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คํานํา
แผนแม่บทโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปี ที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564) เป็ นแผนที่ได้
จัดทําขึ้ นตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากการประชุมคณะทํางาน
จัดทําแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก เพื่อใช้แผนแม่บทเป็ นกรอบในการดําเนิ นงานของ อพ.สธ. ในการจัดทํา
แผนแม่บทฉบับนี้ ได้จดั ทําขึ้ นภายใต้การมีส่วนร่วมของหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ ซึ่งมีคณะทํางานจัดทํา
แผนแม่ บ ท อพ.สธ.ในระยะ 5 ปี ที่ ห ก(ตุ ล าคม พ.ศ. 2559– กัน ยายน พ.ศ. 2564) อาทิ นั กวิ ช าการ
ผูท้ รงคุ ณวุ ฒิดา้ นต่ างๆผูแ้ ทนหน่ วยงานต่างๆและผูป้ ฏิบัติงานด้านการอนุ รักษ์ ทรัพยากร จํานวน 10 กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มความมัน่ คงทางทรัพยากร กลุ่มสร้างจิตสํานึ กในการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช กลุ่มส่วนราชการ
ที่เกี่ยวกับทรัพยากร กลุ่มการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดําริ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร กลุ่มจังหวัด
ที่รว่ มสนองพระราชดําริ กลุ่มหน่ วยงานสนับสนุ น และ กลุ่มภาคเอกชนและมูลนิ ธิ
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หกนี้ จึงมีลักษณะเป็ นแผนยุทธศาสตร์ชี้นํ าการดําเนิ นงานอนุ รักษ์
พันธุ กรรมพื ชระยะ 5ปี โดยมี ก รอบแนวคิ ด ทิ ศ ทางการดํา เนิ น งานเพื่ อ สนองพระราชดํา ริ ใ นการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรของประเทศ ไม่เฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างเดียวแต่หมายถึง ทรัพยากร 3 ฐานทรัพยากร
ได้แ ก่ ทรัพ ยากรกายภาพ ทรัพ ยากรชี ว ภาพ และ ทรัพ ยากรวัฒ นธรรมและภูมิ ปั ญญา ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และยังสอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรปู ระบบวิจยั
แบบบูรณาการของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ 20 ปี ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ด้านความ
มัน่ คง ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านสังคม ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านพลังงาน และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด
นอกจากนี้ แนวทางดําเนิ นงานอนุ รักษ์พันธุ กรรมพืชในระยะ 5 ปี ที่ หก จึงมีความชัดเจนและความ
พร้อมของพื้ นที่ที่จะดําเนิ นงาน ศักยภาพและความพร้อมของหน่ วยปฏิบตั ิงาน และการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ประสิทธิ ภาพเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการดําเนิ นงาน ดังนั้ นจึงได้กาํ หนดกรอบและแนวทางการดําเนิ นงาน ที่จะ
นําไปสู่จุดมุ่งหมายและเป้าหมายตามแนวพระราชดําริที่ได้วางไว้ ด้วยการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนิ นงานด้านวิชาการ ทั้งในด้านการศึกษาวิจยั และการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
ในการสร้างจิตสํานึ กในการอนุ รักษ์ทรัพยากร การเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ
การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูท้ รัพยากรธรรมชาติ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และให้
ต่อเนื่ องตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. และการดําเนิ นโครงการย่อยต่าง ๆ จากระยะ 5 ปี ที่หา้ เข้าสู่แผนแม่บท
ระยะ 5 ปี ที่หก
อย่างไรก็ตามการดําเนิ นงานใน อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก จะบังเกิดผลอย่างเป็ นรูปธรรมได้น้ัน จําเป็ น
ที่จะต้องมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการที่ชดั เจนโดยอาศัยศักยภาพและการมีส่วนร่วมของหน่ วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ อันจะนํ าไปสู่การพัฒนาและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนและส่งผลประโยชน์ ต่อมหาชนชาวไทย
อย่างแท้จริง
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แผนแม่บทโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ระยะ 5 ปี ที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
1. ความนํา
โครงการอนุ รักษ์ พันธุ ก รรมพืช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็ นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ มารี ทรงสืบสานพระราชปณิ ธานในการอนุ รักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หวั ซึ่งทรงมีสายพระเนตรยาวไกล โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงให้ความสําคัญ
และเห็นความสําคัญของการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชดั ดังในปี พ.ศ. 2503 ทรง
อนุ รักษ์ ต น้ ยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้นํ าพรรณไม้จากภูมิ ภาคต่ าง ๆ มาปลูกไว้ในสวน
จิตรลดา เพื่อเป็ นแหล่งศึ กษา และทรงมีโครงการพระราชดําริ ที่ เกี่ ยวกับการอนุ รักษ์ พัฒนา
ทรัพยากร พัฒนาแหล่งนํ้ า การอนุ รกั ษ์และพัฒนาดิน อนุ รกั ษ์ทรัพยากรป่ าไม้ เป็ นการอนุ รกั ษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ได้ท รงสื บ ทอดพระราชปณิ ธ านต่ อ โดยมี พ ระราชดํา ริ กับ นายแก้ว ขวัญ วัช โรทัย
เลขาธิการพระราชวัง ให้ดาํ เนิ นการอนุ รกั ษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วน
พระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ ายวิชาการ เป็ นผูด้ ําเนิ นการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้ น ในปี พ.ศ.
2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุ นจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ (กปร.) และเป็ นหน่ วยงานขึ้ นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2539 และต่ อ มาในปี งบประมาณ พ.ศ. 2550 สํา นั ก พระราชวัง ดํา เนิ น การจัด สรร
งบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. ดําเนิ นการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ สวน
จิตรลดา การดําเนิ นงาน อพ.สธ. ดําเนิ นงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็ นระยะ ๆ ละ ห้าปี
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็ นต้นมาจนมาถึงแผนที่หก จึงเรียกว่าแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก
การดําเนิ นงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปั จจุบนั มีหน่ วยงานต่าง ๆ ร่วมสนอง
พระราชดํ า ริ เ พิ่ ม ขึ้ นมากกว่ า 150 หน่ ว ยงาน สมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นซึ่ ง เป็ น
สถานศึ กษาเป็ นสมาชิ กมากกว่า 2,500 โรงเรี ย น ยิ่งไปกว่า นั้ นในแผนแม่บทระยะ 5ปี ที่ ห า้
อพ.สธ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเข้าร่วมสนองพระราชดําริโดยพระราชานุ ญาตให้เป็ น
หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ในปี งบประมาณ 2558 โดยที่ทางกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่ น เป็ นนโยบายสนั บสนุ นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในการดําเนิ นงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งดําเนิ นงานอยูภ่ ายใต้กรอบการสร้างจิตสํานึ ก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนั บสนุ นการอนุ รักษ์ทรัพยากร โดยให้มีสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในอําเภอละหนึ่ ง
ตําบล/หนึ่ งเทศบาลเป็ นอย่างน้อย โดยเริ่มต้นการสํารวจฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ มีอยู่จริงว่ามี
อะไรอยู่ที่ไหน และเริ่มการดูแลอนุ รักษ์และใช้ประโยชน์ อย่างยัง่ ยืนในทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่
นําไปสู่การวางแผนพัฒนาตําบลบนพื้ นฐานของทรัพยากรที่มีอยูจ่ ริง โดยเริ่มตั้งแต่การสํารวจและ
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การทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ
(สิ่งที่มีชีวิต), ทรัพยากรกายภาพ (สิ่งที่ไม่มีชีวิต) และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ด้วยเหตุนี้ทําให้พื้นที่และกิจกรรมดําเนิ นงานของโครงการฯ กระจายออกไปในภูมิภาคต่าง ๆ และ
มีการดําเนิ นงานที่หลากหลายมากขึ้ น การดําเนิ นงานในแผนแม่บททุกระยะ 5 ปี ที่ผ่านมาของ
อพ.สธ. ได้ดาํ เนิ นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาโดยตลอด และใน
แผนแม่บทระยะ 5 ปี ที่หกนี้ มีแนวทางดําเนิ นการที่สอดคล้องและสนับสนุ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่สาํ คัญได้แก่ (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนั บสนุ นและส่งเสริม
แนวคิ ด การปฏิ รูป ประเทศ และ (4) การพัฒ นาสู่ค วามมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เพื่อ ให้สัง คมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่น้ันล้วนแต่ตอ้ งดําเนิ นการภายใต้การดูแล
รักษาทรัพยากรและการนํ ามาใช้ประโยชน์ อย่างยัง่ ยืน ยิ่งไปกว่านั้ น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตาม
กรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจยั แบบบูรณาการ
ของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจยั แห่งชาติ 20 ปี ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1)ด้านความ
มัน่ คง (2)ด้า นการเกษตร (3)ด้า นอุ ต สาหกรรม (4)ด้า นสัง คม (5)ด้า นการแพทย์แ ละ
สาธารณสุ ข (6)ด้า นพลั ง งาน (7)ด้า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้อ ม เพื่ อ ให้ส่ ง
ผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด เพื่อการบริหารจัดการความรูผ้ ลงานวิจยั
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559-กันยายน พ.ศ. 2564)
เป็ นแผนแม่บทที่จดั ทําขึ้ น เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดําเนิ นงานตามแนวทางพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริเข้ามามีส่วน
ร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทัว่ ประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มี
แนวทางดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามกรอบแผนแม่บทโดยเน้นการทํางานเข้าไปสร้างจิตสํานึ กในการ
รักษาทรัพยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาดําเนิ นงานในระดับท้องถิ่นในการทําฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และ
ทรัพ ยากรวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญา จากฐานข้อ มูล ดัง กล่ า วจะนํ า ไปสู่ก ารอนุ รัก ษ์ แ ละใช้
ประโยชน์อย่างยัง่ ยืนบนพื้ นฐานของการมีจิตสํานึ กในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากรที่มีอยูใ่ นประเทศไทย
ต่อไป
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สถานการณ์ดา้ นทรัพยากรของประเทศไทย
ในปั จจุบนั ทัว่ โลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้ น เนื่ องจากข่าวสารที่
สามารถสื่ อสารได้อย่า งฉับไว สามารถให้ความกระจ่างและเหตุ การณ์ที่ เกิ ด ขึ้ นอย่างรวดเร็ ว
ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ตั้งแต่วนั ที่
17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็ นกรอบแนวทางการดําเนิ นงานเกี่ยวกับการ
จัดการภัยพิบัติของประเทศ แต่ ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่าว แต่นัน่ เป็ นการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้ น สิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดสิ่งเหล่านั้น
อันได้แก่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่กาํ ลังถูกคุกคามในหลาย ๆ ลักษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความสําคัญ ในเรื่องคุม้ ครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
และความหลากหลายทางชี ว ภาพอย่า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและยัง่ ยืน ตระหนั กถึ ง ความสมบูร ณ์
ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติในพื้ นที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปั ญหาและระดับความรุนแรงที่
เกิ ด ขึ้ นจากการที่ ท รัพ ยากรต่ า งๆ กํา ลัง จะสู ญ สิ้ นไป ซึ่ ง จะนํ า ไปสู่ ก ารจัด การการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน
ข้อมูลของกรมป่ าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ืช พบว่าพื้ นที่ป่า
ไม้ลดลงอย่างต่อเนื่ องอย่างรวดเร็ว ส่งผลทําให้พรรณพืชหลากหลายชนิ ดที่ยงั ไม่ได้ศึกษาและบาง
ชนิ ดที่ยงั ไม่สาํ รวจพบสูญพันธุไ์ ป จากสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยากรชีวภาพที่ประกอบด้วย
สัตว์ พืช และจุลินทรียจ์ ะโดนทําลาย แต่ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญาที่เกี่ยวข้องก็จะสูญหายไปด้วย
ปี พ.ศ. 2553 จากรายงานสถานการณ์คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อม พ.ศ. 2553 ซึ่ ง
รวบรวมข้อ มู ล จากหน่ วยงานราชการที่ เ กี่ ย วข้อ งนั บ แต่ เ ริ่ ม ปี งบประมาณ 2553 โดย
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ตอ้ งจัดทํารายงานเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อนําไปปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ันพบว่าในส่วนของทรัพยากรป่ าไม้ซึ่งจัด
ให้เป็ นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพื้นที่ป่าทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็ น 33.56% ของ
พื้ นที่ประเทศ และเป็ นพื้ นที่ ป่าอนุ รักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็ น 20.22% ของพื้ นที่
ประเทศ และพบว่ายังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้ และถูกทําลายโดยไฟป่ าอย่างต่อเนื่ องทุกปี
ในขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพิ่มพื้ นที่ป่าของประเทศไทยเป็ น
40% ของพื้ นที่ท้งั หมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็ นพื้ นที่
อนุ รกั ษ์ 25% ทั้งการขึ้ นทะเบียนเป็ นมรดกของชาติ อุทยานแห่งชาติฯ หรือพื้ นที่ป่าสงวน เป็ นต้น
ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็ นพื้ นที่ป่าเศรษฐกิจต่อไปโดยมีหลักการลดการคุกคามการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกป่ าเพื่อฟื้ นฟูสภาพป่ าที่เสื่อมโทรม ตลอดจนทําให้ความ
หลากหลายทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาทําวิจยั และ
นําไปใช้ได้จริงในระบบสาธารณสุขและผลักดันสมุนไพรและตํารับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้า
ั ชียาหลักแห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 รายการซึ่งในจํานวนยาเหล่านั้ น
สู่บญ
จําเป็ นต้องใช้สมุ นไพรที่ เป็ นพืช วัต ถุ มากกว่า 200 ชนิ ด ผนวกกับธาตุ วัต ถุ สัต ว์วัต ถุ และภูมิ
ปั ญญาในด้านการแพทย์แผนไทยในการผลิตยาแผนไทยให้มีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับในการใช้
ในโรงพยาบาลทัว่ ไปในประเทศและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้ นต่อเมื่อเรายังมีทรัพยากร
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564)
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นั้นๆ อยู่ ไม่วา่ จะเป็ นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ นัน่ คือ
ต้องทําให้เกิดการสื่อสาร การศึกษาเรื่องการอนุ รักษ์ นํ าไปสู่ความมีสาํ นึ กต่อการอนุ รักษ์
ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่
ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมัน่ คงแห่งชาติ
ทางทะเล (พ.ศ.2555 – 2559) ได้กาํ หนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาติในการ
แสวงประโยชน์จากทะเลในห้วงเวลาดังกล่าว และมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย
เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอื้ อต่อการดําเนิ นกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยัง่ ยืน จึง
ได้ดําเนิ นการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์ แห่งชาติทางทะเล เพื่อผลักดันให้เกิด
กฎหมายเพื่ อ รัก ษาผลประโยชน์ แ ห่ ง ชาติ ท างทะเลโดยมี ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งซึ่ ง ล้ว นเป็ น
หน่ วยงานที่ ร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. เป็ นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั ง่ กรมประมง กรมป่ าไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่ วยงาน ซึ่งตระหนั กใน
ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรและนําไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ปั ญหาการ
ทําลายสิ่งแวดล้อมโดยมนุ ษย์ ปั ญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ปั ญหาทรัพยากรและ
การทําประมง การบริหารและการจัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแย่งชิงทรัพยากรใน
ทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและระหว่างประเทศ รวมทั้งปั ญหาอื่น ๆ ที่จะนําไปสู่
การทําลายทรัพยากรทางทะเลที่ เป็ นแหล่งรวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชี วภาพ รวมถึ ง
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย และเกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
จากคําสัง่ คณะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วนั ที่ 6 ตุลาคม 2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ” โดย
กําหนดให้มีสภานโยบายวิจยั และนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อทําหน้าที่ในการกําหนดทิศทางนโยบาย
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจยั และนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนกํากับและติดตามการ
บริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดําเนิ นการ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
และมีเอกภาพ อันเป็ นประโยชน์ ต่อการแก้ไขปั ญหาการวิจยั ของประเทศ และปฏิรูปการบริหาร
ราชการ และกําหนดกรอบยุทธศาสตร์การวจัยแห่งชาติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
ความมั ่น คง การเกษตร อุ ต สาหกรรม สั ง คม การแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข พลั ง งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ นนโยบายและกําหนดยุทธศาสตร์ ที่ตอ้ งใช้ทุนทาง
ทรัพยากรเป็ นพื้ นฐานทั้งสิ้ น
อพ.สธ. จึงติดตามและประสานงานในมิติการดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศ
ในแง่ของการสร้างความตระหนักนําไปสู่การสร้างจิตสํานึ กในการรักษาทรัพยากรของประเทศที่
นํ า ไปสู่ค วามมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยื น ที่ ต้ัง อยู่บ นพื้ นฐานของทรัพ ยากรของประเทศที่ มี อ ยู่
ณ ตอนนี้ ช่ว ยกัน อนุ รักษ์ รักษา ฟื้ นฟู พัฒ นา และนํ า ไปสู่ก ารใช้ประโยชน์ อย่า งยัง่ ยืนให้กับ
ประเทศไทย ซึ่ ง ตรงกับ เป้ าหมายและวัต ถุ ป ระสงค์ ข อง อพ.สธ. และภายใต้ก ารน้ อ มนํ า
พระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบตั ิโดยแท้จริง
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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 (หนาที่ 69)

พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน
การปกปกพันธุกรรมพืช
1) มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผานไปทางจังหวัดนนทบุรี ทอดพระเนตร
เห็นพันธุไมเกา ๆ อยูมาก เชน ทุเรียนบางพันธุ อาจยังคงมีลักษณะดีอยู แตสวนเหลานี้จะเปลี่ยน
สภาพไป จึงทรงหวงวาพันธุไมเหลานี้จะหมดไป
2) ทรงให สํ า รวจขึ้ น ทะเบี ย นรหั ส ต น พื ช ที่ ขึ้ น อยู เ ดิ ม ในศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ และใหวัดพิกัดตําแหนงของพืชตาง ๆ ที่ไดขึ้นทะเบียนไว
3) ทรงใหโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ ดําเนินการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ จังหวัดพังงา
4) ทรงใหอนุรักษตนหวาใหญในบริเวณวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน ซึ่งเขาใจวาเปนตน
หวาที่ขึ้นอยูที่นั่นกอนกอสรางวัง
การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
1) ตามเกาะตาง ๆ มีพืชพรรณอยูมาก แตยังไมมีผูสนใจเทาไร จึงนาจะมีการสํารวจพืช
พรรณตามเกาะดวย
2) ทรงใหรวบรวมพันธุกรรมหลายชนิด
3) มี รั บสั่ งให ดํ าเนิ นการศึ กษาทรั พยากรบนเกาะแสมสารและเกาะข า งเคี ยงโดยให
ดําเนินการตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล
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การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
1) พระราชทานแนวทางอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยควรอนุรักษพันธุที่ไมใชพืชเศรษฐกิจ
ไวดวย
2) สรางธนาคารพืชพรรณสําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ
3) ทรงให มี ก ารปลู ก รั ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช ไว ใ นศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาพิ กุ ล ทองอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
การอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
1) เมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตาง ๆ ก็
ยังเห็นวามีหนวยงานทั้งหนวยงานของรัฐและของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานราชการ เชน กรมปา
ไม กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช เหตุผลที่ศึกษาพืช
พรรณเพราะถือวางายกวาการศึกษาอยางอื่น ศึกษาวาพืชกี่ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดตาง ๆ
เรื่องงานอนุกรมวิธานก็ศึกษากันหลายแหง จึงนาจะมีการรวบรวมวาแตละสถาบันนั้นไดทํางาน
ในสวนของตนอยางไร ตัวอยางเชน พืช ก็ไดศึกษาในสวนที่แตละแหงไดรวบรวมนั้น ชื่อตางหรือ
ซ้ํากันอยางไร เพื่อที่จะไดรวมกันวาประเทศเรามีอะไรบาง
2) ศึกษาคุณคาทางอาหารของผักพื้นเมืองเหลานั้นมีอะไรบาง และไดมีการวิเคราะหพิษ
ภัยของพืชเหลานั้นไวดวย เดิมเทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัย จากการวิจัยของ
นักวิชาการก็ไดทราบวามีพืชพื้นบานบางอยางที่รับประทานกันอยูซึ่งมีพิษบาง ถาบริโภคกันใน
สวนที่เปนทองถิ่นก็อาจไมเปนพิษภัยมาก การสงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลว ก็จะมีการ
ขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางนี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ซึ่งจะมีอันตรายตอรางกายเปน
อยางยิ่ง และพืชนี้จะเปนประโยชนในเชิงธุรกิจไดอีก ถาทราบสรรพคุณและนํามาใชในสวนที่
ขยายพันธุแลวไมเปนอันตราย การขยายพันธุจะเปนการชวยในเรื่องของการสงเสริมอาชีพใหแก
ราษฎรเพิ่มขึ้น แตตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ
ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
1) ทรงใหทํ า ศูนยข อมูลพั นธุก รรมพืช โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถแสดง
ลักษณะของพืชออกมาเปนภาพสีได เพื่อความสะดวกในการอางอิงคนควา
2) ทรงใหดําเนินการเชื่อมขอมูลกันระหวางศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม
กรมปาไม กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา
3) ทรงใหดําเนินการทําฐานขอมูลพรรณไมแหง โดยการบันทึกตัวอยางพรรณไมแหง
บันทึกลงแผน photo CD และเมื่อแลวเสร็จใหทําสําเนาใหหนวยงานนั้น ๆ
4) ทรงใหหาวิธีดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงานตาง ๆ สื่อถึงกัน
ในระบบเดียวกันได
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5) อยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการคนควาไดดวยกัน คิดวาทําฐาน
ขอมูลในคอมพิวเตอรซึ่งใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึงได
6) เพื่อเปนสื่อในระหวางสถาบันตาง ๆ บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถใช
ฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน สามารถที่จะดําเนินการใหกาวหนาเปนประโยชน
ทางวิชาการได
7) ฐานขอมูลทางดานพืชในหนวยงานตาง ๆ นั้น มีหอพรรณไม กรมปาไม มีพืชที่
นักวิชาการ นักวิจัย และนักพฤกษศาสตรรุนแรก ๆ ไดเก็บตัวอยางพรรณพืชแหงเก็บไวเปนเวลา
เกือบจะรอยปแลว ตัวอยางพรรณไมเหลานี้เปนสิ่งที่มีคาสูง จะเปนประโยชนในดานการศึกษา แต
วาของตาง ๆ เหลานี้ ยอมเกาแกไปตามกาลเวลาจะเสียหายอยางนาเสียดาย แตสมัยนี้เรามี
เทคโนโลยีที่จะรักษาสิ่งเหลานี้เพื่อใหนักวิชาการไดศึกษา ก็ขอใหชวยกันทําโครงการถายรูปและ
ถายขอมูลพรรณไม เพื่อเปนฐานขอมูล แตการเก็บฐานขอมูลไวแหงเดียวอาจสูญหายไดก็มี
ความคิดกันวาจะใหหนวยงานตาง ๆ ชวยกันเก็บ หากที่หนึ่งเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมีขอมูล
เอาไวไมสูญหายไปจากประเทศไทยหรือจากโลกนี้ไปหมด ฐานขอมูลนี้เปนของมีคาตองชวยกัน
ดูแลใหดี และผูที่จะมาใชใหถูกตองใหเปนประโยชนแกประเทศไทยแกมนุษยชาติตอไป
8) ใหระมัดระวังในการนําขอมูลพืชพรรณที่หายากในประเทศไทยลงเว็บไซต อาจทําให
ชาวตางชาตินําไปศึกษาและอางวาเปนของตนเองได
การสรางจิตสํานึก
1) พระราชทานแนวทางการสอนและอบรม ใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พืชควรใชวิธีปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจของพืชพรรณและเกิดความปติที่จะ
ศึกษาและอนุรักษตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววาหากไมอนุรักษแลว
จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเปนผลเสียตอประเทศใน
ระยะยาว
2) พระราชทานแนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยควรให
เด็กหัดเขียนตําราจากสิ่งที่เรียนรูจากสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและการนําตนไมมาปลูกเพิ่มเติม
ใหเด็กรูจักนั้น ตองไมมีพืชเสพติด
3) ควรนําตัวอยางดิน หิน แร มาแสดงไวในหองพิพิธภัณฑพืชดวยเพราะในจังหวัดตาก
มีหิน แร อยูมากชนิด
4) ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจในพืชพรรณตาง ๆ และเกิดความสงสัยตั้งคําถาม
ตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจนั้น ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาทดลอง คนควาวิจัยอยางงาย ๆ ที่
โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนักก็สามารถดําเนินการได หากอาจารยในโรงเรียน
ตาง ๆ ทําไดดังนี้ก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด
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5) เรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือเด็กมีความรูและมีความรักในทรัพยากรคือ การรัก
ชาติ รักแผนดิน ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ โดยนอกจากพืชพรรณแลวสิ่งที่มีใน
ธรรมชาติ สิ่งที่หาไดงาย ๆ นั้นก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตาง ๆ ไดหลายอยาง วิชา
ศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไมไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็
อาจจะทําใหเรื่องการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือหรืออาจแตงคําประพันธ ในเรื่องของ
วิชาการทองถิ่นเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยูแลวที่จะใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู
ทองถิ่น นอกจากความรูที่เปนมาตรฐานจากสวนกลางมาแลว แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู
อาจารยในทองถิ่นไดรวบรวมความรูหรือไดแตงขึ้นในระยะนี้ เทาที่เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการ
ทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถิ่นมาบาง แตในดานของธรรมชาตินั้นยังมีคอนขางนอย การ
อนุรักษทรัพยากรนั้นไมใชเฉพาะใหเด็กนักเรียนปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยาง
เดียว ก็พยายามใหออกไปดูขางโรงเรียนวาที่นั่นมีอะไรอยู และตนไมนั้นชื่ออะไร เปนอะไร พืช
พรรณหลายอยางซึ่งก็ยังไมเปนที่รูจักในสวนกลาง ในทองถิ่นนั้นก็มีชื่อพื้นเมือง แตพอเอาเขาจริง
แมแตชื่อวิทยาศาสตรก็ยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร ก็นํามาศึกษา
6) ด านสาระที่ จะต องใช เป นการสอนต องปรั บปรุ งให ใหม ทั นเหตุ การณ อยู เสมอ ดั งที่
ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอยางตอเนื่อง
การดําเนินงานเฉพาะพื้นที่
1) การดําเนินงาน อพ.สธ. บริเวณเกาะแสมสารและเกาะขางเคียง มีดังตอไปนี้
 ใหมีรูปแบบการดําเนินการใหเกาะแสมสารเปนแหลงศึกษา
 ใหศึกษาตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล (ศึกษาในทุกทรัพยากร)
 ให มี ก ารจั ด ทํ า ป า ยบอกชื่ อ และประโยชน ข องพั น ธุ พื ช แต ล ะชนิ ด พร อ มทั้ ง มี
เอกสารหรือแผนพับเพื่อเผยแพรความรู
 ใหมีการรวบรวมพันธุไมนานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้ํา โดยเนนระบบ
นิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตวตาง ๆ ดวย นอกจากนี้ไดรวม
เอาเกาะเล็ ก ๆ รอบเกาะแสมสารเข า ในโครงการฯ ในลั ก ษณะผสมผสาน
เนื่องจากอยูใกลกันและมีความคลายคลึงกันในหลาย ๆ ดาน ใหทําการสํารวจทั้ง
ดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แรธาตุ ฯลฯ ไปพรอม ๆ กัน
 ควรพิจารณาหาแหลงน้ําจืดใหเพียงพอ
 อาคารสิ่งกอสรางควรทําในลักษณะชั่วคราวและเรียบงาย
 ควรจัดกลุมอาจารย นิสิต นักศึกษา เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามา
ศึกษาธรรมชาติ
2) การก อ สร า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ วิ ท ยาเกาะและทะเลไทยให ก องทั พ เรื อ ใช
งบประมาณปกติ โดยเมื่อเสร็จแลวใหกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบจัดการ โดยทาง อพ.สธ. เปน
แกนกลางและเปนฝายวิชาการ ประสานและใหมีการศึกษาตอเนื่อง สําหรับดานการจัดแสดงผล
งานวิชาการ ควรคํานึงถึงการซอมบํารุงและอุปกรณการแสดงไมซับซอน ในดานการจัดการควร
เนนใหคนมาชมที่พิพิธภัณฑ และพิพิธภัณฑนี้ควรมีรายได
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564)
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การบริหารจัดการและอื่นๆ
1) งานที่หนวยราชการตาง ๆ ไดทํามาแลวเปนจํานวนมากและมีการตั้งหนวยขึ้นมาใหม
ถามีการไดมาประชุมพรอมกันจะไดตกลงกันวาใครทําอะไร จะไดไมซ้ําซอนกัน และในสวนที่
เหลือถาซ้ํากันก็อาจตกลงกันไดวางานนี้ใครจะทํา ซึ่งงานในสวนที่สํานักพระราชวังเคยทําอยู หาก
มีหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว ทาง อพ.สธ. – สํานักพระราชวัง มอบสวนนี้และ
ปรับมาทํางานดานการประสานงานหรือประสานความรวมมือ และพิจารณาดูวาจะทํางานไดโดย
ประหยัดงบประมาณไดอยางไร บางสวนที่อาจจะยังไมจําเปนในขั้นนี้หรือวาทําไดไมตองเนนความ
หรูหรา หรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใชจริง ๆ และก็ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็จะดี
2) งานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดเปนเรื่องทําไดยากและทําไดชา คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ
เดียวจะครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามีหลาย ๆ หนวยงานชวยกันก็อาจจะไดงานมาก ปจจุบัน
ประเทศคอนขางจะฝดเคืองเพราะฉะนั้นทํางานอะไรถึงแมจะเปนงานที่ดี ถาตกลงกันไดแลวก็จะ
เปนการประหยัดพลังคนหรืองบประมาณ
อพ.สธ. มี จุ ดประสงค สํ า คั ญ ที่ จ ะให ห น วยงานต า ง ๆ ที่ ได ทํ า งานมา ได มี โ อกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพื่อทําใหวิชาการ
ดานนี้กาวหนาไปและเปนการประหยัดเพราะแทนที่ตางคนตางทํา งานไหนที่มีผูทําแลวจะได
รวมกันทําโดยไมซ้ําซอนกัน
3) งานปจจุบันเรื่องการรักษามาตรฐานเปนเรื่องสําคัญเพราะงานอาจจะไมจํากัดอยูแต
ภายในประเทศ อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอื่นดวย เปนการสรางความเจริญใหแก
ประเทศ เพราะฉะนั้นจะตองทํางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได
4) โครงการฯ แบบนี้ไมใชจะทําสําเร็จในเวลาสั้นๆ ตองมีโครงการระยะที่หนึ่ง
ระยะที่สอง และระยะตอ ๆ ไป ตอไปก็ตองศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติตาง ๆ
ของพวกนี้เปนสิ่งที่นาสนใจ เมื่อสนใจแลวก็อยากปกปกรักษาไมทําลายใหสูญสิ้นไปก็เปน
การชวยอนุรักษเปนอยางดี

