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กลุ่มที่ 8 กลุ่มจังหวัด (G8) 
 
              แนวทางการด าเนนิงานตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2569)  
กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
กรอบเรียนรู้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมปก
ปักทรัพยากร

(F1A1) 
 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ส ารวจให้
ชัดเจน (จัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ใน
รูปแบบไฟล์ส าหรับเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS)สามารถขึ้นป้ายพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ.สนอง
พระราชด าริโดยหน่วยงานฯ 
 
2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนที่ฯใน
กรณีท่ีมีไฟป่า หรือมีประวัติการ
เกิดไฟไหม้ในพ้ืนที่ ควรจัดท าแนว
ป้องกันไฟ 
 
3.ให้ระบุสถานะพ้ืนที่ว่าอยู่เอกสาร
สิทธิ์ประเภทใด 
3.1 เป็นพื้นทีม่ีเอกสารสิทธิ์ของ
หน่วยงานฯ 
3.2 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นแต่
อนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่นั้นได้ (ให้
ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ) 
 
พื้นที่ปกปักทรัพยากรต้องไม่เป็น
พื้นที่ทีมี่กรณีพิพาทกับราษฎรใน
เรื่องของการบุกรุกหรือแผ้วถาง 
 
4. ส ารวจและท าบัญชีรายการ
ทรัพยากรที่ส ารวจพบในพ้ืนที่
เป้าหมายพร้อมระบุพิกัด ท า
ทะเบียนทรัพยากรที่อยู่ในพื้นท่ีฯ 
และจัดท าป้ายทะเบียนทรัพยากร
เพ่ือใช้เปรียบเทียบได้ในแต่ละปี 
เห็นความเปลี่ยนแปลงของจ านวน/
ชนิดของทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 

1.สามารถป้องกันพื้นที่ไม่ให้มีการ
บุกรุกท าลายทรัพยากร 
 
2.มีการการรักษาพ้ืนที่ เช่น มีการ
ลาดตระเวนสม่ าเสมอเพ่ือป้องกัน
การบุกรุก และอาจมีเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเพ่ือให้คนในท้องถิ่นเข้า
มาใช้ หรือหาของป่าในเส้นทางที่
ได้จัดสรรไว้ให้  
 
3.จากรายงานที่ระบุสถานการณ์
สภาพแวดล้อมของป่าว่ามีปัญหา
ใดเกิดขึ้นเก่ียวข้องกับคนในท้องถิ่น
รอบ ๆ พื้นทีห่รือไม่ หรือเป็นมี
ความร่วมมือกันอย่างดีในการ
รักษาพ้ืนที่กับคนในท้องถิ่นโดยไม่
มีการบุกรุกพ้ืนที่ฯ ร่วมรักษาป่ากับ
หน่วยงานฯ 
 
4. การจัดท าแนวป้องกันไฟป่าให้
ตรงตามจุดที่เกิดเหตุไฟป่าขึ้นจริง
ในแต่ละปีงบประมาณ เพราะ
ความส าเร็จในการดูแลพื้นที่ท าให้
จ านวนเหตุการณ์เกิดไฟป่าลดลงใน
แต่ละ การใช้งบประมาณในแต่ละ
ปีงบประมาณลดลง เป็นต้น 
 
5.  จ านวนทรัพยากรที่ส ารวจได้ใน
พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรเปรียบเทียบ
กันในแต่ละปีตามที่มีอยู่จริง เพื่อใช้
ในการประเมินสภาพพ้ืนที่และ
ทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งโดย
ตามหลักการ ถ้าไม่เกิดไฟป่า หรือมี

เครื่องมือในการท างานของ 
อพ.สธ. 
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
จังหวัดสามารถรวบรวมงาน
ในกิจกรรมที่  1  จาก 
อปท.ที่ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในงานที่ 
1 งานปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น  (โดยประสาน
คณะท างาน 4.1) 
 
*หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด 
ที่มีการด าเนินงานใน
กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
เช่นกรมป่าไม้ กรมอุทยาน
ฯ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย กรมวิชาการ
เกษตร ฯลฯ สามารถ
ด าเนินงานในกิจกรรมนี้
ตามท่ีได้วางไว้ในแผน
แม่บท อพ.สธ. –หน่วยงาน
ฯ (ประสานคณะท างานที่ 
2) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ด าเนินงาน
ต่อในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร (F2A5) 
 
5.มีตารางการดูแลพื้นที่ (การ
ลาดตระเวน หรือการเฝ้าระวัง
พ้ืนที)่ 
 
6. คัดเลือกทรัพยากรที่ส ารวจได้
จากข้อ 4คือทรัพยากรส าหรับงาน
ใน F1A3 ต่อไป 
 
7.ท ารายงานชี้แจงสถานการณ์ให้
ผู้บังคับบัญชาสม่ าเสมอ 
 

การบุกรุกแผ้วถาง ทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรมีแนวโน้มจะ
มีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของ
จ านวน/ชนิดของทรัพยากรชีวภาพ
ที่เพ่ิมข้ึน 
 

 
 

 
 
 

กรอบเรียนรู้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 2 

กิจกรรม
ส ารวจเก็บ
รวบรวม

ทรัพยากร
(F1A2) 

1.ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ก าลังจะ
เปลี่ยนแปลง ภายใต้รัศมี 50 
กิโลเมตร ของหน่วยงานฯ หรือ
มากกว่า โดยจัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่
ในรูปแบบไฟล์ ส าหรับเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) โดยพื้นที่ในกิจกรรมที่ 2 นี้ 
เป็นคนละพ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 1 
กิจกรรมปกปักทรัพยากร และ
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 
 
2. ให้ระบุสถานะพ้ืนที่ที่เข้าไป
ส ารวจว่าอยู่เอกสารสิทธิ์ประเภท
ใด 
2.1 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานฯ 
2.2 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นแต่
ได้รับอนุญาตให้เข้าไปส ารวจได้ 
(ให้ระบุชื่อหน่วยงานหรือเอกชนที่
เป็นเจ้าของ)และให้ส ารวจในพ้ืนที่

1. จ านวนทรัพยากรที่ส ารวจ
ได้เปรียบเทียบกันในแต่ละปีตามที่
มีอยู่จริง เพื่อใช้ในการประเมิน
สภาพพ้ืนที่และทรัพยากรที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
2. ร่วมส ารวจทรัพยากรร่วมกับ
เครือข่าย อพ.สธ. ได้แก่ สมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นอพ.สธ. หรือ 
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
ในกรณีที่ไม่ได้อยู่ในพื้นท่ีของ
หน่วยงานเอง เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐและภาครัฐ หรือ
ภาครัฐกับเอกชน มีกิจกรรมที่
ด าเนินงานร่วมกัน มีหน่วยงานฯ 
เป็นพี่เลี้ยงและผู้สนับสนุน เป็นการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

*เครื่องมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
 
*การสมัครเป็นสมาชิกและ
การด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สามารถศึกษาศึกษาได้จาก
เว็บไซต์ อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 

http://www.rspg.or.th/
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
เครือข่าย อพ.สธ. ได้แก่ พื้นที่ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็น
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
อพ.สธ. (ให้ระบุรหัสสมาชิก ในชุด
โครงการแผนงาน) และหากอปท.
ยังไม่ได้เป็นสมาชิกให้หน่วยงานฯ 
แนะน าให้เป็นสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
และอาจส ารวจร่วมกับสถานศึกษา
ที่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนโดยมีหน่วยงานเป็นพี่เลี้ยง
ให้กับสถานศึกษา(ให้ระบุรหัส
สมาชิก ในชุดโครงการแผนงาน) 
แตถ่้าสถานศึกษายังไม่ได้เป็น
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ให้หน่วยงานฯแนะน าให้
สถานศึกษานั้น สมัครเป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

