
กรอบแนวทางการเขียนโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
(อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
หลักเกณฑ์การเขียนโครงการ 

1. โครงการต้องมีความสอดคล้องตามแนวทางพระราชด าริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย และตาม
กรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

2. โครงการต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ส่งผลลัพธ์
ต่อผู้เรียนสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างนักศึกษาและบุคลากรให้มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ความ
ภาคภูมิใจทางศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาล้านนา ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่ 3.3 ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาตนเองและสังคม 

3. โครงการต้องตอบตัวชี้วัดของส านักงบประมาณ ดังนี้ 
 มีโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม 
 มีผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 
 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 80 
 มีความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ ร้อยละ 80 
 มีโครงการบริการวิชาการท่ีส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  

ร้อยละ 70 
4. เน้นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน เกิดการมีส่วนร่วมใน

ชุมชน บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการด าเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

(อพ.สธ. – มทร.ล้านนา) ต่อเนื่อง ปีที่ 5 
 
แผนงานที่ 1 การอนุรักษ์ทรัพยากร 

กรอบ กิจกรรม แผนงาน ปีที่ด าเนินการ 
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร 1.การรักษาพันธุ์พืช สายพนัธุ์พชืมรดก และเพื่อความ

มั่นคงทางอาหาร 
2564 

กรอบการใช้ประโยชน ์ กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร 

1.ทดสอบและประเมินศักยภาพพันธุ์พืช 
2.ศึกษาการปลูก การเขตกรรม การขยายพันธุ์พชื 

2564 

กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร 

1.จัดท าฐานข้อมูล 2564 – 2565 

กิจกรรมที่ 6 วางแผนพัฒนา
ทรัพยากร 

1.พัฒนาพนัธุ์และปรับปรุงพันธุพ์ืชใหม่ 2565 – 2566 

กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 7 สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

1.จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ 
2.การสร้างจิตส านึกด้านการอนรุักษ์ทรัพยากร 
3.สวนพฤกษศาสตร ์

2564 - 2566 

กิจกรรมที่ 8 สนับสนนุการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

1.ศูนย์เรียนรู้ด้านทรัพยากร 2564 - 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานที่ 2 การรวบรวม รักษา และการใช้ประโยชน์ พันธุกรรมพืชพื้นถิ่น ได้แก่ มะเกี๋ยง มันพื้นบ้าน 
น้อยหน่าเครือ บุก และมะกิ้ง 

 
1. มะเกี๋ยง 

กรอบ กิจกรรม แผนงาน ปีที่ด าเนินการ 
กรอบการใช้ประโยชน ์
 

กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร 1.ปลูกรักษาสายพนัธุ์มะเก๋ียง 2564 - 2566 

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร 
 

1.ศึกษาวิจัยเพื่อก าหนดพื้นที่เปา้หมายที่มีความ
เหมาะสมเพื่อให้มีกิจกรรมเสริมรายได้จากการใช้
ประโยชน์จากมะเก๋ียง 
2.การแปรรูปและพัฒนาผลิตภณัฑ์  
3.การเพิ่มมูลค่าให้กับพืชมะเก๋ียง 

2564 - 2565 

กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 1.จัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมมะเก๋ียงโดยใช้ข้อมูลจาก
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากรและกรอบการใช้ประโยชน์  

2565 - 2566 

กรอบการสร้าง
จิตส านึก 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนนุ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 

1.ให้บริการวิชาการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน และผูส้นใจทัว่ไป เพื่อสนับสนุนให้ใช้ประโยชน์
จากมะเก๋ียงอย่างยั่งยนื 

2565 - 2566 

 
2. มันพื้นบ้าน/บุก 

กรอบ กิจกรรม แผนงาน ปีที่ด าเนินการ 

กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร  

กิจกรรมที่ 2 ส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร 

1.รวบรวมพันธุ์มันพืน้บา้นทีส่ ารวจได้ 2563 - 2564 

กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร 1.ปลูกรักษาพันธุกรรม มันพื้นบา้น/บุก 2564 - 2565 

กรอบการใช้ประโยชน ์
 

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร 
 

1.ศึกษาลักษณะประจ าพนัธุ์ มนัพื้นบ้าน/บุก 
- การศึกษาสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโต 
- การศึกษาด้านสัณฐานวิทยา สรรีวิทยา 
- ชีววิทยาการสืบพันธุ ์
- ชีวโมเลกุล 
- คุณค่าทางโภชนาการ 
- ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา 

