
 
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานของแผนแมบท อพ.สธ. 

      ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (1 ตลุาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนดไวขางตน จึงกําหนดแนวทางและ แผนการ
ดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปท่ีหา (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559) โดยมี
กิจกรรม 8 กิจกรรมท่ีอยูภายใต 3 กรอบการดําเนินงาน  และ 3 ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา   
 
  1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร 

  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการบริหารจัดการดานปก
ปกทรัพยากรของประเทศ จึงตองมีการเรียนรูทรัพยากรในพ้ืนท่ีปาธรรมชาติดั้งเดิมท่ีปกปกรักษาไว โดยมี
กิจกรรมท่ีดําเนินงานไดแก กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   
  

กิจกรรมท่ี  1  กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

หนวยงานตาง ๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชอยูในความรับผิดชอบ ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีปาดั้งเดิม  ท่ีไมมี
นโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ี โดยเปนพ้ืนท่ีนอกเ หนือจากพ้ืนท่ีของกรมปาไม และกรมอุทยานฯ (ยกเวน
กรมปา ไมและกรมอุทยานฯ นําพ้ืนท่ีมาสนองพระราชดําริในบางพ้ืนท่ี ) โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติงานปกปก
พันธุกรรมพืชเปนระยะๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ .สธ.  
และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสว นของหนวยงานของตนใหชัดเจน โดยระบุสาระสําคัญในการดําเนินงาน 
เชน พ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงาน วิธีการและข้ันตอนการ ดําเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่อง
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติและคาใชจายในการดําเนินงาน โดยเนนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช ซ่ึ ง
ท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ .สธ.ของหนวยงานนั้น ๆ และ อพ .สธ. เปนผูสนับสนุนดาน
วิชาการ /บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ีรวมสนองพระราชดําริ  สนับสนุนบุคลากร /นักวิจัยในการ
ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช 
1. การทําขอบเขตพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช   
2. การสํารวจ ทํารหัสประจําตนไม ทํารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูลในพ้ืนท่ีของ อพ .สธ. 

และหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หรือเอกชนท่ีเขารวมสนองพระราชดําริ 
เชนในศูนยศึกษากา รพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ปาท่ีชาวบานรวมใจปกปกรักษา ปาใน
สถาบันการศึกษา ปาในสวนสัตวเปดฯ  ปาในพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนตาง ๆ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
เปนตน ขอมูลนี้นําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูลในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

3. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรม
พืช เชน   สัตว  จุลินทรีย ตลอดจนทรัพยากรกายภาพตาง ๆ   เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูลในพ้ืนท่ีขององคกร
ตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หรือเอกชนท่ีเขารวมสนองพระราชดําริ  

4. การสํารวจเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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5. สนับสนุนใหมีอาสาสมัครปกปกรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีสถานศึกษา เชนนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  ในระดับหมูบาน ตําบล สนับสนุนใหประชาชนท่ีอยูรอบ ๆ พ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรม พืช เชน  มี
กิจกรรมปองกันไฟปา กิจกรรมรวมมือรวมใจรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช เปนตน 

 
*หมายเหตุ 

1. ขอมูลท่ีไดจากกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูล
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

2. กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช ใชพ้ืนท่ีเปนเปาหมายหลัก เพ่ือดําเนินงานในกิจกรรม 
3. พ้ืนท่ีท่ีนํามาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไมไดหมายความวาเปนการนําพ้ืนท่ีนั้นเขามานอม

เกลาฯ  ถวาย เพ่ือใหเปนทรัพยสินของ อพ .สธ . สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปนพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการโดย
หนวยงานนั้น ๆ ท่ีเปนเจาของ แตใชแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช และในอนาคตถา
หนวยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการดําเนินการปรับปรุงหรือตองการใชพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช เพ่ือกิจกรรมอ่ืน 
ๆ ทางหนวยงานสนองพระราชดําริฯ นั้น ๆ สามารถดําเนินการแจงความประสง คมายัง อพ .สธ. แตในกรณีท่ี
เปนพ้ืนท่ีลอแหลมตอการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีคา อาจตองมีการขอพระราชวินิจฉัยกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง 

สําหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน หรือนักเรียนในหมูบาน ในพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช 
ใหอยูในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
พ้ืนท่ีเปาหมาย 

กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะ 5 ปท่ีหา  ใหความสําคัญกับทรัพยากรท้ังสาม
ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา ใ หการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีลอแหลมตอการเปล่ียนแปลง  เชน  ตามเกาะตาง ๆ พ้ืนท่ีท่ีกําลังจะเปลี่ยนแปลงจากปา
เปนสวน ถนน สิ่งกอสราง ตาง ๆ สวนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ีหางไกลคมนาคม เชน จังหวัด
เชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย ลําปาง แพร นาน และอํานาจ เจริญ จะดําเนินงานในลําดับตอมาโดยให
พิจารณาความพรอมและศักยภาพของหนวยงานท่ีเปนแกนกลางดําเนินงานในแตละพ้ืนท่ีเปนสําคัญ 

อพ .สธ . ประสานและรวมมือกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ เชน จังหวัด ตาง ๆ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชากา รเกษตร สถาบนัการศึกษา
ตางๆ ฯลฯ กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  เปนระยะ ๆ ละ 5 ป ให
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ .สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวน
ของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน ท้ั งในเรื่องวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน
และการบริหารจัดการ โดยเนนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรก กอนพิจารณา
ขยายผลออกไป โดยแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและเปนแกนกลาง ดําเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวย
ในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึงท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ .สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ โดยมี อพ .สธ. เปน
ผูสนับสนุนดานวิชาการ /บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ท่ีรวมสนองพระราชดําริ  สนับสนุนบุคลากร /
นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 
 
แนวทางการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ี 

1. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญญา พ้ืนท่ีเปาหมาย บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร ของหนวยงานนั้น ๆ หรือพ้ืนท่ีท่ีจะมีการ
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เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา  เชน พ้ืนท่ีสรางอางเก็บน้ํา สรางศูนยการคา พ้ืนท่ีสรางถน น การขยายทางหลวง
หรือเสนทางตาง ๆ พ้ืนท่ีสรางสายไฟฟาแรงสูง และในพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ท่ีจะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม 

2. การเก็บรวบรวมตัวอยางแหง และตัวอยางดองเพ่ือเปนตัวอยางในการศึกษาหรือเก็บใน
พิพิธภัณฑพืช พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา  

3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอยางในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ตนพืชมีชีวิต ชิ้นสวนพืชท่ีมี
ชีวิต (เพ่ือนํามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ) และสําหรับทรัพยากรอ่ืน ๆ สามารถเก็บตัวอยางมา
ศึกษาได เชน ตัวอยางของสัตว จุลินทรีย หิน ดิน น้ํา ฯลฯ 

*หมายเหตุ 
ขอมูลท่ีไดจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงาน

ฐานขอมูลในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

พ้ืนท่ีเปาหมาย 

กิจกรรมปลูกรักษาเปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  โดยการ
นําพันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย เชน ในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ท่ี
มีอยู 6 ศูนยท่ัวประเทศ  พ้ืนท่ีศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร  พ้ืนท่ีจังหวัด  พ้ืนท่ี
สถาบนัการศึกษา   นําเขารวมสนองพระราชดําริ   และยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อในธนาคารพืช
พรรณ  อพ.สธ. สวนจิตรลดา  เก็บในรูปสารพันธุกรรม  หรือ ดีเอ็นเอ  ในธนาคารพืชพรรณ  อพ.สธ.           
สวนจิตรลดา และศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ    

อพ.สธ. ดําเนินการประสานงาน สนับสนุนดานวิชาการรวมกับหนวยงานท่ีร วมสนองพระราชดําริ 
เชน จังหวัด ตาง ๆ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ  กรม
วิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาตาง ๆ ฯลฯ กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช เปนระยะๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานต ามกรอบแผนแมบทของ อพ .สธ.  
และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยงานของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันให
ชัดเจน ท้ังในเรื่องวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเนนการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
เปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรกกอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและ
เปนแกนกลาง ดําเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยในแตละพ้ืนท่ี ซ่ึง ท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพ้ืนท่ีปลูกรักษา 

1. การปลกูรกัษาตนพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาตนพืชมีชีวิตลักษณะปาพันธุกรรม
พืช มีแนวทางดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพ้ืนท่ีและสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน             
งานขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนท่ีตนพันธุกรรมและทํา
พิกัดตนพันธุกรรม 