3. พระราชปรารภ
3.1 ในวิชาเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม - มัธยม ครูอาจารยมักจะสอนให
นั ก เรี ย นศึ กษาถึ งโลกของเราเรื่ องธรรมชาติ การศึ กษาของใกล ตั ว ได แก พื ชพรรณที่ มี อยู ใน
ธรรมชาติเปนสิ่งที่งายไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพิ่มประสบการณแกนักเรียน ในดาน
ต า ง ๆ ได งานที่ ค นในระดั บ ผู ใ หญ ไ ด ศึ ก ษาในพื ช พรรณต า ง ๆ นั้ น เด็ ก เล็ ก ๆ ก็ น า จะได
ประโยชนดวย โรงเรียนบางแหงตั้งอยูในถิ่นทุรกันดารแตมีพืชพรรณตาง ๆ ขึ้นอยู ที่คนอื่น ๆ
นอกพื้นที่จะเขาไปศึกษาได ยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองอาจจะมี ความรูมากกว าคนอื่ น ๆ
นักเรียนอาจจะเรียนจากผูปกครอง เปนเรื่องของภูมิปญญาทองถิ่นวาพืชชนิดนี้คืออะไร แลวก็ได
ศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูอาจารยสั่งสอนหรือมีปรากฏในหนังสือ คนที่ศึกษา
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564)
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เรื่องพืชนั้นไดรับความสุขสบายใจมีความคิดในดานสุนทรียดานศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษา
หรือใชเปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร
โดยในการนํามาปฏิบัติแตละโรงเรียนจะมีความคิดเห็นโดยการมาเสนอผลงานหรือนําผลงานมา
บันทึกลงในสื่อตาง ๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได
3.2 อพ.สธ. สงเสริมใหสถาบันตา งๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณต าง ๆ และ
บุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตางๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ได
ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไว และเพื่อเปนสื่อระหวางสถาบันและ
บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกันเพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน
สามารถที่จะดําเนินการใหกาวหนาเปนประโยชนทางวิชาการได สวนงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนเปนงานสืบเนื่อง ในเรื่องของที่ดินอาจจะตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินนั้นอยูใน
สภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะไหน ศึกษาในเรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธิ
หรือหนาที่ทําอะไรบาง ใครทําอะไรได ใครทําอะไรไมได เรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่จะตองศึกษา
3.3 อพ.สธ. เริ่มตนขึ้นราวป พ.ศ. 2535 เพื่อเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ที่มี
หนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และบุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณ
ต า ง ๆ ที่ มี อ ยู จํ า นวนมากในประเทศไทย ได ศึ ก ษาวิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร ไ ด ร วบรวมเป น
หลักฐานไว เพื่อใชประโยชนตอไป
3.4 การอนุรักษพันธุกรรมพืชนี้ ไดดําเนินการมาเปนเวลาหลายป เริ่มตั้งแตพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตาง ๆ ที่หายากมาปลูกไวในสวนจิตรลดา
เพื่อคนรุนหลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตาง ๆ ที่จริงแลวในประเทศไทยมี
หนวยงานหลายหนวยงานที่สนใจในเรื่องของการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อการศึกษาพืชพรรณ
ตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศ

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

11
4. สรุปผลงาน อพ.สธ. ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หนึ่ง-ระยะ 5 ปที่หา
นั บ ตั้ ง แต ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี พระราชทาน
พระราชดําริในการดําเนินงาน อพ.สธ. ครั้งแรกในป พ.ศ. 2535 และพระราชทานพระราชดําริ
เปนแนวทางดําเนินงานตอเนื่องมาเปนลําดับถึงปจจุบัน อพ.สธ. ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
อพ.สธ. แบงหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริเปน 2 กลุมใหญ กลุมแรกเปนระดับหนวยงานที่
ขอพระราชทานพระราชานุ ญ าตเข า ร ว มสนองพระราชดํ า ริ ซึ่ ง มี ห น ว ยงานต า ง ๆ เข า ร ว ม
ดําเนินงานสนองพระราชดําริทั้งภาครัฐและเอกชน โดยพระราชานุญาตมากกวา 150 หนวยงาน
กลุมที่สองเปนสถานศึกษาในประเทศสมัครเขามาเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
มากกวา 2,500 แหง และองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีเทศบาลตําบล เทศบาลเมืองและ
องคการบริหารสวนตําบลสมัครเขามาเปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่นมากกวา 500 แหง
ซึ่งมีผลการดําเนินงานโดยสรุปตั้งแตป พ.ศ. 2535 จนถึงปจจุบัน โดยดําเนินงานในกิจกรรมทั้ง
8 กิจกรรม ภายใต 3 กรอบการดําเนินงาน ระยะละ 5 ป โดยทํางานครอบคลุมในทั้งทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยสรุปดังนี้
4.1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการ
บริ ห ารจั ด การด า นปกป ก พั น ธุ ก รรมพื ช สํ า รวจเก็ บ รวบรวมพั น ธุ ก รรมพื ช และปลู ก รั ก ษา
พั น ธุ ก รรมพื ช โดยมี กิ จ กรรมที่ ส นั บ สนุ น ได แ ก กิ จ กรรมที่ 1 กิ จ กรรมปกป ก พั น ธุ ก รรมพื ช
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช สามารถสรุปงานตามกิจกรรมตาง ๆ ไดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
ดําเนินการสํารวจและกําหนดพื้นที่เปาหมาย ในการปกปกพันธุกรรมทรัพยากร
ตาง ๆ ดวยเครื่องหาพิกัดดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) เพื่อใหเกิดความ
ถูกตองและชัดเจนครอบคลุมพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช โดยที่เปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน สวนราชการ องคกร และจังหวัดที่นําพื้นที่เขารวมสนองพระราชดําริ จํานวน 33
หน ว ยงาน และศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ จํ า นวน 6 แห ง มี พื้ น ที่
ประมาณ 62,000 ไร ใน 39 จังหวัด แตละหนวยงานที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ใชพื้นที่ที่เปนปา
ดั้งเดิมและไมมีแผนการดําเนินงานในการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นั้น ๆ การดําเนินงานในพื้นที่ที่
กําหนดขอบเขตชัดเจน และไมไดซอนทับกับพื้นที่ของกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
พื้นที่ของกรมปาไม หรือพื้นที่ที่มีปญหาในเรื่องการครอบครองสิทธิ์
การดําเนินงานในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ไดแก จัดทําแผนที่ปกปก
พั น ธุ ก รรมพื ช จั ด ทํ า แนวป อ งกั น ไฟป า สํ า รวจขึ้ น ทะเบี ย น และจั ด ทํ า รหั ส ประจํ า ต น พื ช
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นอกจากนั้นยังไดสํารวจทรัพยากรในพื้นที่เกาะตาง ๆ ไดแก เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง
จ.ชลบุ รี ของกองทั พเรื อ , พื้นที่ เ ขาวั งเขมร จ.กาญจนบุ รี ของหน ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา
กองบัญชาการกองทัพไทย, พื้นที่ในเขื่อนตาง 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
การสํารวจและศึกษาเฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมพืชเทานั้น แตยังรวมถึงสัตวและจุลินทรีย ยิ่งไป
กวานั้นยังมีการดําเนินงานในทรัพยากรกายภาพ ซึ่งเปนสิ่งไมมีชีวิต เชนลักษณะทางกายภาพ
ของดิน หิน แรธาตุ แหลงน้ํา เปนตน
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ในพื้นที่ที่กําลังจะ
เปลี่ยนแปลงเนื่องมาจากการพัฒนา เชน สรางอางเก็บน้ํา ทําถนน ฯลฯ พื้นที่ที่เกิดภัยธรรมชาติ
สงครามและความไมสงบ พื้นที่ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติเปนพื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่เกาะที่กําลังกลายเปนสถานที่ทองเที่ยว การ
ดําเนินการในพื้นที่ในกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม ทรัพยากรกายภาพและชีวภาพพรอมบันทึก
ขอมูล มีหนวยงานเขารวมสนองพระราชดําริทั่วประเทศ จํานวน 58 หนวยงาน และ ศูนยศึกษา
การพัฒนาอันเนื่อ งมาจากพระราชดํา ริ 6 แหง นอกจากนั้ นชมรมคณะปฏิบัติงานวิท ยาการ
อพ.สธ. ซึ่งประกอบดวยคณะนักวิจัยและผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตาง ๆ ประมาณ 300 คน ไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการสํารวจรวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพในพื้นที่ของกรมอุทยานแหง
ชาติสัตวปาและพันธุพืช เพื่อเปนรายงานซึ่งเปนฐานขอมูลทรัพยากรใหกับประเทศไทย ไดแก
พื้นที่อุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง จ. สุราษฎรธานี, พื้นที่เกาะยาวใหญและเกาะขางเคียง
จ.พั ง งา, พื้ น ที่ อุ ท ยานแห ง ชาติ ห มู เ กาะตะรุ เ ตา และเกาะข า งเคี ย ง จ.สตู ล เป น ต น โดยมี
รายละเอียดอยูในรายงานประจําปของ อพ.สธ. ทุกป
การดําเนินงานในพื้นที่สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช สามารถดําเนินงานได
ในพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตรของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดํารินั้น ๆ ดําเนินการสํารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ เปนรูปตัวอยางแหง เมล็ดพันธุ ตัวอยางดอง ตัวอยางที่มี
ชี วิ ต โดยเฉพาะพื ช สามารถนํ า ไปเพาะปลู ก ขยายพั น ธุ โ ดยวิ ธี ป กติ หรื อ โดยการใช
เทคโนโลยีชีวภาพชวย เชนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หรือเก็บรักษาในที่ที่ปลอดภัยตอไป ซึ่งไมได
มีการสํารวจและศึกษาเฉพาะทรัพยากรพันธุกรรมพืชเทานั้น แตยังรวมถึงสัตวและจุลินทรีย ยิ่งไป
กวานั้นยังมีการดําเนินงานในทรัพยากรกายภาพ ซึ่งเปนสิ่งไมมีชีวิต เชนลักษณะทางกายภาพ
ของดิน หิน แรธาตุ แหลงน้ํา คุณภาพน้ํา เปนตน
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ดําเนินการตอเนื่องจากกิจกรรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 โดยการนําพันธุกรรมพืช
ไปเพาะปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย มีขอบเขตและการดูแลรักษาอยางดี เชนในศูนยศึกษาการพัฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ พื้นที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พื้นที่ที่
จังหวัดนอมเกลาฯ ถวายและพื้นที่นํามาสนองพระราชดําริ เชนสวนสาธารณะตาง ๆ สวนปา
พื้นที่สถาบันการศึกษาที่เขารวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. เปนตน มีการดําเนินการรับและสง
พันธุกรรมพืชตาง ๆ แลกเปลี่ยนและฝากเพาะขยายพันธุ ดูแลรักษา ทดลองปลูกโดยเจาหนาที่
อพ.สธ. ตามศูนยวิจัยฯ และพื้นที่ตาง ๆ ของ อพ.สธ. จนถึงปจจุบันหนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดําริในกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้นจํานวน 67 หนวยงาน และ ศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 6 แหง มีเนื้อที่ประมาณ 61,000 ไร จํานวน
2,000,000 ต น และเก็บ รั ก ษาในรูป เมล็ ด บรรจุ ซ องและกระป อ งในธนาคารพืช พรรณของ
อพ.สธ. เองนั้น มีการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชดังนี้
1. ห อ งปฏิ บั ติ ก ารเก็ บ รั ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช โดยวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช
มากกวา 100 ชนิด ไดแก หวาย ขนุน กฤษณา มะมวง กลวยไมชนิดตาง ๆ ฯลฯ
2. เก็บในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เชน มะเกี๋ยง ทุเรียน มะตูม กลวยไมตาง ๆ
พืชสมุนไพร เปนตน
3. เก็บเมล็ดพันธุพืชที่สามารถเก็บดวยเมล็ดได ในระยะสั้น ระยะปานกลาง และ
ระยะยาว ไดแก ขาวพันธุตาง ๆ งา ฝาย ถั่วชนิดตาง ๆ ผักพื้นบานตาง ๆ เปนตน
พื้นที่ ใ นการปลู ก รั กษา อพ.สธ. มี ก รอบการดํ า เนิน งานใหห น ว ยงานที่ส นอง
พระราชดําริใน อพ.สธ. มีพื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในหนวยงานนั้น ๆ โดยมีขอบเขตพื้นที่ที่
ชัดเจนและมีเปาหมายในการเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชโดยเฉพาะพืชที่อยูในทองถิ่นนั้น ๆ เชน
สวนพฤกษศาสตรเกาะทะเลไทย สวนรุกขชาติ ที่เกาะแสมสาร เพื่อเปนแหลงปลูกรวบรวมพรรณ
ไมหมูเกาะแสมสารทั้ง 9 เกาะ และใชเปนแหลงศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับพืชพรรณไมเกาะแสมสาร ใน
พื้นที่ 100 ไร รวมถึงการทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในพื้นที่ตาง ๆ ของ อพ.สธ. และหนวยงานที่
รวมสนองพระราชดําริทั่วประเทศ
นอกจากการปลูกตนพั นธุกรรมแลวยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด พันธุ, การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช มีการเก็บรักษาสารพันธุกรรม (DNA) ที่ธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวน
จิตรลดา และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
ในกิจกรรมนี้เดิมเนนการดําเนินงานในพันธุกรรมพืช แตในชวงปลายของแผน
แมบทระยะ 5 ปที่สามและแผนแมบทระยะ 5 ปที่สี่ ขยายผลดําเนินการเกี่ยวกับพันธุกรรมสัตว
ในสวนสัตวตางๆและการเก็บจุลินทรียในหองปฏิบัติการซึ่งเปนการเก็บรักษาในที่ที่ปลอดภัย
สํ า หรั บ พื้ น ที่ ป ลู ก รั ก ษาพั น ธุ ก รรมพื ช ของ อพ.สธ. มี พื้ น ที่ ป ลู ก รั ก ษาที่ อ ยู ใ น
หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ และมีเจาหนาที่จาก อพ.สธ. ไปประจําพื้นที่เพื่อดูแลและ
ประสานงานดังในตารางที่ 1
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ตารางที่1 พืน้ ที่ตางๆ ทั่วประเทศของ อพ.สธ. สํานักพระราชวังและพื้นที่ของหนวยงาน
ที่เขารวมสนองพระราชดําริ โดยที่มีเจาหนาที่ของ อพ.สธ. ไปปฏิบัติงาน
พื้นที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อพ.สธ.
1. พื้นที่ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการ
ผลิตเชียงราย (วาวี) จ.เชียงราย
2. พื้นที่สวนพฤกษศาสตรเกาะทะเลไทย และพื้นที่
สวนรุกขชาติ เกาะแสมสาร จ.ชลบุรี
3. พื้นที่เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
4. พื้นที่ปลูกพันธุกรรมพืชภาคใต
5. พื้นที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ
ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
6. พื้นที่ อพ.สธ. อ.วังมวง จ.สระบุรี
7. พื้นที่ อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค

หนวยงานรวมสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ.
กรมวิชาการเกษตร

จํานวน
(ไร)
200

กองทัพเรือ

200

กองทัพเรือ
จ.ชุมพร
อพ.สธ.-สํานักพระราชวัง

16
35
391

อพ.สธ.-สํานักพระราชวัง
อพ.สธ.-สํานักพระราชวัง

500
64

4.2 กรอบการใชประโยชน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยใน 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 ไดดังนี้
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรกั ษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
ดําเนินการตอเนื่องจากกิจกรรม 1, 2 และ 3 และในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หนึ่ง
– ระยะ 5 ปที่สาม เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชเพียงอยางเดียว แตใน
แผนแมบทระยะ 5 ปที่สี่ มีการศึกษาประเมินในพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตในสัตวและจุลินทรีย
นอกจากนั้นยังศึกษาทรัพยากรกายภาพที่เกี่ยวของกับพันธุกรรมของสิ่งที่มีชีวิต (เชน ดิน หิน แร
คุณภาพน้ํา คุณภาพดิน คุณภาพอากาศ เปนตน) กิจกรรมนี้มีการศึกษาประเมินทั้งในสภาพ
ธรรมชาติและในแปลงทดลอง ศึกษาดานสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การขยายพันธุ
การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม สําหรับการศึกษาและวิจัยในหองปฏิบัติการเชนการศึกษาดาน
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โภชนาการ องคประกอบตาง ๆ ดานรงควัตถุ กลิ่นหอมตาง ๆ หรือศึกษาและประเมินการใช
ประโยชนในดานอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในแตละสายตน
จนถึงป จจุบันการดํา เนินงานวิจัยในกิจกรรมที่ 4 นี้ เปนการดํา เนินงานโดย
ความรวมมือของนักวิจัยและเจาหนาที่อพ.สธ.และหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. หรือ
สมาชิ กและนั กวิ จั ย ในชมรมคณะปฏิบั ติ งานวิ ท ยาการ อพ.สธ. ในหนว ยงานที่เ ขา ร ว มสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ. มีจํานวนหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ 80 หนวยงาน ได
ดําเนินงานวิจัยมากกวา 1,000 เรื่อง พืชที่ไดวิจัยคนควาศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชที่สํารวจ
เก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว ไดดําเนินการไปแลวจํานวนมากกวา 20 สกุล ไดแก ทุเรียน มะตูม
มะเกี๋ยง กอ มะแขวน มะพอก มะมวง หวา ขนุน ออย ดองดึง หวาย มังคุด กระเจียว บุกคางคก
ผักลิ้นหาน ฮอม ผักเค็ด กลวยไมปา พืชสกุลอบเชย ผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร ฯลฯ และศึกษา
ดานชีวโมเลกุล การทํา DNA Fingerprint ใน มะตูม หวาย กลวยไมมาวิ่ง ทุเรียน ขนุน ฯลฯ และ
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ซึ่งเปนวันคลายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี อพ.สธ. ไดขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยในการตั้งคณะกรรมการกํากับ
ดูแลการดําเนินงานการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชอนุรักษ อพ.สธ. 8 ชนิดไดแก
ทุเรียน มะเกี๋ยง สัก มะกิ๊ง นอยหนาเครือ ตีนฮุงดอย กลวยไม และชาเมี่ยง และเพิ่มพืชที่ 9 คือ
ยางนา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 และมีแนวโนมที่จะดําเนินการใหพรรณพืชที่มีคุณคาเพื่อ
การอนุรักษและใชประโยชนตอไป
นอกจากพันธุกรรมพืชแลว ยังมีการศึกษาในพันธุกรรมของสัตวในหลายชนิด
เชน พันธุปลาชนิดตาง ๆ สัตวเลื้อยคลาน สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน
คางคาวคุณกิตติ เปนตน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
ดําเนินการตั้งแต พ.ศ. 2537 จนถึงปจจุบัน อพ.สธ. จัดตั้งศูนยขอมูลศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช/ทรัพยากรขึ้น โดยมี อพ.สธ. ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงาน มี
การวางแผนดําเนินงานพั ฒ นาเครื อขายระบบขอมู ล สารสนเทศ ให สามารถเชื่อ มโยงและใช
รวมกันได โดยเว็บไซตของ อพ.สธ. (http://www.rspg.or.th) นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาขอมูล
ของ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ใหเปนเอกภาพ ความสมบูรณและทันสมัย
ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได การดําเนินงานจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร
ตาง ๆ นั้นดําเนินงานโดย อพ.สธ. และสนับสนุนใหหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริดําเนินงาน
โดยเฉพาะฐานข อ มู ล พื ช จากการสํ า รวจเก็ บ รวบรวม และฐานข อ มู ล พรรณไม แ ห ง มี ข อ มู ล
พั นธุก รรมพื ช ได ประมาณ 250,000 ข อมูล ซึ่ง เปนข อมูล ของหอพรรณไมข องกรมอุ ท ยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พิพิธภัณฑพืชสิรินธร ของกรมวิชาการเกษตร พิพิธภัณฑพืชของ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน
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ไม เพี ยงแต ฐานขอมูลดา นพืช เท านั้ น แตจากการดํา เนินงานของ อพ.สธ. ใน
กิจกรรมตางๆ ตลอด 25 ปที่ผานมา รวมกับหนวยงานสนองพระราชดําริ โรงเรียน และองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทํ า ให อพ.สธ. มี ข อ มู ล ที่ ห ลากหลายและครอบคลุ ม ทั่ ว ทุ ก ทรั พ ยากร
กอใหเกิดเปนฐานขอมูลตางๆ ขึ้น เชน ฐานขอมูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ฐานขอมูล
สมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น ฐานขอมูลการดําเนินงานหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ
ระบบจัดเก็บงานฐานทรัพยากรทองถิ่น เปนตน
งานที่ดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.
1.งานบันทึกขอมูล/ดูแลฐานขอมูล
ดํ า เนิ น การดู แ ลรั ก ษาข อ มู ล เดิ ม และบั น ทึ ก ข อ มู ล ที่ มี ส ง เพิ่ ม เติ ม เข า มาที่ ศู น ย ข อ มู ล
พันธุกรรมพืช ตรวจเช็คความถูกตองของขอมูล ทั้งขอมูลที่มีอยูเดิมและขอมูลที่เพิ่มขึ้น พัฒนา
และปรับปรุงระบบงานฐานขอมูลพันธุกรรมพืช บันทึกการจําแนกพรรณไมที่หอพรรณไม กรม
อุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ พื ช สิ ริ น ธร กรมวิ ช าการเกษตร โดย
ผูเชี่ยวชาญดานพฤกษศาสตร บันทึกแกไขขอมูลพรรณไมแหงที่ตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญดาน
พฤกษศาสตร ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงฐานขอมูลใน อพ.สธ.
ขอมูล
1.1 ขอมูลพรรณไมสด
1.2 ขอมูลพรรณไมแหงที่ไดรับมาจากหอ
พรรณไมและพิพิธภัณฑพืช
- หอพรรณไม (กรมอุทยานฯ)
- พิพิธภัณฑพืชสิรินธร (กรมวิชาการเกษตร)
- พิพิธภัณฑพืช
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)
1.3 ขอมูลการแปลงรหัสพื้นที่
1.4 ขอมูลรหัสปลูกในพื้นที่
1.5 ขอมูลการเจริญเติบโตของตนพันธุกรรม
พืชที่สงเขามา
- อพ.สธ. - หวยฮองไคร
- อพ.สธ. - หวยทราย
- อพ.สธ. - ครบุรี
1.6 ขอมูลการสงใบ ผล เนื้อ ไปวิเคราะหใน
สถาบันตาง ๆ

จํานวน
42,489

หมายเหตุ

รวมขอมูลตัวอยางพันธุไม
แหงที่ไดรับมาจากหอพรรณ
124,820 ไมและพิพิธภัณฑพืช
56,289 จํานวน 190,271 ขอมูล
9,162
1,103,467
330,477

97,521
44,856
6,459
2,030 รหัส
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ขอมูล
1.7 ฐานขอมูลมะกอกโอลีฟ
ขอมูลมะกอกโอลีฟ
บันทึกการเจริญเติบโตของมะกอก
โอลีฟในพื้นทีต่ าง ๆ
1.8 ฐานขอมูลภาพพรรณไมสด
1.9 งานสแกนรูปภาพเพื่อเก็บใน CD.
- งานภาพ จากหอพรรณไมกรมอุทยานฯ
(งานซอม)
- งานภาพ จากหอพรรณไมกรมอุทยานฯ
(งานใหม)
- งานภาพพรรณไมจากสไลดและจาก
ภาพถายใน อพ.สธ.
- งานฟลมสไลด ภาพพรรณไม จาก
กรมวิชาการเกษตร
- งานฟลมสไลด ภาพพรรณไม จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1.10 งานบันทึกตัวอยางพรรณไมแหงบันทึก
ลงแผน Photo CD.
- หอพรรณไม กรมอุทยานฯ
- พิพิธภัณฑพืช กรมวิชาการเกษตร
- พิพิธภัณฑพืช ม.สงขลานครินทร

จํานวน

หมายเหตุ

11,926 รหัส
62,310 ขอมูล
3,191
4,265
4,110
1,754
12,062
10,848

116,963 ซีดี 937 แผน
ตัวอยาง
56,497 ซีดี 351 แผน
ตัวอยาง
10,555 ซีดี 98 แผน
ตัวอยาง

นอกจากฐานขอมูลในตารางแลว ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร อพ.สธ. ยังมีการ
ดํ า เนิ น งานในส ว นของฐานข อ มู ล อื่ น ๆ ได แ ก ฐ านข อ มู ล สมาชิ ก สวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย น
ฐานขอมู ลสมาชิ ก งานฐานทรั พยากรทองถิ่น ฐานขอมูล การดําเนิ นงานหน วยงานร วมสนอง
พระราชดําริ ฐานขอมูลหนังสือขออนุญาตจากหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ ฐานขอมูลการขอ
ชื่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม รวมไปถึงระบบจัดเก็บขอมูลงานฐานทรัพยากรทองถิ่น

แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564)
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2. ฐานขขอมูลสมาชิกสวนพฤกษษศาสตรโรงเเรียน
ดํา เนิ นการบั
ก นทึ กข อมู ล เบื้ อ งตน ของโรงเรียนที่ ไ ดรั บก ารตอบรับ ใ ห เป น สมาชิชิ ก สวน
พฤกกษศาสตรโรงเรียน โดยบบันทึกขอมูลลงในโปรแกกรม Microsooft Accesss ซึ่งขอมูลที่บันทึก
ไดแก
แ ขอมูลบุคลากร
ล ขอมูลทางภู
ท มิศาสตร ขอมูลที่ได
ไ รับจากสมมาชิก ขอมูลสถานภาพปปจจุบัน
(ปายพระราชทาาน/เกียรติบัตร) ขอมูลกาารประสานงาน ขอมูลทั่วไป
ว และที่อยูหรือสถานทีที่ติดตอ
น ก ใน
ของ โรงเรี ย นสมมาชิ ก ป จ จุ บั น ข อ มู ล ของงสมาชิ ก สวนนพฤกษศาสสตร โ รงเรี ย นนที่ มี ก ารบั นทึ
ฐานนขอมูลมีจํานวนทั้งสิ้น 2,5541 โรงเรียน

แผนแแมบท อพ.สธ. ระยะ
ร 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559
2
- กันยายยน พ.ศ. 2564)
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3. ฐานขขอมูลสมาชิกงานฐานทรั
ก
รัพยากรทองถิ่น
ดําเนินการบั
ก นทึกขอมู
อ ลเบื้องตนของสมาชิ
น
กงานฐานทรั
ก
ัพยากรทองถิถิ่นที่สมัครเขขารวม
า ในการจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น ไดแก ขอมูลที่ตั้งของ ออบต. หรือเททศบาล
สนอองพระราชดําริ
ขอมูลการตอบรับสมาชิ
บ
ก ขอมูลที่ใชในกาารติดตอ/ผูประสานงาน
ร
ขอมูลสถานภภาพการเปนสมาชิ
ส ก
ขอมูลเอกสารที่ได
ไ รับจากสมาชิก และขอมูลอื่นๆ ลงในโปรแกรม Microsoft Access ซึ่งปจจุบัน
จํานวนข
น อมูลของงสมาชิกงานฐฐานทรัพยากกรทองถิ่นมีจานวนทั
าํ
้งสิ้น 366
3 แหง

า นงานหนวยงานรวมสสนองพระราาชดําริ
4. ฐานขขอมูลการดําเนิ
เปนฐานนขอมูลที่ทําการบั
ก นทึกผลลการดําเนินงานของหน
น
ว
วยงานที
่รวมมสนองพระราาชดําริ
โดยหนวยงานตางๆ
า มีการจัดทํ
ด าโครงการรหรืองานวิจยซึ
ยั ่งมีการดําเนิ
เ นงานอยูภายใตแผนแมมบท 3
กรออบ 8 กิจกรรมมของ อพ.สธธ. และมุงเนนการดํ
น
าเนินงานศึ
น
กษาทรรัพยากร ทั้งททรัพยากรกาายภาพ
ทรัพยากรชี
พ
วภาพพ และ ทรัพยากรวั
ย ฒนธรรรมและภูมิปญญา

การบันทึกขอมูลในฐฐานขอมูลกาารดําเนินงานนหนวยงานรรวมสนองพระราชดําริ จะะมีการ
ระบุุปงบประมาณ
ณ หนวยงานน พื้นที่ดําเนินการ
น และจําแนกโครงกา
า
ารหรืองานวิจัยตามกิจกรรรมทั้ง
8 ของ อพ.สธ. ทํทาการบันทึกรายละเอี
ก
ยดต
ด างๆ ของโครงการหรืองานวิจัย ไดแแก ชื่อโครงกการ ชื่อ
ร
ชื่อหัวหนาโครรงการ เปาหมาย/วั
ห
ตถุประสงค
ร
และ ผลการดําเนินนงาน/ผลทีคาดว
่ค า
ผูประสานงาน/ชื
จะไดดรับ โดยปจจุจบันหนวยงาานที่รวมสนอองพระราชดําริ
า อพ.สธ. มีมากกวา1500 หนวยงาน และมี
ขอมูลการดําเนินงานที
น
่บันทึกในฐานข
ก
อมูลจํานวนทั้งสิน้ 7,209 ขอมูล

แผนแแมบท อพ.สธ. ระยะ
ร 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559
2
- กันยายยน พ.ศ. 2564)
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ฐานขขอมูลการดําเนินงานหนวยงานร
ว
วมสนนองพระราชดดําริ
5. ฐานขขอมูลหนังสือขออนุญาตตจากหนวยงงานรวมสนอองพระราชดําาริ
จัดทําขึ้นเพื
น ่อบันทึกขขอมูลการขอออนุญาตจากกหนวยงานรรวมสนองพระราชดําริที่มีมีความ
ประะสงคจะนําเสสนอ เผยแพรร หรือตีพิมพพผลงานวิจัยที
ย ่ไดจากการรสํารวจและดําเนินงานภภายใต
กรออบการดําเนินงานของ
น
อพพ.สธ. หรือดําเนินงานในนพื้นที่ปกปกพัพนธุกรรมพืชของ อพ.สธธ. รวม
ไปถึถึงการขออนุญาตใช
ญ
ตราสัสัญลักษณของ
อ อพ.สธ. ประกอบการ
ป
รนําเสนอหรือตีพิมพในรูปแบบ
ตางๆ โดยปจจุบันมีจํานวนขอมู
อ ลการขอออนุญาตทั้งสิน้ 80 ขอมูล
ต ดใหม
6. ฐานขขอมูลการขออชือ่ สิ่งมีชีวิตชนิ
บั น ทึ ก ข อ มู ล การข อพระราชททานชื่ อ สิ่ ง มี ชีช วิ ต ชนิ ด ใหหม ข องโลกซึซึ่ ง ค น พบจาากการ
ดําเนนินงานของหหนวยงานที่รวมสนองพระ
ว
ะราชดําริ อพพ.สธ. ปจจุบันมี
น ขอมูลการรขอพระราชททานชื่อ
สิ่งมีชีวิตชนิดใหมมจํานวน 3 ขขอมูลไดแก เข็
เ มรัชประภาา (Ixora meggalophylla CChamch. Sp. Nov.)
ซึ่ ง พบในพื
พ
้ น ที่ ปกป
ป ก พั น ธุ ก รรมพื ช ของ อพ.สธ.เขื่ อนรั
อ ช ชประภภา จั ง หวั ด สสุ ร าษฎร ธ านนี โดย
มหาาวิทยาลัยสงขขลานครินทรร ตะขาบ (Stterroprites violaceus)
v
พ เวณหมูมเกาะสิ
พบบริ

มิลันและหมู
แ

เกาะะสุรินทร จังหวั
ห ดพังงา โดดยจุฬาลงกรณ
ณมหาวิทยาลลัย และ “หังสรัตน” หงสสเหินลูกผสมมดอกสี
ม ว ง ซึ่ ง เป น ไม ด อกสกุ ล ขิ ง (Zingiberaaceae)พั น ธุ ใหม
ใ ไ ด จ าก การผสมพั นนธุ โ ดยสํ า นั ก งาน
คณะะกรรมการวิจัจยแหงชาติ