3.ส ารวจและท าบัญชีรายการ
ทรัพยากรที่ส ารวจพบในพ้ืนที่
เป้าหมายพร้อมระบุพิกัด ท า
ทะเบียนทรัพยากรที่อยู่ในพื้นท่ีฯ 
ในกรณีจัดท าป้ายทะเบียน
ทรัพยากร เท่าที่ท าได้ตามความ
เหมาะสม ขึ้นอยู่กับหน่วยงานฯ/
เจ้าของพ้ืนที่ เพ่ือใช้เปรียบเทียบได้
ในแต่ละปี เห็นความเปลี่ยนแปลง
ของจ านวน/ชนิดของทรัพยากร 

4. ทรัพยากรที่ส ารวจได้จากข้อ 3
คือทรัพยากรส าหรับงานใน F1A3 
ต่อไป 

จังหวัดสามารถรวบรวมงาน
ในกิจกรรมที่  2  จาก 
อปท.ที่ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในงานที่ 
2 งานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถิ่น  (โดย
ประสานคณะท างาน 4.1) 
 
*หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด 
ที่มีการด าเนินงานใน
กิจกรรมส ารวจเก็บรวบ
ทรัพยากร เช่นกรมป่าไม้ 
กรมอุทยานฯ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ 
สามารถด าเนินงานใน
กิจกรรมนี้ตามที่ได้วางไว้ใน
แผนแม่บท อพ.สธ. –หน่วย
งานฯ (ประสานคณะท างาน
ที่ 2) 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
กรอบเรียนรู้
ทรัพยากร/
กิจกรรมที่ 3 
กิจกรรมปลูก

รักษา
ทรัพยากร
(F1A3) 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ส ารวจให้
ชัดเจน (จัดท าข้อมูลเชิงพ้ืนที่ใน
รูปแบบไฟล์ ส าหรับเปิดใน
โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(GIS) สามารถขึ้นป้ายพ้ืนที่ปลูก
รกัษาทรัพยากร อพ.สธ.สนอง
พระราชด าริโดยหน่วยงานฯ 
 
2.ท ารั้วขอบเขตบริเวณพ้ืนที่ฯ ได ้
ในกรณีที่เคยมีเหตุไฟไหม้ในพ้ืนที่
เนื่องจากอยู่ใกล้ป่า และมีไฟป่า
ควรจัดท าแนวป้องกันไฟป่า  
 
3.ให้ระบุสถานะพ้ืนที่ว่าอยู่เอกสาร
สิทธิ์ประเภทไหน 
3.1 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานฯ 
3.2 เป็นพื้นที่ของหน่วยงานอื่นแต่
อนุญาตให้มีสิทธิ์ใช้พื้นที่นั้นได้ (ให้
ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ) 
    พ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรต้อง
ไมเ่ป็นพื้นที่ท่ีมีกรณีพิพาทกับ
ราษฎรในเรื่องของการบุกรุกพ้ืนที่ 
 
4. ทรัพยากรที่ใช้ในกิจกรรมนี้มา
จาก F1A1 และ F1A2 
4.1 การปลูกทรัพยากรพันธุกรรม
พืช ในการปลูกรักษาในพื้นที่ปลูก
รักษา ให้จับพิกัด และท าทะเบียน
พันธุ์ไม้ 
4.2 การเลี้ยงทรัพยากรพันธุกรรม
สัตว์ ให้ระบุพื้นท่ีที่ใช้เลี้ยง จับพิกัด
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 
4.3 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การ
เพาะเลี้ยงจุลลินทรีย์ ใน
ห้องปฏิบัติการฯ ให้ระบุชัดเจนว่า
เก็บรักษาพันธุกรรมในสถานที่ใด มี

