
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลดินอุดม  
สนองพระราชด าริโดย  

องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  อ าเภอล าทับ  จังหวัดกระบี่  
 (ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.- ต าบลดินอุดม) 

ที่มา : จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวม พันธุกรรมพืช ปลูก
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน 
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทางองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม  ได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนิน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และแนวทางท่ีต าบลดินอุดม จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยน าพระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี “ท ำอย่ำงไรให้ชุมชน มำให้โรงเรียน โดยเฉพำะ นักเรียน ช่วยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีกำรท ำ 
DNA Fingerprint ในโรงเรียน” การนี้ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน มัสยิด ในต าบลดินอุดม 
เห็นพ้องต้องกัน ที่จะ ร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ด าเนินกิจกรรม ตามศักยภาพความพร้อม และจัดตั้ง “ศูนยอ์นุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดิน
อุดม” เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนต าบลดินอุดม. 
และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
๒. เพ่ือด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษา 

ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรพัยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  และสนับสนุนใน
การอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ )  
   3.  เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
ทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา ต าบลดินอุดม 

๔. เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม” 

คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ต าบลดินอุดม 
ประธานคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มา

จากพระราชด าริฯ ต าบลดินอุดม  ( ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบลดินอุดม ) จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
หรือ คณะท างานตามกิจกรรมต่างๆ เช่น 

คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบลดินอุดม 
๑. คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น คณะท างานชุดนี้จะแสวงหาพื้นที่ที่เป็นที่ สาธารณะ 

ประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลของ อบต. เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในการรักษาป่าธรรมชาติดั้งเดิม เพ่ือรักษาทรัพยากร
ดั้งเดิม พืช สัตว ์จุลินทรีย์ ฯลฯ เช่น พ้ืนที่ป่าชุมชน พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่  
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อาจเป็นพื้นที่เล็กๆ ๑,๐๒๐ ไร่ ของในเขตหมู่บ้านหมู่ต่างๆ ก็ด าเนินการได้ แต่ต้องไม่เป็นพื้นที่ท่ีมีปัญหามีการ
บุกรุกถือครอง ต้องมีการจัดการแก้ปัญหาให้ เรียบร้อยก่อน) โดยจัดท าขอบเขตพ้ืนที่ ท าป้ายประกาศว่าเป็น
พ้ืนที่สนองพระราชด าริในโครงการอพ.สธ. เสร็จแล้ว ท าการส ารวจในพื้นที่ว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง มีการจัดตั้ง
อาสาสมัครชาวบ้าน ชุมชน เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่  

๒.  คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น เป็นคณะท างานที่ท าการส ารวจ 
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลดินอุดม  โดยเฉพาะพ้ืนที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา การสร้างสวน การสร้าง
รีสอร์ท เพ่ือทราบว่ามีพรรณพืชทรัพยากรชีวภาพ และรวบรวมภูมิปัญญา ที่เก่ียวข้องกับพืช และทรัพยากร
ชีวภาพ  

๓. คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลดินอุดม อาจมีพ้ืนที่สามารถท่ีจะใช้ปลูก
ต้นไม้ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าพ้ืนที่ที่จะปลูกรักษาพรรณพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์ เมื่อมีการปลูกรักษาแล้วมีการศึกษา
ติดตามการเจริญเติบโต  

๔. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มี โอกาส
สูญพันธุ์ อาจมีการฟื้นฟูบ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมข้ึน และแจกจ่ายให้กับชุมชนต าบลดินอุดม สร้างจุดขาย
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  

๕.  คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นท าการบันทึกรวบรวมข้อมูลในระบบ 
คอมพิวเตอร์ เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญา จากคณะท างานต่างๆ และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (งานสวน พฤกษศาสตร์
โรงเรียน)  

๖. คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็น คณะท างานที่
จะสนับสนุนการด าเนินการ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบลดินอุดม 

๖.๑. สนับสนุนการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (งานสวน พฤกษศาสตร์
โรงเรียน) ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยฝ่าย
วิชาการ เพ่ือก ากับดูแล การจัดท าหลักสูตรฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือการส ารวจ ทรัพยากรต าบลดินอุดม ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ยกตัวอย่างใน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ชั้น ป.๓ ต้องทราบเรื่องทรัพยากรใน ท้องถิ่น และชั้น ป.๖ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น 
(คือการใช้ทรัพยากรต้องมีภูมิปัญญาก ากับ) หากเข้า ไปในหลักสูตรแล้วจะไม่เป็นภาระที่เพ่ิมข้ึน ดังนั้น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง โรงเรียน จะต้องเข้าใจที่ลูกหลานก าลังท าอะไร ทีจ่ะให้นักเรียนเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน ฝึกการเรียนรู้ จะได้ทราบว่าในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง มีทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา 
มีขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ก ากับการใช้ทรัพยากรอย่างไร นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ สัมผัสจริง และเกิดทั้ง
วิทยาการ และปัญญาเป็น นวตักรรมการเรียนรู้ ๒๒  

๖.๒ สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวกต่างๆ 
คณะท างานอาจเป็นชุมชน เอกชน ชมรม ต่างๆ  

จากการจัดตั้งคณะท างานแล้วมีเป้าหมายส าคัญที่จะจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา ทรัพยากร
ท้องถิ่นต าบลดินอุดม ที่ดูแลรับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล
ดินอุดม เป็นศูนย์ประสาน งานในกิจกรรมต่างๆ และเปน็ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
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การสนับสนุน  
องค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ องค์กรเอกชนต่างๆ ชุมชน  

ศาสนสถาน มัสยิด โรงเรียน 
 
การสนับสนุนด้านวิชาการ  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 

งบประมาณ  
๑. งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลดินอุดม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. งบประมาณสนับสนุนจากเอกชน องค์กรเอกชน 

ในการจัดตั้งงบประมาณ เมื่อจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี และหารือเห็นพ้องต้องกัน ระหว่าง อพ.สธ. 
และคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ต าบลดินอุดม  ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ( อพ.สธ. ) จะท าหนังสือสนับสนุนไป ทางต้นสังกัด จนถึงส านักงบประมาณ 
 


