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แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีทหี่ ก
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ข้างต้น จึงกําหนดแนวทางและแผนการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมีกิจกรรม 8
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดําเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
โดยที่ อพ.สธ.สนับ สนุน และร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่ วมสนองพระราชดํ าริ จัดทําแผนปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ล ะปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระสําคัญในการดําเนินงาน เช่น พื้นที่เป้าหมายในการ
ดําเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
และงบประมาณในการดําเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจําปี/โครงการ ภายใต้แผน
แม่บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปัก
ทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดยมีกิจกรรมที่
ดําเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ป่าธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีพื้นที่ป่าดั้งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ แต่จะต้องเป็นพื้นที่
นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
กับราษฎรโดยเด็ดขาด
2. เพื่อร่วมมือกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยที่กรมฯ นําพื้นที่ของกรมฯ
มาสนองพระราชดําริ ตามความเหมาะสม
ตั ว อย่ า งพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชดํ า ริ เช่ น พื้ น ที่ ป่ า ในศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ พื้นที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พื้นที่ป่าของสถาบันการศึกษา พื้นที่ป่าของสวน
สัตว์ พื้นที่ป่าของเขื่อนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ป่าของภาคเอกชนที่
ร่วมสนองพระราชดําริ เป็นต้น
โดยการดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ป กปั ก ทรั พ ยากร ซึ่ ง ทั้ ง นี้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน/
คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดํารินั้น ๆ โดย อพ.สธ. สามารถเป็น
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ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดําริ สนับสนุนบุคลากร/
นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดําเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
1. การทําขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร
2. การสํารวจ ทํารหัสประจําต้นไม้ ทํารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ของ หน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดําริ
3. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่นสัตว์
จุลินทรีย์
4. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน้ํา
คุณภาพอากาศ เป็นต้น
5. การสํารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่
6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใน
ระดับหมู่บ้าน ตําบล สนั บ สนุน ให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่ ปกปั ก ทรั พยากร เช่ นมีกิจ กรรมป้ องกั นไฟป่ า
กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร เป็นต้น
ข้อมูลที่ได้นํามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือ
เอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชดําริเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถนําไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
2. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายในการดําเนินงานในกิจกรรมนี้
3. พื้นที่ที่นํามาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการนําพื้นที่นั้นเข้ามาน้อมเกล้าฯ ถวาย
เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้นที่ที่ดําเนินการโดยหน่วยงานนั้น ๆ ที่เป็น
เจ้าของ แต่ใช้แนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้น ๆ มีนโยบายใน
การดํ าเนิ นการปรั บ ปรุง หรื อต้ องการใช้ พื้นที่ ปกปั ก ทรั พ ยากร เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ กรรมอื่ น ๆ ทางหน่ว ยงานสนอง
พระราชดําริฯ นั้น ๆ สามารถดําเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่เป็นพื้นที่ล่อแหลมต่อการ
สูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง
สําหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
หมู่บ้าน ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อสํา รวจและเก็ บ รวบรวมทรั พยากรในพื้นที่ ได้แ ก่ท รั พยากรกายภาพ ทรั พ ยากรชี วภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้นที่ที่ทราบแน่ชัดว่ากําลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากป่า
กลายเป็ น สวน พื้ น ที่ ต ามเกาะต่ า ง ๆ ที่ จ ะกลายสภาพเป็ น พื้ น ที่ ท่ อ งเที่ ย ว พื้ น ที่ ที่ เ ร่ ง ในการสร้ า งถนนและ
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สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ ให้พิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เป็นแกนกลางดําเนินงานในแต่ละพื้นที่เป็นสําคัญ
2. เพื่ อสํารวจและเก็ บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ได้ แ ก่ท รัพยากรกายภาพ ทรั พยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ
อาจจะกําลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นคนละกับพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1
โดยที่ อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ เช่น จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมสํารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ กําหนดพื้นที่เป้าหมายใน
การดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ
อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้ง
ในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมายเดิมให้
แล้วเสร็จเป็นลําดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลาง
ดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งพื้นที่ แต่อาจเริ่มต้นในพื้นที่ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการพั ฒนาหรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนเช่น พื้ นที่กําลังจะสร้างอ่างเก็บน้ํา สร้าง
ศูนย์การค้า พื้นที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พื้นที่สร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นที่ที่กําลังถูกบุก
รุก และในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สําหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาหรือมีการเก็บใน
รูปเมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บ ชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิต
(เพื่อนํามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)และสําหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) สามารถ
เก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและนําทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปดําเนินงานในกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และนําไปสู่การดําเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อนําทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ใน