1.คุณภาพของทรัพยากร ที่ถูก
คัดเลือกมาเพ่ือเป็น พ่อ-แม่พันธุ์ 
ทรัพยากรส าคัญ / stock 
ทรัพยากรใน F1A3 ที่มีคุณภาพที่
พร้อมส าหรับเป็นโจทย์ทรัพยากร
ในงานศึกษาวิจัย ในกิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร (F2A4)ในระดับ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่าง 
ๆ  
 
2. สามารถเลือกทรัพยากรที่มี
คุณภาพ ขยายพันธุ์เพิ่มจ านวน
ต่อไป เพื่อเพ่ิมปริมาณในการใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ ให้พอกับการใช้ 
เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบในการท าอาหาร 
ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่
อาศัย ฯลฯ 
 
3.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้เครือข่าย
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 
และเอกชน เช่นอาจท าเป็นสวน
รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่น สวน
พฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ฯลฯ  

*เครื่องมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
 
 
*การสมัครเป็นสมาชิกและ
การด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สามารถศึกษาศึกษาได้จาก
เว็บไซต์ อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
 
จังหวัดสามารถรวบรวมงาน
ในกิจกรรมที่  3  จาก 
อปท.ที่ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในงานที่ 
3 งานปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 (โดยประสานคณะท างาน 
4.1) 
 
*หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด 
ที่มีพ้ืนที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร เช่นกรมวิชาการ
เกษตร กรมการพัฒนา
ชุมชน สปก. กรมพัฒนา

http://www.rspg.or.th/
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
การท าฐานข้อมูลในรายละเอียด
ต่าง ๆ  
4.4 การเก็บเมล็ดพันธุ์ในรูปแบบ
ของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 

ที่ดิน กรมป่าไม้ กรม
อุทยานฯ การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ 
สามารถด าเนินงานใน
กิจกรรมนี้ตามที่ได้วางไว้ใน
แผนแม่บท อพ.สธ. –หน่วย
งานฯ (ประสานคณะท างาน
ที่ 2) 
 

กรอบการใช้
ประโยชน์/
กิจกรรมที่ 4 

กิจกรรม
อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากร
(F2A4) 

1. หน่วยงานมีนักวิจัยหรือ
นักวิชาการท่ีสามารถด าเนิน
งานวิจัยโดยพิจารณาจาก 
1.1 จ านวนทรัพยากร/
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ด าเนินงานในเรื่องการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร โดยใช้
ทรัพยากรที่ท่ีคัดเลือกจากกิจกรรม
ที่ 1-3 มาเป็นโจทย์ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์ที่ใช้ชีวภาพ
เดียวกันแต่สามารถมาทดลองท า
ร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อยอด โดยอาจ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 
หรือสถาบันวิจัยต่าง ๆ  
 
2.งานศึกษาวิจัยตอบโจทย์พันธกิจ
ของหน่วยงานฯ และ อพ.สธ. 

1.มีงานวิจัยที่เขียนถูกต้องตามหลัก
วิทยาศาสตร์ เป็นงานวิจัยที่พันธะ
กิจปกติของหน่วยงานฯ อาจท างาน
วิจัยเป็นบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานฯหรือมหาวิทยาลัยต่าง 
ๆ ได้ 
 
2.ให้เขียนแผนภาพการวิจัยและ
พัฒนาของทรัพยากรที่อยู่ใน
หน่วยงานฯ หรือได้จากกิจกรรมที่ 
1-3 มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะมี
หน่วยงานใดโดยใครน าไปต่อยอด
ไดท้ั้งในงานวิจัยระดับพื้นฐาน หรือ
ระดับสูง 
 
3.ท างานศึกษาวิจัยร่วมกับ
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยต่าง 
ๆ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่และ
ทรัพยากรนั้นไม่สูญหายไปจาก
พ้ืนที่จากการศึกษาวิจัยนั้น 
 

ข้อมูลในกิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ สามารถ
น าไปลงเพ่ิมเติมใน 
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
 
