
 

 

 



คํานำ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วม

สนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2569) 

โดยทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ได้ดําเนินการออก ประกาศที่ อพ.สธ. 

1/2565 เรื ่อง คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีคําสั่งที่ e 157/2565 เรื ่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง และคำสั่งที่ e 202/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2569) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือ

ใช้ เป็นกรอบการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564–30 กันยายน 2569) โดยมีการทบทวนแนวทาง

ปรับปรุงเพิ ่มเติมกรอบข้อเสนอโครงการที ่เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ตามมติ

คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 1/2565 สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ อพ.สธ. ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย และ 

เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  อันจะนําไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดําริโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อพ.สธ. สจล.) 

กันยายน 2565 
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เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          

สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และผู้อำนวยการโครงการ

ส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้ดำเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และดำเนินการเป็นธนาคาร         

พืชพรรณ โดยมอบให้โครงการส่วนพระองค์ฯ ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ดำเนินการ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นายแก้วขวัญ 

วัชโรทัย เป็นผู้อำนวยการ อพ.สธ. และประธานคณะกรรมการ อพ.สธ. 

อพ.สธ. จึงดำเนินงานสนองพระราชดำริตามแนวทางพระราชดำริ พระราชกระแสพระราชวินิจฉัย 

และตามกรอบแผนแม่บทที่วางไว้ 

 

พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน  

การปกปักพันธุกรรมพืช 

1) มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผ่านไปทางจังหวัดนนทบุรี  ทอดพระเนตรเห็น      

พันธุ์ไม้เก่า ๆ อยู่มาก เช่น ทุเรียนบางพันธุ์ อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่ แต่สวนเหล่านี้จะเปลี่ยนสภาพไป          

จึงทรงห่วงว่าพันธุ์ไม้เหล่านี้จะหมดไป 

2) ทรงให้สํารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นพืชที ่ขึ ้นอยู ่เดิมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื ่องมาจาก

พระราชดําริ และให้วัดพิกัดตําแหน่งของพืชต่าง ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

3) ทรงให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ที่เกาะละวะ จังหวัดพังงา 

  4)  ทรงให้อนุรักษ์ต้นหว้าใหญ่ในบริเวณวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นต้นหว้าที่ขึ้นอยู่     

ที่นั่นก่อนก่อสร้างวัง 

การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

1) ตามเกาะต่าง ๆ มีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยังไม่มีผู ้สนใจเท่าไร จึงน่าจะมีการสํารวจพืชพรรณ      

ตามเกาะด้วย 

2) ทรงให้รวบรวมพันธุกรรมหลายชนิด 

3) มีรับสั่งให้ดําเนินการศึกษาทรัพยากรบนเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงโดยให้ดําเนินการตั้งแต่

ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล 
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การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

1)  พระราชทานแนวทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยควรอนุรักษ์พันธุ์ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย 

2)  สร้างธนาคารพืชพรรณสําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ 

3)  ทรงให้มีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไว้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื ่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

1) เมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์อย่างไร และก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่าง ๆ ก็ยังเห็นว่ามี 

หน่วยงานทั้งหน่วยงานของรัฐและของเอกชน ทั้งเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร 

และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช เหตุผลที่ศึกษาพืชพรรณเพราะถือว่าง่าย กว่าการศึกษา

อย่างอื่น ศึกษาว่าพืชกี่ชนิด ทั้งเรื ่องชื่อของพืชชนิดต่าง ๆ เรื ่องงานอนุกรมวิธานก็ ศึกษากันหลายแห่ง          

จึงน่าจะมีการรวบรวมว่าแต่ละสถาบันนั้นได้ทํางานในส่วนของตนอย่างไร ตัวอย่างเช่น พืช ก็ได้ศึกษาในส่วนที่

แตล่ะแห่งได้รวบรวมนั้น ชื่อต่างหรือซ้ํากันอย่างไร เพ่ือที่จะได้ รวมกันว่าประเทศเรามีอะไรบ้าง 

2) ศึกษาคุณค่าทางอาหารของผักพื้นเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และได้มีการวิเคราะห์พิษภัยของพืช 

เหล่านั้นไว้ด้วย เดิมเท่าที่คิดก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องพิษภัย จากการวิจัยของนักวิชาการก็ได้ทราบว่ามีพืช

พื้นบ้านบางอย่างที่รับประทานกันอยู่ซงมีพิษบ้าง ถ้าบริโภคกันในสวนที่ เห็นท้องถิ่นก็อาจไม่เป็นพิษภัยมาก 

การส่งเสรมเป็นโครงการขึ้นมาแล้ว ก็จะมีการขยายพันธุ์เป็นจํานวนมาก และก็รับประทานอย่างนี้ซ้ำ ๆ ซาก ๆ 

ซึ่งจะมีอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง และพืชนี้จะเป็นประโยชน์ใน เชิงธุรกิจได้อีก ถ้าทราบสรรพคุณและ

นํามาใช้ในส่วนที่ขยายพันธุ์แล้วไม่เป็นอันตราย การขยายพันธุ์ จะเป็นการช่วยในเรื่องของการส่งเสรมอาชีพ

ให้แก่ราษฎรเพ่ิมข้ึน   แต่ต้องไม่ละเลยในเรองของ วิชาการ 

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

1) ทรงให้ทําศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงลักษณะของพืช

ออกมาเป็นภาพสีได้ เพ่ือความสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า 

2) ทรงให้ดําเนินการเชื่อมข้อมูลกันระหว่างศูนย์ข้อมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ กับ

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชสวนจิตรลดา 

3) ทรงให้ดําเนินการทําฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง โดยการบันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึกลงแผ่น

photo CD และเม่ือแล้วเสร็จให้ทำสําเนาให้หน่วยงานนั้น ๆ 
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4) ทรงให้หาวิธีดําเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่าง  ๆ สื่อถึงกันในระบบ

เดียวกนัได ้

5) อยากจะทําฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใช้ในการค้นคว้าได้ด้วยกัน คิดว่าทําฐานข้อมูลใน 

คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้การเรียนชื่อพืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้ 

6) เพื่อเป็นสื่อในระหว่างสถาบันต่าง ๆ บุคคลต่าง ๆ ที่ทำการศึกษาให้สามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน

เพ่ือให้การศึกษาไม่ซำ้ซ้อน สามารถที่จะดำเนินการไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ทางวิชาการได้ 

7) ฐานข้อมูลทางด้านพืชในหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มีหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ มีพืชที่นักวิชาการ นักวิจัย 

และนักพฤกษศาสตร์รุ่นแรก ๆ ได้เก็บตัวอย่างพรรณพืชแห้งเก็บไว้เป็นเวลาเกือบจะร้อยปีแล้ว ตัวอย่างพรรณ

ไม้เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูง จะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาแต่ว่าของต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมเก่าแก่ไปตาม

กาลเวลาจะเสียหายอย่างน่าเสียดาย แต่สมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้ เพ่ือให้นักวิชาการได้ศึกษาก็

ขอให้ช่วยกันทําโครงการถ่ายรูปและถ่ายข้อมูลพรรณไม้เพื่อเป็นฐานข้อมูล แต่การเก็บฐานข้อมูลไว้แห่งเดียว

อาจสูญหายได้ก็มีความคิดกันว่าจะให้หน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันเก็บ หากที่หนึ่งเกิดเหตุเสียหายไปก็จะได้มี

ข้อมูลเอาไว้ไม่สูญหายไปจากประเทศไทยหรือจากโลกนี้ไปหมด ฐานข้อมลูนี้เป็นของมีค่าต้องช่วยกันดูแลให้ดี 

และผู้ที่จะมาใช้ให้ถูกต้องให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยแก่มนุษยชาติต่อไป 

8) ให้ระมัดระวังในการนําข้อมูลพืชพรรณที่หากยากในประเทศไทยลงเว็บไซต์ อาจทําให้ชาวต่างชาติ 

นําไปศึกษาและอ้างว่าเป็นของตนเองได้ 

การสร้างจิตสำนึก 

1) พระราชทานแนวทางการสอนและอบรม ให้เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ควรใช้วิธี 

ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณและเกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป    

การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง 

จะทําให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว 

2) พระราชทานแนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยควรให้เด็กหัดเขียนตํารา

จากสิ่งที่เรียนรู้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการนําต้นไม้มาปลูกเพ่ิมเติมให้เด็กรู้จักนั้น ต้องไม่มีพืชเสพติด 

3) ควรนําตัวอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชด้วยเพราะในจังหวัดตาก มีหิน แร่     

อยู่มากชนิด 

4) ทรงให้หาวิธีการที่จะทําให้เด็กสนใจในพืชพรรณต่าง ๆ และเกิดความสงสัยตั้งคําถามตนเอง

เกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจนั้น ซึ่งจะนําไปสู่การศึกษาทดลอง ค้นคว้าวิจัยอย่างง่าย ๆ ที่โรงเรียนที่ ไม่มี 
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ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนัก ก็สามารถดําเนินการได้ หากอาจารย์ในโรงเรียนต่าง ๆ ทําได้ดังนี้ก็ จะช่วยให้

เด็กเป็นคนฉลาด 

5) เรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือเด็กมีความรู้และมีความรักในทรัพยากรคือ การรักชาติ รักแผ่นดิน 

ทำได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ  โดยนอกจากพืชพรรณแล้วสิ่ งที่มีในธรรมชาติ  สิ่งที่หาได้ง่าย  ๆ นั้น  

ก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่าง ๆ ได้หลายอย่าง วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ไม่ต้องหา ของอื่นให้

เป็นตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะทําให้เรื่องการเขียนรายงานทําให้ หัดเขียนหนังสือ

หรืออาจแต่งคําประพันธ์ในเรื่องของวิชาการท้องถิ่นเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วที่จะให้

นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ท้องถิ่น นอกจากความรู้ที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว แม้แต ่ต ําราก็ม ีการ

ส่งเสริมให้ครูอาจารย์ในท้องถิ่นได้รวบรวมความรู้ หรือได้แต่งข้ึนในระยะนี้  เท่าที่เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการ

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่นมาบ้าง แต่ในด้านของธรรมชาตินั้นยังมีค่อนข้างน้อย การอนุรักษ์

ทรัพยากรนั้นไม่ใช่เฉพาะให้เด็ก นักเรียนปลูกป่าหรือว่าให้อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว  ก็พยายามให้

ออกไปดูข้างโรงเรียนว่าที่ นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้นั้นชื่ออะไร เป็นอะไร พืชพรรณหลายอย่างซึ่งก็ยังไม่เป็นที่

รู้จักในส่วนกลาง ในท้องถิ่นนั้นกม็ีชื่อพ้ืนเมือง แต่พอเอาเข้าจริง แม้แต่ชื่อวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีใครแน่ใจว่าชื่อ

อะไร กน็ำมาศึกษา 

  6) ด้านสาระที่จะต้องใช้เป็นการสอนต้องปรับปรุงให้ใหมทันเหตการณ์อยู่เสมอ ดังที่ทอดพระเนตรที่

โรงเรียนสตรีภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

การดำเนินงานเฉพาะพื้นที่ 

1) การดำเนินงาน อพ.สธ.บริเวณเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง มีดังต่อไปนี้ 

 ให้มีรูปแบบการดำเนินการให้เกาะแสมสารเป็นแหล่งศึกษา 

• ให้ศึกษาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล (ศึกษาในทุกทรัพยากร) 

• ให้มีการจัดทำป้ายบอกชื่อและประโยชน์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิด พร้อมทั้งมีเอกสารหรือแผ่นพับ

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ 

• ให้มีการรวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้า โดยเน้นระบบนิเวศวิทยาแบบ

ภาพรวมทั้งระบบ ซึ ่งรวมถึงสัตวต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้ได้รวมเอาเกาะเล็ก ๆ รอบเกาะ

แสมสารเข้าในโครงการฯ           ในลักษณะผสมผสานเนื ่องจากอยู ่ใกล้ กันและมีความ

คล้ายคลึงกันในหลาย ๆ ด้านให้ทำการสำรวจทั้งด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา      

แร่ธาตุ ฯลฯ ไปพร้อม ๆ กัน 
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• ควรพิจารณาหาแหล่งน้าจืดให้เพียงพอ 

• อาคารสิ่งก่อสร้างควรทำในลักษณะชั่วคราวและเรียบง่าย 

• ควรจัดกลุ ่มอาจารย์ นิสิตนักศึกษา เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนด้อยโอกาสเข้ามาศึกษา

ธรรมชาติ 

2) การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ให้กองทัพเรือใช้ งบประมาณปกติ โดย

เมื่อเสร็จแล้วให้กองทัพเรือดูแลรับผิดชอบจัดการโดยทาง อพ.สธ. เป็นแกนกลางและเป็นฝ่ายวิชาการประสาน 

และให้มีการศึกษาต่อเนื่องสำหรับด้านการจัดแสดงผลงานวิชาการ ควรคำนึงถึงการซ่อมบำรุงและอุปกรณ์การ

แสดงไม่ซํบซ้อนในด้านการจัดการควรเน้นให้คนมาชมที่พิพิธภัณฑ์ และพิพิธภัณฑ์นี้ควรมีรายได้ 

การบริหารจัดการและอ่ืนๆ 

1) งานที่หน่วยราชการต่าง ๆ ได้ทำมาแล้วเป็นจำนวนมากและมีการตั้งหน่วยขึ้นมาใหม่ ถ้ามีการ

ไดม้าประชุมพร้อมกันจะได้ตกลงกันว่าใครทำอะไร จะได้ไม่ซ้ำซ้อนกัน และในส่วนที่เหลือถ้าซ้ำกันก็อาจตกลง

กันได้ว่างานนี้ใครจะทำซึ่งงานในส่วนที่สำนักพระราชวังเคยทำอยู่ หากมีหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบโดยตรงรับ

ไปทำแล้วทาง อพ.สธ. – สำนักพระราชวัง มอบส่วนนี้ และปรับมาทำงานด้านการประสานงานหรือประสาน

ความร่วมมือ และพิจารณาดูว่าจะทำงานได้ โดยประหยัดงบประมาณได้อย่างไร บางส่วนที่อาจจะยังไม่จำเป็น

ในขั้นนี้หรือว่าทำได้ไม่ต้องเน้นความหรูหรา หรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใช้จริง ๆ และก็ประหยัดไป

ได้เป็นบางส่วนก็จะดี 

2) งานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดเป็นเรื่องทาได้ยากและทำได้ช้า คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวจะ

ครอบคลุมไม่ได้ทั ้งหมด ถ้ามีหลาย ๆ หน่วยงานช่วยกันก็อาจจะได้งานมาก ปัจจุบันประเทศค่อนข้ างจะ

ฝืดเคืองเพราะฉะนั้นทำงานอะไรถึงแม้จะเป็นงานที่ดี ถ้าตกลงกันได้แล้วก็จะเป็นการประหยัดพลังคนหรือ

งบประมาณ  

 อพ.สธ. มีจุดประสงค์สำคัญที ่จะให้หน่วยงานต่าง ๆ ที ่ได้ทำงานมา ได้มีโอกาสแลกเปลี ่ยน           

ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ซ่ึงกันและกันรวบรวมข้อมูลเพื่อทาให้วิชาการด้านนี้ก้าวหน้าไปและเป็น

การประหยัดเพราะแทนที่ต่างคนต่างทำงานไหนที่มีผู้ทำแล้วจะได้ร่วมกันทำโดยไม่ซ้ำซ้อนกัน 

3) งานปัจจุบันเรื่องการรักษามาตรฐานเป็นเรื่องสำคัญเพราะงานอาจจะไม่จำกัดอยู่แต่ภายในประเทศ 

อาจจะต้องมีการติดต่อไปถึงประเทศอ่ืนด้วย เป็นการสร้างความเจริญให้แก่ประเทศเพราะฉะนั้นจะต้องทำงาน

ในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได้ 
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4) โครงการฯแบบนี้ไม่ใช่จะทำสำเร็จในเวลาสั้นๆ ต้องมีโครงการระยะที่หนึ่ง ระยะที่สอง และระยะ

ต่อๆ ไป ต่อไปก็ต้องศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติต่าง ๆ ของพวกนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจ เมื่อสนใจแล้วก็

อยากปกปักรักษาไม่ทำลายให้สูญสิ้นไปก็เป็นการช่วยอนุรักษ์เป็นอย่างดี 

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 

1) มีพระราโชบายที่ให้มีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

(จฬ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักพระราชวังที ่ให้ อพ.สธ.            

เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานโดยตรงและผ่านทางศูนย์แม่ข่ายประสานงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

การดูแลเครือข่ายของ อพ.สธ. (สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์  โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ ่น)           

ที่ครอบคลุมอยู่ทั ่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ

นวัตกรรม กำกับดูแลมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นพี่เลี ้ยงให้กับโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น และ

ศึกษาวิจัยต่อยอดเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

2) อพ.สธ. สน ับสน ุนให้มหาว ิทยาล ัยต ่าง ๆ (หน ่วยงานร ่วมสนองพระราชดำร ิกล ุ ่ม G5                  

กลุ่มมหาวิทยาลัย และกลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) เป็นศูนย์

ประสานงาน อพ.สธ. ทั่วประเทศ และประสานกับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ในการดำเนินงานสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของ อพ.สธ. ที่ไปดำเนินงานร่วมกับเครือข่าย อพ.สธ. ให้

ครอบคลุมทั้งประเทศ 

3) ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ดำเนินงานอยู่ภายใต้การกำกับ

ดูแลของคณะกรรมการ ดำเนินงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัย ที่มีอธิการบดีเป็นประธาน 

4) ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ถือเป็น

การดำเนินงานตามกรอบการสร้างจิตสำนึก ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ตามแผนแม่บท อพ.สธ. โดยมีโครงสร้างการทำงานของศูนย์ฯ และมีบุคลากรดำเนินงานอย่างชัดเจนใน

มหาวิทยาลัย 

 

ที่มา : แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-30 กันยายน พ.ศ. 2569)

แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด 
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 2569) 

อพ.สธ. มีเป้าหมายในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของทรัพยากรให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ
จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยและให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรให้สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ  อพ.สธ. จึงก าหนด
แนวทางและแผนการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 กันยายน พ.ศ. 
2569) ซึ่งเป็นการด าเนินงานปีที่ 31-35 ของ อพ.สธ. โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน
และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

อพ.สธ. ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานประสานงาน ให้ค าปรึกษา สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริ จัดท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แผนแม่บท ซึ่งแต่ละแผนจะมีระยะเวลา 5 ปี ของ
ปีงบประมาณ โดยที่หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริมีคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานฯ มีการ
ประชุมกันอย่างสม่ าเสมอและแต่งตั้งคณะท างานหรือคณะอนุกรรมการในด้านต่างๆ รวมถึงมีคณะท างานหรือ
คณะอนุกรรมการในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน  โดยระบุ
สาระส าคัญในการด าเนินงาน เช่น พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและข้ันตอนการด าเนินงาน และการบริหาร
จัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้พิจารณาจาก
แผนปฏิบัติงานรายปี เพ่ือให้อยู่ในแนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. และสนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ
ต่างๆ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ. เพ่ือของบประมาณในการด าเนินงานไปยังแหล่งทุนต่างๆ ต่อไป 