กิจกรรมที่1 และกิจกรรมที่ 2 ทําการคัดเลือกมาเพื่อดําเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่องโดยการนําพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์เพิ่มในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียกว่าพื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร
2. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่เแหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ (ex situ)ทั้งในแปลง
เพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มี
อยู่6 ศูนย์ทั่ วประเทศพื้นที่ ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิ ชาการเกษตรสวนสัตว์ฯ พื้นที่จังหวั ด พื้นที่
สถาบันการศึกษาที่นําเข้าร่วมสนองพระราชดําริเป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ป่าชุมชนที่ร่วม
สนองพระราชดําริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ และสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณอพ.สธ. สวนจิตรลดาเก็บในรูปสารพันธุกรรม
หรือดีเอ็นเอและศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
โดยที่ อพ.สธ. ดําเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ
เช่น จังหวัดต่าง ๆ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ กรม
วิ ช าการเกษตร สถาบัน การศึก ษาต่ าง ๆ ฯลฯ กํ าหนดพื้ นที่ เป้ า หมายในการดํ า เนิ น งานสํา รวจเก็ บ รวบรวม
ทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นลําดับ
แรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางดําเนินงานในพื้นที่
รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช มี
แนวทางดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพื้นที่และสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช งาน
ปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนที่ต้นพันธุกรรมและทําพิกัดต้นพันธุกรรม
2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคารพันธุกรรม
ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ ศึกษา
สูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และใน
ไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น
6. การดํ า เนิ น งานในรู ป ของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุ ก ขชาติ สวนสาธารณะต่ า ง ๆ การปลู ก พื ช ใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
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ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
ให้ดําเนินการให้มีสถานที่เพาะเลี้ยงหรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดําเนินงานคล้ายคลึงกับการดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถนําไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรม
ที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและนําไปสู่การดําเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
2. กรอบการใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ใน
อพ.สธ. ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวย
ประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดําริ โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอื่น ๆ ที่สํารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษา
ไว้จากกิจกรรมที่ 1-3
2. เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและดําเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ
นําไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนวพระราชดําริ และมีแนวทางนําไปสู่การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และทําหน้าที่เป็นแกนกลางในการดําเนินงาน
ด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตร
กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ โดยกําหนดพื้นที่เป้าหมายและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการดําเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาติในดิน คุณสมบัติของน้ํา ฯลฯ จากแหล่งกําเนิดพันธุกรรมดั้งเดิม
ของพืชนั้น ๆ
2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพที่
คัดเลือกมาศึกษา
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3. การศึ ก ษาด้ า นโภชนาการ องค์ ป ระกอบของสารสํ าคั ญ เช่ น รงควั ตถุ กลิ่ น สารสํ า คั ญ ต่ า ง ๆใน
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆที่เป็นเป้าหมาย
4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืชที่ไม่
เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึง
การศึกษาการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆเพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
5. การศึกษาการจําแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพื่อนําไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์
เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6. การจัดการพื้นที่ที่กําหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง
เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถ
ใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆของ อพ.สธ.
ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของ อพ.สธ. เริ่มดําเนินการใน 6 ศูนย์
ของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่
1) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียงอพ.สธ.
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียงอพ.สธ.
อ.วังม่วงจ.สระบุรี
3) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียงอพ.สธ.
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
4) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียงอพ.สธ.
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื้นที่สนองพระราชดําริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
5) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พื้นที่สนองพระราชดําริของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
6) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์
(พื้ น ที่ ส นองพระราชดํ า ริ ข องมู ล นิ ธิ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร ทะเลสยาม และพื้ น ที่ ส นองพระราชดํ า ริ ข องจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดาร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ บันทึกข้อมูลของการสํารวจเก็บรวบรวมการศึกษาประเมินการอนุรักษ์ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการทํางานในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
โดยทําการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศโดยเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็นข้อมูลเพื่อนําไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และทรัพยากรต่าง ๆ
โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะทํางาน ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการทําศูนย์ข้อมูลฯ กําหนดรูปแบบ
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ในการทําฐานข้อมูล โดยกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
1. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ จัดทําฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม
สําหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการ
สํารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
2. นําข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริองค์กรอื่น เช่น
กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืชอพ.สธ.