จังหวัดสามารถรวบรวมงาน
ในกิจกรรมที่  4  จาก 
อปท.ที่ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในงานที่ 
4 งานอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
ท้องถิ่น ซึ่งจะท างาน
ร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ใน
จังหวัด เช่นมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ  ลักษณะการ
รายงาน ให้ดูจาก
แหล่งที่มาของงบประมาณ
ที่ใช้ และหน่วยงานใดเป็น
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
ผู้ด าเนินงาน ให้รายงานให้
ชัดเจน 
 (โดยประสานคณะท างาน 
4.1) 
*หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด 
ที่มีการด าเนินงานใน
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร เช่น 
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
สามารถด าเนินงานใน
กิจกรรมนี้ตามที่ได้วางไว้ใน
แผนแม่บท อพ.สธ. –หน่วย
งานฯ (ประสานคณะท างาน
ที่ 3) 
 

กรอบการใช้
ประโยชน์/

กิจกรรมศูนย์
ข้อมูล

ทรัพยากร
(F2A5) 

1. จัดท าฐานข้อมูลในรูปแบบภูมิ
สารสนเทศ(Geographic 
Information System; GIS) ใน
พ้ืนที่เป้าหมาย เป็นงานใน 
F1A1/F1A2 /F1A3 จะต้องมีการ
ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ส ารวจ
ทรัพยากร (1. ทรัพยากรกายภาพ 
2. ทรัพยากรชีวภาพ 
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา)อย่างชัดเจนมีบุคลากรที่มี
ความช านาญเรื่อง GIS/RS รวมทั้ง
เรื่อง database เข้ามาร่วมปฏิบัติ 
 
 
2. มีการส่งข้อมูลเพื่อเชื่อมกับ
ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. อย่าง
สม่ าเสมอ คิดเป็นจ านวนข้อมูล 
 
 
 

1.ข้อมูลได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้ทรงคุณวุฒินในสาขาทรัพยากร
นั้น ๆ ซึ่งสามารถประสานมาที่ 
อพ.สธ. เพ่ือประสานงานให้
มหาวิทยาลัย ด าเนินงานช่วย
ตรวจสอบข้อมูลได้ 
 
2.ข้อมูลที่ได้ น าไปสู่การใช้
ประโยชน์ ในแง่ขององค์ความรู้ 
หรือการพัฒนาต่อยอดในกิจกรรม
ที่ 4 และกิจกรรมที่ 6 หรือสามารถ
ใช้ในเรื่องของการท าสื่อ สิ่งพิมพ์
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อได้ต่อไป 
 
3. มีการขอเข้าถึงและใช้ข้อมูลเพื่อ
ประโยชน์ในการวางแผนการรู้
สถานภาพเพ่ือการพัฒนาต่อยอด
ต่อไป 

*เครื่องมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
** อ่านเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก 
เรื่องข้อมูลเชิงพ้ืนที่จาก 
F1A1 – F1A3 ที่จะใช้ใน 
GIS 
*เครื่องมือในการท างาน
ของ อพ.สธ.  
1. Template 9 ใบงานใช้
เป็นเครื่องมือในการบันทึก 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
หรือ 
2. Form F2-M 
3. Application งานฐาน
ทรัพยากร อพ.สธ. 
4. Platform Landviewer 
5.Platform EO Browser 
6.ภาพถ่ายจากดาวเทียม 
ฯลฯ 
 
 
*การสมัครเป็นสมาชิกและ
การด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น และงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สามารถศึกษาศึกษาได้จาก
เว็บไซต์ อพ.สธ. 
(www.rspg.or.th) 
 
จังหวัดสามารถรวบรวมงาน
ในกิจกรรมที่  5  จาก 
อปท.ที่ด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในงานที่ 
5 งานศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
(โดยประสานคณะท างาน 
4.1) 
 
