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ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
……………………..……………. 

ผู้มาประชุม 
1. นายสนธ์  ศรีวิชัย  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
2. นายโสรี  เลิศฤทธิ์ปัญญากุล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
3. นายพิเชษฐ์  อะทะเทพ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
4. นายนิคม  แสงคีรีเขต  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
5. นางพิมพา  เนตรกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
6. นางไพรวัลย์  นันทะเสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
7. นายกะสาด  วงศ์ชัยชนะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
8. นายทา  ใหม่วงศ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
9. นายชูชัย  มณีชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
10. นางรมิตา  จันควร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
11. นางสาวณภัทร  หวันแกว้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
12. นายสนิท  บุญชื่น  ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 6 ต าบลนาปรัง 
13. นายมูล  ใจกว้าง  ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ต าบลนาปรัง 
14. นายถนัด  ค าสุข  ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 7 ต าบลนาปรัง 
15. นายอุ่งเส่ง  ทรัพย์ทวีโชติ ประธานผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 ต าบลนาปรัง 
16. นายสมาน  อินถา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลนาปรัง 
17. นายประเวศน์  ขันตา ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลปง 
18. นางผกามาศ  ค าแดง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่แดง 
19. นายณัฐพล  จาร ี  ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง 
20. นายจักรพงษ์  มาแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลนาปรัง 
21. นางณัฎฐ์  วรินทร์รักษ์ ข้าราชการบ านาญ 
22. นางเครือวัลย์  สุขประสาร ข้าราชการบ านาญ 
23. นางรัชฎาภรณ์  จันเทียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลนาปรัง 
24. นายพรม  อะทะเทพ  ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ต าบลนาปรัง 
25. นายสมิง  แก้วยา  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านแสนสุข 
26. นางวันดี  ศรีชัย  นักทรัพยากรบุคคล 
27. นางเพ็ญนภา  ศรีวิชัย นักจัดการงานทั่วไป 
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
นายสนธ์  ศรีวิชัย  1.1 ที่มาและความส าคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
รองนายก อบต.  ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาปรังชี้แจงรายละเอียดครับ 
   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ 

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงให้
ความส าคัญและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด
ดังในปี พ.ศ.2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้น าพรรณไม้จาก
ภูมิภาคต่างๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการ
พระราชด าริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร พัฒนาแหล่งน้ า การอนุรักษ์และ
พัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
ต่อมาในปี  พ.ศ.2535 สมเด็ จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมี
พระราชด าริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ด าเนินการอนุรักษ์
พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่าย
วิชาการ เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ.2536 – 2549 
โดยรับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ส านักพระราชวัง
ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้ และให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วน
พระองค์ฯ สวนจิตรลดา การด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะฯ ละห้า
ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา และในแผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่หกนี้ มีแนวทาง
ด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการในการ
วางแผนที่ส าคัญได้แก่ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน 
เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้อง
ด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
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ยิ่งไปกว่านั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ยังมี
กิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบ
วิจัยแบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปีทั้ง 7 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2) ด้านการเกษตร (3) ด้านอุตสาหกรรม 
(4) ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (6) ด้านพลังงาน (7) ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนให้มากที่สุด เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่าง
แพร่หลาย 

    แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ.2559 – กันยายน พ.ศ.2564) เป็นแผนแม่บทที่

จัดท าขึ้น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีแนวทางด าเนินงานต่อเนื่อง
ตามกรอบแผนแม่บท โดยเน้นการท างานเข้าไปสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากร
ต้ังแต่ในสถานศึกษาด าเนินงานในระดับท้องถิ่นในการท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
ซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่
ในประเทศไทยต่อไป 
 สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย 
 ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น เนื่องจาก

