-ร่างแนวทางการดาเนินงานตามกรอบการดาเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ.
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
เพื่อ ให้ บ รรลุ วัตถุ ป ระสงค์ และเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ข้า งต้น จึ งกาหนดแนวทางและแผนการ
ดาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559– 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมี
กิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดาเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปก
ปักทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดยมี
กิจ กรรมที่ดาเนิ น งานได้แก่ กิจ กรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็ บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
พื้นที่เป้าหมาย
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิม ที่ไม่มี
นโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ โดยเป็นพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานฯ (ยกเว้น
กรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ นาพื้น ที่มาสนองพระราชดาริในบางพื้นที่) โดยให้จัดทาแผนปฏิบัติงานปกปัก
พันธุกรรมพืชเป็นระยะๆ ละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระสาคัญในการดาเนินงาน
เช่น พื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่อง
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน โดยเน้นการดาเนินงานในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ซึ่ง
ทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานนั้น ๆ และ อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้าน
วิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดาริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
1. การทาขอบเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
2. การสารวจ ทารหัสประจาต้นไม้ ทารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ของ อพ.สธ.
และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ
เช่ น ในศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ ฯ ป่ า ที่ ช าวบ้ า นร่ ว มใจปกปั ก รั ก ษา ป่ า ใน
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สถาบันการศึกษา ป่าในสวนสัตว์เปิดฯ ป่าในพื้นที่ บริ เ วณเขื่ อ นต่ า ง ๆ ของการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทย เป็น ต้น ข้อ มูลนี้นาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช
3. การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรม
พืช เช่น สัตว์ จุลินทรีย์ ตลอดจนทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ ขององค์กร
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ
4. การส ารวจเก็ บ ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธรรมต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. สนั บ สนุ น ให้ มี อ าสาสมั ค รปกปั ก รั ก ษาทรั พ ยากรในพื้ น ที่ ส ถานศึ ก ษา เช่ น นั ก ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัย ในระดับหมู่บ้าน ตาบล สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เช่น มี
กิจกรรมป้องกันไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เป็นต้น
*หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
2. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายหลัก เพื่อดาเนินงานในกิจกรรม
3. พื้นที่ที่นามาสนองพระราชดาริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการนาพื้นที่นั้นเข้ามาน้ อม
เกล้ า ฯ ถวาย เพื่ อให้ เ ป็ น ทรั พย์ สิ น ของ อพ.สธ. ส านั กพระราชวัง แต่ห มายถึงเป็นพื้น ที่ที่ด าเนิ นการโดย
หน่วยงานนั้น ๆ ที่เป็นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการดาเนินงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช และในอนาคตถ้า
หน่วยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการดาเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พื้นที่ ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อกิจกรรมอื่น
ๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชดาริฯ นั้น ๆ สามารถดาเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่
เป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
สาหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน หรือนักเรียนในหมู่บ้าน ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะ 5 ปีที่ห้า ให้ความสาคัญ กับทรัพยากรทั้งสาม
ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้การ
ดาเนินงานในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ตามเกาะต่าง ๆ พื้นที่ที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงจากป่า
เป็ น สวน ถนน สิ่ งก่อสร้ าง ต่าง ๆ ส่ ว นการดาเนินงานในพื้นที่สู งและพื้นที่ห่ างไกลคมนาคม เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ล าปาง แพร่ น่าน และอานาจเจริญ จะดาเนินงานในล าดับต่อมาโดยให้
พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เป็นแกนกลางดาเนินงานในแต่ละพื้นที่เป็นสาคัญ
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อ พ . ส ธ . ป ร ะ ส า น แ ล ะ ร่ ว ม มื อ กั บ หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น จังหวัด ต่าง ๆ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษา
ต่างๆ ฯลฯ กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วน
ของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน
และการบริหารจัดการ โดยเน้นการดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นลาดั บแรก ก่อนพิจารณา
ขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย
ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็น
ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดาริ สนับสนุนบุคลากร/
นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่
1. การส ารวจเก็ บ รวบรวมตั ว อย่ า ง ทรั พ ยากรกายภาพ ทรั พ ยากรชี ว ภาพ และทรั พ ยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา พื้นที่เ ป้าหมาย บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ หรือพื้นที่ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เช่น พื้นที่สร้างอ่างเก็บน้า สร้างศูนย์การค้า พื้นที่สร้างถนน การขยายทางหลวง
หรือเส้นทางต่าง ๆ พื้นที่สร้างสายไฟฟ้าแรงสูง และในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
2. การเก็บ รวบรวมตัว อย่ างแห้ ง และตัว อย่า งดองเพื่อเป็นตั ว อย่างในการศึ กษาหรื อเก็บ ใน
พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วนพืชที่มี
ชีวิต (เพื่อนามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และสาหรับทรัพยากรอื่น ๆ สามารถเก็บตัวอย่างมา
ศึกษาได้ เช่น ตัวอย่างของสัตว์ จุลินทรีย์ หิน ดิน น้า ฯลฯ
*หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งาน
ฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
พื้นที่เป้าหมาย
กิจกรรมปลูกรักษาเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการ
นาพันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ที่
มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศ พื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พื้นที่จังหวัด พื้นที่
สถาบันการศึกษา นาเข้าร่วมสนองพระราชดาริ และยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อในธนาคารพืช
พรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ.
