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เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
ถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 23
สานักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์

1.หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยตั้ ง อยู่ ใ นพื้ นที่ ป่ า เขตร้ อ น มี ค วามหลากหลายของสิ่ง มี ชี วิต ทั้ งพื ช และสั ต ว์ ที่
สลับ ซับซ้ อน มี ต้นทุ นทางธรรมชาติ ที่ส าคัญ ต่อ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม มี การใช้ป ระโยชน์จากพื ชเป็ น
อาหาร ยารัก ษาโรค สั่ง สมเป็น ภูมิปัญ ญาหรื อองค์ค วามรู้เกี่ ยวกับ การใช้ ทรัพยากรพืช สื บต่ อกั นมา ในขณะที่
สังคมสมัยใหม่เน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจ มีการเปลี่ ยนแปลงสภาพแวดล้อ ม วิถี การดาเนิน ชีวิต ทาให้ พืชและภู มิ
ปัญ ญาท้อ งถิ่ นสู ญ หายไปกับ การพั ฒ นาสังคมเมือ งซึ่ งมีก ารขยายตัว เป็ นล าดั บ เป็น เหตุให้ พืชพรรณในสภาพ
ธรรมชาติ ถูก คุก คาม หากยัง รักษาป่ าแหล่ งอาศั ยของพื ชไว้ไ ม่ได้ หรื อไม่มีแนวทางการใช้ป ระโยชน์ พรรณพื ช
เหล่านี้อาจสูญพันธุ์ไปในที่สุด
องค์ก ารสวนพฤกษศาสตร์ ตระหนัก ถึงความส าคัญ ของการอนุรักษ์ ทรัพยากรพืช ท้ องถิ่ นและ
การรัก ษาภูมิปัญญาท้องถิ่ น สนับ สนุน ให้มีองค์ความรู้และการสร้ างภูมิ คุ้มกันเพื่อคุ้มครองฐานทรั พยากรพืช ได้
จัดให้มีก ารอบรม นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นแก่บุ คลากรผู้ สนใจทางด้านพฤกษศาสตร์และปฏิบัติ งานเกี่ย วข้องกั บ
ชุมชนท้อ งถิ่ นขึ้ นเพื่อ เพิ่ มพู นความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ก ารสร้ างสมดุล ระหว่ างการ
อนุ รักษ์ และการใช้ป ระโยชน์ อย่ างยั่ งยื นรวมถึงร่ วมกัน พัฒ นางานด้ านพฤกษศาสตร์ข องประเทศให้ เกิ ดความ
ต่อเนื่องต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ ความรู้เบื้องต้นทางด้านพฤกษศาสตร์ในหลายสาขา สาหรับการนาไปประยุกต์ใ ช้
และศึกษาวิชาการพืชขั้นสูงต่อไป
2.2 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
2.3 เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้สนใจและนักวิชาการด้านพฤกษศาสตร์
3. เนื้อหาการอบรม
3.1 บทบาท หน้าที่ และความสาคัญของสวนพฤกษศาสตร์
3.2 การจัดการพรรณไม้
3.3 ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์เบื้องต้น
3.4 ความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับแมลง และแนวทางการอนุรักษ์
3.6 การใช้ประโยชน์จากพรรณพืช
3.7 การเพาะขยายพันธุ์พืช

4. กลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้ วย ครู อาจารย์ นั กศึก ษา หมอยา และผู้ส นใจทางด้ านพฤกษศาสตร์ จ านวน 50
คน เจ้าหน้าที่ และวิทยากร จานวน 15 คน รวมทั้งสิ้น 65 คน
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2561 จานวน 5 วัน
6. สถานที่ดาเนินการ
6.1 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
6.2 อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
6.3 บ้านปงไคร้ ตาบลโป่งแยง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
7. วิทยากร
7.1 นักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
7.2 วิทยากรภาคสนาม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ และบ้านปงไคร้
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 องค์ก ารสวนพฤกษศาสตร์ เป็ นแหล่ งเผยแพร่ ความรู้ด้ านพื ชและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตลอดถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
8.2 เกิดการรวมกลุ่ มผู้ส นใจงานด้ านพฤกษศาสตร์ใ ห้เกิ ดการขยายงานด้ านการศึกษาความ
หลากหลาย การใช้ ป ระโยชน์ และการอนุรั กษ์ พรรณพื ช รวมถึง การรวบรวมพั น ธุก รรม พืช สมุ น ไพรและพื ช
เศรษฐกิจ ในชุ มชนท้ อ งถิ่ น เกิด แนวทางต่ อ ยอดภู มิปั ญ ญาพื้ นบ้ า น การกระจายพั น ธุ์ สามารถน าข้ อ มูล ไป
ประยุกต์ในการศึกษา วิจัยพืชขั้นสูงต่อไป