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
เป็นกรอบการด าเนินงานที่เน้นในเรื่องของการรักษาพ้ืนที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่อยู่ของหน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชด าริเป็นเจ้าของครอบครองโดยถูกกฎหมาย ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ในพ้ืนที่นั้นๆ ว่ามีทรัพยากรอะไร เพ่ือ
วางแผนและด าเนินการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ นอกจากนั้นให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริดูแลในพื้นที่ที่ก าลัง
จะเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่ของหน่วยงานเอง และร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่หน่วยงานตั้งอยู่ในการร่วม
ส ารวจทรัพยากร เพ่ือเก็บรวบรวมทรัพยากรที่ล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ และทรัพยากรที่มีศักยภาพเพ่ือมาพัฒนาต่อไป 
และสามารถท่ีจะก าหนดให้เกิดพ้ืนที่ส าหรับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายพันธุ์ทรัพยากร เพ่ือการศึกษาวิจัยและน าไปใช้
ประโยชน์ เป็นการเพ่ิมทรัพยากรที่มีอยู่ในสภาพธรรมชาติให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ไม่สูญพันธุ์และมีวัตถุดิบเพียงพอใน
การศึกษาวิจัย หรือเป็นตัวอย่างในการปลูกรักษาทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนกรอบการเรียนรู้ทรัพยากรนี้ 3 
กิจกรรมได้แก ่กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและกิจกรรม
ที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้  
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-30 กันยายน พ.ศ. 2569)

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
เป้าหมาย  

1. เพ่ือปกปักรักษาพ้ืนที่ป่าธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ (in situ) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ที่มีพ้ืนที่ป่าดั้งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ แต่จะต้องเป็นพ้ืนที่
นอกเหนือจากพ้ืนที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  หรือจะต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหากับ
ราษฎรโดยเด็ดขาด  

2. เพ่ือร่วมมือกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยที่กรมฯ น าพ้ืนที่ของกรมฯ มา
สนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 

ตัวอย่างพ้ืนที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พ้ืนที่ป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ พ้ืนที่ป่าของสถาบันการศึกษา พ้ืนที่ป่าของสวนสัตว์ พ้ืนที่ป่าของเขื่อนต่างๆ ภายใต้การดูแลของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ้ืนที่ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พ้ืนที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปก
ปักรักษา ป่าชุมชน เป็นต้น โดยการด าเนินงานในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรนี้อยู่ภายใต้การด าเนินงานของคณะกรรมการ
ด าเนินงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด ารินั้นๆ โดย อพ.สธ. สามารถ
เป็นผู้ประสานและสนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร ประสานศูนย์แม่ข่ายประสานงาน/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในการสนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยเพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่  

แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
1. การท าขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร และให้ระบุสถานะพ้ืนที่ว่าอยู่เอกสารสิทธิ์ประเภทใด
1.1 เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ของหน่วยงานฯ
1.2 เป็นพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืนแต่อนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้พ้ืนที่นั้นได้ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของและมี

เอกสารอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่นั้นๆ) 
*พื้นที่ปกปักทรัพยากรต้องไม่เป็นพื้นที่ท่ีมีกรณีพิพาทกับราษฎร ในเรื่องของการบุกรุกหรือแผ้วถาง

2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ และบันทึกค่าพิกัดต าแหน่ง เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

3. การส ารวจ ท ารหัส และบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช
เช่น สัตว์ จุลินทรีย์ 

4. การส ารวจ ท ารหัส และบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งของทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน หิน แร่ธาตุต่างๆ คุณภาพ
น้ า คุณภาพอากาศ เป็นต้น 

5. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ 
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6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่สถานศึกษา  เช่น นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ใน
ระดับหมู่บ้าน ต าบล สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบๆ พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร เช่น มีกิจกรรมป้องกันไฟป่า กิจกรรม
ร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร เป็นต้น  

7. ด าเนินการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  สามารถท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือด าเนินการใดๆ ที่ไม่
กระทบกระเทือนความเป็นป่าธรรมชาติดั้งเดิม 

เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
1. Template 9 ใบงานใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึก
2. Form F2-M
3. Application งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.
4. Platform Land Viewer
5. Platform EO Browser
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ จ านวน ชนิดของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบอย่างชัดเจน
2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน application งานฐานทรัพยากร

อพ.สธ. หรือถ้ามีรูปแบบของตารางฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทรัพยากร  อพ.สธ. 

หมายเหตุ 
1. พ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร เป็นคนละพ้ืนที่กับพ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากรและคนละพ้ืนที่กับพ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
2. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
3. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้แนวทางการรักษาพ้ืนที่และทรัพยากรที่มีอยู่ภายในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายหลักใน

การด าเนินงานในกิจกรรม 
4. พ้ืนที่ที่น ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการน าพ้ืนที่นั้นเข้ามาน้อมเกล้าฯ

ถวาย เพ่ือให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพ้ืนที่ที่ด าเนินการโดยหน่วยงานนั้นๆ ที่เป็น
เจ้าของ แต่ใช้แนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้นๆ มีนโยบายในการ
ด าเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร เพ่ือใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ 
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นั้นๆ สามารถด าเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. เปลี่ยนกิจกรรมในการด าเนินงานในพื้นที่นั้นๆ ได้ แต่ในกรณี
ที่เป็นพ้ืนที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีประชุมและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริและประชุมร่วมกับ อพ.สธ. เพ่ือหาข้อสรุปในการด าเนินงาน
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ต่อไป  

5. สามารถน าทรัพยากรที่ส ารวจเก็บรวบรวมได้/ขยายพันธุ์เพ่ิมเพ่ือไปด าเนินงานในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรม
ปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 

6. ส าหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักเรียน/นักศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน
หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ให้จัดงานอยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
เป้าหมาย  

1. เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพ้ืนที่ภายใต้รัศมี 50 กิโลเมตรหรือมากกว่าของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพ้ืนที่ที่
ทราบแน่ชัดว่าก าลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่น จากป่ากลายเป็นสวน พ้ืนที่ตามเกาะต่างๆ ที่จะกลายสภาพ
เป็นพ้ืนที่ท่องเที่ยว พ้ืนที่ที่เร่งในการสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างต่างๆ  ให้พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของ
หน่วยงานที่เป็นแกนกลางด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่เป็นส าคัญโดยจะต้องประสานงานและขออนุญาตการร่วมส ารวจกับ
เจ้าของพ้ืนที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน  

2. เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพ้ืนที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเอง ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อาจจะก าลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้แต่เป็นคนละ
พ้ืนที่กับพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1  

อพ.สธ. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น จังหวัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่างๆ ในการร่วมส ารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้ง
ในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  

แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้นๆ ทั้งพ้ืนที่ แต่อาจเริ่มต้นในพ้ืนที่ที่จะมีการ
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เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา หรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อน  เช่น พ้ืนที่ก าลังจะสร้างอ่างเก็บน้ า สร้าง
ศูนย์การค้า พ้ืนที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่างๆ พ้ืนที่สร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พ้ืนที่ที่ก าลังถูกบุกรุก 
และในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมโดยอาจด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
พ้ืนที่ที่ส ารวจจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่เป็นของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเอง หรือถ้าเป็นพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืน 
เจ้าของพ้ืนที่นั้นๆ ต้องอนุญาตให้เข้าส ารวจได้  

2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ และบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งเพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่
3. การส ารวจ ท ารหัสและบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น

สัตว์ จุลินทรีย์ 
4. การส ารวจ ท ารหัสและบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งของทรัพยากรกายภาพ เช่น ดิน หิน แร่ธาตุต่างๆ คุณภาพ

น้ า คุณภาพอากาศ เป็นต้น 
5. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพและ

ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ 
6. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่างทรัพยากร

กายภาพ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
7. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ส าหรับพืชสามารถเก็บเพ่ือเป็นตัวอย่างเพ่ือการศึกษาหรือมีการเก็บในรูป

เมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพ่ือไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิต (เพ่ือน ามา
เก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และส าหรับทรัพยากรอ่ืนๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตัวอย่าง
มาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได ้ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  

เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
1. Template 9 ใบงานใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึก
2. Form F2-M
3. Application งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.
4. Platform Land Viewer
5. Platform EO Browser
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ
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การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ จ านวน ชนิดของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบอย่างชัดเจน
2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน application งานฐานทรัพยากร

อพ.สธ. หรือถ้ามีรูปแบบของตารางฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง และสามารถเชื่อมต่อกับฐานทรัพยากร อพ.สธ. 

หมายเหตุ 
1. พ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรเป็นคนละพ้ืนที่กับพ้ืนที่ในกิจกรรมที่  1

กิจกรรมปกปักทรัพยากร และคนละพ้ืนที่กับพ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
2. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลใน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
3. น าทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปด าเนินงานในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การ

ด าเนินงานในกิจกรรมอื่นๆ ต่อไป 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
เป้าหมาย  

1. เพ่ือน าทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพ่ิมปริมาณเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ โดยการคัดเลือก
ทรัพยากรพ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากรและกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรเป็น
การด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่องโดยการน าพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพต่างๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูกเลี้ยง และ
ขยายพันธุ์เพ่ิมในพ้ืนที่ที่ปลอดภัยเรียกว่าพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  

2. เพ่ือส่งเสริมให้เพ่ิมพ้ืนที่แหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพ้ืนที่ของหน่วยงานต่างๆ (ex situ) ทั้งในแปลง
เพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น พ้ืนที่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่
มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร องค์การสวนสัตว์ฯ องค์กรปกครองท้องถิ่น 
สถาบันการศึกษาที่น าพ้ืนที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริเป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ้ืนที่ในป่า
ชุมชนที่ร่วมสนองพระราชด าริและการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ และสารพันธุกรรม (DNA) ในห้องปฏิบัติการฯ ใน
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริรวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่างๆ ห้องปฏิบัติการ อพ.สธ. สวนจิตรลดา  