2564 - 2566 



กรอบ กิจกรรม แผนงาน ปีที่ด าเนินการ 

2. ศึกษาวิธีการเพาะขยายพนัธุ์ มันพื้นบ้าน/บุก 
3. ศึกษาวิจัยดา้นเขตกรรม มันพื้นบา้น/บุก 

- การเจริญเติบโต 
- การป้องกันก าจัดโรคและแมลง  
- ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการให้ผลผลิต  
- การเก็บเก่ียวและหลังการเก็บเก่ียว 

4. ศึกษาวิจัยการใชป้ระโยชน์ มนัพื้นบ้าน/บุก 
- การแปรรูปและพฒันาผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
- การศึกษาวิจัยด้านสารส าคัญตา่งๆ 
- การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของมันพื้นบา้น 

กิจกรรมที่ 6 การวางแผนพัฒนา 
ทรัพยากร 

1.วางแผนปรับปรุงพนัธุกรรม มันพื้นบ้าน/บุก  
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการใช้
ประโยชน์ เชน่ อาหาร อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพ หรือความงาม เป็นต้น 

2565 - 2567 

กรอบการสร้าง
จิตส านึก 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนนุ
การอนุรักษ์ทรัพยากร 

1.พัฒนาเปน็ศูนย์การเรียนรู้ในเขตภาคเหนือ 
2.พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ส าหรับการให้บริการ
วิชาการ 

2567 

 
3. น้อยหน่าเครือ/มะกิ๊ง 

กรอบ กิจกรรม แผนงาน ปีที่ด าเนินการ 

กรอบการเรียนรู้
ทรัพยากร  

กิจกรรมที่ 3 ปลูกรักษาทรัพยากร 1.รวบรวมพันธุ์ น้อยหน่าเครือ/มะกิ๊ง ที่อยู่ในท้องถิ่น  

- มีแปลงรวบรวมพนัธุ ์
- รวมรวมองค์ความรู้ 
- รวบรวมภูมิปัญญาและวฒันธรรมที่เก่ียวข้อง 

2564 - 2565 

กรอบการใช้ประโยชน ์
 

กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร 
 

1.ศึกษาลักษณะประจ าพนัธุ ์น้อยหน่าเครือ/มะกิ๊ง 

2.ศึกษาวิจัยการเพาะขยายพนัธุ์ น้อยหน่าเครือ/มะกิ๊ง 

3.ศึกษาวิจัยดา้นการเขตกรรม น้อยหน่าเครือ/มะกิ๊ง 

- การเจริญเติบโต 
- การบริหารจัดการ 
- การป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
- การให้ผลผลิต 
- การเก็บเก่ียว 

 

2564 - 2567 



กรอบ กิจกรรม แผนงาน ปีที่ด าเนินการ 

4.ศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์ นอ้ยหน่าเครือ/มะกิ๊ง 

- การศึกษาวิจัยด้านสาระส าคัญตา่งๆ 
- การแปรรูปและพฒันาผลิตภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 1.จัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมโดยใช้ข้อมูลจากกรอบการ

เรียนรู้ทรัพยากรและกรอบการใช้ประโยชน์เพื่อเป็น

ข้อมูลน าไปสู่การวางแผนพัฒนา 

2566 - 2567 

 
 
แผนงานที่ 3 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สอดคล้องกับกรอบการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 

5 ปีที่ หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ หก  
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

เป็นกิจกรรมที่ปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ที่มีป่าดั้งเดิม โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ แต่จะต้องเป็นพ้ืนที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ของกรมป่า
ไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ยกเว้น กรมป่าไม้น าพ้ืนที่มาสนองพระราชด าริในบางพ้ืนที่) 
หรือต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหากับราษฎร โดยด าเนินการในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พ้ืนที่ป่าที่ประชาชนร่วมกันรักษา พื้นที่ป่าของสถาบันการศึกษา พื้นที่ป่าขอสวนสัตว์ 
พ้ืนป่าเขื่อนต่างๆ ของ กฟผ. พ้ืนที่ป่าของเอกชนที่สนองพระราชด าริ  

