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แผนแม่บทโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กนัยายน พ.ศ. 2564) เป็นแผนท่ีได้

จดัทาํข้ึนตามพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประชุมคณะทาํงาน

จดัทาํแผนแมบ่ท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก เพ่ือใชแ้ผนแมบ่ทเป็นกรอบในการดาํเนินงานของ อพ.สธ. ในการจดัทาํ

แผนแม่บทฉบบัน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนภายใตก้ารมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ ซ่ึงมีคณะทาํงานจดัทาํ

แผนแม่บท อพ.สธ.ในระยะ 5 ปีท่ีหก(ตุลาคม พ.ศ. 2559– กันยายน พ.ศ. 2564) อาทินักวิชาการ 

ผูท้รงคุณวุฒิดา้นต่างๆผูแ้ทนหน่วยงานต่างๆและผูป้ฏิบัติงานดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากร จํานวน 10 กลุ่ม 

ประกอบดว้ย กลุ่มความมัน่คงทางทรพัยากร กลุ่มสรา้งจิตสาํนึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช กลุ่มส่วนราชการ

ท่ีเก่ียวกบัทรพัยากร กลุ่มการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร กลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ 

กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล กลุ่มนโยบายในเร่ืองของทรพัยากร กลุ่มจงัหวดั

ท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน และ กลุ่มภาคเอกชนและมลูนิธิ 

 แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหกน้ี  จึงมีลักษณะเป็นแผนยุทธศาสตร์ช้ีนําการดําเนินงานอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชระยะ 5ปี โดยมีกรอบแนวคิดทิศทางการดําเนินงานเพ่ือสนองพระราชดําริในการอนุรักษ์

ทรพัยากรของประเทศ ไม่เฉพาะทรพัยากรพนัธุกรรมพืชอย่างเดียวแต่หมายถึง ทรพัยากร 3 ฐานทรพัยากร 

ไดแ้ก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซ่ึงสอดคลอ้งกับ

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัท่ี 12 และยงัสอดคลอ้งกบัแผนการขบัเคล่ือนและปฏิรปูระบบวิจยั

แบบบรูณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตรก์ารวิจยัแห่งชาติ 20 ปี ทั้ง 7 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ ดา้นความ

มัน่คง ดา้นการเกษตร ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นสังคม ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข ดา้นพลงังาน และดา้น

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหส้่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนใหม้ากท่ีสุด  

 นอกจากน้ีแนวทางดําเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในระยะ 5 ปีท่ีหก จึงมีความชัดเจนและความ

พรอ้มของพ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินงาน ศกัยภาพและความพรอ้มของหน่วยปฏิบติังาน และการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ 

ประสิทธิภาพเป็นปัจจยัสาํคญัต่อการดําเนินงาน ดังน้ันจึงไดก้าํหนดกรอบและแนวทางการดําเนินงาน ท่ีจะ 

นําไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายตามแนวพระราชดาํริท่ีไดว้างไว ้ดว้ยการพฒันาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดาํเนินงานดา้นวิชาการ ทั้งในดา้นการศึกษาวิจยัและการพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ เพ่ือนํามาใชป้ระโยชน์

ในการสรา้งจิตสาํนึกในการอนุรักษ์ทรพัยากร การเสริมสรา้งกระบวนการเรียนรูใ้หก้บักลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูท้รพัยากรธรรมชาติ และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ และให้

ต่อเน่ืองตามกรอบแผนแมบ่ท อพ.สธ. และการดาํเนินโครงการยอ่ยต่าง ๆ จากระยะ 5 ปีท่ีหา้ เขา้สู่แผนแมบ่ท

ระยะ 5 ปีท่ีหก 

อยา่งไรก็ตามการดาํเนินงานใน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก จะบงัเกิดผลอยา่งเป็นรปูธรรมไดน้ั้น จาํเป็น

ท่ีจะตอ้งมีการจดัทําแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจนโดยอาศัยศักยภาพและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชดาํริ อนัจะนําไปสู่การพฒันาและอนุรกัษ์ทรพัยากรอยา่งยัง่ยืนและส่งผลประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย

อยา่งแทจ้ริง 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กนัยายน พ.ศ. 2564) 

1

แผนแม่บทโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) 

ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตลุาคม พ.ศ. 2559 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 

 

            1. ความนาํ 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวั ซ่ึงทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงใหค้วามสาํคญั

และเห็นความสาํคญัของการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัดงัในปี พ.ศ. 2503 ทรง

อนุรักษ์ตน้ยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงใหนํ้าพรรณไมจ้ากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไวใ้นสวน

จิตรลดา  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา  และทรงมีโครงการพระราชดําริท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์พัฒนา

ทรพัยากร พฒันาแหล่งน้ํา การอนุรกัษ์และพฒันาดิน อนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไม ้เป็นการอนุรกัษ์

และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชดําริกับ นายแกว้ขวัญ วัชโรทัย 

เลขาธิการพระราชวงั ใหด้าํเนินการอนุรกัษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานใหโ้ครงการส่วน

พระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผูด้ําเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณข้ึน ในปี พ.ศ. 

2536-2549 โดยรบัทุนสนับสนุนจากสาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานข้ึนตรงกบัเลขาธิการพระราชวงั ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2539 และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สํานักพระราชวังดําเนินการจัดสรร

งบประมาณให ้และให ้อพ.สธ. ดาํเนินการแยกส่วนอยา่งชดัเจนจากโครงการส่วนพระองคฯ์ สวน

จิตรลดา การดําเนินงาน อพ.สธ. ดําเนินงานโดยอยู่ภายใตแ้ผนแม่บทซ่ึงเป็นระยะ ๆ ละ หา้ปี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นตน้มาจนมาถึงแผนท่ีหก จึงเรียกวา่แผนแมบ่ท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก 

  การดาํเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบนัมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนอง

พระราชดําริเพ่ิมข้ึนมากกว่า 150 หน่วยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซ่ึงเป็น

สถานศึกษาเป็นสมาชิกมากกว่า 2,500 โรงเรียน ยิ่งไปกว่าน้ันในแผนแม่บทระยะ 5ปีท่ีหา้ 

อพ.สธ. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินขอเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริโดยพระราชานุญาตใหเ้ป็น

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 โดยท่ีทางกรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน เป็นนโยบายสนับสนุนใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการดําเนินงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ซ่ึงดาํเนินงานอยูภ่ายใตก้รอบการสรา้งจิตสาํนึก กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยใหมี้สมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินในอาํเภอละหน่ึง

ตําบล/หน่ึงเทศบาลเป็นอย่างน้อย โดยเร่ิมตน้การสาํรวจฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่จริงว่ามี

อะไรอยู่ท่ีไหน และเร่ิมการดูแลอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนในทรพัยากรทอ้งถ่ินท่ีมีอยู ่

นําไปสู่การวางแผนพฒันาตาํบลบนพ้ืนฐานของทรพัยากรท่ีมีอยูจ่ริง โดยเร่ิมตั้งแต่การสาํรวจและ
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การทําฐานขอ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ินซ่ึงประกอบดว้ย 3 ฐานทรพัยากรไดแ้ก่ ทรพัยากรชีวภาพ 

(ส่ิงท่ีมีชีวิต), ทรพัยากรกายภาพ (ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต) และทรพัยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

ดว้ยเหตุน้ีทาํใหพ้ื้นท่ีและกิจกรรมดาํเนินงานของโครงการฯ กระจายออกไปในภมิูภาคต่าง ๆ และ

มีการดําเนินงานท่ีหลากหลายมากข้ึน การดําเนินงานในแผนแม่บททุกระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาของ 

อพ.สธ. ไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติมาโดยตลอด และใน

แผนแมบ่ทระยะ 5 ปีท่ีหกน้ี มีแนวทางดาํเนินการท่ีสอดคลอ้งและสนับสนุนแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงมีกรอบแนวคิดและ

หลกัการในการวางแผนท่ีสาํคญัไดแ้ก่ (1) การน้อมนําและประยุกตใ์ชห้ลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (2) คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริม

แนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เพ่ือใหส้ังคมอยู่

ร่วมกนัอย่างมีความสุข ซ่ึงกรอบแนวความคิดทั้งส่ีน้ันลว้นแต่ตอ้งดาํเนินการภายใตก้ารดูแล

รกัษาทรพัยากรและการนํามาใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน ยิ่งไปกว่าน้ัน อพ.สธ. ยงัมีกิจกรรมตาม

กรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการขบัเคล่ือนและปฏิรูประบบวิจยัแบบบรูณาการ

ของประเทศและกรอบยุทธศาสตรก์ารวจิยัแห่งชาติ 20 ปีทั้ง 7 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ (1)ดา้นความ

มัน่คง (2)ด้านการเกษตร (3)ด้านอุตสาหกรรม (4)ด้านสังคม (5)ด้านการแพทย์และ

สาธารณสุข (6)ด้านพลังงาน (7)ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้ส่ง

ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนใหม้ากท่ีสุด เพ่ือการบริหารจดัการความรูผ้ลงานวิจยั 

นวตักรรม ส่ิงประดิษฐ ์ทรพัยากร และภมิูปัญญาของประเทศ สู่การใชป้ระโยชน์เชิงพาณิชยแ์ละ

สาธารณะ ดว้ยยุทธวธีิท่ีเหมาะสมท่ีเขา้ถึงประชาชนและประชาสงัคมอยา่งแพร่หลาย 

     แผนแมบ่ท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559-กนัยายน พ.ศ. 2564) 

เป็นแผนแม่บทท่ีจดัทาํข้ึน เพ่ือใชเ้ป็นกรอบในการดาํเนินงานตามแนวทางพระราชดาํริสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริเขา้มามีส่วน

ร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหมี้

แนวทางดาํเนินงานต่อเน่ืองตามกรอบแผนแม่บทโดยเน้นการทาํงานเขา้ไปสรา้งจิตสาํนึกในการ

รกัษาทรพัยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาดาํเนินงานในระดับทอ้งถ่ินในการทําฐานขอ้มูลทรพัยากร

ทอ้งถ่ินซ่ึงประกอบดว้ย 3 ฐานทรัพยากรไดแ้ก่ ทรพัยากรชีวภาพ, ทรพัยากรกายภาพ และ

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานขอ้มูลดังกล่าวจะนําไปสู่การอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์อยา่งยัง่ยนืบนพ้ืนฐานของการมีจิตสาํนึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย

ต่อไป 
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     สถานการณด์า้นทรพัยากรของประเทศไทย 

ในปัจจุบนัทัว่โลกท่ีเห็นตระหนักถึงภยัธรรมชาติท่ีมีมากข้ึน เน่ืองจากข่าวสารท่ี

สามารถส่ือสารไดอ้ย่างฉับไว สามารถใหค้วามกระจ่างและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว    

ประเทศไทยมีแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ตั้งแต่วนัท่ี 

17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงแผนดงักล่าวไดใ้ชเ้ป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงานเก่ียวกบัการ

จดัการภัยพิบัติของประเทศ  แต่ถึงแมป้ระเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่าว แต่นัน่เป็นการแกปั้ญหา

เฉพาะหนา้ต่อภยัธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ีควรตระหนักมากท่ีสุดคือสาเหตุของการเกิดส่ิงเหล่าน้ัน 

อนัไดแ้ก่การดูแลทรพัยากรธรรมชาติท่ีกาํลงัถูกคุกคามในหลาย ๆ ลกัษณะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความสาํคญั ในเร่ืองคุม้ครองและใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร 

และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ตระหนักถึงความสมบูรณ์

ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและระดับความรุนแรงท่ี

เกิดข้ึนจากการท่ีทรัพยากรต่างๆ กําลังจะสูญส้ินไป ซ่ึงจะนําไปสู่การจัดการการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื  

      ขอ้มลูของกรมป่าไม ้และกรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช  พบวา่พ้ืนท่ีป่า

ไมล้ดลงอยา่งต่อเน่ืองอยา่งรวดเร็ว ส่งผลทาํใหพ้รรณพืชหลากหลายชนิดท่ียงัไม่ไดศึ้กษาและบาง

ชนิดท่ียงัไม่สาํรวจพบสญูพนัธุไ์ป  จากส่ิงเหล่าน้ีไม่ไดเ้พียงแต่ทรพัยากรชีวภาพท่ีประกอบดว้ย

สตัว ์พืช และจุลินทรียจ์ะโดนทาํลาย แต่ทรพัยากรกายภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิ

ปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งก็จะสญูหายไปดว้ย 

      ปี พ.ศ. 2553 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2553 ซ่ึง

รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานราชการท่ีเ ก่ียวข้องนับแต่เ ร่ิมปีงบประมาณ  2553 โดย

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติท่ีตอ้งจดัทาํรายงานเพ่ือเสนอต่อคณะรฐัมนตรี และหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนําไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณน้ั์นพบวา่ในส่วนของทรพัยากรป่าไมซ่ึ้งจดั

ใหเ้ป็นส่ิงแวดลอ้มบนบกน้ัน มีพ้ืนท่ีป่าทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของ

พ้ืนท่ีประเทศ และเป็นพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพ้ืนท่ี

ประเทศ  และพบว่ายงัคงถูกบุกรุก ลกัลอบตดัไม ้ และถูกทาํลายโดยไฟป่าอย่างต่อเน่ืองทุกปี   

ในขณะท่ีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีแผนเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าของประเทศไทยเป็น 

40% ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนท่ี

อนุรกัษ์ 25% ทั้งการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ หรือพ้ืนท่ีป่าสงวน เป็นตน้ 

ส่วนอีก 15% จะผลกัดนัใหเ้ป็นพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจต่อไปโดยมีหลกัการลดการคุกคามการสญูเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม ตลอดจนทาํใหค้วาม

หลากหลายทางชีวภาพเกิดมลูค่าเพ่ิม  โดยเฉพาะพืชสมุนไพรท่ีมีอยา่งหลากหลายมาทาํวิจยัและ

นําไปใชไ้ดจ้ริงในระบบสาธารณสุขและผลกัดนัสมุนไพรและตาํรบัยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเขา้

สู่บญัชียาหลกัแห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 รายการซ่ึงในจาํนวนยาเหล่าน้ัน

จําเป็นตอ้งใชส้มุนไพรท่ีเป็นพืชวัตถุมากกว่า 200 ชนิด ผนวกกับธาตุวัตถุ สัตวว์ัตถุและภูมิ

ปัญญาในดา้นการแพทยแ์ผนไทยในการผลิตยาแผนไทยใหมี้คุณภาพและเป็นท่ียอมรบัในการใช้

ในโรงพยาบาลทัว่ไปในประเทศและต่างประเทศ ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนต่อเม่ือเรายงัมีทรพัยากร 
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น้ันๆ อยู่ ไม่วา่จะเป็นทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ และภมิูปัญญาในการใชท้รพัยากรน้ันๆ นัน่คือ

ตอ้งทําใหเ้กิดการส่ือสาร การศึกษาเร่ืองการอนุรักษ์ นําไปสู่ความมีสาํนึกต่อการอนุรักษ์

ทรพัยากรท่ีทุกคนเกิดความตระหนักและหวงแหนทรพัยากรท่ีมีอยู ่ 

  ในเร่ืองของทรพัยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตรค์วามมัน่คงแห่งชาติ

ทางทะเล (พ.ศ.2555 – 2559) ไดก้าํหนดใหมี้ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาติในการ

แสวงประโยชน์จากทะเลในหว้งเวลาดงักล่าว และมุ่งเน้นการสรา้งเสถียรภาพ ความปลอดภยั 

เสรีภาพ และสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการดาํเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอยา่งยัง่ยนื จึง

ไดด้ําเนินการจดัตั้งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพ่ือผลักดันใหเ้กิด

กฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลโดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงล้วนเป็น

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝัง่ กรมประมง กรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซ่ึงตระหนักใน

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลรกัษาทรพัยากรและนําไปสู่การใชป้ระโยชน์ เช่น ปัญหาการ

ทาํลายส่ิงแวดลอ้มโดยมนุษย ์ปัญหาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัทางทะเล ปัญหาทรพัยากรและ

การทาํประมง การบริหารและการจดัการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแยง่ชิงทรพัยากรใน

ทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาอ่ืน ๆ ท่ีจะนําไปสู่

การทําลายทรัพยากรทางทะเลท่ีเป็นแหล่งรวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึง

ทรพัยากรวฒันธรรมและภมิูปัญญาของประเทศไทย และเก่ียวพนักบัประเทศเพ่ือนบา้นอีกดว้ย 

  จากคาํสัง่คณะหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 62/2559 มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559 เร่ือง “การปฏิรูประบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศ” โดย

กาํหนดใหมี้สภานโยบายวจิยัและนวตักรรมแห่งชาติ เพ่ือทาํหน้าท่ีในการกาํหนดทิศทางนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์รวมทั้งปรบัปรุงระบบวจิยัและนวตักรรมของประเทศ ตลอดจนกาํกบัและติดตามการ

บริหารจดัการ การจดัสรรงบประมาณ และประเมินผลการดาํเนินการ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม

และมีเอกภาพ อนัเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาการวิจยัของประเทศ และปฏิรูปการบริหาร

ราชการ และกาํหนดกรอบยุทธศาสตรก์ารวจยัแห่งชาติ 20 ปี ไดแ้ก่ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 

ความมั ่นคง  การเกษตร  อุตสาหกรรม  สังคม  การแพทย์และสาธารณสุข  พลังงาน 

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นนโยบายและกาํหนดยุทธศาสตร ์ท่ีตอ้งใชทุ้นทาง

ทรพัยากรเป็นพ้ืนฐานทั้งส้ิน   

  อพ.สธ. จึงติดตามและประสานงานในมิติการดูแลรกัษาทรพัยากรของประเทศ 

ในแง่ของการสรา้งความตระหนักนําไปสู่การสรา้งจิตสาํนึกในการรกัษาทรพัยากรของประเทศท่ี

นําไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ท่ีตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทรัพยากรของประเทศท่ีมีอยู ่         

ณ ตอนน้ี ช่วยกันอนุรักษ์รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนา และนําไปสู่การใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนใหก้ับ

ประเทศไทย ซ่ึงตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. และภายใต้การน้อมนํา               

พระราชกระแส “การรกัทรพัยากร คือการรกัชาติ รกัแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบติัโดยแทจ้ริง 
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2.   พระราชดําริ  พระราชกระแส  พระราชวินิจฉัย 

  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 มีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการ
พระราชวัง และผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณ
ของประเทศ และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ โดยมอบใหโครงการสวนพระองค ฯ ฝาย
วิชาการ เปนผูดําเนินการ ทรงโปรดเกลาฯ ใหนายแกวขวัญ วัชโรทัย เปนผูอํานวยการ อพ.สธ. 

และประธานคณะกรรมการ อพ.สธ.  
 อพ.สธ.จึงดําเนินงานสนองพระราชดําริตามแนวทางพระราชดําริ พระราชกระแส 

พระราชวินิจฉัย และตามกรอบแผนแมบทที่วางไว 
 

* หมายเหตุ มีพระราชดําริ พระราชกระแส  พระราชวินิจฉัย เพิ่มเติมในภาคผนวก  (หนาท่ี 69) 

 

พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน 

 การปกปกพันธุกรรมพืช 

 1) มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผานไปทางจังหวัดนนทบุรี ทอดพระเนตร

เห็นพันธุไมเกา ๆ อยูมาก เชน ทุเรียนบางพันธุ อาจยังคงมีลักษณะดีอยู แตสวนเหลาน้ีจะเปล่ียน

สภาพไป จึงทรงหวงวาพันธุไมเหลาน้ีจะหมดไป 

 2) ทรงใหสํารวจข้ึนทะเบียนรหัสตนพืชที่ขึ้นอยู เดิมในศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ และใหวัดพิกัดตําแหนงของพืชตาง ๆ ที่ไดขึ้นทะเบียนไว 

 3) ทรงใหโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฯ ดําเนินการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ จังหวัดพังงา 

 4) ทรงใหอนุรักษตนหวาใหญในบริเวณวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน ซึ่งเขาใจวาเปนตน

หวาที่ขึ้นอยูที่น่ันกอนกอสรางวัง 

 การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

 1) ตามเกาะตาง ๆ มีพืชพรรณอยูมาก แตยังไมมีผูสนใจเทาไร จึงนาจะมีการสํารวจพืช
พรรณตามเกาะดวย 

 2) ทรงใหรวบรวมพันธุกรรมหลายชนิด 

 3) มีรับส่ังใหดําเนินการศึกษาทรัพยากรบนเกาะแสมสารและเกาะขางเคียงโดยให

ดําเนินการต้ังแตยอดเขาจนถึงใตทะเล 
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 การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

 1) พระราชทานแนวทางอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยควรอนุรักษพันธุที่ไมใชพืชเศรษฐกิจ
ไวดวย 

 2) สรางธนาคารพืชพรรณสําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเน้ือเยื่อ 

 3) ทรงใหมีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไวในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 

 การอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

 1) เมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตาง ๆ ก็

ยังเห็นวามีหนวยงานทั้งหนวยงานของรัฐและของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานราชการ เชน กรมปา

ไม กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช  เหตุผลที่ศึกษาพืช

พรรณเพราะถือวางายกวาการศึกษาอยางอ่ืน ศึกษาวาพืชก่ีชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดตาง ๆ 

เรื่องงานอนุกรมวิธานก็ศึกษากันหลายแหง จึงนาจะมีการรวบรวมวาแตละสถาบันน้ันไดทํางาน

ในสวนของตนอยางไร ตัวอยางเชน พืช ก็ไดศึกษาในสวนที่แตละแหงไดรวบรวมน้ัน ชื่อตางหรือ

ซ้ํากันอยางไร เพ่ือที่จะไดรวมกันวาประเทศเรามีอะไรบาง 

 2) ศึกษาคุณคาทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหลาน้ันมีอะไรบาง และไดมีการวิเคราะหพิษ
ภัยของพืชเหลาน้ันไวดวย เดิมเทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัย จากการวิจัยของ

นักวิชาการก็ไดทราบวามีพืชพ้ืนบานบางอยางที่รับประทานกันอยูซึ่งมีพิษบาง ถาบริโภคกันใน
สวนที่เปนทองถ่ินก็อาจไมเปนพิษภัยมาก การสงเสริมเปนโครงการข้ึนมาแลว ก็จะมีการ

ขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางน้ีซ้ํา ๆ ซาก ๆ ซึ่งจะมีอันตรายตอรางกายเปน
อยางยิ่ง และพืชน้ีจะเปนประโยชนในเชิงธุรกิจไดอีก ถาทราบสรรพคุณและนํามาใชในสวนที่

ขยายพันธุแลวไมเปนอันตราย การขยายพันธุจะเปนการชวยในเรื่องของการสงเสริมอาชีพใหแก
ราษฎรเพ่ิมขึ้น แตตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ 

 ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

 1) ทรงใหทําศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถแสดง

ลักษณะของพืชออกมาเปนภาพสีได เพ่ือความสะดวกในการอางอิงคนควา 

 2) ทรงใหดําเนินการเช่ือมขอมูลกันระหวางศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม  
กรมปาไม กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา 

 3) ทรงใหดําเนินการทําฐานขอมูลพรรณไมแหง โดยการบันทึกตัวอยางพรรณไมแหง 
บันทึกลงแผน photo CD และเม่ือแลวเสร็จใหทําสําเนาใหหนวยงานน้ัน ๆ  

 4) ทรงใหหาวิธีดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงานตาง ๆ ส่ือถึงกัน

ในระบบเดียวกันได 
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 5) อยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการคนควาไดดวยกัน คิดวาทําฐาน 
ขอมูลในคอมพิวเตอรซึ่งใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึงได 

 6) เพ่ือเปนส่ือในระหวางสถาบันตาง ๆ บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถใช
ฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน สามารถที่จะดําเนินการใหกาวหนาเปนประโยชน
ทางวิชาการได 

 7) ฐานขอมูลทางดานพืชในหนวยงานตาง ๆ น้ัน  มีหอพรรณไม  กรมปาไม  มีพืชที่
นักวิชาการ นักวิจัย และนักพฤกษศาสตรรุนแรก ๆ  ไดเก็บตัวอยางพรรณพืชแหงเก็บไวเปนเวลา
เกือบจะรอยปแลว ตัวอยางพรรณไมเหลาน้ีเปนส่ิงที่มีคาสูง จะเปนประโยชนในดานการศึกษา แต
วาของตาง ๆ เหลาน้ี ยอมเกาแกไปตามกาลเวลาจะเสียหายอยางนาเสียดาย แตสมัยน้ีเรามี
เทคโนโลยีที่จะรักษาส่ิงเหลาน้ีเพ่ือใหนักวิชาการไดศึกษา  ก็ขอใหชวยกันทําโครงการถายรูปและ

ถายขอมูลพรรณไม เพ่ือเปนฐานขอมูล แตการเก็บฐานขอมูลไวแหงเดียวอาจสูญหายไดก็มี

ความคิดกันวาจะใหหนวยงานตาง ๆ ชวยกันเก็บ หากที่หน่ึงเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมีขอมูล
เอาไวไมสูญหายไปจากประเทศไทยหรือจากโลกน้ีไปหมด ฐานขอมูลน้ีเปนของมีคาตองชวยกัน
ดูแลใหดี และผูที่จะมาใชใหถูกตองใหเปนประโยชนแกประเทศไทยแกมนุษยชาติตอไป 

 8)    ใหระมัดระวังในการนําขอมูลพืชพรรณที่หายากในประเทศไทยลงเว็บไซต อาจทําให

ชาวตางชาตินําไปศึกษาและอางวาเปนของตนเองได 

 การสรางจิตสํานึก 

 1) พระราชทานแนวทางการสอนและอบรม ใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พืชควรใชวิธีปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจของพืชพรรณและเกิดความปติที่จะ

ศึกษาและอนุรักษตอไป  การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววาหากไมอนุรักษแลว
จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียตอประเทศใน
ระยะยาว 

 2) พระราชทานแนวทางดําเนินงานเก่ียวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยควรให

เด็กหัดเขียนตําราจากส่ิงที่เรียนรูจากสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและการนําตนไมมาปลูกเพ่ิมเติม

ใหเด็กรูจักน้ัน ตองไมมีพืชเสพติด 

 3) ควรนําตัวอยางดิน หิน แร มาแสดงไวในหองพิพิธภัณฑพืชดวยเพราะในจังหวัดตาก 

มีหิน แร อยูมากชนิด 

 4) ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจในพืชพรรณตาง ๆ และเกิดความสงสัยตั้งคําถาม
ตนเองเก่ียวกับพืชพรรณที่ตนสนใจน้ัน ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาทดลอง คนควาวิจัยอยางงาย ๆ ที่
โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนักก็สามารถดําเนินการได หากอาจารยในโรงเรียน
ตาง ๆ ทําไดดังน้ีก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด 
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 5) เรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือเด็กมีความรูและมีความรักในทรัพยากรคือ   การรัก

ชาติ รักแผนดิน ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ โดยนอกจากพืชพรรณแลวส่ิงที่มีใน

ธรรมชาติ ส่ิงที่หาไดงาย ๆ น้ันก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตาง ๆ ไดหลายอยาง วิชา
ศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไมไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็
อาจจะทําใหเรื่องการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือหรืออาจแตงคําประพันธ ในเรื่องของ

วิชาการทองถ่ินเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยูแลวที่จะใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู

ทองถ่ิน  นอกจากความรูที่เปนมาตรฐานจากสวนกลางมาแลว   แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู 
อาจารยในทองถ่ินไดรวบรวมความรูหรือไดแตงขึ้นในระยะน้ี เทาที่เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการ
ทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถ่ินมาบาง แตในดานของธรรมชาติน้ันยังมีคอนขางนอย   การ
อนุรักษทรัพยากรน้ันไมใชเฉพาะใหเด็กนักเรียนปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยาง

เดียว  ก็พยายามใหออกไปดูขางโรงเรียนวาที่น่ันมีอะไรอยู และตนไมน้ันชื่ออะไร เปนอะไร พืช
พรรณหลายอยางซ่ึงก็ยังไมเปนที่รูจักในสวนกลาง ในทองถ่ินน้ันก็มีชื่อพ้ืนเมือง แตพอเอาเขาจริง
แมแตชื่อวิทยาศาสตรก็ยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร ก็นํามาศึกษา 

 6) ดานสาระที่จะตองใชเปนการสอนตองปรับปรุงใหใหมทันเหตุการณอยูเสมอ ดังที่

ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอยางตอเน่ือง 

 การดําเนินงานเฉพาะพ้ืนท่ี 

 1) การดําเนินงาน อพ.สธ. บริเวณเกาะแสมสารและเกาะขางเคียง  มีดังตอไปน้ี 
   ใหมีรูปแบบการดําเนินการใหเกาะแสมสารเปนแหลงศึกษา 

        ใหศึกษาตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล (ศึกษาในทุกทรัพยากร) 
 ใหมีการจัดทําปายบอกชื่อและประโยชนของพันธุพืชแตละชนิดพรอมทั้งมี

เอกสารหรือแผนพับเพ่ือเผยแพรความรู 
 ใหมีการรวบรวมพันธุไมนานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชนํ้า โดยเนนระบบ 

นิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตวตาง ๆ ดวย นอกจากน้ีไดรวม

เอาเกาะเล็ก ๆ รอบเกาะแสมสารเขาในโครงการฯ ในลักษณะผสมผสาน

เน่ืองจากอยูใกลกันและมีความคลายคลึงกันในหลาย ๆ ดาน ใหทําการสํารวจทั้ง

ดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แรธาตุ ฯลฯ ไปพรอม ๆ กัน 
   ควรพิจารณาหาแหลงนํ้าจืดใหเพียงพอ 
   อาคารส่ิงกอสรางควรทําในลักษณะชั่วคราวและเรียบงาย 
   ควรจัดกลุมอาจารย นิสิต นักศึกษา เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามา

ศึกษาธรรมชาติ 
 2) การกอสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติ วิทยาเกาะและทะเลไทยใหกองทัพเรือใช 
งบประมาณปกติ โดยเมื่อเสร็จแลวใหกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบจัดการ โดยทาง อพ.สธ. เปน

แกนกลางและเปนฝายวิชาการ ประสานและใหมีการศึกษาตอเน่ือง สําหรับดานการจัดแสดงผล
งานวิชาการ  ควรคํานึงถึงการซอมบํารุงและอุปกรณการแสดงไมซับซอน   ในดานการจัดการควร
เนนใหคนมาชมที่พิพิธภัณฑ และพิพิธภัณฑน้ีควรมีรายได 
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 การบริหารจดัการและอื่นๆ 

 1) งานที่หนวยราชการตาง ๆ ไดทํามาแลวเปนจํานวนมากและมีการต้ังหนวยขึ้นมาใหม 

ถามีการไดมาประชุมพรอมกันจะไดตกลงกันวาใครทําอะไร จะไดไมซ้ําซอนกัน และในสวนที่

เหลือถาซํ้ากันก็อาจตกลงกันไดวางานน้ีใครจะทํา ซึ่งงานในสวนที่สํานักพระราชวังเคยทําอยู หาก

มีหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว ทาง อพ.สธ. – สํานักพระราชวัง มอบสวนน้ีและ

ปรับมาทํางานดานการประสานงานหรือประสานความรวมมือ และพิจารณาดูวาจะทํางานไดโดย

ประหยัดงบประมาณไดอยางไร บางสวนที่อาจจะยังไมจําเปนในขั้นน้ีหรือวาทําไดไมตองเนนความ

หรูหรา หรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใชจริง ๆ และก็ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็จะดี 

 2) งานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดเปนเรื่องทําไดยากและทําไดชา คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ 

เดียวจะครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามีหลาย ๆ หนวยงานชวยกันก็อาจจะไดงานมาก ปจจุบัน

ประเทศคอนขางจะฝดเคืองเพราะฉะน้ันทํางานอะไรถึงแมจะเปนงานที่ดี ถาตกลงกันไดแลวก็จะ

เปนการประหยัดพลังคนหรืองบประมาณ 

  อพ.สธ. มีจุดประสงคสําคัญที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไดทํางานมา ไดมีโอกาส

แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพ่ือทําใหวิชาการ

ดานน้ีกาวหนาไปและเปนการประหยัดเพราะแทนที่ตางคนตางทํา งานไหนที่มีผูทําแลวจะได

รวมกันทําโดยไมซ้ําซอนกัน 

 3) งานปจจุบันเรื่องการรักษามาตรฐานเปนเรื่องสําคัญเพราะงานอาจจะไมจํากัดอยูแต

ภายในประเทศ อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอ่ืนดวย เปนการสรางความเจริญใหแก

ประเทศ เพราะฉะน้ันจะตองทํางานในลักษณะที่คนอ่ืนยอมรับได 

 4) โครงการฯ แบบน้ีไมใชจะทําสําเร็จในเวลาส้ันๆ ตองมีโครงการระยะที่หน่ึง 

ระยะท่ีสอง และระยะตอ ๆ ไป ตอไปก็ตองศึกษาเร่ืองส่ิงมีชีวิตและส่ิงธรรมชาติตาง ๆ 

ของพวกน้ีเปนส่ิงท่ีนาสนใจ เม่ือสนใจแลวก็อยากปกปกรักษาไมทําลายใหสูญส้ินไปก็เปน

การชวยอนุรักษเปนอยางดี 

 

3. พระราชปรารภ 

   3.1   ในวิชาเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม - มัธยม ครูอาจารยมักจะสอนให

นักเรียนศึกษาถึงโลกของเราเรื่องธรรมชาติ การศึกษาของใกลตัว ไดแก พืชพรรณที่มีอยูใน

ธรรมชาติเปนส่ิงที่งายไมเสียคาใชจายสูง  และมีประโยชนเพ่ิมประสบการณแกนักเรียน ในดาน

ตาง ๆ ได งานที่คนในระดับผูใหญไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ น้ัน เด็กเล็ก ๆ ก็นาจะได

ประโยชนดวย  โรงเรียนบางแหงตั้งอยูในถ่ินทุรกันดารแตมีพืชพรรณตาง ๆ ขึ้นอยู ที่คนอ่ืน ๆ 

นอกพ้ืนที่จะเขาไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองอาจจะมีความรูมากกวาคนอื่น ๆ 

นักเรียนอาจจะเรียนจากผูปกครอง เปนเรื่องของภูมิปญญาทองถ่ินวาพืชชนิดน้ีคืออะไร แลวก็ได

ศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูอาจารยส่ังสอนหรือมีปรากฏในหนังสือ คนที่ศึกษา
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เรื่องพืชน้ันไดรับความสุขสบายใจมีความคิดในดานสุนทรียดานศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษา

หรือใชเปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร 

โดยในการนํามาปฏิบัติแตละโรงเรียนจะมีความคิดเห็นโดยการมาเสนอผลงานหรือนําผลงานมา

บันทึกลงในส่ือตาง ๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปล่ียนกันได 

3.2   อพ.สธ. สงเสริมใหสถาบันตางๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และ

บุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตางๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ได

ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไว และเพ่ือเปนส่ือระหวางสถาบันและ

บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกันเพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน 

สามารถที่จะดําเนินการใหกาวหนาเปนประโยชนทางวิชาการได สวนงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนเปนงานสืบเน่ือง ในเรื่องของที่ดินอาจจะตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินน้ันอยูใน

สภาพไหน  สภาพการถือครองในลักษณะไหน ศึกษาในเรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธิ

หรือหนาที่ทําอะไรบาง ใครทําอะไรได  ใครทําอะไรไมได เรื่องเหลาน้ีเปนเรื่องที่จะตองศึกษา 
  3.3    อพ.สธ. เริ่มตนขึ้นราวป พ.ศ. 2535 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ที่มี

หนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และบุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณ 

ตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรไดรวบรวมเปน

หลักฐานไว เพ่ือใชประโยชนตอไป 

            3.4   การอนุรักษพันธุกรรมพืชน้ี ไดดําเนินการมาเปนเวลาหลายป  เริ่มตั้งแตพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตาง ๆ ที่หายากมาปลูกไวในสวนจิตรลดา 

เพ่ือคนรุนหลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตาง ๆ ที่จริงแลวในประเทศไทยมี

หนวยงานหลายหนวยงานที่สนใจในเรื่องของการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ือการศึกษาพืชพรรณ

ตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศ 
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4.  สรุปผลงาน อพ.สธ. ตามแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหน่ึง-ระยะ 5 ปท่ีหา 

             

          นับตั้งแตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน

พระราชดําริในการดําเนินงาน อพ.สธ. ครั้งแรกในป พ.ศ. 2535 และพระราชทานพระราชดําริ

เปนแนวทางดําเนินงานตอเน่ืองมาเปนลําดับถึงปจจุบัน อพ.สธ. ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559  
อพ.สธ. แบงหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริเปน 2 กลุมใหญ กลุมแรกเปนระดับหนวยงานที่

ขอพระราชทานพระราชานุญาตเขารวมสนองพระราชดําริ ซึ่งมีหนวยงานตาง ๆ เขารวม

ดําเนินงานสนองพระราชดําริทั้งภาครัฐและเอกชน โดยพระราชานุญาตมากกวา 150 หนวยงาน  

กลุมที่สองเปนสถานศึกษาในประเทศสมัครเขามาเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

มากกวา 2,500 แหง และองคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีเทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและ

องคการบริหารสวนตําบลสมัครเขามาเปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ินมากกวา 500 แหง 
ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุปตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน โดยดําเนินงานในกิจกรรมทั้ง 

8 กิจกรรม ภายใต 3 กรอบการดําเนินงาน ระยะละ 5 ป โดยทํางานครอบคลุมในทั้งทรัพยากร

ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยสรุปดังน้ี 
 
4.1  กรอบการเรียนรูทรัพยากร 

 
  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการ

บริหารจัดการดานปกปกพันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนไดแก กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช   

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช สามารถสรุปงานตามกิจกรรมตาง ๆ ไดดังน้ี 

 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปกพันธกุรรมพืช  
  ดําเนินการสํารวจและกําหนดพ้ืนที่เปาหมาย ในการปกปกพันธุกรรมทรัพยากร

ตาง ๆ ดวยเครื่องหาพิกัดดาวเทียม (Global Positioning System  : GPS) เพ่ือใหเกิดความ
ถูกตองและชัดเจนครอบคลุมพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช โดยที่เปนพ้ืนที่ในความรับผิดชอบของ 

หนวยงาน สวนราชการ องคกร และจังหวัดที่นําพ้ืนที่เขารวมสนองพระราชดําริ จํานวน 33 

หนวยงาน และศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 6 แหง มีพ้ืนที่

ประมาณ 62,000 ไร ใน 39 จังหวัด แตละหนวยงานที่ดําเนินงานในกิจกรรมน้ี ใชพ้ืนที่ที่เปนปา

ดั้งเดิมและไมมีแผนการดําเนินงานในการเปล่ียนแปลงพ้ืนที่น้ัน ๆ การดําเนินงานในพ้ืนที่ที่

กําหนดขอบเขตชัดเจน และไมไดซอนทับกับพ้ืนที่ของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  

พ้ืนที่ของกรมปาไม หรือพ้ืนที่ที่มีปญหาในเรื่องการครอบครองสิทธ์ิ   
          การดําเนินงานในพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช  อพ.สธ. ไดแก จัดทําแผนที่ปกปก

พันธุกรรมพืช จัดทําแนวปองกันไฟปา สํารวจขึ้นทะเบียน และจัดทํารหัสประจําตนพืช 
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นอกจากน้ันยังไดสํารวจทรัพยากรในพ้ืนที่เกาะตาง ๆ  ไดแก  เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง   

จ.ชลบุรี  ของกองทัพเรือ, พ้ืนที่เขาวังเขมร จ.กาญจนบุรี ของหนวยบัญชาการทหารพัฒนา  

กองบัญชาการกองทัพไทย, พ้ืนที่ในเขื่อนตาง ๆ  ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดแก  

เขื่อนภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ, เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน, เขื่อนจุฬาภรณ และ 

เขื่อนหวยกุม จ.ชัยภูมิ, เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี, เขื่อนศรีนครินทร  และเขื่อนวชิราลงกรณ 

จ.กาญจนบุรี, เขื่อนรัชชประภา จ. สุราษฎรธานี และ เขื่อนบางลาง จ.ยะลา เปนตน ซึ่งไมไดมี
การสํารวจและศึกษาเฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมพืชเทาน้ัน แตยังรวมถึงสัตวและจุลินทรีย ยิ่งไป