2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคกอนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบตาง ๆ 
3. การเก็บรักษาท้ังในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  ในรูปของธนาคาร

พันธุกรรม  ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ  และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ 
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4. การเก็บรักษาโดยศึ กษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแตละชนิด  ศึกษาการฟอกฆาเชื้อ 
ศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และ
ในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และศึกษาการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) ของพืช สัตว และจุลินทรีย เพ่ือการนําไปใช
ประโยชนเชนการวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุพืช เปนตน  

6. การสรางสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะตาง ๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา 
โดยมีระบบฐานขอมูล ท่ีสามารถใชประโยชนไดในอนาคต 

7. งานขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนท่ีตน
พันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรมของพืชท่ีปลูก 

8.  ในกรณีท่ีเปนพันธุกรรมสัตวหรือจุลินทรีย ใหดําเนินการใหมีสถานท่ีหรือหองปฏิบัติการท่ีจะ
เก็บรักษาไดอยางปลอดภัย  
 

 *หมายเหตุ 
 ขอมูลท่ีไดจากกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงาน

ฐานขอมูลในกิจกรรมท่ี  5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
 

2. กรอบการใชประโยชน 

 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของ
ทรพัยากรตาง ๆ ใน อพ .สธ.  ท้ังในดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทาง
เดียวกันและเอ้ืออํานวยประโยชนตอกัน   รวมท้ังพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ อพ .สธ . ใหเปนเอกภาพ 
สมบูรณและเปนปจจุบัน โดยบรรลุจุดมุงหมายตามแนวพระราชดําริ  โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานไดแก กิจกรรม
ท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช  กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช  และ
กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

เปาหมาย 

เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการศึกษาประเมินพั นธุกรรมพืช และทรัพยากรอ่ืน ๆ ท่ีสํารวจเก็บรวบรวม
และปลกูรกัษาไว   โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ   แปลงทดลอง   ในดานสัณฐานวิทยา  ชีววิทยา 
สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง  การเขตกรรม  สําหรับในหองปฏิบัติการมีการศึกษาดานโภชนาการ   องคประกอบ  
รงควตัถุ  กลิ่น  การใชประโยชนในดานอ่ืนๆ   เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ  คุณภาพ ในทรัพยากรตาง ๆ  โดยการ
ดําเนินการในกิจกรรมนี้เปาหมายเพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากร ไดแก 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา  มีการวางแผนและ
ดําเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรตาง ๆ ในดานพืชนําไปสูการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว สายพันธุจุลินทรีย 
ตามแนวพระราชดําริ และมีแนวทางนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนไดอยางยั่งยืน  โดยมี อพ .สธ. เปนท่ี
ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ สงเสริม และทําหนาท่ีเปนแกนกลางในการดําเนินงา นดานวิชาการและการวิจัย 
รวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ เชน มหาวิทยาลัยตาง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปาไม 
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลอืก  ฯลฯ โดยกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและทรัพยากรตาง ๆ ใน
การดําเนินงานอนุรักษและใชประโยชน เปนระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบ
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แผนแมบทของ อพ .สธ.  และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผน
ปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน  ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนในทรัพยากรตาง ๆ  

1. การวิเคราะหทางกายภาพ เชน ตัวอยางดิน คุณสมบัติของน้ํา จากแหลงกําเนิดพันธุกรรม
ดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ 

2. การศึกษาทางดานชีววิทยา สัณฐานวิ ทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของพันธุกรรมพืชท่ี
คัดเลือกมาศึกษา เปนตน 

3. การศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบของสารสําคัญในพันธุกรรมพืช ไมวาจะเปนรงควัตถุ 
กลิ่น ตลอดจนสารดานเภสัชวิทยา สารท่ีมีฤทธิ์ตาง ๆ ของพันธุกรรมพืชเปาหมาย 

4. การศึกษาการขยายพันธุพืชดวยการขยายพันธุตามปกติ และการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช 

5. การศึกษาดานการปลูก (พันธุกรรมพืช ) เลี้ยง (ทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ ) ใหไดผลผลิตตามท่ี
ตองการ การศึกษาการเขตกรรมของพันธุกรรมพืชท่ีตองการ 

6. การศึกษาการจําแนกสายพันธุโดยวิธีทางชีวโมเลกุ ล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาพันธุพืช สัตว และ
จุลินทรีย  เพ่ือเก็บเปนลายพิมพดีเอ็นเอพืชชนิดนั้น ๆ ไวเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 

7. การจัดการพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเพ่ือการอนุรักษและพัฒนา เชน ศูนยเรียนรูตาง ๆ ซ่ึงเปนศูนยฯ 
ตัวอยาง  เพ่ือการเรียนรูการใชประโยชน ทรัพยากรอยางยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกท้ังศูนยฯ 
เหลานี้สามารถใชประโยชนใหเปนศูนยฝกอบรม ในดานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรไดในอนาคต 

ตัวอยางเชน อพ .สธ. ไดจัดตั้งศูนยเรียนรู  อนุรักษ  พัฒนา  และใชประโยชนทรัพยากรอยาง
ยั่งยืน สูเ ศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ อพ .สธ . เริ่ม
ดําเนินการใน 4 ศูนย ของ อพ .สธ.  และหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริท่ีกระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ 
ตวัอยาง ไดแก 

1) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  
2) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. อ.วงัมวง จ.สระบุรี 
3) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค 
4) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   
   (พ้ืนท่ีของหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 

 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

เปาหมาย 
  เปนกิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ .สธ. สวนจิตรลดา  รวมกับหนวยงานท่ี
รวมสนองพระราชดําริ  บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม  การศึกษาประเมิน  การอนุรักษ และการใช
ประโยชน  รวมท้ังงานจัดทําฐานขอมูลพรรณไมแหง  นอกจากนั้นยังรวมถึงฐานขอมูลทรัพยากรอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เชน ฐานขอมูลของสัตว และจุลินทรีย การจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน  
ขอมูลตางๆ จากการทํางานในกิจกรรมท่ี 1-4 โดยทําการบันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพ่ือเปน ฐานขอมูลและมี
ระบบท่ีเชื่อมตอถึงกันไดท่ัวประเทศ  โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูลทรัพยากรของหนวยงานท่ีรวมสนอง
พระราชดําริ อพ .สธ. นําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรตาง ๆ  โดยท่ี อพ .สธ. เปนท่ีปรึกษา 
ประสานงาน รวมมือ พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรูปแบบในการทําฐานขอมูล โดยกําหนดเปาหมายในการ
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ดําเนินงานเปนระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ .สธ .  
และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน 
ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการดําเนินกิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

1. อพ.สธ. รวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ จัดทําฐานขอมูลระบบดิจิตอลและพัฒนา
โปรแกรมสําหรับระบบศูนยขอมูลทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน เชน  โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลทรัพยากร
ทองถ่ิน ดานการสํารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ การประเมินคุณคาพันธุกรรมทรัพยากร และการใชประโยชน  

2. นําขอมูลของตัวอยางพืชท่ีเก็บรวบรวมไวเดิมโดยหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริองคกรอ่ืน 
เชน กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน      เขาเก็บไวในระบบฐานขอ มูล
ของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 

3. นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรตาง ๆ เชน ขอมูลการ
ปลูกรักษา ขอมูลการใชประโยชนจากทรัพยากร ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิปญญา  ขอมูลพันธุไมจากโรงเรียน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เขาเก็บไวในศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช  เพ่ือการประเมินคุณคาและนําไปสูการ
วางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ 

4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ .สธ. ใหมีเอกภาพ มีความ
สมบูรณและเปนปจจุบัน ซ่ึงหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได โดยเฉ พาะฐานขอมูลพืชจากการ
สํารวจเก็บรวบรวม ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เปนศูนยกลาง
และวางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ อพ .สธ . รวมกับหนวยงานท่ีรวมสนอง
พระราชดําริ เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงและใชรวมกันไดอยางกว างขวาง อาจผานทางเว็บไซต ท่ีมีระบบปองกัน
การเขาถึงฐานขอมูล 

5. หนวยงานรวมสนองพระราชดําริ มีความประสงคท่ีจะดําเนินการแบงปนหรือเผยแพรขอมูลใด 
ๆ ท่ีเก่ียวของในงาน อพ.สธ. จําเปนตองขออนุญาตผานทาง อพ.สธ. กอน เพ่ือขอพระราชทานขอมูลนั้น ๆ และ
ข้ึนอยูกับพระราชวินิจฉัย  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชา
นุญาต ใหดําเนินการทําหนังสือแจงความประสงคมายัง ผูอํานวยการ อพ.สธ. ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน) 
 