แผนแแมบท อพ.สธ. ระยะ
ร 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559
2
- กันยายยน พ.ศ. 2564)
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ฐ อมูลหนนังสือขออนุญาตจากหน
ฐานข
ญ
วยงานรวมสนนองพระราชดํดําริ

ฐานขอมูลการขอชื
ก
่อสิ่งมีชีวิตชนิดใหม

แผนแแมบท อพ.สธ. ระยะ
ร 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559
2
- กันยายยน พ.ศ. 2564)
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7. ระบบบจัดเก็บขอมูลงานฐานททรัพยากรทองถิ
อ ่น
เปนการรบันทึกขอมูลของงานฐา
ล
นทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งดํดาเนินงานโดดยสมาชิกงาานฐาน
ทรัพยากรท
พ
องถิ่น ไดแก องคคการบริหารสสวนตําบลหรืรอเทศบาลตําบล
า ที่ไดมีกาารสํารวจทรัพยากร
พ
ในททองถิ่น ทั้งทรัรัพยากรกายภภาพ ทรัพยากกรชีวภาพ ทรรัพยากรวัฒนธรรมและภู
น
มมิปญญา โดยยขอมูล
ตางๆ จะถูกบันทึกลงในเอกสสารใบงาน 9 ใบงาน
ใ
ซึ่งปรระกอบไปดวย ขอมูลพื้นฐานในทองถินข
่น อมูล
ป ติหมูบาาน ชุมชน วิถีถีชุมชน
การประกอบอาชีชีพในทองถิ่น ขอมูลดานกกายภาพในทองถิ่นขอมูลประวั
ขอมูลการใชประะโยชนของพืชในทองถิ่น ขอมูลการใชชประโยชนของสัตวในทอองถิ่น ขอมูลการใช
ประะโยชนของชีวภาพอื
ว
่นๆในนทองถิ่น ขอมูมลภูมิปญญาในทองถิ่น และขอมูลแหหลงทรัพยากกรและ
โบราณคดีในทองถิ่น ขอมูลเหลานี้จะถูกนํนามาบันทึกลงในระบบจัจัดเก็บขอมูลงานฐานทรัพยากร
พ
ง ่ น ซึ่ ง เป นระบบจั
น
ด เก็ก็ บ ข อ มู ล แบบบออนไลน สามารถเขข า หน า เว็ บ ไ ซต ไ ด โ ดยใ ช URL
ท อ งถิ
(https://ls.rspgg.or.th/)

ในปจจุบับนระบบจัดเก็
เ บขอมูลงาานฐานทรัพยากรท
ย
องถิ่นได
น บันทึกขออมูลทรัพยากกรของ
อ ่นจํานวนน 9 แหง ซึ่งประกอบไปด
ป
ดวยขอมูลของง 46 หมูบาน รวม
สมาาชิกงานฐานททรัพยากรทองถิ
จํานวนใบงานทั
น
้งสิ
ง ้น 1,215 ใบงาน
ใ

แผนแแมบท อพ.สธ. ระยะ
ร 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559
2
- กันยายยน พ.ศ. 2564)
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นอกจากงานฐานขอมูลที่ อพ.สธ. ดําเนินการเองแลว อพ.สธ. สนับสนุนใหหนวยงานที่
ร ว มสนองพระราชดํ า ริ ห ลายหน ว ยงานดํ า เนิ น งานในกิ จ กรรมนี้ เช น มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร จั ง หวั ด นนทบุ รี เป น ต น แต เ นื่ อ งจากงานในกิ จ กรรมในเรื่ อ ง
ฐานขอมูลไมมีที่สิ้นสุด นอกจากนี้แตละที่ยังเริ่มพัฒนาโปรแกรมที่ใชเปนฐานขอมูล และประกอบ
กั บ ข อ มู ล ที่ มี เ พิ่ ม เติ ม เพิ่ ม ขึ้ น มาเรื่ อ ย ๆ ยิ่ ง ไปกว า นั้ น คื อ ระบบความปลอดภั ย ในการเข า ถึ ง
ฐานขอมูลตาง ๆ จึงมีการประสานงานกับทาง อพ.สธ. อยูตลอดเวลา เพื่อใหขอมูลที่ไดนั้นมี
ระบบปองกันการเขาถึงขอมูลตาง ๆ ดังที่มีพระราชกระแส ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ใน
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543 “....พืชพรรณที่หายากหากไดมาก็บันทึกเก็บไวเพื่อการศึกษาใหดี
การลงเว็บไซต ก็พึงระวัง บางทีเราศึกษาหามาได แตเมื่อชาวตางชาติเห็นจากเว็บไซต ก็อาจ
นําไปศึกษาและอางอิงเปนของตนเองได....”
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
ดําเนินการนําขอมูลจากศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชที่ไดจากการสํารวจเก็บรวบรวม
การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช การศึกษาประเมิน นํามาใหผูทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนา
พันธุพืช เพื่อใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต โดยเปนการวางแผนระยะยาว 30 ป - 50 ป
วาจะมีพันธุพืชลักษณะตางๆ ที่ตองการของชวงเวลา เปนการวางแผนคาดการณลวงหนา ซึ่งเมื่อ
ไดแผนพัฒนาพันธุพืชแตละชนิด นําทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานใหกับหนวยงานที่มีหนวยงานในการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุพืช เชน กรมวิชาการเกษตร เปนตน ในชวง 25 ปที่ผานมา อพ.สธ. มีงานรวมกับ
หลายหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน ในเรื่องกลวยไม รวมกับศูนยบริการการพัฒนา
ขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในเรื่องการคัดเลือกกลวยไมสปาโต
เอื้องมอนไข กระเจี ยว เปนต น ในเรื่องมะเกี๋ยง ศูนยบริการวิชาการด านผลผลิต พืชหา งฉัต ร
จังหวัดลําปางรวมกับสถาบันวิจัยและฝกอบรมการเกษตร จ.ลําปาง ศูนยบริการวิชาการดาน
ผลผลิตพืชดอยวาวี จังหวัดเชียงราย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม, มหาวิทยาลัยแมโจ, มหาวิทยาลัย
พะเยา และมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งในปลายระยะ 5 ปที่หนึ่ง ไดมีการประชุมแนวทางการพัฒนา
พันธุพืชในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งมีการหารือในประเด็น แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการบริโภค, แนวโนมการบริโภคสิ่งธรรมชาติและสิ่งสังเคราะห, แนว
โนมการใชวัตถุดิบเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องสําอาง, แนวโนมการใชวัตถุดิบเพื่อการผลิต
ในอุตสาหกรรมอาหาร, แนวโนมการใชวัตถุดิบเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมอาหารสัตว, แนวโนม
การใชวัตถุดิบเพื่อการผลิตในอุตสาหกรรมยารักษาโรค, แนวโนมการใชวัตถุดิบเพื่อการผลิตใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ, แนวโนมการใชวัตถุดิบสําหรับการผลิตในอุตสาหกรรมสีธรรมชาติและดาน
อื่นๆ, การใชประโยชนจากสารสกัดธรรมชาติจากพืช, จิตวิทยาการบริโภคของคนในชวงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 25 และ โภชนาการในชวงปลายพุทธศตวรรษที่ 25
การดําเนินงานในกิจกรรมที่ 6 นั้น ตองอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงาน
หลายหนวยงานในการดําเนินการเพื่อใหไดพันธุพืชชนิดใหมที่เหมาะสมกับการปลูกเพื่อประโยชน
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ในแงที่แตกตางกัน สุดทายทําไปสูการจดสิทธิบัตรพืชพันธุใหม เพื่อใหแกประชาชนชาวไทยไดใช
ประโยชนตอไป
4.3 กรอบการสรางจิตสํานึก
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ
บุค คลทั่วไป ไดมีความรู ความเข าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการอนุ รักษพันธุกรรมพืช ของ
ประเทศ จนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่กอใหเกิด
ประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนไดแก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรม
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชสามารถสรุปงานตามกิจกรรมตาง ๆ ไดดังนี้
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
7.1 งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ดําเนินการสืบเนื่องจากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
มีพระราชดําริบางประการ เกี่ยวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมใหเด็กมี
จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณนั้นควร ใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจ
และเกิดความปติที่จะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ให
เกิดความรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเองจะทําใหเด็กเกิด
ความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศในระยะยาว” “การใหเด็กเรียนอยางมีความสุขไดใกลชิด
ธรรมชาติ แลวจิตใจจะออนโยน” อพ.สธ. ดําเนินงานสนองพระราชดําริจัดตั้งงาน “สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน” เพื่อเปนสื่อในการสรางจิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยให
เยาวชนนั้น ไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคา ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิด
ความคิดที่จะอนุรักษพืชพรรณตอไป ซึ่งสามารถดําเนินการงานสวนพฤกษศาสตรในพื้นที่ของ
โรงเรียน เปนการจัดแหลงการเรียนรูที่สรางโอกาสใหนักเรียนไดเผชิญกับความเปนจริงตาม
ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะตนไม ตลอดจนสิ่งมีชีวิตอื่น ที่อยูอาศัยสัมพันธกับพืชพรรณไม
ทั้งหลาย และรวมถึงระบบนิเวศที่เกื้อกูลกันของธรรมชาติในบริเวณนั้น ชีวิตเด็กที่สัมพันธกับ
ธรรมชาติจะเปดโอกาสแหงการแสวงหาความรู จากประสบการณตรงและสรางความรื่นรมย บม
เพาะความออนโยน เปนอันหนึ่งอันเดียวกับชีวิตทั้งหลาย ซึ่งเปนเพื่อนรวมโลกเดียวกัน งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน จึงเปนการดําเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร” โดยมีการ
รวบรวมพันธุไมที่มีชีวิต มีแหลงขอมูลพรรณไม มีการศึกษาตอเนื่อง มีการเก็บตัวอยางพรรณไม
แหง พรรณไมดอง มีการรวบรวมพันธุไมทองถิ่นเขามาปลูกรวบรวมไวในโรงเรียน บันทึกขอมูล
และภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับพันธุไม มีมุมสําหรับศึกษาคนควาและมีการนําไปใชประโยชนเปน
สื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ เปนการดําเนินการใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น ไมฝน
ธรรมชาติ เปนไปตามความสนใจและความพรอมของโรงเรียน ดําเนินการดวยความสมัครใจ
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ไมใหเกิดความเครียด การใช “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” เปนสื่อในการที่จะให 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
เมื่อการดําเนินงานของสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนผานการฝกอบรมจาก
วิทยากร อพ.สธ. และดําเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานในงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โดยทาง อพ.สธ. ไดจัดทําคูมือมอบใหแกโรงเรียนสมาชิก และสามารถดาวนโหลดได
จากเว็บไซต อพ.สธ. (http://www.rspg.or.th) มีการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรี ยน โดยใช ศูนยฝ กอบรม อพ.สธ. คลองไผ และหน วยงานที่ร วมสนองพระราชดํ าริ เช น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เปนตน

อพ.สธ. มีเจาหนาที่กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พืช และคณะที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
และใหคําปรึกษาในการทํางานอยางใกลชิด มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมตอ (เรื่องการเก็บ
รวบรวมรั กษาคุ ณภาพเมล็ ดพั นธุ พื ชผั กพื้ นเมื อง ,เรื่ องอารั กขาพื ช กั บงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน, การวาดภาพทางพฤกษศาสตร, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และ การเก็บตัวอยางเพื่อการ
สกัดสารพันธุกรรม (DNA) เปนตน)
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เมื่อทางสถานศึกษาทํางานไดจนถึงระดับหนึ่ง สามารถสมัครขอรับการประเมิน
ได เ พื่ อ แสดงถึ ง ความสามารถในการทํ า งานของผู บ ริ ห าร ครู อาจารย ของโรงเรี ย นที่ ทํ า ให
นักเรียนเขามาเรียนรูและมีสวนรวมในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน นําไปสูการสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ตลอดจนมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและชวยเหลือ
ชุมชนที่โรงเรียนนั้น ๆ ตั้งอยู ทาง อพ.สธ. มีขั้ นตอนและวิธีการประเมินที่มีมาตรฐานโดยมี
คณะกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมิน โดยสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสามารถ
ยื่นขอรับการประเมินมาไดที่ อพ.สธ. เพื่อขอรับพระราชทานไดดังนี้
1. ปายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
2. เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
1.1 ขั้นที่ 1 เปนเกียรติบัตรขั้นตน เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษ สรรพสิ่ง
สรรพชีวิต ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน
1.2 ขั้นที่ 2 เปนเกียรติบัตรขั้นกลาง เกียรติบัตรแหงการเขาสูสถานภาพ
สถานศึกษาอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
1.3 ขั้นที่ 3 เปนเกียรติบัตรขั้นสูง เกียรติบัตรแหงการเปนสถานศึกษาอบรม
สั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
จนถึงปจจุบันมีสถานศึกษาที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ขอประเมินผลงาน
และไดรับพระราชทานปายและเกียรติบตั รฯ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานปายฯ
และเกียรติบตั รฯ
พื้นที่

ปายพระราชทานฯ

เกียรติบัตรฯ
ขั้นที่1

เกียรติบัตร ฯ
ขั้นที่ 2

เกียรติบัตรฯ
ขั้นที่ 3

รวม

กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง
ภาคเหนือบน
ภาคเหนือลาง
ภาคใต
รวม

31
18
9
9
10
14
68
42
54
8
56
319

16
2
4
7
14
14
35
40
15
13
15
175

3
1
1
3
3
2
2
1
3
1
20

-

50
21
14
16
27
31
105
84
70
24
72
514
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7.2 งานเผยแพรงานและใหความรูดานพฤกษศาสตร
มีงานใหความรูทางพฤกษศาสตรและการฝกปฏิบัติการใหแกสถานศึกษาตางๆ
ที่เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนงานฝกอบรมปฏิบัติการ ณ ศูนยฝกอบรม ฯ ลําตะคอง
ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และศูนยฝกอื่น ๆ และอบรมปฏิบัติการวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต
ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ อบรมใหแกโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน
210 รุน 2,000 โรงเรียน 10,500 คน งานฝกการเรียนรูทรัพยากรทางทะเล “เกาะแสมสาร
อพ.สธ. – ทร.” งานตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนพรรณไม ของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และนําขอมูลเผยแพรขึ้นเว็บไซตเปนตน
7.3 งานเผยแพรและอบรมงานฐานทรัพยากรทองถิ่นใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
7.4 งานพิพิธภัณฑ
ตัวอยางพิพิธภัณฑตาง ๆ ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
- พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย กองทัพเรือ
- พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- พิพิธภัณฑพืชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร
- หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช
- พิพิธภัณฑพืช คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแกน
ฯลฯ
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพนั ธุกรรมพืช
ดําเนินการเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน
รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนเงินทุนสนับสนุนในกิจกรรมตางๆ ของ อพ.สธ. หรือดําเนินงานที่
เกี่ยวของและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูในกรอบของแผนแมบท นอกจากนั้น
ยังเปดโอกาสใหเยาวชนและบุคคลไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาติในสาขาตาง ๆ
ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทาง
การศึกษา จัดตั้งเปนชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ในระดับโรงเรียน/มหาวิทยาลัย และชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. สําหรับนักวิจัย คณาจารย ในสถาบันศึกษา ซึ่งจะเปนผูนําในการ
ถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนตอไป
สรุปงานที่ดาํ เนินงานในกิจกรรมที่ 8 ดังนี้
1. งานเผยแพรโดยการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ซึ่งดําเนินงานโดย
อพ.สธ. ในงานจัด นิท รรศการต า งๆ และรวมกั บ หน วยงาน ส วนราชการ มหาวิท ยาลั ย และ
สถาบันการศึกษาที่รวมสนองพระราชดําริ เพื่อเปนการสรุปงานในภาพรวมของ อพ.สธ. เปน
การนํ าเสนอกิ จกรรมของ อพ.สธ. ซึ่ง การดําเนิ น การที่ผา นมาไดดําเนิ นตามแผนแมบ ทของ
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อพ.สธ. เองและหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ในงานนี้มีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
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 ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
1.1.2 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต
ระหวางวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ณ สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
1.1.3 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 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
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.1.6 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ
ระหวางวันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ณ ศูนยฝกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
1.1.7 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสูตาโลก
ระหวางวันที่ 20-26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
ณ เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
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1.1.8 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน
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 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมภิ าค ครั้งที่ 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 จังหวัดนนทบุรี
1.2.5 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากร
ทองถิ่น 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. งานเผยแพร และฝกอบรม เพื่อสนับสนุนงานสรางจิตสํานึ กในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ เชน การเก็บรวบรวมรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุพืชผักพื้นเมือง, การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร และ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เปนตน
3. งานเผยแพรโดยการผลิตสื่อสิ่งพิมพ เชนจุลสารสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
รวม 30 ฉบับ จั ด พิ ม พ เป น ราย 2 เดื อ น ยอดพิ ม พ ทั้ง สิ้ น 60,000 เล ม เพื่ อ เผยแพร ใ ห กั บ
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โรงเรียนซึ่งเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ตอมาในป พ.ศ. 2558 ทาง อพ.สธ. ไดจัดทํา
เปน application เพื่อใหดาวนโหลดไดจากโทรศัพทมือถือ แทบเล็ต และเปน e-journal จาก
เว็บไซต อพ.สธ. นอกจากนั้นยังมีคูมือสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หนังสือการใชประโยชนพืช
สมุ นไพรในงานสวนพฤกษศาสตร โรงเรี ยน ไมพุ ทธประวั ติ แพลงก ตอน ศิ ลปะการวาดภาพ
พฤกษศาสตร พรรณไมหมูเกาะแสมสาร ไมยอมสีธรรมชาติ พรรณไมเขื่อนศรีนครินทร พรรณไม
เขาวังเขมร จากยอดเขาถึงใตทะเล เลมที่ 1-6 เปนตน อีกทั้งหนังสือวิชาการอีกมากมาย ซึ่ง
จัดพิมพโดย อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ

4. งานฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานวิชาการ เชน เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช เทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลพืช เทคนิคในการจําแนก
พรรณไม เทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร แกนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ โดย ฝาย
วิชาการ อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
5. งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
6. งานอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารชี ว โมเลกุ ล พื ช ในเรื่ อ งการวิ เ คราะห ล ายพิ ม พ
ดี เ อ็ น เอพื ช ณ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารชี ว โมเลกุ ล พื ช อพ.สธ. สวนจิ ต รลดา กรุ ง เทพมหานคร และ
หองปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
นอกจากนั้น อพ.สธ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน คณะ
เภสัชศาสตร สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, หองปฏิบัติการลาย
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พิมพดีเอ็นเอ ศูนยอนุรักษและพัฒนาภาคตะวันออก สวนสัตวเปดเขาเขียว องคการสวนสัตวใน
พระบรมราชูปถัมภ, หองปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เปนตน
7. งานปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาเว็ บ ไซด อพ.สธ. เพื่ อ เผยแพร แนะนํ า และติ ด ต อ
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 และในกิจกรรมอื่น ๆ ของ อพ.สธ. ดังรายละเอียดที่ไดกลาวถึงในกิจกรรมตาง ๆ
นอกจากนั้นไดรวมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ในทุกครั้ง
9. กอตั้ง มูลนิธิอนุรักษพันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) เนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
รับสั่งกับนายพรชัย จุฑามาศ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 ใหจัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. และ
ไดรับใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนงานตามเปาหมายของ อพ.สธ. เพื่อใหเกิดประโยชนแกมหาชนชาวไทย
สนับสนุนการฝกอบรม ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนในงานของ อพ.สธ. สนับสนุน
และสงเสริมความเปนไทย วิถีไทย วัฒนธรรมและภูมิปญญาอันดีงามของไทย ดําเนินการเพื่อ
สาธารณประโยชนหรือรวมมือกับองคกรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชนและไมดําเนินการ
เกี่ยวของกับการเมืองแตประการใด ทาง อพ.สธ. จึงไดขอพระราชทานขยายพันธุพืชที่ไดรับ
พระราชทานนาม “มวงเทพรัตน” มาในวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552 ซึ่งตนมวงเทพรัตนนั้น
สามารถขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและออกดอกในขวดสวยงาม เพื่อใหผูมีจิตศรัทธาได
รวมสมทบทุนรวมจัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. ตอไป
10. โครงการรวมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข-สักสยามินทร ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา เพื่อเปน
การเฉลิมพระเกียรติและการสนองพระราชดําริ ในการอนุรักษและพัฒนาพันธุกรรมพืชของ
ประเทศ ใหยั่งยืนเปนที่รูจักแพรหลายในประเทศไทยและหมูประชาคมโลกตอไป ยิ่งไปกวานั้นยัง
นําไปสูการสรางสิ่งแวดลอมที่ดี และมีผลตอเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต อีกทั้งนําไปสูการ
อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรของชาติอยางยั่งยืน ดวยโครงการนี้ 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.งานบรรยายทํ า ความเข า ใจในเรื่ อ งการสมั ค รเป น สมาชิ ก งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่นในจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ
ประมาณ 30 จังหวัด
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5. สรุปสภาพการณเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
และการดําเนินงานของ อพ.สธ. ตามแผนแมบททุกระยะ 5 ป
ทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากความหลาก
หลายทางชีวภาพที่ลดนอยลงทุกวัน ที่นอกจากกฎหมายภายในของแตละประเทศที่เขามามีสวน
บังคับใช ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหวางประเทศ ซึ่งเกี่ยวของในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ
ตาง ๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ, CBD (Convention on Biological
Diversity) ซึ่งประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชกับประเทศไทย
ในฐานะภาคีลําดับที่ 188 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547
โดยเนื้อหาของวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ คือ อนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ การแบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรทางชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทียม ดังนั้นประเทศไทยในฐานะที่เปนภาคีจึงตอง
จัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการดําเนินงานขึ้นเอง พระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อใชในการนี้
แลวไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิ
ปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2551 พระราชบัญญัติที่ปรับปรุงขึ้นใหมในป พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2551 นอกจากนั้นที่ยังอยู
ในการรางพระราชบัญญัติ ไดแก การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น และการคุมครองพันธุสัตว ราง
พระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และ
ระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการ การเขาถึงและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ เปนตน นอกจากนั้น
ประเทศไทยยังตองเตรียมพรอมและมีมาตรการเพื่ออนุรักษและใชประโยชนความหลากหลาย
ทางชีวภาพอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ
สื บ เนื่ อ งจากการเป น ภาคี ข อง CBD ทํ า ให ป ระเทศไทยต อ งพิ จ ารณาการให
สัตยาบันเขาเปนภาคี ในสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร
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
ที่อยูใ นหนว ยงานของรัฐ ด ว ยเหตุ นี้เ ราอาจสูญเสีย ทรัพ ยากรของประเทศ เนื่อ งมาจากเมื่อ
ตา งชาติ ได นําไปศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒนา แลวนํา ไปจดสิท ธิบัต รเป นพืช พันธุ ใ หม อาจสงผลให
ประเทศไทยไมไดเปนเจาของสิทธิในการใชทรัพยากรนั้น ๆ เนื่องจากอาจถูกจดสิทธิบัตรโดย
ตางชาติไปแลว จึงเปนอันตรายอยางยิ่งในเรื่องของการสูญเสียความรูและภูมิปญญาพื้นบานของ
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ไทยใหกับตางประเทศ โดยที่ประเทศไทยยังไมมีความพรอมของมาตรการเพื่ออนุรักษและใช
ประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ทั้งนี้จะเห็นไดวาการเปนเจาของทรัพยากรแตไมสามารถผลิตและใชประโยชน
อยางเต็มที่ไดจึงเปนอันตรายอยางยิ่งในอนาคต ทั้งนี้ทาง อพ.สธ. ไดเสนอกับคณะผูวิจัยการ
ศึกษาผลกระทบสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร และ
คณะกรรมการพิจารณากระบวนการใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืช
เพื่ออาหารและการเกษตรที่มีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจน
หนวยงานที่เกี่ยวของ คือใหประเทศไทยมี 3 สถานะคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ สวน
พระองค โดยที่ อพ.สธ. และหนวยงานที่เข า รว มสนองพระราชดํา ริ จัดเปน หน วยงานส ว น
พระองค ดังนั้นหากตางประเทศจะนําขอมูลหรือพันธุกรรมใด ๆ ไปใช ตองขอพระราชทานขอมูล
หรือพันธุกรรมนั้น ๆ กอน ขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย
จากสถานการณนี้ทาง อพ.สธ. จึงขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่อ
อาหารและการเกษตร โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ดังนี้
“หากผลการวิจัย และประชาพิจารณ ประเทศไทยยังไมพรอม ก็ขอใหชะลอไป
กอน ระหวางนี้ ขอใหนักวิชาการทุกฝายรวมมือกัน เตรียมคนใหพรอมโดยเรงดวน เพราะวันที่
จําเปนตองรับการนี้ ตองมาถึงสักวันหนึ่ง”
เชนเดียวกับในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดํารัสในพิธีเปดการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติเจาฟาจุฬาภรณ ครั้งที่ 5 เรื่อง
วิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ในสวนงานวิจัยทาง
พันธุศาสตรที่มีความกาวหนามากขึ้น ดังนี้
“ความรูตาง ๆ เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทาง
โดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและ
สิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน เหตุนี้ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา
จําเปนจะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน”
ดังนั้นจากอนุสัญญา 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 ปที่หนึ่ง (มิถุนายน พ.ศ. 2535 –พฤษภาคม พ.ศ. 2540)
และระยะ 5 ปที่สอง (มิถุนายน พ.ศ. 2540 – กันยายน พ.ศ. 2544)
อพ.สธ. แสดงให เ ห็ น ชั ด เจนว า การอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช จะยั ง ให เ กิ ด
ผลประโยชน ถึ ง มหาชนชาวไทยนั้ น ต อ งดํ า เนิ น กิ จ กรรมหลายอย า งพร อ มกั น ไป และมี
พันธุกรรมพืชเปาหมายเดียวกัน บุคคลเดียวหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงาน
เดียว ไมสามารถทําไดครบถวน ตองใชทรัพยากรมากทั้งทรัพยากรบุคคล อุปกรณ สถานที่
เวลาและงบประมาณ ตลอดจนตองทําตอเนื่อง ไมมีที่สิ้นสุด นอกจากนั้นจําเปนตองใหประชาชน
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
วิช าการและนิ ท รรศการ ทรัพ ยากรไทย : อนุ รั กษ แ ละพั ฒ นาด วยจิ ต สํา นึ กแห ง นัก วิ จัย ไทย
ระหวางวันที่ 21-27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อ
เปนการเชิญชวนหนวยงานตาง ๆ ใหตระหนักและเห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืช
และเขารวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
ในระยะ 5 ป ที่ ส องนี้ มี ก ารดํ า เนิ น การศึ ก ษาในชี ว ภาพต า ง ๆ ในพื้ น ที่ ข อง
อพ.สธ. เทานั้น เชน เกาะแสมสาร ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ พื้นที่ อพ.สธ. อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี พื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี พื้นที่ทับลาน และหนองระเวียง
จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่โคกภูตากา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน มีหนวยงานที่เขารวมสนอง
พระราชดําริเพิ่มขึ้นประมาณ 40 หนวยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนประมาณ 400
โรงเรียน
การดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สาม (ตุลาคม พ.ศ. 2544 – กันยายน พ.ศ. 2549)
อพ.สธ. มี กิ จ กรรมและงานต า ง ๆ ที่ ห ลายหลาก หน ว ยงานที่ เ ข า ร ว มสนอง
พระราชดําริ 75 หนวยงาน สามารถแบงกลุมการสนองพระราชดําริ ได 10 กลุม ไดแก กลุม
ความมั่นคงทางทรัพยากร กลุมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช กลุมสวนราชการที่
เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ กลุมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร กลุมมหาวิทยาลัยที่
รวมสนองพระราชดําริ กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุม
นโยบายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ กลุมศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และกลุมหนวยงานสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เขา
เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมากกวา 800 โรงเรียน ซึ่งยังตองมีการดําเนินกิจกรรม
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง ในทุกระดับเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน ในการที่จะดําเนินงานเพื่อ
ผลประโยชนแทของมหาชนชาวไทย หนวยงานตาง ๆ เขามารวมสนองพระราชดําริมากขึ้น มี
ความหลายหลากในการศึกษาวิจัย มีหนวยงานที่สนับสนุนงานวิจัยดานความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีการสนับสนุ นครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น บางหนวยงานก็ใหการสนับสนุนในแนวทาง
เดียวกับการดําเนินงานของ อพ.สธ. ในระยะ 5 ปที่สามนี้ อพ.สธ. จัดการประชุมวิชาการและ
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นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต ระหวางวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
ณ สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร และการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
การดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
อพ.สธ. มีหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ เพิ่มเปน 108 หนวยงาน โดย
แบงกลุมการสนองพระราชดําริ ได 10 กลุม เชนเดียวกับในการดําเนินงานในแผนแมบทระยะ 5
ปที่สาม นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เขาเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพิ่มขึ้นเปน 1,503
โรงเรียน (มกราคม พ.ศ. 2555)
ในระยะ 5 ปที่สี่ 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 ปที่สี่ 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
รักษาสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเนนในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ สําหรับอาจารยและนักวิจัย
ในสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย ไดใชความรูความสามารถดานการศึกษาวิจัยในสาขาวิชา
ของคนกับพืชพรรณตาง ๆ โดยทุนวิจัยทั้งจากรัฐบาลไทย และจากองคกรตางประเทศ รายงาน
ผลการวิจัยไดพิมพเผยแพรทั่วไป เริ่ ม มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย พื ช ชนิ ด ใดชนิ ด หนึ่ ง ที่ มี ถิ่ น กํ า เนิ ด ใน
ประเทศไทย มีการเริ่มศึกษาลงลึกไปในดานตาง ๆ แตยังไมมีการวางแผนการพัฒนาระยะยาว
ในหลากหลายชนิด ความรวมมือในการศึกษาวิจัย การใชประโยชนพืชนั้น ๆ ในประเทศไทย ยัง
ไมมีมากเทาที่ควร สวนทางดานขอมูลพันธุกรรมพืชในประเทศไทยมีอยูในหนวยงานตาง ๆ ใน
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รูปแบบตา ง ๆ กั น เริ่ มมี ก ารเชื่ อมโยงขอมูลระหว า งหนวยงาน และทํา ฐานขอมูลพันธุก รรม
เผยแพรใหประชาชนทั่วไปเขามาศึกษาคนควาหาขอมูลมากขึ้น
การดําเนินงานในระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559)
ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา อพ.สธ. จึงมีมาตรการในการดําเนินงานลงไปใน
ระดั บ ท อ งถิ่ น โดยกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น ได เ ข า มาร ว มสนองพระราชดํ า ริ ใ น
ปงบประมาณ 2558 และเปนนโยบายใหมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย อบต./เทศบาล สมัคร
เปนสมาชิกในงานฐานทรัพยากรทองถิ่นซึ่งอยูในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช อยางนอยอําเภอละหนึ่งแหง รวมถึงสนับสนุนใหโรงเรียนที่อยูในองคกร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น นั้ น ๆ สนั บ สนุ น ให มี ส ถานศึ ก ษาสมั ค รเข า มาเป น สมาชิ ก งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนอยางนอยหนึ่งแหง
ในสวนของงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อพ.สธ. ดําเนินการประสานและทํา
ความเข าใจกั บสํ า นักปลัดกระทรวงศึก ษาธิ ก าร และสํา นักงานฯ ที่สังกัด อยูในกระทรวงเชน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใหสนับสนุน ผลักดันใหสถานศึกษาในสังกัดสมัคร
เป น สมาชิ ก งานสวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย น ซึ่ ง จะเป น กํ า ลั ง ที่ สํ า คั ญ ในการร ว มทํ า งานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศตอไป
บทบาทที่ สํา คัญของมหาวิท ยาลัยและวิ ท ยาลัยตา ง ๆ ในประเทศไทย ที่รวม
สนองพระราชดําริ อพ.สธ. นั้น ดําเนินงานสนองพระราชดําริมีบทบาทชัดเจนขึ้นในการเขาไป
เปนพี่เลี้ยงและทํางานวิจัยตอยอดจากงานฐานทรัพยากรทองถิ่นใหกับทองถิ่นที่มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัยเหลานั้นตั้งอยู เกิดเปนงานวิจัยตอบโจทย อบต. ตาง ๆ เชนการอนุรักษและใชประโยชน
พืชตาลโตนด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยซึ่งทํางานรวมกับ อบต.รําแดง จังหวัด
สงขลาเปนตน
ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา อพ.สธ.ทํางานชัดเจนขึ้นในทรัพยากร 3 ฐาน ไดแก
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการดําเนินงานทางดานวิชาการ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร การเรียนรู
ทรั พ ยากร โดยประสานงานและร ว มกั บหน ว ยงาน สถาบั นการศึ กษาต า ง ๆ และการจั ด ทํ า
ฐานขอมูลทรัพยากรที่มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานใหไดอยางมีประสิทธิภาพ
การกาวเขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก
จากความชัดเจนในการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริ ในเรื่องของการ
อนุรักษทรัพยากรในระยะ 25 ปที่ผานมาของ อพ.สธ. ทําให อพ.สธ. ขอพระราชทานพระราชา
นุญาตในการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมของ อพ.สธ. ที่อยูภายใตกรอบการดําเนินงานทั้ง
สามฐานทรัพยากร เพื่อใหชื่อของกิจกรรมไดสื่อถึงงานที่ดําเนินงานในกิจกรรมไดชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้
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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
มาร ว มสนองพระราชดํ า ริ จํ า นวนมาก อพ.สธ.จึ งปรั บเปลี่ ย นกลุม ของหน ว ยงานที่รว มสนอง
พระราชดําริโดยพระราชานุญาต ในกลุมที่ 10 จากเดิมเปนกลุมของศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จะยายไปรวมกับหนวยงานตนสังกัดคือ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และกลุมที่ 10 คือกลุมภาคเอกชนและ
มูลนิธิ
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6. วิสยั ทัศน์
“พัฒนาบุ คลากร อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุ กรรมพืชและทรัพยากร ให้เกิด
ประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย”

