ยนแปลงไป 

 

 

เครื่องมือในกำรท ำงำนของ 

อพ.สธ.  

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเครื่องมือในกำรบนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 

3. Application งำนฐำน

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

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัชี้ วัดเชิงปริมาณ ตวัชี้ วัดเชิงคุณภาพ 

ในกิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปัก

ทรพัยำกร และกิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมปลูกรกัษำทรพัยำกร 

 

2. ใหร้ะบุสถำนะพื้ นท่ีท่ีเขำ้ไป

ส ำรวจว่ำอยู่เอกสำรสิทธ์ิ

ประเภทใด 

2.1 เป็นพื้ นท่ีของหน่วยงำนฯ 

2.2 เป็นพื้ นท่ีของหน่วยงำนอื่น

แต่ไดร้บัอนุญำตใหเ้ขำ้ไปส ำรวจ

ได ้(ใหร้ะบุชื่อหน่วยงำนหรือ

เอกชนท่ีเป็นเจำ้ของ)และให้

ส ำรวจในพื้ นท่ีเครือข่ำย อพ.สธ. 

ไดแ้ก่ พื้ นท่ีของ องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินซึ่งเป็นสมำชิกฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ. (ให้

ระบุรหสัสมำชิก ในชุดโครงกำร

แผนงำน) และหำกอปท.ยงั

ไม่ไดเ้ป็นสมำชิกใหห้น่วยงำนฯ 

แนะน ำใหเ้ป็นสมำชิกฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ิน 

และอำจส ำรวจร่วมกบั

สถำนศึกษำท่ีเป็นสมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียนโดยมี

หน่วยงำนเป็นพี่เลี้ ยงใหก้บั

สถำนศึกษำ(ใหร้ะบุรหสัสมำชิก 

ในชุดโครงกำรแผนงำน) แต่ถำ้

สถำนศึกษำยงัไม่ไดเ้ป็นสมำชิก

สวนพฤกษศำสตรโ์รงเรียนให้

หน่วยงำนฯแนะน ำให้

สถำนศึกษำน้ัน สมคัรเป็น

2. ร่วมส ำรวจทรพัยำกร

ร่วมกบัเครือข่ำย อพ.สธ. 

ไดแ้ก่ สมำชิกฐำน

ทรพัยำกรทอ้งถ่ินอพ.สธ. 

หรือ สมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน ใน

กรณีท่ีไม่ไดอ้ยู่ในพื้ นท่ีของ

หน่วยงำนเอง เกิดควำม

ร่วมมือกนัระหว่ำงภำครฐั

และภำครฐั หรือภำครฐักบั

เอกชน มีกิจกรรมท่ี

ด ำเนินงำนร่วมกนั มี

หน่วยงำนฯ เป็นพี่เลี้ ยงและ

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

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัชี้ วัดเชิงปริมาณ ตวัชี้ วัดเชิงคุณภาพ 

สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์

โรงเรียน 

3.ส ำรวจและท ำบญัชีรำยกำร

ทรพัยำกรท่ีส ำรวจพบในพื้ นท่ี

เป้ำหมำยพรอ้มระบุพิกดั ท ำ

ทะเบียนทรพัยำกรท่ีอยู่ในพื้ นท่ี

ฯ ในกรณีจดัท ำป้ำยทะเบียน

ทรพัยำกร เท่ำท่ีท ำไดต้ำมควำม

เหมำะสม ขึ้ นอยู่กบัหน่วยงำน

ฯ/เจำ้ของพื้ นท่ี เพื่อใช้

เปรียบเทียบไดใ้นแต่ละปี เห็น

ควำมเปลี่ยนแปลงของจ ำนวน/

ชนิดของทรพัยำกร 

4. ทรพัยำกรท่ีส ำรวจไดจ้ำกขอ้ 

3คือทรพัยำกรส ำหรบังำนใน 

F1A3 ต่อไป 

กรอบกำร

เรียนรู ้

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 3 

กิจกรรมปลูก

รกัษำทรพัยำกร

(F1A3) 

1. ก ำหนดขอบเขตพื้ นท่ีส ำรวจ

ใหช้ดัเจน (จัดท ำขอ้มูลเชิงพื้ นท่ี

ในรูปแบบไฟล ์ส ำหรบัเปิดใน

โปรแกรมสำรสนเทศภูมิศำสตร ์

(GIS) สำมำรถขึ้ นป้ำยพื้ นท่ี

ปลูกรกัษำทรพัยำกร อพ.สธ.