3. นําข้อมูลที่ได้จากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูกรักษา
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากรเพื่อการประเมินคุณค่าและนําไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์
พืชและทรัพยากรอื่น ๆ
4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการสํารวจเก็บ
รวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผน
ดําเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ เพื่อให้
สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางอาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล
5. หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ มีความประสงค์ที่จะดําเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จําเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลนั้น ๆ และขึ้นอยู่
กับพระราชวินิจฉัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้
ดําเนินการทําหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อํานวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมที่นําฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
จุลินทรีย์ ฯลฯ
โดยที่ อพ.สธ.มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆเช่น
ในเรื่องของพืช มีการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์
ระยะยาวและนําแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระ
ราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมนําไปปฏิบัติ
พันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอื่น ๆ ที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้นเมืองต่าง ๆ ที่สามารถวางแผน
นําไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา
ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน
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พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
นั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. จัดประชุมคณะทํางานทรัพยากรต่าง ๆ คัดเลือกพันธุ์พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการ
วางแผนพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
2. ดํ า เนิ น การทู ล เกล้ า ฯ ถวายแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรที่ คั ด เลื อ กแล้ ว เพื่ อ ให้ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. ประสานงานเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี ค วามพร้ อ ม ในการพั ฒ นาพั น ธุ์ ท รั พ ยากรต่ า ง ๆ เช่ น พั ฒ นา
พันธุกรรมพืช ดําเนินการพัฒนาพันธุ์พืชและนําออกไปสู่ประชาชน และอาจนําไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป
4. ดําเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพื่อประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
มีแนวทางการดําเนินงานคล้ายคลึงกับการดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
3. กรอบการสร้างจิตสํานึก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสําคัญและ
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานได้แก่
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อให้เยาวชนประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั้งสามฐาน ให้
รู้จักหวงแหนรู้จักการนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งมีความสําคัญต่อการจัดการการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของ
ประเทศอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ วางแผนและขยายผลเพื่อนําแนวทางการสร้างจิตสํานึกใน
การรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น ๆ
โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริให้ดําเนินการในกิจกรรมนี้ โดย
กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
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แนวทางการดําเนินกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
วั ฒนธรรมและภู มิ ปัญ ญาของประเทศไทย นํ าไปสู่ก ารพัฒนาคนให้ เข้ ม แข็ งรู้ เท่ าทั นพร้อมรั บกับ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
1.1 อพ.สธ. กําหนดจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตสํานึก
ให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์ข องทรัพยากร ให้รู้ จักหวงแหนและรู้จักการนําไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีคู่มือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็น
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่ อพ.สธ. โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการสมัครได้
ที่
สํานักงาน 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
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ.(www.rspg.or.th)
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm
1.2 อพ.สธ.กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือการที่
สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุณครู/อาจารย์ นําพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนไป
เป็นสื่อในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพื้นที่สามารถใช้พื้นที่
ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีห้องสมุดสําหรับค้นคว้าและนํางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆใช้
ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ถ้าในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีพื้นที่ในการสํารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้
ใช้พื้นที่ที่อยู่รอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่เพื่อใช้พื้นที่นอก
สถานศึกษา
1.3 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการ
สํารวจจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น นําไปสู่การจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น
1.4 สมาชิ ก งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น ทบทวนและปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ทําอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กําหนดและนําไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
1.5 การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรดําเนินงานให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กําหนดขึ้น และรับคําแนะนําจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา อพ.สธ.
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดําริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความสําคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การดําเนินงานเป็นหลัก
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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1.7 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการดําเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณา
และวางแผน เพื่อนําแนวทางดําเนิน งานอพ.สธ.บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ระบบโรงเรียน
2. งานพิพิธภัณฑ์
เป็นการขยายผลการดําเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การนําเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น
2.1 งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ที่ มี ชี วิ ต ดํ า เนิ น การโดยศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดทําแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่อื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม
2.2 งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พื ช ดํ า เนิ น การโดยหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชดํ า ริ เช่ น กรมอุ ท ยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ นัก
พฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่
2.3 งานพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ธรรมชาติ วิท ยาดํา เนิน การโดยหน่ ว ยงานที่ร่ ว มสนองพระราช ดํา ริ เช่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นต้น
2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย เขาหมาจอ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ
2.5 งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท้ อ งถิ่ น หอศิ ล ปวั ฒ นธรรม ของจั ง หวั ด และหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนอง
พระราชดําริ
2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ
2.7 ศูนย์การเรียนรู้
3. งานอบรม
อพ.สธ. ดําเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการสํารวจและ
จัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์
ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
1) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียงอพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
4) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วงจ.สระบุรี
5) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลําตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
6) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร.
7) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส.
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8) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พื้นที่
สนองพระราชดําริของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นที่สนองพระราชดําริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
9) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่โดย อพ.สธ. –มจ.
10) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี โดย อพ.สธ.-มอ.
11) ศูนย์ประสานงานอพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จ.ตรังโดย อพ.สธ.-มทร.ศ.
12) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ.
13) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐมโดย อพ.สธ.-ม.มหิดล
14) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอํานาจเจริญ จ.อํานาจเจริญโดย อพ.สธ.-ม.
มหิดล
15) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดย อพ.สธ. –
มทร.อ.
16) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย อพ.สธ.-มข.
17) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีโดย อพ.สธ.-มอบ.
18) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานีโดย อพ.สธ.- มรภ.อบ.
19) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์โดย อพ.สธ.
–มรอ.
หมายเหตุ
ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นผู้ดําเนินงานจัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการดําเนินงานและสนับสนุน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใน
สาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คําแนะนํา และให้แนวทาง
การศึกษา โดยจัดตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัครและ
เข้ามาทํางานตามแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานที่ตนเองสังกัด
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อยู่ โดยจัดตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นําในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป
4. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง ให้ดําเนินงานสมัครสมาชิกเข้า
มาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดยอพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานปี ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของ
ตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริที่มีความพร้อมในการดําเนินการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามที่ได้พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมี
การร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับ
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีกําหนดการประชุมฯสําหรับใน
ระยะ 5 ปีที่หกดังนี้
พ.ศ. 2560

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
พ.ศ. 2561
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2562
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
พ.ศ. 2563
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
พ.ศ. 2564
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน
2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการนําเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการขอ
อนุญาตในการนําเสนอผลงานทุกครั้ง
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดย
ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)
4. การดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยที่
อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง มีการดําเนินงาน
สนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษาทํางานวิจัยในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมสํารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กําหนด
5. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ สามารถดําเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7
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ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใช้
สถานที่ของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริเอง
แต่ ผ่ า นการวางแผนและเห็ น ชอบจาก อพ.สธ. และอบรมให้ กั บ เครื อ ข่ า ย อพ.สธ. เช่ น สมาชิ ก งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
6. การทําหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
7. การเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ เช่น การทําหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้
เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
8. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช ดําริ ในส่วนที่
เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
9. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
10. การดําเนินงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชดําริ โดยการ
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถดําเนินงานครอบคลุมทั้ง
สามฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยที่มี
คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ตําบลที่สนองพระราชดําริ มี 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบริหารและด้านจัดการ
2. ด้านการดําเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็นอีก6 งานได้แก่
1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2) งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3. ด้านผลการดําเนินงาน
โดยที่ทางองค์การบริหารส่วนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถทําหนังสือเข้ามาสนอง
พระราชดําริโดยตรง การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่ น อพ.สธ.-ตํ าบลที่ร่วมสนอง
พระราชดํ า ริ จั ด ทํ า แผนแม่ บ ทโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ร รมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตําบลที่สนองพระราชดําริ และนําไปสู่การประเมินเพื่อ
รับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. สนับสนุนงานปกติที่องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบในเรื่อง
ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนําภูมิปัญญานั้นไป
พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ทําให้เป็นมาตรฐานสากล
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2. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตําบล(อบต.)/เทศบาล ทํางานใกล้ชิดกับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่
ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็นกําลังในการร่วมสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับตําบล/
เทศบาล เกิดการสร้างจิตสํานึกในการรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งชี้ว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบในเรื่อง
ทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญามากํากับการใช้ประโยชน์ เช่น
พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการทํางานร่วมกัน
อบต./เทศบาล จะได้ข้อมูลทรัพยากรที่เป็นปัจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล
3. อบต./เทศบาล ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการทําทะเบียนทรัพยากรต่าง ๆ ของ
อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนําไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร นําไปสู่การเป็นหลักฐาน
ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียนอื่น ๆ ต่อไป และเป็น
การยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol)
ติดต่อประสานงาน อพ.สธ.
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
รองหัวหน้าสํานักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ piyarat.rspg@gmail.com