อพ.สธ. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
เช่น สถาบันการศึกษา จังหวัด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ 
กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ ก าหนดพ้ืนที่ในการด าเนินงานก าหนดพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานฯให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช  

1. การท าขอบเขตพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากร และให้ระบุสถานะพ้ืนที่ว่าอยู่เอกสารสิทธิ์ประเภทใด
1.1 เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ของหน่วยงานฯ
1.2 เป็นพ้ืนที่ของหน่วยงานอ่ืนแต่อนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้พ้ืนที่นั้นได้ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของและมี

เอกสารอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่นั้นๆ) 
*พื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีกรณีพิพาทกับราษฎร ในเรื่องของการบุกรุกหรือแผ้วถาง

2. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช  มี
แนวทางด าเนินงาน คือ ส ารวจสภาพพ้ืนที่และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช งาน
ปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต  งานจัดท าแผนที่ต้นพันธุกรรมและบันทึกค่าพิกัดต าแหน่งต้น
พันธุกรรม  

3. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่างๆ
4. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคารพันธุกรรม ศึกษา

หาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์ 
5. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ ศึกษาสูตร

อาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น  ระยะกลาง ระยะยาว และใน
ไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

6. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น 

7. การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่างๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา
โดยมีระบบฐานข้อมูลบันทึกพิกัดต าแหน่งที่ปลูกพันธุกรรม ที่สามารถติดตามผลการเจริญเติบโตและใช้ประโยชน์ได้ใน
อนาคต  

8. การด าเนินการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ สามารถท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ หรือด าเนินการใดๆ ที่ไม่
กระทบกระเทือนกับการปลูก เลี้ยง และรักษาทรัพยากร 

ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมชีวภาพอ่ืนๆ 
ให้ด าเนินการให้มีสถานที่เพาะเลี้ยงหรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์ตามมาตรฐาน

ความปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น  
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-30 กันยายน พ.ศ. 2569)

หมายเหตุ 
1. พ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรเป็นคนละพ้ืนที่กับกิจกรรมที่  1 กิจกรรมปกปัก

ทรัพยากร และคนละพ้ืนที่กับกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
2. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรนี้ สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรม

ที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
3. สามารถน าทรัพยากรในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรม

อ่ืนๆ ต่อไป 

เครื่องมือในการด าเนินงานกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
1. Template 9 ใบงานใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึก
2. Form F2-M
3. Application งานฐานทรัพยากร อพ.สธ.
4. Platform Land Viewer
5. Platform EO Browser
6. ภาพถ่ายจากดาวเทียม
ฯลฯ

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ จ านวน ชนิดของทรัพยากร มีรูปถ่ายประกอบอย่างชัดเจน
2. รายงานผลในรูปของตาราง Template 9 ใบงาน และสามารถลงผ่าน application งานฐานทรัพยากร

อพ.สธ. หรือถ้ามีรูปแบบของตารางฐานข้อมูลของหน่วยงานเอง และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. 

2. กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เป็นกรอบการด าเนินงานที่เน้นในเรื่องการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างมีเป้าหมายและตอบ

โจทย์ความต้องการของท้องถิ่นอย่างชัดเจน มีเป้าหมายและแนวทางการด าเนินงานที่เป็นทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งม ี4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

1. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
3. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์การสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
4. การสร้างบุคลากรพัฒนาระบบนิเวศและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง
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การด าเนินงานให้ยุทธศาสตร์ฯ ประสบความส าเร็จต้องใช้ทุนทางทรัพยากรของประเทศเป็นพ้ืนฐานทั้งสิ้น 
อพ.สธ. จึงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และบรรลุจุดมุ่งหมายตาม
แนวพระราชด าริ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานสนับสนุนกรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนี้ 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 
4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรม
วางแผนพัฒนาทรัพยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้  

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
เป้าหมาย  

1. เพ่ือศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ส ารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้
จากกิจกรรมที่ 1-3 หรือเป็นทรัพยากรที่ถูกคัดเลือกมาจากหน่วยงานต่างๆ เช่น จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร  ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและด าเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ 
น าไปสู่การเกิดผลิตภัณฑ์ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นต่างๆ และประเทศไทย  

3. เพ่ือศึกษาศักยภาพของทรัพยากรที่อาจน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนว
พระราชด าริ และมีแนวทางน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ทรัพยากรไม่สูญหายไป 

อพ.สธ. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริมในการด าเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย 
ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัย กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์        
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและทรัพยากรต่างๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะ
ในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ  

แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุในดิน คุณสมบัติของน้ า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิดพันธุกรรมดั้งเดิมของ

พืชนั้นๆ 
2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพที่

คัดเลือกมาศึกษา 
3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสาระส าคัญ เช่น รงควัตถุ กลิ่นสาระส าคัญต่างๆ ในพันธุกรรม

พืชและทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ที่เป็นเป้าหมาย 
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4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคย
ศึกษามาก่อน และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึงการศึกษาการ
เลี้ยงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ  

5. การศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพื่อน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพ่ือ
เก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้นๆ ไว้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

6. โครงการฯ จากกิจกรรมที่ 4 น าไปสู่การท างานร่วมกับสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อปท.)/ชุมชนที่
อยู่ใน อปท. ที่เป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น/สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (สถาบันการศึกษา) เพ่ือ
น าผลงานถ่ายทอดและเกิดประโยชน์กับท้องถิ่นอย่างชัดเจน  

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ
2. สามารถตีพิมพ์หรือน าเสนอผลงานได้โดยขออนุญาตมาที่ อพ.สธ. ก่อน เพ่ือที่ อพ.สธ. จะเก็บไว้เป็น

ฐานข้อมูล 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
เป้าหมาย  

1. เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  อพ.สธ. สวนจิตรลดาร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวมการศึกษาประเมินการอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่น ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. 
ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ข้อมูลต่างๆ จากการท างานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. โดยท าการ
บันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล
ทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

2. เพ่ือให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็นข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและอาจ
น าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่างๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษาแต่งตั้งคณะท างาน ประสานงาน ร่วมมือ 
พัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ ก าหนดรูปแบบในการท าฐานข้อมูล โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้
ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
นั้นๆ  
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แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
1. อพ.สธ. จัดท าเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูล และร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ จัดท า

ฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เช่น โปรแกรมการ
จัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการส ารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร 
และการใช้ประโยชน์  

2. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่างๆ เช่น ข้อมูลการปลูกรักษา
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
พันธุ์พืชและทรัพยากรอื่นๆ  

3. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพมีความสมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลทรัพยากรที่ได้จากงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี 
อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผนด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางอาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบป้องกันการ
เข้าถึงฐานข้อมูล  

4. หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ที่จะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่
เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพ่ือขอพระราชทานข้อมูลนั้นๆ เพ่ือที่สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ (การขอ
พระราชทานพระราชานุญาต ให้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 1 เดือน)  

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
1. รายงานในรูปแบบของตารางการเก็บข้อมูลทรัพยากร
2. รายงานในรูปแบบของฐานข้อมูลที่มีอยู่และสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล อพ.สธ.

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
เป้าหมาย  

1. เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น โดยที่ อพ.สธ. มีหน้าที่
ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ เช่น ในเรื่องของพืช โดยวิเคราะห์จาก
ฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์ ฯลฯ และน าไปสู่การ
วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์ระยะยาว  
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2. น าแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ และพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก ให้
หน่วยงานที่มีความพร้อมน าไปปฏิบัติ พันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอ่ืนๆ ที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่ พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืช
พ้ืนเมืองต่างๆ ที่สามารถวางแผนน าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพ้ืนที่ต่างๆ ในประเทศไทย  

อพ.สธ. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะใน
ส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ  

แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช  

1. จัดประชุมคณะท างานทรัพยากรต่างๆ คัดเลือกพันธุ์พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการวางแผน
พัฒนาพันธุ์เพ่ือการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

2. ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรที่คัดเลือกแล้ว เพ่ือให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่
มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

3. ประสานงานเพ่ือให้หน่วยงานที่มีความพร้อม ในการพัฒนาพันธุ์ทรัพยากรต่างๆ เช่น พัฒนาพันธุกรรมพืช
ด าเนินการพัฒนาพันธุ์พืชและน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพ่ือเป็นการค้าต่อไป 

4. ด าเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพ่ือประโยชน์ของมหาชน
ชาวไทย 

5. ในกรณีที่เป็นทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ให้แนวทางในการขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือเป็นการรักษา
สิทธิ์ให้กับท้องถิ่นและประเทศไทย 

ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอ่ืนๆ 
มีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 

การรายงานผลงานกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
1. รายงานเชิงบรรยายตามหลักวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ
2. รายงานการขึ้นทะเบียนทรัพยากร
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3. กรอบการสร้างจิตส านึกในการรักทรัพยากร
เป็นกรอบการด าเนินงานที่มุ่งเน้นไปที่เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน น าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ไม่ว่าจะ
เป็นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานสนับสนุนในกรอบการสร้าง
จิตส านึกในการรักทรัพยากรนี้ 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้  

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เป้าหมาย  

1. เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั้งสามฐาน ให้
รู้จักหวงแหนและรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งน าไปสู่แนวทางการจัดการการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของ
ประเทศอย่างยั่งยืนบนพ้ืนฐานของทรัพยากรที่มีอยู่จริง  

2. เพ่ือให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพ่ือน าแนวทางการสร้างจิตส านึกในการรัก
ทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นๆ 

อพ.สธ. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริให้ด าเนินการในกิจกรรมนี้ โดย
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ  

แนวทางการด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นนวัตกรรมของการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย  น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้ เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก (สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และศึกษาจากสื่อต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ 
อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และสามารถส่งเจ้าหน้าที่/บุคลากรมาเข้ารับการฝึกอบรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนได้ ตามตารางการฝึกอบรมที่ประกาศ)  

1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตส านึกให้เยาวชน 
นักเรียนและนักศึกษาเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนโดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกงานสวน
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พฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านทางจังหวัดทุกจังหวัดในประเทศไทย  สามารถดูตัวอย่างได้จากเว็บไซต์  อพ .สธ . 
(www.rspg.or.th) และขอค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดาและศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ.  

