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กิจกรรม   การประชุมเวทีประชาคมเพ่ือพิจารณาเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ 

วันที่ เวลา  ในวันที ่ 25  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564       เวลา 09.30 น. 
สถานที ่     ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านเกาะ 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเข้าร่วมโครงการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  เพราะประชาชนในพ้ืนที่ได้ร่วมกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้ศึกษาพันธุ์พืช
หลากหลายชนิด ได้ส ารวจพันธุ์พืชในพ้ืนที่ที่มีอายุยืนนาน ได้ศึกษาพืชสมุนไพร ให้ทุกคนได้ตระหนักและหวง
แหนทรัพยากรที่มอียู่ ได้ช่วยกันอนุรักษ์รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนา และน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับท้องถิ่น    

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ รองนายก  สมาชิกสภา อบต.    ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบลบ้านเกาะ  ปลัด อบต.  รองปลัด อบต.  ผอ.กองคลัง  
ผอ.กองช่าง หัวหน้าส านักปลัด  ผู้อ านวยการโรงเรียนอินทคีรี  ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านเกาะ     
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ที่ประชุมเวทีประชาคมร่วมแสดงความคิดเห็น 
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รายงานการประชุมเวทีประชาคม 
เพื่อพิจารณาเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
ครั้งที่ 1/2564 

วันที ่ 25  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2564 
เวลา 09.30 น. 

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุต าบลบ้านเกาะ 
-------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
1. นายอภินันท์ แสนเสนา ต าแหน่ง ก านันต าบลบ้านเกาะ 
2. นายอมรรัตน์ ลักษณะปิยะ ต าแหน่ง แพทย์ประจ าต าบลบ้านเกาะ 
3. นางสมใจ ชาติภิรมย์ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 4 
4. นายวิเชียร บุญช่วย ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 6 
5. นายสวาท กลิ่นวาโย ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7  ต าบลบ้านเกาะ 
6. นายอภิวันท์ พันธนิตย์ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 7 
7. นายธีรศักดิ์ ฤทธิจักร ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 
8. นายสุธรรม อยู่เถาว์ ต าแหน่ง รองประธานสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที ่4 
9. นายประภาส จ านงค์จิตร์ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 
10. นายชูศักดิ์ เดชสุข ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 6 
11. นายอนุชิต โมราศิลป์ ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 
12. นายอานันท์ สายบัว ต าแหน่ง รองนายก อบต.บ้านเกาะ 
13. นางสาวจารีย์  แสนเสนา ต าแหน่ง ประธาน อสม. หมู่ที่ 6  ต าบลบ้านเกาะ 
14. นางสาวฉวีวรรณ มานพเช้า ต าแหน่ง สมาชิกสภา ส.อบต.บ้านเกาะ หมู่ที่ 5 
15. นายละมัย พลเยี่ยมแสน ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5  ต าบลบ้านเกาะ 
16. นายประทีป สุทธิคิรี ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3  ต าบลบ้านเกาะ 
17. นายเอกวิทย์ จันทวงศ์ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดอินทคีรี 
18. นางรัตนา ครุทก าจร ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.บ้านเกาะ 
19. นางประไพ โสนารถ ต าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก อบต.บ้านเกาะ 
20. นางรัชนี ใจห้าว ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
21. นายนครินทร์ สุรภาพ ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
22. นายสมเกียรติ น้ ารอบ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
23. นายราวิน พันธุเผือก ต าแหน่ง ประธานสภา อบต.บ้านเกาะ 
24. นางวราภรณ์ สาระมาศ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง อบต.บ้านเกาะ 
25. นางวันดี ทองใบใหญ่ ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป อบต.บ้านเกาะ 
26. นายภูสิทธิ์ มังสาทอง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.บ้านเกาะ 
27. นางสารภี พุ่มทิม ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.บ้านเกาะ 
28. นางสาวจิรา กลิ่นโลกัย ต าแหน่ง ครูช านาญการ อบต.บ้านเกาะ  
29. นางจิรภา ราชนารี ต าแหน่ง ครูช านาญการ อบต.บ้านเกาะ 
30. นายอิสระ กลิ่นวาโย ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ อบต.บ้านเกาะ 
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เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ที่มาและความส าคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
ประธาน - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปฎิธานในการอนุรักษ์ ทรัพยากรของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล 
โดยที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความส าคัญและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ดังในปี พ.ศ. 2503 
ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้น าพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูก
ไว้ในสวน จิตรลดา เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชด าริที่เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ า การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระ
ราชปฎิธานต่อโดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้
ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ 
สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี  
พ.ศ. 2536 - 2549 โดยรับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้นตรง
กับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และต่อมาในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2550 ส านักพระราชวังด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. 
ด าเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา การ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้าปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา และในแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หกนี้ มีแนวทาง
ด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 
ที่ 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)  ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญได้แก่ (1)การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและ 
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4)การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้อง
ด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
ยิ่งไปกว่านั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับ
แผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย แบบบูรณาการของประเทศและกรอบ
ยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี  ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์  ได้แก่  (1) ด้านความมั่นคง  
(2) ด้านการเกษตร (3) ด้านอุตสาหกรรม (4) ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และ
ส า ธ า ร ณ สุ ข  ( 6) ด้ า น พ ลั ง ง า น  ( 7) ด้ า น ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด 
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  เพ่ือการบริหาร จัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และ 

ภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่
เหมาะสมทีเ่ข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย  

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 
2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่ว
ประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีแนวทางด าเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผน
แม่บท โดยเน้นการท างานเข้าไปสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรตั้งแต่ ใน
สถานศึกษาด าเนินงานในระดับท้องถิ่นในการท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่
ในประเทศไทยต่อไป 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย  
ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น เนื่องจากข่าวสารที่

สามารถสื่อสารได้อย่างฉับไว สามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 -
2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบแนว
ทางการด าเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ แต่ถึงแม้ประเทศไทยมี
แผนฯ ดังกล่าว แต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สิ่งที่
ควรตระหนักมากที่สุดคือส าเหตุของการเกิดสิ่ ง เหล่านั้น อันได้แก่การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติที่ ก าลังถูกคุกคามในหลาย ๆ ลักษณะ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความส าคัญ ในเรื่อง
คุ้มครอง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน ตระหนักถึงความ สมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่
ทรัพยากรต่างๆ ก าลั งจะสูญสิ้ น ไป ซึ่ งจะน าไปสู่ การจัดการ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

ข้อมูลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่าพ้ืนที่
ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยัง
ไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบสูญพันธุ์ไป จากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพียงแต่
ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนท าลาย แต่ทรัพยากร
กายภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องก็จะสูญหายไปด้วย  

ปี พ.ศ. 2553 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซึ่ง
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน ราชการที่เก่ียวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมาณ 2553 โดย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้องจัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อ คณะรัฐมนตรี 
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และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นพบว่าใน
ส่วนของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 
107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น  33.56% ของพ้ืนที่ประเทศ  และเป็นพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ 64,826,658 ไร่  หรือคิดเป็น 20.22% ของพ้ืนที่ประเทศ  และพบว่า
ยังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้ และถูกท าลายโดยไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพิ่มพ้ืนที่ป่าของ ประเทศไทยเป็น 
40% ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 – 2563  หรือในอีก 9 ปี  โดยแบ่ง
ออกเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 25% ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ 
หรือพ้ืนที่ป่าสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพ้ืนที่ ป่าเศรษฐกิจต่อไป 
โดยมีหลักการลดการคุกคามการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกป่าเพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ตลอดจนท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพ่ิม 
โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาท าวิจัยและน าไปใช้ได้จริงในระบบ
สาธารณสุขและผลักดันสมุนไพร และต ารับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียา
หลักแห่งชาติ โดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 รายการ ซึ่งในจ านวนยาเหล่านั้น
จ าเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุ มากกว่า 200 ชนิด ผนวกกับธาตุวัตถุ สัตว์วัตถุ
และภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย ในการผลิตยาแผนไทยให้มี คุณภาพและ
เป็นที่ยอมรับในการใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้จะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อเรายังมี ทรัพยากรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 
และภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ นั่นคือต้องท าให้เกิด การสื่อสาร การศึกษา
เรื่องการอนุรักษ์ น าไปสู่ความมีจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความ
ตระหนักและ หวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่  

ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ
ของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเลในห้วงเวลาดังกล่าว และมุ่งเน้น การสร้าง
เสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนินกิจกรรม
ทางทะเลของทุกภาคส่วน อย่างยั่งยืน จึงได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพ่ือผลักดันให้เกิดกฎหมายเพ่ือ รักษาผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. เป็นส่วนใหญ่ เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง กรมประมง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน  ซึ่งตระหนักใน
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น 
ปัญหา การท าลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล 
ปัญหาทรัพยากรและการท าประมง การบริหารและการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล การแย่งชิงทรัพยากรในทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติ และ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะน าไปสู่การท าลายทรัพยากรทางทะเลที่เป็น
แหล่งรวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาของประเทศไทย และเก่ียวพันกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
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          จากค าสั่งคณะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 มีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ” โดยก าหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ใน
การก าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนก ากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณและ
ประเมินผลการด าเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์
ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศ และปฏิรูปการบริหารราชการ และก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความมั่นคง 
กา ร เกษตร  อุตส าหกรรม  สั ง คม  การแพทย์ และ สาธ ารณสุ ข  พลั ง ง าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้
ทุนทาง ทรัพยากรเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น  