สนองพระรำชด ำริโดย

หน่วยงำนฯ 

 

2.ท ำรั้วขอบเขตบริเวณพื้ นท่ีฯ 

ได ้ในกรณีท่ีเคยมีเหตุไฟไหมใ้น

พื้ นท่ีเน่ืองจำกอยู่ใกลป่้ำ และมี

ไฟป่ำควรจดัท ำแนวป้องกนัไฟ

ป่ำ  

1.คุณภำพของทรพัยำกร ท่ี

ถูกคดัเลือกมำเพื่อเป็น 

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

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัชี้ วัดเชิงปริมาณ ตวัชี้ วัดเชิงคุณภาพ 

 

3.ใหร้ะบุสถำนะพื้ นท่ีว่ำอยู่

เอกสำรสิทธ์ิประเภทไหน 

3.1 เป็นพื้ นท่ีของหน่วยงำนฯ 

3.2 เป็นพื้ นท่ีของหน่วยงำนอื่น

แต่อนุญำตใหม้ีสิทธ์ิใชพ้ื้ นท่ีน้ัน

ได ้(ใหร้ะบุชื่อหน่วยงำนท่ีเป็น

เจำ้ของ) 

    พื้ นท่ีปลูกรกัษำทรพัยำกร

ตอ้งไม่เป็นพื้ นท่ีท่ีมีกรณีพิพำท

กบัรำษฎรในเรื่องของกำรบุกรุก

พื้ นท่ี 

 

4. ทรพัยำกรท่ีใชใ้นกิจกรรมน้ี

มำจำก F1A1 และ F1A2 

4.1 กำรปลูกทรพัยำกร

พนัธุกรรมพืช ในกำรปลูกรกัษำ

ในพื้ นท่ีปลูกรกัษำ ใหจ้บัพิกดั 

และท ำทะเบียนพนัธุไ์ม ้

4.2 กำรเลี้ ยงทรพัยำกร

พนัธุกรรมสตัว ์ใหร้ะบุพื้ นท่ีท่ีใช้

เลี้ ยง จบัพิกดับริเวณพื้ นท่ี

ดงักล่ำว 

4.3 กำรเพำะเลี้ ยงเน้ือเยื่อพืช 

กำรเพำะเลี้ ยงจุลินทรีย ์ใน

หอ้งปฏิบติักำรฯ ใหร้ะบุชดัเจน

ว่ำเก็บรกัษำพนัธุกรรมใน

สถำนท่ีใด มีกำรท ำฐำนขอ้มูล

ในรำยละเอยีดต่ำง ๆ  

4.4 กำรเก็บเมล็ดพนัธุใ์น

รูปแบบของธนำคำรเมล็ดพนัธุ์

พืช 

2. สำมำรถเลือกทรพัยำกร

ท่ีมีคุณภำพ ขยำยพนัธุเ์พิ่ม

จ ำนวนต่อไป เพื่อเพิ่ม

ปริมำณในกำรใชป้ระโยชน์

ต่ำง ๆ ใหพ้อกบักำรใช ้เช่น 

ใชเ้ป็นวตัถุดิบในกำร

ท ำอำหำร ยำรกัษำโรค 

เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อำศยั 

ฯลฯ 

 

3.เป็นแหล่งเรียนรูใ้ห้

เครือข่ำยสมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน และ

สมำชิกฐำนทรพัยำกร

ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงำนต่ำง 

ๆ ทั้งภำครฐั และเอกชน 

เช่นอำจท ำเป็นสวนรวบรวม

พรรณไมท้อ้งถ่ิน  

สวนพฤกษศำสตร ์ 

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

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัชี้ วัดเชิงปริมาณ ตวัชี้ วัดเชิงคุณภาพ 

กรอบกำรใช้

ประโยชน์

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 4 

กิจกรรมอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกร

(F2A4) 

1. หน่วยงำนมีนักวิจยัหรือ

นักวิชำกำรท่ีสำมำรถด ำเนิน

งำนวิจยัโดยพิจำรณำจำก 

1.1 จ ำนวนทรพัยำกร/

โครงกำรวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ด ำเนินงำนในเรื่องกำรอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์ทรพัยำกร โดย

ใชท้รพัยำกรท่ีท่ีคดัเลือกจำก

กิจกรรมท่ี 1-3 มำเป็นโจทย์

ศึกษำวิจยัและพฒันำใหเ้กิด

ประโยชน์ท่ีใชช้ีวภำพเดียวกนั

แต่สำมำรถมำทดลองท ำร่วมกนั

เพื่อพฒันำต่อยอด โดยอำจ

ร่วมกบัมหำวิทยำลยัในทอ้งถ่ิน 

หรือสถำบนัวิจยัต่ำง ๆ  

 

2.งำนศึกษำวิจยัตอบโจทย ์

พนัธกิจของหน่วยงำนฯ และ 

อพ.สธ. 