1.2 อพ.สธ. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยที่สถานศึกษา
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และคุณครู/อาจารย์ น าพรรณไม้ที่มีอยู่ในโรงเรียนไปเป็นสื่อในการ
เรียนการสอนในวิชาต่างๆ ที่อยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพ้ืนที่สามารถใช้พ้ืนที่ในสถานศึกษาเป็น
ที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับ
ค้นคว้าและน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักใน
การเรียนรู้ ถ้าในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีพ้ืนที่ในการส ารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้ใช้พ้ืนที่ที่อยู่รอบๆ โรงเรียน 
และประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสถานศึกษาตั้งอยู่เพ่ือใช้พ้ืนที่นอกสถานศึกษา  

1.3 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการส ารวจจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น  

1.4 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่
ท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนดและน าไปสู่การประเมินเพ่ือรับป้ายฯ 
พระราชทานและเกียรติบัตรฯ และด าเนินงานรักษามาตรฐานการเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

1.5 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานให้เป็นไปตามคุณสมบัติและ
เกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ที่วางไว้ และรับค าแนะน าจาก อพ.สธ. สวนจิตรลดา ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และ
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  

1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นหลักอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง  

1.7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการด าเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน 
เพ่ือน าแนวทางด าเนินงาน อพ.สธ. บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่างๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน  

2. งานพิพิธภัณฑ์
เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้

กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น 
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2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
จังหวัดต่างๆ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ในพ้ืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืชด าเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและ
พันธุ์พืช กรมป่าไม ้กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่างๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู ่

2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น  

2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขา
หมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ  

2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
2.6 งานอาคารนิทรรศการ/งานพิพิธภัณฑ์ในศูนย์การเรียนรู้ฯของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น 

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (อาคารราชานุรักษ์) สนองพระราชด าริโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย  

3. งานฝึกอบรม
อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ แหล่งฝึกอบรม
ของ ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ (รายชื่อ ณ วันที่ 
30 กันยายน พ.ศ. 2564)  

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง 
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. 21 แห่ง 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

5. มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

9. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

10. มหาวิทยาลัยมหิดล

11. มหาวิทยาลัยบูรพา

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

13. มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

14. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

16. มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

17. มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

18. มหาวิทยาลัยพะเยา

19. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมายเหตุ 
ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินงานจัดประชุม จัดฝึกอบรม จัดค่ายต่างๆ ภายใต้แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. 

และสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน  ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เป้าหมาย  

1. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ใน
กรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.  

2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใน
สาขาต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้แนวทางการศึกษา 
โดยจัดตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.  

3. เพ่ือรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัครและเข้ามา
ท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ โดย
จัดตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทย 

4. เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ให้ด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายให้ทุก อปท. เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

อพ.สธ. ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ก าหนดเป้าหมาย
ในการด าเนินงานปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ  

แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริที่มีความพร้อมในการด าเนินการจัดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมตามที่ก าหนดไว้ โดยมีการร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
สมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีก าหนดการประชุมฯส าหรับในระยะ 5 ปีที่เจ็ดดังนี้  

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.  
พ.ศ. 2565  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค 

ครั้งที่ 6 และงานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
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พ.ศ. 2566  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค 
ครั้งที ่7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ. 2567  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค 
ครั้งที ่8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา  

พ.ศ. 2568  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ. 2569  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค 
ครั้งที ่9 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา  

พ.ศ. 2570  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของหน่วยงาน
ที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่างๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการขออนุญาตในการ
น าเสนอผลงานทุกครั้งและน างานนั้นเข้าสู่ฐานข้อมูล อพ.สธ.  

3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดยผ่าน
ทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพ่ือใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.) 

4. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ.
สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง มีการด าเนินงานสนับสนุนงานใน
กิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่น เข้าไปศึกษาท างานวิจัยในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร พ้ืนที่ส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร และร่วมในกิจกรรมส ารวจทรัพยากรต่างๆ ในพ้ืนที่ที่ อพ.สธ. ก าหนด  

5. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนในงานกิจกรรมต่างๆ 
ของ อพ.สธ. ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานที่ต่างๆ ของ
หน่วยงานนั้นๆ เอง หรือ โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเอง 
แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ.  

6. มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 5 แห่ง ได้รับพระราชทานฯ ให้ด าเนินงานเป็นศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. และมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริในกลุ่มที่ 5 และ กลุ่มที่ 6 ของหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. นั้น สามารถขอเข้าเป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ด าเนินงาน
ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยฯ มีโครงสร้างองค์กรในการด าเนินงาน
ของศูนย์ฯ อย่างชัดเจน (ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 จ านวน 26 แห่ง) มีผู้อ านวยการศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์
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ประสานงาน อพ.สธ. ที่ด ารงต าแหน่งโดยรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย ศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มี
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนี้  

6.1 เพ่ือประสานงาน และขับเคลื่อนงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในมหาวิทยาลัยของศูนย์แม่ข่าย/
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ., หน่วยงานนอกมหาวิทยาลัย เช่น จังหวัด อปท. ภาคเอกชน เป็นต้น โดยรับนโยบายตรง
จาก อพ.สธ. ส านักพระราชวัง  

6.2 เพ่ือเป็นหน่วยรวบรวมฐานข้อมูลทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทยในพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่และด าเนินงานอยู่  

6.3 เพ่ือด าเนินงานเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับเครือข่าย  อพ .สธ . โดยมีแหล่งฝึกอบรมให้กับสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดยมีการวางแผนการฝึกอบรมและการเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับเครือข่าย อพ.สธ. ร่วมกับ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง  

6.4 เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ร่วมประเมินผลงานเครือข่าย  อพ.สธ. ร่วมกับ อพ.สธ. เพ่ือเข้าขอรับป้าย
พระราชทานฯ และระดับเกียรติบัตรฯ  

6.5 เพ่ือช่วยวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. และเป็นฝ่าย
เลขานุการให้กับคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หน่วยงาน  

7. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินงานและจัดการพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนาเกิดเป็น
ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ เป็นตัวอย่างเพ่ือการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
อีกทั้งศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นแหล่งฝึกอบรมตามแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ.-หน่วยงาน 
ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. สนับสนุนให้หน่วยงานฯ จัดตั้ง ศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ได้แก่  

7.1 ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. 
ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)  

7.2 ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. 
อ าเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (ส านักคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย)  

7.3 ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. 
อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)  

7.4 ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย) 

7.5 ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(มูลนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพ้ืนที่สนองพระราชด าริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์)  
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7.6 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรภาคตะวันออก อพ.สธ.-สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุร ี(องค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์)  

8. การท าหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
9. การเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับ

ความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้เมื่อ
ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.  

10. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในส่วนที่เผยแพร่
งานของ อพ.สธ. และได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

11. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
12. การด าเนินงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากกิจกรรมที่ 1-7 เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ

อพ.สธ. 
13. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สมัครเข้ามาสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

(สามารถดาวน์โหลดคู่มืองานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และศึกษาสื่อต่างๆ ได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) 
สามารถส่งเจ้าหน้าที่มาเข้ารับการฝึกอบรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ ตามตารางการฝึกอบรมที่ประกาศ
ไว้  

อปท. สามารถสนองพระราชด าริ โดยการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นผ่านทางจังหวัด
ทุกจังหวัดในประเทศไทย สามารถดูตัวอย่างได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) และขอค าแนะน าจาก อพ.สธ. 
สวนจิตรลดาโดยตรง หรือศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. หรือศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ที่มีอยู่ทั่วประเทศ  

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มีการด าเนินงานครอบคลุม 3 ฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยที่มีคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.–
อปท. ที่เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. โดยมี 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านบริหารและด้านจัดการ
2. ด้านการด าเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็น 6 งาน ได้แก่

1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2) งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564-30 กันยายน พ.ศ. 2569)

3. ด้านผลการด าเนินงาน
โดยที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และน าไปสู่การ

ประเมินเพื่อรับการประเมินรับป้ายฯ พระราชทาน และเกียรติบัตรฯ ในการด าเนินงานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.  

ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
1. สนับสนุนงานปกติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบในเรื่องข้อมูลทาง

กายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าภูมิปัญญานั้นไปพัฒนาต่อยอด 
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ท าให้เป็นมาตรฐานสากล  

2. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท างานใกล้ชิดกับสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่ประสานกับชุมชนและ
โรงเรียน เพ่ือมาเป็นก าลังในการร่วมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับต าบล/เทศบาล เกิดการสร้าง
จิตส านึกในการรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ  เพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งบ่งชี้ว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบในเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น 
และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญามาก ากับการใช้ประโยชน์ เช่น พืชผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร 
และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อมีการท างานร่วมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จะได้ข้อมูลทรัพยากรที่เป็นปัจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล  

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการท าทะเบียนทรัพยากรต่างๆ
ของ อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร น าไปสู่การเป็นหลักฐาน
ในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียนอ่ืนๆ ต่อไป และเป็นการ
ยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้
ทรัพยากรนั้นๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ  พ.ศ..... และตามพิธีสารนาโงย่า 
(Nagoya protocol) 
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แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั 

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.
5 มหาวิทยาลัย 

ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. 

*ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ภาคกลาง-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาคใต้-มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั 
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แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - จงัหวดั 
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แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. - สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
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แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – ฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 
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แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. – กศน. 
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แผนภาพการด าเนินงานในการสนองพระราชด าร ิอพ.สธ. - หน่วยงานสนองพระราชด าริ 
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2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย

F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร

F1A1 1. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด ทรัพยากร
กายภาพ ชีวภาพ (เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์)
 ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากร

สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
และพ้ืนท่ีรอบข้างระยะ 

50 กม.