กวาน้ันยังมีการดําเนินงานในทรัพยากรกายภาพ ซึ่งเปนส่ิงไมมีชีวิต เชนลักษณะทางกายภาพ

ของดิน  หิน แรธาตุ แหลงนํ้า เปนตน 

 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
  ดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ในพ้ืนที่ที่กําลังจะ

เปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการพัฒนา เชน สรางอางเก็บนํ้า ทําถนน ฯลฯ พ้ืนที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ 

สงครามและความไมสงบ พ้ืนที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม 

พ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย พ้ืนที่ปาชายเลน พ้ืนที่เกาะที่กําลังกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว การ

ดําเนินการในพ้ืนที่ในกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพรอมบันทึก

ขอมูล มีหนวยงานเขารวมสนองพระราชดําริทั่วประเทศ จํานวน 58 หนวยงาน และ ศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 6 แหง นอกจากน้ันชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 

อพ.สธ. ซึ่งประกอบดวยคณะนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ประมาณ 300 คน ไดรับ

อนุญาตใหดําเนินการสํารวจรวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพ้ืนที่ของกรมอุทยานแหง 

ชาติสัตวปาและพันธุพืช เพ่ือเปนรายงานซึ่งเปนฐานขอมูลทรัพยากรใหกับประเทศไทย ไดแก 

พ้ืนที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จ. สุราษฎรธานี, พ้ืนที่เกาะยาวใหญและเกาะขางเคียง    
จ.พังงา, พ้ืนที่ อุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา และเกาะขางเคียง จ.สตูล เปนตนโดยมี

รายละเอียดอยูในรายงานประจําปของ อพ.สธ. ทุกป 

 การดําเนินงานในพ้ืนที่สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช สามารถดําเนินงานได

ในพ้ืนที่รัศมี 50 กิโลเมตรของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริน้ัน ๆ ดําเนินการสํารวจเก็บ

รวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ  เปนรูปตัวอยางแหง เมล็ดพันธุ ตัวอยางดอง ตัวอยางที่มี

ชี วิต  โดยเฉพาะพืช  สามารถนําไปเพาะปลูก  ขยายพันธุ โดยวิ ธีปกติ  หรือโดยการใช

เทคโนโลยีชีวภาพชวย เชนการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช หรือเก็บรักษาในที่ที่ปลอดภัยตอไป ซึ่งไมได

มีการสํารวจและศึกษาเฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมพืชเทาน้ัน แตยังรวมถึงสัตวและจุลินทรีย ยิ่งไป

กวาน้ันยังมีการดําเนินงานในทรัพยากรกายภาพ ซึ่งเปนส่ิงไมมีชีวิต เชนลักษณะทางกายภาพ

ของดิน  หิน แรธาตุ แหลงนํ้า คุณภาพนํ้า เปนตน 

 
 
 



 

แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564) 

13

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 ดําเนินการตอเน่ืองจากกิจกรรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยการนําพันธุกรรมพืช

ไปเพาะปลูกในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย มีขอบเขตและการดูแลรักษาอยางดี เชนในศูนยศึกษาการพัฒนา

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ พ้ืนที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พ้ืนที่ที่

จังหวัดนอมเกลาฯ ถวายและพ้ืนที่นํามาสนองพระราชดําริ  เชนสวนสาธารณะตาง ๆ สวนปา 

พ้ืนที่สถาบันการศึกษาที่เขารวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. เปนตน มีการดําเนินการรับและสง

พันธุกรรมพืชตาง ๆ แลกเปล่ียนและฝากเพาะขยายพันธุ ดูแลรักษา ทดลองปลูกโดยเจาหนาที่ 

อพ.สธ. ตามศูนยวิจัยฯ และพ้ืนที่ตาง ๆ ของ อพ.สธ. จนถึงปจจุบันหนวยงานที่รวมสนอง

พระราชดําริในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช รวมทั้งส้ินจํานวน 67 หนวยงาน และ ศูนย

ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 6 แหง มีเน้ือที่ประมาณ 61,000 ไร จํานวน 

2,000,000 ตน และเก็บรักษาในรูปเมล็ดบรรจุซองและกระปองในธนาคารพืชพรรณของ 

อพ.สธ. เองน้ัน มีการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชดังน้ี 
1. หองปฏิบัติการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช

มากกวา 100  ชนิด ไดแก หวาย ขนุน กฤษณา มะมวง กลวยไมชนิดตาง ๆ ฯลฯ  
2. เก็บในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เชน มะเกี๋ยง ทุเรียน มะตูม กลวยไมตาง ๆ 

พืชสมุนไพร เปนตน 
3. เก็บเมล็ดพันธุพืชที่สามารถเก็บดวยเมล็ดได ในระยะส้ัน ระยะปานกลาง และ

ระยะยาว ไดแก ขาวพันธุตาง ๆ งา ฝาย ถ่ัวชนิดตาง ๆ ผักพ้ืนบานตาง ๆ เปนตน 

พ้ืนที่ในการปลูกรักษา อพ.สธ. มีกรอบการดําเนินงานใหหนวยงานที่สนอง

พระราชดําริใน อพ.สธ. มีพ้ืนที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในหนวยงานน้ัน ๆ โดยมีขอบเขตพ้ืนที่ที่

ชัดเจนและมีเปาหมายในการเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชโดยเฉพาะพืชที่อยูในทองถ่ินน้ัน ๆ เชน 

สวนพฤกษศาสตรเกาะทะเลไทย  สวนรุกขชาติ ที่เกาะแสมสาร เพ่ือเปนแหลงปลูกรวบรวมพรรณ
ไมหมูเกาะแสมสารทั้ง 9 เกาะ และใชเปนแหลงศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับพืชพรรณไมเกาะแสมสาร ใน

พ้ืนที่ 100 ไร รวมถึงการทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในพ้ืนที่ตาง ๆ ของ อพ.สธ. และหนวยงานที่

รวมสนองพระราชดําริทั่วประเทศ 

นอกจากการปลูกตนพันธุกรรมแลวยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุ, การ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช  มีการเก็บรักษาสารพันธุกรรม (DNA) ที่ธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวน

จิตรลดา และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  

ในกิจกรรมน้ีเดิมเนนการดําเนินงานในพันธุกรรมพืช แตในชวงปลายของแผน

แมบทระยะ 5 ปที่สามและแผนแมบทระยะ 5 ปที่ส่ี ขยายผลดําเนินการเกี่ยวกับพันธุกรรมสัตว

ในสวนสัตวตางๆและการเก็บจุลินทรียในหองปฏิบัติการซ่ึงเปนการเก็บรักษาในที่ที่ปลอดภัย  
สําหรับพ้ืนที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชของ อพ.สธ. มีพ้ืนที่ปลูกรักษาที่อยูใน

หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ และมีเจาหนาที่จาก อพ.สธ. ไปประจําพ้ืนที่เพ่ือดูแลและ

ประสานงานดังในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี1 พ้ืนท่ีตางๆ ท่ัวประเทศของ อพ.สธ. สํานักพระราชวังและพ้ืนท่ีของหนวยงาน                             

ท่ีเขารวมสนองพระราชดาํริ โดยท่ีมีเจาหนาท่ีของ อพ.สธ. ไปปฏิบัติงาน 
 

พ้ืนท่ีปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อพ.สธ. หนวยงานรวมสนอง

พระราชดาํริ อพ.สธ. 

จํานวน 

(ไร) 
1.  พ้ืนที่ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการ   
     ผลิตเชียงราย (วาวี) จ.เชียงราย   

กรมวิชาการเกษตร 200 

2.  พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตรเกาะทะเลไทย และพ้ืนที่    
     สวนรุกขชาติ เกาะแสมสาร จ.ชลบุร ี

กองทัพเรือ 200 

3.  พ้ืนที่เขาหมาจอ อ.สัตหบี จ.ชลบุร ี กองทัพเรือ 16 
4.  พ้ืนที่ปลูกพันธุกรรมพืชภาคใต   จ.ชุมพร 35 
5.  พ้ืนที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ   
     ต.คลองไผ  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  

อพ.สธ.-สํานักพระราชวัง 391 

6.  พ้ืนที่ อพ.สธ. อ.วังมวง จ.สระบุร ี อพ.สธ.-สํานักพระราชวัง 500 
7.  พ้ืนที่ อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค อพ.สธ.-สํานักพระราชวัง 64 

 
4.2 กรอบการใชประโยชน 

 
  เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยใน อพ.สธ.  ทั้งใน

ดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวย

ประโยชนตอกัน  รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ใหเปนเอกภาพ สมบูรณและเปน

ปจจุบัน และบรรลุจุดมุงหมายตามแนวพระราชดําริ โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนไดแก 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูล

พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช สามารถสรุปงานตามกิจกรรม

ตาง ๆ ไดดังน้ี 

 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

    ดําเนินการตอเน่ืองจากกิจกรรม 1, 2 และ 3 และในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หน่ึง 

– ระยะ 5 ปที่สาม เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชเพียงอยางเดียว แตใน

แผนแมบทระยะ 5 ปที่ส่ี มีการศึกษาประเมินในพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในสัตวและจุลินทรีย 

นอกจากน้ันยังศึกษาทรัพยากรกายภาพที่เกี่ยวของกับพันธุกรรมของส่ิงที่มีชีวิต (เชน ดิน หิน แร 

คุณภาพนํ้า คุณภาพดิน คุณภาพอากาศ เปนตน) กิจกรรมน้ีมีการศึกษาประเมินทั้งในสภาพ

ธรรมชาติและในแปลงทดลอง ศึกษาดานสัณฐานวิทยา  ชีววิทยา สรีรวิทยา การขยายพันธุ   

การปลูกเล้ียง การเขตกรรม  สําหรับการศึกษาและวิจัยในหองปฏิบัติการเชนการศึกษาดาน
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โภชนาการ องคประกอบตาง ๆ ดานรงควัตถุ กล่ินหอมตาง ๆ หรือศึกษาและประเมินการใช

ประโยชนในดานอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในแตละสายตน  
              จนถึงปจจุบันการดําเนินงานวิจัยในกิจกรรมที่ 4 น้ี เปนการดําเนินงานโดย

ความรวมมือของนักวิจัยและเจาหนาที่อพ.สธ.และหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. หรือ

สมาชิกและนักวิจัยในชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในหนวยงานที่เขารวมสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ. มีจํานวนหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริในกิจกรรมน้ี 80 หนวยงาน  ได
ดําเนินงานวิจัยมากกวา 1,000 เรื่อง พืชที่ไดวิจัยคนควาศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชที่สํารวจ

เก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว ไดดําเนินการไปแลวจํานวนมากกวา 20 สกุล ไดแก ทุเรียน มะตูม 

มะเก๋ียง กอ มะแขวน มะพอก มะมวง หวา ขนุน ออย ดองดึง หวาย  มังคุด กระเจียว บุกคางคก 

ผักล้ินหาน ฮอม ผักเค็ด กลวยไมปา พืชสกุลอบเชย ผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร ฯลฯ  และศึกษา

ดานชีวโมเลกุล การทํา DNA Fingerprint ใน มะตูม หวาย กลวยไมมาว่ิง ทุเรียน ขนุน ฯลฯ และ
เมื่อวันที่  2 เมษายน 2558 ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. ไดขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการตั้งคณะกรรมการกํากับ

ดูแลการดําเนินงานการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชอนุรักษ อพ.สธ. 8 ชนิดไดแก 
ทุเรียน มะเกี๋ยง สัก มะก๊ิง นอยหนาเครือ ตีนฮุงดอย กลวยไม และชาเม่ียง และเพ่ิมพืชที่ 9 คือ 

ยางนา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 และมีแนวโนมที่จะดําเนินการใหพรรณพืชที่มีคุณคาเพ่ือ

การอนุรักษและใชประโยชนตอไป 

                 นอกจากพันธุกรรมพืชแลว ยังมีการศึกษาในพันธุกรรมของสัตวในหลายชนิด 

เชน พันธุปลาชนิดตาง ๆ สัตวเล้ือยคลาน สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก สัตวเล้ียงลูกดวยนม เชน 

คางคาวคุณกิตติ เปนตน  

 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
  ดําเนินการตั้งแต พ.ศ. 2537 จนถึงปจจุบัน อพ.สธ. จัดตั้งศูนยขอมูลศูนยขอมูล

พันธุกรรมพืช/ทรัพยากรข้ึน โดยมี อพ.สธ. ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงาน มี

การวางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ ใหสามารถเชื่อมโยงและใช

รวมกันได  โดยเว็บไซตของ อพ.สธ. (http://www.rspg.or.th) นอกจากน้ันยังมีการพัฒนาขอมูล
ของ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ใหเปนเอกภาพ  ความสมบูรณและทันสมัย  

ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได  การดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร
ตาง ๆ น้ันดําเนินงานโดย อพ.สธ. และสนับสนุนใหหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริดําเนินงาน  

โดยเฉพาะฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม และฐานขอมูลพรรณไมแหง มีขอมูล

พันธุกรรมพืชได ประมาณ 250,000 ขอมูล ซึ่งเปนขอมูลของหอพรรณไมของกรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิพิธภัณฑพืชสิรินธร ของกรมวิชาการเกษตร พิพิธภัณฑพืชของ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน  
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ไมเพียงแตฐานขอมูลดานพืชเทาน้ัน แตจากการดําเนินงานของ อพ.สธ. ใน

กิจกรรมตางๆ ตลอด 25 ปที่ผานมา รวมกับหนวยงานสนองพระราชดําริ โรงเรียน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ทําให อพ.สธ. มีขอมูลที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วทุกทรัพยากร  

กอใหเกิดเปนฐานขอมูลตางๆ ขึ้น เชน ฐานขอมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ฐานขอมูล

สมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ฐานขอมูลการดําเนินงานหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ  

ระบบจัดเก็บงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน เปนตน 

 
งานท่ีดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช อพ.สธ. 

1.งานบันทึกขอมูล/ดูแลฐานขอมูล 

ดําเนินการดูแลรักษาขอมูลเดิมและบันทึกขอมูลที่มีสงเพ่ิมเติมเขามาที่ศูนยขอมูล

พันธุกรรมพืช ตรวจเช็คความถูกตองของขอมูล ทั้งขอมูลที่มีอยูเดิมและขอมูลที่เพ่ิมขึ้น พัฒนา

และปรับปรุงระบบงานฐานขอมูลพันธุกรรมพืช บันทึกการจําแนกพรรณไมที่หอพรรณไม กรม

อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  และพิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร โดย

ผูเชี่ยวชาญดานพฤกษศาสตร บันทึกแกไขขอมูลพรรณไมแหงที่ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดาน

พฤกษศาสตร ดังตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2 แสดงฐานขอมูลใน อพ.สธ. 

ขอมูล จํานวน หมายเหต ุ
1.1 ขอมูลพรรณไมสด     42,489  
1.2 ขอมูลพรรณไมแหงที่ไดรับมาจากหอ

พรรณไมและพิพิธภัณฑพืช 

- หอพรรณไม (กรมอทุยานฯ) 
- พิพิธภัณฑพืชสิรินธร (กรมวิชาการเกษตร) 
- พิพิธภัณฑพืช

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) 

 
 

124,820 
56,289 

 
9,162 

รวมขอมูลตัวอยางพันธุไม

แหงที่ไดรับมาจากหอพรรณ

ไมและพิพิธภัณฑพืช 

จํานวน 190,271 ขอมูล 

1.3 ขอมูลการแปลงรหัสพ้ืนที่ 1,103,467  
1.4 ขอมูลรหัสปลูกในพ้ืนที่   330,477  
1.5 ขอมูลการเจริญเติบโตของตนพันธุกรรม

พืชที่สงเขามา 
- อพ.สธ. - หวยฮองไคร    
- อพ.สธ. - หวยทราย        
- อพ.สธ. - ครบุร ี  

 
 

97,521 
44,856 
6,459 

 

1.6 ขอมูลการสงใบ  ผล เน้ือ  ไปวิเคราะหใน

สถาบันตาง ๆ 
2,030 รหัส  
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ขอมูล จํานวน หมายเหต ุ
1.7   ฐานขอมูลมะกอกโอลีฟ 
           ขอมูลมะกอกโอลีฟ 

        บันทึกการเจริญเติบโตของมะกอก 
โอลีฟในพ้ืนทีต่าง ๆ 

 
 11,926 รหัส 
62,310 ขอมูล 

 

1.8 ฐานขอมูลภาพพรรณไมสด 3,191  
1.9 งานสแกนรูปภาพเพ่ือเก็บใน CD. 

- งานภาพ จากหอพรรณไมกรมอุทยานฯ 
(งานซอม) 
-  งานภาพ จากหอพรรณไมกรมอุทยานฯ    
(งานใหม) 
-  งานภาพพรรณไมจากสไลดและจาก
ภาพถายใน อพ.สธ. 
   -  งานฟลมสไลด ภาพพรรณไม จาก 
กรมวิชาการเกษตร 
-  งานฟลมสไลด ภาพพรรณไม จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 
4,265 

 
4,110 

 
1,754 

 
12,062 

 
10,848 

 

1.10 งานบันทึกตัวอยางพรรณไมแหงบันทึก

ลงแผน Photo CD. 
- หอพรรณไม กรมอุทยานฯ 
                                                       

- พิพิธภัณฑพืช กรมวิชาการเกษตร 
                                                       

- พิพิธภัณฑพืช ม.สงขลานครินทร 

 
 

116,963 

ตัวอยาง 

56,497 

ตัวอยาง 
10,555 

ตัวอยาง  

 
 
ซีดี 937 แผน 
                                

ซีดี 351 แผน 
                                

ซีดี 98 แผน 

  
 

 
 นอกจากฐานขอมูลในตารางแลว ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร อพ.สธ. ยังมีการ

ดําเนินงานในสวนของฐานขอมูลอ่ืนๆ ไดแกฐานขอมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ฐานขอมูลสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ฐานขอมูลการดําเนินงานหนวยงานรวมสนอง

พระราชดําร ิฐานขอมูลหนังสือขออนุญาตจากหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ ฐานขอมูลการขอ

ชื่อส่ิงมีชีวิตชนิดใหม รวมไปถึงระบบจัดเก็บขอมูลงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 
 

 



 

แผนแ

พฤก

ไดแ

(ปา

ของ

ฐาน

 

 

แมบท อพ.สธ. ร

2. ฐานข

ดําเนินก

กษศาสตรโร

แกขอมูลบุคล

ยพระราชทา

โรงเรียนสม

นขอมูลมีจําน

ระยะ 5 ปท่ีหก 

ขอมูลสมาชิ

การบันทึกข

งเรียน โดยบ

ลากร ขอมูลท

าน/เกียรติบัต

มาชิกปจจุบั

วนทั้งส้ิน 2,5

(ตุลาคม พ.ศ. 2

กสวนพฤกษ

อมูลเบ้ืองต

บันทึกขอมูล

ทางภูมิศาส

ัตร) ขอมูลกา

ันขอมูลของ

541 โรงเรีย
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ษศาสตรโรงเ

นของโรงเรี

ลงในโปรแก

ตร ขอมูลที่ไ

ารประสานง

งสมาชิกสวน

น 

 

ยน พ.ศ. 2564)

เรียน 

ยนที่ไดรับก

กรม Microso

ไดรับจากสม

าน ขอมูลทั่ว

นพฤกษศาส

 

ารตอบรับใ

oft  Access

มาชิก ขอมูล

วไป และที่อยู

สตรโรงเรียน

หเปนสมาชิ

s ซึ่งขอมูลที่

สถานภาพป

ยูหรือสถานที

นที่มีการบัน

 

 

ชิกสวน

บันทึก 

ปจจุบัน 

ที่ติดตอ

นทึกใน



 

แผนแ

 

สนอ

ขอมู

ขอมู

จําน

 

 

 
โดย

กรอ

ทรพั

ระบุ

8 ข

ผูปร

จะได

ขอมู

แมบท อพ.สธ. ร

3. ฐานข

ดําเนินก

องพระราชดํา

มูลการตอบรับ

มูลเอกสารที่ไ

นวนขอมูลของ

 

 

 

 

 

 

 

4. ฐานข

เปนฐาน

หนวยงานตา

อบ 8 กิจกรรม

พยากรชีวภาพ

การบันทึ

ุปงบประมาณ

อง อพ.สธ. ท

ระสานงาน/ชื

ดรับ โดยปจจ

มูลการดําเนิน

 

ระยะ 5 ปท่ีหก 

ขอมูลสมาชกิ

การบันทึกขอ

าริในการจัด

บสมาชิก ขอ

ไดรับจากสม

งสมาชิกงานฐ

ขอมูลการดาํ

นขอมูลที่ทําก

างๆ มีการจัด

มของ อพ.สธ

พ และ ทรัพย

ทึกขอมูลในฐ

ณ หนวยงาน

ทําการบันทึก

ชื่อหัวหนาโคร

จุบันหนวยงา

นงานที่บันทกึ

(ตุลาคม พ.ศ. 2

กงานฐานทรั

อมูลเบ้ืองตน

ทําฐานทรัพ

มูลที่ใชในกา

าชิก และขอ

ฐานทรัพยาก

าเนินงานหน

การบันทึกผล

ดทําโครงการ

ธ. และมุงเนน

ยากรวัฒนธร

ฐานขอมูลกา

น พ้ืนที่ดําเนิน

กรายละเอียด

รงการ เปาห

านที่รวมสนอ

กในฐานขอมู
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รัพยากรทอง

นของสมาชิก

ยากรทองถ่ิน

ารติดตอ/ผูปร

มูลอ่ืนๆ ลงใ

กรทองถ่ินมีจาํ

วยงานรวมส

ลการดําเนิน

รหรืองานวิจยั

นการดําเนิน

รรมและภูมิป

ารดําเนินงาน

นการ และจํา

ดตางๆ ของโ

หมาย/วัตถุปร

องพระราชดํา

ลจํานวนทั้งสิ

ยน พ.ศ. 2564)

ถ่ิน 

กงานฐานทรั

น ไดแก ขอมู

ระสานงาน ข

นโปรแกรม 

านวนทั้งส้ิน 3

 

สนองพระรา

นงานของหนว

ยซึ่งมีการดําเ

นงานศึกษาทร

ญญา  

นหนวยงานร

าแนกโครงกา

ครงการหรือ

ระสงค และ 

าริอพ.สธ. มี

ส้ิน 7,209 ข

 

ัพยากรทองถิ

มูลที่ตั้งของ อ

ขอมูลสถานภ

Microsoft

366 แหง 

าชดําริ 

วยงานที่รวม

เนินงานอยูภ

รัพยากร ทั้งท

รวมสนองพร

ารหรืองานวิ

งานวิจัย ไดแ

ผลการดําเนิ

มากกวา150

อมูล 

ถ่ินที่สมัครเข

อบต. หรือเท

ภาพการเปนส

Access ซึ่งป

มสนองพระรา

ายใตแผนแม

ทรัพยากรกา

ะราชดําริ จะ

จัยตามกิจกร

แก ชื่อโครงก

นนงาน/ผลที่ค

0 หนวยงาน

ขารวม

ทศบาล 

สมาชิก 

ปจจุบัน

าชดําริ 

มบท 3 

ายภาพ 

ะมีการ

รรมทั้ง 

การ ชื่อ

คาดวา

 และมี



 

แผนแ

ประ

กรอ

ไปถึ

ตาง

ดําเน

ส่ิงมี

ซึ่งพ

มหา

เกาะ

มวง

คณะ

 

แมบท อพ.สธ. ร

 

 

 

 

 

5. ฐานข

จัดทําขึ้น

ะสงคจะนําเส

อบการดําเนิน

ถึงการขออนุญ

ๆ โดยปจจุบั

 

6. ฐานข

บันทึกข

นินงานของห

มีชีวิตชนิดใหม

พบในพ้ืนที่ป

าวิทยาลัยสงข

ะสุรินทร จังห

ง ซึ่งเปนไม

ะกรรมการวิจ

ระยะ 5 ปท่ีหก 

ฐานข

ขอมูลหนังสื

นเพ่ือบันทึกข

สนอ เผยแพร

นงานของ อพ

ญาตใชตราสั

ันมีจํานวนขอ

ขอมูลการขอ

ขอมูลการข

หนวยงานที่รว

มจํานวน 3 ข

ปกปกพันธุก

ขลานครินทร

หวัดพังงา โด

ดอกสกุลขิง

จัยแหงชาติ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2

ขอมูลการดํา

อขออนุญาต

ขอมูลการขอ

ร หรือตีพิมพ

พ.สธ. หรือดํ

สัญลักษณขอ

อมูลการขออ

อชือ่ส่ิงมีชีวิต

อพระราชท

วมสนองพระ

ขอมูลไดแก เ

รรมพืชของ

ร ตะขาบ (St

ดยจุฬาลงกรณ

ง (Zingibera
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เนินงานหนว

 

ตจากหนวยง

ออนุญาตจาก

พผลงานวิจัย

าเนินงานใน

อง อพ.สธ. ป

อนุญาตทั้งส้ิน

ตชนิดใหม 

ทานชื่อส่ิงมีช

ะราชดําริ อพ

เข็มรัชประภา

 อพ.สธ.เขื่อ

terroprites v

ณมหาวิทยาล

aceae)พันธุใ

ยน พ.ศ. 2564)

วยงานรวมสน

งานรวมสนอ

กหนวยงานร

ยที่ไดจากการ

นพ้ืนที่ปกปกพ

ประกอบการ

น 80 ขอมูล 

ชี วิตชนิดให

พ.สธ. ปจจุบัน

า (Ixora meg

อนรัชชประภ

violaceus) พ

ลัย และ “หัง

ใหมไดจาก

 

 

นองพระราชด

องพระราชดํา

รวมสนองพร

รสํารวจและ

พันธุกรรมพื

รนําเสนอหรื

หมของโลกซึ

นมีขอมูลการ

galophylla C

ภา จังหวัดส

พบบริเวณหมู

สรัตน” หงส

การผสมพัน

ดาํร ิ

าริ 

ะราชดําริที่มี

ดําเนินงานภ

ชของ อพ.สธ

อตีพิมพในรู

ซึ่งคนพบจา

รขอพระราชท

Chamch. Sp.

สุราษฎรธาน

มเกาะสิมิลันแ

สเหินลูกผสม

นธุโดยสํานั

มีความ

ภายใต

ธ. รวม

ปแบบ

ากการ

ทานชื่อ

 Nov.)

นี โดย

และหมู

มดอกสี

นักงาน



 

แผนแ

 
 
 
 
 
 

 

แมบท อพ.สธ. ร

ฐ

ระยะ 5 ปท่ีหก 

ฐานขอมูลหน

(ตุลาคม พ.ศ. 2

นังสือขออนุญ

ฐานขอมูลก
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ญาตจากหนว

 

การขอชื่อส่ิงมี

ยน พ.ศ. 2564)

ยงานรวมสน

มีชีวิตชนิดให

 

 

นองพระราชดํ

 

ม 

ดาํร ิ



 

แผนแ

ทรัพ

ในท

ตาง

การ

ขอมู

ประ

โบร

ทอง

(htt

สมา

จําน

แมบท อพ.สธ. ร

7. ระบบ

เปนการ

พยากรทองถ่ิน

ทองถ่ิน ทั้งทรั

ๆ จะถูกบันทึ

ประกอบอาชี

มูลการใชประ

ะโยชนของชีว

าณคดีในทอ

งถ่ิน ซึ่งเปน

ps://ls.rspg

 

 

 

ในปจจุบ

าชิกงานฐานท

นวนใบงานทั้ง

  

ระยะ 5 ปท่ีหก 

บจัดเก็บขอมู

รบันทึกขอมูล

น ไดแก องค

รพัยากรกายภ

ทึกลงในเอกส

ชีพในทองถ่ิน

ะโยชนของพื

วภาพอื่นๆใน

งถ่ิน ขอมูลเ

นระบบจัดเก็

g.or.th/) 

บันระบบจัดเ

ทรัพยากรทอ

งส้ิน 1,215 ใ

(ตุลาคม พ.ศ. 2

มูลงานฐานท

ลของงานฐา

คการบริหารส

ภาพ ทรัพยาก

สารใบงาน 9 ใ

น ขอมูลดานก

ชในทองถ่ิน 

นทองถ่ิน ขอม

หลาน้ีจะถูกน

ก็บขอมูลแบ

เก็บขอมูลงา

องถ่ินจํานวน

ใบงาน 
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ทรัพยากรทอ

นทรัพยากร

สวนตําบลหรื

กรชีวภาพ ทร

ใบงาน ซึ่งปร

กายภาพในท

 ขอมูลการใช

มูลภูมิปญญ

นํามาบันทึก

บบออนไลน 

านฐานทรัพย

น 9 แหง ซึ่งป

ยน พ.ศ. 2564)

องถ่ิน 

ทองถ่ิน ซึ่งด

รอเทศบาลตํา

รพัยากรวัฒน

ระกอบไปดวย

องถ่ินขอมูลป

ชประโยชนข

าในทองถ่ิน 

ลงในระบบจั

 สามารถเข

ยากรทองถ่ิน

ประกอบไปด

 

ดําเนินงานโด

าบล ที่ไดมีกา

นธรรมและภูม

ย ขอมูลพ้ืนฐ

ประวัติหมูบา

องสัตวในทอ

 และขอมูลแห

จัดเก็บขอมูล

ขาหนาเว็บไ

นไดบันทึกขอ

ดวยขอมูลของ

ดยสมาชิกงา

ารสํารวจทรัพ

มิปญญา โดย

านในทองถ่ิน

าน ชุมชน วิถี

องถ่ิน ขอมูล

หลงทรัพยาก

งานฐานทรัพ

ซตไดโดยใ

 

 

อมูลทรัพยาก

ง 46 หมูบา

านฐาน

พยากร

ยขอมูล

นขอมูล

ถีชุมชน

การใช

กรและ

พยากร

ช URL 

กรของ

น รวม
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นอกจากงานฐานขอมูลที่ อพ.สธ. ดําเนินการเองแลว อพ.สธ. สนับสนุนใหหนวยงานที่

รวมสนองพระราชดําริหลายหนวยงานดําเนินงานในกิจกรรมนี้ เชนมหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดนนทบุรี เปนตน แตเน่ืองจากงานในกิจกรรมในเรื่อง

ฐานขอมูลไมมีที่ส้ินสุด นอกจากน้ีแตละที่ยังเริ่มพัฒนาโปรแกรมที่ใชเปนฐานขอมูล และประกอบ

กับขอมูลที่มีเพ่ิมเติมเพ่ิมขึ้นมาเรื่อย ๆ ยิ่งไปกวาน้ันคือระบบความปลอดภัยในการเขาถึง

ฐานขอมูลตาง ๆ จึงมีการประสานงานกับทาง อพ.สธ. อยูตลอดเวลา เพ่ือใหขอมูลที่ไดน้ันมี

ระบบปองกันการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ดังที่มีพระราชกระแส ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ใน

วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543 “....พืชพรรณที่หายากหากไดมาก็บันทึกเก็บไวเพ่ือการศึกษาใหดี 

การลงเว็บไซต ก็พึงระวัง บางทีเราศึกษาหามาได แตเม่ือชาวตางชาติเห็นจากเว็บไซต ก็อาจ

นําไปศึกษาและอางอิงเปนของตนเองได....”  
 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

ดําเนินการนําขอมูลจากศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชที่ไดจากการสํารวจเก็บรวบรวม 

การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช การศึกษาประเมิน นํามาใหผูทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนา

พันธุพืช เพ่ือใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต โดยเปนการวางแผนระยะยาว 30 ป - 50 ป 
วาจะมีพันธุพืชลักษณะตางๆ ที่ตองการของชวงเวลา เปนการวางแผนคาดการณลวงหนา  ซึ่งเม่ือ

ไดแผนพัฒนาพันธุพืชแตละชนิด นําทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานใหกับหนวยงานที่มีหนวยงานในการพัฒนา

ปรับปรุงพันธุพืช เชน กรมวิชาการเกษตร เปนตน  ในชวง 25 ปที่ผานมา อพ.สธ. มีงานรวมกับ

หลายหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน ในเรื่องกลวยไม รวมกับศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ในเรื่องการคัดเลือกกลวยไมสปาโต 

เอ้ืองมอนไข กระเจียว เปนตน ในเรื่องมะเก๋ียง ศูนยบริการวิชาการดานผลผลิตพืชหางฉัตร

จังหวัดลําปางรวมกับสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตร จ.ลําปาง ศูนยบริการวิชาการดาน

ผลผลิตพืชดอยวาวี จังหวัดเชียงราย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยแมโจ, มหาวิทยาลัย

พะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในปลายระยะ 5 ปที่หน่ึง ไดมีการประชุมแนวทางการพัฒนา

พันธุพืชในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งมีการหารือในประเด็น แนวโนมการเปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการบริโภค, แนวโนมการบริโภคส่ิงธรรมชาติและส่ิงสังเคราะห, แนว 

โนมการใชวัตถุดิบเพ่ือการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง, แนวโนมการใชวัตถุดิบเพ่ือการผลิต

ในอุตสาหกรรมอาหาร, แนวโนมการใชวัตถุดิบเพ่ือการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารสัตว, แนวโนม

การใชวัตถุดิบเพ่ือการผลิตในอุตสาหกรรมยารักษาโรค, แนวโนมการใชวัตถุดิบเพ่ือการผลิตใน

อุตสาหกรรมส่ิงทอ, แนวโนมการใชวัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมสีธรรมชาติและดาน

อ่ืนๆ, การใชประโยชนจากสารสกัดธรรมชาติจากพืช, จิตวิทยาการบริโภคของคนในชวงปลายพุทธ

ศตวรรษที่ 25 และ โภชนาการในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 
การดําเนินงานในกิจกรรมที่ 6 น้ัน ตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงาน

หลายหนวยงานในการดําเนินการเพ่ือใหไดพันธุพืชชนิดใหมที่เหมาะสมกับการปลูกเพ่ือประโยชน
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ในแงที่แตกตางกัน สุดทายทําไปสูการจดสิทธิบัตรพืชพันธุใหม เพ่ือใหแกประชาชนชาวไทยไดใช

ประโยชนตอไป 
 

4.3 กรอบการสรางจิตสํานึก 
 
เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรมพืชของ

ประเทศ  จนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่กอใหเกิด

ประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนไดแก  กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม

สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชสามารถสรุปงานตามกิจกรรมตาง ๆ ไดดังน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
  7.1 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ดําเนินการสืบเน่ืองจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
มีพระราชดําริบางประการ เกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมใหเด็กมี

จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณน้ันควร ใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม  ความนาสนใจ  

และเกิดความปติที่จะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ให

เกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเองจะทําใหเด็กเกิด

ความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” “การใหเด็กเรียนอยางมีความสุขไดใกลชิด

ธรรมชาติ แลวจิตใจจะออนโยน” อพ.สธ. ดําเนินงานสนองพระราชดําริจัดตั้งงาน “สวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน” เพ่ือเปนส่ือในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยให

เยาวชนน้ัน ไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิด
ความคิดที่จะอนุรักษพืชพรรณตอไป ซึ่งสามารถดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตรในพ้ืนที่ของ

โรงเรียน เปนการจัดแหลงการเรียนรูที่สรางโอกาสใหนักเรียนไดเผชิญกับความเปนจริงตาม

ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะตนไม ตลอดจนส่ิงมีชีวิตอ่ืน ที่อยูอาศัยสัมพันธกับพืชพรรณไม

ทั้งหลาย และรวมถึงระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันของธรรมชาติในบริเวณน้ัน  ชีวิตเด็กที่สัมพันธกับ

ธรรมชาติจะเปดโอกาสแหงการแสวงหาความรู จากประสบการณตรงและสรางความรื่นรมย  บม

เพาะความออนโยน เปนอันหน่ึงอันเดียวกับชีวิตทั้งหลาย ซึ่งเปนเพ่ือนรวมโลกเดียวกัน งานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน จึงเปนการดําเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร” โดยมีการ
รวบรวมพันธุไมที่มีชีวิต มีแหลงขอมูลพรรณไม มีการศึกษาตอเน่ือง มีการเก็บตัวอยางพรรณไม
แหง พรรณไมดอง มีการรวบรวมพันธุไมทองถ่ินเขามาปลูกรวบรวมไวในโรงเรียน บันทึกขอมูล
และภูมิปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับพันธุไม  มีมุมสําหรับศึกษาคนควาและมีการนําไปใชประโยชนเปน
ส่ือการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ เปนการดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน ไมฝน

ธรรมชาติ เปนไปตามความสนใจและความพรอมของโรงเรียน ดําเนินการดวยความสมัครใจ
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ไมใหเกิดความเครียด  การใช  “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เปนส่ือในการที่จะให นักเรียน 
เยาวชน และประชาชนทั่วไปไดมีความเขาใจ เห็นความสําคัญของพืชพรรณ เกิดความรัก หวง
แหน และรูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน   ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ไดพระราชทานพระราชดําริ และแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน เปนระยะ ๆ การดําเนินงาน 

ตั้งแตปลายป พ.ศ. 2537 จนถึงปลายระยะแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน ที่เปนสถานศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล  ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 2,606 แหง (ภาคผนวกหนา 132) อพ.สธ. ไดจัดใหมีการฝกอบรม

ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ลําตะคอง ตําบลคลองไผ 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และศูนยฝกอบรม อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยา
เขตสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี เปนตน    
  เม่ือการดําเนินงานของสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนผานการฝกอบรมจาก

วิทยากร อพ.สธ. และดําเนินงานตามข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานในงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน โดยทาง อพ.สธ. ไดจัดทําคูมือมอบใหแกโรงเรียนสมาชิก และสามารถดาวนโหลดได

จากเว็บไซต อพ.สธ. (http://www.rspg.or.th) มีการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน โดยใชศูนยฝกอบรม อพ.สธ. คลองไผ และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนตน   
 

      
 

อพ.สธ. มีเจาหนาที่กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม

พืช และคณะที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

และใหคําปรึกษาในการทํางานอยางใกลชิด มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมตอ (เรื่องการเก็บ

รวบรวมรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุพืชผักพ้ืนเมือง ,เรื่องอารักขาพืชกับงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน, การวาดภาพทางพฤกษศาสตร, การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช และ การเก็บตัวอยางเพื่อการ

สกัดสารพันธุกรรม (DNA) เปนตน)   
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เม่ือทางสถานศึกษาทํางานไดจนถึงระดับหน่ึง สามารถสมัครขอรับการประเมิน

ไดเพ่ือแสดงถึงความสามารถในการทํางานของผูบริหาร ครู อาจารย ของโรงเรียนที่ทําให

นักเรียนเขามาเรียนรูและมีสวนรวมในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  นําไปสูการสรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตลอดจนมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและชวยเหลือ

ชุมชนที่โรงเรียนน้ัน ๆ ตั้งอยู ทาง อพ.สธ. มีขั้นตอนและวิธีการประเมินที่มีมาตรฐานโดยมี

คณะกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมิน  โดยสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสามารถ
ยื่นขอรับการประเมินมาไดที่ อพ.สธ. เพ่ือขอรับพระราชทานไดดังน้ี  

 
1.  ปายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   
2.  เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
 1.1 ขั้นที่ 1 เปนเกียรติบัตรขั้นตน เกียรติบัตรแหงความมุงม่ัน อนุรักษ สรรพส่ิง 
สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครแูละเยาวชน   
  1.2 ขั้นที่ 2 เปนเกียรติบัตรขั้นกลาง เกียรติบัตรแหงการเขาสูสถานภาพ 
สถานศึกษาอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  1.3 ขั้นที่ 3  เปนเกียรติบัตรขั้นสูง   เกียรติบัตรแหงการเปนสถานศึกษาอบรม
ส่ังสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน  

 
  จนถึงปจจุบันมีสถานศึกษาที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน ขอประเมินผลงาน

และไดรับพระราชทานปายและเกียรติบัตรฯ ดังตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3  สถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนท่ีไดรับพระราชทานปายฯ    

และเกียรตบิตัรฯ 

พื้นท่ี ปายพระราชทานฯ เกียรติบัตรฯ 
ข้ันท่ี1 

เกียรติบัตร ฯ 
ข้ันท่ี 2 

เกียรติบัตรฯ 
ข้ันท่ี 3 

รวม 

กรุงเทพมหานคร 31 16 3 - 50 
ปริมณฑล 18 2 1 - 21 

ภาคกลาง 9 4 1 - 14 
ภาคตะวันตก 9 7 - - 16 
ภาคตะวันออก 10 14 3 - 27 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 14 14 3 - 31 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 68 35 2 - 105 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 42 40 2 - 84 
ภาคเหนือบน 54 15 1 - 70 