กิจกรรมท่ี  6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

เปาหมาย 
เปนกิจกรรมท่ีนําฐานขอมูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใชในการพิจารณาศักยภาพของพันธุพืช พันธุสัตว 

พันธุจุลินทรีย ฯลฯ อพ .สธ. มีหนาท่ีประสานกับนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิข องหนวยงานและสถาบันการศึกษา
ตางๆ วิเคราะหขอมูลและคัดเลือกสายตนเพ่ือเปนพอแมพันธุพืช  พรอมกับวางแผนพัฒนาพันธุระยะยาวและ
นําแผนพัฒนาพันธุข้ึนทูลเกลาฯ  ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือมีพระราชวินิจฉัย
และพระราชทานแผนพัฒนาพันธุและพันธุกรรมท่ีคัดเลือก ใหหนวยงานท่ีมีความพรอมนําไปปฏิบัติ  พันธุพืชท่ี
อยูในเปาหมาย ไดแกพันธุพืชสมุนไพร พันธุพืชพ้ืนเมืองต าง ๆ ท่ีสามารถวางแผนนําไปสูการพัฒนาใหดียิ่งข้ึน
เหมาะสมตอการปลูกในพ้ืนท่ีตาง ๆ ในประเทศไทย โดยท่ี อพ .สธ. เปนท่ีปรึกษา  ประสานงาน รวมมือ ในการ
วางแผนพัฒนา  โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงาน เปนระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการ
ดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.  และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน
  พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน  ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ .สธ. 
ของหนวยงานนั้น ๆ 
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แนวทางการดําเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 
1. คัดเลือกพันธุพืชท่ีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลววา ควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุเพ่ือการใช

ประโยชนตอไปในอนาคต 
2. ดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายแผนการพัฒนาพันธุพืชท่ีคัดเลือกแลว เพ่ือใหสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานท่ีมีศักยภาพในการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุพืชชนิดนั้น ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย   

3. ประสานงานเพ่ือใหหนวยงานท่ีมีความพรอมในการพัฒนาพันธุพืชดําเนินการพัฒนาพันธุพืช  
และนําออกไปสูประชาชน และอาจนําไปปลูกเพ่ือเปนการคาตอไป 

4. ดําเนินการจดสิทธิบัตรพันธุพืชใหมท่ีไดมาจากการพัฒนาพันธุพืชดั้งเดิม เพ่ือประโย ชนของ
มหาชนชาวไทย 

*หมายเหตุ 
กิจกรรมนี้ครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนาพันธุของทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก

พืช เชน สัตว และจุลินทรีย เปนตน 
 

3. กรอบการสรางจิตสํานึก 

เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลท่ัวไ ป 
ไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรท่ีกอใหเกิดประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมท่ี
ดําเนินงานไดแก กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม พืช และกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 
กิจกรรมท่ี  7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
เปาหมาย 

เปนกิจกรรมสรางสรางจิตสํานึก  ใหเยาวชน  ประชาชนชาวไทย ใหเขาใจถึงความสําคัญและ
ประโยชนของพันธุกรรมพืช  ใหรูจักหวงแหน  รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน  ซ่ึงมีความสําคัญตอการ
จัดการ การอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศ โดยท่ี อพ.สธ. เปนท่ีปรึกษา  ประสานงาน รวมมือ สนับสนุน
ใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อพ .สธ. ประสานงานหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดําริ  ใหดําเนินการในกิจกรรมนี้  โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานเปนระยะ ๆ ละ 5 ป ให
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ .สธ.  และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวน
ของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ผานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ 
   
แนวทางการดําเนินกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

1. 
  เปนนวัตกรรมของการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาของประเทศไทย นําไปสูการพัฒน าคนใหเขมแข็งรูเทาทันพรอมรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

  1.1 อพ.สธ. กําหนดจุดมุงหมายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยสรางจิตสํานึกให
เยาวชน นักเรียนเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช  ใหรูจักหวงแหนและรูจักการนําไปใช
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ประโยชนอยางยั่งยืน โดยมีคูมือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยตรงมาท่ี อพ.สธ. โดยสามารถติดตอขอใบสมัครไดท่ี 

สํานักงาน อพ.สธ. สนามเสือปา พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ตอ 2219, 2220-22   
โทรสาร :  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ตอ 2221  
E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org 
ดาวนโหลดใบสมัครไดจากเว็บไซตอพ.สธ.
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm  