พ้ืนท่ี 350 ไร่ วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

และด่านช้าง สุพรรณบุรี

300,000 พ้ืนท่ี 350 ไร่ วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

และด่านช้าง สุพรรณบุรี

300,000 พ้ืนท่ี 350 ไร่ วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

และด่านช้าง สุพรรณบุรี

300,000 พ้ืนท่ี 350 ไร่ วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

และด่านช้าง สุพรรณบุรี

300,000 พ้ืนท่ี 350 ไร่ วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ จังหวัดชุมพร 

และด่านช้าง สุพรรณบุรี

F1A1 2. การส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูลความ
หลากหลายของทรัพยากรทางทะเล

สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร) และพ้ืนท่ีรอบ

ข้างระยะ 50 กม.

พ้ืนท่ีใต้ทะเลรอบเกาะไข่ และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง สจล.

300,000 พ้ืนท่ีใต้ทะเลรอบเกาะไข่ และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง สจล.

300,000 พ้ืนท่ีใต้ทะเลรอบเกาะไข่ และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง สจล.

300,000 พ้ืนท่ีใต้ทะเลรอบเกาะไข่ และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง สจล.

300,000 พ้ืนท่ีใต้ทะเลรอบเกาะไข่ และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียง สจล.

F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

F1A2 1. การเก็บรวบรวมทรัพยากร สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
และพ้ืนท่ีรอบข้างระยะ 

50 กม.

300,000 พ้ืนท่ีใน สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 

ด าเนินงานร่วมกับองค์กรปกครอง
ท้องถ่ินและองค์กรสมาชิก อพ.สธ.
 35% ของชนิดท้ังหมดท่ีส ารวจได้

250,000 พ้ืนท่ีใน สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
ด าเนินงานร่วมกับองค์กร

ปกครองท้องถ่ินและองค์กร
สมาชิก อพ.สธ. 50% ของชนิด

ท้ังหมดท่ีส ารวจได้

200,000 พ้ืนท่ีใน สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
ด าเนินงานร่วมกับองค์กร

ปกครองท้องถ่ินและองค์กร
สมาชิก อพ.สธ. 70% ของชนิด

ท้ังหมดท่ีส ารวจได้

200,000 พ้ืนท่ีใน สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
ด าเนินงานร่วมกับองค์กร

ปกครองท้องถ่ินและองค์กร
สมาชิก อพ.สธ. 100% ของชนิด

ท้ังหมดท่ีส ารวจได้

F1A2 2. การส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร สจล. และพ้ืนท่ีอ าเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา

600,000 การประเมินความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและฤทธ์ิทาง

ชีวภาพของต้นสารพัดพิษ เพ่ือ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน กรณีศึกษาท่ีอ าเภอเกาะ

ยาว จังหวัดพังงา

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2569)

หมายเหตุ
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2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย
กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2569)
หมายเหตุ

F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

F1A3 1. การเก็บรวบรวมทรัพยากร วิเคราะห์
พ้ืนท่ี ท ารหัสพิกัด และจัดท าเป็นแผน
แม่บทเพ่ือกันเป็นพ้ืนท่ีเพ่ือการอนุรักษ์
ถาวร

สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
และพ้ืนท่ีรอบข้างระยะ 

50 กม.

600,000 การเพ่ิมประสิทธิภาพ การ
ขยายพันธ์ุสักในสภาพเพาะเล้ียง
เน้ือเย่ือให้ได้ปริมาณมากเพ่ือการ

ปลูกป่าชุมชน

พ้ืนท่ี : สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

และวิทยาเขตสุพรรณบุรี

300,000 เขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ถาวร 100 ไร่ 
และพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมพันธ์ุ สร้าง
โรงเรือนและโรงปฏิบัติการ 10 
ไร่ จ านวนชนิด 50% ของชนิด

ท้ังหมดท่ีส ารวจได้

300,000 เขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ถาวร 100 ไร่ 
และ พ้ืนท่ีเก็บรวบรวมพันธ์ุ 

สร้างโรงเรือนและโรงปฏิบัติการ
 10 ไร่ จ านวนชนิด 75% ของ

ชนิดท้ังหมดท่ีส ารวจได้

300,000 เขตพ้ืนท่ีอนุรักษ์ถาวร 100 ไร่ 
และ พ้ืนท่ีเก็บรวบรวมพันธ์ุ 

โรงเรือนและโรงปฏิบัติการ10 ไร่
 จ านวนชนิด 100% ของชนิด

ท้ังหมดท่ีส ารวจได้

จัดแบ่งพ้ืนท่ีจาก 350 ไร่ ให้เป็น
เขตพืชท่ีอนุรักษ์ถาวร และสร้าง
โรงเรือนเพ่ิมเติมเพ่ือรวบรวม

ทรัพยากร (พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์) และจัดท าเป็นแผน
แม่บทเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ

F1A3 2. การขยายพันธ์ุทรัพยากร (พืช สัตว์ 
และจุลินทรีย์) ท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
หรือส่ิงแวดล้อม

สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
และพ้ืนท่ีรอบข้างระยะ 

50 กม.

150,000 ทราบวิธีการขยายพันธ์ุท่ี
เหมาะสม

150,000 ด าเนินการขยายพันธ์ุ และ
ปรับปรุงวิธีการให้มี
ประสิทธิภาพสูงข้ึน

150,000 ด าเนินการขยายพันธ์ุ ขยายพันธ์ุเพ่ือให้เพียงพอต่อ
การอนุรักษ์ และการน าไป

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

F1A3 3. การเก็บรักษาทรัพยากร (พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์)

สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
และพ้ืนท่ีรอบข้างระยะ 

50 กม.

150,000 ทราบวิธีการเก็บรักษา
ทรัพยากรท่ีเหมาะสม

200,000 ด าเนินการเก็บรักษาทรัพยากร 
และปรับปรุงวิธีการให้มี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน

200,000 ด าเนินการเก็บรักษาทรัพยากร เก็บรักษาทรัพยากรเพ่ือให้
เพียงพอต่อการอนุรักษ์

F1A3 4. การเพ่ิมปริมาณทรัพยากรและการเก็บ
รักษาทรัพยากร (พืช สัตว์ และจุลินทรีย์)

สจล. และพ้ืนท่ีอ าเภอ
เกาะยาว จังหวัดพังงา

600,000 การเพ่ิมปริมาณต้นและการ
อนุรักษ์พันธุกรรมของต้นสารพัด
พิษโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
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2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย
กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2569)
หมายเหตุ

F2 กรอบการใช้ประโยชน์ A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

F2A4 1. การจ าแนกกลุ่มทรัพยากร (พืช สัตว์
และจุลินทรีย์) ท่ีได้จากพ้ืนท่ีศึกษาตาม
ความเป็นประโยชน์

สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
และพ้ืนท่ีรอบข้างระยะ 

50 กม.

150,000 จ าแนกกลุ่มพันธ์ุตามความเป็น
ประโยชน์ ได้ 40% ในพ้ืนท่ีศึกษา

150,000 จ าแนกกลุ่มพันธ์ุตามความเป็น
ประโยชน์ ได้ 60% ในพ้ืนท่ีศึกษา

150,000 จ าแนกกลุ่มพันธ์ุตามความเป็น
ประโยชน์ ได้ 80% ในพ้ืนท่ีศึกษา

150,000 จ าแนกกลุ่มพันธ์ุตามความเป็น
ประโยชน์ ได้ 100% ในพ้ืนท่ี

ศึกษา

รวบรวมข้อมูลความเป็น
ประโยชน์ และจ าแนกกลุ่ม

ทรัพยากร

F2A4 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากร
(พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) ท่ีมีศักยภาพใน
เชิงพาณิชย์หรือส่ิงแวดล้อม
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากมะม่วงมหาชนก เป็น
ต้น

สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี ) 
และพ้ืนท่ีรอบข้างระยะ 

50 กม.

200,000 ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์
เบ้ืองต้น อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์

200,000 ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์
เบ้ืองต้น อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์

200,000 ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์
เบ้ืองต้น อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์

200,000 ได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์
เบ้ืองต้น อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์

ได้ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่

กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ี

F2A4 3. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร (พืช
สัตว์ และจุลินทรีย์)

สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
และพ้ืนท่ีรอบข้างระยะ 

50 กม.

200,000 ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์อย่าง
น้อย 3 ชนิด

200,000 ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์อย่าง
น้อย 3 ชนิด

200,000 ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์อย่าง
น้อย 3 ชนิด

200,000 ได้ข้อมูลการใช้ประโยชน์อย่าง
น้อย 3 ชนิด

F2A4 4. การใช้ประโยชน์จากต้นไม้ในการดูดซับ
คาร์บอนในบรรยากาศ (Carbon
Footprint)

สจล. (กทม. วิทยาเขต
ชุมพร และสุพรรณบุรี) 
และพ้ืนท่ีรอบข้างระยะ 

50 กม.

500,000 - ข้อมูลการประเมิน  Carbon
Footprint ของพ้ืนท่ีสีเขียว สจล. 

(กทม. วิทยาเขตชุมพร และ
สุพรรณบุรี) และพ้ืนท่ีรอบข้าง

ระยะ 50 กม.
- สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับ

Neutral CO2 Emissions

500,000 -ข้อมูลการประเมิน Carbon
Footprint ของพ้ืนท่ีสีเขียว
สจล. (กทม. วิทยาเขตชุมพร
และสุพรรณบุรี) และพ้ืนท่ีรอบ

ข้างระยะ 50 กม.
- สร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับ

Neutral CO2 Emissions

500,000 -ข้อมูลการประเมิน Carbon
Footprint ของพ้ืนท่ีสีเขียว
สจล. (กทม. วิทยาเขตชุมพร
และสุพรรณบุรี) และพ้ืนท่ีรอบ

ข้างระยะ 50 กม.
- น าเสนอนโยบายเก่ียวกับ
Neutral CO2 Emissions

500,000 -ข้อมูลการประเมิน Carbon
Footprint ของพ้ืนท่ีสีเขียว สจล.