ภาคเหนือลาง 8 13 3 - 24 

ภาคใต 56 15 1 - 72 
รวม 319 175 20 - 514 
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7.2  งานเผยแพรงานและใหความรูดานพฤกษศาสตร  
  มีงานใหความรูทางพฤกษศาสตรและการฝกปฏิบัติการใหแกสถานศึกษาตางๆ  

ที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนงานฝกอบรมปฏิบัติการ ณ ศูนยฝกอบรม ฯ ลําตะคอง  

ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  และศูนยฝกอ่ืน ๆ และอบรมปฏิบัติการวิชาพืชพรรณเพ่ือชีวิต

ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ อบรมใหแกโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 

210 รุน 2,000 โรงเรียน 10,500 คน งานฝกการเรียนรูทรัพยากรทางทะเล “เกาะแสมสาร 
อพ.สธ. – ทร.”  งานตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนพรรณไม ของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และนําขอมูลเผยแพรขึ้นเว็บไซตเปนตน 
  7.3 งานเผยแพรและอบรมงานฐานทรัพยากรทองถ่ินใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
7.4 งานพิพิธภัณฑ 

 ตัวอยางพิพิธภัณฑตาง ๆ ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ 

- พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย กองทัพเรือ  
- พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

- พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร 
- หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 
- พิพิธภัณฑพืช คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

  -      พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ฯลฯ 

 
 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

ดําเนินการเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน

รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนเงินทุนสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ของ อพ.สธ. หรือดําเนินงานที่

เกี่ยวของและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูในกรอบของแผนแมบท นอกจากน้ัน

ยังเปดโอกาสใหเยาวชนและบุคคลไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติในสาขาตาง ๆ 

ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา  และใหแนวทาง

การศึกษา จัดตั้งเปนชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ในระดับโรงเรียน/มหาวิทยาลัย และชมรมคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. สําหรับนักวิจัย คณาจารย ในสถาบันศึกษา ซึ่งจะเปนผูนําในการ

ถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนตอไป 
 
สรุปงานที่ดาํเนินงานในกิจกรรมที่ 8 ดังน้ี 

                 1.   งานเผยแพรโดยการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ซึ่งดําเนินงานโดย 

อพ.สธ. ในงานจัดนิทรรศการตางๆ และรวมกับหนวยงาน สวนราชการ มหาวิทยาลัย และ

สถาบันการศึกษาที่รวมสนองพระราชดําริ  เพ่ือเปนการสรุปงานในภาพรวมของ อพ.สธ.  เปน

การนําเสนอกิจกรรมของ อพ.สธ. ซึ่งการดําเนินการที่ผานมาไดดําเนินตามแผนแมบทของ 
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อพ.สธ. เองและหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  ในงานน้ีมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

ของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และหนวยงานที่

รวมสนองพระราชดําริ ไดแก  
 
1.1  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริและ
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

1.1.1 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย  
         ระหวางวันที่ 21-27 มิถุนายน  พ.ศ. 2544  
         ณ ศาลาพระเก้ียว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร  
1.1.2 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต  
         ระหวางวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  
         ณ สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานคร  
1.1.3 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว   
         ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548  
         ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ    
         อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
1.1.4 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน  

              ระหวางวันที่  30 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  
              ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ  แสมสาร  
              อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี   

1.1.5  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  ผันสูวิถีใหมในฐานไทย 
               ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2552  
               ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ  
               อําเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุร ี

1.1.6  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  กาวสูโลกกวางอยางม่ันใจ 
               ระหวางวันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  
               ณ ศูนยฝกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
               ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมอืง  จังหวัดนครราชสีมา 

1.1.7  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นําส่ิงดีงามสูตาโลก 
               ระหวางวันที่ 20-26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 
               ณ เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
               อําเภอศรีสวัสดิ ์จังหวัดกาญจนบุรี 
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1.1.8  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  หวนดูทรัพยส่ิงสินตน 
               ระหวางวันที่ 23-29 มีนาคม พ.ศ. 2559  

  ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน 

1.2 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

     1.2.1 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ครั้งที่ 1 

    ระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ป        
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

1.2.2 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน ระดับภูมิภาค ครั้งที ่1 
     ระหวางวันที่ 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี อําเภอเมือง  
    จังหวัดสุราษฎรธานี 

      1.2.3 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 2  
      ระหวางวันที่ 21-24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสันทราย  
     จังหวัดเชียงใหม 
      1.2.4 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3  
      ระหวางวันที่ 12-16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย  

    อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
      1.2.5 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากร 

    ทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 
      ระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ สํานักพระราชวัง  
              (สนามเสือปา) พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 

         โดยในทุกครั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จฯ เปน

องคประธานในการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ซึ่งไดรับผลเปนที่นาพอใจตอหนวยงานที่

รวมสนองพระราชดําริ และประชาชนที่เขาชมงานเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว   
                   นอกจากงานประชุมที่ทาง อพ.สธ. ดําเนินการจัดงานฯ แลว ทาง อพ.สธ. ยังไดไป

รวมจัดงานนิทรรศการรวมกับอีกหลายหนวยงานซึ่งเปนหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ อาทิ 

เชน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เปนตน อีกทั้งการนําเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุม

วิชาการตาง ๆ เชน  สมาคมพันธุศาสตรแหงประเทศไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศ

ไทย เปนตน 
 2. งานเผยแพรและฝกอบรม เพ่ือสนับสนุนงานสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ เชน การเก็บรวบรวมรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุพืชผักพ้ืนเมือง, การวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร และ การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช เปนตน 
 3.  งานเผยแพรโดยการผลิตส่ือส่ิงพิมพ เชนจุลสารสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

รวม 30 ฉบับ จัดพิมพเปนราย 2 เดือน ยอดพิมพทั้งส้ิน 60,000 เลม เพ่ือเผยแพรใหกับ
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โรงเรียนซ่ึงเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ตอมาในป พ.ศ. 2558 ทาง อพ.สธ. ไดจัดทํา

เปน application เพ่ือใหดาวนโหลดไดจากโทรศัพทมือถือ แทบเล็ต และเปน e-journal จาก

เว็บไซต อพ.สธ. นอกจากน้ันยังมีคูมือสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หนังสือการใชประโยชนพืช

สมุนไพรในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ไมพุทธประวัติ แพลงกตอน ศิลปะการวาดภาพ

พฤกษศาสตร พรรณไมหมูเกาะแสมสาร ไมยอมสีธรรมชาติ  พรรณไมเขื่อนศรีนครินทร  พรรณไม
เขาวังเขมร  จากยอดเขาถึงใตทะเล เลมที่ 1-6 เปนตน อีกทั้งหนังสือวิชาการอีกมากมาย ซึ่ง

จัดพิมพโดย อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ 
            

           
 

                      
 

4.   งานฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการ เชน เทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ

พืช เทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลพืช เทคนิคในการจําแนก

พรรณไม  เทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร  แกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดย ฝาย

วิชาการ อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร  
5.   งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ณ หองปฏิบัติการเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และหองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 

ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
6.   งานอบรมเชิงปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช ในเรื่องการวิเคราะหลายพิมพ       

ดีเอ็นเอพืช ณ หองปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และ

หองปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

นอกจากน้ัน อพ.สธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน คณะ

เภสัชศาสตร สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หองปฏิบัติการลาย
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พิมพดีเอ็นเอ ศูนยอนุรักษและพัฒนาภาคตะวันออก สวนสัตวเปดเขาเขียว องคการสวนสัตวใน

พระบรมราชูปถัมภ, หองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เปนตน 

7.   งานปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด อพ.สธ. เพ่ือเผยแพร แนะนํา และติดตอ

เชื่อมโยงกับผูที่สนใจในงานของ อพ.สธ. และพัฒนาใหทันสมัย (http://www.rspg.or.th) 

8.   งานซึ่งดําเนินงานโดยชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และชมรมนัก
ชีววิทยา อพ.สธ.  โดยที่ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ให
การสนับสนุนและรวมสํารวจในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม

พันธุกรรมพืช  และในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ อพ.สธ. ดังรายละเอียดที่ไดกลาวถึงในกิจกรรมตาง ๆ   
นอกจากน้ันไดรวมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  อพ.สธ. ในทุกครั้ง     
         9.  กอตั้ง มูลนิธิอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม

ราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) เน่ืองจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี

รับส่ังกับนายพรชัย จุฑามาศ เม่ือวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ใหจัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. และ

ไดรับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสนับสนุนงานตามเปาหมายของ อพ.สธ. เพ่ือใหเกิดประโยชนแกมหาชนชาวไทย 

สนับสนุนการฝกอบรม ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเพ่ือสนับสนุนในงานของ อพ.สธ. สนับสนุน

และสงเสริมความเปนไทย วิถีไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาอันดีงามของไทย ดําเนินการเพ่ือ

สาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคกรการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชนและไมดําเนินการ
เก่ียวของกับการเมืองแตประการใด ทาง อพ.สธ. จึงไดขอพระราชทานขยายพันธุพืชที่ไดรับ

พระราชทานนาม “มวงเทพรัตน” มาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งตนมวงเทพรัตนน้ัน

สามารถขยายพันธุโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและออกดอกในขวดสวยงาม เพ่ือใหผูมีจิตศรัทธาได

รวมสมทบทุนรวมจัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. ตอไป  
10. โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เน่ืองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา เพ่ือเปน

การเฉลิมพระเกียรติและการสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและพัฒนาพันธุกรรมพืชของ

ประเทศ ใหยั่งยืนเปนที่รูจักแพรหลายในประเทศไทยและหมูประชาคมโลกตอไป ยิ่งไปกวาน้ันยัง

นําไปสูการสรางส่ิงแวดลอมที่ดี และมีผลตอเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  อีกทั้งนําไปสูการ

อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรของชาติอยางยั่งยืน ดวยโครงการน้ี สามารถใชเปน

เครื่องมือในการเขาสูตําบลในประเทศไทย จํานวน 7,255 ตําบล โดยมีเปาหมายในการปลูก

ตลอดโครงการ พ.ศ. 2555–2558 จํานวน 8.4 ลานตน เปดตัวโครงการ ณ วันที่ 2 เมษายน 

พ.ศ. 2554 
  11.งานบรรยายทําความเขาใจในเรื่องการสมัครเปนสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ินในจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ

ประมาณ 30 จังหวัด 
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5. สรุปสภาพการณเกี่ยวกับพันธกุรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการดาํเนินงานของ อพ.สธ. ตามแผนแมบททุกระยะ 5 ป 

 

      ทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากความหลาก 

หลายทางชีวภาพที่ลดนอยลงทุกวัน   ที่นอกจากกฎหมายภายในของแตละประเทศที่เขามามีสวน

บังคับใช  ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหวางประเทศ  ซึ่งเกี่ยวของในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ

ตาง ๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ, CBD (Convention on Biological 

Diversity) ซึ่งประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเพ่ือเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชกับประเทศไทย

ในฐานะภาคีลําดับที่ 188 เม่ือวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547  
โดยเน้ือหาของวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ คือ อนุรักษความหลากหลายทาง

ชีวภาพ การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ การแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรทางชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทียม ดังน้ันประเทศไทยในฐานะที่เปนภาคีจึงตอง
จัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการดําเนินงานขึ้นเอง พระราชบัญญัติที่ออกมาเพ่ือใชในการน้ี
แลวไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิ

ปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพ่ิมเติมโดย 
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2551 พระราชบัญญัติที่ปรับปรุงขึ้นใหมในป พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2551 นอกจากน้ันที่ยังอยู

ในการรางพระราชบัญญัติ ไดแก การคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน และการคุมครองพันธุสัตว  ราง

พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เน่ืองจากส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และ

ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการ การเขาถึงและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ เปนตน นอกจากน้ัน 

ประเทศไทยยังตองเตรียมพรอมและมีมาตรการเพ่ืออนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย

ทางชีวภาพอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม  และความปลอดภัยทางชีวภาพ  
สืบเน่ืองจากการเปนภาคีของ CBD ทําใหประเทศไทยตองพิจารณาการให

สัตยาบันเขาเปนภาคี  ในสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหาร

และการเกษตร ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) (International Treaty on Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture 2001, ITPGR) ซึ่งเกี่ยวของกับทรัพยากรของประเทศ มีสาระสําคัญคือ 

ทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตร 64 สกุล (genus) ประมาณ 3,300 ชนิด (species) ที่แนบ
ทายสนธิสัญญา ฯ  ซึ่งเปนของหนวยงานภาครัฐจะตกเปนของพหุภาคี  ซึ่งรวมไปถึงขอมูลตาง ๆ 

ที่อยูในหนวยงานของรัฐ  ดวยเหตุน้ีเราอาจสูญเสียทรัพยากรของประเทศ เน่ืองมาจากเมื่อ

ตางชาติไดนําไปศึกษาวิจัยและพัฒนา แลวนําไปจดสิทธิบัตรเปนพืชพันธุใหม อาจสงผลให

ประเทศไทยไมไดเปนเจาของสิทธิในการใชทรัพยากรน้ัน ๆ  เน่ืองจากอาจถูกจดสิทธิบัตรโดย

ตางชาติไปแลว จึงเปนอันตรายอยางยิ่งในเรื่องของการสูญเสียความรูและภูมิปญญาพ้ืนบานของ
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ไทยใหกับตางประเทศ  โดยที่ประเทศไทยยังไมมีความพรอมของมาตรการเพ่ืออนุรักษและใช

ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช  
   ทั้งน้ีจะเห็นไดวาการเปนเจาของทรัพยากรแตไมสามารถผลิตและใชประโยชน 

อยางเต็มที่ไดจึงเปนอันตรายอยางยิ่งในอนาคต ทั้งน้ีทาง อพ.สธ. ไดเสนอกับคณะผูวิจัยการ 

ศึกษาผลกระทบสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร และ

คณะกรรมการพิจารณากระบวนการใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืช

เพ่ืออาหารและการเกษตรที่มีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจน 

หนวยงานที่เกี่ยวของ  คือใหประเทศไทยมี 3 สถานะคือ  ภาครัฐ ภาคเอกชน  และ  สวน

พระองค  โดยที่ อพ.สธ. และหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ จัดเปนหนวยงานสวน

พระองค ดังน้ันหากตางประเทศจะนําขอมูลหรือพันธุกรรมใด ๆ ไปใช  ตองขอพระราชทานขอมูล

หรือพันธุกรรมน้ัน ๆ กอน  ขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย 
จากสถานการณน้ีทาง อพ.สธ. จึงขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพ่ือ

อาหารและการเกษตร  โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยเม่ือวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ดังน้ี  
           “หากผลการวิจัย  และประชาพิจารณ ประเทศไทยยังไมพรอม ก็ขอใหชะลอไป

กอน  ระหวางน้ี ขอใหนักวิชาการทุกฝายรวมมือกัน  เตรียมคนใหพรอมโดยเรงดวน  เพราะวันที่

จําเปนตองรับการน้ี ตองมาถึงสักวันหน่ึง”  
  เชนเดียวกับในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงมีพระราชดํารัสในพิธีเปดการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติเจาฟาจุฬาภรณ ครั้งที่ 5  เรื่อง

วิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ณ โรงแรมแชงกรี-ลา  ในสวนงานวิจัยทาง

พันธุศาสตรที่มีความกาวหนามากขึ้น ดังน้ี  

  “ความรูตาง ๆ เหลาน้ัน แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทาง

โดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและ

ส่ิงแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน เหตุน้ีประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีกําลังพัฒนา

จําเปนจะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน” 
         ดังน้ันจากอนุสัญญา CBD และ ITPGR อพ.สธ. และหนวยงานที่เขารวมสนอง

พระราชดําริ จะเปนสวนที่ทําการอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดย

ขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย เปนอิสระ ไมขึ้นกับผลของสนธิสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งขึ้นอยูกับ

จิตสํานึกที่รักและหวงแหนทรัพยากร ดังที่มีพระราชกระแส 
                  “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผนดิน”   
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การดําเนินงานในระยะ 5 ปท่ีหน่ึง (มิถุนายน พ.ศ. 2535 –พฤษภาคม พ.ศ. 2540) 
และระยะ 5 ปท่ีสอง (มิถุนายน พ.ศ. 2540 – กันยายน พ.ศ. 2544)   

อพ .สธ .   แสดงให เห็นชัดเจนวาการอนุรักษ พันธุกรรมพืชจะยังให เกิด

ผลประโยชนถึงมหาชนชาวไทยน้ัน  ตองดําเนินกิจกรรมหลายอยางพรอมกันไป  และมี

พันธุกรรมพืชเปาหมายเดียวกัน  บุคคลเดียวหรือหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงเพียงหนวยงาน

เดียว  ไมสามารถทําไดครบถวน  ตองใชทรัพยากรมากทั้งทรัพยากรบุคคล อุปกรณ สถานที่ 

เวลาและงบประมาณ ตลอดจนตองทําตอเน่ือง ไมมีที่ส้ินสุด นอกจากน้ันจําเปนตองใหประชาชน

ทั่วไป มีความรูจนเกิดความเขาใจอยางถองแท  เห็นประโยชนและความสําคัญของพันธุกรรมพืช  

จึงทําใหการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมบูรณได  ซึ่งไดจัดแสดงนิทรรศการในระยะ 5 ปที่สองไป 2 
ครั้ง คือ การประชุมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2543   
ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย  

ระหวางวันที่ 21-27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลาพระเก้ียว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
เปนการเชิญชวนหนวยงานตาง ๆ ใหตระหนักและเห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช

และเขารวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.  
ในระยะ 5 ปที่สองน้ี มีการดําเนินการศึกษาในชีวภาพตาง ๆ ในพ้ืนที่ของ 

อพ.สธ. เทาน้ัน เชน เกาะแสมสาร ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ พ้ืนที่ อพ.สธ. อําเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี พ้ืนที่ อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ทับลาน และหนองระเวียง 

จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่โคกภูตากา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  มีหนวยงานที่เขารวมสนอง
พระราชดําริเพ่ิมขึ้นประมาณ 40 หนวยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนประมาณ 400 

โรงเรียน 

การดําเนินงานในระยะ 5 ปท่ีสาม (ตุลาคม พ.ศ. 2544 – กันยายน พ.ศ. 2549)  
อพ.สธ. มีกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่หลายหลาก หนวยงานที่เขารวมสนอง

พระราชดําริ  75 หนวยงาน  สามารถแบงกลุมการสนองพระราชดําริ ได 10 กลุม ไดแก กลุม

ความม่ันคงทางทรัพยากร  กลุมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  กลุมสวนราชการท่ี

เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ  กลุมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร  กลุมมหาวิทยาลัยที่

รวมสนองพระราชดําริ  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  กลุม

นโยบายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ  กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ  กลุมศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ และกลุมหนวยงานสนับสนุน  นอกจากน้ียังมีโรงเรียนที่เขา

เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมากกวา 800 โรงเรียน ซึ่งยังตองมีการดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ อยางตอเน่ือง ในทุกระดับเพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน ในการที่จะดําเนินงานเพ่ือ

ผลประโยชนแทของมหาชนชาวไทย  หนวยงานตาง ๆ เขามารวมสนองพระราชดําริมากขึ้น มี

ความหลายหลากในการศึกษาวิจัย มีหนวยงานที่สนับสนุนงานวิจัยดานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  มีการสนับสนุนครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น บางหนวยงานก็ใหการสนับสนุนในแนวทาง

เดียวกับการดําเนินงานของ อพ.สธ.  ในระยะ 5 ปที่สามน้ี อพ.สธ. จัดการประชุมวิชาการและ
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นิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต   ระหวางวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 
ณ สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานคร  และการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย : สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
การดําเนินงานในระยะ 5 ปท่ีส่ี (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

อพ.สธ. มีหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ เพ่ิมเปน 108 หนวยงาน โดย

แบงกลุมการสนองพระราชดําริ ได 10 กลุม เชนเดียวกับในการดําเนินงานในแผนแมบทระยะ 5 

ปที่สาม นอกจากน้ียังมีโรงเรียนที่เขาเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพ่ิมขึ้นเปน 1,503

โรงเรียน   (มกราคม พ.ศ. 2555) 
  ในระยะ 5 ปที่ส่ี อพ.สธ. มีการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากร

ไทย : ประโยชนแทแกมหาชน ระหวางวันที่  30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ณ พิพิธ 

ภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ  แสมสาร อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี การ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  ผันสูวิถีใหมในฐานไทย ระหวางวันที่ 19 - 25 
ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี และการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับ
ภูมิภาค ครั้งที่ 1  ระหวางวันที่ 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนสุราษฎรธานี อําเภอ
เมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่ส่ี อพ.สธ. วางแนวกิจกรรมตาง ๆ ซึ่ง

สอดคลองกับการตื่นตัวการอนุรักษและใชประโยชนของทั่วโลก  ทําใหหนวยงานตาง ๆ  ไดเห็น

ภาพรวมการอนุรักษพัฒนาพันธุกรรมพืช   อาทิ  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ

แหงชาติ  ไดนําแนวกิจกรรมไปวางเปนแนวโปรแกรมที่ดําเนินการคลายคลึงกัน จนถึง ณ ปจจุบัน

ประชาชนและหนวยงานตาง ๆ   โดยทั่วไปในประเทศไทย  พูดถึงการอนุรักษตนไม  การอนุรักษ

ปา  และการปลูกตนไม  และเริ่มรูจักคําวาความหลากหลายทางชีวภาพและความสําคัญมากขึ้น  

แตยังไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนวาเขาใจชัดเจนหรือไม พืชพรรณของไทย  ทั้งที่เปนพืชเศรษฐกิจ  ทั้งที่

ยังมิไดเปนพืชเศรษฐกิจ ทั้งที่เปนพืชพรรณปา ทั้งที่เปนพืชพรรณที่พัฒนาคัดเลือกแลว  ถูกเก็บ

และถูกนําออกนอกประเทศ  โดยถูกกฎหมายและโดยไมถูกกฎหมาย 
              ในชวงสิบปที่ผานมาหนวยราชการตาง ๆ ไดขยายขอบเขตการศึกษา วิจัย ให

ครอบคลุมพืชพรรณตาง ๆ โดยเนนไปในเรื่องพืชอาหารและสมุนไพร เพราะประชาชนมีการดูแล

รักษาสุขภาพมีเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะเนนในเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพ  สําหรับอาจารยและนักวิจัย

ในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย  ไดใชความรูความสามารถดานการศึกษาวิจัยในสาขาวิชา

ของคนกับพืชพรรณตาง ๆ โดยทุนวิจัยทั้งจากรัฐบาลไทย และจากองคกรตางประเทศ รายงาน

ผลการวิจัยไดพิมพเผยแพรทั่วไป เริ่มมีการศึกษาวิจัย พืชชนิดใดชนิดหน่ึงที่ มี ถ่ินกําเนิดใน

ประเทศไทย  มีการเริ่มศึกษาลงลึกไปในดานตาง ๆ  แตยังไมมีการวางแผนการพัฒนาระยะยาว

ในหลากหลายชนิด ความรวมมือในการศึกษาวิจัย  การใชประโยชนพืชน้ัน ๆ ในประเทศไทย ยัง

ไมมีมากเทาที่ควร สวนทางดานขอมูลพันธุกรรมพืชในประเทศไทยมีอยูในหนวยงานตาง ๆ  ใน
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รูปแบบตาง ๆ กัน เริ่มมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และทําฐานขอมูลพันธุกรรม

เผยแพรใหประชาชนทั่วไปเขามาศึกษาคนควาหาขอมูลมากขึ้น   
 

การดําเนินงานในระยะ 5 ปท่ีหา (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) 

ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา อพ.สธ. จึงมีมาตรการในการดําเนินงานลงไปใน

ระดับทองถ่ิน โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดเขามารวมสนองพระราชดําริใน

ปงบประมาณ 2558 และเปนนโยบายใหมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย อบต./เทศบาล สมัคร

เปนสมาชิกในงานฐานทรัพยากรทองถ่ินซ่ึงอยูในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อยางนอยอําเภอละหน่ึงแหง รวมถึงสนับสนุนใหโรงเรียนที่อยูในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินน้ัน ๆ สนับสนุนใหมีสถานศึกษาสมัครเขามาเปนสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนอยางนอยหน่ึงแหง  
ในสวนของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อพ.สธ. ดําเนินการประสานและทํา

ความเขาใจกับสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานฯ ที่สังกัดอยูในกระทรวงเชน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใหสนับสนุน ผลักดันใหสถานศึกษาในสังกัดสมัคร

เปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ซึ่งจะเปนกําลังที่สําคัญในการรวมทํางานฐาน

ทรัพยากรทองถ่ินรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศตอไป 

บทบาทที่สําคัญของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศไทย ที่รวม

สนองพระราชดําริ อพ.สธ. น้ัน ดําเนินงานสนองพระราชดําริมีบทบาทชัดเจนข้ึนในการเขาไป

เปนพ่ีเล้ียงและทํางานวิจัยตอยอดจากงานฐานทรัพยากรทองถ่ินใหกับทองถ่ินที่มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัยเหลาน้ันตั้งอยู เกิดเปนงานวิจัยตอบโจทย อบต. ตาง ๆ เชนการอนุรักษและใชประโยชน

พืชตาลโตนด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งทํางานรวมกับ อบต.รําแดง จังหวัด

สงขลาเปนตน 

ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา อพ.สธ.ทํางานชัดเจนขึ้นในทรัพยากร 3 ฐาน ไดแก 

ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา  เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางดานวิชาการ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร การเรียนรู

ทรัพยากร โดยประสานงานและรวมกับหนวยงาน สถาบันการศึกษาตาง ๆ และการจัดทํา

ฐานขอมูลทรัพยากรที่มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  
การกาวเขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีหก 

       จากความชัดเจนในการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ ในเรื่องของการ

อนุรักษทรัพยากรในระยะ 25 ปที่ผานมาของ อพ.สธ. ทําให อพ.สธ. ขอพระราชทานพระราชา

นุญาตในการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมของ อพ.สธ. ที่อยูภายใตกรอบการดําเนินงานทั้ง

สามฐานทรัพยากร เพ่ือใหชื่อของกิจกรรมไดส่ือถึงงานที่ดําเนินงานในกิจกรรมไดชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น ดังน้ี  



 

แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564) 

37

1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 

2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 

6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

       ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา มีหนวยงานภาคเอกชน เชนมูลนิธิตาง ๆ ไดเขา

มารวมสนองพระราชดําริจํานวนมาก อพ.สธ.จึงปรับเปลี่ยนกลุมของหนวยงานที่รวมสนอง

พระราชดําริโดยพระราชานุญาต ในกลุมที่ 10 จากเดิมเปนกลุมของศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จะยายไปรวมกับหนวยงานตนสังกัดคือ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และกลุมที่ 10 คือกลุมภาคเอกชนและ

มูลนิธิ 
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6. วิสยัทศัน ์

 “พฒันาบุคลากร อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรพนัธุกรรมพืชและทรพัยากร ใหเ้กิด

ประโยชนแ์ก่มหาชนชาวไทย” 

 

7. พนัธกิจ 

  1. ให้เข ้าใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ทั้ง 3 ฐาน

(ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภมิูปัญญา) ของประเทศไทย 

  2. ใหร่้วมคิด ร่วมปฏิบติั จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 

  3. ใหมี้ระบบขอ้มลูทรพัยากรทั้ง 3 ฐาน เพ่ือใหเ้ช่ือมต่อและส่ือถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ 

 

8. วตัถุประสงค ์

    8.1   เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศไดแ้ก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ 

ทรพัยากรวฒันธรรมและภมิูปัญญา  

    8.2   เพ่ือนําพืชท่ีไดส้าํรวจข้ึนทะเบียนรหสัตน้ของพืชท่ีมีอยู่เดิมและหายากใกลสู้ญพนัธุ ์ 

เพ่ือไปปลกูรกัษาพนัธุกรรมไวใ้นพ้ืนท่ีท่ีปลอดภยัในหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดาํริ และธนาคาร

พืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา 

     8.3   เพ่ือนําความรูจ้ากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ 
การศึกษาทรัพยากรกายภาพ การสาํรวจและบนัทึกวฒันธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย 

เพ่ือสร้างฐานองค์ความรู ้ทางวิทยาการ ท่ีจะนําไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยัง่ยืน สู่

เศรษฐกิจพอเพียง 

      8.4  เพ่ือจัดทําศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอ่ืน ๆ  ไดแ้ก่ ทรัพยากร

กายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ  และทรพัยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเช่ือมโยงขอ้มูล

ระหว่างหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชดําริ เช่น  ศูนยข์อ้มูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม ้ 

กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช กบัศนูยข์อ้มลูทรพัยากร สวนจิตรลดา และขอ้มลูเก่ียวกบั

พนัธุกรรมพืชของหน่วยงานต่าง ๆ ส่ือถึงกนัในระบบเดียวกนั 

    8.5   เพ่ือสร้างเด็กและเยาวชนให้มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ

ทรพัยากรธรรมชาติ รกัษาวฒันธรรมและภมิูปัญญาไทย 

    8.6   เสริมสรา้งสนับสนุนใหเ้กิดเครือข่ายระดบัต่าง ๆ ในการดาํเนินงานเก่ียวกบัการ

อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากร 
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9. เป้าหมาย 

  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้กําหนดเป้าหมายและกรอบแนวทางการ

ดาํเนินงาน อพ.สธ. ในระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กนัยายน พ.ศ. 2564) โดยยึด
พระราชดาํริและแนวทางท่ีสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไวเ้ป็น

หลกั โดยดาํเนินงานต่อเน่ืองจากระยะท่ีผ่านมา ดงัน้ี 

 9.1  เน้นและใหค้วามสาํคญักบัการดําเนินงานวิชาการในทุกดา้นเป็นหลกั โดยเฉพาะ

การดําเนินงานศึกษาทดลองวิจยัเพ่ือการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพืช และทรพัยากร

ต่าง ๆ ท่ีส่งผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย 
 9.2  ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันารวบรวมขอ้มลูสารสนเทศในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช

ใหเ้ป็นมาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์สงูสุด 
 9.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการดาํเนินงานดา้นการเรียนรูท้รพัยากรและสรา้งจิตสาํนึกในการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรทั้ง 3 ฐาน ควบคู่ไปกบัการปรบัปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการใน

ดา้นกระบวนการวางแผน การประสานดาํเนินงาน การจดัสรรทรพัยากร โดยเฉพาะการยืนยนั

เพ่ือรบัการสนับสนุนงบประมาณดาํเนินงานจากสาํนักงบประมาณและแหล่งทุนต่าง ๆ และการ

ติดตามผลการดาํเนินงาน 
9.4 ใหก้ารดําเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรก์ารวิจยัทั้ง 5 

ยุทธศาสตรฯ์ ของสาํนักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.)  
9.5 กรอบการดําเนินงานตามแผนแม่บท 3 กรอบ 8 กิจกรรม คือ กรอบการเรียนรู ้

ทรพัยากร  กรอบการใชป้ระโยชน์  และกรอบการสรา้งจิตสาํนึก  
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10. แนวทางการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน อพ.สธ. 

 

       10.1 แนวทางการดาํเนินงานตามกรอบการดาํเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 

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

 

  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวขางตน จึงกําหนดแนวทางและแผนการ

ดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 

2564) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยูภายใต 3 กรอบการดําเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร 

ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา   

   โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและรวมมือกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริจัดทําแผนปฏิบัติ

งานในกิจกรรมตาง ๆ ภายใตภายแมบทในแตละปงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ป ใหสอดคลอง

กับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ

จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปเฉพาะในสวนของหนวยงานของตนใหชัดเจน โดยระบุสาระสําคัญ

ในการดําเนินงาน เชน พ้ืนที่เปาหมายในการดําเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน และ

การบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูรับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการดําเนินงาน 

โดยมี อพ.สธ. เปนผูสนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจําป/โครงการ ภายใตแผนแมบทของ อพ.สธ.

ไปยังแหลงทุนตาง ๆ ตอไป 

 

1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร 

    เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการบริหาร

จัดการดานปกปกทรัพยากรของประเทศ จึงตองมีการเรียนรูทรัพยากรในพ้ืนที่ปาธรรมชาติ

ดั้งเดิมที่ปกปกรักษาไว โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรและกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา

ทรัพยากร 

  

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 

เปาหมาย 

1. เพ่ือปกปกรักษาพ้ืนที่ปาธรรมชาติของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ทั้ง

หนวยงานภาครัฐและเอกชนที่มีพ้ืนที่ปาดั้งเดิมอยูในความรับผิดชอบ โดยไมมีนโยบายจะ

เปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่ แตจะตองเปนพ้ืนที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ของกรมปาไมและกรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช หรือจะตองไมเปนพ้ืนที่ที่มีปญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด 

2. เพ่ือรวมมือกับกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  โดยที่กรมฯ 

นําพ้ืนที่ของกรมฯ มาสนองพระราชดําริ ตามความเหมาะสม 

   ตัวอยางพ้ืนที่ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน พ้ืนที่ปาในศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ พ้ืนที่ปาที่ชาวบานรวมใจปกปกรักษา พ้ืนที่ปาของ
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สถาบันการศึกษา พ้ืนที่ปาของสวนสัตว  พ้ืนที่ปาของเขื่อนตาง ๆ ภายใตการดูแลของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย พ้ืนที่ปาของภาคเอกชนที่รวมสนองพระราชดําริ เปนตน 

           โดยการดําเนินงานในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร ซึ่งทั้งน้ีมีการประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริน้ัน ๆ 

โดย อพ.สธ. สามารถเปนผูสนับสนุนดานวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่รวม

สนองพระราชดําริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมปกปกทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร 

 1. การทําขอบเขตพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร   

2. การสํารวจ ทํารหัสประจําตนไม ทํารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูลในพ้ืนที่ของ 

หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ 

3. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

พันธุกรรมพืช เชนสัตว จุลินทรีย  

4. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เชนดิน หิน แรธาตุตาง 

ๆคุณภาพนํ้า คุณภาพอากาศ เปนตน  

5. การสํารวจเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช

ทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ 

6. สนับสนุนใหมีอาสาสมัครปกปกรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่สถานศึกษา เชนนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย  ในระดับหมูบาน ตําบล สนับสนุนใหประชาชนที่อยูรอบ ๆ พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร 

เชนมีกิจกรรมปองกันไฟปา กิจกรรมรวมมือรวมใจรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร เปน

ตน 

ขอมูลที่ไดนํามารวบรวมเปนฐานขอมูลในพ้ืนที่ขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงาน

ราชการ หรือเอกชนที่เขารวมสนองพระราชดําริ เพ่ือการนําไปใชประโยชนตอไป 

 

หมายเหตุ 

1. ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมปกปกทรัพยากร สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูลใน

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 

2. กิจกรรมปกปกทรัพยากร ใชพ้ืนที่เปนเปาหมายในการดําเนินงานในกิจกรรมน้ี 

3. พ้ืนที่ที่นํามาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไมไดหมายความวาเปนการนําพ้ืนที่น้ันเขามา

นอมเกลาฯ ถวาย เพ่ือใหเปนทรัพยสินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปนพ้ืนที่ที่

ดําเนินการโดยหนวยงานน้ัน ๆ ที่เปนเจาของ แตใชแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปก

ทรัพยากร และในอนาคตถาหนวยงานน้ัน ๆ มีนโยบายในการดําเนินการปรับปรุงหรือตองการใช

พ้ืนที่ปกปกทรัพยากร เพ่ือใชในกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางหนวยงานสนองพระราชดําริฯ น้ัน ๆ สามารถ

ดําเนินการแจงความประสงคมายัง อพ.สธ. แตในกรณีที่เปนพ้ืนที่ลอแหลมตอการสูญเสีย

ทรัพยากรที่มีคา อาจตองมีการขอพระราชวินิจฉัยกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
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 สําหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ชุมชน หมูบาน ในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร ใหอยูในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษทรัพยากร 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  

เปาหมาย 

 1. เพ่ือสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ไดแกทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา ในพ้ืนที่ที่ทราบแนชัดวากําลังจะเปลี่ยนแปลง

จากสภาพเดิม เชนจากปากลายเปนสวน พ้ืนที่ตามเกาะตาง ๆ ที่จะกลายสภาพเปนพ้ืนที่

ทองเที่ยว พ้ืนที่ที่เรงในการสรางถนนและส่ิงกอสรางตาง ๆ ภายใตรัศมีอยางนอย 50 กิโลเมตร

ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ใหพิจารณาความพรอมและศักยภาพของหนวยงานที่เปน

แกนกลางดําเนินงานในแตละพ้ืนที่เปนสําคัญ 

 2. เพ่ือสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ไดแกทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา ภายใตรัศมีอยางนอย 50กิโลเมตร ของ

หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  อาจจะกําลังเปล่ียนแปลงหรือไมก็ได แตเปนคนละกับพ้ืนที่

ปกปกพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1  

           โดยที่ อพ.สธ. ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน จังหวัด 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถานศึกษาตาง ๆ ในการรวมสํารวจในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร 

สถาบันการศึกษาตางๆ ฯลฯ กําหนดพ้ืนที่เปาหมายในการดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวม

ทรัพยากร ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทํา

แผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งใน

เรื่องวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเนนการดําเนินงานในพ้ืนที่

เปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรก กอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแตละหนวยงานเปน

ผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดําเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบของหนวยในแตละพ้ืนที่ ซึ่งทั้งน้ีมีการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ โดยมี อพ.สธ. เปนผูสนับสนุน

ดานวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่รวมสนองพระราชดําริ  สนับสนุน

บุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

 1. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา ในบริเวณรัศมีอยางนอย 50 กิโลเมตร ของหนวยงานน้ัน ๆ ทั้งพ้ืนที่ 

แตอาจเริ่มตนในพ้ืนที่ที่จะมีการเปล่ียนแปลงจากการพัฒนาหรือลอแหลมตอการเปลี่ยนแปลง

กอนเชน พ้ืนที่กําลังจะสรางอางเก็บนํ้า สรางศูนยการคา พ้ืนที่สรางถนน การขยายทางหลวงหรือ

เสนทางตาง ๆ พ้ืนที่สรางสายไฟฟาแรงสูง พ้ืนที่ที่กําลังถูกบุกรุก และในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่จะถูก

พัฒนาเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม 
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 2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเปนตัวอยางแหง และตัวอยางดอง รวมถึงการ

เก็บตัวอยางทรัพยากรกายภาพ เพ่ือเปนตัวอยางในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑพืช พิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยา   

3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สําหรับพืชสามารถเก็บเพ่ือเปนตัวอยางเพื่อการศึกษา

หรือมีการเก็บในรูปเมล็ดในหองเก็บรักษาเมล็ดพันธุ การเก็บตนพืชมีชีวิตเพ่ือไปปลูกในที่

ปลอดภัย การเก็บ ชิ้นสวนพืชที่มีชีวิต (เพ่ือนํามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ)และ

สําหรับทรัพยากรอ่ืน ๆ (สัตว จุลินทรีย เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บตัวอยางมาศึกษาและ

ขยายพันธุตอไปได ในกิจกรรมที่  3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  

 

หมายเหตุ 

ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรน้ี สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสู

งานฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และนําทรัพยากรที่เก็บรวบรวม    

ไดไปดําเนินงานในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และนําไปสูการดําเนินงานใน

กิจกรรมอ่ืน ๆ ตอไป  

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

เปาหมาย 

1. เพ่ือนําทรัพยากรที่มีคา ใกลสูญพันธุ หรือตองการเพ่ิมปริมาณเพ่ือนํามาใช

ประโยชน จากพ้ืนที่ในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ทําการคัดเลือกมาเพ่ือดําเนินงานเปน

กิจกรรมตอเน่ือง โดยการนําพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพตาง ๆ ไปเพาะพันธุ ปลูก เล้ียง และ

ขยายพันธุเพ่ิมในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย เรียกวาพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากร 

2. สงเสริมใหเพ่ิมพ้ืนที่แหลงรวบรวมพันธุทรัพยากรตามพ้ืนที่ของหนวยงาน

ตาง ๆ (ex situ)ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ หองปฏิบัติการฯ แหลงเพาะพันธุสัตว เชน ในศูนย

ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่มีอยู 6 ศูนยทั่วประเทศ พ้ืนที่ศูนยวิจัยและสถานี

ทดลองของกรมวิชาการเกษตร สวนสัตวฯ พ้ืนที่จังหวัด  พ้ืนที่สถาบันการศึกษาที่นําเขารวมสนอง

พระราชดําริ  เปนลักษณะของสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ ปาชุมชนที่รวมสนองพระราชดําริ

และยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เน้ือเยื่อ และสารพันธุกรรมในหองปฏิบัติการฯ ในหนวยงาน

ตาง ๆ  รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมตาง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บใน

รูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ และศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ    

    โดยที่ อพ.สธ. ดําเนินการประสานงาน สนับสนุนดานวิชาการรวมกับหนวยงานที่รวม

สนองพระราชดําริ เชน จังหวัดตาง ๆ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการ

ทหารพัฒนา กองทัพอากาศ  กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาตาง ๆ ฯลฯ กําหนดพ้ืนที่

เปาหมายในการดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  ใหสอดคลองกับแนวทางการ

ดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.  และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของ

หนวยงานของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการและ

ขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเนนการดําเนินงานในพ้ืนที่เปาหมายเดิมให
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แลวเสร็จเปนลําดับแรกกอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและ

เปนแกนกลางดําเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบของหนวยในแตละพ้ืนที่ ซึ่งทั้งน้ีมีการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ  

 

แนวทางการดําเนินกจิกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

1. การปลูกรักษาตนพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาตนพืชมีชีวิตลักษณะปา

พันธุกรรมพืช มีแนวทางดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพื้นที่และสรางส่ิงอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน งานขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทํา

แผนที่ตนพันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรม 

2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคกอนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบตาง ๆ 

3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของ

ธนาคารพันธุกรรม  ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ 

4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชแตละชนิด ศึกษาการฟอก

ฆาเชื้อ ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในระยะส้ัน

ระยะกลาง ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation)และการขยายพันธุโดยการ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ  

5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพ่ือการนําไปใชประโยชนเชนการวิเคราะห

ลายพิมพดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุพืช เปนตน  

6. การดําเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะตาง ๆ การ

ปลูกพืชในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอมูล ที่สามารถใชประโยชนไดในอนาคต 

  

ทรัพยากรพันธุกรรมสัตวและทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ        

  ใหดําเนินการใหมีสถานที่เพาะเล้ียงหรือหองปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ/

ขยายพันธุตามมาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดําเนินงานคลายคลึงกับการ

ดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชขางตน 

 

หมายเหตุ 

  ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงาน

ฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และนําไปสูการดําเนินงานในกิจกรรม

อ่ืน ๆ ตอไป  

 

2. กรอบการใชประโยชน 

 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของ

ทรัพยากรตาง ๆ ใน อพ.สธ. ทั้งในดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงาน
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เปนไปในทิศทางเดียวกันและเอ้ืออํานวยประโยชนตอกัน   รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 

อพ.สธ. ใหเปนเอกภาพ สมบูรณและเปนปจจุบัน โดยบรรลุจุดมุงหมายตามแนวพระราชดําริ  

โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

เปาหมาย 

 1. เพ่ือศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรัพยากร อ่ืน  ๆ  ที่ สํารวจเ ก็บ

รวบรวมและปลูกรักษาไว จากกิจกรรมที่ 1-3  

2. เพ่ือการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา  มีการวางแผนและ

ดําเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรตาง ๆ นําไปสูการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว สายพันธุ

จุลินทรีย ตามแนวพระราชดําริ และมีแนวทางนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนไดอยางยั่งยืน   

โดยที่ อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ สงเสริม และทําหนาที่เปนแกนกลาง

ในการดําเนินงานดานวิชาการและการวิจัย รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน 

มหาวิทยาลัยตาง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปาไม ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กรมพัฒนา

การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ฯลฯ  โดยกําหนดพ้ืนที่เปาหมายและทรัพยากรตาง ๆ 

ในการดําเนินงานอนุรักษและใชประโยชน  ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบ

แผนแมบทของ อพ.สธ.  และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอม

ทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน  ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ

หนวยงานน้ัน ๆ  

 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

 1. การวิเคราะหทางกายภาพ เชน แรธาติในดิน คุณสมบัติของนํ้า ฯลฯ จากแหลงกําเนิด

พันธุกรรมดั้งเดิมของพืชน้ัน ๆ 

 2. การศึกษาทางดานชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร ฯลฯ ของ

ทรัพยากรชีวภาพที่คัดเลือกมาศึกษา  

 3. การศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบของสารสําคัญ เชน รงควัตถุ กล่ิน สารสําคัญ

ตาง ๆ ในพันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ ที่เปนเปาหมาย 

 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุพืชดวยการขยายพันธุตามปกติใน

พันธุกรรมพืชที่ไมเคยศึกษามากอน และการขยายพันธุโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อในพันธุกรรม

พืชที่ไมเคยศึกษามากอน รวมถึงการศึกษาการเลี้ยงและการขยายพันธุทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ 

เพ่ือใหไดผลผลิตตามที่ตองการ  
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 5. การศึกษาการจําแนกสายพันธุโดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาพันธุพืช 

สัตว และจุลินทรีย  เพ่ือเก็บเปนลายพิมพดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดน้ัน ๆ ไวเพ่ือนําไปใช

ประโยชนตอไป 

 6. การจัดการพ้ืนที่ที่กําหนดเพ่ือการอนุรักษและพัฒนา เชน ศูนยเรียนรูตาง ๆ ซึ่งเปน

ศูนยฯ ตัวอยาง  เพ่ือการเรียนรูการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  อีกทั้งศูนยฯ เหลาน้ีสามารถใชประโยชนใหเปนศูนยฝกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนใน

กิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ.  

