แผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)
ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
สนองพระราชดาริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ที่มาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับพระราชอนุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ เมื่อปีพุทธศักราช 2555 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดทา
แผนแม่บท 5 ปี ระยะที่ห้า ของมหาวิทยาลัย และได้ดาเนินโครงการต่างๆ ไปแล้วจานวนหนึ่ง อาทิ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะเป็นศูนย์ รวมตัวอย่างทรัพยากรชีวภาพและ
เอกสารข้อมูล รวมทั้งการวิจัยสร้างองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ และธรรมชาติของจังหวัดเลย
อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้วางวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
โดยการจัดทาแผนแม่บท 5 ปี ระยะทีห่ ก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ และดาเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ
2. เพื่อนาพืชที่ได้สารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์เพื่อไปปลูก
รักษาพันธุกรรมไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
3. เพื่อนาความรู้จากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพการศึกษาทรัพยากร
กายภาพ การส ารวจและบั น ทึ ก วัฒ นธรรมและภู มิปั ญ ญาของประเทศไทยเพื่อ สร้ างฐานองค์ค วามรู้ ท าง
วิทยาการที่จะนาไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลทรัพยากรรวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ เข้าร่วมสนองพระราชดาริ เช่น

ศูนย์ข้อมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับศูนย์ข้อมูล ทรัพยากร
สวนจิตรลดา และข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน
5. เพื่อปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาไทย
6. เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่างๆ ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร
กลุ่มเป้าหมาย
ในการปฏิบัติงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ สนองพระราชดาริ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นสมควรให้กลุ่มเป้าหมายของการดาเนินการตั้งแต่ระดับเยาวชน ผู้ใฝ่รู้ จนถึง
กลุ่มสาธารณชนที่สนใจ โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรู้ที่ได้จากอาจารย์และนักวิจัยในโครงการฯ ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
พื้นที่เป้าหมาย
สาหรับพื้นที่เป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้กาหนดพื้นที่ดาเนินการไว้ ได้แก่
บริเวณมหาวิทยาลัยและพื้นที่เป้าหมายบริเวณรัศมี 50 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
กรอบและกิจกรรมการดาเนินงาน
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
เพื่อพัฒ นาและเพิ่มประสิ ทธิภ าพการดาเนินงานด้านการพัฒ นาและด้านการบริห ารจัดการด้าน
ปกปักทรัพยากรของประเทศจึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้ นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดยมี
กิจกรรมที่ดาเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานสนับสนุนดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
1.1 การทาขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร
1.2 การส ารวจ ท ารหั ส ประจ าต้น ไม้ ท ารหั ส พิ กั ด เพื่ อ รวบรวมเป็ น ฐานข้ อ มูล ในพื้น ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา ป่าในสถาบันการศึกษา
1.3 การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ นอกเหนือจากทรัพยากร เช่น
สัตว์ จุลินทรีย์ ตลอดจนทรัพยากรกายภาพต่างๆ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ขององค์กรต่างๆ
1.4 การส ารว จเก็ บ ข้ อ มู ลภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น วั ฒ นธ รรมต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ
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1.5 สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษา ทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เช่น นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในระดับหมู่บ้าน ตาบล สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบๆ พื้นที่ปกปักทรัพยากร เช่น
มีกิจกรรมป้องกันไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร เป็นต้น
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
2.1 การสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา พื้นที่เ ป้าหมาย บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือพื้นที่ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาและในพื้นที่อื่นๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
2.2 การเก็บ รวบรวมตัว อย่ างแห้ ง และตัวอย่างดองเพื่อเป็นตัว อย่างในการศึกษาหรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
2.3 การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วนพืชที่มี
ชีวิต (เพื่อนามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และสาหรับทรัพยากรอื่นๆ สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษา
ได้
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
3.1 การปลูกรักษาต้นทรัพยากรในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าทรัพยากร มี
แนวทางดาเนินงานคือ สารวจสภาพพื้นที่และสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานงานขยายพันธุ์พืช
งานปลูกทรัพยากรและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่ต้นทรัพยากรและทาพิกัดต้นทรัพยากร
3.2 การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ
3.3 การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ดในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคาร
ทรัพยากร ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
3.4 การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ
ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และศึกษาการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
3.5 การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์
เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น
3.6 การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่างๆ การปลูกพืชในสถานศึกษาโดยมี
ระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
3.7 งานขยายพันธุ์พืช งานปลูก ทรัพยากรและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่ต้น
ทรัพยากรและทาพิกัดต้นทรัพยากรของพืชที่ปลูก
3.8 ในกรณีที่เป็นพันธุกรรมสัตว์หรือจุลินทรีย์ ให้ดาเนินการให้มีสถานที่หรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บ
รักษาได้อย่างปลอดภัย