1.มีงำนวิจยัท่ีเขียนถูกตอ้ง

ตำมหลกัวิทยำศำสตร ์เป็น

งำนวิจยัท่ีพนัธกิจปกติของ

หน่วยงำนฯ อำจท ำงำนวิจยั

เป็นบูรณำกำรร่วมกบั

หน่วยงำนฯหรือ

มหำวิทยำลยัต่ำง ๆ ได ้

 

2.ใหเ้ขียนแผนภำพกำร

วิจยัและพฒันำของ

ทรพัยำกรท่ีอยู่ใน

หน่วยงำนฯ หรือไดจ้ำก

กิจกรรมท่ี 1-3 มี

เป้ำหมำยท่ีชดัเจนว่ำจะมี

หน่วยงำนใดโดยใครน ำไป

ต่อยอดไดท้ั้งในงำนวิจยั

ระดบัพื้ นฐำน หรือระดบัสูง 

 

3.ท ำงำนศึกษำวิจยัร่วมกบั

มหำวิทยำลยัหรือ

สถำบนัวิจยัต่ำง ๆ เพื่อให้

ไดผ้ลงำนท่ีเป็นประโยชน์

จำกทรพัยำกรท่ีมีอยู่และ

ทรพัยำกรน้ันไม่สูญหำยไป

จำกพื้ นท่ีจำกกำรศึกษำวิจยั

น้ัน 

 

 

 

กรอบกำรใช้

ประโยชน์

ทรพัยำกร/

กิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนย์

ขอ้มูลทรพัยำกร

(F2A5) 

1. จดัท ำฐานขอ้มูลในรูปแบบ

ภูมิสารสนเทศ(Geographic 

Information System; GIS) ใน

พื้ นท่ีเป้ำหมำย เป็นงำนใน 

F1A1/F1A2 /F1A3 จะตอ้งมี

1.ขอ้มูลไดร้บักำรตรวจสอบ

จำกผูท้รงคุณวุฒิในสำขำ

ทรพัยำกรน้ัน ๆ ซึ่งสำมำรถ

ประสำนมำท่ี อพ.สธ. เพื่อ

ประสำนงำนให้

มหำวิทยำลยั ด ำเนินงำน

ช่วยตรวจสอบขอ้มูลได ้

*เครื่องมือในกำรท ำงำน

ของ อพ.สธ.  

1. Template 9 ใบงำนใช้

เป็นเครื่องมือในกำรบนัทึก 

หรือ 

2. Form F2-M 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัชี้ วัดเชิงปริมาณ ตวัชี้ วัดเชิงคุณภาพ 

กำรก ำหนดขอบเขตพื้ นท่ีส ำรวจ

ทรพัยำกร  

(1. ทรพัยำกรกำยภำพ 

2. ทรพัยำกรชีวภำพ 

3. ทรพัยำกรวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญำ)อย่ำงชดัเจนมีบุคลำกร

ท่ีมีควำมช ำนำญเรื่อง GIS/RS 

รวมทั้งเรื่อง database เขำ้

มำร่วมปฏิบติั 

 

2. มีกำรส่งขอ้มูลเพื่อเช่ือมกบั

ฐำนขอ้มูลทรพัยำกร อพ.สธ. 

อย่ำงสม ำ่เสมอ คิดเป็นจ ำนวน

ขอ้มูล 

 

 

 

2.ขอ้มูลท่ีได ้น ำไปสู่กำรใช้

ประโยชน์ ในแง่ขององค์

ควำมรู ้หรือกำรพฒันำต่อ

ยอดในกิจกรรมท่ี 4 และ

กิจกรรมท่ี 6 หรือสำมำรถ

ใชใ้นเรื่องของกำรท ำส่ือ 

ส่ิงพิมพต่์ำง ๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อไดต่้อไป 

 

3. มีกำรขอเขำ้ถึงและใช้

ขอ้มูลเพื่อประโยชน์ในกำร

วำงแผนกำรรูส้ถำนภำพ

เพื่อกำรพฒันำต่อยอด

ต่อไป 

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

วำงแผนพฒันำพนัธุ ์

น ำฐำนขอ้มูลจำกกิจกรรมท่ี 

5 มำใชพ้ิจำรณำศกัยภำพ

ของพนัธุพ์ืช พนัธุส์ตัว ์พนัธุ์

จุลินทรีย ์จำกกำรท่ีมี

ทรพัยำกรกำยภำพ 

ทรพัยำกรชีวภำพ 

วฒันธรรมและภูมิปัญญำ 

วิทยำนิพนธ ์งำนวิจยัต่ำงๆ 

ก็จะน ำไปสู่กำรวำงแผน

พฒันำพนัธุ ์เกิดเป็นสำย

พนัธุใ์หม่ เพื่อตอบโจทย์

ทอ้งถ่ินต่อไป 

 