ข่าวสารที่สามารถสื่อสารได้อย่างฉับไว สามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
พ.ศ.2553 – 2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้
เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ แต่ถึงแม้
ประเทศไทยมีแผนฯดังกล่าว แต่นั่นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อภัยธรรมชาติที่
เกิดข้ึน สิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดสิ่งเหล่านั้น อันได้แก่การดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังถูกคุกคามในหลายๆลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาคม
โลกควรตระหนักและเห็นความส าคัญ ในเรื่องคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตระหนักถึงความ
สมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ต่างๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและระดับ
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรต่างๆ ก าลังจะสูญสิ้นไป ซึ่งจะน าไปสู่การ
จัดการ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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 ข้อมูลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่า
พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยัง
ไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบสูญพันธุ์ไป จากสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เพียงแต่
ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนท าลาย แต่ทรัพยากร
กายภาพและทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องก็จะสูญหายไปด้วย 
 ปี พ.ศ.2553 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2553 ซึ่ง

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนับแต่เริ่มมีงบประมาณ 2553 โดย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้องจัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นพบว่าใน
ส่วนของทรัพยากรป่าไม้ ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 
107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของพ้ืนที่ประเทศ และเป็นพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพ้ืนที่ประเทศ และพบว่ายังคง
ถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้ และถูกท าลายโดยไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพ่ิมพ้ืนที่ป่าของประเทศไทยเป็น 
40% ของพ้ืนที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 – 2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่ง
ออกเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 25% ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ 
หรือพ้ืนที่ป่าสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจต่อไป 
โดยมีหลักการลดการคุกคามการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกป่าเพ่ือ
ฟ้ืนฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ตลอดจนท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพ่ิม 
โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาท าวิจัยและน าไปใช้ได้จริงในระบบ
สาธารณสุขและผลักดันสมุนไพร และต ารับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชียา
หลักแห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 รายการซึ่งในจ านวนยาเหล่านั้น
จ าเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุมากกว่า 200 ชนิด ผนวกกับธาตุวัตถุ สัตว์วัตถุ
และภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย ในการผลิตยาแผนไทยให้มีคุณภาพและเป็น
ที่ยอมรับในการใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่ านี้จะ
เกิดขึ้นต่อเมื่อเรายังมีทรัพยากรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 
และภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ นั่นคือต้องท าให้เกิดการสื่อสาร การศึกษา
เรื่องการอนุรักษ์ น าไปสู่ความมีจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความ
ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ 
 ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมั่นคง

แห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2555 – 2559) ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเลในห้วงเวลาดังกล่าว และมุ่งเน้นการ
สร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนิน
กิ จกร รมทางทะ เลของทุ กภาคส่ วนอย่ า งยั่ ง ยื น  จึ ง ได้ ด า เ นิ นการจั ดตั้ ง
คณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพ่ือผลักดันให้เกิดกฎหมาย
เพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็น 



-5- 
 

หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯเป็นส่วนใหญ่ เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม
ประมง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งตระหนักในปัญหาต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหาการ
ท าลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ปัญหา
ทรัพยากรและการท าประมง การบริหารและการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทาง
ทะเล การแย่งชิงทรัพยากรในทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งปัญหาอ่ืนๆที่จะน าไปสู่การท าลายทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่ง
รวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของประเทศไทย และเก่ียวพันกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
 จากค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 62/2559 มีผลบังคับ

ใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ” โดยก าหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ใน
การก าหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนก ากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และ
ประเมินผลการด าเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์
ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศ และปฏิรูปการบริหารราชการ และก าหนด
กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความมั่นคง 
กา ร เกษตร  อุตสาหกรรม  สั ง คม  การแพทย์ และสาธ ารณสุ ข  พลั ง ง าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้
ทุนทางทรัพยากรเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จึงติดตามและ

ประสานงานในมิติการดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศ ในแง่ของการสร้างความ
ตระหนักน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรของประเทศ ที่น าไปสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ ณ 
ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนา และน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ให้กับประเทศไทย ซึ่งตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และภายใต้การน้อมน า พระราชกระแส 
“การรักทรัพยากรคือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 
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1.2 พระราชด าริบางประการ 

“วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 ณ อาคารที่ประทับในส านักงานชลประทาน  
เขต 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ 
และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอน
การอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตราย
แก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 

“วันที่ 29 กรกฎาคม 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ทรงให้หา 
วิธีการที่จะท าให้เด็กสนใจพืชพรรณต่างๆ เกิดความสงสัย ตั้งค าถามตนเองเกี่ยวกับ
พืชพรรณที่ตนสนใจ จะน าไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่ายๆ ส าหรับ
โรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่ดีนัก หากอาจารย์โรงเรียนต่างๆท าได้
ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด” 

“วันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา การรักใน 
ทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารัก
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ท าได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ ถ้า
ใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้น
ว่าคืออะไรหรือว่าท างาน ก็จะรู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และ
จะท าให้เกิดประโยชน์ได้ 

“เคยแนะน าโรงเรียนต่างๆนอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ 
ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์สอนได้หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ก็ไม่
ต้องหาของอ่ืนมาเป็นแบบหรือเรื่องภาษาไทย การเรียงความ ก็อาจท าให้เรื่องของ
การเขียนรายงาน ท าให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งค าประพันธ์ในเรื่องพืชเหล่านี้  
เป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืนๆดังที่ได้กล่าวมา นอกจากนั้น
ในวิชาพฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ ในที่นี้ยังไมเคยกล่าว คือเรื่องวิชาการ
ท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ การอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใช่
เฉพาะให้นักเรียนปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามจะ
ให้ออกไปดูข้างๆโรงเรียน ว่าที่นั่นมีอะไรอยู่และต้นไม้ชื่ออะไร เป็นอะไร” 

“ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 ได้ไปกับ สมศ. 
มา เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย ท าอย่างไร ให้ชุมชนมาให้โรงเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีการท า DNA 
Fingerprint ในโรงเรียน” 
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1.3 แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
- เป้าหมาย 
  เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและ
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
- วัตถุประสงค์ 
  - เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
  - ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
  - ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
- แผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
ด าเนินงานใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ 
  1. ทรัพยากรภายภาพ 
  2. ทรัพยากรชีวภาพ 
  3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
- กรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ กิจกรรมสนับสนุนการด าเนินงาน 8 กิจกรรม 
  1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย 
  กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
  กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
  กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
  2. กรอบการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย 
  กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
  กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
  กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
  3. กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วย 
  กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
  กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

   - วิถี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
    ซื่อตรง มุ่งม่ัน พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม 
    - ซื่อตรง : ต่อตนเอง หน้าที่รับผิดชอบ อาชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชา  

ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน 
    - มุ่งม่ัน : มีศรัทธา  มีจิตปณิธานมุ่งม่ัน ที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จ เพ่ือ 

ผลประโยชน์แท้ 
    - พัฒนา : วิทยาการ ปัญญา พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต  

พัฒนาตนเองให้พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและการได้รับมอบหมาย เรียนรู้ 
ศึกษา ค้นคว้า รู้จริง รู้ท า รู้จ า พัฒนาด้วยความยั่งยืน พัฒนาสุขภาพกาย ให้สุขภาพ
แข็งแรง พัฒนาสุขภาพจิต ให้เข้มแข็ง พอเพียง 
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    - สามัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ มีความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง  

(one for all all for one) 0ne= พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร one= โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