   ตัวอยางเชน อพ.สธ. ไดจัดตั้งศูนยเรียนรู  อนุรักษ  พัฒนา  และใชประโยชนทรัพยากร

อยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ 

อพ.สธ. เริ่มดําเนินการใน 6 ศูนย ของ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ที่กระจาย

อยูตามภูมิภาคตาง ๆ ไดแก 

  1) ศูนยเรียนรูอนุรักษ  พัฒนา  และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สู

เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  

       2) ศูนยเรียนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจ

พอเพียง  อพ.สธ. อ.วังมวง จ.สระบุรี 

        3) ศูนยเรียนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจ

พอเพียง  อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค 

          4) ศูนยเรียนรูอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรพัยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจ

พอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พ้ืนที่สนองพระราชดําริของหนวยบัญชาการทหาร

พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 

 5) ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พ้ืนที่สนองพระราชดําริของ

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 

6) ศูนยวิจัย อนุรักษ พัฒนา ใชประโยชนทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ  

จ.ประจวบคีรีขันธ (พ้ืนที่สนองพระราชดําริของมูลนิธิฟนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพ้ืนที่สนอง

พระราชดําริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 

เปาหมาย 

1. เพ่ือใหเกิดฐานขอมูลทรัพยากรของประเทศ โดยศูนยขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวน

จิตรลดา รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม 

การศึกษาประเมิน การอนุรักษ  และการใชประโยชน ทรัพยากรท้ังสามฐาน ตัวอยางเชน

ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน  ฐานขอมูลสัตวทะเล 

และฐานขอมูลจุลินทรีย ขอมูลตาง ๆ จากการทํางานในกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. โดยทําการ

บันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพ่ือเปนฐานขอมูลและมีระบบที่เชื่อมตอถึงกันไดทั่วประเทศ โดย

เชื่อมโยงกับฐานขอมูลทรัพยากรของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.  
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2. เพ่ือใหฐานขอมูลทรัพยากรน้ัน เปนขอมูลเพ่ือนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืช และ

ทรัพยากรตาง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา  แตงตั้งคณะทํางาน ประสานงาน รวมมือ  

พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรูปแบบในการทําฐานขอมูล โดยกําหนดเปาหมายในการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทํา

แผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันให

ชัดเจน ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ  

 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร 

 1. อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ จัดทําฐานขอมูลระบบดิจิตอลและ

พัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบศูนยขอมูลทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน เชนโปรแกรมการจัดการ

ฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน ดานการสํารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ การประเมินคุณคา

พันธุกรรมทรัพยากร และการใชประโยชน  

2. นําขอมูลของตัวอยางพืชที่เก็บรวบรวมไวเดิมโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ

องคกรอ่ืน เชน กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน เขาเก็บ

ไวในระบบฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 

3. นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรตาง ๆ เชน 

ขอมูลการปลูกรักษา ขอมูลการใชประโยชนจากทรัพยากร ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิปญญา  ขอมูล

พันธุไมจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เขาเก็บไวในศูนยขอมูลทรัพยากร เพ่ือการ

ประเมินคุณคาและนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ 

 4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอมูลของศูนยขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. ใหมีเอกภาพ   

มีความสมบูรณและเปนปจจุบัน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได โดยเฉพาะ

ฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เปนศูนยกลางและวางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือขายระบบขอมูล

สารสนเทศ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงและใช

รวมกันไดอยางกวางขวาง อาจผานทางเว็บไซต ที่มีระบบปองกันการเขาถึงฐานขอมูล 

 5. หนวยงานรวมสนองพระราชดําริ มีความประสงคที่จะดําเนินการแบงปนหรือเผยแพร

ขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวของในงาน อพ.สธ. จําเปนตองขออนุญาตผานทาง อพ.สธ. กอน เพ่ือขอ

พระราชทานขอมูลน้ัน ๆ และขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ใหดําเนินการทําหนังสือแจงความประสงคมายัง 

ผูอํานวยการ อพ.สธ. ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน) 

 

กิจกรรมท่ี  6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

เปาหมาย 

  เปนกิจกรรมที่นําฐานขอมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใชในการพิจารณาศักยภาพของ

พันธุพืช พันธุสัตว พันธุจุลินทรีย ฯลฯ 
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                   โดยที่ อพ.สธ.มีหนาที่ประสานกับนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานและ

สถาบันการศึกษาตาง ๆ เชนในเรื่องของพืช มีการวิเคราะหขอมูลและคัดเลือกสายตนเพ่ือเปนพอ

แมพันธุพืช  พรอมกับวางแผนพัฒนาพันธุระยะยาวและนําแผนพัฒนาพันธุขึ้นทูลเกลาฯ   ถวาย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทาน

แผนพัฒนาพันธุและพันธุกรรมที่คัดเลือก ใหหนวยงานที่มีความพรอมนําไปปฏิบัติ พันธุพืช/

สัตว/ชีวภาพอ่ืน ๆ ที่อยูในเปาหมาย ไดแกพันธุพืชสมุนไพร พันธุพืชพ้ืนเมืองตาง ๆ ที่สามารถ

วางแผนนําไปสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นเหมาะสมตอการปลูกในพ้ืนที่ตาง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ 

อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยกําหนดเปาหมายในการ

ดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทํา

แผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันให

ชัดเจน  ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ 

 

แนวทางการดําเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

  1. จัดประชุมคณะทํางานทรัพยากรตาง ๆ คัดเลือกพันธุพืชที่ผูทรงคุณวุฒิ

พิจารณาแลววาควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุเพ่ือการใชประโยชนตอไปในอนาคต 

  2. ดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรที่คัดเลือกแลว เพ่ือให

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับ

หนวยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดน้ัน ๆ ใหเปนไปตาม

เปาหมาย   

            3. ประสานงานเพ่ือใหหนวยงานที่มีความพรอม ในการพัฒนาพันธุทรัพยากร

ตาง ๆ  เชนพัฒนาพันธุกรรมพืช  ดําเนินการพัฒนาพันธุพืช และนําออกไปสูประชาชน และอาจ

นําไปปลูกเพ่ือเปนการคาตอไป 

  4. ดําเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุพืชใหมที่ไดมาจากการพัฒนาพันธุพืช

ดั้งเดิม เพ่ือประโยชนของมหาชนชาวไทย 

 

ทรัพยากรพันธุกรรมสัตวและทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ 

มีแนวทางการดําเนินงานคลายคลึงกับการดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชขางตน 

            

3. กรอบการสรางจิตสํานกึ 

เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรมพืชของ

ประเทศ จนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรที่กอใหเกิดประโยชน

ตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษทรัพยากร และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
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กิจกรรมท่ี  7 กิจกรรมสรา้งจิตสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

เป้าหมาย 

  1. เพ่ือใหเ้ยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเ้ขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชน์ของ

ทรพัยากรทั้งสามฐาน ใหรู้จ้กัหวงแหน รูจ้กัการนําไปใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยืน ซ่ึงมีความสาํคญัต่อ

การจดัการ การอนุรกัษ์และใชท้รพัยากรของประเทศอยา่งยัง่ยนื 

2. เพ่ือใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ วางแผนและขยายผลเพ่ือนําแนว

ทางการสรา้งจิตสํานึกในการรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานน้ัน ๆ  

โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนใหโ้รงเรียนและ

สถาบนัการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วม

สนองพระราชดําริใหด้ําเนินการในกิจกรรมน้ี โดยกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานให้

สอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจดัทาํแผนประจาํปี

เฉพาะในส่วนของหน่วยของตนใหช้ดัเจน พรอ้มทั้งวางแผนปฏิบติังานร่วมกนัใหช้ดัเจน ผ่านการ

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานน้ัน ๆ 

   

แนวทางการดาํเนินกิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  

  เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู ้เพ่ือนําไปสู่การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติ วฒันธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย นําไปสู่การพฒันาคนใหเ้ขม้แข็ง

รูเ้ท่าทนัพรอ้มรบักบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 

  1.1  อพ.สธ. กาํหนดจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

โดยสรา้งจิตสาํนึกใหเ้ยาวชน นักเรียนเขา้ใจถึงความสาํคญัและประโยชน์ของทรพัยากร   ใหรู้จ้กั

หวงแหนและรูจ้กัการนําไปใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยืน โดยมีคู่มือการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน สถาบนัการศึกษาสามารถสมคัรเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนโดยตรงมาท่ี 

อพ.สธ. โดยสามารถติดต่อขอใบสมคัรและตวัอยา่งการสมคัรไดท่ี้ 

สาํนักงาน อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  

 โทร. : 0-2282-1850     

โทรสาร :  0-2282-0665  

 E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org 

ดาวน์โหลดใบสมคัรไดจ้ากเว็บไซต ์อพ.สธ. (www.rspg.or.th) 

http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_2.htm 

  1.2  อพ.สธ. กาํหนดแนวทางและหลกัเกณฑก์ารดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน คือการท่ีสถานศึกษาสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุณครู/

อาจารย์ นําพรรณไมท่ี้มีอยู่ในโรงเรียนไปเป็นส่ือในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ท่ีอยู่ใน

หลกัสตูร และสถานศึกษา ถา้สถานศึกษามีพ้ืนท่ีสามารถใชพ้ื้นท่ีในสถานศึกษาเป็นท่ีรวบรวมพืช

พรรณไมท้อ้งถ่ินและรวบรวมภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นท่ีเก็บพรรณไมแ้หง้ พรรณไมด้อง มีหอ้งสมุด
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สําหรับคนควาและนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชเปนส่ือการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ใช

ปจจัยพืชเปนปจจัยหลักในการเรียนรู ถาในกรณีที่สถานศึกษาไมมีพ้ืนที่ในการสํารวจหรือเก็บ

รวบรวมพรรณพืช ใหใชพ้ืนที่ที่อยูรอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่

สถานศึกษาตั้งอยูเพ่ือใชพ้ืนที่นอกสถานศึกษา 

  1.3  สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวมกับองคการบริหารสวนทองถ่ินและ

ชุมชน ในการสํารวจจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน นําไปสูการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน 

  1.4  สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่ทําอยูเดิมใหครบถวนตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ. 

กําหนดและนําไปสูการประเมินเพ่ือรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 

  1.5  การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของสมาชิกใหม ควรดําเนินงาน

ใหเปนไปตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ. กําหนดขึ้น และรับคําแนะนําจากคณะ

ผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

  1.6  อพ.สธ. ประสานรวมมือกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของดําเนินการจัด

นิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามแนวพระราชดําริฯ โดย

คัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเนนและให

ความสําคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงานเปนหลัก อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

  1.7  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนใน

การดําเนินงานรวมกับ อพ.สธ. รวมกันพิจารณาและวางแผน เพ่ือนําแนวทางดําเนิน งาน อพ.สธ. 

บรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับตาง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

 

2. งานพิพิธภัณฑ 

  เปนการขยายผลการดําเนินงานเพ่ือเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ไปสูประชาชน 

กลุมเปาหมายตาง ๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยใชการนําเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนส่ือเขาถึง

ประชาชนทั่วไป ตัวอยางเชน 

  2.1  งานพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ดําเนินการโดยศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ และจังหวัดตาง ๆ จัดทําแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพ่ืออนุรักษ

พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมีกิจกรรมตาง ๆ ที่ถูกตองและครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดไวในพ้ืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

  2.2  งานพิพิธภัณฑพืช ดําเนินการโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ 

หนวยงานเหลาน้ีมีผูเชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร ดูแลอยู  

  2.3  งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ดําเนินการโดยหนวยงานที่รวมสนอง  

พระราชดําริ  เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมาและ

มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน เปนตน 
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  2.4  งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เชน  พิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ  ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

สนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ 

  2.5  งานพิพิธภัณฑทองถ่ิน หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหนวยงานที่รวม

สนองพระราชดาํริ  

  2.6  นิทรรศการถาวรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรตาง ๆ 

  2.7  ศูนยการเรียนรู 

 

 3. งานอบรม 

            อพ.สธ. ดําเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน,งานฝกอบรม

ปฏิบัติการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน หรืองานที่เกี่ยวของกับการสรางจิตสํานึกใน

การอนุรักษทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนยฝกอบรมของ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนอง

พระราชดําริ ที่กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ตัวอยางเชน 

1) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  

2) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  

3) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค 

4) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังมวง จ.สระบุรี 

5) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ลําตะคอง ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  

6) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

(พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร. 

7) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส. 

8) ศูนย วิจัย  อนุรักษ  พัฒนา  ใชประโยชนทรัพยากรทะเล  อพ .สธ .  เกาะทะลุ                

จ.ประจวบคีรีขันธ (พ้ืนที่สนองพระราชดําริของมูลนิธิฟนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพ้ืนที่สนอง

พระราชดําริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ) 

9) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหมโดย อพ.สธ.–

มจ. 

10) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  

จ.สุราษฎรธานี โดย อพ.สธ.-มอ. 

11) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคใตฝงอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย จ.ตรัง โดย อพ.สธ.-มทร.ศ. 

12) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน  ศูนยเครือขายการเรียนรูเพ่ือภูมิภาค 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ. 

13) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย 

อพ.สธ.-ม.มหิดล 

14) ศูนยประสานงาน  อพ .สธ .  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตอํานาจเจริญ                 

จ.อํานาจเจริญ โดย อพ.สธ.-ม.มหิดล 
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15) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 

โดย อพ.สธ. –มทร.อ. 

16) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน โดย อพ.สธ.-มข. 

17) ศูนยประสานงาน  อพ .สธ .  มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  จ . อุบลราชธานี               

โดย  อพ.สธ.-มอบ. 

18) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มรภ.อบ. 

19) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ        

จ.อุตรดิตถ โดย อพ.สธ. –มรอ. 

 

หมายเหตุ 

 ถาหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินงานจัดฝกอบรม จัดคายตาง ๆ ภายใตแนวทางการ

ดําเนินงานและสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถ่ินในลักษณะ

เดียวกัน ใหอยูในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

 

กิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

เปาหมาย 

1. เพ่ือเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมสนับสนุนงานของ 

อพ.สธ. ในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวของและ

สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ.  

2. เพ่ือเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนไดสมัครเขามาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตาง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละ

สาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา โดยจัดตั้งเปนชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 

3. เพ่ือรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารยผูเชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชนเปน

อาสาสมัครและเขามาทํางานตามแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งสวนตัวและ

ผานทางหนวยงานที่ตนเองสังกัดอยู โดยจัดตั้งเปนชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะ

เปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแก

เยาวชนและประชาชนชาวไทยตอไป 

4. เพ่ือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง ใหดําเนินงาน

สมัครสมาชิกเขามาในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

    โดย อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ กําหนดเปาหมายในการ

ดําเนินงานป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.  และ

จัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน

ใหชัดเจน ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ 

 

 



  

แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก  (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564) 

53

แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

1. อพ.สธ. เปนเจาภาพรวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริที่มีความพรอมในการ

ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญทุก ๆ 2 ป ตามที่ได

พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมีการรวมจัดแสดงนิทรรศการกับหนวยงานที่รวมสนอง

พระราชดําริทุกหนวยงาน นอกจากน้ันยังมีการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน และฐานทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค รวมกับสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน โดยมีกําหนดการประชุมฯ สําหรับ

ในระยะ 5 ปที่หกดังน้ี 

 

พ.ศ. 2560      การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น  

28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560  

           ณ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 

พ.ศ. 2561      การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ 

                    งานฐานทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 

พ.ศ. 2562     การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน 

พ.ศ. 2563     การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐาน 

                    ทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6 

พ.ศ. 2564      การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน 

 

 2. อพ.สธ. สนับสนุนใหมีการนําเสนอผลงานวิจัยของเจาหนาที่และนักวิจัย อพ.สธ.

รวมถึงงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ในงานประชุมวิชาการตาง ๆ ระดับประเทศ 

และตางประเทศ และใหมีการขออนุญาตในการนําเสนอผลงานทุกครั้ง  

 3. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให อพ.สธ. (โดยการ

ทูลเกลาฯ ถวาย โดยผานทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพ่ือใชในกิจกรรม อพ.สธ.) 

 4. การดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 

อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ  ตามเง่ือนไขของชมรมฯ โดยที่

ชมรมทั้งสอง มีการดําเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแมบทของ อพ.สธ. เชน

เขาไปศึกษาทํางานวิจัยในพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร อพ.สธ. รวมในกิจกรรมสํารวจทรัพยากรตาง ๆ 

ในพ้ืนที่ที่ อพ.สธ. กําหนด 

5. หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  สามารถดําเนินการฝกอบรมในการสรางจิตสํานึก

ในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือสนองพระราชดําริตามแผนแมบท อพ.สธ. 

เพ่ือสนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแมบทของ อพ.สธ.  โดยอาจมีการฝกอบรมตามสถานที่

ตาง ๆ ของหนวยงานน้ัน ๆ เอง หรือ ขอใชสถานที่ของ อพ.สธ. โดยรวมกับวิทยากรของ อพ.สธ. 

หรือเปนวิทยากรของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริเอง แตผานการวางแผนและเห็นชอบจาก 

อพ.สธ. และอบรมใหกับเครือขาย อพ.สธ. เชน สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และ

สมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 
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 6. การทําหลักสูตร ทองถ่ินของมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ตามแผนแมบทของ อพ.สธ.  

7. การเผยแพรโดยส่ือตาง ๆ เชน การทําหนังสือ วีดีทัศน เอกสารเผยแพร เว็บไซต

ประชาสัมพันธ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. 

สามารถใชสัญลักษณของ อพ.สธ. ไดเม่ือไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

8. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการตาง ๆ ของหนวยงานที่รวมสนองพระราช 

ดําริ ในสวนที่เผยแพรงานของ อพ.สธ. และไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

9. หนวยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเปนอาสาสมัครในการรวมงานกับ อพ.สธ. 

10. การดําเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือเปนการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. 

11. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมัครเขามางานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชดําริ 

โดยการสมัครเขามาเปนสมาชิกและดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ินโดยตรงกับ อพ.สธ. 

สามารถดําเนินงานครอบคลุมทั้งสามฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา) โดยที่มีคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

อพ.สธ. - ตําบลที่สนองพระราชดําริ มี 3 ดาน ไดแก  

1. ดานบริหารและดานจัดการ  

2. ดานการดําเนินงาน  ซึ่งแบงเปนอีก 6 งาน ไดแก 

1) งานปกปกทรัพยากรทองถ่ิน  

2) งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน  

3) งานปลูกรักษาทรัพยากรทองถ่ิน  

4) งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ิน  

5) งานศูนยขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน    

6) งานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

3. ดานผลการดําเนินงาน 

 

  โดยที่ทางองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถทํา

หนังสือเขามาสนองพระราชดําริโดยตรง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากร

ทองถ่ิน อพ.สธ.-ตําบลที่รวมสนองพระราชดําริ จัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ฐานทรัพยากร

ทองถ่ิน ตําบลที่สนองพระราชดําริ และนําไปสูการประเมินเพ่ือรับการประเมินรับปาย

พระราชทานในการสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน                                                  

                 

ประโยชนจากการเปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

1. สนับสนุนงานปกติที่องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล มีหนาที่ความรับผิดชอบที่

ตองทราบในเร่ืองขอมูลทางกายภาพ ขอมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน เพ่ือนําภูมิปญญาน้ันไปพัฒนาตอยอด เปนผลิตภัณฑตางๆ ที่ทําใหเปน

มาตรฐานสากล  
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2. สนับสนุนใหองคการบริหารสวนตําบล (อบต .)/เทศบาล ทํางานใกลชิดกับ

สถานศึกษาที่อยูในพ้ืนที่ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพ่ือมาเปนกําลังในการรวมสํารวจและ

จัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ินระดับตําบล/เทศบาล  เกิดการสรางจิตสํานึกในการรักทองถ่ินใหกับ

นักเรียนและประชาชนในทองถ่ินน้ัน ๆ เพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ป พ.ศ.2551 ซึ่งบงชี้วาในสาระวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองทราบในเรื่องทรัพยากรใน

ทองถ่ิน และการใชทรัพยากรในทองถ่ิน น่ันคือจะตองมีภูมิปญญามากํากับการใชประโยชน เชน 

พืชผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุมสาระสังคมส่ิงแวดลอม เม่ือมีการ

ทํางานรวมกัน อบต./เทศบาล จะไดขอมูลทรัพยากรที่เปนปจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./

เทศบาล 

3. อบต./เทศบาล ไดขึ้นทะเบียนทรัพยากรทองถ่ินตามรูปแบบการทําทะเบียนทรัพยากร

ตาง ๆ ของ อพ.สธ. ใหกับทองถ่ินของตนเอง เพ่ือนําไปสูการยืนยันสิทธ์ิในการเปนเจาของ

ท รั พ ย า ก ร  นํ า ไ ป สู ก า ร เ ป นห ลั ก ฐ าน ในกา ร ข้ึ นท ะ เ บี ยน ส่ิ ง บ ง ชี้ ท า งภู มิ ศ า สต ร         

(Geographical Indication) และการข้ึนทะเบียนอ่ืน ๆ ตอไป และเปนการยืนยันสิทธ์ิความเปน

เจาของทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือเตรียมพรอมสําหรับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใช

ทรัพยากรน้ัน ๆ ที่มีอยูในทองถ่ิน ตามพิธีสารนาโงยา (Nagoya protocol) 

 

แผนการดําเนินงาน อพ.สธ. 

 

10.2 แผนเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานวชิาการ 

  เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัย เพ่ือการอนุรักษและใชประโยชน

ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร  ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา  มีการวางแผนและดําเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรตาง ๆ ใน

ดานพืชนําไปสูการพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ ตามแนวพระราชดําริ สําหรับในทรัพยากร

อ่ืน ๆ ใหมีแนวทางนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนไดอยางยั่งยืนโดยมีการดําเนินการดังน้ี 

10.2.1 แตงตั้ง “คณะกรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานการอนุรักษและ

พัฒนาการใชประโยชนจากพืชอนุรักษ อพ.สธ.” โดยมี อพ.สธ. เปนที่ปรึกษาและประสานงาน ทํา

หนาที่เปนแกนกลางในการดําเนินงาน ประสานงาน แนะนําและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน

ดานวิชาการ และมี “คณะทํางานการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชอนุรักษในพืชแต

ละชนิด” ตัวอยางเชน “คณะทํางานการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชมะเก๋ียง”, 

คณะทํางานการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชทุเรียน เปนตน ซึ่งขอพระราชทาน

แนวทางดําเนินงานพันธุกรรมพืช 9 ชนิด ไดแก ทุเรียน มะเกี๋ยง สัก ตีนฮุงดอย นอยหนาเครือ 

มะก้ิง กลวยไม ชาเมี่ยง ยางนา และจะมีคณะทํางานฯ พันธุกรรมทรัพยากรอ่ืน ๆ ตอไป โดยมี

เปาหมายในแตละทรัพยากรดังน้ี 

  1) ไดเชื้อพันธุ สารพันธุกรรม (genetic materials) ของพืชอนุรักษที่ศึกษาวิจัย

ภายใตโครงการวิจัยตาง ๆ  
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  2) ไดขอมูลเชิงวิชาการที่จะนําไปสูรูปแบบการวิจัยและอนุรักษพันธุกรรมพืชที่

ศึกษา ตามกรอบแนวคิดการวิจัยภายใตกิจกรรม อพ.สธ. ที่สนองพระราชดําริ ฯ  

  3) ไดผลงานวิจัยไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน ในดานตางๆ เปน

อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง เครื่องใชไมสอย ยา ฯลฯ  

  4) ไดพัฒนาบุคลากร /ศักยภาพของนักวิจัย / ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ การ

ศึกษาวิจัย /การถายทอดความรูเทคโนโลยี /ศักยภาพของศูนยประสานงานเครือขาย หรือ

ศักยภาพของชุมชน มีการถายทอดความรู เทคโนโลยีที่เหมาะสม ชุมชนสามารถดําเนินการ

ตอเน่ืองอยางยั่งยืน  

  5) ไดพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบที่เปนทรัพยากรพันธุกรรม

พืช และนําไปสูการถายทอดใหกับประชาชน ชุมชน ทําการตลาดใหกับผลิตภัณฑ สงเสริมใหมี

การผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายใตการควบคุมแบบมาตรฐานสากลยอมรับ เพ่ือใหไดผลิตภัณฑที่

มีคุณภาพตอไป 

 10.2.2 วางแผนรวมกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ดําเนินการศึกษาวิจัยการอนุรักษทรัพยากรตามแนวพระราชดําริที่พระราชทานใหไวและยังไมได

มีการดําเนินงาน โดยดําเนินงานใหครบถวน 

10.2.3 ประสานกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ เพ่ือดําเนินการ

จัดทําสรุปผลการศึกษาทดลองและระเบียนวิจัยงานอนุรักษทรัพยากรตามแนวพระราชดําริที่ได

ศึกษาวิจัยในระยะ 5 ปที่หก 

10.2.4 รวมกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาพิจารณาดําเนินการกําหนด

กรอบการศึกษาวิจัย อพ.สธ. ในระยะตอไป เพ่ือใหหนวยตาง ๆ ใชเปนกรอบแนวทางดําเนินงาน  

  

10.3  แผนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ.  

  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางและมาตรการดําเนินงานที่กําหนด

ไว จึงกําหนดการดําเนินงานภายใต 3 กรอบการดําเนินงาน และมีการดําเนินงาน 8 กิจกรรม 

  ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก ของ อพ.สธ. ดําเนินการภายใต 3 ฐานทรัพยากร 

ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในกิจกรรมโดยเปล่ียนชื่อกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมที่ลงทายดวยคํา

วาพืชเปนทรัพยากรทั้งหมด 

 

10.4 แผนการดําเนินการและพัฒนาในพ้ืนท่ีเปาหมาย 

  พ้ืนที่ที่ใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ให

สอดคลองกับแผนแมบท อพ.สธ. น้ัน มีหลายลักษณะ 

ก. พ้ืนที่ที่ใชแนวทางดําเนินงานตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ. 

ไดแกพ้ืนที่ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร ใชพ้ืนที่เปนเปาหมายหลัก เพ่ือดําเนินงาน

ในกิจกรรมสําหรับพ้ืนที่มาสนองพระราชดําริในกิจกรรมน้ี  ไมไดหมายความวาเปนการนําพ้ืนที่

น้ันเขามานอมเกลาฯ ถวาย เพ่ือใหเปนทรัพยสินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปน



  

แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก  (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564) 

57

พ้ืนที่ที่ดําเนินการโดยใชแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปกทรัพยากร และในอนาคตถา

หนวยงานน้ัน ๆ มีนโยบายในการใชพ้ืนที่ปกปกทรัพยากร เพ่ือกิจกรรมอื่น ๆ ทางหนวยงาน

สนองพระราชดําริฯ น้ัน ๆ สามารถดําเนินการแจงความประสงคเปล่ียนแปลงขนาดและขอบเขต

พ้ืนที่มายัง อพ.สธ. แตในกรณีที่เปนพ้ืนที่ลอแหลมตอการสูญเสียทรัพยากรที่มีคา อาจตองมีการ

ขอพระราชวินิจฉัย 

ข. พ้ืนที่นอมเกลาฯ ถวาย 

 - กรณีที่เปนหนวยราชการ  หนวยราชการท่ีนอมเกลาฯ ถวาย  พ้ืนที่น้ันตองมีเจาของ

พ้ืนที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย ผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยราชการน้ันจะตองเปนผูลงนามในหนังสือ

นอมเกลาฯ ถวาย และตองกําหนดขอบเขต มีแผนที่แสดงพ้ืนที่สวนที่นอมเกลาฯ ถวายชัดเจน 

 - กรณีที่เปนเอกชนอาจนอมเกลาฯ ถวายสิทธิการใชพ้ืนที่ดินของตน พ้ืนที่น้ันตองมี

เจาของพ้ืนที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยมีการกําหนดสิทธิการใชพ้ืนที่ดินของตน กําหนด

ระยะเวลาเพ่ือเปน “โครงการสมทบ” สําหรับโครงการ อพ.สธ. เชนในกิจกรรมปลูกรักษา

ทรัพยากร โดยใหปลูกรักษาทรัพยากร โดยสิทธิครอบครองที่ดินยังเปนของเอกชนผูนอมเกลาฯ 

ถวาย แตสิทธิและความรับผิดชอบในทรัพยากรตาง ๆ  เปนของ อพ.สธ. (เฉพาะพ้ืนที่ที่เจาของมี

กรรมสิทธ์ิในที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย)  

 - กรณีการนอมเกลาฯ ถวายพ้ืนที่ของเอกชน และทรงมีพระกรุณารับไวแลวเปนของ 

อพ.สธ. สํานักพระราชวัง  ซึ่งหมายถึงการที่ทรงพระกรุณารับไวน้ัน เปนการทรงรับทางพฤตินัย ผู

ที่นอมเกลาฯ ถวาย จะตองดําเนินการตอไปในทางนิตินัยเพ่ือถวายสิทธิ และใหการใชพ้ืนที่

ดังกลาวเปนไปเฉพาะเพ่ือ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง  

 

 10.4.1 การดําเนินงานพัฒนาในพ้ืนที่เปาหมายเฉพาะที่ไดพระราชทานพระราชดําริให

ไวหรือทรงมีพระราชวินิจฉัยแลว  

        ใหเรงรัดดําเนินงานใหครบถวนและเสร็จส้ินตามที่มีพระราชดําริ ทั้งน้ีหากมีการ

ขยายหรือเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือสาระสําคัญในการดําเนินงาน ใหนําความกราบบังคมทูลฯ 

ขอพระราชวินิจฉัยกอน ตัวอยางเชน 

 

                 การดําเนินงานของ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดําริโดยกองทัพเรือ 

(อพ.สธ. – ทร.) ในพ้ืนท่ีเกาะแสมสาร และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

เขาหมาจอ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

 

 

 

 

 



  

แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก  (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564) 

58

   โดยมีแนวทางดําเนินงานดังน้ี 

 1) ออกแบบ กอสราง ตกแตง จัดแสดงนิทรรศการและจัดการ 

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  ตามที่ทรงมีพระราชวินิจฉัย 

 2) สรางสวนพฤกษศาสตรพืชเกาะทะเลไทยบนเกาะแสมสารและ

จัดเปนแหลงศึกษาธรรมชาติ 

 3) พัฒนาพ้ืนที่บริเวณเกาะแสมสารและเกาะขางเคียงใหเปนแหลงเก็บ

รักษาพันธุกรรมพืชตามเกาะ 

 4) สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติตามเกาะ

ทั้งในอาวไทยและทะเลอันดามัน 

 5) ดําเนินการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชและทรัพยากรที่รวบรวมในพ้ืนที่    

เฉพาะที่จัดเตรียมไว 

 6) ดําเนินการปกปกพันธุกรรมพืช ชีวภาพและระบบนิเวศนของเกาะ

แสมสารและเกาะขางเคียง 

 7) ศึกษาและดําเนินการใชประโยชนพันธุกรรมพืชทรัพยากรชีวภาพ 

และสนับสนุนการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งเปนนักวิชาการ

และนักวิจัย 

 

การดําเนินงานในพ้ืนท่ี กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (อพ.สธ. - นทพ.) อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

   โดยมีแนวทางดําเนินงานดังน้ี 

 1)   ดําเนินการเปนศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก  

ตามแผนแมบทที่หนวยบัญชาการทหารพัฒนาทูลเกลาฯ ถวายเมื่อ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 

 2)  ศึกษาและดําเนินการใชประโยชนพันธุกรรมทรัพยากรตาง ๆ ที่มี

ศักยภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งเปนนักวิชาการ

และนักวิจัย 

 

10.4.2  การพัฒนาในพ้ืนที่เปาหมายเฉพาะท่ียังไมมีพระราชดําริหรือพระราชวินิจฉัย  

หรือที่มีแนวคิดการดําเนินงานในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  

   ให อพ.สธ. ประสานการดําเนินงานกับจังหวัดหนวยงานตางๆ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ที่เกี่ยวของ เพ่ือรวมกันพิจารณาวางแผนดําเนินงาน ทั้งน้ีใหพิจารณาความ

พรอมในดานตาง ๆ โดยเฉพาะเรื่องความพรอมของพ้ืนที่ที่จะดําเนินงาน ความพรอมของ

หนวยงาน  ศักยภาพของหนวยงาน  และทรัพยากรดําเนินงาน  โดยใหนําแผนการดําเนินงานขึ้น

ทูลเกลาฯ ถวาย  ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยกอน 
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11.  การสนองพระราชดําริโดยหนวยงานและองคกรตาง ๆ 

11.1 การขอสนองพระราชดําริโดยขอพระราชานุญาต  

ไดแก หนวยงาน ระดับกระทรวง กรม มหาวิทยาลัย เปนตน 

เม่ือหนวยงานตาง ๆ มีความสนใจที่จะสนองพระราชดําริใน อพ.สธ.  ใหดําเนินการดังน้ี 

  11.1.1 ประสานงานเพ่ือขอเขาทําความเขาใจในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยติด

ตอมาที่ รองผูอํานวยการ อพ.สธ. หรือ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เพ่ือทําความเขาใจใน

แนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. 

 11.1.2 เม่ือหนวยงานไดศึกษาและทําความเขาใจในแนวทางการสนองพระราชดําริอยาง

ถองแทแลวใหทําหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต พรอมรางรายชื่อคณะกรรมการ

ดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ เพ่ือขอเขารวมสนองพระราชดําริใน อพ.สธ. โดยสงมาที่ 

 

ผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 

ถนนราชวิถี  เขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร 10303                           

โทร/โทรสาร 0-2282-1850 และ 0-2282-0665 

 

 จากน้ันทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. จะดําเนินการนําความ

กราบบังคมทูลฯ ขอพระราชานุญาตใหรวมสนองพระราชดําริตอไป (ตัวอยางการทําหนังสือขอ

สนองพระราชดําริ ในภาคผนวกหนาที่ 129) 

 11.1.3 ขอพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. สนองพระราชดําริ

โดยหนวยงานน้ัน  ประกอบดวย หัวหนาหนวยงาน หรือ หัวหนาสวนราชการน้ัน ๆ เปนประธาน

คณะกรรมการดําเนินงาน และมีคณะกรรมการประกอบดวย รองประธานซึ่งเปนรองหัวหนา

หนวยงาน หรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ และใหแตงตั้ง เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 

ทําหนาที่เปนรองประธานคนสุดทาย สวนคณะกรรมการใหเปนหนวยงานยอยใหหนวยงานน้ัน ๆ 

ที่พรอมดําเนินการในการสนองพระราชดําริ สําหรับฝายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานให

เปนหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่ประสานงานกับคณะกรรมการฯ ในหนวยงานน้ัน ๆ และทาง 

อพ.สธ. ไดเปนอยางดี นอกจากน้ันฝายเลขานุการฯ ยังมีหนาที่ในการจัดการรับผิดชอบในการ

จัดการประชุม คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของแตละหนวยงานในภาพรวมทั้งหมด 

ตัวอยาง คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน 

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ .สธ . สนองพระราชดําริโดยกองทัพเรือ (อพ .สธ .-ทร .) 