กรอบกำรสรำ้ง

จิตส ำนึกฯ/

กิจกรรมท่ี 7 

กิจกรรมสรำ้ง

จิตส ำนึกในกำร

1.พิพิธภณัฑ ์

หน่วยงำนฯ มีกำรด ำเนินงำนใน

พิพิธภณัฑต่์ำง ๆ 

จ ำนวนของผูเ้ขำ้เยี่ยมชมมีกำร

ขอเขำ้เยี่ยมชมพพิิธภณัฑจ์ำก

หน่วยงำนภำครฐัและเอกชน 

1.ผลกำรประเมินจำกผูเ้ขำ้

เยี่ยมชม ในแง่ต่ำง ๆ  

 

2.มีชื่อเสียง เป็นท่ีนิยมมำ

เยี่ยมชม มีส่ือ

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

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัชี้ วัดเชิงปริมาณ ตวัชี้ วัดเชิงคุณภาพ 

รกัทรพัยำกร 

(F3A7) 

 

2.อำคำรนิทรรศกำรถำวรที่

เกี่ยวขอ้งกบังำน อพ.สธ. 

จ ำนวนหน่วยงำน/ประชำชน

กำรขอเขำ้เยี่ยมชมอำคำร

นิทรรศกำรฯ 

ขอท ำข่ำว/หรือแนะน ำ

สถำนท่ี 

 

 

3. คุณภำพของส่ือ/ส่ิงของท่ี

อยู่ในพิพิธภณัฑ/์อำคำร

นิทรรศกำร ตอบโจทยง์ำน 

อพ.สธ. 

กรอบกำรสรำ้ง

จิตส ำนึกฯ/

กิจกรรมท่ี 8 

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนกำร

อนุรกัษ์

ทรพัยำกร

(F3A8) 

1.ทุกปีตำมแผนแม่บทระยะ 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 มหำวิทยำลยัแม่โจ ้ 

จ.เชียงใหม่ 

 

2. จดัเว็บไซต/์เว็บเพจ 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯเพื่อกำร

ประชำสมัพนัธใ์นงำนสนอง

พระรำชด ำริอพ.สธ.ในกิจกรรม

ต่ำง ๆ  ส ำหรบักำรเผยแพร่

ฐำนขอ้มูลท่ีอยู่ในกิจกรรมท่ี 5 

จะด ำเนินกำรเมื่อไดร้บัอนุญำต

จำก อพ.สธ.  

 

1.กำรประเมินผลจำกผูท่ี้

เขำ้ไปเยี่ยมชมกำรจดั

นิทรรศกำร 

จ ำนวนผูเ้ขำ้ชม 

 

2. จ ำนวนผูเ้ขำ้ชมและใช้

ขอ้มูลจำกเว็บไซต/์เว็บเพจ 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯเพิ่มขึ้ น 

 

3. ควำมนิยมในกำรใชส่ื้อท่ี

จดัท ำขึ้ น 

 

4. ประสิทธิภำพในกำรท ำ

แผนฯ และผลงำนมี

คุณภำพ มีกำรปรบั

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ และ

คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วย

งำนฯ และแจง้กำร

ปรบัเปลี่ยนใหท้ำง อพ.สธ. 

รบัทรำบ  มีกำร

ประสำนงำนกนัอย่ำง

ใกลช้ิด 

 

5. จ ำนวนเครือข่ำย อพ.สธ. 

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

 

กรอบ/

กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและขอ้พิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตวัชี้ วัดเชิงปริมาณ ตวัชี้ วัดเชิงคุณภาพ 

3. จดัท ำเอกสำร หนังสือ 

ส่ิงพิมพ ์ภำพยนตร ์วีดีทศัน์ 

ฯลฯ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบังำนสนอง

พระรำชด ำริ อพ.สธ. สำมำรถ

ใชต้รำสญัลกัษณ์ อพ.สธ. ได ้

โดยจดัส่งเอกสำรเขำ้มำและขอ

อนุญำตใชต้รำสญัลกัษณ์ 

อพ.สธ. 