3

2. กรอบการใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ
ใน อพ.สธ. ทั้ ง ในด้า นการพั ฒ นาและการบริห ารจั ดการให้ ก ารด าเนิน งานเป็ นไปในทิศ ทางเดี ย วกั นและ
เอื้ออานวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดาริ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานสนับสนุนดังนี้
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
4.1 การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น ตัวอย่างดิน คุณสมบัติของน้า จากแหล่งกาเนิดพันธุกรรมดั้งเดิม
ของพืชนั้นๆ
4.2 การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของทรัพยากรที่คัดเลือก
มาศึกษา เป็นต้น
4.3 การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสาระสาคัญในทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นรงควัตถุกลิ่น
ตลอดจนสารด้านเภสัชวิทยา สารที่มีฤทธิ์ต่างๆ ของทรัพยากรเป้าหมาย
4.4 การศึกษาการขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติ และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
4.5 การศึกษาด้านการปลูก(ทรัพยากร) เลี้ยง(ทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ) ให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
การศึกษาการเขตกรรมของทรัพยากรที่ต้องการ
4.6 การศึกษาการจาแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อนาไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชชนิดนั้นๆ ไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
4.7 การจัดการพื้นที่ที่กาหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ
ตัวอย่าง เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งศูนย์ฯ
เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม ในด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้ในอนาคต
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
5.1 อพ.สธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดทาฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม
สาหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เช่น โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้าน
การสารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
5.2 นาข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากรอพ.สธ.
5.3 นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และทรัพยากรต่างๆ เช่น ข้อมูลการปลูก
รักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูล ทรัพยากร เพื่อการประเมินคุณค่าและนาไปสู่การวางแผน
พัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอื่นๆ
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5.4 พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูล ทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มีความ
สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการ
ส ารวจเก็ บ รวบรวม ฐานข้ อ มู ล พรรณไม้ แ ห้ ง ฐานข้ อ มู ล สวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย น โดยมี อพ.สธ.
เป็นศูนย์กลางและวางแผนดาเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง อาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบป้องกันการ
เข้าถึงฐานข้อมูล
5.5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์ที่จะดาเนิ นการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่
เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จาเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลนั้นๆ และ
ขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
6.1 คัดเลื อกพัน ธุ์พืช ที่ผู้ ทรงคุณวุฒิ พิจารณาแล้ ว ว่าควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
6.2 ดาเนิน การทูล เกล้ าฯ ถวายแผนการพัฒ นาพันธุ์พืชที่คัดเลื อกแล้ว เพื่อให้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนั้นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
6.3 ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาพันธุ์พืชดาเนินการพัฒนาพันธุ์ พืชและ
นาออกไปสู่ประชาชน และอาจนาไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป
6.4 ดาเนินการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพื่อประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย
3. กรอบการสร้างจิตสานึก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึ กษา และบุคคลทั่วไป ได้
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์ ทรัพยากรของประเทศ จนตระหนักถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงาน
ได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานสนับสนุนดังนี้
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
7.1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่ การสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของประเทศไทย นาไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็ง
รู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
1. สร้างจิตสานึกให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรให้
รู้จักหวงแหนและรู้จักการนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีคู่มือการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่ อพ.สธ.
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2. ให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ของพืช พรรณ เป็น ที่เก็บ พรรณไม้แห้ ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและนางาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้
3. โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน
จัดทาหลักสูตรท้องถิ่นในการสารวจจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
4. สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โ รงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนิ นงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ทาอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์ มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดและ
นาไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
5. การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรดาเนินงานให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดขึ้นและรับคาแนะนาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา
อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 7
6. จัดนิทรรศการแสดงผลการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ
โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความสาคัญใน
เรื่องกระบวนการและผลลัพธ์การดาเนินงานเป็นหลัก อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. บรรจุงานสวนพฤกษศาสตร์ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่างๆ โดยเฉพาะใน
ระบบโรงเรียน
7.2 พิพิธภัณฑ์เป็นการขยายผลการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ไปสู่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การนาเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชน
ทั่วไปตัวอย่างเช่น
1. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จัดทาแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากร
2. งานพิพิธภัณฑ์พืช
3. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
4. งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
5. งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม
6. นิทรรศการถาวรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่างๆ
7. ศูนย์การเรียนรู้
7.3 งานอบรม อพ.สธ. ดาเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน งานฝึกอบรมปฏิบัติการ
สารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดย
อาจจัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
8.1 อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่มีความพร้อมในการดาเนินการ
จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุกๆ 2 ปี ตามที่ได้พระราชทาน
พระราชวินิจฉัย โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเพื่อเสนอผลการดาเนินงานของ อพ.สธ. สาหรับ
ในระยะ 5 ปีที่หก กาหนดเป้าหมายในการจัดการประชุมใหญ่ดังนี้
พ.ศ.2560 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
สถานที:่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จังหวัดสระบุรี
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พ.ศ.2562 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
สถานที:่
พ.ศ.2564 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: _________________
สถานที:่
นอกจากการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการที่จัดทุกๆ สองปีนี้ ยังมีการจัดการประชุมวิชาการ
และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค การร่วมจัดแสดง
นิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริแต่ละหน่วยงาน การนาเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และ
นักวิจัย อพ.สธ. ในงานประชุมวิชาการต่างๆ ระดับประเทศ เป็นต้น
8.2 หน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวายโดยผ่านทาง
มูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)
8.3 การดาเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยที่
อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง มีการดาเนินงาน
สนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่น เข้าไปศึกษาทางานวิจัยในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมสารวจทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด
8.4 หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตสานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนองพระราชดาริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนใน
กิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานที่ต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ เอง
หรือขอใช้สถานที่ของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริเอง แต่ผ่านความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
8.5 การทาหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
8.6 การเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ เช่น การทาหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ
อพ.สธ. ได้เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
8.7 การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่างๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในส่วน
ที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
8.8 หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
8.9 การดาเนินงานเรื่องฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.10 การดาเนินงานอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
………………………………………….…………………
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