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. สนองพระราชดําริโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

(อพ.สธ.-กฟผ.) คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. สนองพระราชดําริโดยจังหวัดอุตรดิตถ

(อพ.สธ.-อต.) เปนตน 

11.1.4 เม่ือไดรับพระราชทานพระราชานุญาตใหเขารวมสนองพระราชดําริ พรอมทั้งมี

พระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแลวน้ัน หนวยงานที่สนองพระราชดําริน้ัน ๆ  
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สามารถดําเนินการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ อยางเปน

ทางการ  เพ่ือรวมกันจัดทําแผนแมบทของหนวยงานและแผนปฏิบัติการรายปรวมกับ อพ.สธ. 

โดยมีกรอบการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริและเห็นพองตองกัน เพ่ือขอพระราชทานพระ

ราชวินิจฉัยตอไป   

11.1.5 การทําแผนปฏิบัติการรายปงบประมาณจะนําไปสูการจัดตั้งงบประมาณ

ดําเนินงานประจําป โดยในแตละปใหหนวยงานฯ  สงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการรายปให

สอดคลองกับแผนแมบทที่ทําไว  และสงมาใหกับ อพ.สธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป 

และ อพ.สธ. จะใหความเห็นชอบวาเปนไปตามกรอบแผนแมบท กรอบการดําเนินงานหรือไม 

โดยใหสงแผนปฏิบัติมาที่ อพ.สธ. โดยทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. นํา

ความกราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือทรงมีพระราช

วินิจฉัย แลวจะทําหนังสือไปยังสํานักงบประมาณเพื่อยืนยันวา เปนการสนองพระราชดําริใน 

อพ.สธ. ดังน้ันการทํากรอบแผนแมบท แผนปฏิบัติ จึงตองเปนไปตามกรอบกิจกรรมของ อพ.สธ. 

แนวทางการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณที่ประหยัด โปรงใส และใชเฉพาะในงานของ 

อพ.สธ. เทาน้ัน  

 

11.2 การสมัครเขามาสนองพระราชดําริโดยไมตองมีพระราชานุญาต  

แตโดยการพิจารณารับโดยผูอํานวยการ อพ.สธ.  

       

           11.2.1 การขอสนองพระราชดําริของสถาบันการศึกษา  

สถานศึกษาสมัครเขามาเพ่ือเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

 ตัวอยางสถาบันการศึกษาไดแก โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เปนตน รายละเอียดใน

แนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ในงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (หนา 49) และนําไปสูการประเมินเพ่ือรับการประเมินรับปาย

พระราชทานและเกียรติบัตรฯ ในการสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

11.2.2 องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล  

สมัครเขามาเพ่ือเปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

 โดยที่ทางองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล สามารถทําหนังสือเขามาสนอง

พระราชดําริโดยตรง ดังตัวอยางหนังสือในภาคผนวกหนา 123 การแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ.-ตําบลที่รวมสนองพระราชดําริ จัดทําแผนแมบท

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในเรื่องการทําฐานทรัพยากรทองถ่ินตําบลที่สนองพระราชดําริ (ตัวอยางใน

ภาคผนวกหนา 125) และนําไปสูการประเมินเพ่ือรับการประเมินรับปายพระราชทาน และ

เกียรติบัตรฯ ในการสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน  

 

12.    ระยะเวลาดําเนินงาน 

   ระยะเวลาดําเนินงานรวม 5 ป (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564) 
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13.  งบประมาณดําเนินงาน 

13.1   งบประมาณของ อพ.สธ. 

  อพ.สธ. เปนหนวยงานของสํานักพระราชวัง จึงไดรับงบประมาณจากสํานักพระ 

ราชวังในการดําเนินงานในกิจกรรมทั้ง 8 ของ อพ.สธ. และครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการและ

ติดตามการดําเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  

13.2   งบประมาณของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ 

       อพ.สธ. มีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนไปยังแหลงทุนตาง ๆ เพ่ือให

หนวยงานสนองพระราชดําริดําเนินงานของบประมาณ หรือขอทุนสนับสนุนในการดําเนินงาน

สนองพระราชดําริ อพ.สธ. ได เม่ือไดเห็นพองตองกันตามเง่ือนไขตาง ๆ และตามกรอบการ

ดําเนินงานตามแผนแมบทของ อพ.สธ. โดยที่การใชจายงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานใน 

อพ.สธ. ตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวของการของบประมาณ และตองเปนลักษณะ

ประหยัด เหมาะสม  มีความชัดเจนทุกขั้นตอน  และใชเฉพาะในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ 

อพ.สธ. เทาน้ัน  

13.2.1 งบประมาณปกติประจําปของหนวยงาน  หรือขอต้ังงบประมาณเฉพาะ

จากสํานักงบประมาณเพ่ือการรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 

13.2.2 ในกรณีที่หนวยงานขอต้ังงบประมาณ เพ่ือการรวมสนองพระราชดําริ 

อพ.สธ. น้ัน จําเปนตองไดผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ 

มีมติที่ประชุมและทําหนังสือแจงมาที่ อพ.สธ. หรือมีการประสานงานกับทาง อพ.สธ. เพ่ือให

ไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. ในเบ้ืองตนกอน  

หลังจากน้ันเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. จะนําความกราบบังคมทูลฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย และทําหนังสือ

ประสานสนับสนุนไปยังผูอํานวยการสํานักงบประมาณตอไป 

13.2.3 งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

13.2.4 งบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือแหลงทุนวิจัยอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

13.2.5 งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) (ตามระเบียบวิธีการของบประมาณ กปร.) 

    

14. องคกรการบริหารงาน 

    เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ และสอดคลองกับการ

บริหารงานภาครัฐในกระบวนการพัฒนาปกติ  จึงเห็นควรกําหนดองคกรการบริหารงาน อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564) ประกอบดวย 
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 14.1  ระดับนโยบาย  

  ไดแก         

  คณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะกรรมการ อพ.สธ.) (ดูรายชื่อใน

ภาคผนวก) 

  องคประกอบของคณะกรรมการ อพ.สธ. 

  1.เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนประธาน  

  2.หัวหนาสวนราชการ หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริรวมเปนคณะกรรมการ  

  3.รองหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ. ฝายวิชาการ เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

อพ.สธ. 

  หนาที่และภารกิจของคณะกรรมการ อพ.สธ. 

- รับนโยบายและกรอบการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงาน ในการสนอง

พระราชดําริ หรือสนับสนุน อพ.สธ.   

- หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน และองคกร มีหนาที่แตงตั้ง คณะกรรมการ

ดําเนินงานของตน โดยเสนอรายชื่อผานเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เพ่ือ

นําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาทขอพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการ อพ.สธ. 

- หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน และองคกรอํานวยการ สนับสนุนใหการ

ดําเนินงาน อพ.สธ. ในพ้ืนที่และเขตความรับผิดชอบของตนใหเปนไปตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคตามแผนแมบท อพ.สธ.   

 

     14.2   ระดับปฏิบัติ  

     14.2.1 คณะที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีประธานคณะท่ีปรึกษาและ

ประสานงาน   

 มีหนาที่ใหการปรึกษาแกประธานคณะกรรมการ อพ.สธ. และหนวยงานรวมสนอง

พระราชดําริตาง ๆ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ 

          14.2.2  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ สนองพระราชดําริโดยหนวยงาน/จังหวัด ซึ่งอาจเปนหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจตาง ๆ เชน หนวยงานระดับกรม เชน กรมวิชาการเกษตร (อพ.สธ.-กวก .) 

สถาบันการศึกษาตางๆ  เชนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (อพ .สธ .-จฬ .) เปนตน  เปน

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานตาง ๆ  โดยที่มีหัวหนาหนวยงาน หัวหนาสวน

ราชการ เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงาน  ทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ

แตละหนวยงานในภาพรวมท้ังหมด  โดยเสนอรายช่ือคณะกรรมการฯ ผานความเห็นชอบจาก

เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละออง

พระบาท ขอพระราชทานพระราชานุญาตแตงตั้ง เพ่ือสนับสนุนในการดําเนินงาน อพ.สธ. ตอไป  

ในกรณีของจังหวัดตาง ๆ จังหวัดที่เขารวมสนองพระราชดําริ เปนคณะกรรมการระดับจังหวัด  
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โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนประธานคณะกรรมการ

ดําเนินงาน (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในขอ 11.1 การขอสนองพระราชดําริโดยขอพระราชานุญาต)   

  องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน 

    1. คณะกรรมการดําเนินงานฯ ควรประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ และบุคลากร

เฉพาะสวนราชการของหนวยงานเอง การบูรณาการดําเนินงานรวมกับหนวยงานสวนราชการ

อ่ืนๆ รวมทั้งภาคเอกชนตาง ๆ ควรดําเนินการตั้งเปนคณะทํางาน โดยขอใหหนวยงานรวมสนอง

พระราชดําริดําเนินการสงรางคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. อยางเปนทางการ (ลงนามโดย

หัวหนาสวนราชการ, หัวหนาหนวยงาน) มายัง อพ.สธ. เพ่ือดําเนินงานตามขั้นตอนการขอ

พระราชทานพระราชานุญาต ใหตอไป 

 ตําแหนง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ควรเปน

ตําแหนงที่สามารถประสานงานกับหนวยงานภายในของสวนราชการของหนวยงานเองไดอยางดี 

เพ่ือใหเกิดการประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ภายใน

หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ ตําแหนง

กรรมการและเลขานุการ ควรเปนตําแหนง “หัวหนาสํานักงานจังหวัด” เพ่ือที่จะสามารถ

ประสานงานรวมกับทุกหนวยงานในสังกัดของจังหวัดน้ันๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ “หัวหนาฝาย

ยุทธศาสตรจังหวัดและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ” เปนผูชวยกรรมการและเลขานุการ เปนตน    

 

    2. รายนามคณะกรรมการดําเนินงานฯ  

   -  หนวยงานที่เปนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ 

    -  หนวยงานอื่นๆ เชน กรมตาง ๆ สถาบันการศึกษาฯ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของ 

                หนวยน้ันๆ เสนอ 

    -  ตําแหนงเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินงานฯ ใหเปนผูที่ประสานงานไดดี

สามารถติดตามการดําเนินงานไดอยางสม่ําเสมอ  ผูดํารงตําแหนงเลขานุการตางวาระกันอาจมา

จากตางหนวยราชการ และใหมีตําแหนงผูชวยเลขานุการ 

     -  ใหแตละหนวยงานแตงตั้ง เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เขาไปเปนหน่ึงในรอง

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ  เพ่ือจะไดเขาประชุมติดตามงาน รับทราบปญหาตาง ๆ และ

ทําความเขาใจในงานของ อพ.สธ. ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของหนวยงานในทุก

ครั้ง  

   -  รายชื่อคณะกรรมการฯ ดังกลาวสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได ทุกครั้งที่มีการ

เปล่ียนแปลงขอใหทําหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง ผอ.อพ.สธ. เพ่ือดําเนินการขอ

พระราชทานพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแมบทระยะ 5 ป

ที่หก 

หมายเหตุ 

เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. จะเขาไปเปนรองประธานคณะกรรมการ ของ

คณะกรรมการดําเนินงานฯ ในทุกๆ หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ 
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    ตัวอยางชื่อคณะกรรมการดําเนินงานฯที่ถูกตอง ยกตัวอยางที่สนองพระราชดําริโดย 

กองทัพเรือ  

ชื่อเต็มคือ 

โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สนองพระราชดํารโิดย กองทัพเรือ 

ชื่อยอคือ  (อพ.สธ. – ทร.) 

 

      เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนผูออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานของหนวยงานที่สนองพระราชดําริ โดยพระราชานุญาตของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแนบรายช่ือผูดํารงตําแหนงในขณะน้ันๆ เพ่ือใหเกียรติแก

ผูรวมสนองพระราชดําริ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ ขอใหทําหนังสือ

แจงไปที่ อพ.สธ. เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทราบฯ ตอไป 

  

หนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน 

    -    จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานที่มีหัวหนาสวนราชการน้ัน ๆ เปนประธาน 

                   อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

             -    รางและจัดทําแผนแมบทของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบทของ อพ.สธ. 

             -    รางและจัดทําแผนปฏิบัติการรายปใหสอดคลองกับแผนแมบทของ อพ.สธ. 

       -    ดําเนินงานและติดตามงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคลองกับแนว 

         ทางการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. 

    -    สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนที่โครงการฯ 

    -    จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  

                   และรายงานประจําปงบประมาณ 

    -    แตงตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามแนวทาง 

                   การดําเนินงาน อพ.สธ.               

 14.2.3  คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยมีหัวหนาคณะปฏิบัติงานวิทยาการ

อพ.สธ. เปนประธานโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมฯ โดยมีสมาชิกชมรมคือนักวิจัย/

คณาจารย/อาสาสมัคร จากหนวยงานที่รวมสนองพระราชดาํริ เปนตน 

        หนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน 

   รับนโยบายและประสานงานกับ อพ.สธ. มีหนาที่จัดบุคลากรเขาสํารวจ เก็บ

รวบรวม ศึกษาพืชพรรณและทรัพยากร และงานวิจัยตอเน่ืองตามแผนงานของ อพ.สธ. 

 14.2.4  คณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดูรายชื่อในภาคผนวก) โดยมี 

รองผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนประธานคณะทํางาน และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เปน

เลขานุการคณะทํางานในแตละกลุมของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ 10 กลุม โดยมี
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คณะทํางานที่มาจากหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ มีหนาที่พิจารณาใหแนวทางในการจัดทํา

และปรับปรุงแผนแมบท อพ.สธ. เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 

15. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

การทําแผนปฏิบัติการจะนําไปสูการจัดตั้งงบประมาณดําเนินงานประจําป  โดยในแตละป

ใหหนวยงานฯ สงรายละเอียดใหกับ อพ.สธ. และ อพ.สธ. จะพิจารณาและใหความเห็นชอบวา

เปนไปตามกรอบแผนแมบท กรอบการดําเนินงานหรือไม(ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม ของทุกป) 

ทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ  นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือ

ทรงมีพระราชวินิจฉัยแลวจะทําหนังสือไปยังสํานักงบประมาณเพ่ือยืนยันวา เปนการสนอง

พระราชดําริใน อพ.สธ.  ดังน้ันการทํากรอบแผนแมบท  แผนปฏิบัติ  จึงตองเปนไปตามกรอบ

กจิกรรมของ อพ.สธ. แนวทางการดําเนินงาน  การจัดทํางบประมาณที่ประหยัด  โปรงใส  และใช

เฉพาะใน อพ.สธ. เทาน้ัน  

 15.1   หนวยงานตาง ๆ โดยคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ  

จัดทําแผนปฏิบัติการ อพ.สธ. ระยะ 5 ป (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

และแผนปฏิบัติการประจําป โดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของหนวยงานของตน เชนบรรจุอยูใน

แผนปฏิบัติราชการของ จังหวัด มหาวิทยาลัย กรม กระทรวง เพ่ือผูกพันในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปของแตละหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริน้ัน ๆ 

 15.2   แผนปฏิบัติงานที่จัดขึ้นในแตละป จะตองคํานึงถึงผลประโยชนทั้งระยะตนและ

ระยะยาว ครุภัณฑและส่ิงกอสรางตาง ๆ  จะตองเปนประโยชนและมีความตอเน่ือง 

 15.3  การปฏิบัติตามแผนงานประจําปที่จัดทําขึ้นตองไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ และนําเสนอมายังทานเลขาธิการ

พระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนขั้นตน  เพ่ือนําความขึ้นกราบบังคมทูลฯ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัยตอไปหลังจากน้ัน อพ.สธ. 

จะทําหนังสือยืนยันวาหนวยงานไดทํางานสนองพระราชดําริสอดคลองตามแผนแมบท  เพ่ือขอรับ

การสนับสนุนไปยังสํานักงบประมาณหรือแหลงทุนตาง ๆ ตอไป 

 

16.  การติดตามประเมินผล 

 16.1  ใหมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนอง

พระราชดําริน้ัน ๆ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง  และใหคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน จัดการ

ประชุมและรายงานผลใหคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ทราบอยางสมํ่าเสมอ และกอน

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ เพ่ือขับเคล่ือนงานและเพื่อให

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานน้ัน ๆ รับทราบผลงานและอุปสรรคตาง ๆ  
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 16.2  การติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ โดยที่คณะ 

กรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ สงรายงานแสดงความกาวหนาของ

การดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน และรายงานประจําปทุก ๆ ป ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 

โดยผานทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ.  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

16.3 รองผูอํานวยการ อพ.สธ. (นายพรชัย จุฑามาศ) และ/หรือ เลขานุการคณะ 

กรรมการ อพ.สธ. (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย) เขารวมประชุมชี้แจงและรวมพิจารณา

ในการดําเนินงานรวมสนองพระราชดําริ รวมถึงไปเยี่ยมเยียนและติดตามงานกับหนวยงานและ

รวมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินงานในแตละหนวยงานที่สนองพระราชดําริ ตามวาระที่

เหมาะสมและที่จัดขึ้น 

 16.4  การประเมินผลการดําเนินงาน อพ.สธ. กระทําโดยคําส่ังของผูอํานวยการ อพ.สธ.

เทาน้ัน หนวยราชการที่รวมสนองพระราชดําริ หากมีความประสงคใหมีการประเมินผลการ

ดําเนินงาน ในสวนที่ตนรวมสนองพระราชดําริ จะตองสงรางโครงการประเมินผลใหผูอํานวยการ

อพ.สธ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน  

16.5  การประเมินผลการดําเนินงาน อพ.สธ. สํานักพระราชวัง สามารถดําเนินการได

โดยความเห็นชอบของเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เทาน้ัน   

 16.6  อพ.สธ. จัดทํารายงานประจําป ทําแผนปฏิบัติการรายปในสวนของ อพ.สธ. และ

ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  มีการประชุมประจําปของคณะกรรมการ อพ.สธ. เพ่ือสรุป

ผลงานประจําปของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริทุกหนวยงาน โดยมีทานเลขาธิการ

พระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนประธาน และทูลเกลาฯ ถวายรายงานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือมีพระราชวินิจฉัยตอไป 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พระราชดาํริ พระบรมราโชวาท พระราชดาํรัส 

 ท่ีเกี่ยวของกบัทรัพยากรธรรมชาติและจุดเร่ิมตน อพ.สธ. 
 

 1)  พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปกรักษายางนา 
  ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ

แรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดย

รถไฟ ตอมาเสด็จฯ โดยรถยนต เม่ือเสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมีตน

ยางขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดําริที่จะสงวนบริเวณปาตนยางน้ีไวเปนสวนสาธารณะดวย

พระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคเพราะมีราษฎรเขามาทําไรทําสวนใน

บริเวณน้ันมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหมในอัตราที่ไมสามารถจัดได 
 

 2)  พ.ศ. 2504 ปาสาธิตทดลอง 
  เม่ือไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได จึงทรงทดลองปลูก

ตนยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระตําหนัก

เปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลาน้ัน ในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระ

ตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พรอมขาราชบริพาร เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน 

1,250 ตน ตนยางที่ทายางสูญส้ินแตพันธุกรรมของยางนาเหลาน้ันยังอนุรักษไวไดที่สวนจิตรลดา 
  ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน

บริเวณท่ีประทับสวนจิตรลดา เพ่ือใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต นักศึกษาแทนที่จะตอง

เดินทางไปทั่วประเทศ 

 

 3)  วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเร่ืองรักษาทรัพยากร 

 พระบรมราโชวาทในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษา ดังความตอนหน่ึงวา 
“....ธรรมชาตแิวดลอมของเรา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมนํ้า ทะเล และอากาศ มิได

เปนเพียงส่ิง สวยๆ งามๆ เทาน้ัน หากแตเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเรา และการ
คุมครองส่ิงแวดลอมของเราไวใหดีน้ี ก็เทากับเปนการปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเรา
ดวย...” 

 
 4)  วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเร่ืองรักษาทรัพยากร 
 พระราชดํารัสในการเสดจ็ฯ ออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ดังความตอนหน่ึงวา 
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“...ทุกวันน้ีประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ทั้งทรพัยากรธรรมชาติและ  

ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนํามาใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณและเสถียรภาพอันถาวรของ

บาน เมืองไดเปนอยางด ีขอสําคัญเราตองรูจักใชทรัพยากรน้ันอยางฉลาด คือไมนํามาทุมเทใชให

ส้ิน เปลืองไปโดยไรประโยชน หรือไดประโยชนไมคุมคา หากแตระมัดระวังใชดวยความประหยัด

รอบ คอบ ประกอบดวยความคดิพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดย

มุงถึงประโยชนแทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาต ิทั้งในปจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...” 

 

 5)  พ.ศ. 2528 ทรงใหใชเทคโนโลยีเพาะเล้ียงเนือ้เยื่ออนุรักษพันธุกรรมพืช 
   ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอม

ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร

หองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชที่โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแส

ใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่น่ังไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง 

  ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช  ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณ

นําไปสูการขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ  ซึ่งเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ  แลว

อนุรักษไวอีกหลายชนิด  ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง  และสมอไทย

ในพระที่น่ังอัมพรสถานมงคล  ในขณะเดียวกันก็ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรม

ของพืชเอกลักษณในสภาวะปลอดเช้ือในอุณหภูมิต่ํา เพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนไดใน

อนาคต จนทําใหเก็บรักษาเน้ือเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมีเน้ือเยื่อ

ขนุนที่รอดชีวิตอยูได 23 เปอรเซ็นต  

 

 6)  พ.ศ. 2529 ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย 
  มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ

เพ่ือเตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน

เปาหมายคือ หวายขอดํา หวายนํ้าผึ้ง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกํา

พวน หวายงวย และหวายขี้เส้ียน เม่ือขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา และหวายตะคา

ทองแลว ก็ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลาน้ันในปายาง

นาใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกที่ศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส อีกดวย 
  การดําเนินงานเก่ียวกับหวายไดมีการขยายผลไปสูความรวมมือระหวางโครงการสวน

พระองคฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับสวนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงรวบรวมพันธุ

หวายขึ้นในพ้ืนที่ 1,000 ไร ที่ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เม่ือป พ.ศ. 2532 

และไดนอมเกลาฯ ถวายเปนสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งนอกจาก
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จะเปนสถานที่อนุรักษพันธุหวายชนิดตาง ๆ ของประเทศไทยแลว ยังไดใชเปนสถานศึกษา วิจัย 

และขยายพันธุหวายเศรษฐกิจ เพ่ือใหผลประโยชนถึงประชาชนอยางกวางขวางดวย 
 

 7)  พ.ศ.2529 ทรงใหสรางสวนพืชสมุนไพรในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา 

พระราชวังดุสิต 

  ในป พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให

จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา  เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมา

ปลูกเปนแปลงสาธิต  และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ  ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี

การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร  โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน 
 

 8)  พ.ศ. 2531 ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น 
  เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ใหดําเนินการผสมพันธุผัก

สองชั้น (double hybridization) พรอมกันไปทั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
และในหองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา  

 

9)  พ.ศ. 2547 ทรงใหประเทศท่ีกําลังพัฒนารูเทาและรูทันในเร่ืองการศึกษาวิจัย 

  เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงมีพระราชดํารัส ในพิธีเปดการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติ เจาฟาจุฬาภรณ ครั้งที่ 5 เรื่อง

วิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ความตอนหน่ึงวา  

  “....ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการ

นําผลที่ไดไปปรับใชในกิจการดานตาง ๆ อยางกวางขวาง ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับ

ทุกทานวา ความรูตาง ๆ เหลาน้ัน แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไม

พิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและ

ส่ิงแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน เหตุน้ี ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาจําเปน

จะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน  จึงเปนที่นายินดีอยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตาง ๆ 

มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งนําเสนอผลงานการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของ

พันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรูดานพันธุศาสตรไปปรับใชใน

กิจการดานตาง ๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความ

ปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ...” 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พระราชดาํรัสท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

1) วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ทรงใหรักษาศิลปวัตถุและโบราณสถาน 

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสในพิธีเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

“ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเปนของมีคุณคาและจําเปนแก

การศึกษาคนควาในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของ

ชาติไทยที่มีมาแตอดีตควรสงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล ” 

  
2) วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ทรงใหเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม 

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

“ งานดานการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมน้ัน คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญา

และทางจิตใจซึ่งเปนทั้งตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอ่ืน ๆ ทั้งหมด และ

เปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป ” 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

พระราชดาํริ พระราโชวาท พระราชดาํรัส พระราชวินิจฉัย 

ท่ีเกี่ยวของกบัทรัพยากรธรรมชาติและ อพ.สธ. 

 

1) พ.ศ. 2535 ทรงใหกอตั้ง อพ.สธ. 

เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช 
กุมารี มีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ  วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการโครงการ

สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการ อพ.สธ. โดยมอบหมายใหฝายวิชาการ โครงการสวน

พระองคฯ  เปนผูดําเนินการ สําหรับงบประมาณดําเนินงานน้ัน สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (กปร.) สนับสนุนใหกับโครงการสวนพระองค

สวนจิตรลดา เพ่ือใชในการดําเนินงานของ อพ.สธ. ไดแกการจัดสรางธนาคารพืชพรรณ ขึ้นในป  

พ.ศ. 2536  สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ด สารพันธุกรรม (DNA) และเน้ือเยื่อพืช 

(plant tissue culture) และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานในทุกกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม ของ 

อพ.สธ. เรื่อยมาจนกระทั่งปงบประมาณ 2549 สํานักพระราชวังจึงจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

ดําเนินงาน อพ.สธ. ตอไปในฐานะเปนหนวยงานหน่ึงของสํานักพระราชวัง 

 
2) วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานของ อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปท่ีหน่ึง 

ณ อาคารที่ประทับในสํานักงานชลประทานเขต 1 ถนนทุงโฮเตล จังหวัดเชียงใหม 
   มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผานไปทางจังหวัดนนทบุรี 

ทอดพระเนตรเห็นพันธุไมเกายังมีอยูมาก บางพันธุอาจยังคงมีลักษณะดีอยู เชน ทุเรียน แตสวน

เหลาน้ันกําลังจะเปล่ียนสภาพไป จึงทรงหวงวาพันธุไมเหลาน้ันจะหมดดวย 
   พระราชทานแนวทางการอนุรักษพันธุกรรมพืช ควรอนุรักษพันธุกรรม

พืชที่มิใชพืชเศรษฐกิจไวดวย 
   ตามเกาะตาง ๆ มีพืชพรรณอยูมาก แตยังไมมีผูสนใจเทาไร จึงนาจะมีการ

สํารวจพืชพรรณตามเกาะดวย 
   พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช ควรใชวิธีปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจของพืชพรรณ และเกิด

ความปติที่จะศึกษาและอนุรักษตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษ

แลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง  จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเปนผลเสียตอประเทศ

ในระยะยาว 
   มีพระราชดํ าริ ใหทํ าศูนย ขอ มูลพันธุกรรมพืช  โดยมีโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเปนภาพสีได เพ่ือความสะดวกในการอางอิง

คนควา  
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3) วันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน “งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน” 

ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก จังหวัดตาก 
   พระราชทานแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 การนําตนไมมาปลูกเพ่ิมเติมใหเด็กรูจักน้ัน ตองไมมีพืชเสพติด 
   ควรใหเด็กหัดเขียนตํารา จากส่ิงที่เรียนในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
   ควรนําตัวอยางดิน หิน แร มาแสดงไวในหองพิพิธภัณฑพืชดวยเพราะใน

จังหวัดตาก มีหิน แร อยูมากชนิด 
 

4) วันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ทรงให อพ.สธ. ดําเนินงานในพ้ืนท่ีตาง ๆ 

ณ เขาเสวยกะป ในศูนยศกึษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ จังหวัด

เพชรบุรี 
   ทรงให อพ.สธ. ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ 
   ทรงใหอนุรักษตนหวาใหญในบริเวณพระราชวังไกลกังวล ซึ่งเขาใจวาจะ

เปนตนหวาที่ขึ้นอยูในที่น้ันกอนมีการกอสรางพระราชวัง 
   ทรงใหทําการสํารวจข้ึนทะเบียนรหัสตนพืชที่ขึ้นอยูเดิม  ในศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
   ทรงใหวัดพิกัดตําแหนงของตนพืชที่ขึ้นทะเบียนไว 
   ทรงใหรวบรวมพันธุกรรมหวายชนิดตาง ๆ  
   ทรงใหมีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไวในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 
  

5) วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  ทรงใหดําเนินงานเร่ืองการจดัการฐานขอมูล

และส่ือในการสรางจิตสํานึกแกเยาวชนใหรักพืชพรรณ 

ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา กรงุเทพมหานคร 
   ทรงใหหาวิธีดําเนินการใหขอมูลที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงาน

ตาง ๆ ส่ือถึงกันในระบบเดียวกันได 
   ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กเกิดความสนใจในพืชพรรณตาง ๆ และ

เกิดความสงสัยตั้งคําถามตนเองเก่ียวกับพืชพรรณที่ตนสนใจน้ัน ซึ่งจะนําไปสูการศึกษา 

คนควาวิจัย ทดลองอยางงาย ๆ ที่โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนักก็สามารถ

ดําเนินการได หากอาจารยในโรงเรียนตาง ๆ ทําไดก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด 
 

6) วันท่ี14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 พระราโชวาทและแนวทางการดาํเนินงาน อพ.สธ.

ระยะ 5 ปท่ีสอง 

      ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
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   พระราชทานพระราโชวาทใหคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ

บริหารผูรวมสนองพระราชดําริและผูทูลเกลาฯ ถวาย ที่เฝาทูลละอองพระบาทในการประชุม

ประจําปโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
“ ขาพเจายินดีและขอบคุณที่ทุกคนเขามาประชุมกันพรอมหนาในวันน้ี  ดังที่ได 

กลาวมาแลววา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ น้ี ไดดําเนินการมาเปนเวลาถึง 5 ปแลว และคิด

กันวาจะทําตอไปในชวงที่สองอีก 5 ป และคิดมาใหมวาในขั้นที่สองน้ีจะทําในลักษณะไหน ที่จริง

ในเบ้ืองตนน้ัน  ขาพเจาก็มิไดเปนนักพฤกษศาสตรหรือศึกษาทางน้ีมาโดยตรง ถึงแมศึกษาตอนน้ี

ก็คงจะสายไปเสียแลวเพราะวาขณะน้ีไมสามารถที่จะจําชื่อคน สัตว ส่ิงของไดมากเทาที่ควร แตวา

เหตุที่สนใจในพืชพรรณหรือทรัพยากรตาง ๆ ของประเทศเรามานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง

พืช เหตุผลที่ศึกษาเพราะถือวางายตอการศึกษาอยางอ่ืน เวลาไปไหนที่มีคนตามกันเยอะแยะ ถา

ศึกษาสัตว สัตวก็ว่ิงหนีหมด แตพืชน้ันเขาอยูใหศึกษาได พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจวา 

นอกจากทางกรมปาไมซึ่งไดติดตอกันในครั้งแรก เบ้ืองตนเพราะวาชอบไปทองเที่ยวในที่ตาง ๆ 

ตามปาเขา ดูวาในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตาง ๆ  

ตามที่กลาวมาแลวน้ี ก็ยังเห็นวามีหนวยงานของรัฐ ของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานของราชการ เชน 

กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช ศึกษาวาพืชก่ี

ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดตาง ๆ เรื่องการอนุกรมวิธาน เปนตน ก็ศึกษากันหลายแหง จึงเกิด

ความคิดขึ้นมาวานาจะมีการรวบรวมวาแตละสถาบันน้ัน ไดทํางานในสวนของตนอยางไร 

ยกตัวอยางเชน พืช ก็ไดศึกษาพืชแตละแหง ไดรวบรวมน้ันชื่อตางกันหรือซํ้ากันอยางไร 

เพ่ือที่จะใหรวมกันวาทั้งประเทศน้ันเรามีอะไรกันบาง ที่จริงแลวงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดน้ีเปน

เรื่องที่ทําไดยากและทําไดชา คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวน้ันครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามี

หลาย ๆ หนวยงานชวยกันครอบคลุมก็อาจจะไดมาก ถาตางคนตางไมรูกัน ก็อาจจะเกิดเปนที่นา

เสียดายวาจะไมไดขอมูลเต็มที่ จึงคิดวาอยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการ

คนควารวมไวดวยกัน ในวังมีความรูสึกวา 1 ตารางกิโลเมตรของวังน้ีก็ใหญโตพอสมควร แตวาที่จริง

แลวถาจะเอางานทุกส่ิงทุกอยางมาสุมกันยอมจะไมพอ พ้ืนที่ไมได ก็ตองทํางานอะไรที่จะประหยัด

ที่ดินที่สุด ในตอนน้ันก็เลยคิดวาทําฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึง

ได จึงพัฒนาจากจุดน้ันมาเปนงานตาง ๆ ที่ ดร.พิศิษฐ ไดกลาวเม่ือสักครูน้ี ซึ่งงานที่กลาวถึงน้ีก็

เปนงานที่หนวยงานราชการตาง ๆ ไดทํามาแลวเปนจํานวนมาก และหลังจากโครงการ ฯ น้ีก็มี

การตั้งขึ้นใหม เพราะฉะนั้นก็ยังคิดวาถามีการไดประชุมกันพรอมกันอยางน้ี จะไดมาตกลงกัน

แนนอนวาใครทําอะไร และในสวนที่เหมือนกัน ถาซํ้ากันโดยไมจําเปนก็อาจจะตกลงกัน แบงกัน

วาอันน้ีงานน้ีใครจะทํา หรืองานที่หนวยโครงการทางดานสํานักพระราชวังเคยทําอยู แตวาเม่ือมี

หนวยงานที่เขามารับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว ทางสํานักพระราชวังก็คิดวานาจะตัดไดในสวน

น้ันและก็หันมาทํางานทางดานการประสานงานหรือความรวมมืออยางน้ีเปนตน ซึ่งเขาใจวาก็เปน

การทันสมัยในปจจุบัน ซึ่งประเทศคอนขางจะฝดเคือง เพราะฉะน้ันทํางานอะไร ถึงแมจะเปนงาน

ที่ดี ถาตกลงกันไดแลวก็จะเปนการประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณในสวนน้ี ไม

จําเปนตองใหในหนวยงานอ่ืนหรือถาใหหนวยงานอ่ืนทําก็ตองใหทําไป และงานน้ีเราอาจจะตอง

มาน่ังพิจารณาคิดดูวาจะทํางานไดโดยประหยัดอยางไร บางสวนที่อาจจะยังไมจําเปนในข้ันน้ีหรือ
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วาทําไดไมตองเนนเรื่องความหรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใชจริง ๆ และก็

ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็ดี 

  สวนสําหรับเรื่องของโรงเรียนน้ัน ก็ไดมีประสบการณในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนใน

ภาคตาง ๆ มาหลายแหง ก็เห็นวาเรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมี ความรัก

ทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผนดิน น้ีก็คือรักส่ิงที่เปนสมบัติของตัวเขา การที่ใหเขารักษา

ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขาน้ัน ทําไดโดยสรางความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เรา

ก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาส่ิงน้ันคืออะไร เขาจะรูสึกชื่นชม

และรักหวงแหนในส่ิงน้ันวาเปนของตนและจะทําใหเกิดประโยชนได เคยไดแนะนําโรงเรียนตาง ๆ 

ที่ไดไปเยี่ยมไมเฉพาะแตโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ น้ี โรงเรียนทั่ว ๆ ไปดวยวา นอกจากพืช

พรรณแลว ส่ิงที่มีในธรรมชาติหรือส่ิงที่หาไดงาย ๆ น้ันก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตาง ๆ 

ไดหลายอยางแมแตวิชาศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไม ไมตองหาของอ่ืนใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่อง

ภาษาไทยการเรียงความก็อาจชวยในการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือหรือแตงคําประพันธ

ในเรื่องของพืชเหลาน้ีได หรือเปนตัวอยางงานศึกษา งานวิทยาศาสตร หรือวิชาอ่ืน ๆ ดังที่       

ดร.พิศิษฐ ไดกลาวมา ในที่น้ีที่ยังไมเคยกลาวคือเรื่องของวิชาการทองถ่ิน ซึ่งเปนนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการอยูแลว ที่วาจะใหนักเรียนไดศึกษาความรูทองถ่ิน นอกจากความรูที่เปน

มาตรฐานจากสวนกลางมาแลว แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู อาจารยในทองถ่ินน้ันไดรวบรวม

ความรูหรือไดแตงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถ่ิน แตใน

ดานของธรรมชาติน้ันยังมีคอนขางนอย เทาที่ไปแนะนํามาในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรน้ัน 

ไดเสนอวาไมใชเปนเฉพาะที่วาจะใหเด็กนักเรียนปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยาง

เดียวก็จะพยายามจะใหออกไปดูขาง ๆ โรงเรียนวาที่น่ันมีอะไรอยู และตนไมน้ันชื่ออะไร เปนอะไร 

พอดีมีประสบการณจากการที่ไดเคยออกไปสงเสริมในเรื่องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ที่เริ่ม

ทํางานเมื่อ พ.ศ. 2523  ในชวงน้ันออกไปทํางานก็ทํางานอยางคอนขางจะเบ้ียนอยหอยนอย คือ

เงินไมคอยมีตองออกเองบาง ทําใหไมมีเงินที่จะสงเสริมเรื่องเมล็ดพันธุผัก หรืออุปกรณเครื่องใช

มากนัก ไดครบทุกแหงก็ใหใชพืชผักในทองถ่ินน้ัน เขาก็รูและก็มีชื่อพ้ืนเมือง แตวาพอเอาเขาจริง 

แมแตชื่อวิทยาศาสตรยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร ก็นํามาศึกษา และเวลาน้ีก็ไดเห็นวามีการศึกษา

อยางกวางขวาง คือ ไดศึกษาวาคุณคาทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหลาน้ันมีอะไรบาง และไดมีการ

วิเคราะหพิษภัยของพืชเหลาน้ันไวดวย เดิมเทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นวา

คนรับประทานกันอยูประจําก็ยังมีอายุยืน แตเห็นวาจากการวิจัยของนักวิชาการก็ไดทราบวามีพืช

พ้ืนบานบางอยางที่รับประทานกันอยูมีพิษบาง ทําใหเกิดความคิดที่วาถาบริโภคกันในสวนที่เปน

ทองถ่ินก็อาจจะไมเปนพิษเปนภัยมาก เพราะวาในวันน้ันเก็บผักชนิดน้ีไดก็นํามาบริโภค อีกวันก็

เก็บไดอีกอยางก็นํามาบริโภค แตถาสมมติวาเปนการสงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลว ก็จะมีการ

ขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางน้ีซ้ํา ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายตอรางกายเปน

อยางยิ่งก็อาจจะเปนได อันน้ีที่ยกตัวอยางแสดงวาวิชาการน้ีแตกแขนงไปหลายอยาง และมี

การศึกษาไดหลายอยาง และก็มีบุคคลหลายคนที่ชวยกันคิดชวยกันทํา ถาจะชวยกันจริง ๆ น้ี ก็

อาจจะตองแบงหนาที่ ถึงขั้นตอนน้ีก็ตองแบงหนาที่กันเพ่ือที่จะแบงในดานปริมาณงานที่ทําหรือ

งบประมาณที่ทํา ก็ไดรับการส่ังสอนจากผูหลักผูใหญอยูเสมอวา ถาคนเรามีความคิดพุงแลนอะไร
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ตาง ๆ นานา ก็คิดได แตถึงตอนทําจริง มีขั้นตอนเหมือนกัน การใชคนใหทําอะไรน่ี ก็ตองคิดถึง

กระบวนการวา จะไปถึงเปาหมายที่เราตองการน้ัน จะตองใชทั้งเงินใชทั้งเวลา ใชทั้งความคิดความ

อานตาง ๆ ซึ่งจะไปใชใครทําก็ตองใหแนใจวา เขาเต็มใจหรืออาจเต็มใจแตวาภารกิจมากมีเวลาจะ

ทําใหเทาใด หรือเขาอาจทําใหดวยความเกรงใจเราแลววาทีหลัง อยางน้ีเปนตน ก็บอกวาไม

เปนไร เพราะวาเวลาทําอะไรก็มิไดบังคับ ก็ขอเชิญเขารวมชวยกัน แตถาคนใดมีขอขัดของหรือมี

ขอสงสัยประการใด ก็ไถถามกันไดไมตองเกรงใจ เพราะถือวาทํางานวิชาการแบบน้ีไมเคยจะคิดวา