 

4. ด ำเนินกำรจดักำรประชุม

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

อพ.สธ.-หน่วยงำนฯ 

คณะท ำงำน อพ.สธ.-หน่วยงำน

ฯ อย่ำงสม ำ่เสมอ 

 

5. สนับสนุนและเป็นนโยบำย

ใหส้ถำบนักำรศึกษำท่ีอยู่ใน

สงักดัเป็นสมำชิกสวน

พฤกษศำสตรโ์รงเรียน 

 

6.กำรมีพื้ นท่ีท่ีเพื่อกำรอนุรกัษ์

และพฒันำเกิดเป็นศูนยเ์รียนรู ้

ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นศูนยฯ์ ตวัอย่ำง  

เพื่อกำรเรียนรูก้ำรใชป้ระโยชน์

ทรพัยำกรอยำ่งยัง่ยนื  ตำม

ปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง   

 

7. ด ำเนินงำนสนับสนุนงำน

กิจกรรมของ อพ.สธ.ตำม

แนวทำง กำรด ำเนินงำนแผน

แม่บท อพ.สธ. 

พฤกษศำสตรโ์รงเรียนท่ี

เพิ่มขึ้ น และผ่ำนกำร

ประเมินเพื่อขอรบัป้ำยฯ

พระรำชทำนและเกียรติ

บตัรฯ 
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สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในแนวทางการด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บท อพ.สธ.

ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G5 

หน่วยงานกลุ่ม  

มหาวิทยาลยัท่ีร่วมสนองพระราชด าร ิ

(G5) 

ชื่อย่อหน่วยงาน 
แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร ์ อพ.สธ.-มก.  

2. จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั อพ.สธ.-จฬ.  

3. มหำวิทยำลยัแม่โจ ้ อพ.สธ.-มจ.  

4. สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลำ้เจำ้

คุณทหำรลำดกระบงั 

อพ.สธ.-สจล.  

5. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอม

เกลำ้ธนบุรี 

อพ.สธ.-มจธ.  

6. มหำวิทยำลยัเชียงใหม ่ อพ.สธ.-มช.  

7. มหำวิทยำลยัขอนแก่น อพ.สธ.-มข.  

8. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีสุรนำรี อพ.สธ.-มทส.  

9. มหำวิทยำลยัมหิดล อพ.สธ.-มม.  

10. มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์ อพ.สธ.-มอ.  

11. มหำวิทยำลยับูรพำ อพ.สธ.-มบ.  

12. มหำวิทยำลยันเรศวร อพ.สธ.-มน.  

13. มหำวิทยำลยัศิลปำกร อพ.สธ.-มศก.  

14. มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง อพ.สธ.-ม.ร.  

15. มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ อพ.สธ.-มศว.  

16. มหำวิทยำลยัวงษ์ชวลิตกุล อพ.สธ.-มว.  

17. มหำวิทยำลยัรงัสิต อพ.สธ.-มรส.  

18. มหำวิทยำลยัพะเยำ อพ.สธ.-มพ.  

19. มหำวิทยำลยัทกัษิณ อพ.สธ.-มทษ.  
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หน่วยงานกลุ่ม  

มหาวิทยาลยัท่ีร่วมสนองพระราชด าร ิ

(G5) 

ชื่อย่อหน่วยงาน 
แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

20. มหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี อพ.สธ.-มอบ.  

21. มหำวิทยำลยักรุงเทพ อพ.สธ.-มกท.  

22. มหำวิทยำลยัพำยพั อพ.สธ.-มพย.  

23. มหำวิทยำลยัวลยัลกัษณ ์ อพ.สธ.-มวล.  

24. มหำวิทยำลยัเนชัน่ อพ.สธ.-มนช.  

25. มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง อพ.สธ.-มฟล.  

26. มหำวิทยำลยันรำธิวำสรำชนครินทร ์ อพ.สธ.-มนร.  

27. มหำวิทยำลยัสวนดุสิต อพ.สธ.-มสด.  

28. มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม อพ.สธ.-มมส.  

29. มหำวิทยำลยักำฬสินธุ ์ อพ.สธ.-มกส.  

30. มหำวิทยำลยัสยำม อพ.สธ.-มส.  

31. มหำวิทยำลยันครพนม อพ.สธ.-มนพ.  

32. มหำวิทยำลยัหำดใหญ่ อพ.สธ.-มญ.  
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แผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด อพ.สธ. - หน่วยงานกลุ่ม G6 

หน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (G6) 
ชื่อย่อหน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

1. มหำวิทยำลยัรำชภฏัจนัทรเกษม อพ.สธ.-มจษ.   

2. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุตรดิตถ์ อพ.สธ.-มรอ.   

3. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุบลรำชธำนี อพ.สธ.-มรภ.อบ.   

4. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครศรีธรรมรำช อพ.สธ.-มร.นศ.  
  

5. มหำวิทยำลยัรำชภฏัร ำไพพรรณี อพ.สธ.-มร.รพ.   

6. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสงขลำ อพ.สธ.-มรภ.สข. 
  

7. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครรำชสีมำ อพ.สธ.-มร.นม.    

8. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำย อพ.สธ.-มร.ชร.  
  

9. มหำวิทยำลยัรำชภฏักำญจนบุรี อพ.สธ.-มร.กจ.   

10. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครปฐม อพ.สธ.-มรน. 
  

11. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรำชนครินทร ์ อพ.สธ.-มรร.    

12. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม อพ.สธ.-มร.พส.  
  

13. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรำษฎรธ์ำนี อพ.สธ.-มรส.    

14. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ อพ.สธ.-มร.ชม.  
  

15. มหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จ  

      เจำ้พระยำ 

อพ.สธ.-มบส.  

  

16. มหำวิทยำลยัรำชภฎัเลย อพ.สธ.-มรล.    

17. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลธญับุรี อพ.สธ.-มทร.ธ.  
  

18. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลลำ้นนำ อพ.สธ.-มทร.ล.    
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หน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (G6) 
ชื่อย่อหน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

19. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน อพ.สธ.-มทร.อ.  
  

20. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      ตะวนัออก 

อพ.สธ.-มทร.ตอ.  

  

21. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร อพ.สธ.-มทร.พ.  
  

22. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชยั อพ.สธ.-มทร.ศ.    

23. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ อพ.สธ.-มทร.ก.  
  

24. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      รตันโกสินทร ์ 

อพ.สธ.-มทร.ร.  

  

25. มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล 

      สุวรรณภูม ิ

อพ.สธ.-มทร.ส.  

  

26. มหำวิทยำลยัรำชภฏันครสวรรค์ อพ.สธ.-มร.นว.    

27. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบุรี อพ.สธ.-มรภ.พบ.  
  

28. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสกลนคร อพ.สธ.-มร.สน.    

29. มหำวิทยำลยัรำชภฏับุรีรมัย ์ อพ.สธ.-มรภ.บร.  
  

30. มหำวิทยำลยัรำชภฏัมหำสำรคำม อพ.สธ.-มรม.    

31. มหำวิทยำลยัรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  

      ในพระบรมรำชูปถมัภ ์

อพ.สธ.-มรวอ.  

  

32. มหำวิทยำลยัรำชภฏัอุดรธำนี อพ.สธ.-มร.อด.    

33. มหำวิทยำลยัรำชภฏัรอ้ยเอ็ด อพ.สธ.-มรภ.รอ.  
  

34. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสุรินทร์ อพ.สธ.-มรภ.สร.    

35. มหำวิทยำลยัรำชภฏัชยัภูมิ อพ.สธ.-มชย.  
  

36. มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบูรณ์ อพ.สธ.-มร.พช.    

37. มหำวิทยำลยัรำชภฏัยะลำ อพ.สธ.-มรย.  
  

38. มหำวิทยำลยัรำชภฏัพระนคร อพ.สธ.-มร.พน.    

39. มหำวิทยำลยัรำชภฏัหมู่บำ้นจอมบึง อพ.สธ.-มร.มจ.  
  

40. มหำวิทยำลยัรำชภฏัล ำปำง อพ.สธ.-มรภ.ลป.   
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หน่วยงานกลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล (G6) 
ชื่อย่อหน่วยงาน 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด

สามารถดาวนโ์หลดจาก URL 

41. มหำวิทยำลยัรำชภฏัสวนสุนันทำ อพ.สธ.-มรภ.สส.  
  

42. มหำวิทยำลยัรำชภฏัภูเก็ต อพ.สธ.-มรภ. 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ์และแผนการด าเนินงานของเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง 

ประจ าปี 2564 

 



ประเด็นยุทธศาสตร ์C-อพ.สธ. 2564 

 
 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ กิจกรรม เป้าหมาย/ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ 

1. การบริหารจัดการเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

(1) จัดท า Website เครือข่าย และเชื่อมโยงกับ website สกอ. มี website ที่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ   

(2) การจัดท าฐานข้อมูลงานสนองพระราชด าริฯ ของเครือข่าย
และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล อพ.สธ. 