7. พันธกิจ
1. ให้เ ข้า ใจและเห็ น ความสํา คัญ ของพัน ธุ ก รรมพื ช และทรัพ ยากร ทั้ง 3 ฐาน
(ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) ของประเทศไทย
2. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
3. ให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน เพื่อให้เชื่อมต่อและสื่อถึงกันได้ทวั ่ ประเทศ

8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่ออนุ รักษ์ทรัพยากรของประเทศได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
8.2 เพื่อนํ าพืชที่ได้สาํ รวจขึ้ นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ ์
เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรมไว้ในพื้ นที่ที่ปลอดภัยในหน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ และธนาคาร
พืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา
8.3 เพื่ อนํ า ความรูจ้ ากการศึ ก ษาวิ จัย พืช พรรณและความหลากหลายทางชี วภาพ
การศึกษาทรัพยากรกายภาพ การสํารวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย
เพื่ อ สร้า งฐานองค์ค วามรู ้ท างวิ ท ยาการ ที่ จ ะนํ า ไปสู่ก ารอนุ รัก ษ์ และพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยื น สู่
เศรษฐกิจพอเพียง
8.4 เพื่ อจัด ทํา ศูนย์ข อ้ มูล พันธุ ก รรมพืช รวมทั้ง ทรัพ ยากรอื่ น ๆ ได้แ ก่ ทรัพ ยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่ วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดําริ เช่น ศูนย์ขอ้ มูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม้
กรมอุทยานแห่งชาติสตั ว์ป่าและพันธุพ์ ืช กับศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร สวนจิตรลดา และข้อมูลเกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืชของหน่ วยงานต่าง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน
8.5 เพื่ อ สร้ า งเด็ ก และเยาวชนให้มี จิ ต สํ า นึ กในการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
8.6 เสริมสร้างสนับสนุ นให้เกิดเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการดําเนิ นงานเกี่ยวกับการ
อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากร
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9. เป้าหมาย
เพื่ อ ให้บ รรลุ วิ สัย ทัศ น์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ได้กํา หนดเป้ าหมายและกรอบแนวทางการ
ดําเนิ นงาน อพ.สธ. ในระยะ 5 ปี ที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564) โดยยึด
พระราชดําริและแนวทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้เป็ น
หลัก โดยดําเนิ นงานต่อเนื่ องจากระยะที่ผ่านมา ดังนี้
9.1 เน้นและให้ความสําคัญกับการดําเนิ นงานวิชาการในทุกด้านเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
การดําเนิ นงานศึกษาทดลองวิจยั เพื่อการอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ พนั ธุกรรมพืช และทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่ส่งผลและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทย
9.2 ให้ความสําคัญกับการพัฒนารวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
ให้เป็ นมาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์สงู สุด
9.3 เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนิ นงานด้านการเรียนรูท้ รัพยากรและสร้างจิตสํานึ กในการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใน
ด้านกระบวนการวางแผน การประสานดําเนิ นงาน การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะการยืนยัน
เพื่อรับการสนั บสนุ นงบประมาณดําเนิ นงานจากสํานักงบประมาณและแหล่งทุนต่าง ๆ และการ
ติดตามผลการดําเนิ นงาน
9.4 ให้การดําเนิ นงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจยั ทั้ง 5
ยุทธศาสตร์ฯ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
9.5 กรอบการดําเนิ นงานตามแผนแม่บท 3 กรอบ 8 กิจกรรม คื อ กรอบการเรี ยนรู ้
ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสํานึ ก

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564)

40

10. แนวทางการดําเนินงานและแผนการดําเนินงาน อพ.สธ.
10.1 แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ
5 ปที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564)
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวขางตน 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 พื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงาน และ
การบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูรับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณในการดําเนินงาน
โดยมี อพ.สธ. เปนผูสนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจําป/โครงการ ภายใตแผนแมบทของ อพ.สธ.
ไปยังแหลงทุนตาง ๆ ตอไป
1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการบริหาร
จัดการดานปกปกทรัพยากรของประเทศ จึงตองมีการเรีย นรูทรั พยากรในพื้นที่ปาธรรมชาติ
ดั้งเดิมที่ปกปกรักษาไว โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร
กิ จ กรรมที่ 2 กิ จ กรรมสํ า รวจเก็ บ รวบรวมทรั พ ยากรและกิ จ กรรมที่ 3 กิ จ กรรมปลู ก รั ก ษา
ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร
เปาหมาย
1. เพื่ อ ปกป ก รั ก ษาพื้ น ที่ ป า ธรรมชาติ ข องหน ว ยงานที่ ร ว มสนองพระราชดํ า ริ ทั้ ง
หน ว ยงานภาครั ฐ และเอกชนที่ มี พื้ น ที่ ป า ดั้ ง เดิ ม อยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ โดยไม มี น โยบายจะ
เปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ แตจะตองเปนพื้นที่นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมปาไมและกรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช หรือจะตองไมเปนพื้นที่ที่มีปญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด
2. เพื่อรวมมือกับกรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช โดยที่กรมฯ
นําพื้นที่ของกรมฯ มาสนองพระราชดําริ ตามความเหมาะสม
ตัวอยางพื้นที่ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน พื้นที่ปาในศูนยศึกษาการ
พั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ พื้ น ที่ ป า ที่ ช าวบ า นร ว มใจปกป ก รั ก ษา พื้ น ที่ ป า ของ
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สถาบันการศึกษา พื้นที่ปาของสวนสัตว พื้นที่ปาของเขื่อนตาง ๆ ภายใตการดูแลของการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย พื้นที่ปาของภาคเอกชนที่รวมสนองพระราชดําริ เปนตน
โดยการดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ ป กป ก ทรั พ ยากร ซึ่ ง ทั้ ง นี้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
ดําเนินงาน/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดํารินั้น ๆ
โดย อพ.สธ. สามารถเปนผูสนับสนุนดานวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่รวม
สนองพระราชดําริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดําเนินกิจกรรมปกปกทรัพยากรในพื้นที่ปกปกทรัพยากร
1. การทําขอบเขตพื้นที่ปกปกทรัพยากร
2. การสํารวจ ทํารหัสประจําตนไม ทํารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลในพื้นที่ของ
หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
3. การสํ า รวจ ทํ า รหั ส พิ กั ด และค า พิ กั ด ของทรั พ ยากรชี ว ภาพอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
พันธุกรรมพืช เชนสัตว จุลินทรีย
4. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เชนดิน หิน แรธาตุตาง
ๆคุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ เปนตน
5. การสํ า รวจเก็ บ ข อ มู ล ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น วั ฒ นธรรมต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
ทรัพยากรกายภาพและทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่
6. สนับสนุนใหมีอาสาสมัครปกปกรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เชนนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ในระดับหมูบาน ตําบล สนับสนุนใหประชาชนที่อยูรอบ ๆ พื้นที่ปกปกทรัพยากร
เชนมีกิจกรรมปองกันไฟปา กิจกรรมรวมมือรวมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปกทรัพยากร เปน
ตน
ขอมูลที่ไดนํามารวบรวมเปนฐานขอมูลในพื้นที่ขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงาน
ราชการ หรือเอกชนที่เขารวมสนองพระราชดําริ เพื่อการนําไปใชประโยชนตอไป
หมายเหตุ
1. ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมปกปกทรัพยากร สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงานฐานขอมูลใน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
2. กิจกรรมปกปกทรัพยากร ใชพื้นที่เปนเปาหมายในการดําเนินงานในกิจกรรมนี้
3. พื้นที่ที่นํามาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไมไดหมายความวาเปนการนําพื้นที่นั้นเขามา
นอมเกลาฯ ถวาย เพื่อใหเปนทรัพยสินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปนพื้นที่ที่
ดําเนินการโดยหนวยงานนั้น ๆ ที่เปนเจาของ แตใชแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปก
ทรัพยากร และในอนาคตถาหนวยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการดําเนินการปรับปรุงหรือตองการใช
พื้นที่ปกปกทรัพยากร เพื่อใชในกิจกรรมอื่น ๆ ทางหนวยงานสนองพระราชดําริฯ นั้น ๆ สามารถ
ดํ า เนิ น การแจ ง ความประสงค ม ายั ง อพ.สธ. แต ใ นกรณี ที่ เ ป น พื้ น ที่ ล อ แหลมต อ การสู ญ เสี ย
ทรัพยากรที่มีคา อาจตองมีการขอพระราชวินิจฉัยกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง
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สําหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ชุมชน หมูบาน ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร ใหอยูในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เปาหมาย
1. เพื่อสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ไดแกทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา ในพื้นที่ที่ทราบแนชัดวากําลังจะเปลี่ยนแปลง
จากสภาพเดิ ม เช น จากป า กลายเป น สวน พื้ น ที่ ต ามเกาะต า ง ๆ ที่ จ ะกลายสภาพเป น พื้ น ที่
ทองเที่ยว พื้นที่ที่เรงในการสรางถนนและสิ่งกอสรางตาง ๆ ภายใตรัศมีอยางนอย 50 กิโลเมตร
ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ใหพิจารณาความพรอมและศักยภาพของหนวยงานที่เปน
แกนกลางดําเนินงานในแตละพื้นที่เปนสําคัญ
2. เพื่อสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ไดแกทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชี ว ภาพ และทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา ภายใต รั ศ มี อ ย า งน อ ย 50กิ โ ลเมตร ของ
หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ อาจจะกําลังเปลี่ยนแปลงหรือไมก็ได แตเปนคนละกับพื้นที่
ปกปกพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1
โดยที่ อพ.สธ. ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน จังหวัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สถานศึกษาตาง ๆ ในการรวมสํารวจในงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
กองบั ญ ชาการตํ า รวจตระเวนชายแดน หน ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา กรมวิ ช าการเกษตร
สถาบั น การศึ ก ษาต า งๆ ฯลฯ กํ า หนดพื้ น ที่ เ ป า หมายในการดํ า เนิ น งานสํ า รวจเก็ บ รวบรวม
ทรัพยากร ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทํา
แผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งใน
เรื่องวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเนนการดําเนินงานในพื้นที่
เปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรก กอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแตละหนวยงานเปน
ผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยในแตละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เปนผูสนับสนุน
ด า นวิ ช าการ/บุ ค ลากร และสถาบั น การศึ ก ษาต า ง ๆ ที่ ร ว มสนองพระราชดํ า ริ สนั บ สนุ น
บุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญญา ในบริเวณรัศมีอยางนอย 50 กิโลเมตร ของหนวยงานนั้น ๆ ทั้งพื้นที่
แตอาจเริ่มตนในพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาหรือลอแหลมตอการเปลี่ยนแปลง
กอนเชน พื้นที่กําลังจะสรางอางเก็บน้ํา สรางศูนยการคา พื้นที่สรางถนน การขยายทางหลวงหรือ
เส นทางตา ง ๆ พื้ นที่สร างสายไฟฟา แรงสูง พื้นที่ ที่กําลั งถู กบุกรุก และในพื้นที่ อื่น ๆ ที่จะถู ก
พัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
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2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเปนตัวอยางแหง และตัวอยางดอง รวมถึงการ
เก็บตัวอยางทรัพยากรกายภาพ เพื่อเปนตัวอยางในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑพืช พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา
3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สําหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเปนตัวอยางเพื่อการศึกษา
หรื อ มี ก ารเก็ บ ในรู ป เมล็ ด ในห อ งเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พั น ธุ การเก็ บ ต น พื ช มี ชี วิ ต เพื่ อ ไปปลู ก ในที่
ปลอดภัย การเก็บ ชิ้นส วนพืชที่มีชีวิต (เพื่อนํามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)และ
สํ า หรั บ ทรั พ ยากรอื่ น ๆ (สั ต ว จุ ลิ น ทรี ย เห็ ด รา ฯลฯ) สามารถเก็ บ ตั ว อย า งมาศึ ก ษาและ
ขยายพันธุตอไปได ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
หมายเหตุ
ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสู
งานฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และนําทรัพยากรที่เก็บรวบรวม
ไดไปดําเนินงานในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และนําไปสูการดําเนินงานใน
กิจกรรมอื่น ๆ ตอไป
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เปาหมาย
1. เพื่อนําทรัพยากรที่มีคา ใกลสูญพันธุ หรือตองการเพิ่มปริมาณเพื่อนํามาใช
ประโยชน จากพื้นที่ในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ทําการคัดเลือกมาเพื่อดําเนินงานเปน
กิจกรรมตอเนื่อง โดยการนําพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพตาง ๆ ไปเพาะพันธุ ปลูก เลี้ยง และ
ขยายพันธุเพิ่มในพื้นที่ที่ปลอดภัย เรียกวาพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากร
2. สงเสริมใหเพิ่มพื้นที่แหลงรวบรวมพันธุทรัพยากรตามพื้นที่ของหนวยงาน
ตาง ๆ (ex situ)ทั้งในแปลงเพาะขยายพันธุ หองปฏิบัติการฯ แหลงเพาะพันธุสัตว เชน ในศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มีอยู 6 ศูนยทั่วประเทศ พื้นที่ศูนยวิจัยและสถานี
ทดลองของกรมวิชาการเกษตร สวนสัตวฯ พื้นที่จังหวัด พื้นที่สถาบันการศึกษาที่นําเขารวมสนอง
พระราชดําริ เปนลักษณะของสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ ปาชุมชนที่รวมสนองพระราชดําริ
และยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ 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 กําหนดพื้นที่
เป า หมายในการดํ า เนิ น งานสํ า รวจเก็ บ รวบรวมทรั พ ยากร ให ส อดคล อ งกั บ แนวทางการ
ดํ า เนิ น งานตามกรอบแผนแม บ ทของ อพ.สธ. และจั ด ทํ า แผนประจํ า ป เ ฉพาะในส ว นของ
หนวยงานของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการและ
ขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเนนการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายเดิมให
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แลวเสร็จเปนลําดับแรกกอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและ
เป น แกนกลางดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน ว ยในแต ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง ทั้ ง นี้ มี ก ารประชุ ม
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. การปลูกรักษาตนพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาตนพืชมีชีวิตลักษณะปา
พันธุกรรมพืช มีแนวทางดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพื้นที่และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน งานขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทํา
แผนที่ตนพันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรม
2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคกอนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบตาง ๆ
3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของ
ธนาคารพันธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ
4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแตละชนิด ศึกษาการฟอก
ฆาเชื้อ ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น
ระยะกลาง ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation)และการขยายพั นธุ โ ดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการนําไปใชประโยชนเชนการวิเคราะห
ลายพิมพดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุพืช เปนตน
6. การดําเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะตาง ๆ การ
ปลูกพืชในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอมูล ที่สามารถใชประโยชนไดในอนาคต
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตวและทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
ใหดํา เนิ น การใหมีสถานที่เพาะเลี้ย งหรือห องปฏิบัติการที่จะเก็บรั ก ษา เพาะพั นธุ/
ขยายพั น ธุ ต ามมาตรฐานความปลอดภั ย โดยมี แ นวทางการดํ า เนิ น งานคล า ยคลึ ง กั บ การ
ดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชขางตน
หมายเหตุ
ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงาน
ฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และนําไปสูการดําเนินงานในกิจกรรม
อื่น ๆ ตอไป
2. กรอบการใชประโยชน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของ
ทรัพ ยากรตา ง ๆ ใน อพ.สธ. ทั้งในดานการพัฒนาและการบริ หารจัด การใหการดําเนินงาน
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เปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวยประโยชนตอกัน รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ
อพ.สธ. ใหเปนเอกภาพ สมบูรณและเปนปจจุบัน โดยบรรลุจุดมุงหมายตามแนวพระราชดําริ
โดยมีกิ จ กรรมที่ ดํ า เนิ น งานได แ ก กิ จ กรรมที่ 4 กิ จ กรรมอนุ รั ก ษแ ละใช ป ระโยชน ท รั พยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
เปาหมาย
1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรั พ ยากรอื่ น ๆ ที่ สํ า รวจเก็ บ
รวบรวมและปลูกรักษาไว จากกิจกรรมที่ 1-3
2. เพื่อการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากร
กายภาพ ทรั พ ยากรชี ว ภาพ และทรั พ ยากรวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา มี ก ารวางแผนและ
ดําเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรตาง ๆ นําไปสูการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว สายพันธุ
จุลินทรีย ตามแนวพระราชดําริ และมีแนวทางนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนไดอยางยั่งยืน
โดยที่ อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ สงเสริม และทําหนาที่เปนแกนกลาง
ในการดํ าเนิ นงานด า นวิ ช าการและการวิ จัย รว มกับ หน ว ยงานที่ ร ว มสนองพระราชดํ า ริ เช น
มหาวิ ท ยาลั ย ต า ง ๆ กรมวิ ช าการเกษตร กรมประมง กรมป า ไม ศู น ย พั น ธุ วิ ศ วกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กรมพัฒนา
การแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ฯลฯ โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายและทรัพยากรตาง ๆ
ในการดําเนินงานอนุรักษและใชประโยชน ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบ
แผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอม
ทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชัดเจน ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ
หนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร
1. การวิเคราะหทางกายภาพ เชน แรธาติในดิน คุณสมบัติของน้ํา ฯลฯ จากแหลงกําเนิด
พันธุกรรมดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ
2. การศึกษาทางดานชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร ฯลฯ ของ
ทรัพยากรชีวภาพที่คัดเลือกมาศึกษา
3. การศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบของสารสําคัญ เชน รงควัตถุ กลิ่น สารสําคัญ
ตาง ๆ ในพันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ที่เปนเปาหมาย
4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุพืชดวยการขยายพันธุตามปกติใน
พันธุกรรมพืชที่ไมเคยศึกษามากอน และการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรม
พืชที่ไมเคยศึกษามากอน รวมถึงการศึกษาการเลี้ยงและการขยายพันธุทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ
เพื่อใหไดผลผลิตตามที่ตองการ
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5. การศึกษาการจําแนกสายพันธุโดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อนําไปสูการพัฒนาพันธุพืช
สั ต ว และจุ ลิ น ทรี ย เพื่ อ เก็ บ เป น ลายพิ ม พ ดี เ อ็ น เอของทรั พ ยากรชนิ ด นั้ น ๆ ไว เ พื่ อ นํ า ไปใช
ประโยชนตอไป
6. การจัดการพื้นที่ที่กําหนดเพื่อการอนุรักษและพัฒนา เชน ศูนยเรียนรูตาง ๆ ซึ่งเปน
ศูนยฯ ตัวอยาง เพื่อการเรียนรูการใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งศูนยฯ เหลานี้สามารถใชประโยชนใหเปนศูนยฝกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนใน
กิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ.
ตัวอยางเชน อพ.สธ. ไดจัดตั้งศูนยเรียนรู อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากร
อยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ
อพ.สธ. เริ่มดําเนินการใน 6 ศูนย ของ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ที่กระจาย
อยูตามภูมิภาคตาง ๆ ไดแก
1) ศู น ย เ รี ย นรู อ นุ รั ก ษ พั ฒ นา และใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรอย า งยั่ ง ยื น 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 และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจ
พอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื้นที่สนองพระราชดําริของหนวยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
5) ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พื้นที่สนองพระราชดําริของ
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
6) ศูนยวิจัย อนุรักษ พัฒนา ใชประโยชนทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ
จ.ประจวบคีรีขันธ (พื้นที่สนองพระราชดําริของมูลนิธิฟนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นที่สนอง
พระราชดําริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
เปาหมาย
1. เพื่อใหเกิดฐานขอมูลทรัพยากรของประเทศ โดยศูนยขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวน
จิตรลดา รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม
การศึกษาประเมิน การอนุรักษ และการใชประโยชน ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอยางเชน
ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ฐานขอมูลสัตวทะเล
และฐานขอมูลจุลินทรีย ขอมูลตาง ๆ จากการทํางานในกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. โดยทําการ
บันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลและมีระบบที่เชื่อมตอถึงกันไดทั่วประเทศ โดย
เชื่อมโยงกับฐานขอมูลทรัพยากรของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
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2. เพื่อใหฐานขอมูลทรัพยากรนั้น เปนขอมูลเพื่อนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืช และ
ทรั พ ยากรต า ง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป น ที่ ป รึ ก ษา แต ง ตั้ ง คณะทํ า งาน ประสานงาน ร ว มมื อ
พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรูปแบบในการทําฐานขอมูล โดยกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทํา
แผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันให
ชัดเจน ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร
1. อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ จัดทําฐานขอมูลระบบดิจิตอลและ
พัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบศูนยขอมูลทรัพยากรตา ง ๆ รวมกัน เชนโปรแกรมการจัดการ
ฐานข อ มู ล ทรั พ ยากรท อ งถิ่ น ด า นการสํ า รวจเก็ บ รวบรวม การอนุ รั ก ษ การประเมิ น คุ ณ ค า
พันธุกรรมทรัพยากร และการใชประโยชน
2. นําขอมูลของตัวอยางพืชที่เก็บรวบรวมไวเดิมโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
องคกรอื่น เชน กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน เขาเก็บ
ไวในระบบฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.
3. นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรตาง ๆ เชน
ขอมูลการปลูกรักษา ขอมูลการใชประโยชนจากทรัพยากร ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิปญญา ขอมูล
พันธุไมจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เขาเก็บไวในศูนยขอมูลทรัพยากร เพื่อการ
ประเมินคุณคาและนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรอื่น ๆ
4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอมูลของศูนยขอมูลทรัพยากร อพ.สธ. ใหมีเอกภาพ
มีความสมบูรณและเปนปจจุบัน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได โดยเฉพาะ
ฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลสวนพฤกษศาสตร
โรงเรี ย น โดยมี อพ.สธ. เป นศู นย ก ลางและวางแผนดําเนิน งานพั ฒ นาเครือข า ยระบบขอมู ล
สารสนเทศ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงและใช
รวมกันไดอยางกวางขวาง อาจผานทางเว็บไซต ที่มีระบบปองกันการเขาถึงฐานขอมูล
5. หนวยงานรวมสนองพระราชดําริ มีความประสงคที่จะดําเนินการแบงปนหรือเผยแพร
ขอมู ลใด ๆ ที่ เกี่ย วของในงาน อพ.สธ. จําเปนตองขออนุ ญาตผานทาง อพ.สธ. กอน เพื่อ ขอ
พระราชทานขอมูลนั้น ๆ และขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ใหดําเนินการทําหนังสือแจงความประสงคมายัง
ผูอํานวยการ อพ.สธ. ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เปาหมาย
เปนกิจกรรมที่นําฐานขอมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใชในการพิจารณาศักยภาพของ
พันธุพืช พันธุสัตว พันธุจุลินทรีย ฯลฯ

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

48
โดยที่ อพ.สธ.มี ห น า ที่ป ระสานกับนั กวิช าการผู ท รงคุณ วุ ฒิข องหนว ยงานและ
สถาบันการศึกษาตาง ๆ เชนในเรื่องของพืช มีการวิเคราะหขอมูลและคัดเลือกสายตนเพื่อเปนพอ
แมพันธุพืช พรอมกับวางแผนพัฒนาพันธุระยะยาวและนําแผนพัฒนาพันธุขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย
สมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เพื่ อมี พ ระราชวิ นิ จ ฉั ย และพระราชทาน
แผนพัฒนาพันธุและพันธุกรรมที่คัดเลือก ใหหนวยงานที่มีความพรอมนําไปปฏิบัติ พันธุพืช/
สัตว/ชีวภาพอื่น ๆ ที่อยูในเปาหมาย ไดแกพันธุพืชสมุนไพร พันธุพืชพื้นเมืองตาง ๆ ที่สามารถ
วางแผนนําไปสูการพัฒนาใหดียิ่งขึ้นเหมาะสมตอการปลูกในพื้นที่ตาง ๆ ในประเทศไทย โดยที่
อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยกําหนดเปาหมายในการ
ดําเนินงานใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทํา
แผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันให
ชัดเจน ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. จั ด ประชุ ม คณะทํ า งานทรั พ ยากรต า ง ๆ คั ด เลื อ กพั น ธุ พื ช ที่ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
พิจารณาแลววาควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุเพื่อการใชประโยชนตอไปในอนาคต
2. ดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรที่คัดเลือกแลว เพื่อให
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับ
หนวยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ใหเป นไปตาม
เปาหมาย
3. ประสานงานเพื่อใหหนวยงานที่มีความพรอม ในการพัฒนาพันธุทรัพยากร
ตาง ๆ เชนพัฒนาพันธุกรรมพืช ดําเนินการพัฒนาพันธุพืช และนําออกไปสูประชาชน และอาจ
นําไปปลูกเพื่อเปนการคาตอไป
4. ดํ า เนินการขึ้นทะเบียนรับรองพั นธุพืชใหม ที่ไดมาจากการพัฒนาพันธุพืช
ดั้งเดิม เพื่อประโยชนของมหาชนชาวไทย
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตวและทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
มีแนวทางการดําเนินงานคลายคลึงกับการดําเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชขางตน
3. กรอบการสรางจิตสํานึก
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ
บุค คลทั่วไป ไดมีค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บพืช พรรณไม และการอนุ รั กษ พันธุก รรมพืช ของ
ประเทศ จนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรที่กอใหเกิดประโยชน
ตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษทรัพยากร และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุ รกั ษ์ทรัพยากร
เป้าหมาย
1. เพื่อให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์ของ
ทรัพยากรทั้งสามฐาน ให้รจู ้ กั หวงแหน รูจ้ กั การนําไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน ซึ่งมีความสําคัญต่อ
การจัดการ การอนุ รกั ษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างยัง่ ยืน
2. เพื่อให้หน่ วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ วางแผนและขยายผลเพื่อนํ าแนว
ทางการสร้า งจิ ต สํา นึ ก ในการรัก ทรัพ ยากรของ อพ.สธ. ไปดํา เนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ข อง
หน่ วยงานนั้น ๆ
โดยที่ อพ.สธ. เป็ นที่ ปรึ กษา ประสานงาน ร่วมมือ สนั บสนุ นให้โรงเรี ยนและ
สถาบันการศึกษา เป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่ วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดํา ริ ใ ห้ดํา เนิ น การในกิ จ กรรมนี้ โดยกํา หนดเป้ าหมายในการดํา เนิ น งานให้
สอดคล้องกับแนวทางการดําเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปี
เฉพาะในส่วนของหน่ วยของตนให้ชดั เจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานร่วมกันให้ชดั เจน ผ่านการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นงาน อพ.สธ. ของหน่ วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็ นนวัต กรรมของการเรี ย นรู ้เ พื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารสร้า งจิ ต สํา นึ ก ในการอนุ รัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย นําไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็ง
รูเ้ ท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.1 อพ.สธ. กําหนดจุดมุ่งหมายในการดําเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยสร้างจิตสํานึ กให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รจู ้ กั
หวงแหนและรูจ้ กั การนําไปใช้ประโยชน์อย่างยัง่ ยืน โดยมีค่มู ือการดําเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็ นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่
อพ.สธ. โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการสมัครได้ที่
สํานักงาน อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. : 0-2282-1850
โทรสาร : 0-2282-0665
E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th)
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_2.htm
1.2 อพ.สธ. กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดําเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน คื อการที่ สถานศึ กษาสมัครเข้ามาเป็ นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุ ณครู/
อาจารย์ นํ า พรรณไม้ที่ มีอยู่ใ นโรงเรี ยนไปเป็ นสื่ อ ในการเรี ยนการสอนในวิช าต่ า ง ๆ ที่ อยู่ใ น
หลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพื้นที่สามารถใช้พื้นที่ในสถานศึกษาเป็ นที่รวบรวมพืช
พรรณไม้ทอ้ งถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็ นที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีหอ้ งสมุด
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สําหรับคนควาและนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ใช
ปจจัยพืชเปนปจจัยหลักในการเรียนรู ถาในกรณีที่สถานศึกษาไมมีพื้นที่ในการสํารวจหรือเก็บ
รวบรวมพรรณพืช ใหใชพื้นที่ที่อยูรอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
สถานศึกษาตั้งอยูเพื่อใชพื้นที่นอกสถานศึกษา
1.3 สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนรวมกับองคการบริหารสวนทองถิ่นและ
ชุมชน ในการสํารวจจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น นําไปสูการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น
1.4 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่ทําอยูเดิมใหครบถวนตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ.
กําหนดและนําไปสูการประเมินเพื่อรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
1.5 การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของสมาชิกใหม ควรดําเนินงาน
ใหเปนไปตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ. กําหนดขึ้น และรับคําแนะนําจากคณะ
ผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
1.6 อพ.สธ. ประสานร ว มมื อ กั บ หน ว ยงานหลั ก ที่ เ กี่ ย วข อ งดํ า เนิ น การจั ด
นิท รรศการแสดงผลการดํ า เนิ น งานสวนพฤกษศาสตรโ รงเรี ย นตามแนวพระราชดํ า ริฯ โดย
คั ดเลื อ กจากโรงเรี ย นสมาชิ กในระดั บจั ง หวัด ระดั บ ภาค และระดับ ประเทศ โดยเนนและให
ความสําคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงานเปนหลัก อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
1.7 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนใน
การดําเนินงานรวมกับ อพ.สธ. รวมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อนําแนวทางดําเนิน งาน อพ.สธ.
บรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับตาง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
2. งานพิพิธภัณฑ
เปนการขยายผลการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ไปสูประชาชน
กลุมเปาหมายตาง ๆ ใหกวางขวางยิ่งขึ้น โดยใชการนําเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนสื่อเขาถึง
ประชาชนทั่วไป ตัวอยางเชน
2.1 งานพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต ดําเนินการโดยศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ และจั ง หวั ด ต า ง ๆ จั ด ทํ า แปลงสาธิ ต การปลู ก รั ก ษาเพื่ อ อนุ รั ก ษ
พั นธุก รรมพื ชในลัก ษณะโดยมี กิจ กรรมตา ง ๆ ที่ถูกต อ งและครบถวนตามเกณฑ ม าตรฐานที่
กําหนดไวในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 งานพิพิธภัณฑพืช ดําเนินการโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ
หนวยงานเหลานี้มีผูเชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร ดูแลอยู
2.3 งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ดําเนินการโดยหนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดํ า ริ เช น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน จั ง หวั ด นครราชสี ม าและ
มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน เปนตน
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2.4 งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ วิ ท ยาเกาะและทะเลไทย เช น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ
ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตํา บลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จัง หวัดชลบุรี
สนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ
2.5 งานพิพิธภัณฑทองถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดําริ
2.6 นิทรรศการถาวรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรตาง ๆ
2.7 ศูนยการเรียนรู
3. งานอบรม
อพ.สธ. ดํ าเนิ นงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโ รงเรีย น,งานฝก อบรม
ปฏิบัติการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น 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) ศู น ย วิ จั ย อนุ รั ก ษ พั ฒ นา ใช ป ระโยชน ท รั พ ยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ
จ.ประจวบคีรีขันธ (พื้นที่สนองพระราชดําริของมูลนิธิฟนฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นที่สนอง
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 ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ.
13) ศูนยประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย
อพ.สธ.-ม.มหิดล
14) ศู น ย ป ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตอํ า นาจเจริ ญ
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) ศู น ย ป ระสานงาน อพ.สธ. มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี จ.อุ บ ลราชธานี
โดย อพ.สธ.-มอบ.
18) ศู น ย ป ระสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มรภ.อบ.
19) ศู น ย ป ระสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนื อ ตอนล า ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ
จ.อุตรดิตถ โดย อพ.สธ. –มรอ.
หมายเหตุ
ถ า หน ว ยงานอื่ น เป น ผู ดํ า เนิ น งานจั ด ฝ ก อบรม จั ด ค า ยต า ง ๆ ภายใต แ นวทางการ
ดําเนินงานและสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทองถิ่นในลักษณะ
เดียวกัน ใหอยูในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
เปาหมาย
1. เพื่อเปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขารวมสนับสนุนงานของ
อพ.สธ. ในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวของและ
สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ.
2. เพื่ อ เป ด โอกาสให เ ยาวชนและประชาชนได ส มั ค รเข า มาศึ ก ษาหาความรู เ กี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตาง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละ
สาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา โดยจัดตั้งเปนชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารยผูเชี่ยวชาญจากทั้งภาครัฐและเอกชนเปน
อาสาสมัครและเขามาทํางานตามแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้งสวนตัวและ
ผานทางหนวยงานที่ตนเองสังกัดอยู โดยจัดตั้งเปนชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะ
เปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแก
เยาวชนและประชาชนชาวไทยตอไป
4. เพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง ใหดําเนินงาน
สมัครสมาชิกเขามาในงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
โดย อพ.สธ. รวมกับ หนวยงานที่รวมสนองพระราชดํ า ริ กําหนดเปา หมายในการ
ดําเนินงานป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และ
จัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน
ใหชัดเจน ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
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แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร
1. อพ.สธ. เปนเจาภาพรวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริที่มีความพรอมในการ
ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญทุก ๆ 2 ป ตามที่ได
พระราชทานพระราชวิ นิ จ ฉั ย โดยมี ก ารร ว มจั ด แสดงนิ ท รรศการกั บ หน ว ยงานที่ ร ว มสนอง
พระราชดํ า ริ ทุ ก หน ว ยงาน นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารจั ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการสวน
พฤกษศาสตร โ รงเรี ย น และฐานทรั พ ยากรท อ งถิ่ น ระดั บ ภู มิ ภ าค ร ว มกั บ สมาชิ ก งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น โดยมีกําหนดการประชุมฯ สําหรับ
ในระยะ 5 ปที่หกดังนี้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากลนมีใหเห็น
28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560
ณ ศูนยเครือขายการเรียนรูเพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและ
งานฐานทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน

2. อพ.สธ. สนั บสนุ น ให มีก ารนํ า เสนอผลงานวิจั ย ของเจ า หนา ที่ แ ละนั กวิ จั ย อพ.สธ.
รวมถึงงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ในงานประชุมวิชาการตาง ๆ ระดับประเทศ
และตางประเทศ และใหมีการขออนุญาตในการนําเสนอผลงานทุกครั้ง
3. หนวยงานภาครัฐ เอกชน และผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให อพ.สธ. (โดยการ
ทูลเกลาฯ ถวาย โดยผานทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใชในกิจกรรม อพ.สธ.)
4. การดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่
ชมรมทั้งสอง มีการดําเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแมบทของ อพ.สธ. เชน
เขาไปศึกษาทํางานวิจัยในพื้นที่ปกปกทรัพยากร อพ.สธ. รวมในกิจกรรมสํารวจทรัพยากรตาง ๆ
ในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กําหนด
5. หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ สามารถดําเนินการฝกอบรมในการสรางจิตสํานึก
ในการอนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริตามแผนแมบท อพ.สธ.
เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแมบทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝกอบรมตามสถานที่
ตาง ๆ ของหนวยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใชสถานที่ของ อพ.สธ. โดยรวมกับวิทยากรของ อพ.สธ.
หรือเปนวิทยากรของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริเอง แตผานการวางแผนและเห็นชอบจาก
อพ.สธ. และอบรมใหกับเครือขาย อพ.สธ. เชน สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และ
สมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
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6. การทําหลักสูตร ทองถิ่นของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตามแผนแมบทของ อพ.สธ.
7. การเผยแพรโดยสื่อต าง ๆ เชน การทําหนั งสือ วีดีทัศน เอกสารเผยแพร เว็บไซต
ประชาสัมพันธ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ.
สามารถใชสัญลักษณของ อพ.สธ. ไดเมื่อไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
8. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการตาง ๆ ของหนวยงานที่รวมสนองพระราช
ดําริ ในสวนที่เผยแพรงานของ อพ.สธ. และไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
9. หนวยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเปนอาสาสมัครในการรวมงานกับ อพ.สธ.
10. การดําเนินงานอื่น ๆ เพื่อเปนการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.
11. องคกรปกครองสวนทองถิ่น สมัครเขามางานฐานทรัพยากรทองถิ่น
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชดําริ
โดยการสมั ค รเข า มาเป น สมาชิ ก และดํ า เนิ น งานฐานทรั พ ยากรท อ งถิ่ น โดยตรงกั บ อพ.สธ.
สามารถดําเนินงานครอบคลุมทั้งสามฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา) โดยที่มีคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
อพ.สธ. - ตําบลที่สนองพระราชดําริ มี 3 ดาน ไดแก
1. ดานบริหารและดานจัดการ
2. ดานการดําเนินงาน ซึ่งแบงเปนอีก 6 งาน ไดแก
1) งานปกปกทรัพยากรทองถิ่น
2) งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น
4) งานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น
5) งานศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น
3. ดานผลการดําเนินงาน
โดยที่ทางองคการบริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลเมือง สามารถทํา
หนังสือเขามาสนองพระราชดําริโดยตรง การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากร
ทองถิ่น อพ.สธ.-ตําบลที่รวมสนองพระราชดําริ จัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากร
ท อ งถิ่ น ตํ า บลที่ ส นองพระราชดํ า ริ และนํ า ไปสู ก ารประเมิ น เพื่ อ รั บ การประเมิ น รั บ ป า ย
พระราชทานในการสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
ประโยชนจากการเปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
1. สนับสนุนงานปกติที่องคการบริหารสวนตําบล/เทศบาล มีหนาที่ความรับผิดชอบที่
ตองทราบในเรื่องขอมูลทางกายภาพ ขอมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิ
ป ญ ญาท อ งถิ่ น เพื่ อ นํ า ภู มิ ป ญ ญานั้ น ไปพั ฒ นาต อ ยอด เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ ที่ ทํ า ให เ ป น
มาตรฐานสากล
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2. สนั บ สนุ น ให อ งค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล (อบต.)/เทศบาล ทํ า งานใกล ชิ ด กั บ
สถานศึกษาที่อยูในพื้นที่ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเปนกําลังในการรวมสํารวจและ
จัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่นระดับตําบล/เทศบาล เกิดการสรางจิตสํานึกในการรักทองถิ่นใหกับ
นักเรียนและประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ป พ.ศ.2551 ซึ่งบงชี้วาในสาระวิทยาศาสตร นักเรียนจะตองทราบในเรื่องทรัพยากรใน
ทองถิ่น และการใชทรัพยากรในทองถิ่น นั่นคือจะตองมีภูมิปญญามากํากับการใชประโยชน เชน
พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุมสาระสังคมสิ่งแวดลอม เมื่อมีการ
ทํางานรวมกัน อบต./เทศบาล จะไดขอมูลทรัพยากรที่เปนปจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./
เทศบาล
3. อบต./เทศบาล ไดขึ้นทะเบียนทรัพยากรทองถิ่นตามรูปแบบการทําทะเบียนทรัพยากร
ต า ง ๆ ของ อพ.สธ. ให กับท อ งถิ่ น ของตนเอง เพื่อ นํา ไปสู ก ารยืน ยัน สิท ธิ์ใ นการเป น เจา ของ
ท รั พ ย า ก ร นํ า ไ ป สู ก า ร เ ป น ห ลั ก ฐ า น ใ น ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น สิ่ ง บ ง ชี้ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร
(Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียนอื่น ๆ ตอไป และเปนการยืนยันสิทธิ์ความเปน
เจาของทรัพยากรตาง ๆ เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนจากการใช
ทรัพยากรนั้น ๆ ที่มีอยูในทองถิ่น ตามพิธีสารนาโงยา (Nagoya protocol)

แผนการดําเนินงาน อพ.สธ.
10.2 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานวิชาการ
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัย เพื่อการอนุรักษและใชประโยชน
ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญญา มีการวางแผนและดําเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรตาง ๆ ใน
ดานพืชนําไปสูการพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรอื่น ๆ ตามแนวพระราชดําริ สําหรับในทรัพยากร
อื่น ๆ ใหมีแนวทางนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนไดอยางยั่งยืนโดยมีการดําเนินการดังนี้
10.2.1 แต ง ตั้ ง “คณะกรรมการกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งานการอนุ รั ก ษ แ ละ
พัฒนาการใชประโยชนจากพืชอนุรักษ อพ.สธ.” โดยมี อพ.สธ. เปนที่ปรึกษาและประสานงาน ทํา
หนาที่เปนแกนกลางในการดําเนินงาน ประสานงาน แนะนําและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน
ดานวิชาการ และมี “คณะทํางานการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชอนุรักษในพืชแต
ละชนิด” ตัวอยางเชน “คณะทํางานการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชมะเกี๋ยง”,
คณะทํางานการอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากพืชทุเรียน เปนตน ซึ่งขอพระราชทาน
แนวทางดําเนินงานพันธุกรรมพืช 9 ชนิด ไดแก ทุเรียน มะเกี๋ยง สัก ตีนฮุงดอย นอยหนาเครือ
มะกิ้ง กลวยไม ชาเมี่ยง ยางนา และจะมีคณะทํางานฯ พันธุกรรมทรัพยากรอื่น ๆ ตอไป โดยมี
เปาหมายในแตละทรัพยากรดังนี้
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) ได พั ฒ นาบุ ค ลากร /ศั ก ยภาพของนั ก วิ จั ย / ผู เ ชี่ ย วชาญด า นต า งๆ การ
ศึ ก ษาวิ จั ย /การถ า ยทอดความรู เ ทคโนโลยี /ศั ก ยภาพของศูนยป ระสานงานเครือขา ย หรื อ
ศักยภาพของชุมชน มีการถายทอดความรู เทคโนโลยีที่เหมาะสม ชุมชนสามารถดําเนินการ
ตอเนื่องอยางยั่งยืน
5) ไดพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากวัตถุดิบที่เปนทรัพยากรพันธุกรรม
พืช และนําไปสูการถายทอดใหกับประชาชน ชุมชน ทําการตลาดใหกับผลิตภัณฑ สงเสริมใหมี
การผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพภายใตการควบคุมแบบมาตรฐานสากลยอมรับ เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่
มีคุณภาพตอไป
10.2.2 วางแผนร ว มกั บ หนว ยงานและสถาบั นการศึก ษาต า ง ๆ ที่ เ กี่ย วข อ ง
ดําเนินการศึกษาวิจัยการอนุรักษทรัพยากรตามแนวพระราชดําริที่พระราชทานใหไวและยังไมได
มีการดําเนินงาน โดยดําเนินงานใหครบถวน
10.2.3 ประสานกับหนวยงานและสถาบันการศึก ษาต าง ๆ เพื่อดําเนิ นการ
จัดทําสรุปผลการศึกษาทดลองและระเบียนวิจัยงานอนุรักษทรัพยากรตามแนวพระราชดําริที่ได
ศึกษาวิจัยในระยะ 5 ปที่หก
10.2.4 รวมกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาพิจารณาดําเนินการกําหนด
กรอบการศึกษาวิจัย อพ.สธ. ในระยะตอไป เพื่อใหหนวยตาง ๆ ใชเปนกรอบแนวทางดําเนินงาน
10.3 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ.
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางและมาตรการดําเนินงานที่กําหนด
ไว จึงกําหนดการดําเนินงานภายใต 3 กรอบการดําเนินงาน และมีการดําเนินงาน 8 กิจกรรม
ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หก ของ อพ.สธ. ดําเนินการภายใต 3 ฐานทรัพยากร
ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานในกิจกรรมโดยเปลี่ยนชื่อกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมที่ลงทายดวยคํา
วาพืชเปนทรัพยากรทั้งหมด
10.4 แผนการดําเนินการและพัฒนาในพื้นที่เปาหมาย
พื้นที่ที่ใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ให
สอดคลองกับแผนแมบท อพ.สธ. นั้น มีหลายลักษณะ
ก. พื้นที่ที่ใชแนวทางดําเนินงานตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ.
ไดแกพื้นที่ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช/ทรัพยากร ใชพื้นที่เปนเปาหมายหลัก เพื่อดําเนินงาน
ในกิจกรรมสําหรับพื้นที่มาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไมไดหมายความวาเปนการนําพื้นที่
นั้นเขามานอมเกลาฯ ถวาย เพื่อใหเปนทรัพยสินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปน
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พื้นที่ที่ดําเนินการโดยใชแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปกทรัพยากร และในอนาคตถา
หนวยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการใชพื้นที่ปกปกทรัพยากร เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ทางหนวยงาน
สนองพระราชดําริฯ นั้น ๆ สามารถดําเนินการแจงความประสงคเปลี่ยนแปลงขนาดและขอบเขต
พื้นที่มายัง อพ.สธ. แตในกรณีที่เปนพื้นที่ลอแหลมตอการสูญเสียทรัพยากรที่มีคา อาจตองมีการ
ขอพระราชวินิจฉัย
ข. พื้นที่นอมเกลาฯ ถวาย
- กรณีที่เปนหนวยราชการ หนวยราชการที่นอมเกลาฯ ถวาย พื้นที่นั้นตองมีเจาของ
พื้นที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย ผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยราชการนั้นจะตองเปนผูลงนามในหนังสือ
นอมเกลาฯ ถวาย และตองกําหนดขอบเขต มีแผนที่แสดงพื้นที่สวนที่นอมเกลาฯ ถวายชัดเจน
- กรณีที่เปนเอกชนอาจนอมเกลาฯ ถวายสิทธิการใชพื้นที่ดินของตน พื้นที่นั้นตองมี
เจ า ของพื้ น ที่ ที่ ถู ก ต อ งตามกฎหมาย โดยมี ก ารกํ า หนดสิ ท ธิ ก ารใช พื้ น ที่ ดิ น ของตน กํ า หนด
ระยะเวลาเพื่ อ เป น “โครงการสมทบ” สํ า หรั บ โครงการ อพ.สธ. เช น ในกิ จ กรรมปลู ก รั ก ษา
ทรัพยากร โดยใหปลูกรักษาทรัพยากร โดยสิทธิครอบครองที่ดินยังเปนของเอกชนผูนอมเกลาฯ
ถวาย แตสิทธิและความรับผิดชอบในทรัพยากรตาง ๆ เปนของ อพ.สธ. (เฉพาะพื้นที่ที่เจาของมี
กรรมสิทธิ์ในที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย)
- กรณีการนอมเกลาฯ ถวายพื้นที่ของเอกชน และทรงมีพระกรุณารับไวแลวเปนของ
อพ.สธ. สํานักพระราชวัง ซึ่งหมายถึงการที่ทรงพระกรุณารับไวนั้น เปนการทรงรับทางพฤตินัย ผู
ที่นอมเกล า ฯ ถวาย จะตองดําเนินการต อไปในทางนิ ตินัยเพื่อ ถวายสิทธิ และให ก ารใชพื้นที่
ดังกลาวเปนไปเฉพาะเพื่อ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง
10.4.1 การดําเนินงานพัฒนาในพื้นที่เปาหมายเฉพาะที่ไดพระราชทานพระราชดําริให
ไวหรือทรงมีพระราชวินิจฉัยแลว
ใหเรงรัดดําเนินงานใหครบถวนและเสร็จสิ้นตามที่มีพระราชดําริ ทั้งนี้หากมีการ
ขยายหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือสาระสําคัญในการดําเนินงาน ใหนําความกราบบังคมทูลฯ
ขอพระราชวินิจฉัยกอน ตัวอยางเชน
การดําเนินงานของ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี สนองพระราชดํ า ริ โ ดยกองทั พเรื อ
(อพ.สธ. – ทร.) ในพื้นที่เกาะแสมสาร และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
เขาหมาจอ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

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

58
โดยมีแนวทางดําเนินงานดังนี้
1) ออกแบบ ก อ สร า ง ตกแต ง จั ด แสดงนิ ท รรศการและจั ด การ
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตามที่ทรงมีพระราชวินิจฉัย
2) สร า งสวนพฤกษศาสตร พื ช เกาะทะเลไทยบนเกาะแสมสารและ
จัดเปนแหลงศึกษาธรรมชาติ
3) พัฒนาพื้นที่บริเวณเกาะแสมสารและเกาะขางเคียงใหเปนแหลงเก็บ
รักษาพันธุกรรมพืชตามเกาะ
4) สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติตามเกาะ
ทั้งในอาวไทยและทะเลอันดามัน
5) ดําเนินการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชและทรัพยากรที่รวบรวมในพื้นที่
เฉพาะที่จัดเตรียมไว
6) ดําเนินการปกปกพันธุกรรมพืช ชีวภาพและระบบนิเวศนของเกาะ
แสมสารและเกาะขางเคียง
7) ศึกษาและดําเนินการใชประโยชนพันธุกรรมพืชทรัพยากรชีวภาพ
และสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ ของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งเปนนักวิชาการ
และนักวิจัย
การดําเนินงานในพื้นที่ กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา (อพ.สธ. - นทพ.) อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีแนวทางดําเนินงานดังนี้
1) ดํ า เนิ น การเป น ศู น ย อ นุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรภาคตะวั น ตก
ตามแผนแมบทที่หนวยบัญชาการทหารพัฒนาทูลเกลาฯ ถวายเมื่อ 7 มกราคม พ.ศ. 2553
2) ศึกษาและดําเนินการใชประโยชนพันธุกรรมทรัพยากรตาง ๆ ที่มี
ศักยภาพ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งเปนนักวิชาการ
และนักวิจัย
10.4.2 การพัฒนาในพื้นที่เปาหมายเฉพาะที่ยังไมมีพระราชดําริหรือพระราชวินิจฉัย
หรือที่มีแนวคิดการดําเนินงานในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ให อพ.สธ. ประสานการดําเนินงานกับจังหวัดหนวยงานตางๆ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณาวางแผนดําเนินงาน ทั้งนี้ใหพิจารณาความ
พร อ มในด า นต า ง ๆ โดยเฉพาะเรื่ อ งความพร อ มของพื้ น ที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น งาน ความพร อ มของ
หนวยงาน ศักยภาพของหนวยงาน และทรัพยากรดําเนินงาน โดยใหนําแผนการดําเนินงานขึ้น
ทูลเกลาฯ ถวาย ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยกอน
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11. การสนองพระราชดําริโดยหนวยงานและองคกรตาง ๆ
11.1 การขอสนองพระราชดําริโดยขอพระราชานุญาต
ไดแก หนวยงาน ระดับกระทรวง กรม มหาวิทยาลัย เปนตน
เมื่อหนวยงานตาง ๆ มีความสนใจที่จะสนองพระราชดําริใน อพ.สธ. ใหดําเนินการดังนี้
11.1.1 ประสานงานเพื่อขอเขาทําความเขาใจในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยติด
ตอมาที่ รองผูอํานวยการ อพ.สธ. หรือ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เพื่อทําความเขาใจใน
แนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.
11.1.2 เมื่อหนวยงานไดศึกษาและทําความเขาใจในแนวทางการสนองพระราชดําริอยาง
ถ อ งแท แ ล ว ให ทํ า หนั ง สื อ ขอพระราชทานพระราชานุ ญ าต พร อ มร า งรายชื่ อ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ เพื่อขอเขารวมสนองพระราชดําริใน อพ.สธ. โดยสงมาที่
ผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
ถนนราชวิถี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10303
โทร/โทรสาร 0-2282-1850 และ 0-2282-0665
จากนั้นทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. จะดําเนินการนําความ
กราบบังคมทูลฯ ขอพระราชานุญาตใหรวมสนองพระราชดําริตอไป (ตัวอยางการทําหนังสือขอ
สนองพระราชดําริ ในภาคผนวกหนาที่ 129)
11.1.3 ขอพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. สนองพระราชดําริ
โดยหนวยงานนั้น ประกอบดวย หัวหนาหนวยงาน หรือ หัวหนาสวนราชการนั้น ๆ เปนประธาน
คณะกรรมการดําเนินงาน และมีคณะกรรมการประกอบดวย รองประธานซึ่งเปนรองหัวหนา
หนวยงาน หรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ และใหแตงตั้ง เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ.
ทําหนาที่เปนรองประธานคนสุดทาย สวนคณะกรรมการใหเปนหนวยงานยอยใหหนวยงานนั้น ๆ
ที่พรอมดําเนินการในการสนองพระราชดําริ สําหรับฝายเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานให
เปนหนวยงานหรือบุคคลที่ทําหนาที่ประสานงานกับคณะกรรมการฯ ในหนวยงานนั้น ๆ และทาง
อพ.สธ. ไดเปนอยางดี นอกจากนั้นฝายเลขานุการฯ ยังมีหนาที่ในการจัดการรับผิดชอบในการ
จั ด การประชุ ม คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน อพ.สธ. ของแต ล ะหน ว ยงานในภาพรวมทั้ ง หมด
ตั ว อย า ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน อพ.สธ. ของหน ว ยงานที่ ร ว มสนองพระราชดํ า ริ เช น
คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน อพ.สธ. สนองพระราชดํ า ริ โ ดยกองทั พ เรื อ (อพ.สธ.-ทร.)
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. สนองพระราชดําริโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(อพ.สธ.-กฟผ.) คณะกรรมการดํา เนิ นงาน อพ.สธ. สนองพระราชดํ า ริโดยจัง หวัด อุตรดิต ถ
(อพ.สธ.-อต.) เปนตน
11.1.4 เมื่อไดรับพระราชทานพระราชานุญาตใหเขารวมสนองพระราชดําริ พรอมทั้งมี
พระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแลวนั้น หนวยงานที่สนองพระราชดํารินั้น ๆ
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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สามารถดําเนินการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ อยางเปน
ทางการ เพื่อรวมกันจัดทําแผนแมบทของหนวยงานและแผนปฏิบัติการรายปรวมกับ อพ.สธ.
โดยมีกรอบการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริและเห็นพองตองกัน เพื่อขอพระราชทานพระ
ราชวินิจฉัยตอไป
11.1.5 การทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารรายป ง บประมาณจะนํ า ไปสู ก ารจั ด ตั้ ง งบประมาณ
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 เพื่อทรงมีพระราช
วินิจฉัย แลวจะทําหนังสือไปยังสํานักงบประมาณเพื่อยืนยันวา เปนการสนองพระราชดําริใน
อพ.สธ. ดังนั้นการทํากรอบแผนแมบท แผนปฏิบัติ จึงตองเปนไปตามกรอบกิจกรรมของ อพ.สธ.
แนวทางการดํ าเนิ น งาน การจัด ทํางบประมาณที่ป ระหยัด โปรง ใส และใช เฉพาะในงานของ
อพ.สธ. เทานั้น
11.2 การสมัครเขามาสนองพระราชดําริโดยไมตองมีพระราชานุญาต
แตโดยการพิจารณารับโดยผูอํานวยการ อพ.สธ.
11.2.1 การขอสนองพระราชดําริของสถาบันการศึกษา
สถานศึกษาสมัครเขามาเพื่อเปนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ตัวอยางสถาบันการศึกษาไดแก โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เปนตน รายละเอียดใน
แนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร ในงาน
สวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย น (หนา 49) และนํา ไปสู ก ารประเมิ น เพื่ อรั บ การประเมิ น รับ ป า ย
พระราชทานและเกียรติบัตรฯ ในการสนองพระราชดําริในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
11.2.2 องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล
สมัครเขามาเพื่อเปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
โดยที่ทางองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล สามารถทําหนังสือเขามาสนอง
พระราชดํ า ริ โ ดยตรง ดั ง ตั ว อย า งหนั ง สื อ ในภาคผนวกหน า 123 การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.-ตําบลที่รวมสนองพระราชดํา ริ จัด ทํ าแผนแมบท
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุ ม ารี ในเรื่อ งการทํา ฐานทรัพ ยากรทองถิ่นตําบลที่ สนองพระราชดํ าริ (ตัวอยา งใน
ภาคผนวกหนา 125) และนําไปสูการประเมินเพื่อรับการประเมินรับป ายพระราชทาน และ
เกียรติบัตรฯ ในการสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรทองถิ่น

12. ระยะเวลาดําเนินงาน
ระยะเวลาดําเนินงานรวม 5 ป (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (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 งบประมาณของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
อพ.สธ. มี ห น า ที่ ป ระสานงานและสนั บ สนุ น ไปยั ง แหล ง ทุ น ต า ง ๆ เพื่ อ ให
หนวยงานสนองพระราชดําริดําเนินงานของบประมาณ หรือขอทุนสนับสนุนในการดําเนินงาน
สนองพระราชดําริ อพ.สธ. ได เมื่อไดเห็นพองตองกันตามเงื่อนไขตาง ๆ และตามกรอบการ
ดํา เนิน งานตามแผนแม บทของ อพ.สธ. โดยที่ก ารใช จา ยงบประมาณเพื่ อ การดํ าเนิ นงานใน
อพ.สธ. ตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวของการของบประมาณ และตองเปนลักษณะ
ประหยัด เหมาะสม มีความชัดเจนทุกขั้นตอน และใชเฉพาะในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
อพ.สธ. เทานั้น
13.2.1 งบประมาณปกติประจําปของหนวยงาน หรือขอตั้งงบประมาณเฉพาะ
จากสํานักงบประมาณเพื่อการรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
13.2.2 ในกรณีที่หนวยงานขอตั้งงบประมาณ เพื่อการรวมสนองพระราชดําริ
อพ.สธ. นั้น จําเปนตองไดผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
มีมติที่ประชุมและทําหนังสือแจงมาที่ อพ.สธ. หรือมีการประสานงานกับทาง อพ.สธ. เพื่อให
ไดรับความเห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. ในเบื้องตนกอน
หลังจากนั้นเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํา นวยการ อพ.สธ. จะนําความกราบบังคมทูลฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และทําหนังสือ
ประสานสนับสนุนไปยังผูอํานวยการสํานักงบประมาณตอไป
13.2.3 งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
13.2.4 งบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือแหลงทุนวิจัยอื่น ๆ ที่เหมาะสม
13.2.5 งบประมาณจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) (ตามระเบียบวิธีการของบประมาณ กปร.)