จากนั้น มีการส ารวจขึ้นทะเบียนท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัดทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ เช่น สัตว์ 
จุลินทรีย์ รวมถึงทรัพยากรทางกายภาพ เก็บข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ทั้งยังสนับสนุนให้มี
อาสาสมัครระดับหมู่บ้าน ซึ่งหากรักษาป่าดั้งเดิมไว้ได้นั้น จนเกิดการศึกษาเรียนรู้ในทรัพยากรที่มีอยู่จะ
สามารถน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ที่ไม่ใช่พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร โดยเป็น
การด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา และรวมถึง
ส ารวจเก็บข้อมูลในเรื่องทรัพยากรกายภาพในพ้ืนที่ที่ทราบแน่ชัดว่าก าลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่น 
พ้ืนที่จากป่ากลายเป็นสวน พ้ืนที่ตามเกาะต่างๆ เปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่เร่งสร้างถนน สิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ภายใต้รัศมี อย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ซึ่งพันธุกรรมในพ้ืนที่
เหล่านั้นจะสูญไปโดยที่ อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริในการร่วมส ารวจใน
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ออกส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพในรูปตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง รวมทั้ง
เก็บตัวอย่างทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรอ่ืนๆ ในรูปเมล็ดพันธุ์ สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ โดยข้อมูลที่
ไดจ้ะถูกจดัเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลทรัพยากรต่อไป 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ 
ไปด าเนินงานต่อเนื่องโดยการน าพันธุกรรมทรัพยากรไปเพาะพันธุ์ปลูกในพ้ืนที่ปลอดภัย เรียกว่ า พ้ืนที่ปลูก
รักษาทรัพยากร เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศ พ้ืนที่
ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตรสวนสัตว์ฯ พ้ืนที่จังหวัดและสถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วมสนอง



พระราชด าริ ตัวอย่างเช่น การเก็บรักษาพันธุกรรมต่างๆ รักษาในรูปเมล็ดเนื้อเยื่อ สารพันธุกรรมในธนาคารพืช
พรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ และในหน่วยงานต่างๆ 

 
 

กรอบการใช้ประโยชน์  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการศึกษาประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอ่ืนๆ ที่ส ารวจเก็บ
รวบรวมและปลูกรักษาไว้เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทั้งสามฐานทรัพยากร โดยมีการวางแผนด าเนินการ
วิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่างๆ การวิเคราะห์ทางกายภาพ แร่ธาตุในดิน คุณสมบัติน้ า ศึกษาทางด้าน
ชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ศึกษาด้านโภชนาการองค์ประกอบส าคัญ รงควัตถุ กลิ่น ศึกษาการปลูกการ
เขตกรรมและการขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน การศึกษาการจ าแนกสาย
พันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล การเก็บลายพิมพ์อีเอ็นเอและการจัดการพ้ืนที่ที่ก าหนดเพ่ือการอนุรักษ์ร่วมกับ
หน่วยงานมหาวิทยาลัยต่างๆ กรมต่างๆ สถาบันวิจัยศูนย์วิจัยและสถานีทดลองต่างๆ ชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยากร อพ.สธ. ที่ร่วมสนองพระราชด าริ 

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

เป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน  การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ ทรัพยากรทั้งสามฐาน เช่น จัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และฐาน
ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่างๆ 
จากการท างานในกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. โดยท าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและมี
ระบบที่ เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศ  โดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. น าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่างๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา
ประสานงานร่วมมือพัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ ก าหนดรูปแปบบในการท าฐานข้อมูลที่สอดคล้องตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. 

 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

เป็นกิจกรรมที่น าฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร มาใช้ในการพิจารณา
ศักยภาพของพันธุ์พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ฯลฯ โดยที่ อพ.สธ. มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของ
หน่วยงานการศึกษาต่างๆ พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์ระยะยาว และน าแผนขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และ
พันธุกรรมที่คัดเลือก ให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมน าไปปฏิบัติโดยสามารถวางแผนน าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 



กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

เป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตส านึกให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์
ของทรัพยากรทั้งสามฐาน ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการ
จัดการการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชด าริให้ด าเนินการกับเยาวชน โดยการฝึกอบรมให้เห็น
ประโยชน์ ความงดงาม เกิดความปิติที่จะท าการอนุรักษ์ แทนที่จะสอนให้อนุรักษ์แล้วเกิดความเครียด  

ในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อการเรียนรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิต มีที่เก็บพรรณไม้แห้งพรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้า มีการศึกษา
ต่อเนื่อง รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นที่รวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

นอกจากนั้น ยังมีงานพิพิธภัณฑ์ต่างๆ เช่น พิพิธภัณฑ์พืช งานพิพิธภัณฑ์ธ รรมชาติวิทยา  
งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็นต้น เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตส านึก
ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม 
อันจะก่อให้เกิดส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป 

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ.  
ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 
ของ อพ.สธ. (กิจกรรมที่ 1 – 7) โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. 

นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความถนัดและสนใจ อพ.สธ. ด าเนินการประสานงานโดยมีคณาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้แนวทางการศึกษา จัดตั้งเป็นชมรม ได้แก่ ชมรมนักชีววิทยา 
อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 









 