มีฐานข้อมูลของเครือข่าย C–อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง เพ่ือเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของเครือข่ายฯ 

(3) การประชุมสัมมนารายงานผลการด าเนินงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย 

เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก รวมทั้งเกิดความเชื่อมโยงและ
การบูรณาการในการท างาน  

2. การด าเนินการเชิงรุกเพื่อขับเคลื่อน
ภารกิจหลัก ภารกิจเร่งด่วน และ
ภารกิจเฉพาะกิจ   

(1) การประชุมกลุ่มย่อยนักวิจัยในเครือข่าย สร้างเครือข่ายพัฒนาโครงการวิจัยระหว่างสถาบัน เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ 1 กิจกรรม 

(2) ผลักดันให้สมาชิกเครือข่ายที่ยังไม่ได้ร่วมสนองพระราชด าริฯ 
โครงการ อพ.สธ. เพิ่มขึ้น 

มีสถาบันสมาชิกเครือข่ายร่วมสนองพระราชด าริฯ เพิ่มขึ้น 1 สถาบัน 

(3) การรับสมัครด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ
วิทยาลัยชุมชน 

มีวิทยาลัยชุมชนสมัครและด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพิ่มขึ้น 1 
ศูนย์ 

3. การส่งเสริมให้เครือข่ายเข้าไปมี
บทบาทร่วมกับภาคส่วนต่างๆ    

(1) สนับสนุนให้สถาบันในเครือข่ายมีการด าเนินงานร่วมกันกับ
ภาคชุมชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 

มีสถาบันสมาชิกด าเนินการร่วมกับชุมชน เพื่อด าเนินงานสนอง
พระราชด าริฯ 1 หน่วยงานหรือพื้นที่     

(2) เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
งานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

มีสถาบันสมาชิกสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชนในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นได้  1 หน่วยงานหรือพื้นที่  



แผนการด าเนินงานโครงการฯ เพื่อขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
เครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง 

 

ล ำดับ
ที ่

ประเดน็ยุทธศำสตร์ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ ระยะเวลำ
ด ำเนนิงำน 

งบประมำณ* 

1 การบริหารจัดการเครือข่ายให้มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

( 1)  ก า ร จั ดท า  Website 
เครือข่ายและเชื่อมโยงกับ 
Website สป.อว. 

เ พื่ อ เ ผ ย แ พ ร่
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ข่าวสารต่างๆ  

มี  website ที่ สามารถใช้ เป็น
แหล่ งข้ อมูลประชาสัมพันธ์
ข่าวสารต่างๆ   

ตลอดป ี 7,000.- 

(2) การจัดท าฐานข้อมูลงาน
สนองพระราชด าริฯ ของ
เครือข่ายและเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูล อพ.สธ. 

เพื่อเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของเครือข่าย
ฯ 

มีฐานข้อมูลของเครือข่าย C–
อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง เพื่อ
เ ผ ย แ พ ร่ บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง
เครือข่ายฯ 

ตลอดป ี 8,000.- 

(๓) การประชมุสัมมนา
รายงานผลการด าเนินงาน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างสมาชิกของ
เครือข่าย 

สมาชิกในเครื่อข่ายได้
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
และบูรณาการในการ
ท างาน 

เ กิ ดการแลก เปลี่ ยน เรี ยนรู้
ระหว่างสมาชิก รวมทั้ ง เกิด
ความเชื่อมโยงและการบูรณา
การในการท างาน 

กุมภาพันธ-์
พฤษภาคม 

65,000- 

2 การด าเนินการเชิงรุกเพื่อ
ขับเคลื่อนภารกิจหลัก ภารกจิ
เร่งด่วนและภารกิจเฉพาะกิจ 

(๑) การก าหนดโจทย์วิจัยบูรณา
การ  ในเครือข่ายร่วมกับ
พื้นที่ ชุมชน และเอกชน 

เพื่อสนับสนุนการ
ก าหนดโจทย์วิจัย
บูรณาการใน
เครือข่ายร่วมกันได้ 

สร้างเครือข่ายพัฒนา
โครงการวิจัยระหว่างสถาบัน 
เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริฯ 1 กิจกรรม 

กุมภาพันธ-์
พฤษภาคม 

10,000.- 

( ๒ )  ผ ลั ก ดั น ใ ห้ ส ม า ชิ ก
เครือข่ายที่ยังไม่ได้ร่วมสนอง
พระราชด าริ  เข้าร่วมสนอง
พระร าชด า ริ  โ ค ร งก า ร 
อพ.สธ. เพิ่มขึ้น 