14. องคกรการบริหารงาน
เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการดํ า เนิ น งานสนองพระราชดํ า ริ และสอดคล อ งกั บ การ
บริหารงานภาครัฐในกระบวนการพัฒนาปกติ จึงเห็นควรกําหนดองคกรการบริหารงาน อพ.สธ.
ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564) ประกอบดวย
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14.1 ระดับนโยบาย
ไดแก
คณะกรรมการโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี (คณะกรรมการ อพ.สธ.) (ดู ร ายชื่ อใน
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. เพื่อ
นําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาทขอพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการ อพ.สธ.
- หั ว หน า ส ว นราชการ หน ว ยงาน และองค ก รอํ า นวยการ สนั บ สนุ น ให ก าร
ดํ า เนิ น งาน อพ.สธ. ในพื้ น ที่ แ ละเขตความรั บ ผิ ด ชอบของตนให เ ป น ไปตามเป า หมายและ
วัตถุประสงคตามแผนแมบท อพ.สธ.
14.2 ระดับปฏิบัติ
14.2.1 คณะที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีประธานคณะที่ปรึกษาและ
ประสานงาน
มี ห น า ที่ ใ ห ก ารปรึ ก ษาแก ป ระธานคณะกรรมการ อพ.สธ. และหน ว ยงานร ว มสนอง
พระราชดําริตาง ๆ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
14.2.2 คณะกรรมการดํ า เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดํ า ริ สนองพระราชดํ า ริ โ ดยหน ว ยงาน/จั ง หวั ด ซึ่ ง อาจเป น หน ว ยงานราชการและ
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ต า ง ๆ เช น หน ว ยงานระดั บ กรม เช น กรมวิ ช าการเกษตร (อพ.สธ.-กวก.)
สถาบั น การศึ ก ษาต า งๆ เช น จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย (อพ.สธ.-จฬ.) เป น ต น เป น
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานตาง ๆ โดยที่มีหัวหนาหนวยงาน หัวหนาสวน
ราชการ เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงาน ทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ
แตละหนวยงานในภาพรวมทั้งหมด โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ผานความเห็นชอบจาก
เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละออง
พระบาท ขอพระราชทานพระราชานุญาตแตงตั้ง เพื่อสนับสนุนในการดําเนินงาน อพ.สธ. ตอไป
ในกรณีของจังหวัดตาง ๆ จังหวัดที่เขารวมสนองพระราชดําริ เปนคณะกรรมการระดับจังหวัด
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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โดยมีผูวา ราชการจั งหวั ด หรื อ รองผูวา ราชการจั ง หวั ดมอบหมายเปนประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 11.1 การขอสนองพระราชดําริโดยขอพระราชานุญาต)
องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน
1. คณะกรรมการดําเนินงานฯ ควรประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ และบุคลากร
เฉพาะสวนราชการของหนวยงานเอง การบูรณาการดําเนินงานรวมกับหนวยงานสวนราชการ
อื่นๆ รวมทั้งภาคเอกชนตาง ๆ ควรดําเนินการตั้งเปนคณะทํางาน โดยขอใหหนวยงานรวมสนอง
พระราชดําริดําเนินการสงรางคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. อยางเปนทางการ (ลงนามโดย
หัว หน า สวนราชการ, หัว หน าหน ว ยงาน) มายัง อพ.สธ. เพื่อดําเนินงานตามขั้น ตอนการขอ
พระราชทานพระราชานุญาต ใหตอไป
ตําแหนง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ควรเปน
ตําแหนงที่สามารถประสานงานกับหนวยงานภายในของสวนราชการของหนวยงานเองไดอยางดี
เพื่อใหเกิดการประสานงานและติดตามผลการดําเนินงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ภายใน
หนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ ตําแหนง
กรรมการและเลขานุ ก าร ควรเป น ตํ า แหน ง “หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ” เพื่ อ ที่ จ ะสามารถ
ประสานงานรวมกับทุกหนวยงานในสังกัดของจังหวัดนั้นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ “หัวหนาฝาย
ยุทธศาสตรจังหวัดและผูแทนสวนราชการที่เกี่ยวของ” เปนผูชวยกรรมการและเลขานุการ เปนตน
2. รายนามคณะกรรมการดําเนินงานฯ
- หนวยงานที่เปนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ
- หนวยงานอื่นๆ เชน กรมตาง ๆ สถาบันการศึกษาฯ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
หนวยนั้นๆ เสนอ
- ตําแหนงเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินงานฯ ใหเปนผูที่ประสานงานไดดี
สามารถติดตามการดําเนินงานไดอยางสม่ําเสมอ ผูดํารงตําแหนงเลขานุการตางวาระกันอาจมา
จากตางหนวยราชการ และใหมีตําแหนงผูชวยเลขานุการ
- ใหแตละหนวยงานแตงตั้ง เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เขาไปเปนหนึ่งในรอง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ เพื่อจะไดเขาประชุมติดตามงาน รับทราบปญหาตาง ๆ และ
ทําความเขาใจในงานของ อพ.สธ. ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของหนวยงานในทุก
ครั้ง
- รายชื่อคณะกรรมการฯ ดังกลาวสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได ทุกครั้งที่มีการ
เปลี่ ย นแปลงขอให ทํา หนังสือ แจ งเปน ลายลัก ษณอัก ษรมายัง ผอ.อพ.สธ. เพื่ อดําเนิ น การขอ
พระราชทานพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแมบทระยะ 5 ป
ที่หก
หมายเหตุ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการ อพ.สธ. จะเข า ไปเป น รองประธานคณะกรรมการ ของ
คณะกรรมการดําเนินงานฯ ในทุกๆ หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
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ตัวอยางชื่อคณะกรรมการดําเนินงานฯที่ถูกตอง ยกตัวอยางที่สนองพระราชดําริโดย
กองทัพเรือ
ชื่อเต็มคือ
โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย กองทัพเรือ
ชื่อยอคือ (อพ.สธ. – ทร.)
เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนผูออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานที่ ส นองพระราชดํ า ริ โดยพระราชานุ ญ าตของสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแนบรายชื่อผูดํารงตําแหนงในขณะนั้นๆ เพื่อใหเกียรติแก
ผูรวมสนองพระราชดําริ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงในคณะกรรมการ ขอใหทําหนังสือ
แจงไปที่ อพ.สธ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบฯ ตอไป
หนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน
- จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานที่มีหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ เปนประธาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- รางและจัดทําแผนแมบทของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบทของ อพ.สธ.
- รางและจัดทําแผนปฏิบัติการรายปใหสอดคลองกับแผนแมบทของ อพ.สธ.
- ดําเนินงานและติดตามงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคลองกับแนว
ทางการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ.
- สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ
- จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน
และรายงานประจําปงบประมาณ
- แตงตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
การดําเนินงาน อพ.สธ.
14.2.3 คณะปฏิ บัติ งานวิท ยาการ อพ.สธ. โดยมี หัว หน า คณะปฏิ บัติ งานวิท ยาการ
อพ.สธ. เป น ประธานโดยการเลื อ กตั้ ง จากสมาชิ ก ชมรมฯ โดยมี ส มาชิ ก ชมรมคื อ นั ก วิ จั ย /
คณาจารย/อาสาสมัคร จากหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เปนตน
หนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน
รับนโยบายและประสานงานกับ อพ.สธ. มีหนาที่จัดบุคลากรเขาสํารวจ เก็บ
รวบรวม ศึกษาพืชพรรณและทรัพยากร และงานวิจัยตอเนื่องตามแผนงานของ อพ.สธ.
14.2.4 คณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดูรายชื่อในภาคผนวก) โดยมี
รองผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนประธานคณะทํางาน และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เปน
เลขานุ ก ารคณะทํ า งานในแตล ะกลุ ม ของหน วยงานที่ รว มสนองพระราชดํา ริ 10 กลุ ม โดยมี
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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คณะทํางานที่มาจากหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ มีหนาที่พิจารณาใหแนวทางในการจัดทํา
และปรับปรุ ง แผนแม บท อพ.สธ. เพื่อ ใหสอดคล องกับ แนวทางพระราชดํา ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15. การจัดทําแผนปฏิบัติการ
การทําแผนปฏิบัติการจะนําไปสูการจัดตั้งงบประมาณดําเนินงานประจําป โดยในแตละป
ใหหนวยงานฯ สงรายละเอียดใหกับ อพ.สธ. และ อพ.สธ. จะพิจารณาและใหความเห็นชอบวา
เปนไปตามกรอบแผนแมบท กรอบการดําเนินงานหรือไม(ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป)
ทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อ
ทรงมี พ ระราชวิ นิ จ ฉั ย แล ว จะทํ า หนั ง สื อ ไปยั ง สํ า นั ก งบประมาณเพื่ อ ยื น ยั น ว า เป น การสนอง
พระราชดําริใน อพ.สธ. ดังนั้นการทํากรอบแผนแมบท แผนปฏิบัติ จึงตองเปนไปตามกรอบ
กิจกรรมของ อพ.สธ. แนวทางการดําเนินงาน การจัดทํางบประมาณที่ประหยัด โปรงใส และใช
เฉพาะใน อพ.สธ. เทานั้น
15.1 หนวยงานตาง ๆ โดยคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น 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 เพื่อผูกพันในการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําปของแตละหนวยงานที่รวมสนองพระราชดํารินั้น ๆ
15.2 แผนปฏิบัติงานที่จัดขึ้นในแตละป จะตองคํานึงถึงผลประโยชนทั้งระยะตนและ
ระยะยาว ครุภัณฑและสิ่งกอสรางตาง ๆ จะตองเปนประโยชนและมีความตอเนื่อง
15.3 การปฏิ บั ติ ต ามแผนงานประจํ า ป ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น ต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการดํ า เนิ น งาน อพ.สธ. ของหน ว ยงานนั้ น ๆ และนํ า เสนอมายั ง ท า นเลขาธิ ก าร
พระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนขั้นตน เพื่อนําความขึ้นกราบบังคมทูลฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยตอไปหลังจากนั้น อพ.สธ.
จะทําหนังสือยืนยันวาหนวยงานไดทํางานสนองพระราชดําริสอดคลองตามแผนแมบท เพื่อขอรับ
การสนับสนุนไปยังสํานักงบประมาณหรือแหลงทุนตาง ๆ ตอไป

16. การติดตามประเมินผล
16.1 ใหมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดํารินั้น ๆ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และใหคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน จัดการ
ประชุมและรายงานผลใหคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ทราบอยางสม่ําเสมอ และกอน
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ เพื่อขับเคลื่อนงานและเพื่อให
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ รับทราบผลงานและอุปสรรคตาง ๆ
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16.2 การติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ โดยที่คณะ
กรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ สงรายงานแสดงความกาวหนาของ
การดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน และรายงานประจําปทุก ๆ ป ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
โดยผานทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
16.3 รองผู อํ า นวยการ อพ.สธ. (นายพรชั ย จุ ฑ ามาศ) และ/หรื อ เลขานุ ก ารคณะ
กรรมการ อพ.สธ. (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย) เขารวมประชุมชี้แจงและรวมพิจารณา
ในการดําเนินงานรวมสนองพระราชดําริ รวมถึงไปเยี่ยมเยียนและติดตามงานกับหนวยงานและ
รวมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินงานในแตละหนวยงานที่สนองพระราชดําริ ตามวาระที่
เหมาะสมและที่จัดขึ้น
16.4 การประเมินผลการดําเนินงาน อพ.สธ. กระทําโดยคําสั่งของผูอํานวยการ อพ.สธ.
เทานั้น หนวยราชการที่รวมสนองพระราชดํา ริ หากมีความประสงคใหมีการประเมินผลการ
ดําเนินงาน ในสวนที่ตนรวมสนองพระราชดําริ จะตองสงรางโครงการประเมินผลใหผูอํานวยการ
อพ.สธ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
16.5 การประเมินผลการดําเนินงาน อพ.สธ. สํานักพระราชวัง สามารถดําเนินการได
โดยความเห็นชอบของเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เทานั้น
16.6 อพ.สธ. จัดทํารายงานประจําป ทําแผนปฏิบัติการรายปในสวนของ อพ.สธ. และ
ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ มีการประชุมประจําปของคณะกรรมการ อพ.สธ. เพื่อสรุป
ผลงานประจํ า ป ข องหน ว ยงานที่ ร ว มสนองพระราชดํ า ริ ทุ ก หน ว ยงาน โดยมี ท า นเลขาธิ ก าร
พระราชวั ง ในฐานะผู อํ า นวยการ อพ.สธ. เป น ประธาน และทูล เกล า ฯ ถวายรายงานสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉัยตอไป
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชดําริ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและจุดเริ่มตน อพ.สธ.
1) พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปกรักษายางนา
ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ
แรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถไฟ ตอมาเสด็จฯ โดยรถยนต เมื่อเสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมีตน
ยางขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดําริที่จะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปนสวนสาธารณะดวย
พระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคเพราะมีราษฎรเขามาทําไรทําสวนใน
บริเวณนั้นมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหมในอัตราที่ไมสามารถจัดได
2) พ.ศ. 2504 ปาสาธิตทดลอง
เมื่อไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได จึงทรงทดลองปลูก
ตนยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระตําหนัก
เปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้น ในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระ
ตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พรอมขาราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน
1,250 ตน ตนยางที่ทายางสูญสิ้นแตพันธุกรรมของยางนาเหลานั้นยังอนุรักษไวไดที่สวนจิตรลดา
ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน
บริ เ วณที่ ป ระทั บ สวนจิ ต รลดา เพื่ อ ใหเ ป นที่ ศึ ก ษาพรรณไมข องนิสิ ต นั ก ศึ กษาแทนที่ จ ะต อ ง
เดินทางไปทั่วประเทศ
3) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเรื่องรักษาทรัพยากร
พระบรมราโชวาทในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ดังความตอนหนึ่งวา
“....ธรรมชาติแวดลอมของเรา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมน้ํา ทะเล และอากาศ มิได
เปนเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เทานั้น หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของเรา และการ
คุมครองสิ่งแวดลอมของเราไวใหดีนี้ ก็เทากับเปนการปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของเรา
ดวย...”
4) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเรื่องรักษาทรัพยากร
พระราชดํารัสในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ดังความตอนหนึ่งวา
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“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนํามาใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณและเสถียรภาพอันถาวรของ
บาน เมืองไดเปนอยางดี ขอสําคัญเราตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด คือไมนํามาทุมเทใชให
สิ้น เปลืองไปโดยไรประโยชน หรือไดประโยชนไมคุมคา หากแตระมัดระวังใชดวยความประหยัด
รอบ คอบ ประกอบดวยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดย
มุงถึงประโยชนแทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาติ ทั้งในปจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...”
5) พ.ศ. 2528 ทรงใหใชเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่ออนุรักษพนั ธุกรรมพืช
ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอม
ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแส
ใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณ
นําไปสูการขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ แลว
อนุรักษไวอีกหลายชนิด ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทย
ในพระที่นั่งอัมพรสถานมงคล ในขณะเดียวกันก็ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรม
ของพื ชเอกลั กษณในสภาวะปลอดเชื้อในอุณ หภูมิต่ํา เพื่อ ใหส ามารถนํา มาใชป ระโยชน ได ใ น
อนาคต จนทําใหเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมีเนื้อเยื่อ
ขนุนที่รอดชีวิตอยูได 23 เปอรเซ็นต
6) พ.ศ. 2529 ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย
มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อเตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน
เปาหมายคือ หวายขอดํา หวายน้ําผึ้ง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกํา
พวน หวายงวย และหวายขี้เสี้ยน เมื่อขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา และหวายตะคา
ทองแลว ก็ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลานั้นในปายาง
นาใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส อีกดวย
การดําเนินงานเกี่ยวกับหวายไดมีการขยายผลไปสูความรวมมือระหวางโครงการสวน
พระองคฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับสวนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงรวบรวมพันธุ
หวายขึ้นในพื้นที่ 1,000 ไร ที่ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อป พ.ศ. 2532
และไดนอมเกลาฯ ถวายเปนสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งนอกจาก
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จะเปนสถานที่อนุรักษพันธุหวายชนิดตาง ๆ ของประเทศไทยแลว ยังไดใชเปนสถานศึกษา วิจัย
และขยายพันธุหวายเศรษฐกิจ เพื่อใหผลประโยชนถึงประชาชนอยางกวางขวางดวย
7) พ.ศ.2529 ทรงใหสรางสวนพืชสมุนไพรในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต
ในป พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให
จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรมา
ปลูกเปนแปลงสาธิต และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี
การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน
8) พ.ศ. 2531 ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ใหดําเนินการผสมพันธุผัก
สองชั้น (double hybridization) พรอมกันไปทั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา
9) พ.ศ. 2547 ทรงใหประเทศที่กําลังพัฒนารูเทาและรูทันในเรื่องการศึกษาวิจัย
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดํารัส ในพิธีเปดการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติ เจาฟาจุฬาภรณ ครั้งที่ 5 เรื่อง
วิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ความตอนหนึ่งวา
“....ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการ
นําผลที่ไดไปปรับใชในกิจการดานตาง ๆ อยางกวางขวาง ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับ
ทุกทานวา ความรูตาง ๆ เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไม
พิ จ ารณาให ดี ใ ห ร อบคอบแล ว ก็ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบเสี ย หายแก ชี วิ ต ความเป น อยู แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน เหตุนี้ ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาจําเปน
จะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน จึงเปนที่นายินดีอยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตาง ๆ
มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งนําเสนอผลงานการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของ
พันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรูดานพันธุศาสตรไปปรับใชใน
กิ จ การด า นต า ง ๆ จะเป น ไปด ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ละความ
ปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ...”
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา
1) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ทรงใหรักษาศิลปวัตถุและโบราณสถาน
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว มีพระราชดํารัสในพิธีเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“ โบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ แ ละโบราณสถานทั้ ง หลายเป น ของมี คุ ณ ค า และจํ า เป น แก
การศึกษาคนควาในทางประวัติศาสตรศิลปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของ
ชาติไทยที่มีมาแตอดีตควรสงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล ”
2) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ทรงใหเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
“ งานดานการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญา
และทางจิตใจซึ่งเปนทั้งตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่น ๆ ทั้งหมด และ
เปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป ”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชดําริ พระราโชวาท พระราชดํารัส พระราชวินิจฉัย
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและ อพ.สธ.
1) พ.ศ. 2535 ทรงใหกอตั้ง อพ.สธ.
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการโครงการ
สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการ อพ.สธ. โดยมอบหมายใหฝายวิชาการ โครงการสวน
พระองคฯ เปนผูดําเนินการ สําหรับงบประมาณดําเนินงานนั้น สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) สนับสนุนใหกับโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา เพื่อใชในการดําเนินงานของ อพ.สธ. ไดแกการจัดสรางธนาคารพืชพรรณ ขึ้นในป
พ.ศ. 2536 สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ด สารพันธุกรรม (DNA) และเนื้อเยื่อพืช
(plant tissue culture) และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานในทุกกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม ของ
อพ.สธ. เรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง ปง บประมาณ 2549 สํ า นั ก พระราชวั ง จึง จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ
ดําเนินงาน อพ.สธ. ตอไปในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งของสํานักพระราชวัง
2) วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานของ อพ.สธ.
ระยะ 5 ปที่หนึ่ง
ณ อาคารที่ประทับในสํานักงานชลประทานเขต 1 ถนนทุงโฮเตล จังหวัดเชียงใหม

มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผานไปทางจังหวัดนนทบุรี
ทอดพระเนตรเห็นพันธุไมเกายังมีอยูมาก บางพันธุอาจยังคงมีลักษณะดีอยู เชน ทุเรียน แตสวน
เหลานั้นกําลังจะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรงหวงวาพันธุไมเหลานั้นจะหมดดวย

พระราชทานแนวทางการอนุรักษพันธุกรรมพืช ควรอนุรักษพันธุกรรม
พืชที่มิใชพืชเศรษฐกิจไวดวย

ตามเกาะตาง ๆ มีพืชพรรณอยูมาก แตยังไมมีผูสนใจเทาไร จึงนาจะมีการ
สํารวจพืชพรรณตามเกาะดวย

พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ควรใชวิธีปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจของพืชพรรณ และเกิด
ความปติที่จะศึกษาและอนุรักษตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษ
แลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเปนผลเสียตอประเทศ
ในระยะยาว

มี พ ระราชดํ า ริ ใ ห ทํ า ศู น ย ข อ มู ล พั น ธุ ก รรมพื ช โดยมี โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเปนภาพสีได เพื่อความสะดวกในการอางอิง
คนควา
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3) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน “งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน”
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก จังหวัดตาก

พระราชทานแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

การนําตนไมมาปลูกเพิ่มเติมใหเด็กรูจักนั้น ตองไมมีพืชเสพติด

ควรใหเด็กหัดเขียนตํารา จากสิ่งที่เรียนในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ควรนําตัวอยางดิน หิน แร มาแสดงไวในหองพิพิธภัณฑพืชดวยเพราะใน
จังหวัดตาก มีหิน แร อยูมากชนิด
4) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ทรงให อพ.สธ. ดําเนินงานในพืน้ ที่ตาง ๆ
ณ เขาเสวยกะป ในศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี

ทรงให อพ.สธ. ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ

ทรงใหอนุรักษตนหวาใหญในบริเวณพระราชวังไกลกังวล ซึ่งเขาใจวาจะ
เปนตนหวาที่ขึ้นอยูในที่นั้นกอนมีการกอสรางพระราชวัง

ทรงใหทําการสํารวจขึ้นทะเบียนรหัสตนพืชที่ขึ้นอยูเดิม ในศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ทรงใหวัดพิกัดตําแหนงของตนพืชที่ขึ้นทะเบียนไว

ทรงใหรวบรวมพันธุกรรมหวายชนิดตาง ๆ

ทรงใหมีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไวในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
5) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทรงใหดําเนินงานเรื่องการจัดการฐานขอมูล
และสื่อในการสรางจิตสํานึกแกเยาวชนใหรักพืชพรรณ
ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร

ทรงใหหาวิธีดําเนินการใหขอมูลที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงาน
ตาง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกันได

ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กเกิดความสนใจในพืชพรรณตาง ๆ และ
เกิ ด ความสงสั ย ตั้ ง คํ า ถามตนเองเกี่ ย วกั บ พื ช พรรณที่ ต นสนใจนั้ น ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารศึ ก ษา
คนควาวิจัย ทดลองอยางงาย ๆ ที่โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนักก็สามารถ
ดําเนินการได หากอาจารยในโรงเรียนตาง ๆ ทําไดก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด
6) วันที่14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 พระราโชวาทและแนวทางการดําเนินงาน อพ.สธ.
ระยะ 5 ปทสี่ อง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
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พระราชทานพระราโชวาทใหคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
บริ หารผู ร ว มสนองพระราชดํ าริ และผู ทู ลเกล าฯ ถวาย ที่ เฝ าทู ลละอองพระบาทในการประชุ ม
ประจําปโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
“ ขาพเจายินดีและขอบคุณที่ทุกคนเขามาประชุมกันพรอมหนาในวันนี้ ดังที่ได
กลาวมาแลววา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ นี้ ไดดําเนินการมาเปนเวลาถึง 5 ปแลว และคิด
กันวาจะทําตอไปในชวงที่สองอีก 5 ป และคิดมาใหมวาในขั้นที่สองนี้จะทําในลักษณะไหน ที่จริง
ในเบื้องตนนั้น ขาพเจาก็มิไดเปนนักพฤกษศาสตรหรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแมศึกษาตอนนี้
ก็คงจะสายไปเสียแลวเพราะวาขณะนี้ไมสามารถที่จะจําชื่อคน สัตว สิ่งของไดมากเทาที่ควร แตวา
เหตุที่สนใจในพืชพรรณหรือทรัพยากรตาง ๆ ของประเทศเรามานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
พืช เหตุผลที่ศึกษาเพราะถือวางายตอการศึกษาอยางอื่น เวลาไปไหนที่มีคนตามกันเยอะแยะ ถา
ศึกษาสัตว สัตวก็วิ่งหนีหมด แตพืชนั้นเขาอยูใหศึกษาได พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจวา
นอกจากทางกรมปาไมซึ่งไดติดตอกันในครั้งแรก เบื้องตนเพราะวาชอบไปทองเที่ยวในที่ตาง ๆ
ตามปาเขา ดูวาในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตาง ๆ
ตามที่กลาวมาแลวนี้ ก็ยังเห็นวามีหนวยงานของรัฐ ของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานของราชการ เชน
กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช ศึกษาวาพืชกี่
ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดตาง ๆ เรื่องการอนุกรมวิธาน เปนตน ก็ศึกษากันหลายแหง จึงเกิด
ความคิ ด ขึ้ น มาว า น า จะมี ก ารรวบรวมว า แต ล ะสถาบั น นั้ น ได ทํ า งานในส ว นของตนอย า งไร
ยกตั ว อย า งเช น พื ช ก็ ไ ด ศึ ก ษาพื ช แต ล ะแห ง ได ร วบรวมนั้ น ชื่ อ ต า งกั น หรื อ ซ้ํ า กั น อย า งไร
เพื่อที่จะใหรวมกันวาทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรกันบาง ที่จริงแลวงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เปน
เรื่องที่ทําไดยากและทําไดชา คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวนั้นครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามี
หลาย ๆ หนวยงานชวยกันครอบคลุมก็อาจจะไดมาก ถาตางคนตางไมรูกัน ก็อาจจะเกิดเปนที่นา
เสียดายวาจะไมไดขอมูลเต็มที่ จึงคิดวาอยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการ
คนควารวมไวดวยกัน ในวังมีความรูสึกวา 1 ตารางกิโลเมตรของวังนี้ก็ใหญโตพอสมควร แตวาที่จริง
แลวถาจะเอางานทุกสิ่งทุกอยางมาสุมกันยอมจะไมพอ พื้นที่ไมได ก็ตองทํางานอะไรที่จะประหยัด
ที่ดินที่สุด ในตอนนั้นก็เลยคิดวาทําฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึง
ได จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเปนงานตาง ๆ ที่ ดร.พิศิษฐ ไดกลาวเมื่อสักครูนี้ ซึ่งงานที่กลาวถึงนี้ก็
เปนงานที่หนวยงานราชการตาง ๆ ไดทํามาแลวเปนจํานวนมาก และหลังจากโครงการ ฯ นี้ก็มี
การตั้งขึ้นใหม เพราะฉะนั้นก็ยังคิดวาถามีการไดประชุมกันพรอมกันอยางนี้ จะไดมาตกลงกัน
แนนอนวาใครทําอะไร และในสวนที่เหมือนกัน ถาซ้ํากันโดยไมจําเปนก็อาจจะตกลงกัน แบงกัน
วาอันนี้งานนี้ใครจะทํา หรืองานที่หนวยโครงการทางดานสํานักพระราชวังเคยทําอยู แตวาเมื่อมี
หนวยงานที่เขามารับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว ทางสํานักพระราชวังก็คิดวานาจะตัดไดในสวน
นั้นและก็หันมาทํางานทางดานการประสานงานหรือความรวมมืออยางนี้เปนตน ซึ่งเขาใจวาก็เปน
การทันสมัยในปจจุบัน ซึ่งประเทศคอนขางจะฝดเคือง เพราะฉะนั้นทํางานอะไร ถึงแมจะเปนงาน
ที่ ดี ถ า ตกลงกั น ได แ ล ว ก็ จ ะเป น การประหยั ด พลั ง คนหรื อ พลั ง เงิ น งบประมาณในส ว นนี้ ไม
จําเปนตองใหในหนวยงานอื่นหรือถาใหหนวยงานอื่นทําก็ตองใหทําไป และงานนี้เราอาจจะตอง
มานั่งพิจารณาคิดดูวาจะทํางานไดโดยประหยัดอยางไร บางสวนที่อาจจะยังไมจําเปนในขั้นนี้หรือ
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ว าทํ าได ไม ต องเนนเรื่ องความหรู หราหรื อความสวยงามมากนั ก เอาเฉพาะที่ ใช จริ ง ๆ และก็
ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็ดี
สวนสําหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ไดมีประสบการณในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนใน
ภาคตาง ๆ มาหลายแหง ก็เห็นวาเรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมี ความรัก
ทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผนดิน นี้ก็คือรักสิ่งที่เปนสมบัติของตัวเขา การที่ใหเขารักษา
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยสรางความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เรา
ก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาสิ่งนั้นคืออะไร เขาจะรูสึกชื่นชม
และรักหวงแหนในสิ่งนั้นวาเปนของตนและจะทําใหเกิดประโยชนได เคยไดแนะนําโรงเรียนตาง ๆ
ที่ไดไปเยี่ยมไมเฉพาะแตโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ นี้ โรงเรียนทั่ว ๆ ไปดวยวา นอกจากพืช
พรรณแลว สิ่งที่มีในธรรมชาติหรือสิ่งที่หาไดงาย ๆ นั้นก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตาง ๆ
ไดหลายอยางแมแตวิชาศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไม ไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่อง
ภาษาไทยการเรียงความก็อาจชวยในการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือหรือแตงคําประพันธ
ในเรื่ องของพื ชเหล านี้ ได หรื อเป นตั วอย างงานศึ ก ษา งานวิ ท ยาศาสตร หรื อ วิ ช าอื่ น ๆ ดั ง ที่
ดร.พิศิษฐ ไดกลาวมา ในที่นี้ที่ยังไมเคยกลาวคือเรื่องของวิชาการทองถิ่น ซึ่งเปนนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยูแลว ที่วาจะใหนักเรียนไดศึกษาความรูทองถิ่น นอกจากความรูที่เปน
มาตรฐานจากสวนกลางมาแลว แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู อาจารยในทองถิ่นนั้นไดรวบรวม
ความรูหรือไดแตงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถิ่น แตใน
ดานของธรรมชาตินั้นยังมีคอนขางนอย เทาที่ไปแนะนํามาในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรนั้น
ไดเสนอวาไมใชเปนเฉพาะที่วาจะใหเด็กนักเรียนปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยาง
เดียวก็จะพยายามจะใหออกไปดูขาง ๆ โรงเรียนวาที่นั่นมีอะไรอยู และตนไมนั้นชื่ออะไร เปนอะไร
พอดีมีประสบการณจากการที่ไดเคยออกไปสงเสริมในเรื่องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ที่เริ่ม
ทํางานเมื่อ พ.ศ. 2523 ในชวงนั้นออกไปทํางานก็ทํางานอยางคอนขางจะเบี้ยนอยหอยนอย คือ
เงินไมคอยมีตองออกเองบาง ทําใหไมมีเงินที่จะสงเสริมเรื่องเมล็ดพันธุผัก หรืออุปกรณเครื่องใช
มากนัก ไดครบทุกแหงก็ใหใชพืชผักในทองถิ่นนั้น เขาก็รูและก็มีชื่อพื้นเมือง แตวาพอเอาเขาจริง
แมแตชื่อวิทยาศาสตรยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร ก็นํามาศึกษา และเวลานี้ก็ไดเห็นวามีการศึกษา
อยางกวางขวาง คือ ไดศึกษาวาคุณคาทางอาหารของผักพื้นเมืองเหลานั้นมีอะไรบาง และไดมีการ
วิเคราะหพิษภัยของพืชเหลานั้นไวดวย เดิมเทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นวา
คนรับประทานกันอยูประจําก็ยังมีอายุยืน แตเห็นวาจากการวิจัยของนักวิชาการก็ไดทราบวามีพืช
พื้นบานบางอยางที่รับประทานกันอยูมีพิษบาง ทําใหเกิดความคิดที่วาถาบริโภคกันในสวนที่เปน
ทองถิ่นก็อาจจะไมเปนพิษเปนภัยมาก เพราะวาในวันนั้นเก็บผักชนิดนี้ไดก็นํามาบริโภค อีกวันก็
เก็บไดอีกอยางก็นํามาบริโภค แตถาสมมติวาเปนการสงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลว ก็จะมีการ
ขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางนี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายตอรางกายเปน
อย า งยิ่ งก็อ าจจะเป นได อั นนี้ ที่ ย กตัว อย า งแสดงวา วิช าการนี้ แ ตกแขนงไปหลายอยา ง และมี
การศึกษาไดหลายอยาง และก็มีบุคคลหลายคนที่ชวยกันคิดชวยกันทํา ถาจะชวยกันจริง ๆ นี้ ก็
อาจจะตองแบงหนาที่ ถึงขั้นตอนนี้ก็ตองแบงหนาที่กันเพื่อที่จะแบงในดานปริมาณงานที่ทําหรือ
งบประมาณที่ทํา ก็ไดรับการสั่งสอนจากผูหลักผูใหญอยูเสมอวา ถาคนเรามีความคิดพุงแลนอะไร
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ตาง ๆ นานา ก็คิดได แตถึงตอนทําจริง มีขั้นตอนเหมือนกัน การใชคนใหทําอะไรนี่ ก็ตองคิดถึง
กระบวนการวา จะไปถึงเปาหมายที่เราตองการนั้น จะตองใชทั้งเงินใชทั้งเวลา ใชทั้งความคิดความ
อานตาง ๆ ซึ่งจะไปใชใครทําก็ตองใหแนใจวา เขาเต็มใจหรืออาจเต็มใจแตวาภารกิจมากมีเวลาจะ
ทําใหเทาใด หรือเขาอาจทําใหดวยความเกรงใจเราแลววาทีหลัง อยางนี้เปนตน ก็บอกวาไม
เปนไร เพราะวาเวลาทําอะไรก็มิไดบังคับ ก็ขอเชิญเขารวมชวยกัน แตถาคนใดมีขอขัดของหรือมี
ขอสงสัยประการใด ก็ไถถามกันไดไมตองเกรงใจ เพราะถือวาทํางานวิชาการแบบนี้ไมเคยจะคิดวา
โกรธเคือง ถาใครทําไมได ไมไดก็แลวไป ก็ทําอยางอื่นทําอยางนี้ไมได ก็ตองทําไดสักอยาง คิดวา
โครงการนี้ขั้นตอนตอไป อาจจะตองดูเรื่องเหลานี้ใหละเอียดยิ่งขึ้น ใครทําอะไรได และประโยชน
อาจจะมีอีกหลายอยาง เชน งานบางอยางหรืออยางพืชนี้จะมีประโยชนในเชิงธุรกิจไดอีกก็มีดวย
ซ้ํา ถาเราทราบสรรพคุณของเขาและนํามาใช ในสวนที่วาถาขยายพันธุแลวอันตราย คือ การ
ขยายพันธุเหลานี้ก็อาจจะเปนการชวยในเรื่องของการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎรเพิ่มขึ้นอีกก็อาจ
เปนได ทั้งนี้ก็ตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ สิ่งที่ถูกตองอะไรที่เปนคุณ อะไรที่เปนโทษ และยังมี
เรื่องที่เกี่ยวของในเรื่องของงาน ของเงิน ในที่นี้ยังมีเรื่องเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของที่ดิน อาจจะ
ตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินนั้นอยูในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะใด ศึกษาใน
เรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธิ์หรือหนาที่ทําอะไรบาง ใครทําอะไรไมได เรื่องเหลานี้เปน
เรื่องที่จะตองศึกษา เปนเรื่องที่จะตองจุกจิกมากอีกหลายอยาง ที่พูดนี้มิไดหมายความถึงวาจะเปน
การจะจั บผิด วา ใครทํา ผิด ใครทํา ถูก แตวางานโลกปจ จุบันนี้ ทําอะไรก็รูสึกวา เรื่องการรัก ษา
มาตรฐานนั้นเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาตอไปงานนี้เราอาจจะไมใชจํากัดอยูแตภายในประเทศ
อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอื่นดวย เปนการสรางความเจริญใหแกประเทศ เพราะฉะนั้น
จะตองมีการทํางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได นี่ก็เปนความคิดเกี่ยวกับโครงการนี้”
7) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานที่เกาะ
แสมสาร และเกาะขางเคียง
พระราชทานพระราชดํา ริกับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิ การมู ลนิ ธิชัย พั ฒนา และ
นายพิศิษฐ วรอุไร ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ เมื่อคราวนําคณะเจาหนาที่มูลนิธิ TOTAL และเจาหนาที่ปาไมจากประเทศฝรั่งเศส
เขาเฝาถวายรายงานการสํารวจเบื้องตนที่เกาะแสมสาร โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังนี้