 (กทม. วิทยาเขตชุมพร และ
สุพรรณบุรี) และพ้ืนท่ีรอบข้าง

ระยะ 50 กม.
- น าเสนอนโยบายเก่ียวกับ
Neutral CO2 Emissions
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2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย
กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ

การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2569)
หมายเหตุ

F2 กรอบการใช้ประโยชน์ A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

F2A5 1. ฐานข้อมูลทรัพยากร (เช่น พืช สัตว์
และจุลินทรีย์)

สจล. จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร (เช่น 
พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) รวมถึง

ข้อมูลการใช้ประโยชน์

200,000 - อัพเดตข้อมูลทรัพยากร (เช่น
พืช สัตว์ และจุลินทรีย์) รวมถึง
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 20 ชนิด

200,000 อัพเดตข้อมูลทรัพยากร (เช่น พืช
 สัตว์ และจุลินทรีย์) รวมถึง

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 20 ชนิด

200,000 อัพเดตข้อมูลทรัพยากร (เช่น พืช
 สัตว์ และจุลินทรีย์) รวมถึง

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 20 ชนิด

200,000 อัพเดตข้อมูลทรัพยากร (เช่น พืช
 สัตว์ และจุลินทรีย์) รวมถึง

ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 20 ชนิด

F2A5 2. ระบบฐาน Cloud Big Data ส าหรับพืช
เศรษฐกิจหลัก

สจล. 500,000 - จัดท าฐานข้อมูล Big Data โรค
พืชเศรษฐกิจหลัก
- พัฒนาระบบ AI วินิจฉัยโรค

ร่วมกับข้อมูลจาก Weather
Station วิเคราะห์ชนิดโรคและ
ระดับความรุนแรง

500,000 - จัดท าฐานข้อมูล Big Data
โรคพืชเศรษฐกิจหลัก
- พัฒนาระบบ AI วินิจฉัยโรค

ร่วมกับข้อมูลจาก Weather
Station วิเคราะห์ชนิดโรคและ
ระดับความรุนแรง

500,000 - จัดท าฐานข้อมูล Big Data
โรคพืชเศรษฐกิจหลัก
- พัฒนาระบบ AI วินิจฉัยโรค

ร่วมกับข้อมูลจาก Weather
Station วิเคราะห์ชนิดโรคและ
ระดับความรุนแรง

500,000 - จัดท าฐานข้อมูล Big Data
โรคพืชเศรษฐกิจหลัก
- พัฒนาระบบ AI วินิจฉัยโรค

ร่วมกับข้อมูลจาก Weather
Station วิเคราะห์ชนิดโรคและ
ระดับความรุนแรง

F2A5 3. ศูนย์ข้อมูลสัก ศูนย์ข้อมูลสัก อพ.สธ. - 
มหาวิทยาลัย

จัดท าฐานข้อมูลสักท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูลการใช้

ประโยชน์

300,000 จัดท าฐานข้อมูลสักท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูลการใช้
ประโยชน์

300,000 จัดท าฐานข้อมูลสักท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูลการใช้

ประโยชน์

300,000 จัดท าฐานข้อมูลสักท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูลการใช้

ประโยชน์

100,000 จัดท าฐานข้อมูลสักท่ีได้จากการ
ศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูลการใช้

ประโยชน์

ได้ฐานข้อมูลของการวิจัยและ
พัฒนาสักท่ีอัพเดท

F3 กรอบการสร้างจิตส านึก A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

F3A8 1. หลักสูตรการเรียนการสอน ท่ี
เก่ียวเน่ืองกับการอนุรักษ์ทรัพยากร (พืช
สัตว์ จุลินทรีย์)

สจล. เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการ
เรียนการสอนของสถาบัน

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรการ
เรียนการสอนของสถาบัน

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร
การเรียนการสอนของสถาบัน

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร
การเรียนการสอนของสถาบัน

เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร
การเรียนการสอนของสถาบัน

F3A8 2. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

พ้ืนท่ีท่ี อพ.สธ. ก าหนด 300,000 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 300,000 งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ

เพ่ือการจัดนิทรรศการ อพ.สธ. 
ทุกๆ 2 ปี ในฐานะหน่วยงานท่ี

ร่วมสนองพระราชด าริ

F3A8 3. การจัดท าส่ือองค์ความรู้ข้อมูล
ทรัพยากร  (เช่น พืช สัตว์ และจุลินทรีย์)

สจล. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์
ความรู้

เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์
ความรู้

เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์
ความรู้

เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์
ความรู้

เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์
ความรู้

ก าหนดให้เป็นการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองทุกปี

F3A8 4. การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-สจล. สจล. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. ของ สจล.

เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

อพ.สธ. ของ สจล.

เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมท่ีร่วมสนองพระราชด าริ

 อพ.สธ. ของ สจล.

เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมท่ีร่วมสนองพระราชด าริ

 อพ.สธ. ของ สจล.

เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมท่ีร่วมสนองพระราชด าริ

 อพ.สธ. ของ สจล.

ก าหนดให้เป็นการด าเนินงาน
อย่างต่อเน่ืองทุกปี

ค าอธิบายเพ่ิมเติม

A: Activity  A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  A4 กิจกรรมอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ประกาศที่ อพ.สธ. 1 /2565 

เรื่อง คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประสบความส าเร็จเป็น
ผลประโยชน์แท้ และให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามการปฏิ รูประบบราชการ  รายช่ือคณะกรรมการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มีดังต่อไปน้ี 

1. ดร.อ าพล   เสนาณรงค์ กรรมการที่ปรึกษา 
2. ศ.ดร.ธรีะ  สูตะบุตร กรรมการที่ปรึกษา 
3. เลขาธิการพระราชวัง ประธานกรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ

(นายพรชัย จุฑามาศ)
รองประธานกรรมการ 

5. ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรรมการ 

6. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ กรรมการ 
7. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
8. ผู้บัญชาการทหารเรือ กรรมการ 
9. ผู้บัญชาการทหารอากาศ กรรมการ 

10. ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรรมการ 
11. ผู้บัญชาการกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน กรรมการ 
12. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
13. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
14. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
15. ผู้อ านวยการองค์การสวนสตัว์แห่งประเทศไทย กรรมการ 
16. ผู้อ านวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ กรรมการ 
17. ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 
18. ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค กรรมการ 
19. ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรรมการ 
20. ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กรรมการ 
21. อธิบดีกรมป่าไม้ กรรมการ 
22. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัว์ปา่ และพันธ์ุพืช กรรมการ 
23. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 
24. อธิบดีกรมส่งเสรมิการเกษตร กรรมการ 
25. อธิบดีกรมส่งเสรมิสหกรณ์ กรรมการ 
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26. อธิบดีกรมประมง กรรมการ 
27. อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการ 
28. อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน กรรมการ 
29. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กรรมการ 
30. อธิบดีกรมการข้าว กรรมการ 
31. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า กรรมการ 
32. อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าบาดาล กรรมการ 
33. อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรรมการ 
34. อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรรมการ 
35. อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรรมการ 
36. อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 
37. อธิบดีกรมส่งเสรมิคณุภาพสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
38. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรรมการ 
39. เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 
40. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
41. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 
42. เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย กรรมการ 
43. เลขาธิการส านักงานการปฏิรูปท่ีดนิเพื่อเกษตรกรรม กรรมการ 
44. เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
45. ผู้อ านวยการส านักงานการวิจยัแหง่ชาติ กรรมการ 
46. ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการ 
47. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ    กรรมการ 
48. ผู้อ านวยการสถาบันสารสนเทศทรพัยากรน้ า (องค์การมหาชน) กรรมการ 
49. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรรมการ 
50. ผู้อ านวยการองค์การเภสัชกรรม กรรมการ 
51. ผู้อ านวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
52. ผู้อ านวยการองค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กรรมการ 
53. ผู้อ านวยการองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ กรรมการ 
54. ผู้อ านวยการส านักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) กรรมการ
55. ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) กรรมการ 
56. ผู้อ านวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สงู (องค์การมหาชน) กรรมการ 
57. ผู้อ านวยการองค์การบริหารจัดการก๊าชเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กรรมการ 
58. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรรมการ 
59. อธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรรมการ 
60. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้    กรรมการ 
61. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง กรรมการ 
62. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  กรรมการ 
63. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรรมการ 
64. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการ 
65. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  กรรมการ 
66. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ 
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67. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กรรมการ 
68. อธิการบดีมหาวิทยาลัยบรูพา กรรมการ 
69. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 
70. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศลิปากร กรรมการ 
71. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง กรรมการ 
72. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการ 
73. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล กรรมการ 
74. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 
75. อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการ 
76. อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ 
77. อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการ 
78. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กรรมการ 
79. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการ 
80. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรรมการ 
81. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนช่ัน กรรมการ 
82. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการ 
83. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กรรมการ 
84. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดสุิต กรรมการ 
85. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 
86. อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กรรมการ 
87. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม กรรมการ 
88. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กรรมการ 
89. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กรรมการ 
90. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรรมการ 
91. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์ กรรมการ 
92. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  กรรมการ 
93. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการ 
94. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี กรรมการ 
95. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กรรมการ 
96. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา กรรมการ 
97. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 
98. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรรมการ 
99. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการ 

100. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม กรรมการ 
101. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กรรมการ 
102. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กรรมการ 
103. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กรรมการ 
104. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการ 
105. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา กรรมการ 
106. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการ 
107. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการ 
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108.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กรรมการ 
109.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบรุรีัมย ์ กรรมการ 
110.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 
111.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอดุรธานี กรรมการ 
112.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรรมการ 
113.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรรมการ 
114.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร์ กรรมการ 
115.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ กรรมการ 
116.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ์ กรรมการ 
117.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรรมการ 
118.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กรรมการ 
119.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบ่้านจอมบึง กรรมการ 
120.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง กรรมการ 
121.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรรมการ 
122.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต กรรมการ 
123.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุ ี กรรมการ 
124.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา    กรรมการ 
125.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  กรรมการ 
126.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก      กรรมการ 
127.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร    กรรมการ 
128.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 
129.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  กรรมการ 
130.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร์                 กรรมการ 
131.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ  กรรมการ 
132.  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กรรมการ 
133.  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุร ี กรรมการ 
134.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  กรรมการ 
135.  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  กรรมการ 
136.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี กรรมการ 
137.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย กรรมการ 
138.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  กรรมการ 
139.  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็  กรรมการ 
140.  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี   กรรมการ 
141.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุร ี กรรมการ 
142.  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน     กรรมการ 
143.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
144.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา     กรรมการ 
145.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค ์ กรรมการ 
146.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบรุี           กรรมการ 
147.  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์          กรรมการ 
148.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ ์ กรรมการ 
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149. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก กรรมการ 
150. ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กรรมการ 
151. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กรรมการ 
152. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 
153. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 
154. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ กรรมการ 
155. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กรรมการ 
156. ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กรรมการ 
157. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ กรรมการ 
158. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กรรมการ 
159. ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กรรมการ 
160. ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กรรมการ 
161. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กรรมการ 
162. ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กรรมการ 
163. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กรรมการ 
164. ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กรรมการ 
165. ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กรรมการ 
166. ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการ 
167. ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กรรมการ 
168. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กรรมการ 
169. ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบรุี กรรมการ 
170. ผู้ว่าราชการจังหวัดศรสีะเกษ กรรมการ 
171. ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กรรมการ 
172. ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม กรรมการ 
173. ผู้ว่าราชการจังหวัดล าพูน กรรมการ 
174. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กรรมการ 
175. ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
176. ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กรรมการ 
177. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กรรมการ 
178. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กรรมการ 
179. ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กรรมการ 
180. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กรรมการ 
181. ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กรรมการ 
182. ผู้ว่าราชการจังหวัดสโุขทัย กรรมการ 
183. ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรรีัมย์ กรรมการ 
184. ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กรรมการ 
185. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กรรมการ 
186. ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กรรมการ 
187. ผู้ว่าราชการจังหวัดแมฮ่่องสอน กรรมการ 
188. ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กรรมการ 
189. ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการ 

45



190. ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กรรมการ 
191. ผู้ว่าราชการจังหวัดล าปาง กรรมการ 
192. ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กรรมการ 
193. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กรรมการ 
194. ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บรุี กรรมการ 
195. ผู้ว่าราชการจังหวัดสรุินทร์ กรรมการ 
196. ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู กรรมการ 
197. ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ 
198. ผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร กรรมการ 
199. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กรรมการ 
200. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรรมการ 
201. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กรรมการ 
202. ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กรรมการ 
203. ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กรรมการ 
204. ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กรรมการ 
205. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ 
206. ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยธุยา กรรมการ 
207. ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กรรมการ 
208. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กรรมการ 
209. ประธานมลูนิธิฟ้ืนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม กรรมการ 
210. ประธานมลูนิธิสถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กรรมการ 
211. กรรมการผู้จดัการโรงแรมซิกสเ์ซนส์ ยาวน้อย กรรมการ 
212. กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) กรรมการ 
213. นายกสมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย กรรมการ 
214. ประธานกรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์ฯ กรรมการ 
215. นายกสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรรมการ 
216. ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อพ.สธ. ระดับ 9 (นางปิยรัษฏ์ ปรญิญาพงษ์ เจรญิทรัพย์) กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ีและอ านาจของคณะกรรมการ 
– รับนโยบายและกรอบการด าเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงานในการสนองพระราชด าริ หรือสนับสนุน โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ
– หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร ไปแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานของตน โดยเสนอรายช่ือผ่านเลขาธิการ

พระราชวัง ในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพื่อน าความกราบบังคมทูล
ทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

– หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร อ านวยการ สนับสนุนให้การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์

ประกาศ ณ วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
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คําสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ที่   e ๑๕๗/๒๕๖๕

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
__________________________________________________________

เพื่อใหการทํางานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประสบความสําเร็จเปนผลประโยชนโดยแท มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค สถาบันจึงใหแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง      โดยมีวาระการ
ดํารงตําเเหนง ๒ ป ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. อธิการบดี ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีอาวุโส รองประธานกรรมการ
๓. รองอธกิารบด ีวทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์จงัหวดัชมุพร รองประธานกรรมการ
๔. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช รองประธานกรรมการ 

 อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
๕. รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝายแผนงาน กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ กรรมการ 
๘. รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร กรรมการ 
๙. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 
๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย กรรมการ 
๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะสถาปตยกรรม ศิลปะและการออกแบบ กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร กรรมการ 
๑๗. คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร กรรมการ 
๑๘. คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ  กรรมการ 
๑๙. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารยุทธศาสตร  กรรมการ 
๒๐. ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม กรรมการและเลขานุการ 
      พระจอมเกลาลาดกระบัง 
๒๑. เจาหนาที่สํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม กรรมการและผูชวยเลขานุการ

 พระจอมเกลาลาดกระบัง 

/โดยใหคณะ...
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- ๒  -

โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังนี้
๑. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานที่มีหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ เปนประธาน 
    อยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๒. รางและจัดทําแผนแมบทของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบทของ อพ.สธ. 
๓. รางและจัดทําแผนปฎิบัติการรายปใหสอดคลองกับแผนแมบทของ อพ.สธ. 
๔. ดําเนินงานและติดตามงานใหเปนไปตามแผนปฎิบัติการและสอดคลองกับแนวทาง
    การดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. 
๕. สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ 
๖. แตงตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินงานตามแนวทาง

 การดําเนินงาน อพ.สธ. 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ  วันที่   ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง
๑๔ มี.ค. ๖๕ เวลา  ๑๐:๒๔:๐๕  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : NQA4A-EIANA-A0ADY-AMAAx
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คําสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

ที่   e ๒๐๒/๒๕๖๕

เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง 
__________________________________________________________

อนุสนธิ คําสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง ที่ ๒๓๒๐.๐๑/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง  แตงตั้งคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง นั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่อและหนาที่ของคณะอนุกรรมการ 

เพื่อใหการทํางานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ประสบความสําเร็จเปนผลประโยชนโดยแท มี
ประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค สถาบันจึงใหยกเลิกคําสั่งดังกลาว และใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง ประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้ 

๑. รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารทรัพยากรและบริการ ที่ปรึกษา 
๒. รองอธิการบดีอาวุโสฝายบริหารวิชาการ ประธานอนุกรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม รองประธานอนุกรรมการ ๑ 

๔. รองอธกิารบดวีทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศกัดิ ์จงัหวดัชมุพร รองประธานอนุกรรมการ ๒ 
๕. รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ อนุกรรมการ 
๖. ผูอํานวยการสํานักบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม อนุกรรมการ 

 พระจอมเกลาลาดกระบัง 
๗. ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ อนุกรรมการ 
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัย อนุกรรมการ 
๙. ผูชวยอธิการบดี (ฝายวิชาการ วิทยาเขตชุมพรฯ) อนุกรรมการ 
๑๐. หวัหนาภาควชิาเทคโนโลยกีารเกษตร (วทิยาเขตชมุพรฯ) อนุกรรมการ 
๑๑. รองศาสตราจารย ดร.จํารูญ  เลาสินวัฒนา อนุกรรมการ 
๑๒. รองศาสตราจารย ดร.กัญจนา  แซเตียว อนุกรรมการ 
๑๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย  เซะวิเศษ อนุกรรมการ 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธเนศ  ภิรมยการ อนุกรรมการ 
๑๕. รองศาสตราจารย ดร.สันติ  ตันตระกูล อนุกรรมการ 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศราวุธ  อินทรเทศ อนุกรรมการ 
๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ธนารักษ  จันทรประสิทธิ์ อนุกรรมการ 
๑๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาตยา  มนตรี อนุกรรมการ 
๑๙. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญจนา จันทรปะทิว  อาฮุจา อนุกรรมการ 
๒๐. รองศาสตราจารย ดร.อนุรักษ  โพธิ์เอี่ยม อนุกรรมการและเลขานุการ 
๒๑. เจาหนาที่สํานักบรหิารงานวิจัยและนวัตกรรม ผูชวยเลขานุการ 

 พระจอมเกลาลาดกระบัง

/โดยใหคณะ...
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-  ๒  -

โดยใหคณะอนุกรรมการมีหนาที่ดังนี้
๑. จัดทําแผนแมบทและแผนปฏิบัติการรายป 
๒. ดําเนินโครงการตามแนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
๓. จัดประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินงาน 
๔. พิจารณาและอนุมัติดําเนินงานตามแผนแมบท 
๕. พิจารณาและอนุมัติตามแผนปฏิบัติการรายป 
๖. สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ
๗. จัดทําเว็บไซต อพ.สธ.-สจล. 
๘. แตงตั้งคณะทํางาน 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

 สั่ง ณ  วันที่   ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รองศาสตราจารย ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ)

รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุ

ทหารลาดกระบัง
๐๕ เม.ย. ๖๕ เวลา  ๑๖:๓๕:๐๗  Non-PKI Server Sign-LN

Signature Code : QwA5A-EQAOA-BCADg-ANAA2
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