สวนจิตรลดา และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
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อพ . สธ . ด า เนิ น ก าร ป ระ ส าน ง า น สนับสนุนด้านวิช าการร่ว มกับหน่ว ยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ เช่น จั ง หวั ด ต่ า ง ๆ กองบั ญชาการตารวจตระเวนชายแดน หน่ว ยบัญ ชาการทหารพัฒ นา
กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานสารวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นระยะๆ ละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. และจั ด ท าแผนประจ าปี เ ฉพาะในส่ ว นของหน่ ว ยงานของตนให้ ชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง วางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการ
ดาเนินงานในพื้นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นลาดับแรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงาน
เป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปลูกรักษา
1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรม
พื ช มี แ นวทางด าเนิ น งานคื อ ส ารวจสภาพพื้ น ที่ แ ละสร้ า งสิ่ ง อ านวยความสะดวกในการปฏิ บั ติ ง าน
งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่ต้ นพันธุกรรมและทา
พิกัดต้นพันธุกรรม
2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคาร
พันธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ
ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และ
ในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และศึกษาการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. การเก็ บ รั ก ษาในรู ป สารพั น ธุ ก รรม (DNA) ของพื ช สั ต ว์ และจุ ลิ น ทรี ย์ เพื่ อ การน าไปใช้
ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น
6. การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา
โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
7. งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่ต้น
พันธุกรรมและทาพิกัดต้นพันธุกรรมของพืชที่ปลูก
8. ในกรณีที่เป็นพันธุกรรมสัตว์หรือจุลินทรีย์ ให้ดาเนินการให้มีสถานที่หรือห้องปฏิบัติการที่จ ะ
เก็บรักษาได้อย่างปลอดภัย
*หมายเหตุ
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากกิ จ กรรมปลู ก รั ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช นี้ สามารถน าไปจั ด การและเก็ บ เข้ า สู่ ง าน
ฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
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2. กรอบการใช้ประโยชน์
เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานศึ ก ษาวิ จั ย และประเมิ น ศั ก ยภาพของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ใน อพ.สธ. ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเอื้ออานวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้ เป็นเอกภาพ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดาริ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานได้แก่ กิจกรรม
ที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ที่สารวจเก็บรวบรวม
และปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา
สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม สาหรับในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ
รงควัตถุ กลิ่น การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากรต่าง ๆ โดยการ
ดาเนิ นการในกิจกรรมนี้ เป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่
ทรั พ ยากรกายภาพ ทรั พ ยากรชี ว ภาพ และทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา มี ก ารวางแผนและ
ดาเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ในด้านพืชนาไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์
ตามแนวพระราชดาริ และมีแนวทางนาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมี อพ.สธ. เป็นที่
ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และทาหน้าที่เป็นแกนกลางในการดาเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม้
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ โดยกาหนดพื้นที่เป้าหมายและทรัพยากรต่าง ๆ ใน
การดาเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ เป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้ งวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรต่าง ๆ
1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น ตัวอย่างดิน คุณสมบัติของน้า จากแหล่งกาเนิดพันธุกรรม
ดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ
2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของพันธุกรรมพืชที่
คัดเลือกมาศึกษา เป็นต้น
3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารสาคัญในพันธุกรรมพืช ไม่ว่าจะเป็นรงควัตถุ
กลิ่น ตลอดจนสารด้านเภสัชวิทยา สารที่มีฤทธิ์ต่าง ๆ ของพันธุกรรมพืชเป้าหมาย
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4. การศึกษาการขยายพันธุ์พืชด้วยการ ขยายพั น ธุ์ ต ามปกติ และการขยายพั น ธุ์ โ ดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
5. การศึกษาด้านการปลูก (พันธุกรรมพืช) เลี้ยง (ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ) ให้ได้ผลผลิตตามที่
ต้องการ การศึกษาการเขตกรรมของพันธุกรรมพืชที่ต้องการ
6. การศึกษาการจาแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
7. การจัดการพื้นที่ที่กาหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ
ตัวอย่าง เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนย์ฯ
เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม ในด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้ในอนาคต
ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่ ง ยื น สู่ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น งานของ อพ.สธ. เริ่ ม
ดาเนินการใน 4 ศูนย์ ของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ
ตัวอย่าง ได้แก่
1) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
3) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
4) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
(พื้นที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดาริ บันทึกข้อมูลของการสารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์ รวมทั้งงานจัดทาฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ ง นอกจากนั้นยังรวมถึงฐานข้อมูลทรัพยากรอื่น ๆ
นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์ และจุลินทรีย์ การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลต่างๆ จากการทางานในกิจกรรมที่ 1-4 โดยทาการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมี
ระบบที่เ ชื่อมต่อถึ งกัน ได้ทั่ ว ประเทศ โดยเชื่ อมโยงกั บฐานข้อ มูล ทรัพยากรของหน่ว ยงานที่ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ. นาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่าง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา
ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการทาศูนย์ข้อมูลฯ กาหนดรูปแบบในการทาฐานข้อมูล โดยกาหนดเป้าหมายในการ
ดาเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน
ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
แนวทางการดาเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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1. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนอง พระราชดาริ จัดทาฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนา
โปรแกรมสาหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ด้านการสารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
2. นาข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริองค์กรอื่น
เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล
ของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการ
ปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโร งเรียน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เพื่อการประเมินคุณค่าและนาไปสู่การ
วางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ
4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มีความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการ
สารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลาง
และวางแผนด าเนิ น งานพัฒ นาเครื อ ข่ า ยระบบข้ อ มู ล สารสนเทศ อพ.สธ. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดาริ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง อาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบป้องกัน
การเข้าถึงฐานข้อมูล
5. หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ มีความประสงค์ที่จะดาเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด
ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จาเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลนั้น ๆ และ
ขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชา
นุญาต ให้ดาเนินการทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อานวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมที่นาฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
พันธุ์จุลินทรีย์ ฯลฯ อพ.สธ. มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิข องหน่วยงานและสถาบันการศึกษา
ต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่ พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์ระยะยาวและ
นาแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉัย
และพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมนาไปปฏิบัติ พันธุ์พืชที่
อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้นเมืองต่าง ๆ ที่สามารถวางแผนนาไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
เหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการ
วางแผนพัฒนา โดยกาหนดเป้ าหมายในการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้ส อดคล้ องกับแนวทางการ
ดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน

แนวทางการดาเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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พร้ อ มทั้ ง วางแผนปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ให้ ชัด เจน ผ่ า นการประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งาน
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
1. คัด เลื อกพัน ธุ์พืช ที่ผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ พิ จารณาแล้ ว ว่ าควรมี การวางแผนพั ฒ นาพัน ธุ์เ พื่อ การใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
2. ดาเนิน การทูลเกล้ าฯ ถวายแผนการพัฒ นาพันธุ์พืช ที่คัดเลื อกแล้ ว เพื่อให้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาพันธุ์พืชดาเนินการพัฒนาพันธุ์พืช
และนาออกไปสู่ประชาชน และอาจนาไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป
4. ดาเนินการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพื่อประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย
*หมายเหตุ
กิจกรรมนี้ครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนาพันธุ์ของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก
พืช เช่น สัตว์ และจุลินทรีย์ เป็นต้น
3. กรอบการสร้างจิตสานึก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
ได้ มี ค วามรู้ ความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ พื ช พรรณไม้ และการอนุรั ก ษ์ พั นธุ ก รรมพื ช ของประเทศ จนตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่
ดาเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมสร้างสร้างจิตสานึก ให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสาคัญและ
ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสาคัญต่อการ
จัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุ น
ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ ให้ดาเนินการในกิจกรรมนี้ โดยกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วน
ของหน่ว ยของตนให้ ชัดเจน พร้ อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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แนวทางการดาเนินกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย นาไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
1.1 อพ.สธ. กาหนดจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรีย น โดยสร้างจิตสานึกให้
เยาวชน นั กเรียนเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้ รู้จักหวงแหนและรู้จักการนาไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีคู่มือการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่ อพ.สธ. โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่
สานักงาน อพ.สธ. สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22
โทรสาร : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2221
E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์อพ.สธ.