ใหดําเนินการทั้ง 9 เกาะ เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง

ใหศึกษาตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล

ใหมีการรวบรวมพันธุไมนานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้ํา โดยเนน
ระบบนิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตวตางๆ ดวย นอกจากนี้ไดรวมเอาเกาะเล็ก ๆ
รอบเกาะแสมสารเขาในโครงการในลักษณะผสมผสาน เนื่องจากอยูใกลกันและมีความคลายคลึง
กันในหลาย ๆ ดาน ใหทําการสํารวจทั้งดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แรธาตุ ฯลฯ ไป
พรอมๆ กัน
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8) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานที่เกาะ
แสมสาร
พระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรความกาวหนาใน
การดําเนินโครงการฯ ณ เกาะแสมสาร ดังนี้

ใหแสมสารเปนแหลงศึกษา

การดําเนินงานของ อพ.สธ.-ทร. ณ เกาะแสมสารควรพิจารณาหาแหลง
น้ําจืดใหเพียงพอ

แนวการดําเนินงาน ณ เกาะแสมสาร
- การดําเนินงานในเบื้องตน อาคารสิ่งกอสราง ควรทําในลักษณะชั่วคราว
และเรียบงาย ไมควรจัดใหมีที่พักนักทองเที่ยว และใหชมรมอาสาสมัครเขามาชวยดําเนินการใน
ดานการเรียนรู การเผยแพรผลการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ควรจัดกลุมเยาวชนเขามาศึกษาธรรมชาติในลักษณะ organized tour
โดยใหความสําคัญตอกลุมเยาวชนที่มีฐานะยากจน สอนใหรักธรรมชาติใหรูวาทําอะไรได ทํา
อะไรไมได ยังไมควรที่จะโฆษณาประชาสัมพันธการเดินทางมาทองเที่ยวใหมากนัก ใหใชเปนที่
สําหรับใหอาจารย นิสิต นักศึกษาเขามาใชทําการศึกษาวิจัยได
9) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2541
ณ เกาะแสมสาร
พระราชทานแนวทางในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ ณ เกาะแสมสารเพิม่ เติม ดังนี้
“ เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิเวศนเปลี่ยนงาย ใหจัดเกาะแสมสารเปนที่
ศึกษาและใหนําเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามาศึกษา”
10) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543 ทรงใหพึงระวังการนําขอมูลลงเว็บไซต
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
บริเวณหองพิพิธภัณฑพืชและทอดพระเนตรพันธุไมแหงที่จัดแสดงไวในตูเก็บรักษา มีพระราช
กระแสกับอาจารยบุญศรี เทพบํารุง
“ พืชพรรณที่หายากหากไดมาก็บันทึกเก็บไวเพื่อการศึกษาใหดี การลงเว็บไซต
ก็พึงระวัง บางทีเราศึกษาหามาได แตเมื่อชาวตางชาติเห็นจากเว็บไซด ก็อาจนําไปศึกษาและ
อางอิงเปนของตนเองได ”
11) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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พระราชทานพระราโชวาทใหผูเขารวมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
“..โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดเริ่มตนขึ้นราว
ป พ.ศ. 2535 เพื่อเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และ
บุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ได
ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไวและเพื่อเปนสื่อในระหวางสถาบันตาง ๆ
บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน
สามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การไปก า วหน า เป น ประโยชน ใ นทางวิ ช าการได ส ว นโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น ก็เปนงานที่สืบเนื่องตอจากงานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพิ่งจะไดเดินทาง
ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ไดเห็นวา
โรงเรียนบางแหงนั้นมีภูมิทัศนที่รมรื่นมีพืชพันธุหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต
เปนเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็มักจะสอนใหนักเรียนศึกษาถึง
โลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการที่ศึกษาของใกลตัวไดแก พืชพรรณที่มีอยูในธรรมชาติ
นั้น ก็เปนสิ่งที่งาย ไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพิ่มประสบการณแกนักเรียนในดานตาง ๆ
ได จึงเห็นวางานที่คนในระดับที่เปนผูใหญไดทําไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ แมแตเด็กระดับเล็กก็
นาจะไดประโยชนดวย โรงเรียนบางแหงก็ตั้งอยูในที่ทุรกันดาร แตก็ยังมีพืชพรรณตาง ๆ ขึ้นอยู ที่
คนอื่น ๆ นอกพื้นที่จะเขาไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองก็อาจจะมีความรูนั้นมากกวาคน
อื่น ๆ นักเรียนก็อาจจะเรียนจากผูปกครองของนักเรียน เปนเรื่องของภูมิประเทศทองถิ่นวาพืช
ชนิดนี้คืออะไร แลวก็ไดศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูบาอาจารยสั่งสอน หรือมี
ปรากฏในหนังสือ นอกจากนั้นการศึกษาเรื่องพืชพรรณ นาจะเปนประโยชนตอนักเรียนในแง
ตาง ๆ ได คนที่ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ไดรับความสุขความสบายใจ มีความคิดในดานสุนทรีย ดาน
ศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษาหรือใชเปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ทั้งในเรื่องของ
วิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งครูและนักเรียนโรงเรียนไดนํามาปฏิบัติ แตละโรงเรียนก็มี
ความคิดแตกตางกันไป หรือวาบางอยางก็เหมือนกัน บางอยางก็แตกตางกัน ก็เปนเรื่องที่ดีถาทุก
โรงเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน หรือวานําผลงานมาบันทึก
ลงในสื่อตาง ๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได จึงเห็นวาในการจัดงานในลักษณะนี้นาจะเปน
ประโยชนตอนักเรียนที่เขารวมโครงการ และนักเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ ที่ยังไมไดเขารวมโครงการ
ขอแสดงความยินดีดวยกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัล และโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานของสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเอาไวได พวกที่รักษามาตรฐานไวไมได ก็ไมตองเสียอกเสียใจไป เพราะการ
ที่จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ไมใชของที่งาย และโรงเรียนที่อยูในลักษณะ
ตาง ๆ ก็อาจจะไมสามารถที่จะปฏิบัติงานในดานนี้ไดอยางเต็มที่ทุกแหง ก็ถามีความพยายามก็
ขอใหพยายามตอไป แตวาถามีกิจกรรมในดานอื่นที่เรงดวนกวา ทําไมได ก็ไมตองเสียใจที่ไมได
รางวัล หวังวาการศึกษาเทาที่ปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติตอไปในอนาคต มีประโยชน ในการที่จะได
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ที่นักเรียนจะตองศึกษาตอไปในระดับสูง หรือวาเพิ่มพูนความรูตาง ๆ
ในดานวิชาชีพ ซึ่งนักเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพไดตอไป ยกตัวอยางเชน มีนักเรียนบาง
โรงเรียนที่ศึกษาในดานของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร นั่นก็จะใชเปนอาชีพในอนาคตเปนตน
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งนี้ ทั้งครูนักเรียนและผูเกี่ยวของมี
ความสุขสวัสดีทั่วกัน ”
12) วันที่ 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
คณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดเขาเฝาทูล
ละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวน
จิตรลดา เนื่องในโอกาสที่นําผูบัญชาการทหารเรือและคณะเขาเฝานอมเกลาฯ ถวายพื้นที่จัดตั้ง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังนี้

ทรงยินดีที่กองทัพเรือสนองพระราชดําริในการอนุรักษทรัพยากรซึง่ ทําได
เปนอยางดีมาโดยตลอด ทั้งที่ภารกิจหลักคือการปองกันราชอาณาจักร

การทําพิพิธภัณฑนี้ในดานการกอสรางควรทําเปนอาคารถาวร โลงกวาง
ดูแลรักษาสะดวกงาย ซึ่งจะเปนการประหยัดงบประมาณ ดังที่ทอดพระเนตรที่พิพิธภัณฑการกีฬา
ของกรมพลศึกษา สวนทาเทียบเรือ ขอใหนําไปพิจารณาทบทวน
ในดานสาระจะตองใชเปนการสอนและปรับปรุงใหใหมทันเหตุการณอยูเสมอ
ดังที่ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอยางตอเนื่อง
ในดานการจัดแสดงผลงานวิชาการ ควรคํานึงถึงการซอมบํารุง การใชอุปกรณ
ชวยแสดงที่ซับซอนอาจชํารุดงาย ทําใหตองซอมแซมบอย การลงทุนก็อาจสูง ไมประหยัด
ในดานการจัดการ ควรใหมีคนเขามาชมที่พิพิธภัณฑมากกวาที่จะไปรบกวนบนเกาะ
เนื่องจากเกาะมีขนาดเล็ก เมื่อทําเสร็จแลวใหลูกทหารเรือเขามาชมและพิพิธภัณฑนี้ควรมีรายได
ในดานงบประมาณ ทางกองทัพเรือควรชี้แจงสํานักงบประมาณวา กองทัพเรือ
ทํางานนี้เพื่อความมั่นคงของประเทศ คือความมั่นคงทางทรัพยากร

ทรงรับทราบเรื่องตําแหนงของอาคารที่จะปรับเปลี่ยนจากอาคารเล็ก
หลายหลังเปนอาคารใหญ ซึ่งตองดูในพื้นที่จริงอีกครั้งวาอยูในตําแหนงที่เหมาะสมเห็นทะเลกวาง
และเกาะตาง ๆ

ทรงรับทราบเรื่องการดูแลพิพิธภัณฑฯ นี้วา หนวยสงครามพิเศษทางเรือ
กองทัพเรือ เปนผูดูแลตามคํากราบบังคมทูลของผูบัญชาการทหารเรือ
13) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 พระราโชวาทเปนแนวทางเพื่อเขาสูแผนแมบท
ระยะ 5 ปที่สาม
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พระราชทานพระราโชวาทในพิ ธี เป ดการแสดงนิ ทรรศการและประชุ มวิ ชาการ
ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย สรุปไดวา
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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“…งานการอนุรักษพันธุก รรมพืช นี้ไดดํา เนิ นมาเปน เวลาหลายป เริ่ มตั้ ง แต ที่
เขาใจวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหาพรรณพืชตาง ๆ ที่หายากมาปลูกเอาไวเพื่อคนรุน
หลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตาง ๆ ที่ทํากัน ในประเทศไทยมีหนวยงาน
หลายหนว ยที่สนใจในเรื่ องการอนุรั กษ พันธุกรรมพืช เพื่ อการศึ กษาพื ชพรรณตาง ๆ ที่ มีอยูใน
ประเทศ โครงการนี้มีจุดประสงคสําคัญที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไดทํางานมาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพื่อทําใหวิชาการดานนี้กาวหนา
ไปและเปนการประหยัดเพราะแทนที่ตางคนตางทํา งานไหนที่มีผูทําแลวจะไดรวมกันทําโดยไมให
ซ้ําซอนกัน ในวันนี้ไดมีการมอบฐานขอมูลทางดานพืชใหหนวยงานตางๆ กอนนี้ในหนวยงานตาง ๆ
มีหอพรรณไม เชน ที่กรมปาไม มีหอพรรณไมโดยมีพืชที่นักวิชาการ นักวิจัย ไดเก็บตัวอยางพรรณ
พื ช แห ง เก็ บ ไว เ ป น เวลาเกื อ บร อ ยป แ ล ว ตั ว อย า งพรรณไม เ หล า นี้ ก็ เ ป น สิ่ ง ที่ มี ค า สู ง จะเป น
ประโยชนในดานการศึกษา แตของเหลานี้ยอมเกาแกไปตามกาลเวลา แตสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่
จะรักษาสิ่งเหลานี้เพื่อใหนักวิชาการไดศึกษากันไดก็เลยไดคิด ชวยกันทําโครงการในการถายรูป
และถายขอมูลพรรณไมเพื่อเปนฐานขอมูล แตในการเก็บฐานขอมูลนี้ถาเก็บไวแหงเดียวก็อาจสูญ
หายได ก็มีความคิดกันวาจะใหหนวยงานตาง ๆ ชวยกันเก็บ ที่หนึ่งเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมี
ข อ มู ล เอาไว ไม สู ญ หายไปจากประเทศไทย ฐานข อ มู ล นี้ เ ป น ของที่ มี ค า ต อ งช ว ยกั น
ดูแลใหดีและผูที่จะมาใชก็ตองดูแลใชใหถูกตอง ใหเปนประโยชนแกประเทศไทย แกมนุษยชาติ
ตอไป โครงการแบบนี้ไมใชวาจะทําสําเร็จในเวลาสั้น ๆ ตองมีโครงการระยะที่หนึ่ง ระยะที่สอง และ
ระยะตอ ๆ ไป การจัดการประชุมนี้ก็เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรูในระดับ
นักวิชาการ และการจัดนิทรรศการจะมีโอกาสใหคนที่สนใจไดมาดูไดมาศึกษาแลวก็ทราบถึงพืช
ตาง ๆ ตอไปก็ตองศึกษาเรื่องสัตวสิ่งมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งของพวกนี้เปนสิ่งนาสนใจ
เมื่อสนใจแลวก็จะมีความรูสึกอยากปกปกรักษา ไมทําลายใหเสียหายสูญสิ้นไป ก็เปนการชวย
อนุรักษเปนอยางดี…”
14) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ทรงมีพระราชดําริในการดําเนินงานของ อพ.สธ.
ในเรื่ อ งเว็ บไซต ฐานข อ มู ล พิพิธ ภัณ ฑ ธ รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ศู นย อ นุรัก ษ
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดําริกับนาย
พรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ณ อาคารชัยพัฒนา สวน
จิตรลดา สรุปไดดังนี้

ขอมูลของ อพ.สธ. ในสวนของโฮมเพจ อพ.สธ. นั้นทรงเห็นวาดีแลวที่
เจาหนาที่ อพ.สธ. ควรดําเนินการเอง เพราะไปจางคนอื่นทําจะชาและอาจไมไดตามที่ตองการ
อีกทั้งการที่จะปรับปรุงขอมูลก็ทําไดสะดวกกวา สําหรับเว็บไซต อพ.สธ. ใหไวที่เครือขายกาญจนา
ภิเษก NECTEC โดยจะทรงประสานให

ทรงใหดําเนินการเชื่อมขอมูลกันระหวางศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอ
พรรณไม กรมป า ไม กั บ ศู น ย ข อ มู ล พั น ธุ ก รรมพื ช สวนจิ ต รลดา และทรงให ดํ า เนิ น การทํ า
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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ฐานขอมูลพรรณไมแหงโดยการบันทึกภาพตัวอยางพรรณไมแหง บันทึกลงแผน photo CD และ
บันทึกขอมูลพรรณไมเมื่อแลวเสร็จใหทําสําเนาใหหนวยงานนั้น ๆ

ให มี ก ารประชุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญด า นพฤกษศาสตร อ นุ ก รมวิ ธ านและผู ที่
เกี่ยวของในเรื่องการจัดโปรแกรมเงื่อนไขเวลาเปดขอมูลและใหมีการทํารายละเอียดการขอใช
ขอมูล

พื้ น ที่ ศู น ย อ นุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อพ.สธ. ตํ า บลคลองไผ อํ า เภอสี คิ้ ว
จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 395 ไร อาคาร 21 หลัง เปนพื้นที่ราชพัสดุ ใชเปนพื้นที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช หองปฏิบัติการเริ่มดําเนินการป พ.ศ. 2543 มีพระราชวินิจฉัยวา
“ หากหนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตร หรือหนวยใดมีความจําเปนที่จะยายไปให
ทําเปนโครงการเฉพาะไปกอน ”

การกอสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พื้นที่บริเวณ
เขาหมาจอ ของกองทัพเรือ มีพระราชวินิจฉัยวา
“ใหกองทัพเรือขอจาก กปร. เอง สําหรับพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย เมื่อเสร็จแลวใหกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบ จัดการ โดยทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนฝายวิชาการ ใหมีการศึกษาตอเนื่อง”

องคประกอบคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริฯ โปรดเกลาฯ
ใหนายแกวขวัญ วัชโรทัย เปนประธานคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และให ดร.พิศิษฐ วรอุไร เปนที่ปรึกษา นายพรชัย จุฑามาศ เปน
รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และรับสั่งใหนายอํา
พล เสนาณรงค องคมนตรี มาดูโครงการเนื่องจากทํางานดานนี้หลายโครงการ จะไดทราบวา
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินการอยางไรบาง

โครงการศึกษาทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทย เปนโครงการที่
แยกตางหากจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ” โดยเปนของโครงการ
สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา แตปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ
15)
แสมสาร