ผลักดันให้สมาชิก
เครือข่ายที่ยังไม่ได้
ร่วมสนอง
พระราชด าริ  เข้าร่วม
สนองพระราชด าริ 

มีสถาบันสมาชกิเครือข่ายร่วม
สนองพระราชด าริฯ เพิ่มขึ้น 1 
สถาบัน 

ตลอดป ี - 



ล ำดับ
ที ่

ประเดน็ยุทธศำสตร์ กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ ระยะเวลำ
ด ำเนนิงำน 

งบประมำณ* 

โครงการ อพ.สธ. 
เพิ่มขึ้นได ้

(๓) การสมัครด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนของ
วิทยาลัยชุมชน 

สามารถสมัคร
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ของวิทยาลัยชุมชน 

มีวิทยาลัยชุมชนสมัครและ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเพิ่มขึ้น 1 ศูนย ์

ตลอดป ี  

๓ การส่งเสริมใหเ้ครือข่ายเข้าไปมี
บทบาท ร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ 

(๑)  สนับสนุนให้สถาบัน
เครือข่ายมีการด าเนินงาน
ร่วมกันกับภาคชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่ม
มูลค่ าทางเศรษฐกิจของ
ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น 

เพื่อให้สถาบัน
เครือข่ายมีการ
ด าเนินงานร่วมกันกับ
ภาคชุมชน และ
ภาคอุตสาหกรรม 

มีสถาบันสมาชกิด าเนินการ
ร่วมกับชุมชน เพื่อด าเนินงาน
สนองพระราชด าริฯ 1 
หน่วยงานหรือพื้นที ่

ตลอดป ี 5,000.- 

  (๒) เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน 
ในงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น 

สามารถเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับชุมชนในงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงาน
ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นได ้

มีสถาบันสมาชกิสามารถเป็นพี่
เลี้ยงให้กับชุมชนในงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นได้  
1 หน่วยงานหรือพื้นที ่ 

ตลอดป ี 5,000.- 

หมายเหตุ: * ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 



 
 

แผนยุทธศาสตร์ของเครือขา่ย C-อพ.สธ. พ.ศ. 2560-2564 
ภาคกลางตอนลา่ง 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ล าดบัที ่ ประเดน็ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิตักิาร/กิจกรรม/โครงการ 
ตัวชี้วดั (เปา้หมาย) 

2560 2561 2562 2563 2564 
1 การบริหารจัดการ

เครือข่ายให้มีความ
เข้มแข็งและย่ังยืน 

(1) การจัดท า Website เครอืข่าย 
และเชื่อมโยงกับ Website สป.อว. 

     

(2) การจัดท าฐานข้อมูลงานสนอง
พระราชด าริฯ ของเครือข่ายและ
เชื่อมโยงกับฐานข้อมูล อพ.สธ. 

     

(๓) การประชมุสัมมนารายงานผล
การด าเนินงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย 

     

2 การด าเนินการเชิงรุก
เพื่อขับเคลื่อนภารกิจ
หลัก ภารกิจเรง่ด่วน 
และภารกิจเฉพาะกิจ 

(๑) การก าหนดโจทย์วิจัยบูรณาการ 
ในเครือข่ายร่วมกับพื้นที่ ชุมชน และ
เอกชน 

 อยา่งนอ้ย ๑ พืชหรอืสตัว ์/ปี 

(๒) ผลักดันใหส้มาชิกเครือข่ายที่ยัง
ไม่ได้ร่วมสนองพระราชด าริ เข้าร่วม
สนองพระราชด าริ โครงการ อพ.สธ. 
เพิ่มขึ้น 

อยา่งนอ้ย ๑ สถาบนั/ปี 

(๓) การสมัครด าเนินงาน                   
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ
วิทยาลัยชุมชน 

  อยา่งนอ้ย ๑ ศนูย/์ปี 

๓ การส่งเสริมให้เครือข่าย
เข้าไปมีบทบาทร่วมกับ
ภาคสว่นตา่งๆ    

(๑) สนบัสนนุใหส้ถาบนัในเครอืข่ายมี
การด าเนินงานรว่มกนักบัภาคชมุชนและ
ภาคอตุสาหกรรมเพ่ือเพิ่มมลูค่าทาง
เศรษฐกิจของทรพัยากรท่ีมีในทอ้งถ่ิน 

 อยา่งนอ้ย ๑ กิจกรรม/ปี 

  (๒) เป็นพ่ีเลีย้งใหก้บัชมุชนในงานสวน
พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและงานฐานขอ้มลู
ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

  อยา่งนอ้ย ๑ รร. หรอื อบต./ปี 