โกรธเคือง ถาใครทําไมได ไมไดก็แลวไป ก็ทําอยางอ่ืนทําอยางน้ีไมได ก็ตองทําไดสักอยาง คิดวา

โครงการน้ีขั้นตอนตอไป อาจจะตองดูเรื่องเหลาน้ีใหละเอียดยิ่งขึ้น ใครทําอะไรได และประโยชน

อาจจะมีอีกหลายอยาง เชน งานบางอยางหรืออยางพืชน้ีจะมีประโยชนในเชิงธุรกิจไดอีกก็มีดวย

ซ้ํา ถาเราทราบสรรพคุณของเขาและนํามาใช ในสวนที่วาถาขยายพันธุแลวอันตราย คือ การ

ขยายพันธุเหลาน้ีก็อาจจะเปนการชวยในเรื่องของการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎรเพ่ิมขึ้นอีกก็อาจ

เปนได ทั้งน้ีก็ตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ ส่ิงที่ถูกตองอะไรที่เปนคุณ อะไรที่เปนโทษ และยังมี

เรื่องที่เกี่ยวของในเรื่องของงาน ของเงิน ในที่น้ียังมีเรื่องเพ่ิมอีกเรื่องหน่ึงคือ เรื่องของที่ดิน อาจจะ

ตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินน้ันอยูในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะใด ศึกษาใน

เรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธ์ิหรือหนาที่ทําอะไรบาง ใครทําอะไรไมได เรื่องเหลาน้ีเปน

เรื่องที่จะตองศึกษา เปนเรื่องที่จะตองจุกจิกมากอีกหลายอยาง ที่พูดน้ีมิไดหมายความถึงวาจะเปน

การจะจับผิดวาใครทําผิดใครทําถูก แตวางานโลกปจจุบันน้ี ทําอะไรก็รูสึกวาเรื่องการรักษา

มาตรฐานน้ันเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาตอไปงานน้ีเราอาจจะไมใชจํากัดอยูแตภายในประเทศ 

อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอ่ืนดวย เปนการสรางความเจริญใหแกประเทศ เพราะฉะน้ัน

จะตองมีการทํางานในลักษณะที่คนอ่ืนยอมรับได น่ีก็เปนความคิดเกี่ยวกับโครงการน้ี” 

  

7) วันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการดาํเนินงานท่ีเกาะ

แสมสาร และเกาะขางเคียง 

พระราชทานพระราชดําริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ    

นายพิศิษฐ วรอุไร ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ เม่ือคราวนําคณะเจาหนาที่มูลนิธิ TOTAL และเจาหนาที่ปาไมจากประเทศฝรั่งเศส
เขาเฝาถวายรายงานการสํารวจเบ้ืองตนที่เกาะแสมสาร โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังน้ี 

 ใหดําเนินการทั้ง 9 เกาะ เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง 
 ใหศึกษาตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล 

   ใหมีการรวบรวมพันธุไมนานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชนํ้า โดยเนน

ระบบนิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตวตางๆ ดวย นอกจากน้ีไดรวมเอาเกาะเล็ก ๆ 

รอบเกาะแสมสารเขาในโครงการในลักษณะผสมผสาน  เน่ืองจากอยูใกลกันและมีความคลายคลึง

กันในหลาย ๆ ดาน ใหทําการสํารวจทั้งดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แรธาตุ ฯลฯ ไป

พรอมๆ กัน 
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 8) วันท่ี 3 กันยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการดาํเนินงานท่ีเกาะ
แสมสาร 

พระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรความกาวหนาใน 
การดาํเนินโครงการฯ ณ เกาะแสมสาร ดงัน้ี 

 ใหแสมสารเปนแหลงศึกษา 
   การดําเนินงานของ อพ.สธ.-ทร. ณ  เกาะแสมสารควรพิจารณาหาแหลง

นํ้าจืดใหเพียงพอ 
   แนวการดําเนินงาน ณ เกาะแสมสาร 
   - การดําเนินงานในเบ้ืองตน อาคารส่ิงกอสราง ควรทําในลักษณะชั่วคราว

และเรียบงาย ไมควรจัดใหมีที่พักนักทองเที่ยว และใหชมรมอาสาสมัครเขามาชวยดําเนินการใน

ดานการเรียนรู การเผยแพรผลการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ 
   - ควรจัดกลุมเยาวชนเขามาศึกษาธรรมชาติในลักษณะ organized tour 
โดยใหความสําคัญตอกลุมเยาวชนที่มีฐานะยากจน สอนใหรักธรรมชาติใหรูวาทําอะไรได   ทํา

อะไรไมได ยังไมควรท่ีจะโฆษณาประชาสัมพันธการเดินทางมาทองเที่ยวใหมากนัก ใหใชเปนที่

สําหรับใหอาจารย นิสิต นักศึกษาเขามาใชทําการศึกษาวิจัยได 
 

 9) วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2541  
ณ เกาะแสมสาร 
พระราชทานแนวทางในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ือง 

มาจากพระราชดําริฯ ณ เกาะแสมสารเพ่ิมเติม ดังน้ี  
“ เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิเวศนเปล่ียนงาย ใหจัดเกาะแสมสารเปนที่ 

ศึกษาและใหนําเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามาศึกษา” 

 

 10)  วันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2543  ทรงใหพึงระวังการนําขอมูลลงเว็บไซต 

ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
  เม่ือครั้งเสด็จทอดพระเนตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

บริเวณหองพิพิธภัณฑพืชและทอดพระเนตรพันธุไมแหงที่จัดแสดงไวในตูเก็บรักษา มีพระราช

กระแสกับอาจารยบุญศรี เทพบํารุง  
“ พืชพรรณที่หายากหากไดมาก็บันทึกเก็บไวเพ่ือการศึกษาใหดี การลงเว็บไซต 

ก็พึงระวัง บางทีเราศึกษาหามาได แตเม่ือชาวตางชาติเห็นจากเว็บไซด ก็อาจนําไปศึกษาและ

อางอิงเปนของตนเองได ” 

  

 11)  วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543  พระราชทานแนวทางการดาํเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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  พระราชทานพระราโชวาทใหผูเขารวมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
  “..โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ไดเริ่มตนขึ้นราว

ป พ.ศ. 2535 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และ

บุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ได

ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไวและเพ่ือเปนส่ือในระหวางสถาบันตาง ๆ 

บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน 

สามารถที่จะดําเนินการไปกาวหนาเปนประโยชนในทางวิชาการได สวนโครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนน้ัน ก็เปนงานที่สืบเน่ืองตอจากงานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ิงจะไดเดินทาง

ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ไดเห็นวา

โรงเรียนบางแหงน้ันมีภูมิทัศนที่รมรื่นมีพืชพันธุหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต

เปนเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็มักจะสอนใหนักเรียนศึกษาถึง

โลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะน้ันการที่ศึกษาของใกลตัวไดแก พืชพรรณที่มีอยูในธรรมชาติ

น้ัน ก็เปนส่ิงที่งาย ไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพ่ิมประสบการณแกนักเรียนในดานตาง ๆ 

ได จึงเห็นวางานที่คนในระดับที่เปนผูใหญไดทําไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ แมแตเด็กระดับเล็กก็

นาจะไดประโยชนดวย โรงเรียนบางแหงก็ตั้งอยูในที่ทุรกันดาร แตก็ยังมีพืชพรรณตาง ๆ ขึ้นอยู ที่

คนอ่ืน ๆ นอกพ้ืนที่จะเขาไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองก็อาจจะมีความรูน้ันมากกวาคน

อ่ืน ๆ นักเรียนก็อาจจะเรียนจากผูปกครองของนักเรียน เปนเรื่องของภูมิประเทศทองถ่ินวาพืช

ชนิดน้ีคืออะไร  แลวก็ไดศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูบาอาจารยส่ังสอน หรือมี

ปรากฏในหนังสือ  นอกจากน้ันการศึกษาเรื่องพืชพรรณ  นาจะเปนประโยชนตอนักเรียนในแง

ตาง ๆ ได คนที่ศึกษาเรื่องพืชน้ันก็ไดรับความสุขความสบายใจ มีความคิดในดานสุนทรีย ดาน

ศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษาหรือใชเปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ทั้งในเรื่องของ

วิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งครูและนักเรียนโรงเรียนไดนํามาปฏิบัติ แตละโรงเรียนก็มี

ความคิดแตกตางกันไป หรือวาบางอยางก็เหมือนกัน บางอยางก็แตกตางกัน ก็เปนเรื่องที่ดีถาทุก

โรงเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน หรือวานําผลงานมาบันทึก

ลงในส่ือตาง ๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปล่ียนกันได จึงเห็นวาในการจัดงานในลักษณะน้ีนาจะเปน

ประโยชนตอนักเรียนที่เขารวมโครงการ และนักเรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ยังไมไดเขารวมโครงการ 

ขอแสดงความยินดีดวยกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัล และโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานของสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนเอาไวได พวกที่รักษามาตรฐานไวไมได ก็ไมตองเสียอกเสียใจไป เพราะการ

ที่จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ไมใชของที่งาย   และโรงเรียนที่อยูในลักษณะ

ตาง ๆ ก็อาจจะไมสามารถที่จะปฏิบัติงานในดานน้ีไดอยางเต็มที่ทุกแหง ก็ถามีความพยายามก็

ขอใหพยายามตอไป แตวาถามีกิจกรรมในดานอ่ืนที่เรงดวนกวา ทําไมได ก็ไมตองเสียใจที่ไมได

รางวัล หวังวาการศึกษาเทาที่ปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติตอไปในอนาคต มีประโยชน ในการที่จะได

เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ที่นักเรียนจะตองศึกษาตอไปในระดับสูง หรือวาเพ่ิมพูนความรูตาง ๆ 

ในดานวิชาชีพ ซึ่งนักเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพไดตอไป ยกตัวอยางเชน มีนักเรียนบาง

โรงเรียนที่ศึกษาในดานของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร น่ันก็จะใชเปนอาชีพในอนาคตเปนตน 
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หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งน้ี ทั้งครูนักเรียนและผูเกี่ยวของมี

ความสุขสวัสดีทั่วกัน ” 

 

 12)  วันท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544  พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อพ.สธ. - ทร. 
  นายแกวขวัญ  วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา นายปานเทพ กลาณรงคราญ เลขาธิการ กปร. และดร.พิศิษฐ วรอุไร ประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  ไดเขาเฝาทูล

ละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวน

จิตรลดา เน่ืองในโอกาสที่นําผูบัญชาการทหารเรือและคณะเขาเฝานอมเกลาฯ ถวายพ้ืนที่จัดตั้ง

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังน้ี 
   ทรงยินดีที่กองทัพเรือสนองพระราชดําริในการอนุรักษทรัพยากรซ่ึงทาํได

เปนอยางดีมาโดยตลอด ทั้งที่ภารกิจหลักคือการปองกันราชอาณาจักร 
   การทําพิพิธภัณฑน้ีในดานการกอสรางควรทําเปนอาคารถาวร โลงกวาง 

ดูแลรักษาสะดวกงาย ซึ่งจะเปนการประหยัดงบประมาณ ดังที่ทอดพระเนตรที่พิพิธภัณฑการกีฬา

ของกรมพลศึกษา สวนทาเทียบเรือ ขอใหนําไปพิจารณาทบทวน 
  ในดานสาระจะตองใชเปนการสอนและปรับปรุงใหใหมทันเหตุการณอยูเสมอ 

ดังที่ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอยางตอเน่ือง 
  ในดานการจัดแสดงผลงานวิชาการ ควรคํานึงถึงการซอมบํารุง การใชอุปกรณ

ชวยแสดงที่ซับซอนอาจชํารุดงาย ทําใหตองซอมแซมบอย การลงทุนก็อาจสูง ไมประหยัด 
  ในดานการจัดการ ควรใหมีคนเขามาชมที่พิพิธภัณฑมากกวาที่จะไปรบกวนบนเกาะ

เน่ืองจากเกาะมีขนาดเล็ก เม่ือทําเสร็จแลวใหลูกทหารเรือเขามาชมและพิพิธภัณฑน้ีควรมีรายได 
  ในดานงบประมาณ ทางกองทัพเรือควรชี้แจงสํานักงบประมาณวา กองทัพเรือ

ทํางานน้ีเพ่ือความม่ันคงของประเทศ คือความม่ันคงทางทรัพยากร 
   ทรงรับทราบเรื่องตําแหนงของอาคารที่จะปรับเปล่ียนจากอาคารเล็ก

หลายหลังเปนอาคารใหญ ซึ่งตองดูในพ้ืนที่จริงอีกครั้งวาอยูในตําแหนงที่เหมาะสมเห็นทะเลกวาง

และเกาะตาง ๆ 
   ทรงรับทราบเรื่องการดูแลพิพิธภัณฑฯ น้ีวา หนวยสงครามพิเศษทางเรือ 

กองทัพเรือ เปนผูดูแลตามคํากราบบังคมทูลของผูบัญชาการทหารเรือ 
 

 13)  วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 พระราโชวาทเปนแนวทางเพ่ือเขาสูแผนแมบท

ระยะ 5 ปท่ีสาม 

ณ ศาลาพระเก้ียว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปดการแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการ  

ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย สรุปไดวา 
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  “…งานการอนุรักษพันธุกรรมพืชน้ีไดดําเนินมาเปนเวลาหลายป เริ่มตั้งแตที่

เขาใจวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหาพรรณพืชตาง ๆ ที่หายากมาปลูกเอาไวเพ่ือคนรุน

หลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตาง ๆ ที่ทํากัน ในประเทศไทยมีหนวยงาน

หลายหนวยที่สนใจในเรื่องการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ือการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูใน

ประเทศ โครงการน้ีมีจุดประสงคสําคัญที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไดทํางานมาไดมีโอกาสแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพ่ือทําใหวิชาการดานน้ีกาวหนา

ไปและเปนการประหยัดเพราะแทนที่ตางคนตางทํา  งานไหนที่มีผูทําแลวจะไดรวมกันทําโดยไมให

ซ้ําซอนกัน ในวันน้ีไดมีการมอบฐานขอมูลทางดานพืชใหหนวยงานตางๆ กอนน้ีในหนวยงานตาง ๆ 

มีหอพรรณไม เชน ที่กรมปาไม มีหอพรรณไมโดยมีพืชที่นักวิชาการ นักวิจัย ไดเก็บตัวอยางพรรณ

พืชแหง เก็บไวเปนเวลาเกือบรอยปแลว ตัวอยางพรรณไมเหลาน้ีก็เปนส่ิงที่มีคาสูง จะเปน

ประโยชนในดานการศึกษา แตของเหลาน้ียอมเกาแกไปตามกาลเวลา แตสมัยน้ีเรามีเทคโนโลยีที่

จะรักษาส่ิงเหลาน้ีเพ่ือใหนักวิชาการไดศึกษากันไดก็เลยไดคิด ชวยกันทําโครงการในการถายรูป

และถายขอมูลพรรณไมเพ่ือเปนฐานขอมูล แตในการเก็บฐานขอมูลน้ีถาเก็บไวแหงเดียวก็อาจสูญ

หายได ก็มีความคิดกันวาจะใหหนวยงานตาง ๆ ชวยกันเก็บ ที่หน่ึงเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมี

ขอมูลเอาไว  ไม สูญหายไปจากประเทศไทย  ฐานขอมูลน้ี เปนของที่ มีค า  ตองช วยกัน 

ดูแลใหดีและผูที่จะมาใชก็ตองดูแลใชใหถูกตอง ใหเปนประโยชนแกประเทศไทย แกมนุษยชาติ

ตอไป โครงการแบบนี้ไมใชวาจะทําสําเร็จในเวลาส้ัน ๆ ตองมีโครงการระยะที่หน่ึง ระยะที่สอง และ

ระยะตอ ๆ ไป การจัดการประชุมน้ีก็เปนการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเพ่ิมพูนความรูในระดับ

นักวิชาการ และการจัดนิทรรศการจะมีโอกาสใหคนที่สนใจไดมาดูไดมาศึกษาแลวก็ทราบถึงพืช

ตาง ๆ ตอไปก็ตองศึกษาเรื่องสัตวส่ิงมีชีวิตและส่ิงธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งของพวกน้ีเปนส่ิงนาสนใจ 

เม่ือสนใจแลวก็จะมีความรูสึกอยากปกปกรักษา ไมทําลายใหเสียหายสูญส้ินไป ก็เปนการชวย

อนุรักษเปนอยางดี…” 

 

 14)  วันท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ทรงมีพระราชดําริในการดําเนินงานของ อพ.สธ. 

ในเร่ืองเว็บไซต ฐานขอมูล พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ศูนยอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ไดมีพระราชดําริกับนาย

พรชัย  จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ณ อาคารชัยพัฒนา สวน

จิตรลดา สรุปไดดังน้ี 
   ขอมูลของ อพ.สธ. ในสวนของโฮมเพจ อพ.สธ. น้ันทรงเห็นวาดีแลวที่

เจาหนาที่ อพ.สธ. ควรดําเนินการเอง เพราะไปจางคนอ่ืนทําจะชาและอาจไมไดตามที่ตองการ 

อีกทั้งการที่จะปรับปรุงขอมูลก็ทําไดสะดวกกวา สําหรับเว็บไซต อพ.สธ. ใหไวที่เครือขายกาญจนา

ภิเษก NECTEC โดยจะทรงประสานให 
   ทรงใหดําเนินการเชื่อมขอมูลกันระหวางศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอ

พรรณไม กรมปาไม กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และทรงใหดําเนินการทํา
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ฐานขอมูลพรรณไมแหงโดยการบันทึกภาพตัวอยางพรรณไมแหง บันทึกลงแผน photo CD และ
บันทึกขอมูลพรรณไมเม่ือแลวเสร็จใหทําสําเนาใหหนวยงานน้ัน ๆ 
   ใหมีการประชุมผูเชี่ยวชาญดานพฤกษศาสตรอนุกรมวิธานและผูที่

เกี่ยวของในเรื่องการจัดโปรแกรมเง่ือนไขเวลาเปดขอมูลและใหมีการทํารายละเอียดการขอใช

ขอมูล  
   พ้ืนที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา เน้ือที่ 395 ไร อาคาร 21 หลัง เปนพ้ืนที่ราชพัสดุ ใชเปนพ้ืนที่ปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช หองปฏิบัติการเริ่มดําเนินการป พ.ศ. 2543 มีพระราชวินิจฉัยวา 
“ หากหนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตร หรือหนวยใดมีความจําเปนที่จะยายไปให

ทําเปนโครงการเฉพาะไปกอน ” 

   การกอสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย   พ้ืนที่บริเวณ
เขาหมาจอ ของกองทัพเรือ  มีพระราชวินิจฉัยวา  

“ใหกองทัพเรือขอจาก กปร. เอง สําหรับพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล 
ไทย เม่ือเสร็จแลวใหกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบ จัดการ  โดยทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ เปนฝายวิชาการ ใหมีการศึกษาตอเน่ือง” 
 องคประกอบคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมา 

จากพระราชดําริฯ โปรดเกลาฯ  

 ใหนายแกวขวัญ วัชโรทัย เปนประธานคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ และให ดร.พิศิษฐ วรอุไร เปนที่ปรึกษา นายพรชัย จุฑามาศ เปน

รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ และรับส่ังใหนายอํา

พล เสนาณรงค องคมนตรี มาดูโครงการเน่ืองจากทํางานดานน้ีหลายโครงการ จะไดทราบวา

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินการอยางไรบาง 

   โครงการศึกษาทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทย เปนโครงการที่

แยกตางหากจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ” โดยเปนของโครงการ

สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา แตปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

 

 15)  วันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2545 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานท่ีเกาะ
แสมสาร 

พระราชทานพระราชดําริกับกองทัพเรือ ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงวาง 
แผนจารึกพระราชกระแส  และทอดพระเนตรความกาวหนาของ อพ.สธ.-ทร. ณ เกาะแสมสาร  

ดังน้ี 
มีพระราชกระแสตอผูบัญชาการทหารเรือ ณ เนินจุดที่ 2 หลังจากรับฟงการถวาย 

รายงานฯ และทอดพระเนตรแบบจําลองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ความวา  
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“ เม่ือสรางทาเทียบเรือแลว คนคงข้ึนไปที่เกาะกันมาก” 

 ในการน้ีผูบัญชาการทหารเรือไดกราบบังคมทูลวา 
  “ คงไมมากเพราะอยูในพ้ืนที่กองทัพเรือ ” 

มีพระราชกระแสตอนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ณ ชายหาดหนาอาคาร 

ทรงงาน ความวา 

 “ เปนโอกาสดีที่นักเรยีนไดมาเรยีนรูในวันน้ี  เปนความรูที่ไมมีในโรงเรียนปกติ  

ซึ่งเปนหนาทีข่องทหารเรือ ที่จะทาํงานรวมกับประชาชน ในการดูแลประเทศไทยอีกแงหน่ึง ”  

ทรงมีพระราชกระแสกับผูที่รวมโตะเสวยพระกระยาหารวาง ณ อาคารทรงงาน 

ความวา 

  “…ที่เกาะแสมสารจะทําแบบเกาะปอรเกอรอลสไมได เพราะเกาะของเราเล็ก  

ฉะน้ันควรใหคนมาดแูลวกลับไป ไมมีที่ใหคาง…” 

           “… ทําที่น่ีใหเรียบรอย ไมตองไปที่อ่ืน เพราะที่อ่ืนไมสามารถคุมคนได…” 

          “… การกอสรางเอาแคน้ี…” 

 

 16)  วันท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546   ทรงพระราชทานแนวทางดําเนินงานของ 

อพ.สธ. เพ่ือเขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีส่ี 
ทรงพระราชทานพระราโชวาท  ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ   

ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต  ณ หองประชุม สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต  

“ ขาพเจายินดีและขอบคุณทุกทานที่มาพรอมกันในวันน้ี   ดังที่ไดทราบแลววา 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินมา 10 ปแลว ซึ่งที่ผานมา

เห็นไดชัดวามีหลายหนวยงานที่ดําเนินงานในลักษณะ ใกลเคียงกัน  แตหนวยงานใดหนวยงาน

หน่ึงหรือสถาบันใดสถาบันหน่ึงจะทํา ครอบคลุมใหประสบผลสําเร็จน้ันทําไดยาก  ตองรวมมือ

รวมใจและวางแผน รวมกัน  ตกลงกันใหแนนอนวาใครจะทําสวนใด  เพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน 

เกิดความสมบูรณในการศึกษาวิจัย เกิดความกาวหนาและเปนประโยชนทางวิชาการ  การประชุม

ในคร้ังน้ีเปนการตอเน่ืองใหเห็นวาโครงการแบบนี้ใชวาจะสําเร็จในเวลาส้ันๆ ที่ตองมีโครงการใน

ระยะที่หน่ึง  ระยะที่สอง  โดยที่ขณะนี้อยูใน ระยะ 5 ปที่สาม และจะมีระยะตอๆ ไป  การประชุม

น้ีเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ิมพูนความรูระดับนักวิชาการ ได เพ่ือเปนการสงเสริมให

สถาบันตาง ๆ มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตางๆ  และบุคคลที่สนใจไดมี โอกาสปฏิบัติงาน ที่

ศึกษาพืชพรรณตางๆ  ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย  ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรได

รวบรวมเปนหลักฐานไว   และเพ่ือเปนส่ือในระหวางสถาบันตางๆ บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาให

สามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน  เพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน สามารถที่จะดําเนินการให

กาวหนาเปนประโยชนในทางวิชาการได  ทําใหเห็นวาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ได

กลายเปนศูนยรวมของผูมีความรู ความสามารถ และเสียสละ พรอมที่จะเปนพลังที่สําคัญของ 

แผนดิน เกิดประชาคมวิจัยและวิชาการท่ีมีศักยภาพสูง งานของโครงการฯ ในปจจุบันไดเกี่ยวของ

กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไมเฉพาะแตพืชเทาน้ัน ส่ิงไรชีวิตเชน หิน ดิน แร  และ

ส่ิงมีชีวิตแทบทุกประเภทก็อยูในเปาหมายดวย เชนกัน ทั้งหมดลวนมีผลกระทบที่สําคัญตอความ
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อยูรอดของชาติ และประการที่สําคัญที่สุดคือการรวมงานของผูคนจากหลายสถาบันที่มีทั้ง

ธรรมชาติของการทํางาน ที่เหมือนกันและตางกัน  แตมาทํางานดวยจุดมุงหมายเดียวกันคือการ 

รวมสนองพระราชดําริ ในการเรียนรูทรัพยากร  การใชประโยชน และการสรางจิตสํานึกของคน

ในชาติ ซึ่งจะนําไปสูมรรคผลที่ยั่งยืน การปฏิบัติที่กําลังดําเนินอยู ในขณะนี้ เปนการสราง

วัฒนธรรมใหมของการทํางาน หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งน้ี  ทั้ง

คณาจารย นักวิจัย ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของมีความสุขสวัสดีทั่วกัน ” 

 
 17)  วันท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2547 ทรงมีพระราชวินิจฉัยในการจัดตั้งศูนยเรียนรู 

อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก  
1.  ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯคลองไผ  ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
2.  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  อําเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี (แปลง 905) 
           

 18)  วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชวินิจฉัย ITPGR 
ทรงมีพระราชวินิจฉัย จากสถานการณที่มีผลจากอนุสัญญาความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ  และสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร ที่ รล  

0008/3133 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ในเรื่อง “สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย
พันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (ITPGR)”   
           “...หากผลการวิจัย และประชาพิจารณ ประเทศไทยยังไมพรอม ก็ขอใหชะลอไป

กอน ระหวางน้ี ขอใหนักวิชาการทุกฝายรวมมือกัน เตรียมคนใหพรอมโดยเรงดวน เพราะวันที่

จําเปนตองรับการน้ี ตองมาถึงสักวันหน่ึง....”        

 

 19)  วันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่อง DNA Fingerprint 
ทรงมีพระราชกระแส  ในเรื่อง “การดําเนินการ ใหมีการทํา DNA Fingerprint” 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กับนายพรชัย 

จุฑามาศ  ความวา 

                 “ ไดไปกับ สมศ. (สํานักมาตรฐานการศึกษา) มา  เห็นวาโรงเรียนยังสัมพันธกับ

ชุมชนนอย ทําอยางไร ใหชุมชนมาใหโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน  ชวยในการอนุรักษพันธุกรรม

พืช และใหมีการทํา DNA Fingerprint  ในโรงเรียน”  

 

 20)  วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทรงพระราชทานแนวทางดําเนินงานของ อพ.สธ. 

เพ่ือเขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีส่ี 
พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ ทรัพยากร 

ไทย : สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว” ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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  “ ขาพเจายินดีที่ไดมาพบกับทานทั้งหลายอีกวาระหน่ึงในวันน้ี โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินงานมาถึงปน้ีเปนปที่ 12 โครงการฯ รวมแรง

รวมใจกับหนวยงานและสถานศึกษา หลายหนวยงาน หลายสถาบัน ปฏิบัติงานดานศึกษาและ

อนุรักษพันธุพืชตางๆ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร และรวบรวมผลการศึกษาวิจัยไวเปนหลักฐาน 

เปนศูนยรวมขอมูลทางพันธุกรรมพืชที่สถาบันการศึกษาตางๆ  และผูสนใจสามารถเขารวมใช

ฐานขอมูลได ปจจุบันงานของโครงการฯ มิไดจํากัดเพียงศึกษาอนุรักษพันธุพืชเทาน้ัน แตขยายวง

กวางไปถึงการศึกษาเพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนดวย เชน ดิน หิน แร และส่ิงมีชีวิตทุก

ประเภท ทุกส่ิงที่กลาวมาลวนแตมีความเกี่ยวพันกัน ส่ิงหน่ึงส่ิงใดขาดไปก็จะกระทบตอการดํารง

อยูของชาติและประชาชน นอกจากศึกษาสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติแลว การใหความรูแก

ประชาชนก็เปนส่ิงสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการใชประโยชนจากธรรมชาติอยางเหมาะสม วิธี

สงวนรักษา  เพ่ือทุกคนจะไดใชประโยชนรวมกัน อยางยั่งยืนตลอดไป การประชุมครั้งน้ีมี  

คณาจารย  นักวิจัย  นักเรียน  นักศึกษา  และเกษตรกรจํานวนมาก  เขารวมแลกเปล่ียน

ประสบการณและขอคิดเห็น  ขาพเจาหวังวาทุกทาน จะไดรับประโยชนจากการประชุมโดยทั่วกัน”   

 

 21)  วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องพันธุกรรมเห็ด 
                 ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว”   
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ คลอง

ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548  

ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย  จุฑามาศ  ระหวางเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการสรุปของ

หนวยงาน สวนราชการ ที่สนองพระราชดําริ บอรดนิทรรศการ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
             พระราชกระแสโดยสรุป  
                  “ ใหทําเรื่องพันธุกรรมเห็ด มีพระสหายทํางานรวมกับตางประเทศ  ขอมูลและ

พันธุกรรมเห็ด ถูกนําเอาไปหมด” 

 

 22)  วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชวนิิจฉัยในเร่ืองพ้ืนท่ีศูนยอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ 
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพส่ิงลวนพันเก่ียว”  

ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ คลอง

ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย  จุฑามาศ ระหวางเสด็จทอดพระเนตรพ้ืนที่บริเวณแปลง

เกษตรอินทรีย    

          พระราชกระแสโดยสรุป 
“ เรื่องพ้ืนที่คอยๆทําไป เรื่องเกษตรมีคนทํากันหลายคน อาชีวะเกษตรคอยคุย

กัน   ใหไปเจรจากับโรงเรียนจิตรลดา เรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ” 
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 23)  วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเร่ืองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล

ไทย 
ทรงมีพระราชกระแสกับรองผูบังคับการหนวยสงครามพิเศษทางเรือ ระหวาง

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในวันที่ 19 ตุลาคม 

พ.ศ. 2548   ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว  
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ คลอง

ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความวา           

           “ พิพิธภัณฑน้ีทหารเรือจะดูแลเองใชหรือไม ” 

 

 24)  วันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องเกาะแสมสาร 
         ทรงมีพระราชกระแสกับผูรวมโตะเสวยในสวนกองทัพเรือ  พระราชทานใหกับ

ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอกกําธร พุมหิรัญ) และผูรวมโตะเสวย  อาทิ เลขาธิการ

พระราชวัง  (นายแกวขวัญ  วัชโรทัย)  กรรมการที่ปรึกษาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  (ฯพณฯ องคมนตรี  อําพล เสนาณรงค  ดร.พิศิษฐ  วรอุไร)   

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ผูวา

ราชการจังหวัดนครราชสีมา ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ โตะเสวยพระกระยา

หารกลางวัน ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยฝกอบรม โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

         พระราชกระแสโดยสรุป 

 “ ไมควรมีส่ิงกอสรางเพ่ือการพักคางคืน บนเกาะแสมสาร ” 

   “ ทรงรับทราบการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งตอไปในป พ.ศ.2550 

ในเรื่อง “ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” ที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล

ไทย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจะเปดพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม ” 

  

 25) วันท่ี 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2550 พระราโชวาทใหตระหนักในการอนุรักษทรัพยากร

อื่น ๆ นอกเหนือจากพรรณพืช 

ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนองพระราช 

ดํารฯิ  ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน 
และ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ  ต. แสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี           

“ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 
ประโยชนแทแกมหาชน ที่จัดขึ้นในวันน้ี  ขาพเจารูสึกชื่นชมที่ไดทราบวา งานของโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช ขยายไปถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ขอขอบใจหนวยงานทุก ๆ หนวย 

ที่มีสวนชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานของโครงการกาวหนาไปดวยดี ประเทศไทยเราเปน

ประเทศที่มีความสมบูรณมาแตโบราณกาล ดวยเหตุที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายทั้งพืช 

สัตว และแรธาตุ สมดังคําที่กลาววา “ทรัพยในดินสินในน้ํา” ทรัพยากรเหลาน้ีใหคุณประโยชน

เกื้อกูลแกชนทุกหมูเหลา ในดานการยังชีพ อีกทั้งสรางภาวะสมดุลใหแกสภาพแวดลอม 
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ทรัพยากรธรรมชาติทุก ๆ ส่ิงมีความเชื่อมโยงเก่ียวพันกัน หากสิ่งใดส่ิงหน่ึง หมดส้ินสูญไปก็จะ

สงผลกระทบตอส่ิงอ่ืน ๆ ตอสภาวะแวดลอม และทายที่ สุด ตอการดํารงชีวิตของมนุษย 

ทรัพยากรธรรมชาติเปนสมบัติของเราพวกเราทุกคน ไมใชของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ เรา

ทุกคนจึงมีหนาที่จะตองชวยกันปกปกรักษาทรัพยากรอันมีคาใหดํารงอยู ชวยกันปลูกฝงและสืบ

ทอดเจตนารมณเรื่องการอนุรักษใหแกอนุชน เพ่ือใหประเทศของเรายังมีทรัพยากรที่จะ

เอ้ืออํานวยประโยชนใหแกมหาชนสืบเน่ืองตอไป ไดเวลาอันควรแลวขาพเจาขอเปดการประชุม

นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” ณ บัดน้ี ขอใหงานบรรลุผลสําเร็จสมดังที่

มุงหมายไวทุกประการ และขอใหทุกทานประสบแตความผาสุขสวัสดีโดยทั่วกัน” 

 

 26) วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 พระราโชวาทเนื่องในงานประชุมสภาสหภาพ

อนุรักษสากลคร้ังท่ี 4   
ณ ศูนยการประชุมนานาชาติบาเซโลนา นครบาเซโลนา ประเทศสเปน  
แปลจากพระราชดํารัสภาษาอังกฤษดังความตอนหน่ึงวา 

 “หัวขอการประชุมน้ี คือ “โลกหลากหลายและยับยั้ง” ซึ่งสะทอนถึงความตองการ

และแนวทางอันหลากหลายที่จะรับมือกับปญหาที่เราประสบในปจจุบัน แตแทที่จริงแลว เราตางมี

เปาหมายอยางเดียวกัน น่ันคือ เราตองการรักษาโลกใบน้ีไวใหได ทุกทานทราบดีวา การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล มีความสําคัญตอการลดความยากจนและการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม กระนั้นเรายังประสบกับปญหาภัยธรรมชาติครั้งแลวครั้งเลา ที่ทําใหสูญเสียชีวิต 

ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพจํานวนมาก เรายังเห็นการเติบโตที่ไมยั่งยืนทั้งใน

เมืองและในชนบท อีกทั้งความยากจนก็ยังคงเปนปญหาของโลก ดังน้ัน เราจึงตองพยายามมาก

ขึ้นโดยเนนการพัฒนาแบบองครวม เพ่ือใหเกิดความม่ันคงของมนุษย เราทําไดอยางไร ขาพเจา

ไดเคยเห็นวิธีการตาง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในชวง 4-

5 ทศวรรษที่ผานมา คนสวนใหญมองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพียงแค

งานพัฒนาหรือพัฒนาชนบท แทที่จริงแลวทรงเห็นเรื่องการอนุรักษธรรมชาติเปนเรื่องสําคัญที่สุด 

เพราะเปนกุญแจของการพัฒนาอยางยั่งยืน ขาพเจาจะขอยกเพียงบางตัวอยางมากลาว ณ ที่น้ี 

ดานการอนุรักษนํ้า ทุกชีวิตตองพ่ึงพานํ้า พระราชกรณียกิจดานชลประทาน ก็เพ่ือใหมีนํ้าใชใน

ครัวเรือนและเพ่ือการเกษตร การควบคุมนํ้าทวม ก็เพ่ือมิใหนํ้าสวนเกินไปทําลายส่ิงแวดลอม ทรง

มีวิธีการจัดการนํ้ามากมาย อาทิ การสรางเขื่อนขนาดเล็กอยางเปนระบบ การทําฝนหลวงเพ่ือนํา

นํ้าในบรรยากาศมาใช การจัดการนํ้าที่ดี ชวยเจือจางและขับไลนํ้าเสียออกไป สวนนํ้าเสียก็

สามารถกลับคืนเปนนํ้าดีได โดยใชวิธีการกรองทางชีวภาพและวิธีกลอ่ืน ๆ ครั้งหน่ึงเกิดไฟปา

บริเวณปาพรุ ซึ่งเปนระบบนิเวศนที่พิเศษมาก ทรงดับไฟดวยการทําฝนเทียมโดยใหตกในแหลง

นํ้าที่จะไหลเขาสูปาพรุ ดานการอนุรักษดิน ปญหาการกัดเซาะและดินถลม สามารถปองกันได

ดวยการทําแปลงขั้นบันได โดยปลูกพืชทองถ่ินและหญาแฝก ที่มีระบบรากที่ยาวและแข็งแรง ทรง

มีวิธีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในการจัดการกับดินที่มีปญหา เชน การใสสารอินทรียเพ่ือปรับปรุง

ดิน การแกไขดินเปนกรดเน่ืองจากซัลเฟด โดยแกไขที่ตนเหตุ การปลูกหญาแฝกเพ่ือปรับปรุงดิน

ดานที่แข็งมากแมกระทั่งศิลาแลง เพราะรากของหญาแฝกแข็งแรงมาก สามารถชอนไชดินที่แข็ง
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ได ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ถาเราไมไปทําลายปา ปาก็จะสามารถฟนฟูไดเอง เราคงไม

มีวันที่จะมีเจาหนาที่จํานวนมากพอที่จะเฝาปาไดทุกจุด ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของคนในทองถ่ินที่จะ

ชวยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณคายิ่ง หากไดรับนํ้าจากเขื่อนที่ควบคุมปริมาณนํ้าได และ

ปลูกตนออนของพืชทองถ่ิน โดยเฉพาะไมผล ไมที่เปนพลังงานและไมสําหรับการกอสราง ปาจะ

กลับเปนปาสมบูรณได และปาที่สมบูรณจะอนุรักษนํ้า รวมทั้งเปนแนวฉนวนที่กั้นไฟปาไดดวย ใน

ระยะแรก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอนุรักษตนยางนา เม่ือ ค.ศ. 1960 ทรงเก็บรวบรวม

เมล็ดจากปา นํามาปลูกในสวนจิตรลดา ปจจุปนตนยางนาเจริญแพรพันธุไดดี แตในที่ซึ่งเคยเก็บ

เมล็ดมาก็ไมพบตนยางนาเหลืออยูแมแตตนเดียว ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถอนุรักษ

ไดทั้งในหองทดลองและในแหลงธรรมชาติ โดยมีฐานขอมูลอิเล็คทรอนิกสเก็บรวบรวมขอมูลไว 

ขาพเจาไมมีเวลาที่จะกลาวถึงการอนุรักษพันธุสัตวนํ้าและจุลินทรีย ดานการทําแผนที่ ตัวอยาง

สุดทายคือการทําแผนที่ นักวางแผนจะตองทราบวาทรัพยากรทั้งหลายมีอยูจริงในจุดใดบาง ตองรู

วานํ้าไหลไปทางทิศใด ภูมิประเทศมีระดับความสูง ความลาดชันเทาใด เราตองรูประเภทของหิน 

ดิน และพืชจากแผนที่เหลาน้ี เราอาจใชภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียมเพื่อใหขอมูล 

ขณะปจจุบันไดอีกดวย” 

 

 27) วนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ. และ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาท  ใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนอง

พระราชดําริฯในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐาน
ไทย และ ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว ตําบล

บางพระ อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุร ี
“ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปนประธานเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ          

ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐานไทย” ที่จัดขึ้นในวันน้ี 

  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ไดรับการสนับสนุนอยางดียิ่งจากหนวยงาน

ราชการหลายฝายที่เห็นวางานของโครงการเปนประโยชนแกชุมชนและประเทศชาติ ทําให

โครงการสามารถขยายงานศึกษาคนควาออกไปอยางกวางขวาง สนองพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางเต็มที่เชนในปจจุบันโครงการปฏิบัติงานศึกษาวิจัยและอนุรักษ

พันธุกรรมพืชดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร มีการสงเสริมใหโรงเรียนในทองถ่ินตางๆ จัดทําสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือนักเรียนจะไดศึกษาเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติประจําทองถ่ินของตน

และใชสวนพฤกษศาสตรเปนหองเรียนทางธรรมชาติ ปลูกฝงใหนักเรียนรักธรรมชาติ รักทองถ่ิน 

และเปนกําลังชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ งานของโครงการในปจจุบันมิใชเพียงอนุรักษ

พันธุกรรมพืชเทาน้ัน แตยังขยายไปถึงการศึกษาคนควาเกี่ยวแกส่ิงมีชีวิต ทั้งบนบกตามเกาะแกง