  1.2 อพ.สธ. กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยใหสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเปนที่รวบรวมพืชพรรณไม ทองถ่ินและรวบรวม   ภูมิปญญาทองถ่ินของพืชพรรณ เปนท่ี
เก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควาและนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชเปนสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาตาง ๆ  ใชปจจัยพืชเปนปจจัยหลักในการเรียนรู 
  1.3 โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รวมกับองคการบริหารสวนทองถ่ินและชุมชน 
จัดทําหลักสูตรทองถ่ินในการสํารวจจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (ดูรายละเอียดในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   
5 ปท่ีหา ในหนังสือจากยอดเขาถึงใตทะเล 4) 
  1.4   สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนท่ีทําอยูเดิมใหครบถวนตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐานท่ิ อพ .สธ. กําหนดและนําไปสูการประเมิน
เพ่ือรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 
  1.5 การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ของสมาชกิใหม ควร ดําเนินงานใหเปนไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑมาตรฐานท่ี อพ .สธ . กําหนดข้ึน และรับคําแนะนําจากคณะผูทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา 
อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 7 
  1.6 อพ.สธ. ประสานรวมมือกับหนวยงานหลักท่ีเก่ียวของ ดําเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนตามแนวพระราชดําริฯ โดย คัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเนนและให ความสําคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงานเปน
หลัก อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
  1.7 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา สํานักงานคณะก รรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐา น  สํานั กงานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการดําเนินงานรวมกับ อพ .สธ . รวมกัน
พิจารณาและวางแผน เพ่ือนําแนวทางดําเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับตาง ๆ 
โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 
   
  
  เปนการขยายผลการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ไปสูประชาชน กลุมเปาหมาย
ตาง ๆ  ใหกวางขวางยิ่งข้ึน โดยใชการนําเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ ซ่ึงเปนสื่อเขาถึงประชาชนท่ัวไป 
ตัวอยางเชน 

2. พิพิธภัณฑ 

2.1 งานพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต  ดําเนินการโดยศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และจังหวัดตาง ๆ จัดทําแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพ่ืออนุรักษพันธุ กรรมพืชในลักษณะโดยมี
กิจกรรมตาง ๆ ท่ีถูกตองและครบถวนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวในพ้ืนท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาฯ แ ละพ้ืนท่ี
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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2.2  งานพิพิธภัณฑพืช  ดําเนินการโดยหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ เชนกรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ หนวยงานเหลานี้มีผูเชี่ยวชาญ 
นักพฤกษศาสตร ดูแลอยู  

2.3 งานพิพิธภัณฑธรร มชาติวิทยา  ดําเนินการโดยหนวยงานท่ีรวมสนองพระราช ดําริ เชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 

2.4 งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เชน  พิพิธภั ณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย เขาหมาจอ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ 

2.5 งานพิพิธภัณฑทองถ่ิน หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ 
2.6 นิทรรศการถาวรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรตาง ๆ 
2.7 ศูนยการเรียนรู 

 

อพ.สธ. ดําเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, งานฝกอบรมปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน หรืองานท่ีเก่ียวของกับการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร  โดยอาจจัด ณ 
ศูนยฝกอบรมของ อพ .สธ . รวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ ท่ีกระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ 
ตวัอยางเชน 

3. งานอบรม 

1) ศูนยเรียนรูฯ  สูเศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  
2) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ลําตะคอง ต.คลองไผ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  
3) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
    (พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี  
4) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (อพ.สธ.-องคการสวนสัตวฯ) 
5) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธาน ี 
6) ศูนยประงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โรงเรียนวารินชําราบ     
 อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 
7) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 

*หมายเหตุ 
ถาหนวยงานอ่ืนเปนผูดําเนินงานจัดฝกอบรมในลักษณะเดียวกัน  เชน การอบรมอาสา สมัคร /

ประชาชน /นักศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือนักเรียนในหมูบาน ในพ้ืนท่ีปกปก พันธุ กรรมพืช ใหอยูใน
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

เปาหมาย 
เปนกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ .สธ. ในรูปแบบตาง ๆ 