    - มีคุณธรรม : ความรับผิดชอบ ซื่อตรง อดทน อดกลั้น สามัคคี เอ้ือเฟ้ือ  
เผื่อแผ่ เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาศีล ซื่อตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็น
หัวเรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหางเสือที่คอยก ากับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องความ
รับผิดชอบ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในหัวข้อในหลวงกับความรับผิดชอบ หมายถึงการรู้หน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา ความ
เป็นเลิศ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง ถ้ามีความรับผิดชอบแล้วงานย่อมส าเร็จตามที่
ได้รับมอบหมาย จากนั้นคุณธรรมอ่ืนๆ จะตามมา ท้ายสุดการรักษาศีล ผู้นับถือตาม
ศาสนาใด ก็รักษาปฏิบัติตามหลักศรัทธา รักษาข้อปฏิบัติแต่ละศาสนาที่ตนเองนับ
ถือ ส านักงานหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะประสบแต่ความสุข ความสงบ และความ
เจริญก้าวหน้า 

   - การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อยู่ในกรอบการด าเนินงานที่ 3 กรอบการสร้าง 

จิตส านึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ์การด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริในการด าเนินงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 

 

เยาวชน ชุมชน 

สวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย
สถาบันการศึกษา 

องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
อพ.สธ. 

หน่วยงานที่รว่มสนอง
พระราชด าร ิ
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การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานกาจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น การด าเนินงานตามแผน สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 
วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน รายงานผลการด าเนินงานให้ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯทราบ อย่างน้อยปีละ 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 าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
1.5 การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

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

พรรณไม้ในชุมชน 
   2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์ 

สัตว์ในชุมชน 
   2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพ 

อ่ืนๆ ในชุมชน 
   2.8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
   2.9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่ง 

ทรัพยากรในชุมชน และทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
   2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น 
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  งานที่ 3 การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
    3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
    3.2 การปลูกและรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น 
    3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ 

ทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
  งานที่ 4 การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
    4.1 การฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมข้ึนและแจกจ่ายให้กับ 

ชุมชน ต าบล 
    4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การ 

จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น 
การสร้างแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

  งานที่ 5 การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
    5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  

(ทรัพยากรภายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 
  5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

  งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
    6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร (งาน 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
    6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความ 

สะดวกต่างๆ 
 
ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน 
   3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น  

น่าอยู่ 
   3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น 
   3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม 
   3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรดีเป็นที่ 

ยอมรับ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเพื่อพิจารณา 
นางสาวณภัทร  หวันแก้ว  2.1 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก 
ปลัด อบต.       2.1.1 จัดประชุมผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 1  

ครั้ง จ านวน 1 คณะ  
2.1.2 จัดเอกสารการสมัครสมาชิก ตรวจสอบความเรียบร้อย สมบูรณ์ 
          เอกสาร 1 หนังสือราชการขอสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น” 
 เอกสาร 2 แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือ 

ประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนอง
พระราชด าริ 

 เอกสาร 3 แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศาสตร์ และมาตราส่วน 
 เอกสาร 4 รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2.1.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมด าเนินการ) 
     - ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ในแต่ละคณะ รับทราบและพิจารณา 

กระบวนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     - ประธานในที่ประชุม สอบถามผู้เข้าร่วมประชุมในการสมัคร 

สมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”  
1. ผู้เข้าประชุมพร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงานฐานทรัพยากร 

ท้องถิ่น 
2. ผู้เข้าประชุมพร้อมประสานกับหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการ 

ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
3. ผู้เข้าประชุมพร้อมที่จะเข้าประชุมในโอกาสต่างๆในงานฐาน 

ทรัพยากรท้องถิ่น 
สรุปจ านวนผู้ลงมติที่ประชุม  จ านวน 27 เสียง 
ประธานการประชุมได้แจ้งการสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ให้ที่

ประชุมได้ทราบกันทั่วทุกท่านแล้ว มีมติดังนี้ 
(  /  ) เห็นชอบ  (     ) พร้อม 

ผลลงมติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ จึงพิจารณาตอบรับการเป็นสมาชิก“ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น” 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี 
 
เลิกประชุม เวลา 11.00 น. 
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          เพ็ญนภา  ศรีวิชัย 
          (นางเพ็ญนภา  ศรีวิชัย) 

   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

               
               วันดี  ศรีชัย 

       (นางวันดี  ศรีชัย) 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