*หน่วยงานที่อยู่ในจังหวัด 
ที่มีการด าเนินงานให
กิจกรรมนี้ ให้ประสาน 
อพ.สธ. ในเรื่องของการ
จัดท าฐานข้อมูล หรือการ
เชื่อมต่อฐานช้อมูล
ทรัพยากร (ประสาน
คณะท างาน ที่ 3) 

http://www.rspg.or.th/
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 
 

กรอบการใช้
ประโยชน์/
กิจกรรมที่ 6 
กิจกรรมวาง
แผนพัฒนา

พันธุ์
ทรัพยากร
(F2A6) 

จ านวนของทรัพยากรที่น ามา
วางแผนพัฒนาพันธุ์ 

น าฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มา
ใช้พิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์ จากการที่
มีทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ ก็จะ
น าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์เพ่ือ
ตอบโจทย์ท้องถิ่นต่อไป 

เป็นการด าเนินงานร่วมกัน
โดยหน่วยงานในจังหวัด ใน
การรับโจทย์การด าเนินงาน
วางแผนพัฒนาที่ได้วางแผน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
และตอบโจทย์ความ
ต้องการของประชาชน 
เกษตกร ในจังหวัด 

กรอบการ
สร้าง

จิตส านึก/
กิจกรรม

สร้าง
จิตส านึกใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
(F3A7) 

1.พิพิธภัณฑ์ 
หน่วยงานฯ มีการด าเนินงานใน
พิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ 
จ านวนของผู้เข้าเยี่ยมชมมีการขอ
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
 
2.อาคารนิทรรศการถาวรที่
เกี่ยวข้องกับงาน อพ.สธ. จ านวน
หน่วยงาน/ประชาชนการขอเข้า
เยี่ยมชมอาคารนิทรรศการฯ  

1.ผลการประเมินจากผู้เข้าเยี่ยมชม 
ในแง่ต่าง ๆ  
 
2.มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมมาเยี่ยมชม 
มีสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุน ขอ
ท าข่าว/หรือแนะน าสถานที่ 
 
3.คุณภาพของสื่อ/สิ่งของที่อยู่ใน
พิพิธภัณฑ์/อาคารนิทรรศการ ตอบ
โจทย์งาน อพ.สธ. 

* จังหวัดสามารถประสาน
ให้หน่วยงานที่มีพิพิธภัณฑ์ 
ด าเนินงานในกิจกรรมนี้
สนองพระราชด าริ 

กรอบการ
สร้าง

จิตส านึก/
กิจกรรม
พิเศษ

สนับสนุน
การอนุรักษ์
ทรัพยากร
(F3A8) 

1.ทุกปีตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่
เจ็ด  ให้มีการตั้งงบประมาณ งาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 
1.1 พ.ศ. 2565   
งานประชุมวิชากา 
และนิทรรศการ 
30ปี  อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่ 
มหาชน  
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.
นครศรีธรรมราช 
1.2 พ.ศ. 2568   
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย:หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
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กรอบ/
กิจกรรม 

แนวทางการด าเนินงานและข้อพิจารณาของ อพ.สธ. 
หมายเหตุ 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
 
2. จัดเว็บไซด์/เว็บเพจอพ.สธ.-
หน่วยงานเพ่ือการประชาสัมพันธ์
ในงานสนองพระราชด าริอพ.สธ.ใน
กิจกรรมต่าง ๆ  ส าหรับการ
เผยแพร่ฐานข้อมูลที่อยู่ในกิจกรรม
ที่ 5 จะด าเนินการเมื่อได้รับ
อนุญาตจาก อพ.สธ.  
 
3. จัดท าเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ 
ภาพยนตร์ วีดีทัศน์ ฯลฯ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ. สามารถใช้ตราสัญลักษณ์ 
อพ.สธ. ได้ โดยจัดส่งเอกสารเข้ามา
และขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ 
อพ.สธ.) 
 