ไมวาจะเปนในรูปของทุน สนับสนุน หรือดําเนินงานท่ีเก่ียวของและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ .สธ. โดย
อยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนไดสมัครเขามาศึกษาหา
ความรูเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตาง  ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญใน แต
ละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา ไดแก ชมรมนักชีววิทยา อพ .สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึงจะเปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศ
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ใหแกเยาวชนและประชาชนชาวไทยตอไป  โดยท่ี  อพ.สธ. ประสานงานหนวยงาน ท่ีรวมสนองพระ ราชดําริ 
ใหดําเนินการในกิจกรรมนี้  โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานเปนระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนว
ทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ .สธ.  และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตน
ใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน  ผานการป ระชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ .สธ. 
ของหนวยงานนั้น ๆ 
                 
แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

1. อพ .สธ . เปนเจาภาพรวมกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริท่ีมีความพรอมในการ
ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ .สธ. จัดการประชุมใหญทุก ๆ 2 ป ตามท่ีไดพระราชทาน
พระราชวินิจฉัย   โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเพ่ือเสนอผลการดําเนินงานของ   อพ.สธ.  
สําหรับในระยะ 5 ปท่ีหา กําหนดเปาหมายในการจัดการประชุมใหญดังนี้ 

พ.ศ. 2558  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน  
  สถานท่ี: มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 
พ.ศ. 2560  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น 
  สถานท่ี: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ศูนยสระบุรี จังหวัดสระบุรี  
พ.ศ. 2562       การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย :ชาวบานไทยไดประโยชน 
                     สถานท่ี:  
พ.ศ. 2564       การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน 
 สถานท่ี:  
   

นอกจากการจัดการประ ชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีจัดทุก ๆ สองปนี้  ยังมีการจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษ ศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถ่ิน  ระดับภูมิภาค , การรวมจัดแสดง
นิทรรศการกับหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริแตละหนวยงาน , การนําเสนอผลงานวิจัยของเจาหนาท่ีและ
นักวิจัย อพ.สธ. ในงานประชุมวิชาการตาง ๆ ระดับประเทศ เปนตน  

2. หนวยงานและผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให อพ.สธ. (โดยการทูลเกลาฯ ถวาย โดยผานทาง
มูลนิธิ อพ.สธ. เพ่ือใชในกิจกรรม อพ.สธ.) 

3. การดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดย
ท่ี อพ .สธ . สนับสนุนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ  ตามเง่ือนไขของชมรมฯ โดยท่ีชมรมท้ังสอง  มีการ
ดําเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแมบทของ อพ .สธ. เชนเขาไปศึกษาทํางานวิจัยในพ้ืนท่ีปก
ปกพันธุกรรมพืช อพ.สธ. รวมในกิจกรรมสํารวจทรัพยากร ธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ี อพ.สธ. กําหนด 

4. หนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ  สามารถดําเนินการฝกอบรมในการสรางจิตสํา นกึในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือสนองพระราชดําริตามแผนแมบท อพ .สธ. เพ่ือสนับสนุนใน
กิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแมบทของ อพ .สธ.  โดยอาจมีการฝกอบรมตามสถานท่ีตาง ๆ ของหนวยงานนั้น ๆ 
เอง หรือ ขอใชสถานท่ีของ อพ .สธ. โดยรวมกับวิทยากรของ อพ .สธ. หรือเป นวิทยากร ของหนวยงานท่ีรวม
สนองพระราชดําริเอง แตผานความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

5. การทําหลักสูตรทองถ่ินของมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ตามแผนแมบทของ อพ.สธ.  
6. การเผยแพรโดยสื่อตาง ๆ  เชน การทําหนังสือ วีดีทัศน เอกสารเผยแพร เว็บไซต

ประชาสัมพันธ ท่ีไดรับความเห็นชอบจ าก อพ .สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ .สธ. สามารถใช
สญัลกัษณของ อพ.สธ. ไดเม่ือไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
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7. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการตาง ๆ ของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ ใน
สวนท่ีเผยแพรงานของ อพ.สธ. และไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

8. หนวยงานเอกชน หรือบุคคลท่ัวไป สมัครเปนอาสาสมัครในการรวมงานกับ อพ.สธ. 
9. การดําเนินงานเรื่องฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
10. การดําเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดตอประสานงาน อพ.สธ. 
ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย 
เลขานกุารคณะกรรมการ อพ.สธ. 
รองหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ.  ฝายวิชาการ 
อีเมล  piyarat.rspg@gmail.com 