อพ.สธ. จึงติดตามและประสานงานในมิติการดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศ 
ในแง่ของการสร้างความ ตระหนักน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรของ
ประเทศ ที่น าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บน  พื้นฐานของทรัพยากร
ของประเทศที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษา ฟื้นฟู พัฒนา และน าไปสู่การใช้
ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซึ่งตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ 
อพ.สธ. และภายใต้การน้อมน า พระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ 
รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง  

 

1.2 พระราชด าริบางประการ  
“วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 ณ อาคารที่ประทับในส านักงานชลประทาน 

เขต 1 ถนนทุ่งโฮเตล จังหวัดเชียงใหม่ การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พืชพรรณนั้น 

ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่
จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิด 
ความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็ก
เกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสีย แก่ประเทศในระยะยาว”  

“วันที่ 29 กรกฎาคม 2540  ณ  อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงให้หา
วิธีการที่จะท าให้เด็กสนใจพืชพรรณ ต่างๆ เกิดความสงสัย ตั้งค าถามตนเองเกี่ยวกับ
พืชพรรณที่ตนสนใจ จะน าไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ ส าหรับ
โรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดีนัก หากอาจารย์โรงเรียนต่างๆท าได้
ดังนี้ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคน ฉลาด”  

                                       “วันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา การรักในทรัพยากร 
คือการรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่ง ที่เป็นสมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารักประเทศชาติ
หรือรักษาสมบัติของเขานั้น ท าได้โดยก่อให้เกิดความรักความ เข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน 
เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่า
ท างาน ก็จะรู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิด
ประโยชน์ได”้  

6/เคยแนะน า... 
 



-6- 
 

“เคยแนะน าโรงเรียนต่างๆ นอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หา
ไดง้่าย อาจเป็นอุปกรณ์สอนได้ หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่
ต้องหาของอ่ืนมาเป็นแบบหรือเรื่องภาษาไทย การเรียงความ ก็อาจท าให้เรื่องของ
การเขียนรายงาน ท าให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งค าประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่านี้ 
เป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่าวมา นอกจากนั้น
ในวิชาพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคยกล่าว คือเรื่องวิชาการ
ท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใช่เฉพาะ
ให้นักเรียน ปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะให้
ออกไปดูข้าง ๆ โรงเรียน ว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้ ชื่ออะไร เป็นอะไร”  

“ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ได้ไปกับ  
สมศ. มา เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับ ชุมชนน้อย ท าอย่างไร ให้ชุมชนมาให้โรงเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียนช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีการท า DNA ingerprint 
ในโรงเรียน”  

1.3 แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
(1) เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรม

พืชและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย  
(2) วัตถุประสงค์  

(2.1) เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร  
(2.2) ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย  
(2.3) ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร  สื่อถึงกันได้ทั่ว   

        ประเทศ  
(3) แผนแม่บทของ อพ.สธ. ด าเนินงานใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่  

(3.1) ทรัพยากรภายภาพ  
(3.2) ทรัพยากรชีวภาพ  
(3.3) ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

(4) กรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ  กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน 8   
         กิจกรรม  

(4.1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย  
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  

 (4.2) กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  

(4.3) กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วย  
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  

7/(5) วิถี... 
 



 
-7- 

 
(5) วิถี อพ.สธ. ซื่อตรง มุ่งม่ัน พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม  

(5.1) ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้าทีร่ับผิดชอบ อาชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน  

(5.2) มุ่งมั่น : มีศรัทธา มีจิตปฎิธานมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ เพ่ือ
ผลประโยชน์แท้  

(5.3) พัฒนา : วิทยาการ ปัญญา พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต พัฒนาตนเองให้ พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการได้รับมอบหมาย 
เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า รู้จริง รู้ท า รู้จ า พัฒนาด้วยความยั่งยืน พัฒนาสุขภาพกาย ให้
สุขภาพแข็งแรง พัฒนาสุขภาพจิต ให้เข็มแข็ง พอเพียง  

(5.4) สามัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีความพร้อมเพรียง
เป็นหนึ่ง (one for all all for one) one=พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว one=
อพ.สธ.  