ตางๆ ลงไปจนถึงในทองทะเล ที่ทางกองทัพเรือรับเปนผูดําเนินการจนประสบผลสําเร็จ เห็นได

จากการที่สามารถจัดตั้งพิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ที่อําเภอสัตหีบ ศูนย

อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก และศูนยลายพิมพ ดี เอ็น เอ ที่จะเปดในวันน้ี 

นับเปนความสําเร็จที่นาปล้ืมใจอีกขั้นหน่ึง 
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  ขาพเจายินที่ไดทราบวา การประชุมครั้งน้ีมีหนวยราชการ สถานศึกษา และ

เครือขายเกษตรกรเขารวมงานเปนจํานวนมาก หวังวาทานทั้งหลายจะไดรับความรูจากการ

ประชุมครั้งน้ี และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกชุมชนของตนไดเปนอยางดี 
  ไดเวลาอันควรแลว ขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

“ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐานไทย” ณ บัดน้ี ขอใหงานบรรลุผลสําเร็จดังวัตถุประสงคทุก

ประการ และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในที่น้ี ประสบแตความสุขความเจริญสืบไป 
 

 28) วันท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2553 พระราชวินิจฉัยและพระราชทานแนวทางการ

ดําเนินงานในพ้ืนท่ี กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการ

ทหารพัฒนา  อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

  นายพรชัย จฑุามาศ รองผูอํานวยการ อพ.สธ. นํา พลเอก เสถียร เพ่ิมทองอินทร 

ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ ทลูเกลาฯ ถวาย

แผนแมบทการดําเนินงาน อพ.สธ. ในพ้ืนที่กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี และขอพระราชทานพระราช

วินิจฉัย ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา  สรุปความวา 
1. พ้ืนที่ของทางภาคตะวันตกมีสภาพเปนเขาหินปูน และพืชพรรณธรรมชาติ มีความ   
    พิเศษกวาพ้ืนที่อ่ืน ควรมีการเฝาระวัง ไมใหมีคนมาตัดไม จัดทําทะเบียนพิกัดตนไม  
    รวบรวมพันธุกรรมพืช นํามาบันทึกไว 
2. ทรงยกตัวอยางการดูแลพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ของกองทัพเรือ พรอมทั้ง 
    กลาวชมเชยวาดูแลดี  
3. พ้ืนที่ กกส.สทพ.นทพ. มีพ้ืนที่มาก ใหปฏิบัติตอนน้ีคือการเก็บรักษาพ้ืนที่และทําการ 
    สํารวจอยางเดียว 
4. พลเอก เสถียร เพ่ิมทองอินทร ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ใหคํายืนยัน 
    รับสนองพระราชดําริจะดําเนินการตามแผนแมบทที่ไดทูลเกลาฯถวาย 
 

 29) วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 พระราชทานกบัหนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
  พระราชทานแนวทางใหขยายพันธุคางคาวคุณกิตต ิ
  

 30) วันท่ี 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนองพระราช 
ดํารฯิ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค 

ครั้งที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

  “ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปนประธานเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันน้ี 
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  โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนงานที่สืบเน่ืองตอจากงานอนุรักษ

พันธุกรรมพืช เน่ืองดวยในหลาย ๆ โรงเรียนมีพืชพรรณหลายชนิด บางชนิดเปนไมหายากหรือ

เปนไมเฉพาะถ่ิน ควรอนุรักษไวเพ่ือเปนแหลงศึกษา หรือเพ่ือประโยชนในดานอ่ืน ๆ ประโยชนใน

ดานการศึกษาเบ้ืองแรก คือการฝกฝนเด็กใหรูจักสังเกตพืชพรรณไมตาง ๆ เปนการเรียนรูจากส่ิง

ที่มีอยูในธรรมชาติรอบตัวเด็กเอง ฝกใหคนควาหาขอมูลทั้งจากเอกสารส่ิงพิมพ และสืบถามหา

คําตอบจากผูใหญในชุมชน เด็กและผูใหญเม่ือมีปฏิสัมพันธกันจะมีผลใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน 

นอกจากน้ีเด็กจะไดฝกการทํางานรวมกัน รูจักออกความเห็น ฟงความเห็นของผูอ่ืน กิจกรรม

เหลาน้ีลวนชวยเสริมสรางความสามารถในการเรียนรูตลอดจนอุปนิสัยที่ดีใหแกเด็ก เด็กไดรับ

การปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ความรักทองถ่ินและสมบัติที่มีใน

ทองถ่ินตั้งแตยังเยาววัย เม่ือเจริญเติบโตตอไปก็จะเปนที่พ่ึงของถ่ินฐานและชาติบานเมืองได 
  ขาพเจาขอขอบใจหนวยงานที่เกี่ยวของทุก ๆ ฝายที่รวมมือและสนับสนุน

ชวยเหลือโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนอันดีมาตลอด หากปราศจากความรวมมือรวม

ใจกันของทานทั้งหลาย โครงการน้ีก็มิอาจจะสําเร็จเรียบรอยหรือเจริญกาวหนาดวยดีได 
  ไดเวลาอันควรแลว ขาพเจาของเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ                    

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ขออํานวยพรใหงานบรรลุวัตถุประสงคทุก

ประการ ทั้งขอใหทุก ๆ ทานที่มาประชุมพรอมกันในที่น้ีประสบแตความสุขสวัสดีจงทั่วกัน” 
  

 31) วันท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 พระราโชวาทในเรื่องความสําคัญตอการใสใจตอ

การเปล่ียนแปลงของโลกในเร่ืองการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และการสรางจิตสํานึกตอ
สังคมและส่ิงแวดลอมโดยการศึกษาเรียนรูโดยงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

     เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงานจัดการประชุมนานาชาติ “การประ 
ชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน ครั้งที่ 10” (10th Meeting of the High Level Group on 

Education for All หรือ EFA) จัดขึ้นวันที่ 22 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช 

รีสอรท จ.ชลบุรี  ทรงมีพระราชดํารัสเม่ือเวลา 16.30 น. โดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายก 

รัฐมนตรี นางอิรินา โบโกวา ผูอํานวยการใหญ องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม

แหงสหประชาชาติ องคการยูเนสโก พรอมผูบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผูนําดาน

การศึกษาของชาติสมาชิกองคการยูเนสโก ที่มาเขารวมการประชุมจาก 34 ประเทศทั่วโลก ให

ผูเขารวมประชุมในการประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมรอยัล 

คลิฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี แปลจากพระราชดํารัสภาษาอังกฤษดังความตอนหน่ึงวา 
“... ที่กรุงปกกิ่งเม่ือป 2548 ขาพเจาเปนผูหน่ึงที่สนับสนุนการศึกษาเพ่ือปวงชนอยาง

แข็งขัน เห็นไดจากผลงานของขาพเจาตลอด 30 ปที่ผานมาและที่จะทําตอไปในอนาคต นานา

ประเทศสวนใหญรวมทั้งประเทศไทย มีความกาวหนาดวยดีในการดําเนินการตามเปาหมายทั้ง 6 

ขอ ของหลักการศึกษาเพ่ือปวงชน ซึ่งขาพเจาขอแสดงความยินดีในความสําเร็จดังกลาว ชวงยี่สิบ

ปที่ผานมา มีความเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วทั่วโลก กอใหเกิดปญหาและวิกฤติใหม ๆ ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต เรากําลังเผชิญหนาการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ความเส่ือมโทรมส่ิงแวดลอม 

ความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานนํ้ามันและถานหินที่ลดนอยลง โครงสรางทาง
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ประชากรที่เปล่ียนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุและการขยายชุมชนเมืองอยางรวดเร็วในหลายประเทศ 

ไดนําไปสูปญหาสังคมและเศรษฐกิจในเวลาอันส้ัน ชวงยี่สิบปที่ผานมา มีความเปล่ียนแปลงที่

รวดเร็วทั่วโลก ภูมิอากาศที่เปล่ียนแปลงมีผลกระทบตอเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่

เขตรอน ซึ่งอุดมดวยความหลากหลายทางชีวภาพและธัญญาหาร ดังน้ันในอนาคตความม่ันคง

ทางอาหารของโลกอาจอยูในภาวะสุมเส่ียง นานาชาติไดปรึกษาหารือกันและทําความตกลงที่จะ

ชวยกันชะลอความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไมพึงประสงคดังกลาว การประชุมตางๆ ลวนแตระบุวา 

การศึกษา คือกุญแจสําคัญ สองทศวรรษผานไปแลว จากน้ีไปการศึกษาเพ่ือปวงชน มีภารกิจสอง

ประการ ประการแรก คือ การยืนหยัดหลักการทั้ง 6 ขอ ที่เกี่ยวกับสิทธิของมนุษยทุกคนที่จะ

ไดรับการศึกษาพ้ืนฐาน ประการที่สอง คือ ความรับผิดชอบของทุกคนในฐานะพลเมืองโลกที่

จะตองรวมรับผิดชอบปญหาของโลก ดังนั้นการศึกษาเพ่ือปวงชน จึงมิใชเปนเพียงการรู

หนังสือและทักษะเทานั้น แตหมายรวมถึงความรู ทักษะและความใสใจปญหาของโลกดวย 

กวา 30 ปท่ีผานมา ขาพเจาไดสอดแทรกหลักการดังกลาวในกิจกรรมการเรียนรูหลาย

รูปแบบใหแกนักเรียนในโรงเรียนท่ีหางไกลตลอดมา อาทิ มีบทเรียนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใน

และนอกหลักสูตร ในแตละโรงเรียนนักเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย เพ่ือ

ผลิตอาหารบริโภคกันเอง  นักเรียนจะเรียนรูวิธีการบริหารจัดการนํ้า  พลังงาน และขยะ 

เพ่ือรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของตน แตละโรงเรียนจะมีสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนโดยเฉพาะพืชและพันธุไมทองถ่ิน กิจกรรมดังกลาวชวยใหนักเรียนรักธรรมชาติ

และสนใจอยางจริงจังเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษทรัพยากรพันธุ 

กรรมและส่ิงแวดลอมกลาวคือ นักเรียนเหลานี้ไดเรียนรูและปฏิบัติการตามทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การศึกษาสามารถสรางความตระหนักรู ทักษะท่ี

จําเปน และนิสัยใหแตละบุคคลสามารถรับมือกับปญหาเหลานั้นท้ังสวนตัว ครอบครัวและ

ชุมชน สวนผูท่ีมีทักษะวิชาชีพในระดับสูงขึ้นก็จําเปนตองเรียนรูวาองคกรของเขาควรจะมี

สวนชวยเหลือสังคมอยางไร... ” 

 
 32) วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ. 

และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนองพระราช 
ดํารฯิ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางม่ันใจ 
และ เปดพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน     

อ.เมือง จ.นครราชสีมา  

       “ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 
กาวสูโลกกวางอยางม่ันใจ และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ในวันน้ี ขาพเจารูสึกชื่นชม

ที่ไดทราบวางานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ไดขยายไปถึงองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

ดําเนินงานอนุรักษทรัพยากร อาทิ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ ครอบคลุมไป

ถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญาที่จะกอใหเกิดประโยชนทั้งในดานเศรษฐกิจ ดานการธํารง
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รักษาสภาพแวดลอมใหคงสภาพที่ดี  และดานการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาที่บรรพบุรุษได

ตั้งใจสืบสานกันมาใหดํารงอยูและเก้ือกูลประโยชนแกคนรุนน้ีและรุนตอไป ประเทศไทยเปน

ประเทศหน่ึงที่อุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติ แตดวยเหตุปจจัยหลายประการเปนเหตุใหทรัพยากร

อันอุดมพรองไปอยางนากังวล โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ นอกจากดําเนินงานอนุรักษ

ทรัพยากร ยังมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป เห็นคุณคาของทรัพยากร 

สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษและสงเสริมใหเยาวชนเกิดความรักในทองถ่ิน ทั้งเต็มใจที่จะเขา

รวมในการบํารุงรักษาวัฒนธรรมภูมิปญญาประจําถ่ินของตนใหคงอยู ในสวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ

วิทยาที่จะเปดในวันน้ีก็เชื่อวาจะทําหนาที่เปนแหลงศึกษาเพ่ิมพูนสติปญญาใหแกเยาวชนไดเปน

อยางดี เยาวชนจะสามารถมาเรียนรู และทําความเขาใจภาพรวมของธรรมชาตินอกเหนือจาก

เรียนในชั้นเรียน ความรูและความเขาใจจะเปนแรงบันดาลใหเกิดความสํานึกดานอนุรักษในจิตใจ

ของเยาวชนในภายหนา เยาวชนเหลาน้ีจะเปนแรงสําคัญในการธํารงรักษาทรัพยากรของทองถ่ิน

และของชาติใหคงอยูอยางยั่งยืนเอ้ืออํานวยคุณประโยชนใหแกชนในชาติไดทุกรุน 
          ขาพเจาขอขอบใจทุกหนวยงานที่ชวยสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ

อยางดียิ่งมาตลอด หากทุก ๆ ฝายรวมแรงรวมใจกันเชนน้ีก็เปนที่ม่ันใจไดวา การดําเนินงาน

อนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชาติจะประสบผลสําเร็จและอํานวยประโยชนสุขแก

ประชาชนโดยสวนรวมสืบตอไป ไดเวลาอันควรแลวขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย:กาวสูโลกกวางอยางม่ันใจ ณ บัดน้ี ขอใหการประชุมบรรลุจุดมุงหมาย

จงทุกประการและขอใหทานทั้งหลายที่มาพรอมกันในที่ประชุมน้ี ประสบแตความสุขกายสุขใจ อัน

เปนผลสืบเน่ืองจากกุศลจิตของทุก ๆ ทานตลอดไป” 

 
 33) วนัท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  

ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนองพระราช 
ดํารฯิ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค 

ครั้งที่ 2 ในงาน อพ.สธ.-แมโจ : ภูมิปญญาเกษตรแหงแผนดิน ณ มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม 
               “ ขาพเจายินดีที่มหาวิทยาลัยแมโจจัดงานแสดงภูมิปญญาดานการเกษตร และ

งานอนุรักษพันธุกรรมพืชขึ้นพรอมกัน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดรับความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาดานการเกษตร  ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรที่มีอยูใน

ทองถ่ินของตน  ดวยเหตุที่ในยุคปจจุบันคนจํานวนมากมักมองวาโลกมีความเจริญกาวหนาอยาง

ยิ่งยวด ดวยวิวัฒนาการใหมและเทคโนโลยีอันทันสมัย  จนอาจหลงลืมใสใจส่ิงดีงามที่มีมาแตเดิม 

ที่บรรพบุรุษสรางสมมาดวยภูมิปญญา เม่ือพิจารณาโดยถ่ีถวนอาจกอใหเกิดขอสงสัยวาความ

เจริญที่เห็นเปนไปอยางถูกทิศทางหรือไม  งานที่มหาวิทยาลัยแมโจจัดขึ้นในครั้งน้ี สะทอนภาพ

ชีวิตตามวัฒนธรรมเกษตร  และภูมิปญญาเกษตรพ้ืนบานของชาวลานนา ผูเขาชมงานซ่ึงถือวา

เปนคนรุนใหม จะสามารถมองเห็นและเขาใจเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบัน เห็นวิถีชีวิตที่แฝงปรัชญา

ความพอเพียง และความรูของบรรพบุรุษที่เปนรากเหงาของปจจุบัน  สวนที่ดีงามที่มหาวิทยาลัย
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แมโจตั้งใจแสดงออกในงานน้ี  จะทําใหผูมีโอกาสไดชมงานเกิดความรูสึกซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ

ในบรรพบุรุษ และความรู สึกรักถ่ินฐานบานเกิดอันอาจนําไปสูความคิดที่จะพัฒนาสังคม 

ตลอดจนประเทศชาติโดยอาศัยรากเหงาเดิมเปนพ้ืนฐาน  เพ่ือใหเกิดความเจริญอยางยั่งยืนและ

ถูกทิศทาง ในสวนกิจกรรมอนุรักษพันธุกรรมพืชที่มีตอเน่ืองกันมานาน  ก็หวังจะใหเกิดประโยชน

แกเยาวชนที่ยังอยูในวัยเรียน ในแงการศึกษา  สงเสริมใหเกิดความรัก ความภูมิใจในทองถ่ิน และ

ความภาคภูมิใจที่ตนไดมีสวนชวยในการอนุรักษทรัพยากรอันมีคาของทองถ่ินและของ

ประเทศชาติ ขาพเจาขออํานวยพรใหงานทุกส่ิงทุกประการที่มหาวิทยาลัยแมโจจะจัดขึ้นในวันน้ี 

บรรลุผลสําเร็จอยางสูงสุดสมดังที่ตั้งความหวังไว และขอใหทานทั้งหลายที่มาประชุมกันในที่น้ีถึง

พรอมดวยความสุขความสมบูรณ  ความเจริญกาวหนาในการประกอบกิจการงานตาง ๆ  จงทุก

เม่ือทั่วกัน ” 

 

 34) วันท่ี 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ. และ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราช 
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : นําส่ิงดีงามสูตาโลก และ 
เปดอาคาร “ราชานุรักษ” ณ เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อําเภอศรี

สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

  “ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : 

นําส่ิงดีงามสูตาโลก” ที่จัดขึ้นในโอกาสน้ี 

  คนไทยเรานับแตอดีตกาล คุนเคยกับคํากลาวที่วา “ทรัพยในดิน สินในนํ้า”  ซึ่ง

เปนคํากลาวที่ฉายใหเห็นภาพความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรอันหลากหลาย ที่มีความสําคัญ

ตอชีวิตใหญนอยทุกชีวิต ทั้งยังทําใหผืนแผนดินไทยงดงามรุงโรจน เปนที่ประจักษแกสายตาของ

ชาวโลก มาในปจจุบัน ทรัพยากรหลายสวน ตกอยูในสภาพเส่ือมโทรมถดถอย  เน่ืองมาจากเหตุ

ปจจัยหลายประการ ประการหน่ึงไดแก การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางปราศจากความใสใจ 

และไมคํานึงถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นภายหลัง ทรัพยากรถือเปนสมบัติของชาติ ของสวนรวม ที่

ประชาชนมีสิทธิ มีสวนรวมกัน ทุกคนจึงควรมีจิตสํานึก และควรถือเปนหนาที่ที่จะหวงแหน 

ปกปองคุมครอง ตลอดจนอนุรักษฟนฟู ดวยการรวมแรงรวมใจ แสวงหาวิถีทางบํารุงรักษา 

คนควาหาความรูในเรื่องทรัพยากร หรือแนวทางการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม เพ่ือสืบทอด

สมบัติของชาติใหธํารงอยูอยางยั่งยืน และอํานวยประโยชนเกื้อกูลแกอนุชนชั้นลูกหลานของเรา

สืบเน่ืองตอไป 

  ไดเวลาอันควรแลว ขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

“ทรัพยากรไทย : นําส่ิงดีงามสูตาโลก” ณ บัดน้ี หวังวาการพูดคุยระดมความคิดในที่ประชุมน้ี จะ

นําไปสูความรูและแนวทางการปฏิบัติ การขยายผลใหกวางขวางออกไป เพ่ือใหงานดูแลอนุรักษ

ทรัพยากรบรรลุเปาหมาย พรอมกันน้ี ขออวยพรใหทุก ๆ ทานที่เขารวมในการประชุมประสบแต

ความสุข ความสําเร็จ ทั้งในหนาที่การงาน และในชีวิตสวนตัวโดยทั่วกัน” 
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 35)  วันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  

ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนองพระราช 
ดํารฯิ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค 

ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตาํบลออมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
         

“ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร 

โรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในโอกาสน้ี นนทบุรีเปนจังหวัดที่มีความเปนมาทาง

ประวัติศาสตรกวา 400 ป อุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณคา ทั้งทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ มีการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมอยางเร็วทั้งเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนที่ตางๆควรที่จะมีการสํารวจ

ฐานทรัพยากรทองถ่ิน ที่รวมมือกันทั้งโรงเรียน และองคกรทองถ่ิน ชุมชน เด็กและผูใหญมี

ความสัมพันธกัน จะมีผลใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน ฝกการทํางานรวมกัน รูจักออกความเห็น ฟง

ความเห็นของผูอ่ืน กิจกรรมเหลาน้ีลวนชวยเสริมสรางความสามารถในการเรียนรูตลอดจน

อุปนิสัยที่ดีใหแกเด็ก เด็กไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ความรักทองถ่ินและสมบัติที่มีในทองถ่ินตั้งแตยังเยาววัย เม่ือเจริญเติบโตตอไปก็จะเปนที่พ่ึงของ

ถ่ินฐานและชาติบานเมืองได  

ทรัพยากรถือเปนสมบัติของชาติ ของสวนรวม ที่ประชาชนมีสิทธิ มีสวนรวมกัน  

ทุกคนจึงควรมีจิตสํานึก และควรถือเปนหนาที่ที่จะหวงแหน ปกปองคุมครอง ตลอดจนอนุรักษ

ฟนฟู ดวยการรวมแรงรวมใจ แสวงหาวิถีทางบํารุงรักษา คนควาหาความรูในเรื่องทรัพยากร หรือ

แนวทางการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม เพ่ือสืบทอดสมบัติของชาติใหธํารงอยูอยางยั่งยืน และ

อํานวยประโยชนเกื้อกูลแกอนุชนชั้นลูกหลานของเราสืบเน่ืองตอไป  ขาพเจาขอขอบใจหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทุก ๆ ฝายที่รวมมือและสนับสนุนชวยเหลืองานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนอันดีมา

ตลอด หากปราศจากความรวมมือรวมใจกันของทานทั้งหลาย โครงการน้ีก็มิอาจจะสําเร็จ

เรียบรอยหรือเจริญกาวหนาดวยดีได    

ไดเวลาอันควรแลว ขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวน 

พฤกษศาสตรโรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 ณ บัดน้ี หวังวาการพูดคุยระดมความคิดในที่

ประชุมน้ี จะนําไปสูความรูและแนวทางการปฏิบัติ การขยายผลใหกวางขวางออกไป เพ่ือใหงาน

ดูแลอนุรักษทรัพยากรบรรลุเปาหมาย พรอมกันน้ี ขออวยพรใหทุก ๆ ทานที่เขารวมในการ

ประชุมประสบแตความสุข ความสําเร็จ ทั้งในหนาที่การงาน และในชีวิตสวนตัวโดยทั่วกัน ” 

 

 

 36) วันท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ. และ

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
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  ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราช 
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยส่ิงสินตน  และ 
เปดพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 

“ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  
หวนดูทรัพยส่ิงสินตน ที่จัดขึ้นในวันน้ี  คนไทยเราใชทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานในการดํารงชีวิต

มาเปนเวลานาน และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในหลายๆ ดาน จนทรัพยากรที่มีอยู

ถดถอยเส่ือมโทรมลง เกิดผลกระทบแกชีวิตความเปนอยูของคน จึงตองมีการคิดทบทวนในเรื่อง

การอนุรักษ วาจะมีวิธีทางใดที่จะฟนฟูรักษา เพ่ือใหมีทรัพยากรธรรมชาติใชอยางยั่งยืนตลอดไป

จนถึงอนุชนรุนหลัง 

แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มตนจากหนวยเล็กๆ ไดแกใน

ชุมชนหรือทองถ่ิน เปนแนวทางที่เห็นวาจะสัมฤทธ์ิผล แตละทองถ่ินยอมมีฐานทรัพยากรที่

แตกตางกันไป แตละชุมชน แตละทองถ่ินควรไดทบทวนศึกษาดูวา ในถ่ินที่อยูของตนมี

ทรัพยากรธรรมชาติอะไรบาง มีความเส่ือมโทรมเสียหายอะไรอยางไร และทุกฝายทั้งหนวย

ราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชนในทองถ่ินน้ัน จะตองชวยกันคิด ชวยกันหาวิธีการสงวนรักษา 

โดยถือวาเปนทรัพยสินของสวนรวมที่ทุกคนมีสิทธ์ิใชประโยชน เม่ือทรัพยสินเสียหาย ก็ตองมี

สํานึกรับผิดชอบรวมกันแกไข  เม่ือทุกทองถ่ิน ทุกชุมชน ทําไดดังน้ีตลอดทั่วถึงกัน ก็เทากับ

ประชาชนทั้งประเทศ ไดรวมรับผิดชอบ ไดรวมกันสงวนรักษาทรัพยากร ตออายุทรัพยากรของ

ชาติใหคงอยูยั่งยืนไปจนชั้นลูกหลาน 

ขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย

ส่ิงสินตน ขอใหการประชุมบรรลุเปาหมายตามที่ปรารถนาทุกประการ และขอใหทานทั้งหลาย

ที่มาพรอมกันในที่ประชุมน้ี มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน ” 

 
 37)  วันท่ี 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  

ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราช 
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และฐาน

ทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ พระราชวังดุสิต (สนามเสือปา) กรุงเทพมหานคร 
“ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร 

โรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานครรับเปนเจาภาพจัด

ขึ้นในโอกาสน้ี การประชุมครั้งน้ีเปดโอกาสใหครูและนักเรียนจากโรงเรียนสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรทองถ่ินในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ไดแสดงผลงานความกาวหนาทางวิชาการ และผลการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนที่ครูและนักเรียนปฏิบัติรวมกัน และผลการดําเนินการสํารวจฐาน

ทรัพยากรทองถ่ินที่องคการบริหารสวนตําบลในทองถ่ินตางสนับสนุนชวยเหลือมาเปนอยางดี 
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และปฏิบัติงานรวมกับชุมชน โรงเรียน ตลอดจนสถาบันระดับอุดมศึกษาอยางใกลชิดมาเปน

เวลานาน ยังผลใหชุมชนมีขอมูลที่จะใชในการธํารงคสิทธ์ิในทรัพยากรน้ันๆ  

  ขาพเจาขอขอบใจกรุงเทพมหานคร และหนวยงานที่เกี่ยวของทุกๆ ฝาย ที่

สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน และงานฐานทรัพยากรทองถ่ินเปนอยางดี การ

รวมมือรวมใจรวมคิดกันอยางแข็งขันเชนน้ี จะทําใหงานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมชุมชนสัมฤทธ์ิผล งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจะชวยสรางเยาวชนที่มีจิตใจ                     

เปนนักอนุรักษ มีความเขาใจเหตุและผลของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม

ตั้งแตเยาววัยอันจะสงผลดีตอไปในอนาคต 

  ไดเวลาอันควรแลว ขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถ่ินระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ บัดน้ี ขอใหการประชุม

บรรลุผลที่สามารถนําไปปฏิบัติและขยายผลออกไปไดกวาง เพ่ือความเจริญยั่งยืนในทุกชุมชน สืบ

ตอไป ” 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชดาํรัสท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

 

1) วันท่ี 9 กมุภาพันธ พ.ศ. 2548 ทรงใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษ          

ส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรม เพ่ือชนรุนหลัง 

พระราชดํารัสในพิธีเปดการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษส่ิงแวดลอมวัฒนธรรมหัวขอแนว

ทางการอนุรักษเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ดังความตอนหน่ึงวา 

“.....ความเจริญกาวหนาที่เปนไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน มีผลกระทบใหวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของคน และสภาพแวดลอมของชุมชนเปล่ียนแปลงไป ชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตตามแบบ อยางที่

มีมาแตเดิม ในปจจุบันแทบไมมีเหลือใหชนรุนหลังไดซึมซับความงามของวัฒนธรรมที่ตกทอดมา

แตอดีต ชุมชนเหลาน้ีเปนตัวอยางที่ดีของคําวาความพอเพียง คนในชุมชนพ่ึงพาอาศัยกันได และ

อยูรวมกันอยางสงบสุข มีขนบประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาชาญฉลาด ชุมชนลักษณะนี้มีคุณคา

ทางวัฒนธรรมและจิตใจ เปนประโยชนดานการศึกษาในแงมุมตาง ๆ  ปจจุบันมีใหเห็นเพียงไมกี่
แหง หากไมชวยกันอนุรักษไวก็จะสูญสลายไปอยางนาเสียดาย....” 

2) วันท่ี  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทรงใหเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถ่ิน 
พระราชดํารัสในงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถ่ิน พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ดังความตอนหน่ึงวา 
“....พิพิธภัณฑทองถ่ินเปนที่เก็บรวบรวมวัตถุส่ิงของ บันทึกเรื่องราว ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและความเปล่ียนแปลงของผูคนในทองถ่ิน

ตาง ๆ การที่พิพิธภัณฑทองถ่ินจํานวนมากจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมารวมกิจกรรมกันใน

ครั้งน้ี เปนโอกาสอันดีที่ผูเขาชมงานจะไดศึกษาขอมูลความรูเบ้ืองตนของพิพิธภัณฑทองถ่ินหลาย

แหงไดในคราวเดียว ขณะเดียวกันผูดําเนินงานพิพิธภัณฑทองถ่ินก็จะไดเรียนรูลักษณะความคลาย 

คลึงหรือแตกตาง  และแลกเปล่ียนประสบการณซึ่งกันและกัน  อันจะนําไปสูความรวมมือเพ่ือ

พัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินใหกาวหนา สามารถทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูของคนทั้งในและนอกทอง 

ถ่ินไดอยางเขมแข็งยั่งยืน...” 

 

3) วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทรงใหอนุรักษภมิูปญญาไทย “ยางรัก” 

พระราชดํารัสในการประชุมวิชาการนานาชาติ ศึกษายางรักเพ่ืออนุรักษภูมิปญญาไทย 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “Study of 

Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for Revitalization of 

Thai Wisdom” โดยกรมศิลปากร กรมปาไม และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ณ หองประชุม โรง

แรมอิมพีเรียล ควีนสปารค  ดังความตอนหน่ึงวา 
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 “....คนในซีกโลกตะวันออกหลายเชื้อชาติรูจักนํายางรักมาใชประโยชนมานานนับพัน ๆ 

ปทั้งในชีวิตประจําวัน  ไดแก การใชยางรักเคลือบพ้ืนไมใหสวยงามคงทน หรือภาชนะสานให

บรรจุของเหลวได และใชในงานศิลปะ คนไทยก็ใชยางรักเปนวัสดุสําคัญในการสรางสรรคงาน

ประณีตศิลปขั้นสูงมาเปนเวลานาน งานลงรักปดทอง เขียนลายรดนํ้า งานชางประดับมุก ประดับ

กระจกหรืองานหัตถกรรมทั่วไป เชน การทําเครื่องเขิน ลวนตองใชยางรักคุณภาพดีเปน

องคประกอบสําคัญ ยางรักที่ดีควรเปนยางรักธรรมชาติที่มีคุณภาพ ซึ่งนับวันจะขาดแคลน เพราะ

ไมรักมีนอยลง เปนเหตุใหมีการใชสารเคมีเจือปน ทําใหยางรักมีคุณภาพต่ํา ไมคงทน ใชงานได

ไมดี การวิจัยและพัฒนาสายพันธุรัก สงเสริมการปลูกไมรักสายพันธุที่ใหยางรักคุณภาพสูงใน

ทองถ่ินที่มีภูมิประเทศเหมาะสม จะเปนประโยชนอยางกวางขวางหลายสถานในระยะยาว เปน

การแกตนเหตุแหงปญหา อันจะชวยใหการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาและศิลปะไทยเปนไปอยาง

ยั่งยืน....”  

4) วันท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทรงใหอนุรักษภมิูปญญาไทย “ผาไหม” 

พระราชดํารัสในงานประชุมสัมมนาวิชาการหมอนไหมอาเซียนและงานตรานกยูงพระ 

ราชทาน สืบสานตํานานไหมไทย ครั้งที่ 5 ประจําป พ.ศ. 2553 ณ ศูนยแสดงสินคาและการ

ประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี ดังความตอนหน่ึงวา 
 

 “...ผาไหมเปนสินคาสําคัญมาแตโบราณกาล ในเสนทางแพรไหมอันลือชื่อ ผาไหมเปน
สายใยที่เชื่อมโยงซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเขาดวยกัน นําผูคนจากทั้งสองซีกโลกมาพบปะทํา
ความรูจัก ทําใหเกิดการถายทอดวัฒนธรรมดานตาง ๆ ระหวางกัน ผาไหมเปนเคร่ืองหมายบง

บอกความเจริญ ความมีอารยธรรมและภูมิปญญาของชนชาติน้ัน ๆ ผาไหมจึงมิไดมีความหมาย
เพียงเปนอาภรณประดับกาย หรือความหมายทางเศรษฐกิจเทาน้ัน 

ในประเทศไทย ผาไหมก็เปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คนไทยรูจักปลูกหมอน
เล้ียงไหมและทอผาไหมใชมาเปนเวลานาน ลวดลายผาในแตละภูมิภาคมีอัตลักษณประจําถ่ิน เม่ือ
พิจารณาจะสามารถเช่ือมโยงไปถึงวิถีชีวิตของผูคน จินตนาการและความคิดสรางสรรคจากภูมิ

ปญญาของคนในทองถ่ิน ที่สืบทอดมาหลายช่ัวอายุคน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปนผูนําในการใชผาไหมที่ราษฎรเปนผู
ทอ ทรงสงเสริมและพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหม และวิธีการทอผาไหมของราษฎรในทองถ่ิน
ตาง ๆ ใหมีความสวยงาม มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพ่ือสรางรายไดใหแกครอบครัวราษฎรเอง และยัง
เปนการอนุรักษภาคสวนของวัฒนธรรมไทยใหคงอยู ปจจุบันคนไทยนิยมใชผาไหมไทยกันแพร 

หลาย ผาไหมไทยยังมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ทํารายไดใหประเทศชาติเปนอันมาก... 
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โครงการอนุรั

ละใหเปนไปต

ะกรรมการโ

ผูอํานวยการ 

อันเน่ืองมาจ

กษพันธุกรรม

ษเพ่ือประสาน

 

       

อันเนื่องมา

ฯ สยามบร

นุญาต 

ฯ สยามบร

 51 /255

รักษพันธุกร

รกัษพันธุกรร

ตามการปรับ

โครงการอนุร

 

ากพระราชดํ

มพืชอันเน่ือง

นงานโครงกา

าจากพระรา

รมราชกุมา

รมราชกุมา

9 

รมพืชอันเน่ือ

รมพืชอันเน่ือ

บโครงสรางห

รักษพันธุกร

ดาํรฯิ 

มาจาก

ารอัน

าชดําริ      

ร ี

ร ี

องมาจากพระ

งมาจากพระ

หนวยงานใหม

รรมพืชอันเนื

กรรมการที

กรรมการที

ประธานกร

 

รองประธา

 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

              

ะราชดําริฯ 

ะราชดําริ ฯ 

ม ตามการ

น่ืองมาจาก

ที่ปรึกษา 

ที่ปรึกษา 

รรมการ 

านกรรมการ 
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9.  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรรมการ 

10.  ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กรรมการ 

11. 

12. 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

กรรมการ 

กรรมการ 

13. ผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ กรรมการ 

14.  ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร กรรมการ 

15.  ผูวาการการไฟฟานครหลวง กรรมการ 

16.  ผูวาการการไฟฟาสวนภมิูภาค กรรมการ 

17.  ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย                               กรรมการ 

18.  ผูวาการการเคหะแหงชาต ิ กรรมการ 

19.  อธิบดีกรมปาไม                                                                กรรมการ 

20.  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรรมการ 

21.  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการ 

22.  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กรรมการ 

23.  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ   กรรมการ 

24.  อธิบดีกรมประมง       กรรมการ 

25.  อธิบดีกรมชลประทาน   กรรมการ 

26.  อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   กรรมการ 

27.  อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี   กรรมการ 

28.  อธิบดีกรมการขาว กรรมการ 

29.  อธิบดีกรมทรพัยากรนํ้า กรรมการ 

30.  อธิบดีกรมทรพัยากรนํ้าบาดาล       กรรมการ 

31.  อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝง กรรมการ 

32.  อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบรกิาร                                               กรรมการ 

33.  อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก     กรรมการ 

34.  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรรมการ 

35.  อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม กรรมการ 

36.  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 

37.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กรรมการ 

38.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา กรรมการ 
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39.  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการ 

40.  เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ         กรรมการ 

41.  เลขาธิการคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย                           กรรมการ 

42. 

43. 

เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

กรรมการ 

กรรมการ 

44.  ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย      กรรมการ 

45.  ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ       กรรมการ 

46.  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ  

กรรมการ 

47.  ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร 

(องคการมหาชน) 

กรรมการ 

48.  ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม กรรมการ 

49.  ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย กรรมการ 

50.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   กรรมการ 

51.  อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

52.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ        กรรมการ 

53.  อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 

54.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   กรรมการ 

55.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชยีงใหม  กรรมการ 

56.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน กรรมการ 

57.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี                             กรรมการ 

58.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหดิล  กรรมการ 

59.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                                กรรมการ 

60.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

61.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการ 

62.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร         กรรมการ 

63.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง                                      กรรมการ 

64.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  กรรมการ 

65.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล                    กรรมการ 
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66.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา         กรรมการ 

67.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต        กรรมการ 

68.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรรมการ 

69.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ          กรรมการ 

70.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      กรรมการ 

71.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กรรมการ 

72.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรรมการ 

73.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชัน่ กรรมการ 

74.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง กรรมการ 

75. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร กรรมการ 

     76. อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการ 

     77. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กรรมการ 

78. 