4. ด าเนินการจัดการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-
หน่วยงานฯ คณะท างาน อพ.สธ.-
หน่วยงาน อย่างสม่ าเสมอ 
 
5. ด าเนินงานสนับสนุนงาน
กิจกรรมของ อพ.สธ.ตามแนวทาง 
การด าเนินงานแผนแม่บท อพ.สธ. 
 
6.การมีพ้ืนที่ที่เพ่ือการอนุรักษ์และ
พัฒนาเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ 
ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง  เพ่ือการ
เรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน  ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
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ภาคผนวก 

1. ตัวอักษรย่อที่ใช้ในการท าแผนแม่บทและแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. 

ตัวอักษรย่อ ความหมาย 
F กรอบการด าเนินงาน 
F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
F2 กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A กิจกรรม 
A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
A6 กิจกรรมวางแผนและพัฒนาทรัพยากร 
A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการรักทรัพยากร 
A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

 

ตัวอย่างF1A1 หมายถึงกรอบท่ี 1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  

2. ทรัพยากร หมายถึง 

1. ทรัพยากรชีวภาพ 

2.ทรัพยากรกายภาพ 

3.ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

3.ข้อมูลเชิงพื้นที่จาก F1A1 – F1A3 ที่จะใช้ใน GIS ประกอบด้วย 3 ส่วน เพื่อด าเนินงานใน F2A5 ได้แก่ 

1. จุด (Point) ยกตัวอย่าง พิกัดต าแหน่งของทรัพยากรที่ส ารวจพบในพ้ืนที่เป้าหมาย F1A1 และ F1A2/พิกัด
ต าแหน่งทรัพยากรที่ปลูกรักษาไว้ในพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากร 

2. เส้น (Line) ยกตัวอย่าง เส้นทางส ารวจทรัพยากร จากจุดเริ่มต้น ไปยังจุดสิ้นสุด 

3. รูปแปลง (Polygon)ยกตัวอย่าง ขอบเขต รูปแปลง ปกปักฯ แปลงปลูกรักษาฯ จัดท าด้วยโปรแกรม GIS และ 
print เป็นแผนที่รูปแปลงออกมารายงานผลได้ มีขนาดพ้ืนที่ชัดเจน (ไร่-งาน-ตร.ว.)  
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***ข้อมูลข้างต้นจะถูกจัดท าเป็นฐานข้อมูลในรูปแบบ GIS โดยบุคลากรจากแผนก /กอง/ฝ่าย ภายในหน่วยงานร่วม
สนองพระราชด าริที่มีพันธกิจเก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายสารสนเทศ/ฝ่ายสารสนเทศภูมิศาสตร์ /คณะภูมิศาสตร์ คณะ IT เป็น
ต้น ซึ่งในเบื้องต้นข้อมูลดังกล่าวสามารถจัดท าด้วยโปรแกรม  GIS ส าเร็จรูป เช่น ArcGIS, QGIS, Google Earth, 
Google My Map เป็นต้น เพ่ือเตรียมไว้สู่การด าเนินงานในระยะ 5 ปีที่เจ็ด ที่หน่วยงานควรต้องมีการจัดท าโครงการ
เฉพาะใน F2A5 ซึ่งควรต้องมี platform เฉพาะที่จะมาจัดเก็บ ประมวลผลในรูปแบบ dashboard และน าเสนอ
ข้อมูลได ้

ตัวอย่าง link ฐานข้อมูลจัดท าในรูปแบบ GIS ด้วย Google My Map 

1. กรณีตัวอย่าง โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 
2563https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QEVMG9UCf9QrB8YrsbTniiGvq4i_4i5_&h
l=th&usp=sharing 

2. กรณีตัวอย่างฐานข้อมูลสิ่งมีชีวิตที่ขอพระราชทานใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ ตามพระนามาภิไธย /นามพระราชทาน
จาก 905 
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221g1eh80PRqHl69
gLLgd1KvCJXq2BRyhKb%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3
A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing 