(5.5) มีคุณธรรม : ความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น 
สามัคคี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อแผ่ เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาศีล ซื่อตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรม
ที่เสมือนเป็นหัวเรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหางเสือ ที่คอยก ากับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เรื่องความรับผิดชอบ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชด าริ 
ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในหัวข้อในหลวงกับความรับผิดชอบ 
หมายถึงการรู้หน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา ความเป็นเลิศ ความกล้ าหาญ ความซื่อตรง 
ถ้ามีความรับผิดชอบแล้วงานย่อมส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย จากนั้น คุณธรรมอ่ืนๆ 
จะตามมา ท้ายสุดการรักษาศีล ผู้นับถือตามศาสนาใด ก็รักษาปฏิบัติตามหลักศรัทธา 
รักษาข้อปฏิบัติแต่ ละศาสนาที่ตนเองนับถือ ส านักงานหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะประสบ
แต่ความสุข ความสงบ และความเจริญก้าวหน้า  

(6) การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อยู่
ในกรอบการด าเนินงานที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้  

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น วางแผนการบริหารและแผนการ
ด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น การด าเนินงานตามแผน สรุปและ
ประเมินผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
งานที่ 1 การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

1.1 การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร  
1.2 การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
1.3 การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
1.4 การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร 

       ท้องถิ่น  
8/1.5 การท า... 
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1.5 การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

งานที่ 2 การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
2.1 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น  
2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  
2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน  
2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 

ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน  
2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียน

พันธุ์สัตว์ในชุมชน  
2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ ทะเบียน

ชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน  
2.8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาใน

ชุมชน  
2.9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียน

แหล่งทรัพยากรใน ชุมชน และ ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน  
2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร    

     ท้องถิ่น  
งานที่ 3 การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  

3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น  

    3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึก การเปลี่ยนแปลง  

งานที่ 4 การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
4.1 การฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่าย

ให้กับชุมชน ต าบล  
4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การ

จัดการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การ พัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น การสร้าง
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ  

งานที่ 5 การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)  
5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  

                  งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

(งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียน)  
 

9/6.2 สนับสนุน... 
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6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความ

สะดวกต่างๆ  
ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน  

3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของทอ้งถิ่นมีความสะอาด เปน็ระเบียบ ร่มรื่น    
     น่าอยู ่ 

3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น  
3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม  
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดี

เป็นที่ยอมรับ  
ระดับการประเมินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
1. ป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 1 : เกียรติบัตรแห่ง

ความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วย จิตส านึกในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
3. เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 2 : เกียรติบัตรแห่ง

การเข้าสู่สถานภาพ สถานอบรมสั่งสอน เบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
4. เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 3: เกียรติบัตรแห่งการ

เป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐาน งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 การพิจารณาเข้าร่วมสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ประธาน -ล าดับต่อไปขอให้ที่ประชุมพิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสมัครสมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

นายละมัย  พลเยี่ยมแสน -หากเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว มีวัตถุประสงค์อย่างไร และกรณีมีความจ าเป็น 
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5)    ต้องตัดต้นไม้ดังกล่าวทิ้ง จะกระท าได้หรือไม ่
ประธาน -พรรณไม้ทุกชนิดที่มีการแยกประเภทว่าพันธุ์ใดต้นใดเป็นไม้ดั้งเดิมที่อยู่ในถิ่นฐานของ

เรา และต้นใดที่ปลูกขึ้นใหม่โดยน าพันธุ์มาจากที่อ่ืน เมื่อน ามาปลูกในที่ของเราและมี
การพัฒนาบ ารุงดูแลรักษาไว้ หากจ าเป็นต้องตัดทิ้งเราสามารถขยายผลน าไปปลูกใน
ที่หน่วยงานอนุรักษ์ไว้แทนได้ 

นายประทีป  สุทธิคีรี -หากเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้ว พันธุ์พืชต่าง ๆ จะมีมาให้หรือไม่ 
(ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3)  
ประธาน                       -เราต้องส ารวจต้นไม้ในพื้นที่เราก่อนว่ามีต้นอะไรอยู่บ้าง จากนั้นก็มาท าประวัติต้นไม้

ด้วยการจัดท าป้าย บอกชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะทาง 
                                                                             10/พฤกษศาสตร์... 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