79. 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม 

กรรมการ 

กรรมการ 

80. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                กรรมการ 

81. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ   กรรมการ 

82. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   กรรมการ 

83. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     กรรมการ 

84. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราํไพพรรณี กรรมการ 

85. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  กรรมการ 

86. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กรรมการ 

87. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กรรมการ 

88. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม      กรรมการ 

89. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรรมการ 

90. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    กรรมการ 

91. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร       กรรมการ 

92. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี    กรรมการ 

93. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม                    กรรมการ 

94. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรรมการ 

95. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเดจ็เจาพระยา    กรรมการ 
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96. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี กรรมการ 

97. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กรรมการ 

98. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   กรรมการ 

99. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย   กรรมการ 

100. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กรรมการ 

101. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กรรมการ 

102. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                        

ในพระบรมราชูปถัมภ 

กรรมการ 

103. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด กรรมการ 

104. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร กรรมการ 

105. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กรรมการ 

106. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี กรรมการ 

107. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา    กรรมการ 

108. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  กรรมการ 

109. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก      กรรมการ 

110. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    กรรมการ 

111. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรรมการ 

112. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  กรรมการ 

113. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร              กรรมการ 

114. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  กรรมการ 

115. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  

(องคการมหาชน)              

กรรมการ 

116. ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ กรรมการ 

117. ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม กรรมการ 

118. ผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  

(องคการมหาชน) 

กรรมการ 

119. ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)  กรรมการ 

120. ผูวาราชการจงัหวัดขอนแกน                                                 กรรมการ 

121. ผูวาราชการจงัหวัดจันทบุร ี กรรมการ 

122. ผูวาราชการจงัหวัดชุมพร  กรรมการ 

123. ผูวาราชการจงัหวัดปราจีนบุรี  กรรมการ 
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124. ผูวาราชการจงัหวัดสุราษฎรธานี                                             กรรมการ 

125. ผูวาราชการจงัหวัดหนองคาย กรรมการ 

126. ผูวาราชการจงัหวัดชลบุรี                                                     กรรมการ 

127. ผูวาราชการจงัหวัดภูเก็ต  กรรมการ 

128. ผูวาราชการจงัหวัดลพบุรี   กรรมการ 

129. ผูวาราชการจงัหวัดนนทบุร ี กรรมการ 

130. ผูวาราชการจงัหวัดนาน     กรรมการ 

131. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 

132. ผูวาราชการจงัหวัดนครราชสีมา     กรรมการ 

133. ผูวาราชการจงัหวัดนครสวรรค กรรมการ 

134. ผูวาราชการจงัหวัดกาญจนบุรี           กรรมการ 

135. ผูวาราชการจงัหวัดประจวบคีรีขันธ          กรรมการ 

136. ผูวาราชการจงัหวัดอุตรดติถ กรรมการ 

137. ผูวาราชการจงัหวัดนครนายก กรรมการ 

138. ผูวาราชการจงัหวัดปตตานี กรรมการ 

139. ผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหม                        กรรมการ 

140. ผูวาราชการจงัหวัดอุบลราชธานี กรรมการ 

141. ผูวาราชการจงัหวัดพิษณุโลก กรรมการ 

142. ผูวาราชการจงัหวัดอํานาจเจริญ กรรมการ 

143. ผูวาราชการจงัหวัดปทุมธานี    กรรมการ 

144. ผูวาราชการจงัหวัดระนอง   กรรมการ 

145. ผูวาราชการจงัหวัดเพชรบูรณ   กรรมการ 

146. ผูวาราชการจงัหวัดพัทลุง   กรรมการ 

147. ผูวาราชการจงัหวัดแพร   กรรมการ 

148. ผูวาราชการจงัหวัดตรัง กรรมการ 

149. ผูวาราชการจงัหวัดสระแกว กรรมการ 

150. ผูวาราชการจงัหวัดพะเยา กรรมการ 

151. ผูวาราชการจงัหวัดบึงกาฬ กรรมการ 

     152.     ผูวาราชการจงัหวัดตาก                                                       กรรมการ 

153. ผูวาราชการจงัหวัดพังงา กรรมการ 



 

 
 

15

15

     15

     15

     15

     15

     16

     16

     16

     16

หนาทีแ่

 

หรือสน

 

เสนอร

เน่ืองม

โดยพร

 

อนุรักษ

ตามเป
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คณะทํางานจดัทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธกุรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

ในระยะ 5 ปท่ีหก  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 

 

1.  กลุมความม่ันคงทางทรัพยากร 

1.  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)  

2.  ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ      คณะทํางาน  

3.  ผูแทนผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา          คณะทํางาน 

4.  ผูแทนผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน              คณะทํางาน 

5.  ผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ      คณะทํางาน  

6.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 

     พระราชดําริฯ   (ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย)  

7.  นางอริศรา  บาโรส               ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

8.  นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

9.  นางมนุวดี   สมบูรณทรัพย      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

10. นายนิรุตต์ิ   บาโรส       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

11. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

12. นางสาวศิรกิุล   เกษา       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

13. นางสาวอรชร   โชติญาณวงษ      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

14. นางสาวกําไล  เรียนหัตถกรรม      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

 

2. กลุมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

1.  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)  

2.  ผูแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                            คณะทํางาน 

3.  ผูแทนเลขาธิการสภาการศึกษา                                คณะทํางาน 

4.  ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    คณะทํางาน 

5.  ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             คณะทํางาน 

6.  ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา              คณะทํางาน 

7.  ผูแทนผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร        คณะทํางาน 

8. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ(องคการมหาชน)คณะทํางาน 

9. ผูแทนผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ   คณะทํางาน 

10. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก เลขานุการคณะทํางาน 

     พระราชดําริฯ   (ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย)  

11. นางอริศรา  บาโรส               ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

12. นางสาวสญุาณิกา  ลําเจียกเทศ               ผูชวยเลขานกุารคณะทํางาน 

13. นางมนุวดี   สมบูรณทรัพย      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

14. นายนิรุตต์ิ   บาโรส       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

15. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

16. นางสาวศิรกิุล   เกษา       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
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17. นางสาวอรชร   โชติญาณวงษ      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

18. นางสาวกําไล  เรียนหัตถกรรม      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

 

3.  กลุมสวนราชการท่ีเกีย่วกับทรัพยากรชีวภาพ 

1.  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)  

2.  ผูแทนอธิบดีกรมปาไม           คณะทํางาน 

3.  ผูแทนอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช                 คณะทํางาน 

4.  ผูแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร           คณะทํางาน                                                

5.  ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร                                คณะทํางาน                              

6.  ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ                                                          คณะทํางาน  

7.  ผูแทนอธิบดีกรมประมง                       คณะทํางาน                                                

8.  ผูแทนอธิบดีกรมชลประทาน                                 คณะทํางาน                                         

9.  ผูแทนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน                                                     คณะทํางาน                   

10. ผูแทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี                   คณะทํางาน     

11. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการออยและนํ้าตาลทราย                            คณะทํางาน 

12. ผูแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา      คณะทํางาน 

13. ผูแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล           คณะทํางาน 

14. ผูแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง    คณะทํางาน 

15. ผูแทนอธิบดีกรมการขาว      คณะทํางาน 

16. ผูแทนผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ       คณะทํางาน 

17. ผูแทนผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร    คณะทํางาน 

18. ผูแทนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย    คณะทํางาน                                   

19. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก เลขานุการคณะทํางาน 

     พระราชดําริฯ  (ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย) 

20. นางอริศรา  บาโรส               ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

21. นางสาวสญุาณิกา  ลําเจียกเทศ              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

22. นางมนุวดี   สมบูรณทรัพย      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

23. นายนิรุตต์ิ   บาโรส       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

24. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

25. นางสาวศิรกิุล   เกษา       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

26. นางสาวอรชร   โชติญาณวงษ      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

27. นางสาวกําไล  เรียนหัตถกรรม      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

 

4. กลุมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร 

1.  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)  

2.  ผูแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ     คณะทํางาน 

3.  ผูแทนผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม     คณะทํางาน 

4.  ผูแทนอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก     คณะทํางาน      

5.  ผูแทนผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  คณะทํางาน 

6.  ผูแทนผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย   คณะทํางาน        
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7.  ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  (องคการมหาชน)  คณะทํางาน 

8.  ผูแทนผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม    คณะทํางาน 

9. ผูแทนผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย  คณะทํางาน 

10. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก เลขานุการคณะทํางาน 

     พระราชดําริฯ  (ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย)  

11. นางอริศรา  บาโรส               ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

12. นางสาวสญุาณิกา ลําเจียกเทศ              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

13. นางมนุวดี   สมบูรณทรัพย      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

14. นายนิรุตต์ิ   บาโรส       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

15. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

16. นางสาวศิรกิุล   เกษา       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

17. นางสาวอรชร   โชติญาณวงษ      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

18. นางสาวกําไล  เรียนหัตถกรรม      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

 

5. กลุมมหาวิทยาลัยท่ีรวมสนองพระราชดาํริ 

1.  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)  

2.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร               คณะทํางาน                                      

3.  ผูแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                              คณะทํางาน                        

4.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ                          คณะทํางาน                                       

5.  ผูแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง     คณะทํางาน   

6.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี   คณะทํางาน 

7.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม                  คณะทํางาน                                          

8.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน                คณะทํางาน                                            

9.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                     คณะทํางาน                          

10. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล                 คณะทํางาน                                               

11. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                   คณะทํางาน                             

12. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา                  คณะทํางาน                                              

13. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร         คณะทํางาน 

14. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร      คณะทํางาน 

15. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง      คณะทํางาน 

16. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    คณะทํางาน 

17. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล    คณะทํางาน 

18. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต     คณะทํางาน 

19. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     คณะทํางาน 

20. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ     คณะทํางาน 

21. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    คณะทํางาน 

22. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ     คณะทํางาน 

23. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ     คณะทํางาน 

24. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ     คณะทํางาน 

25. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น     คณะทํางาน 

26. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง     คณะทํางาน 
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27. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร   คณะทํางาน 

28. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต     คณะทํางาน 

29. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม    คณะทํางาน 

30. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ     คณะทํางาน 

31. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม     คณะทํางาน 

32. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก เลขานุการคณะทํางาน 

     พระราชดําริฯ   (ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย)  

33. นางอริศรา  บาโรส                 ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

34. นางสาวสญุาณิกา  ลําเจียกเทศ              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

35. นางมนุวดี   สมบูรณทรัพย      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

36. นายนิรุตต์ิ   บาโรส       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

37. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

38. นางสาวศิรกิุล   เกษา       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

39. นางสาวอรชร   โชติญาณวงษ      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

40. นางสาวกําไล  เรียนหัตถกรรม      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

 

6. กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

1.  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)  

2.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     คณะทํางาน 

3.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    คณะทํางาน 

4.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      คณะทํางาน 

5.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   คณะทํางาน 

6.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    คณะทํางาน 

7.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา    คณะทํางาน 

8.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    คณะทํางาน 

9.  ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    คณะทํางาน 

10. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    คณะทํางาน 

11. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    คณะทํางาน 

12. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    คณะทํางาน 

13. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    คณะทํางาน 

14. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี    คณะทํางาน 

15. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    คณะทํางาน 

16. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   คณะทํางาน 

17. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย     คณะทํางาน 

18. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    คณะทํางาน 

19. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค    คณะทํางาน 

20. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      คณะทํางาน 

21.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย    คณะทํางาน 

22. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม    คณะทํางาน 

23. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    คณะทํางาน 

24. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ คณะทํางาน 
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25. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด    คณะทํางาน 

26. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร    คณะทํางาน 

27. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    คณะทํางาน 

28. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   คณะทํางาน 

29. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   คณะทํางาน 

30. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    คณะทํางาน 

31. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก  คณะทํางาน 

32. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   คณะทํางาน 

33. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   คณะทํางาน 

34. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   คณะทํางาน 

35. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  คณะทํางาน 

36. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   คณะทํางาน 

37. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก เลขานุการคณะทํางาน 

     พระราชดําริฯ   (ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจรญิทรัพย) 

38. นางอริศรา  บาโรส               ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

39. นางสาวสญุาณิกา  ลําเจียกเทศ              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

40. นางมนุวดี   สมบูรณทรัพย      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

41. นายนิรุตต์ิ   บาโรส       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

42. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

43. นางสาวศิรกิุล   เกษา       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

44. นางสาวอรชร   โชติญาณวงษ      ผูชวยเลขานกุารคณะทํางาน 

45. นางสาวกําไล  เรียนหัตถกรรม      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

 

7. กลุมนโยบายในเร่ืองของทรัพยากร 

1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)  

2.  ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ              คณะทํางาน 

3.  ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น    คณะทํางาน 

4.  ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คณะทํางาน 

5.  ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  คณะทํางาน 

6.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 

     พระราชดําริฯ   (ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย) 

7.  นางอริศรา  บาโรส               ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

8.  นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

9.  นางมนุวดี   สมบูรณทรัพย      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

10. นายนิรุตต์ิ   บาโรส       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

11. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

12. นางสาวศิรกิุล   เกษา       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

13. นางสาวอรชร   โชติญาณวงษ      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

14. นางสาวกําไล  เรียนหัตถกรรม      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
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8. กลุมจังหวดัท่ีรวมสนองพระราชดําริ 

1.  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)  

2.  ผูแทนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน                          คณะทํางาน                                       

3.  ผูแทนผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี               คณะทํางาน                                                

4.  ผูแทนผูวาราชการจังหวัดชุมพร      คณะทํางาน 

5.  ผูแทนผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี                    คณะทํางาน                                            

6.  ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี            คณะทํางาน                                               

7.  ผูแทนผูวาราชการจังหวัดหนองคาย            คณะทํางาน                                                

8.  ผูแทนผูวาราชการจังหวัดชลบุรี                 คณะทํางาน                                                

9.  ผูแทนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต                         คณะทํางาน                                             

10. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดลพบุรี      คณะทํางาน 

11. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี     คณะทํางาน 

12. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนาน      คณะทํางาน 

13. ผูแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร     คณะทํางาน 

14. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา     คณะทํางาน 

15. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค     คณะทํางาน 

16. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี       คณะทํางาน 

17. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ     คณะทํางาน 

18. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ      คณะทํางาน 

19. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดปตตานี      คณะทํางาน 

20. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครนายก     คณะทํางาน 

21. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม     คณะทํางาน                        

22. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี     คณะทํางาน 

23. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก     คณะทํางาน 

24. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ     คณะทํางาน 

25. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี        คณะทํางาน 

26. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดระนอง       คณะทํางาน 

27. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ     คณะทํางาน 

28. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดพัทลุง      คณะทํางาน 

29. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดแพร      คณะทํางาน 

30. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดตรัง      คณะทํางาน 

31. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสระแกว     คณะทํางาน 

32. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดพะเยา      คณะทํางาน 

33. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ      คณะทํางาน 

34. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดตาก      คณะทํางาน 

35. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดพังงา      คณะทํางาน 

36. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี     คณะทํางาน 

37. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดกระบ่ี      คณะทํางาน 

38. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ     คณะทํางาน 

39. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสระบุรี      คณะทํางาน 

40. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ     คณะทํางาน 
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41. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดยะลา      คณะทํางาน 

42. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก เลขานุการคณะทํางาน 

      พระราชดําริฯ   (ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย) 

43. นางอริศรา  บาโรส                ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

44. นางสาวสญุาณิกา  ลําเจียกเทศ               ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

45. นางมนุวดี   สมบูรณทรัพย      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

46. นายนิรุตต์ิ   บาโรส       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

47. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

48. นางสาวศิรกิุล   เกษา       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

49. นางสาวอรชร   โชติญาณวงษ      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

50. นางสาวกําไล  เรียนหัตถกรรม      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

 

9. กลุมหนวยงานสนับสนุน 

1.  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)  

2.  ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน   คณะทํางาน 

    โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ      

3.  ผูแทนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ            คณะทํางาน         

4.  ผูแทนผูวาการการไฟฟานครหลวง         คณะทํางาน 

5.  ผูแทนผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค     คณะทํางาน 

6.  ผูแทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ    คณะทํางาน 

7.  ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)    คณะทํางาน       

8. ผูแทนเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม   คณะทํางาน 

9. ผูแทนผูวาการการเคหะแหงชาติ      คณะทํางาน 

10. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก เลขานุการคณะทํางาน 

     พระราชดําริฯ  (ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย) 

11. นางอริศรา  บาโรส               ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

12. นางสาวสญุาณิกา  ลําเจียกเทศ              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

13. นางมนุวดี   สมบูรณทรัพย      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

14. นายนิรุตต์ิ   บาโรส       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

15. นางสาวอินทิรา  จารุเพ็ง      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

16. นางสาวศิรกิุล   เกษา       ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

17. นางสาวอรชร   โชติญาณวงษ      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

18. นางสาวกําไล  เรียนหัตถกรรม      ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

                                     

10. กลุมภาคเอกชนและมูลนิธิ 

1.  รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)  

2.  ผูแทนประธานมูลนิธิฟนฟูทรัพยากรทะเลสยาม    คณะทํางาน 

3.  ผูแทนประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  คณะทํางาน 

4.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก             เลขานุการคณะทํางาน 

     พระราชดําริฯ  (ดร.ปยรัษฎ  ปริญญาพงษ  เจริญทรัพย) 
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ขั้นตอนการสนองพระราชดําริ  

โครงการอนรัุกษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ( อพ.สธ. ) 

โดยองคการบริหารสวนตาํบล  หรือเทศบาลตําบล 

 

1. ประชุมหารือ คณะกรรมการ/ชุมชน เห็นชอบและพรอมที่จะเขารวมสนองพระราชดําริฯ มี

รายงานการประชุม   

2. นายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือนายกเทศมนตรีตําบล จัดทําจดหมายถึง เลขาธิการ

พระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

ตามตัวอยาง โดยแนบเอกสารดังน้ี  

2.1 สรุปการประชุม อบต./ เทศบาลตําบล 

2.2 รายงานการประชุมกลุมอนุรักษของชุมชนตาง ๆ 

2.3 แผนที่  ขอมูลพ้ืนฐานตาํบล............................... 

2.4 รางแผนแมบท  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ      

ตําบล..........................  ( ฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ. - ตําบล................ ) 

หรือ แผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล.......  หรือเทศบาลตําบล

........ (อาจสงมาภายหลังได) 

3. สงเอกสารทั้งหมด ใหกบันายพรชัย  จุฑามาศ เพ่ือดําเนินการตอไป 

                     จาหนาซอง ใหกับ  

                            นายพรชัย  จฑุามาศ  

                           รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

                               โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สวนจิตรลดา 

                          กทม. 10303 

4. การดําเนินการตางๆ สามารถดําเนินการไปกอนได เชน การประชุมทําความเขาใจ

เบ้ืองตน  การคัดเลือกพ้ืนที่ สําหรับการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ การจัดเตรียมงบประมาณ 

องคการบริหาร สวนทองถ่ิน 

 

 

 ***การสมัครเปนสมาชิกฐานทรัพยากรทองถ่ิน 

 1. หนังสือนําที่นายกฯ ลงนาม 

 2. รายงานการประชมุการเขารวมสนองพระราชดําร ิ

ในวาระเพ่ือพิจารณา และมมีติเห็นชอบเปนเอกฉันท 

3. ขอมูลพ้ืนฐานตําบล (แผนพัฒนาตําบล) 

4. แผนที่ตําบล (มีพิกัดภูมิศาสตรและมาตราสวน) 
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ตัวอยางจดหมายขอเขารวมสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. ขององคการบริหารสวนตําบล 
 

 

 

 

                                                  

ท่ี                  องคการบริหารสวนตําบล........./เทศบาลตําบล......... 

                                                                            ตําบล.....................อําเภอ.........................  

             จังหวัด..................................    

                                                  วันท่ี......... เดือน................... พ.ศ.    255….. 

เรื่อง  การเขารวมสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

เรียน  เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

        พระราชดําริฯ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. รายงานการประชุมองคการบริหารสวนตําบล………………./เทศบาลตําบล................. 

  2. รายงานการประชุมกลุมอนุรักษของชุมชนตางๆ 

  3. แผนท่ี และขอมูลพื้นฐานตําบล…………………….. 

 4. รางแผนแมบท  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ตําบล

..........................  ( ฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ. - ตําบล................ ) หรือ แผนพัฒนา

ตําบลขององคการบริหารสวนตําบล.........../เทศบาลตําบล.............. 

         เ นื่ อ ง ด ว ย ท า ง อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล …………................… อํ า เ ภ อ …….......................... 

จังหวัด…....................………. ไดรับทราบการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ .สธ .)  ท่ีทรงสืบทอดงานอนุรักษทรัพยากรของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีความศรัทธาในพระราชดําริท่ีทรงทําเพื่อผลประโยชนแทแกมหาชนชาวไทย  จึงได

รวมประชุมทุกภาคสวนในตําบล…………….........… ในการที่จะสนองพระราชดําริ  ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ดําเนินกิจกรรมตางๆ  ของโครงการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร ท้ังทรัพยากรกายภาพ  

ทรัพยากรชีวภาพ  และ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา เพื่อท่ีจะอนุรักษและพัฒนาทรัพยากร

ตําบล……….............….....….. อยางย่ังยืนสูเศรษฐกิจพอเพียง 

 

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหตําบล…….............………….  รวมสนองพระราชดําริฯ ตอไปดวย จัก

ขอบพระคุณย่ิง 

 

                                                              ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                      (                                          ) 

                                               นายกองคการบริหารสวนตําบล…………..........…./ 

นายกเทศมนตรีตําบล…………..........…. 

องคการบริการสวนตําบล……………../เทศบาลตําบล................. 

โทร. .......................................................................................... 
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โครงการอนรัุกษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ฐานทรัพยากรทองถ่ิน ตําบล....................... 

สนองพระราชดําริโดย 

องคการบริหารสวนตําบล........................ อําเภอ...................... จังหวัด...................... 

(ฐานทรัพยากรทองถ่ิน  อพ.สธ.-ตําบล.......................) 

 

ท่ีมา     

จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช  สํารวจเก็บรวบรวม

พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช  ศูนยขอมูลพันธุกรรม

พืช  วางแผนพัฒนาพันธุพืช  สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน         

การอนุรักษพันธุกรรมพืช  ทาง อบต........................................ ไดรวมประชุมรับทราบการดําเนิน

โครงการอ นุรั กษ พัน ธุกรรมพืช อัน เ น่ื อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ   และแนวทางที่ ตํ าบล

................................... จะเขารวมสนองพระราชดําริ การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน โดยนํา

พระราชกระแส  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ทําอยางไรใหชุมชน มาให

โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และมีการทํา DNA Fingerprint ใน

โรงเรียน” การน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน โรงเรียน มัสยิด ในตําบล.................................. 

เห็นพองตองกัน ที่จะรวมสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ ดําเนินกิจกรรมตามศักยภาพความพรอม  และจัดตั้ง “ศูนยอนุรักษและพัฒนา

ทรัพยากรทองถ่ินตําบล..........................” เพ่ือเปนฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเอง สูเศรษฐกิจ

พอเพียง เกิดประโยชนแทแกชุมชนตําบล.................... และประเทศชาติตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงค   

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพ่ือดําเนินงานปกปกทรัพยากรทองถ่ิน  สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน  ปลูก

รักษาทรัพยากรทองถ่ิน อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ิน ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน และ

สนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (นอกจากพันธุกรรมพืชแลว ทรัพยากร

กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปญญา รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ) 

3. เพ่ือจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ  

ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปญญา ตําบล....................................... 

4. เพ่ือจัดตั้ง “ศนูยอนุรักษและพัฒนาทรพัยากรทองถ่ินตําบล......................................” 
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คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ.-ตําบล........................... 

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ือง มาจากพระราชดําริฯ ตําบล............................... ( ฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ.-ตําบล

...........................) จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางานตามกิจกรรมตางๆ เชน  

 

 

คณะอนุกรรมการศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถ่ิน ตาํบล..........................  

  1. คณะทํางานปกปกทรัพยากรทองถ่ิน คณะทํางานชุดน้ีจะแสวงหาพ้ืนที่ที่เปนที่

สาธารณะ ประโยชนที่อยูในความดูแลของ อบต.  เขารวมกิจกรรมน้ี ในการรักษาปาธรรมชาติดั้งเดิม 

เพ่ือรักษาทรัพยากรด้ังเดิม พืช สัตว จุลินทรีย ฯลฯ เชน พ้ืนที่ปาชุมชน พ้ืนที่สาธารณประโยชน          

(ไมจําเปนตองเปนพ้ืนที่ขนาดใหญอาจเปนพ้ืนที่เล็ก ๆ 10-20 ไร ของในเขตหมูบานหมูตางๆ            

ก็ดําเนินการได  แตตองไมเปนพ้ืนที่ที่มีปญหามีการบุกรุกถือครอง  ตองมีการจัดการแกปญหาให

เรียบรอยกอน) โดยจัดทําขอบเขตพ้ืนที่  ทําปายประกาศวาเปนพ้ืนที่สนองพระราชดําริในโครงการ 

อพ.สธ. เสร็จแลว  ทําการสํารวจในพ้ืนที่วามีทรัพยากรอะไรบาง มีการจัดตั้งอาสาสมัครชาวบาน 

ชุมชน เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่   

  2. คณะทํางานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน เปนคณะทํางานที่ทําการสํารวจ

ทรัพยากรทองถ่ิน ตําบล............................... โดยเฉพาะพ้ืนที่กําลังจะเปล่ียนแปลงจากการพัฒนา         

การสรางสวน  การสรางรีสอรท  เพ่ือทราบวามีพรรณพืชทรัพยากรชีวภาพ  และรวบรวมภูมิปญญา         

ที่เกี่ยวของกับพืช  และทรัพยากรชีวภาพ   

  3. คณะทํางานปลูกรักษาทรัพยากรทองถ่ิน ตําบล.................................. อาจมีพ้ืนที่

สามารถที่จะใชปลูกตนไม เพ่ือฟนฟูสภาพปา  พ้ืนที่ที่จะปลูกรักษาพรรณพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ  เม่ือมี

การปลูกรักษาแลวมีการศึกษาติดตามการเจริญเติบโต   

  4. คณะทํางานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถ่ิน  มีการอนุรักษพันธุพืชที่มี

โอกาสสูญพันธุ อาจมีการฟนฟูบํารุงรักษา ขยายพันธุเพ่ิมขึ้น และแจกจายใหกับชุมชนตําบล

.................... สรางจุดขายทองเที่ยวเชิงนิเวศน 

  5. คณะทํางานศูนยขอมูลทรัพยากรทองถ่ินทําการบันทึกรวบรวมขอมูลในระบบ

คอมพิวเตอร เปนที่เก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากร

วัฒนธรรมภูมิปญญา จากคณะทํางานตางๆ และการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช (งาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

  6. คณะทํางานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน เปน

คณะทํางานที่จะสนับสนุนการดําเนินการ ฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ.-ตําบล................................ 

   6.1 สนับสนุนการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (งานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน) ไดแก ผูแทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียน รอง

ผูอํานวยการหรือผูชวยฝายวิชาการ เพ่ือกํากับดูแล การจัดทําหลักสูตรฐานทรัพยากรทองถ่ิน  เพ่ือ

การสํารวจทรัพยากรตําบล.................................... ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ยกตัวอยางในหลักสูตรวิทยาศาสตรที่ชั้น ป.3 ตอง

ทราบเรื่องทรัพยากรในทองถ่ิน และชั้น ป.6 การใชทรัพยากรในทองถ่ิน  (คือการใชทรัพยากรตองมี
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ภูมิปญญากํากับ) หากเขาไปในหลักสูตรแลวจะไมเปนภาระที่เพ่ิมขึ้น  ดังน้ัน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ชุมชน ผูปกครอง โรงเรียน  จะตองเขาใจที่ลูกหลานกําลังทําอะไร ที่จะใหนักเรียนเปนสวน

หน่ึงของชุมชน  ฝกการเรียนรู จะไดทราบวาในทองถ่ินมีอะไรบาง มีทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ  ภูมิ

ปญญา  มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่กํากับการใชทรัพยากรอยางไร นักเรียนมีโอกาสเรียนรู สัมผัส

จริง และเกิดทั้งวิทยาการ และปญญาเปนนวัตกรรมการเรียนรู   

   6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ การอํานวยความสะดวก

ตางๆ คณะทํางานอาจเปนชุมชน เอกชน ชมรม ตางๆ  

             จากการจัดตั้งคณะทํางานแลว มีเปาหมายสําคัญที่จะจัดตั้งศูนยอนุรักษและ

พัฒนาทรัพยากรทองถ่ิน ตําบล...................................... ที่ดูแลรับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการศูนย

อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถ่ิน ตําบลเกาะยาวนอย เปนศูนยประสาน งานในกิจกรรมตางๆ 

และเปนศูนยขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน 

การสนับสนุน 

 องคการบริหารสวนทองถ่ิน  (องคการบริหารสวนตําบล.........................................  องคการ

บริหารสวนจังหวัด........................................... ) 

 องคกรเอกชนตางๆ 

 ชุมชน 

 ศาสนสถาน มัสยิด  

 โรงเรียน 

การสนับสนุนดานวชิาการ 

 โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ   

 มหาวิทยาลัยสวนกลาง  เชน  มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยในทองถ่ิน 

งบประมาณ 

 1. งบประมาณ อบต................................ กรมการปกครองสวนทองถ่ิน 

 2. งบประมาณสนับสนุนจากเอกชน  องคกรเอกชน 

  ในการจัดตั้งงบประมาณ เม่ือจัดทําแผนปฏิบัติประจําป และหารือเห็นพองตองกัน

ระหวาง  อพ .สธ .  และคณะกรรมการดํา เ นินงานฐานทรัพยากรทอง ถ่ิน  อพ .สธ .-ตําบล

................................. ทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ( อพ.สธ. ) จะ

ทําหนังสือสนับสนุนไปทางตนสังกัด  จนถึงสํานักงบประมาณ   
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แผนแมบท โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราดําริฯ ฐานทรัพยากรทองถ่ิน

ตําบล...................................... (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 

 

รูปแบบแผนแมบท 

ที่มา 

วัตถุประสงค 

คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ. ตําบล.................................... 

คณะอนุกรรมการศูนยอนุรกัษและพัฒนาทรัพยากรทองถ่ินตําบล................................... 

  คณะทํางานปกปกทรัพยากรทองถ่ิน 

คณะทํางานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถ่ิน 

คณะทํางานปลูกรักษาทรัพยากรทองถ่ิน  

คณะทํางานอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากรทองถ่ิน 

คณะทํางานศนูยขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน    

  คณะทํางานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทาํฐานทรพัยากรทองถ่ิน 

 

แผนปฏิบัติประจําป 2559-2564  

                ดําเนินกิจกรรมตามแผนแมบทวาจะดาํเนินกิจกรรมอะไรบาง (ตามทีใ่หขอคิดเห็นใน

การแตงตั้งคณะทาํงาน) งบประมาณ  ป 2559 - 2564 

 

 

 

โครงการอนรัุกษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถ่ินตําบล.................. 

 

สนองพระราชดํารโิดย 

องคการบรหิารสวนตําบล........................... 

ตําบล.......................... อําเภอ........................  จังหวัด...................... 

 

 

(ปายน้ีจะอนญุาตใหติดตัง้เม่ือศูนยดําเนินการไประยะหน่ึง มีผลงานเปนท่ีประจักษ)         

คือ ตองมีเน้ืองานท่ีดาํเนินงานอยางตอเน่ือง มิฉะนั้นจะมีเพียงปายอยางเดยีว 





 129

ตวัอยา่ง       
จดหมายขอเขา้รว่มสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ. ของหน่วยงาน 

 
ท่ี                                                          ช่ือหน่วยงาน................................................. 
                                                            ท่ีอยูห่น่วยงาน..............................................    
                                                                                              

                 วนั……. เดือน………………….. พ.ศ.  .........  
 
เร่ือง  การขอพระราชทานพระราชานุญาตเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ และแต่งตั้งคณะกรรมการ    
  ดาํเนินงานในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ (อพ.สธ.) 

 
เรียน  เลขาธิการพระราชวงัในฐานะ 
        ผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ร่างรายช่ือคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ.  
  สนองพระราชดาํริโดย          (ช่ือหน่วยงาน) …………….              
  2. ร่างแผนปฏิบติังาน    ตามแต่ละกิจกรรม   (ถา้มี) 

 
                       เน่ืองดว้ยทาง (ช่ือหน่วยงาน) เสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตเขา้ร่วมสนอง

พระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 

2559 – 30 กนัยายน 2564) โดยทาง (ช่ือหน่วยงาน) ไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี  
  1. 
  2. 
  3. 
  4.      
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําความกราบบงัคมทลูสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทราบฝ่าละอองพระบาท เพ่ือขอพระราชทานพระราชานุญาตให ้(ช่ือหน่วยงาน) เขา้ร่วม

สนองพระราชดําริ และแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ (อพ.สธ.) ของ (ช่ือหน่วยงาน) ต่อไป 
 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                            (                                          ) 
                                                      หวัหนา้ส่วนราชการ ……………………. 
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(รา่งตวัอยา่ง ) 

รายนามคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรฯิ 
สนองพระราชดาํรโิดย   (ช่ือหน่วยงาน) 

 
 1. (                                       )    ประธานกรรมการ 
     หวัหนา้ส่วนราชการ 
 2. (                                       )    รองประธานกรรมการ 1 

     รองหวัหนา้ส่วนราชการ 
 3. (                                       )    รองประธานกรรมการ 2 

     รองหวัหนา้ส่วนราชการ 
 4. (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรพัย)์   รองประธานกรรมการ  

     เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 
     อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
 5. (                                       )    กรรมการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 6. (                                       )    กรรมการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 7. (                                       )    กรรมการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 8. (                                       )    กรรมการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 9. (                                       )    กรรมการและเลขานุการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 10. (                                     )        กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 

*หมายเหตุ  
 -   จาํนวนคณะกรรมการจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัหน่วยงานจะพิจารณาแต่งตั้ง 

-   เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. , รองหวัหนา้สาํนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวชิาการ 
 (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรพัย)์ จะเป็นรองประธานกรรมการ ของทุกๆ หน่วยงานเพ่ือเขา้ 
ร่วมประชุมรบัทราบการดาํเนินงานสนองพระราชดาํริ 

-   ใหฝ่้ายเลขานุการของหน่วยงาน ประสานงานตรงกบัเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. ,  
รองหวัหนา้สาํนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวชิาการ (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรพัย)์ ในเร่ืองการ

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. -  (ช่ือหน่วยงาน), วนัประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 

อพ.สธ. -  (ช่ือหน่วยงาน) และการจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี เป็นตน้ 
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จาํนวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนในภาคตา่ง ๆ ของประเทศไทย 

กนัยายน พ.ศ. 2559 

จาํนวน 2,606 แห่ง  

   

กรุงเทพมหานคร 

 

จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

กรุงเทพมหานคร 352 

 

 

เขตปรมิณฑล 

 

ลาํดบัท่ี จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

1 สมุทรปราการ 7 

2 นนทบุรี 69 

3 ปทุมธานี 59 

4 นครปฐม 14 

5 สมุทรสาคร 1 

6 สมุทรสงคราม 2 

รวม 152 

 

 

ภาคกลาง 

 

ลาํดบัท่ี จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

1 พระนครศรีอยุธยา 9 

2 อ่างทอง 3 

3 ลพบุรี 16 

4 ชยันาท 6 

5 สระบุรี 6 

6 อุทยัธานี 22 

รวม 62 
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ภาคตะวนัตก 

 

ลาํดบัท่ี จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

1 สุพรรณบุรี 19 

2 ราชบุรี 10 

3 กาญจนบุรี 31 

4 เพชรบุรี 14 

5 ประจวบคีรีขนัธ ์ 12 

รวม 86 

 

หมายเหตุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์ พ้ืนท่ีอาํเภอเมือง  หวัหิน  ปราณบุรี  สามรอ้ยยอด 

 

 

ภาคตะวนัออก 

 

ลาํดบัท่ี จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

1 จนัทบุรี 42 

2 ตราด 9 

3 ชลบุรี 30 

4 ระยอง 16 

5 ฉะเชิงเทรา 13 

6 ปราจีนบุรี 10 

7 นครนายก 11 

8 สระแกว้ 8 

รวม 139 
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ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

 

ลาํดบัท่ี จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

1 บึงกาฬ 12 

2 หนองบวัลาํภ ู 13 

3 อุดรธานี 20 

4 เลย 4 

5 หนองคาย 51 

6 สกลนคร 26 

7 นครพนม 8 

8 มุกดาหาร 2 

รวม 136 

 

 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 

ลาํดบัท่ี จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

1 นครราชสีมา 143 

2 มหาสารคาม 22 

3 รอ้ยเอ็ด 23 

4 ชยัภมิู 64 

5 ขอนแก่น 77 

6 กาฬสินธุ ์ 13 

รวม 342 

 

 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 

 

ลาํดบัท่ี จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

1 บุรีรมัย ์ 114 

2 สุรินทร ์ 106 

3 ศรีสะเกษ 64 

4 อุบลราชธานี 106 

5 ยโสธร 15 

6 อาํนาจเจริญ 53 

รวม 458 
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ภาคใต ้

 

ลาํดบัท่ี จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

1 ประจวบคีรีขนัธ ์ 8 

2 สุราษฎรธ์านี 129 

3 ชุมพร 59 

4 นครศรีธรรมราช 23 

5 สงขลา 39 

6 พทัลุง 29 

7 สตลู 6 

8 ตรงั 20 

9 ปัตตานี 15 

10 ยะลา 4 

11 นราธิวาส 10 

12 กระบ่ี 9 

13 พงังา 26 

14 ภเูก็ต 7 

15 ระนอง 16 

รวม 400 

 

 

ภาคเหนือตอนบน 

 

ลาํดบัท่ี จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

1 เชียงใหม ่ 68 

2 ลาํพนู 16 

3 แมฮ่่องสอน 19 

4 แพร่ 46 

5 น่าน 38 

6 ลาํปาง 27 

7 เชียงราย 65 

8 พะเยา 12 

รวม 291 
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ภาคเหนือตอนลา่ง 

 

ลาํดบัท่ี จงัหวดั จาํนวนสมาชิก 

1 อุตรดิตถ ์ 34 

2 เพชรบรูณ ์ 42 

3 สุโขทยั 6 

4 พิษณุโลก 29 

5 ตาก 27 

6 พิจิตร 6 

7 นครสวรรค ์ 36 

8 กาํแพงเพชร 8 

รวม 188 

 





่

่

่

่
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แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564) 
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ประมวลคํานิยามของศัพทท่ีเก่ียวของใน อพ.สธ. 

 

1. หนวยงานที่รวมสนองพระราชดาํริ 

 หมายถึงหนวยงานทีข่อเขารวมสนองพระราชดาํริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

โดยที่มีการขอพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของแตละหนวยงานฯ 

ไดแก  

1. หนวยงานราชการ  ไดแก กระทรวง สํานักงานฯ กรม  กองทัพ จังหวัดตาง ๆ องคการบรหิาร

สวนตําบล มหาวิทยาลัยของรัฐ  

2. หนวยงานเอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยเอกชน หนวยงานเอกชน มูลนิธิ เปนตน 

  

2. สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 หมายถึงสถาบันการศึกษา ไดแก โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ดาํเนินการสมัครสมาชิกโดยตรง

มาที่ อพ.สธ.  

องคประกอบท่ี 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม  เปนการเรียนรูการกําหนดขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

สํารวจพรรณไมทําและติดปายรหัสประจําตน บันทึกภาพพรรณไมหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร 

ตั้งชื่อหรือสอบถามขอมูลพรรณไม ทําปายชื่อพรรณไมชั่วคราว ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 

ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-003) ทําตัวอยางพรรณไมเปรียบเทียบขอมูลกับเอกสาร 

เรียนรูชื่อที่เปนสากล ทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) ตรวจสอบความถูกตองของทะเบียน

พรรณไม และจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ เพ่ือใหรูจัก รูประโยชนของพรรณไม 

องคประกอบท่ี 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน เปนการเรียนรูพืชพรรณ และ 

สภาพพ้ืนที่ วิเคราะหพ้ืนที่ พิจารณาสุนทรียภาพพรรณไม ทําผังภูมิทัศน จัดหาพรรณไม ปลูก 

ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหเห็นคุณรูคา ของพืชพรรณ 
องคประกอบท่ี 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ เปนการเรียนรูวิธีการวิเคราะหเบ้ืองตน รูวิธีการ
จําแนก รูความตาง รูความหลายหลาก  
องคประกอบท่ี 4 การรายงานผลการเรียนรู เปนการเรียนรูการรวบรวมผลการเรียนรูวิเคราะห 

เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบขอมูลสาระแตละดาน จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ เรียนรูรูปแบบการ

เขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบตางๆ เพ่ือส่ือผลการเรียนรูอยางเปนระบบ  
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องคประกอบท่ี 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา เปนการบูรณาการสูการเรียนการสอน

ในกลุมสาระ และสาขาวิชาตางๆ  การเผยแพรองคความรู การสราง การใช การดูแลรักษา และ

พัฒนา แหลงเรียนรู เพ่ือการใชประโยชนองคความรูในวงกวาง 
ธรรมชาติแหงชีวิต  เปนการเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพน้ันๆ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและ

ความแตกตางดานรูปลักษณ คุณสมบัติ และพฤติกรรม แลวนํามาเปรียบเทียบตนเองกับชีวภาพ

รอบกายเพ่ือประยุกตใชในการดําเนินชีวิต 
สรรพส่ิงลวนพันเกี่ยว  เปนการวิเคราะหองคความรูธรรมชาติของปจจัยหลัก การเรียนรู

ธรรมชาติของปจจัยที่เขามาเกี่ยวของ  การเรียนรูธรรมชาติของความพันเก่ียวระหวางปจจัย  การ

วิเคราะหสัมพันธภาพระหวางปจจัย  เพ่ือเขาใจดุลยภาพและความพันเกี่ยวของสรรพส่ิง 

ประโยชนแทแกมหาชน  เปนการเรียนรู การวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา   จินตนาการ

เห็นคุณ สรรคสรางวิธีการ  เพ่ือประโยชนแทแกมหาชน 
ผันสูวิถีใหมในฐานไทย  เปนการเรียนรูความเปนไทย วิถีไทย ภูมิปญญาไทย ความเปนชุมชน 

วิถีชุมชน ภูมิปญญาชุมชนความเปนโรงเรียน วิถีโรงเรียน ภูมิปญญาของโรงเรียน วิเคราะห 

ศักยภาพบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จินตนาการจากศักยภาพที่เลือก สรรคสรางส่ิง

ใหม วิถีใหม โดยใช ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กํากับ 

กาวสูโลกกวางอยางม่ันใจ  เปนเรียนรูศักยภาพ จากทรัพยากรและภูมิปญญา  พัฒนาตอเน่ือง

เปนระบบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเกิดนวัตกรรมใหม  มีความเปนมาตรฐาน และการมี

เครือขาย 

นําส่ิงดีงามสูตาโลก  เปนการเรียนรูส่ิงดีงามที่ไดจากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรูการแบงปนองคความรูและนวัตกรรม สูการยอมรับใน

ระดับสากล 

 
เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
 ขั้นที่  1  เปนเกียรติบัตรขั้นตน เกียรติบัตรแหงความมุงม่ัน อนุรักษ สรรพส่ิง สรรพชีวิต 
ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน   
 ขั้นที่  2  เปนเกียรติบัตรขั้นกลาง เกียรติบัตรแหงการเขาสูสถานภาพ สถานศึกษาอบรม
สั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
 ขั้นที่  3 เปนเกียรติบัตรขั้นสูง เกียรติบัตรแหงการเปนสถานศึกษาอบรมสั่งสอน

เบ็ดเสร็จบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
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