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm
1.2 อพ.สธ. กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยให้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ ท้องถิ่นและรวบรวม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชพรรณ เป็นที่
เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดสาหรับค้นคว้าและนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้
1.3 โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่ วนท้องถิ่นและชุมชน
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นในการสารวจจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ดูรายละเอียดในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5 ปีที่ห้า ในหนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล 4)
1.4 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ทาอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดและนาไปสู่การประเมิน
เพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
1.5 การดาเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรดาเนิน งานให้ เ ป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดขึ้น และรับคาแนะนาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา
อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 7
1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความสาคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การดาเนินงานเป็น
หลัก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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1.7 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านัก งานสภาการศึก ษา ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้น ฐาน ส านั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษา ส านักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ และสานั กมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการดาเนินงานร่ว มกับ อพ.สธ. ร่วมกัน
พิจารณาและวางแผน เพื่อนาแนวทางดาเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ
โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
2. พิพิธภัณฑ์
เป็นการขยายผลการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
ต่ า ง ๆ ให้ ก ว้ า งขวางยิ่ ง ขึ้ น โดยใช้ ก ารน าเสนอในรู ป ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง เป็ น สื่ อ เข้ า ถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป
ตัวอย่างเช่น
2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ดาเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพั ฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดทาแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุ กรรมพืชในลักษณะโดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืช ดาเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่นกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ
นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่
2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ดาเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช ดาริ เช่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภั ณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย เขาหมาจอ ตาบลแสมสาร อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดาริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ
2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ
2.7 ศูนย์การเรียนรู้
3. งานอบรม
อพ.สธ. ดาเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและ
จัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ
ศู น ย์ ฝึ ก อบรมของ อพ.สธ. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ที่ ก ระจายอยู่ ต ามภู มิ ภ าคต่ า ง ๆ
ตัวอย่างเช่น
1) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลาตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
3) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
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(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขา หมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
4) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (อพ.สธ.-องค์การสวนสัตว์ฯ)
5) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
6) ศูนย์ประงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนวารินชาราบ
อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี
7) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอานาจเจริญ อ.เมือง จ.อานาจเจริญ
*หมายเหตุ
ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดาเนินงานจัดฝึกอบรมในลักษณะเดียวกัน เช่น การอบรมอาสา สมัคร/
ประชาชน/นั กศึ กษาในสถาบั น การศึกษา หรื อนักเรียนในหมู่บ้าน ในพื้นที่ ปกปักพันธุ กรรมพืช ให้ อยู่ใ น
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือดาเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดย
อยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใ นสาขาต่ า ง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่
ละสาขาให้คาแนะนา และให้แนวทางการศึกษา ได้แก่ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นาในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ
ให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป โดยที่ อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชดาริ
ให้ดาเนินการในกิจกรรมนี้ โดยกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตน
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.
ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
1. อพ.สธ. เป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ที่ มี ค วามพร้ อ มในการ
ดาเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามที่ได้พระราชทาน
พระราชวินิจฉัย โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเพื่อเสนอผลการดาเนินงานของ อพ.สธ.
สาหรับในระยะ 5 ปีที่หก กาหนดเป้าหมายในการจัดการประชุมใหญ่ดังนี้
พ.ศ. 2560
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
สถานที:่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2562
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
สถานที:่
แนวทางการดาเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)
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พ.ศ. 2564

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :____________________
สถานที:่

นอกจากการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการที่จัดทุก ๆ สองปีนี้ ยังมีการจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค, การร่วมจัดแสดง
นิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริแต่ละหน่วยงาน, การนาเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และ
นักวิจัย อพ.สธ. ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ เป็นต้น
2. หน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดยผ่านทาง
มูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)
3. การดาเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดย
ที่ อพ.สธ. สนั บ สนุ น ให้ มี ผู้ ส มัค รเป็ น สมาชิ กชมรมฯ ตามเงื่อ นไขของชมรมฯ โดยที่ ช มรมทั้ง สอง มีก าร
ดาเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้ าไปศึกษาทางานวิจัยในพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมสารวจทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด
4. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดาริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนใน
กิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ
เอง หรือ ขอใช้สถานที่ของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริเอง แต่ผ่านความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
5. การทาหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
6. การเผยแพร่ โ ดยสื่ อ ต่ า ง ๆ เช่ น การท าหนั ง สื อ วี ดี ทั ศ น์ เอกสารเผยแพร่ เว็ บ ไซต์
ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้
สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
7. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ใน
ส่วนที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
8. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
9. การดาเนินงานเรื่องฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
10. การดาเนินงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.

ติดต่อประสานงาน อพ.สธ.
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
รองหัวหน้าสานักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ piyarat.rspg@gmail.com
แนวทางการดาเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564)