3. เขตพ้ืนที่ปกปัก โครงการ อพ.สธ. ต าบลท่าข้าม - 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ya9R6dRvlwA51movL_4V1yZAWkM&hl=th&u
sp=sharing 

4. แปลงปลูกรักษาทรัพยากร อพ.สธ. – จ.นนทบุรี 
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221IfV8f1kxeLsCsC
CAM1Qxm7pjuWr-
Y2hH%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%221094090661
29110868195%22%7D&usp=sharing 

5. ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ทรงปลูก @ จ.ตราด 
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221h01CJ3-
T_1HTb_qBD_s5pxSIa-
beC7wc%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%2210940906
6129110868195%22%7D&usp=sharing 
 

6. ฐานข้อมูลเครือข่าย อพ.สธ. – จ.กาฬสินธุ์ 
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221I8WCgkb4dN25
8eDh_eoGdlCkuwSNBPBH%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22
%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QEVMG9UCf9QrB8YrsbTniiGvq4i_4i5_&hl=th&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QEVMG9UCf9QrB8YrsbTniiGvq4i_4i5_&hl=th&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QEVMG9UCf9QrB8YrsbTniiGvq4i_4i5_&hl=th&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221g1eh80PRqHl69gLLgd1KvCJXq2BRyhKb%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221g1eh80PRqHl69gLLgd1KvCJXq2BRyhKb%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221g1eh80PRqHl69gLLgd1KvCJXq2BRyhKb%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ya9R6dRvlwA51movL_4V1yZAWkM&hl=th&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1ya9R6dRvlwA51movL_4V1yZAWkM&hl=th&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221IfV8f1kxeLsCsCCAM1Qxm7pjuWr-Y2hH%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221IfV8f1kxeLsCsCCAM1Qxm7pjuWr-Y2hH%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221IfV8f1kxeLsCsCCAM1Qxm7pjuWr-Y2hH%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221IfV8f1kxeLsCsCCAM1Qxm7pjuWr-Y2hH%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221h01CJ3-T_1HTb_qBD_s5pxSIa-beC7wc%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221h01CJ3-T_1HTb_qBD_s5pxSIa-beC7wc%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221h01CJ3-T_1HTb_qBD_s5pxSIa-beC7wc%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221h01CJ3-T_1HTb_qBD_s5pxSIa-beC7wc%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221I8WCgkb4dN258eDh_eoGdlCkuwSNBPBH%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221I8WCgkb4dN258eDh_eoGdlCkuwSNBPBH%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221I8WCgkb4dN258eDh_eoGdlCkuwSNBPBH%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
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7. ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น@จ.นครสวรรค์ 
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2213t83GB5KtbuuZ
7nXEJPQ3tbjMxnv4uv7%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3
A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing 

ฯลฯ 

 

4.งานประชุมวิชาการและนิทรรศการอพ.สธ. 
พ.ศ. 2564 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร  

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 6 (30 เม.ย. – 4 พ.ค.64) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

จ.นครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2565  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 30ปี  อพ.สธ.-ประโยชน์แท้แก่มหาชน  

  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช  

พ.ศ. 2566 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร  

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 7 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 

พ.ศ. 2567 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร  

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 8ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา 

พ.ศ. 2568  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 

  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  

พ.ศ. 2569 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากร  

ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 9ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา 

พ.ศ. 2570  งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

  ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย  

mailto:�ҹ�����Ż�Ҫ���Ǻ�ҹ������Իѭ�ҷ�ͧ���@�.������ä�
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2213t83GB5KtbuuZ7nXEJPQ3tbjMxnv4uv7%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2213t83GB5KtbuuZ7nXEJPQ3tbjMxnv4uv7%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%2213t83GB5KtbuuZ7nXEJPQ3tbjMxnv4uv7%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22109409066129110868195%22%7D&usp=sharing