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานที่เกาะ

พระราชทานพระราชดําริกับกองทัพเรือ ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงวาง
แผนจารึกพระราชกระแส และทอดพระเนตรความกาวหนาของ อพ.สธ.-ทร. ณ เกาะแสมสาร
ดังนี้
มีพระราชกระแสตอผูบัญชาการทหารเรือ ณ เนินจุดที่ 2 หลังจากรับฟงการถวาย
รายงานฯ และทอดพระเนตรแบบจําลองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ความวา
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“ เมื่อสรางทาเทียบเรือแลว คนคงขึ้นไปที่เกาะกันมาก”
ในการนี้ผูบัญชาการทหารเรือไดกราบบังคมทูลวา
“ คงไมมากเพราะอยูในพื้นที่กองทัพเรือ ”
มีพระราชกระแสตอนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ณ ชายหาดหนาอาคาร
ทรงงาน ความวา
“ เปนโอกาสดีที่นักเรียนไดมาเรียนรูในวันนี้ เปนความรูท ี่ไมมีในโรงเรียนปกติ
ซึ่งเปนหนาทีข่ องทหารเรือ ที่จะทํางานรวมกับประชาชน ในการดูแลประเทศไทยอีกแงหนึ่ง ”
ทรงมีพระราชกระแสกับผูที่รวมโตะเสวยพระกระยาหารวาง ณ อาคารทรงงาน
ความวา
“…ที่เกาะแสมสารจะทําแบบเกาะปอรเกอรอลสไมได เพราะเกาะของเราเล็ก
ฉะนั้นควรใหคนมาดูแลวกลับไป ไมมีที่ใหคา ง…”
“… ทําที่นี่ใหเรียบรอย ไมตอ งไปที่อื่น เพราะที่อื่นไมสามารถคุมคนได…”
“… การกอสรางเอาแคน…ี้ ”
16) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ทรงพระราชทานแนวทางดําเนินงานของ
อพ.สธ. เพื่อเขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปที่สี่
ทรงพระราชทานพระราโชวาท ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต ณ หองประชุม สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต
“ ขาพเจายินดีและขอบคุณทุกทานที่มาพรอมกันในวันนี้ ดังที่ไดทราบแลววา
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินมา 10 ปแลว ซึ่งที่ผานมา
เห็นไดชัดวามีหลายหนวยงานที่ดําเนินงานในลักษณะ ใกลเคียงกัน แตหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งจะทํา ครอบคลุมใหประสบผลสําเร็จนั้นทําไดยาก ตองรวมมือ
รวมใจและวางแผน รวมกัน ตกลงกันใหแนนอนวาใครจะทําสวนใด เพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน
เกิดความสมบูรณในการศึกษาวิจัย เกิดความกาวหนาและเปนประโยชนทางวิชาการ การประชุม
ในครั้งนี้เปนการตอเนื่องใหเห็นวาโครงการแบบนี้ใชวาจะสําเร็จในเวลาสั้นๆ ที่ตองมีโครงการใน
ระยะที่หนึ่ง ระยะที่สอง โดยที่ขณะนี้อยูใน ระยะ 5 ปที่สาม และจะมีระยะตอๆ ไป การประชุม
นี้เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มพูนความรูระดับนักวิชาการ ได เพื่อเปนการสงเสริมให
สถาบันตาง ๆ มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตางๆ และบุคคลที่สนใจไดมี โอกาสปฏิบัติงาน ที่
ศึกษาพืชพรรณตางๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรได
รวบรวมเปนหลักฐานไว และเพื่อเปนสื่อในระหวางสถาบันตางๆ บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาให
สามารถร ว มใชฐ านข อ มู ล เดี ย วกั น เพื่ อให ก ารศึ กษาไม ซ้ํ า ซอ น สามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การให
ก า วหน า เป น ประโยชน ใ นทางวิ ช าการได ทํ า ให เ ห็ น ว า โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ ได
กลายเปนศูนยรวมของผูมีความรู ความสามารถ และเสียสละ พรอมที่จะเปนพลังที่สําคัญของ
แผนดิน เกิดประชาคมวิจัยและวิชาการที่มีศักยภาพสูง งานของโครงการฯ ในปจจุบันไดเกี่ยวของ
กั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ไ ม เ ฉพาะแต พื ช เท า นั้ น สิ่ ง ไร ชี วิ ต เช น หิ น ดิ น แร และ
สิ่งมีชีวิตแทบทุกประเภทก็อยูในเปาหมายดวย เชนกัน ทั้งหมดลวนมีผลกระทบที่สําคัญตอความ
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อยู ร อดของชาติ และประการที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การร ว มงานของผู ค นจากหลายสถาบั น ที่ มี ทั้ ง
ธรรมชาติของการทํางาน ที่เหมือนกันและตางกัน แตมาทํางานดวยจุดมุงหมายเดียวกันคือการ
รวมสนองพระราชดําริ ในการเรียนรูทรัพยากร การใชประโยชน และการสรางจิตสํานึกของคน
ในชาติ ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ม รรคผลที่ ยั่ ง ยื น การปฏิ บั ติ ที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น อยู ในขณะนี้ เป น การสร า ง
วัฒนธรรมใหมของการทํางาน หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งนี้ ทั้ง
คณาจารย นักวิจัย ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของมีความสุขสวัสดีทั่วกัน ”
17) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 ทรงมีพระราชวินิจฉัยในการจัดตั้งศูนยเรียนรู
อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก
1. ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯคลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี (แปลง 905)
18) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชวินจิ ฉัย ITPGR
ทรงมีพระราชวินิจฉัย จากสถานการณที่มีผลจากอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ที่ รล
0008/3133 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ในเรื่อง “สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย
พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR)”
“...หากผลการวิจัย และประชาพิจารณ ประเทศไทยยังไมพรอม ก็ขอใหชะลอไป
กอน ระหวางนี้ ขอใหนักวิชาการทุกฝายรวมมือกัน เตรียมคนใหพรอมโดยเรงดวน เพราะวันที่
จําเปนตองรับการนี้ ตองมาถึงสักวันหนึ่ง....”
19) วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่อง DNA Fingerprint
ทรงมีพระราชกระแส ในเรื่อง “การดําเนินการ ใหมีการทํา DNA Fingerprint”
ณ ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา กรุ ง เทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กั บ นายพรชั ย
จุฑามาศ ความวา
“ ไดไปกับ สมศ. (สํานักมาตรฐานการศึกษา) มา เห็นวาโรงเรียนยังสัมพันธกับ
ชุมชนนอย ทําอยางไร ใหชุมชนมาใหโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ชวยในการอนุรักษพันธุกรรม
พืช และใหมีการทํา DNA Fingerprint ในโรงเรียน”
20) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทรงพระราชทานแนวทางดําเนินงานของ อพ.สธ.
เพื่อเขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปที่สี่
พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ ทรัพยากร
ไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว” ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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“ ขาพเจายินดีที่ไดมาพบกับทานทั้งหลายอีกวาระหนึ่งในวันนี้ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินงานมาถึงปนี้เปนปที่ 12 โครงการฯ รวมแรง
รวมใจกับหนวยงานและสถานศึกษา หลายหนวยงาน หลายสถาบัน ปฏิบัติงานดานศึกษาและ
อนุรักษพันธุพืชตางๆ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร และรวบรวมผลการศึกษาวิจัยไวเปนหลักฐาน
เปนศูนยรวมขอมูลทางพันธุกรรมพืชที่สถาบันการศึกษาตางๆ และผูสนใจสามารถเขารวมใช
ฐานขอมูลได ปจจุบันงานของโครงการฯ มิไดจํากัดเพียงศึกษาอนุรักษพันธุพืชเทานั้น แตขยายวง
กวางไปถึงการศึกษาเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่นดวย เชน ดิน หิน แร และสิ่งมีชีวิตทุก
ประเภท ทุกสิ่งที่กลาวมาลวนแตมีความเกี่ยวพันกัน สิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดไปก็จะกระทบตอการดํารง
อยูของชาติและประชาชน นอกจากศึกษาสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติแลว การใหความรูแก
ประชาชนก็เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการใชประโยชนจากธรรมชาติอยางเหมาะสม วิธี
สงวนรั ก ษา เพื่ อ ทุ ก คนจะได ใ ช ป ระโยชน ร ว มกั น อย า งยั่ ง ยื น ตลอดไป การประชุ ม ครั้ ง นี้ มี
คณาจารย นั ก วิ จั ย นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และเกษตรกรจํ า นวนมาก เข า ร ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณและขอคิดเห็น ขาพเจาหวังวาทุกทาน จะไดรับประโยชนจากการประชุมโดยทั่วกัน”
21) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องพันธุกรรมเห็ด
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว”
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง
ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย จุฑามาศ ระหวางเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการสรุปของ
หนวยงาน สวนราชการ ที่สนองพระราชดําริ บอรดนิทรรศการ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
พระราชกระแสโดยสรุป
“ ใหทําเรื่องพันธุกรรมเห็ด มีพระสหายทํางานรวมกับตางประเทศ ขอมูลและ
พันธุกรรมเห็ด ถูกนําเอาไปหมด”
22) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชวินิจฉัยในเรื่องพื้นทีศ่ ูนยอนุรกั ษ
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว”
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง
ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย จุฑามาศ ระหวางเสด็จทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณแปลง
เกษตรอินทรีย
พระราชกระแสโดยสรุป
“ เรื่องพื้นที่คอยๆทําไป เรื่องเกษตรมีคนทํากันหลายคน อาชีวะเกษตรคอยคุย
กัน ใหไปเจรจากับโรงเรียนจิตรลดา เรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ”
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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23) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย
ทรงมีพระราชกระแสกับรองผูบังคับการหนวยสงครามพิเศษทางเรือ ระหวาง
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในวันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง
ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความวา
“ พิพิธภัณฑนี้ทหารเรือจะดูแลเองใชหรือไม ”
24) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องเกาะแสมสาร
ทรงมีพระราชกระแสกับผูรวมโตะเสวยในสวนกองทัพเรือ พระราชทานใหกับ
ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอกกําธร พุมหิรัญ) และผูรวมโตะเสวย อาทิ เลขาธิการ
พระราชวัง (นายแกวขวัญ วัชโรทัย) กรรมการที่ปรึกษาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ (ฯพณฯ องคมนตรี อํ า พล เสนาณรงค ดร.พิ ศิ ษ ฐ วรอุ ไ ร)
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ผู ว า
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ โตะเสวยพระกระยา
หารกลางวัน ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยฝกอบรม โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
พระราชกระแสโดยสรุป
“ ไมควรมีสิ่งกอสรางเพื่อการพักคางคืน บนเกาะแสมสาร ”
“ ทรงรับทราบการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งตอไปในป พ.ศ.2550
ในเรื่อง “ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” ที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจะเปดพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม ”
25) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 พระราโชวาทใหตระหนักในการอนุรักษทรัพยากร
อื่น ๆ นอกเหนือจากพรรณพืช
ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน
และ พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต. แสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
“ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย :
ประโยชนแทแกมหาชน ที่จัดขึ้นในวันนี้ ขาพเจารูสึกชื่นชมที่ไดทราบวา งานของโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ขยายไปถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ขอขอบใจหนวยงานทุก ๆ หนวย
ที่มีสวนชวยสนั บสนุ นใหก ารดํา เนินงานของโครงการกา วหนาไปด วยดี ประเทศไทยเราเปน
ประเทศที่มีความสมบูรณมาแตโบราณกาล ดวยเหตุที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายทั้งพืช
สัตว และแรธาตุ สมดังคําที่กลาววา “ทรัพยในดินสินในน้ํา” ทรัพยากรเหลานี้ใหคุณประโยชน
เกื้ อ กู ล แก ช นทุ ก หมู เ หล า ในด า นการยั ง ชี พ อี ก ทั้ ง สร า งภาวะสมดุ ล ให แ ก ส ภาพแวดล อ ม
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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ทรัพยากรธรรมชาติทุก ๆ สิ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมดสิ้นสูญไปก็จะ
ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง อื่ น ๆ ต อ สภาวะแวดล อ ม และท า ยที่ สุ ด ต อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย
ทรัพยากรธรรมชาติเปนสมบัติของเราพวกเราทุกคน ไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เรา
ทุกคนจึงมีหนาที่จะตองชวยกันปกปกรักษาทรัพยากรอันมีคาใหดํารงอยู ชวยกันปลูกฝงและสืบ
ทอดเจตนารมณ เ รื่ อ งการอนุ รั ก ษ ใ ห แ ก อ นุ ช น เพื่ อ ให ป ระเทศของเรายั ง มี ท รั พ ยากรที่ จ ะ
เอื้ออํานวยประโยชนใหแกมหาชนสืบเนื่องตอไป ไดเวลาอันควรแลวขาพเจาขอเปดการประชุม
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” ณ บัดนี้ ขอใหงานบรรลุผลสําเร็จสมดังที่
มุงหมายไวทุกประการ และขอใหทุกทานประสบแตความผาสุขสวัสดีโดยทั่วกัน”
26) วั น ที่ 5 ตุ ล าคม พ.ศ. 2551 พระราโชวาทเนื่ อ งในงานประชุ ม สภาสหภาพ
อนุรักษสากลครั้งที่ 4
ณ ศูนยการประชุมนานาชาติบาเซโลนา นครบาเซโลนา ประเทศสเปน
แปลจากพระราชดํารัสภาษาอังกฤษดังความตอนหนึง่ วา
“หัวขอการประชุมนี้ คือ “โลกหลากหลายและยับยั้ง” ซึ่งสะทอนถึงความตองการ
และแนวทางอันหลากหลายที่จะรับมือกับปญหาที่เราประสบในปจจุบัน แตแทที่จริงแลว เราตางมี
เปาหมายอยางเดียวกัน นั่นคือ เราตองการรักษาโลกใบนี้ไวใหได ทุกทานทราบดีวา การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล มีความสําคัญตอการลดความยากจนและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม กระนั้นเรายังประสบกับปญหาภัยธรรมชาติครั้งแลวครั้งเลา ที่ทําใหสูญเสียชีวิต
ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพจํานวนมาก เรายังเห็นการเติบโตที่ไมยั่งยืนทั้งใน
เมืองและในชนบท อีกทั้งความยากจนก็ยังคงเปนปญหาของโลก ดังนั้น เราจึงตองพยายามมาก
ขึ้นโดยเนนการพัฒนาแบบองครวม เพื่อใหเกิดความมั่นคงของมนุษย เราทําไดอยางไร ขาพเจา
ไดเคยเห็นวิธีการตาง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในชวง 45 ทศวรรษที่ผานมา คนสวนใหญมองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพียงแค
งานพัฒนาหรือพัฒนาชนบท แทที่จริงแลวทรงเห็นเรื่องการอนุรักษธรรมชาติเปนเรื่องสําคัญที่สุด
เพราะเปนกุญแจของการพัฒนาอยางยั่งยืน ขาพเจาจะขอยกเพียงบางตัวอยางมากลาว ณ ที่นี้
ดานการอนุรักษน้ํา ทุกชีวิตตองพึ่งพาน้ํา พระราชกรณียกิจดานชลประทาน ก็เพื่อใหมีน้ําใชใน
ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร การควบคุมน้ําทวม ก็เพื่อมิใหน้ําสวนเกินไปทําลายสิ่งแวดลอม ทรง
มีวิธีการจัดการน้ํามากมาย อาทิ การสรางเขื่อนขนาดเล็กอยางเปนระบบ การทําฝนหลวงเพื่อนํา
น้ํา ในบรรยากาศมาใช การจั ด การน้ํ า ที่ดี ช วยเจือ จางและขับ ไลน้ํ าเสี ย ออกไป ส วนน้ํา เสีย ก็
สามารถกลับคืนเปนน้ําดีได โดยใชวิธีการกรองทางชีวภาพและวิธีกลอื่น ๆ ครั้งหนึ่งเกิดไฟปา
บริเวณปาพรุ ซึ่งเปนระบบนิเวศนที่พิเศษมาก ทรงดับไฟดวยการทําฝนเทียมโดยใหตกในแหลง
น้ําที่จะไหลเขาสูปาพรุ ดานการอนุรักษดิน ปญหาการกัดเซาะและดินถลม สามารถปองกันได
ดวยการทําแปลงขั้นบันได โดยปลูกพืชทองถิ่นและหญาแฝก ที่มีระบบรากที่ยาวและแข็งแรง ทรง
มีวิธีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในการจัดการกับดินที่มีปญหา เชน การใสสารอินทรียเพื่อปรับปรุง
ดิน การแกไขดินเปนกรดเนื่องจากซัลเฟด โดยแกไขที่ตนเหตุ การปลูกหญาแฝกเพื่อปรับปรุงดิน
ดานที่แข็งมากแมกระทั่งศิลาแลง เพราะรากของหญาแฝกแข็งแรงมาก สามารถชอนไชดินที่แข็ง
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ได ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ถาเราไมไปทําลายปา ปาก็จะสามารถฟนฟูไดเอง เราคงไม
มีวันที่จะมีเจาหนาที่จํานวนมากพอที่จะเฝาปาไดทุกจุด ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของคนในทองถิ่นที่จะ
ชวยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณคายิ่ง หากไดรับน้ําจากเขื่อนที่ควบคุมปริมาณน้ําได และ
ปลูกตนออนของพืชทองถิ่น โดยเฉพาะไมผล ไมที่เปนพลังงานและไมสําหรับการกอสราง ปาจะ
กลับเปนปาสมบูรณได และปาที่สมบูรณจะอนุรักษน้ํา รวมทั้งเปนแนวฉนวนที่กั้นไฟปาไดดวย ใน
ระยะแรก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอนุรักษตนยางนา เมื่อ ค.ศ. 1960 ทรงเก็บรวบรวม
เมล็ดจากปา นํามาปลูกในสวนจิตรลดา ปจจุปนตนยางนาเจริญแพรพันธุไดดี แตในที่ซึ่งเคยเก็บ
เมล็ดมาก็ไมพบตนยางนาเหลืออยูแมแตตนเดียว ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถอนุรักษ
ไดทั้งในหองทดลองและในแหลงธรรมชาติ โดยมีฐานขอมูลอิเล็คทรอนิกสเก็บรวบรวมขอมูลไว
ขาพเจาไมมีเวลาที่จะกลาวถึงการอนุรักษพันธุสัตวน้ําและจุลินทรีย ดานการทําแผนที่ ตัวอยาง
สุดทายคือการทําแผนที่ นักวางแผนจะตองทราบวาทรัพยากรทั้งหลายมีอยูจริงในจุดใดบาง ตองรู
วาน้ําไหลไปทางทิศใด ภูมิประเทศมีระดับความสูง ความลาดชันเทาใด เราตองรูประเภทของหิน
ดิน และพืชจากแผนที่เหลานี้ เราอาจใชภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียมเพื่อใหขอมูล
ขณะปจจุบันไดอีกดวย”
27) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ. และ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาท ใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนอง
พระราชดําริฯในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐาน
ไทย และ ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
“ ข า พเจ า ยิ น ดี ที่ ไ ด ม าเป น ประธานเป ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐานไทย” ที่จัดขึ้นในวันนี้
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ไดรับการสนับสนุนอยางดียิ่งจากหนวยงาน
ราชการหลายฝ า ยที่เ ห็ น วา งานของโครงการเป น ประโยชนแ กชุม ชนและประเทศชาติ ทํ า ให
โครงการสามารถขยายงานศึ ก ษาค น คว า ออกไปอย า งกว า งขวาง สนองพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางเต็มที่เชนในปจจุบันโครงการปฏิบัติงานศึกษาวิจัยและอนุรักษ
พันธุกรรมพืชดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร มีการสงเสริมใหโรงเรียนในทองถิ่นตางๆ จัดทําสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน เพื่อนักเรียนจะไดศึกษาเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติประจําทองถิ่นของตน
และใชสวนพฤกษศาสตรเปนหองเรียนทางธรรมชาติ ปลูกฝงใหนักเรียนรักธรรมชาติ รักทองถิ่น
และเปนกําลังชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ งานของโครงการในปจจุบันมิใชเพียงอนุรักษ
พันธุกรรมพืชเทานั้น แตยังขยายไปถึงการศึกษาคนควาเกี่ยวแกสิ่งมีชีวิต ทั้งบนบกตามเกาะแกง
ตางๆ ลงไปจนถึงในทองทะเล ที่ทางกองทัพเรือรับเปนผูดําเนินการจนประสบผลสําเร็จ เห็นได
จากการที่สามารถจัดตั้งพิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ที่อําเภอสัตหีบ ศูนย
อนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรภาคตะวั น ออก และศู น ย ล ายพิ ม พ ดี เอ็ น เอ ที่ จ ะเป ด ในวั น นี้
นับเปนความสําเร็จที่นาปลื้มใจอีกขั้นหนึ่ง
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ขาพเจา ยิ นที่ไดทราบวา การประชุม ครั้งนี้มีห นว ยราชการ สถานศึ กษา และ
เครือขายเกษตรกรเขา รวมงานเปนจํานวนมาก หวังวา ทานทั้งหลายจะไดรั บความรูจากการ
ประชุมครั้งนี้ และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกชุมชนของตนไดเปนอยางดี
ได เ วลาอั น ควรแล ว ข า พเจ า ขอเป ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
“ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐานไทย” ณ บัดนี้ ขอใหงานบรรลุผลสําเร็จดังวัตถุประสงคทุก
ประการ และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในที่นี้ ประสบแตความสุขความเจริญสืบไป
28) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 พระราชวินิจฉัยและพระราชทานแนวทางการ
ดําเนินงานในพื้นที่ กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอ ํานวยการ อพ.สธ. นํา พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ ทูลเกลาฯ ถวาย
แผนแมบทการดําเนินงาน อพ.สธ. ในพื้นที่กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และขอพระราชทานพระราช
วินิจฉัย ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สรุปความวา
1. พื้นที่ของทางภาคตะวันตกมีสภาพเปนเขาหินปูน และพืชพรรณธรรมชาติ มีความ
พิเศษกวาพื้นที่อื่น ควรมีการเฝาระวัง ไมใหมีคนมาตัดไม จัดทําทะเบียนพิกัดตนไม
รวบรวมพันธุกรรมพืช นํามาบันทึกไว
2. ทรงยกตัวอยางการดูแลพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ของกองทัพเรือ พรอมทั้ง
กลาวชมเชยวาดูแลดี
3. พื้นที่ กกส.สทพ.นทพ. มีพื้นที่มาก ใหปฏิบัติตอนนี้คือการเก็บรักษาพื้นที่และทําการ
สํารวจอยางเดียว
4. พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ใหคํายืนยัน
รับสนองพระราชดําริจะดําเนินการตามแผนแมบทที่ไดทูลเกลาฯถวาย
29) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 พระราชทานกับหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
พระราชทานแนวทางใหขยายพันธุคางคาวคุณกิตติ
30) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมภิ าค
ครั้งที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
“ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปนประธานเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันนี้
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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โครงการสวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย นเป น งานที่ สื บ เนื่ อ งต อ จากงานอนุ รั ก ษ
พันธุกรรมพืช เนื่องดวยในหลาย ๆ โรงเรียนมีพืชพรรณหลายชนิด บางชนิดเปนไมหายากหรือ
เปนไมเฉพาะถิ่น ควรอนุรักษไวเพื่อเปนแหลงศึกษา หรือเพื่อประโยชนในดานอื่น ๆ ประโยชนใน
ดานการศึกษาเบื้องแรก คือการฝกฝนเด็กใหรูจักสังเกตพืชพรรณไมตาง ๆ เปนการเรียนรูจากสิ่ง
ที่มีอยูในธรรมชาติรอบตัวเด็กเอง ฝกใหคนควาหาขอมูลทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ และสืบถามหา
คําตอบจากผูใหญในชุมชน เด็กและผูใหญเมื่อมีปฏิสัมพันธกันจะมีผลใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน
นอกจากนี้เด็กจะไดฝกการทํางานรวมกัน รูจักออกความเห็น ฟงความเห็นของผูอื่น กิจกรรม
เหลานี้ลวนชวยเสริมสรางความสามารถในการเรียนรูตลอดจนอุปนิสัยที่ดีใหแกเด็ก เด็กไดรับ
การปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรักทองถิ่นและสมบัติที่มีใน
ทองถิ่นตั้งแตยังเยาววัย เมื่อเจริญเติบโตตอไปก็จะเปนที่พึ่งของถิ่นฐานและชาติบานเมืองได
ข า พเจ า ขอขอบใจหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ๆ ฝ า ยที่ ร ว มมื อ และสนั บ สนุ น
ชวยเหลือโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนอันดีมาตลอด หากปราศจากความรวมมือรวม
ใจกันของทานทั้งหลาย โครงการนี้ก็มิอาจจะสําเร็จเรียบรอยหรือเจริญกาวหนาดวยดีได
ได เ วลาอั น ควรแล ว ข า พเจ า ของเป ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ขออํานวยพรใหงานบรรลุวัตถุประสงคทุก
ประการ ทั้งขอใหทุก ๆ ทานที่มาประชุมพรอมกันในที่นี้ประสบแตความสุขสวัสดีจงทั่วกัน”
31) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 พระราโชวาทในเรื่องความสําคัญตอการใสใจตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และการสรางจิตสํานึกตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมโดยการศึกษาเรียนรูโดยงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงานจัดการประชุมนานาชาติ “การประ
ชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน 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 ทรงมีพระราชดํารัสเมื่อเวลา 16.30 น. โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี นางอิรินา โบโกวา ผูอํานวยการใหญ องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ องคการยูเนสโก พรอมผูบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผูนําดาน
การศึกษาของชาติสมาชิกองคการยูเนสโก ที่มาเขารวมการประชุมจาก 34 ประเทศทั่วโลก ให
ผูเขารวมประชุมในการประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมรอยัล
คลิฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี แปลจากพระราชดํารัสภาษาอังกฤษดังความตอนหนึ่งวา
“... ที่กรุงปกกิ่งเมื่อป 2548 ขาพเจาเปนผูหนึ่งที่สนับสนุนการศึกษาเพื่อปวงชนอยาง
แข็งขัน เห็นไดจากผลงานของขาพเจาตลอด 30 ปที่ผานมาและที่จะทําตอไปในอนาคต นานา
ประเทศสวนใหญรวมทั้งประเทศไทย มีความกาวหนาดวยดีในการดําเนินการตามเปาหมายทั้ง 6
ขอ ของหลักการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งขาพเจาขอแสดงความยินดีในความสําเร็จดังกลาว ชวงยี่สิบ
ปที่ผานมา มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั่วโลก กอใหเกิดปญหาและวิกฤติใหม ๆ ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต เรากําลังเผชิญหนาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมสิ่งแวดลอม
ความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานน้ํามันและถานหินที่ลดนอยลง โครงสรางทาง
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)

91
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุและการขยายชุมชนเมืองอยางรวดเร็วในหลายประเทศ
ไดนําไปสูปญหาสังคมและเศรษฐกิจในเวลาอันสั้น ชวงยี่สิบปที่ผานมา มีความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วทั่วโลก ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่
เขตรอน ซึ่งอุดมดวยความหลากหลายทางชีวภาพและธัญญาหาร ดังนั้นในอนาคตความมั่นคง
ทางอาหารของโลกอาจอยูในภาวะสุมเสี่ยง นานาชาติไดปรึกษาหารือกันและทําความตกลงที่จะ
ชวยกันชะลอความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไมพึงประสงคดังกลาว การประชุมตางๆ ลวนแตระบุวา
การศึกษา คือกุญแจสําคัญ สองทศวรรษผานไปแลว จากนี้ไปการศึกษาเพื่อปวงชน มีภารกิจสอง
ประการ ประการแรก คือ การยืนหยัดหลักการทั้ง 6 ขอ ที่เกี่ยวกับสิทธิของมนุษยทุกคนที่จะ
ไดรับการศึกษาพื้นฐาน ประการที่สอง คือ ความรับผิดชอบของทุกคนในฐานะพลเมืองโลกที่
จะตองรวมรับผิดชอบปญหาของโลก ดังนั้นการศึกษาเพื่อปวงชน จึงมิใชเปนเพียงการรู
หนังสือและทักษะเทานั้น แตหมายรวมถึงความรู ทักษะและความใสใจปญหาของโลกดวย
กวา 30 ป ที่ผานมา ขาพเจา ไดสอดแทรกหลักการดังกลาวในกิจกรรมการเรียนรูหลาย
รูปแบบใหแกนักเรียนในโรงเรียนที่หางไกลตลอดมา อาทิ มีบทเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใน
และนอกหลักสูตร ในแตละโรงเรียนนักเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย เพื่อ
ผลิตอาหารบริโภคกันเอง นักเรียนจะเรียนรูวิธีการบริหารจัดการน้ํา พลังงาน และขยะ
เพื่อรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของตน แตละโรงเรียนจะมีสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนโดยเฉพาะพืชและพันธุไมทองถิ่น กิจกรรมดังกลาวชวยใหนักเรียนรักธรรมชาติ
และสนใจอยางจริงจังเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษทรัพยากรพันธุ
กรรมและสิ่งแวดลอมกลาวคือ นักเรียนเหลานี้ไดเรียนรูและปฏิบัติการตามทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การศึกษาสามารถสรางความตระหนักรู ทักษะที่
จําเปน และนิสัยใหแตละบุคคลสามารถรับมือกับปญหาเหลานั้นทั้งสวนตัว ครอบครัวและ
ชุมชน สวนผูที่มีทักษะวิชาชีพในระดับสูงขึ้นก็จําเปนตองเรียนรูวาองคกรของเขาควรจะมี
สวนชวยเหลือสังคมอยางไร... ”
32) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ.
และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ
และ เปดพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อ.เมือง จ.นครราชสีมา
“ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :
กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ในวันนี้ ขาพเจารูสึกชื่นชม
ที่ไดทราบวางานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ไดขยายไปถึงองคการบริหารสวนทองถิ่น
ดําเนินงานอนุรักษทรัพยากร อาทิ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ ครอบคลุมไป
ถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญาที่จะกอใหเกิดประโยชนทั้งในดานเศรษฐกิจ ดานการธํารง
แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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รักษาสภาพแวดลอมใหคงสภาพที่ดี และดานการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาที่บรรพบุรุษได
ตั้งใจสืบสานกันมาใหดํารงอยูและเกื้อกูลประโยชนแกคนรุนนี้และรุนตอไป ประเทศไทยเปน
ประเทศหนึ่งที่อุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติ แตดวยเหตุปจจัยหลายประการเปนเหตุใหทรัพยากร
อันอุดมพรองไปอยางน ากังวล โครงการอนุรั กษพันธุกรรมพืชฯ นอกจากดําเนินงานอนุรักษ
ทรัพยากร ยังมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป เห็นคุณคาของทรัพยากร
สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษและสงเสริมใหเยาวชนเกิดความรักในทองถิ่น ทั้งเต็มใจที่จะเขา
รวมในการบํารุงรักษาวัฒนธรรมภูมิปญญาประจําถิ่นของตนใหคงอยู ในสวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาที่จะเปดในวันนี้ก็เชื่อวาจะทําหนาที่เปนแหลงศึกษาเพิ่มพูนสติปญญาใหแกเยาวชนไดเปน
อยางดี เยาวชนจะสามารถมาเรียนรู และทําความเขาใจภาพรวมของธรรมชาตินอกเหนือจาก
เรียนในชั้นเรียน ความรูและความเขาใจจะเปนแรงบันดาลใหเกิดความสํานึกดานอนุรักษในจิตใจ
ของเยาวชนในภายหนา เยาวชนเหลานี้จะเปนแรงสําคัญในการธํารงรักษาทรัพยากรของทองถิ่น
และของชาติใหคงอยูอยางยั่งยืนเอื้ออํานวยคุณประโยชนใหแกชนในชาติไดทุกรุน
ขาพเจาขอขอบใจทุกหนวยงานที่ชวยสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ
อยางดียิ่งมาตลอด หากทุก ๆ ฝายรวมแรงรวมใจกันเชนนี้ก็เปนที่มั่นใจไดวา การดําเนินงาน
อนุรักษทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชาติจะประสบผลสําเร็จและอํานวยประโยชนสุขแก
ประชาชนโดยส ว นรวมสื บ ต อ ไป ได เ วลาอั น ควรแล ว ข า พเจ า ขอเป ด การประชุ ม วิ ช าการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย:กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ ณ บัดนี้ ขอใหการประชุมบรรลุจุดมุงหมาย
จงทุกประการและขอใหทานทั้งหลายที่มาพรอมกันในที่ประชุมนี้ ประสบแตความสุขกายสุขใจ อัน
เปนผลสืบเนื่องจากกุศลจิตของทุก ๆ ทานตลอดไป”
33) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมภิ าค
ครั้งที่ 2 ในงาน อพ.สธ.-แมโจ : ภูมิปญญาเกษตรแหงแผนดิน ณ มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม
“ ขาพเจายินดีที่มหาวิทยาลัยแมโจจัดงานแสดงภูมิปญญาดานการเกษตร และ
งานอนุรักษพันธุกรรมพืชขึ้นพรอมกัน เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดรับความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาดานการเกษตร ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรที่มีอยูใน
ทองถิ่นของตน ดวยเหตุที่ในยุคปจจุบันคนจํานวนมากมักมองวาโลกมีความเจริญกาวหนาอยาง
ยิ่งยวด ดวยวิวัฒนาการใหมและเทคโนโลยีอันทันสมัย จนอาจหลงลืมใสใจสิ่งดีงามที่มีมาแตเดิม
ที่บรรพบุรุษสรางสมมาดวยภูมิปญญา เมื่อพิจารณาโดยถี่ถวนอาจกอใหเกิดขอสงสัยวาความ
เจริญที่เห็นเปนไปอยางถูกทิศทางหรือไม งานที่มหาวิทยาลัยแมโจจัดขึ้นในครั้งนี้ สะทอนภาพ
ชีวิตตามวัฒนธรรมเกษตร และภูมิปญญาเกษตรพื้นบานของชาวลานนา ผูเขาชมงานซึ่งถือวา
เปนคนรุนใหม จะสามารถมองเห็นและเขาใจเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบัน เห็นวิถีชีวิตที่แฝงปรัชญา
ความพอเพียง และความรูของบรรพบุรุษที่เปนรากเหงาของปจจุบัน สวนที่ดีงามที่มหาวิทยาลัย
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แมโจตั้งใจแสดงออกในงานนี้ จะทําใหผูมีโอกาสไดชมงานเกิดความรูสึกซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ
ในบรรพบุ รุ ษ และความรู สึ ก รั ก ถิ่ น ฐานบ า นเกิ ด อั น อาจนํ า ไปสู ค วามคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาสั ง คม
ตลอดจนประเทศชาติโดยอาศัยรากเหงาเดิมเปนพื้นฐาน เพื่อใหเกิดความเจริญอยางยั่งยืนและ
ถูกทิศทาง ในสวนกิจกรรมอนุรักษพันธุกรรมพืชที่มีตอเนื่องกันมานาน ก็หวังจะใหเกิดประโยชน
แกเยาวชนที่ยังอยูในวัยเรียน ในแงการศึกษา สงเสริมใหเกิดความรัก ความภูมิใจในทองถิ่น และ
ความภาคภู มิ ใ จที่ ต นได มี ส ว นช ว ยในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรอั น มี ค า ของท อ งถิ่ น และของ
ประเทศชาติ ขาพเจาขออํานวยพรใหงานทุกสิ่งทุกประการที่มหาวิทยาลัยแมโจจะจัดขึ้นในวันนี้
บรรลุผลสําเร็จอยางสูงสุดสมดังที่ตั้งความหวังไว และขอใหทานทั้งหลายที่มาประชุมกันในที่นี้ถึง
พรอมดวยความสุขความสมบูรณ ความเจริญกาวหนาในการประกอบกิจการงานตาง ๆ จงทุก
เมื่อทั่วกัน ”
34) วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ. และ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสูตาโลก และ
เปดอาคาร “ราชานุรักษ” ณ เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อําเภอศรี
สวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
“ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย :
นําสิ่งดีงามสูตาโลก” ที่จัดขึ้นในโอกาสนี้
คนไทยเรานับแตอดีตกาล คุนเคยกับคํากลาวที่วา “ทรัพยในดิน สินในน้ํา” ซึ่ง
เปนคํากลาวที่ฉายใหเห็นภาพความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรอันหลากหลาย ที่มีความสําคัญ
ตอชีวิตใหญนอยทุกชีวิต ทั้งยังทําใหผืนแผนดินไทยงดงามรุงโรจน เปนที่ประจักษแกสายตาของ
ชาวโลก มาในปจจุบัน ทรัพยากรหลายสวน ตกอยูในสภาพเสื่อมโทรมถดถอย เนื่องมาจากเหตุ
ปจจัยหลายประการ ประการหนึ่งไดแก การใชประโยชนจากทรัพยากรอยางปราศจากความใสใจ
และไมคํา นึ งถึ งผลเสี ย ที่จะเกิด ขึ้น ภายหลัง ทรัพ ยากรถื อเป นสมบั ติของชาติ ของสวนรวม ที่
ประชาชนมี สิท ธิ มี สวนร วมกั น ทุ กคนจึง ควรมีจิ ต สํา นึก และควรถือเป น หนา ที่ที่จ ะหวงแหน
ปกป อ งคุม ครอง ตลอดจนอนุ รั ก ษ ฟ น ฟู ด ว ยการร ว มแรงร ว มใจ แสวงหาวิ ถี ท างบํ า รุ ง รัก ษา
คนควาหาความรูในเรื่องทรัพยากร หรือแนวทางการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อสืบทอด
สมบัติของชาติใหธํารงอยูอยางยั่งยืน และอํานวยประโยชนเกื้อกูลแกอนุชนชั้นลูกหลานของเรา
สืบเนื่องตอไป
ได เ วลาอั น ควรแล ว ข า พเจ า ขอเป ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
“ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสูตาโลก” ณ บัดนี้ หวังวาการพูดคุยระดมความคิดในที่ประชุมนี้ จะ
นําไปสูความรูและแนวทางการปฏิบัติ การขยายผลใหกวางขวางออกไป เพื่อใหงานดูแลอนุรักษ
ทรัพยากรบรรลุเปาหมาย พรอมกันนี้ ขออวยพรใหทุก ๆ ทานที่เขารวมในการประชุมประสบแต
ความสุข ความสําเร็จ ทั้งในหนาที่การงาน และในชีวิตสวนตัวโดยทั่วกัน”
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35) วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมภิ าค
ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ตําบลออมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
“ ขาพเจายินดีท่ไี ดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนระดับภู มิภาค ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้ นในโอกาสนี้ นนทบุรีเปนจังหวัดที่มีความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรกวา 400 ป อุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติที่ทรงคุณคา ทั้งทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ รวมทั้งทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ มีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมอยางเร็วทั้งเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ตางๆควรที่จะมีการสํารวจ
ฐานทรัพ ยากรท อ งถิ่น ที่ ร ว มมื อ กัน ทั้ ง โรงเรี ย น และองค กรท อ งถิ่น ชุ ม ชน เด็ก และผู ใ หญ มี
ความสัมพันธกัน จะมีผลใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน ฝกการทํางานรวมกัน รูจักออกความเห็น ฟง
ความเห็นของผูอื่น กิ จกรรมเหล า นี้ลวนชวยเสริมสรา งความสามารถในการเรียนรูตลอดจน
อุปนิสัยที่ดีใหแกเด็ก เด็กไดรับการปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความรักทองถิ่นและสมบัติที่มีในทองถิ่นตั้งแตยังเยาววัย เมื่อเจริญเติบโตตอไปก็จะเปนที่พึ่งของ
ถิ่นฐานและชาติบานเมืองได
ทรัพยากรถือเปนสมบัติของชาติ ของสวนรวม ที่ประชาชนมีสิทธิ มีสวนรวมกัน
ทุกคนจึงควรมีจิตสํานึก และควรถือเปนหนาที่ที่จะหวงแหน ปกปองคุมครอง ตลอดจนอนุรักษ
ฟนฟู ดวยการรวมแรงรวมใจ แสวงหาวิถีทางบํารุงรักษา คนควาหาความรูในเรื่องทรัพยากร หรือ
แนวทางการใชทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อสืบทอดสมบัติของชาติใหธํารงอยูอยางยั่งยืน และ
อํานวยประโยชนเกื้อกูลแกอนุชนชั้นลูกหลานของเราสืบเนื่องตอไป ขาพเจาขอขอบใจหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทุก ๆ ฝายที่รวมมือและสนับสนุนชวยเหลืองานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนอันดีมา
ตลอด หากปราศจากความร ว มมื อ ร ว มใจกั น ของท า นทั้ ง หลาย โครงการนี้ ก็ มิ อ าจจะสํ า เร็ จ
เรียบรอยหรือเจริญกาวหนาดวยดีได
ไดเวลาอันควรแลว ขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวน
พฤกษศาสตรโ รงเรี ย นระดั บภูมิภ าค ครั้ งที่ 3 ณ บัด นี้ หวังวา การพูด คุย ระดมความคิ ด ในที่
ประชุมนี้ จะนําไปสูความรูและแนวทางการปฏิบัติ การขยายผลใหกวางขวางออกไป เพื่อใหงาน
ดูแ ลอนุ รั กษท รั พ ยากรบรรลุเป า หมาย พรอมกันนี้ ขออวยพรใหทุ ก ๆ ทา นที่เข าร วมในการ
ประชุมประสบแตความสุข ความสําเร็จ ทั้งในหนาที่การงาน และในชีวิตสวนตัวโดยทั่วกัน ”
36) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ. และ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
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ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสิ่งสินตน และ
เปดพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
“ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :
หวนดูทรัพยสิ่งสินตน ที่จัดขึ้นในวันนี้ คนไทยเราใชทรัพยากรธรรมชาติเปนฐานในการดํารงชีวิต
มาเปนเวลานาน และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในหลายๆ ดาน จนทรัพยากรที่มีอยู
ถดถอยเสื่อมโทรมลง เกิดผลกระทบแกชีวิตความเปนอยูของคน จึงตองมีการคิดทบทวนในเรื่อง
การอนุรักษ วาจะมีวิธีทางใดที่จะฟนฟูรักษา เพื่อใหมีทรัพยากรธรรมชาติใชอยางยั่งยืนตลอดไป
จนถึงอนุชนรุนหลัง
แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ โดยเริ่มตนจากหนวยเล็กๆ ไดแกใน
ชุม ชนหรื อ ท อ งถิ่น เป น แนวทางที่ เ ห็ น ว า จะสั ม ฤทธิ์ ผ ล แต ล ะท อ งถิ่ น ย อ มมี ฐ านทรั พ ยากรที่
แตกต า งกั น ไป แต ล ะชุ ม ชน แต ล ะท อ งถิ่ น ควรได ท บทวนศึ ก ษาดู ว า ในถิ่ น ที่ อ ยู ข องตนมี
ทรัพยากรธรรมชาติอะไรบา ง มีค วามเสื่อมโทรมเสียหายอะไรอยา งไร และทุกฝายทั้งหนวย
ราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชนในทองถิ่นนั้น จะตองชวยกันคิด ชวยกันหาวิธีการสงวนรักษา
โดยถือวาเปนทรัพยสินของสวนรวมที่ทุกคนมีสิทธิ์ใชประโยชน เมื่อทรัพยสินเสียหาย ก็ตองมี
สํา นึกรับผิ ดชอบรวมกัน แก ไข เมื่ อทุกท องถิ่น ทุกชุมชน ทํา ได ดังนี้ต ลอดทั่วถึงกัน ก็เทา กับ
ประชาชนทั้งประเทศ ไดรวมรับผิดชอบ ไดรวมกันสงวนรักษาทรัพยากร ตออายุทรัพยากรของ
ชาติใหคงอยูยั่งยืนไปจนชั้นลูกหลาน
ขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย
สิ่งสินตน ขอใหการประชุมบรรลุเปาหมายตามที่ปรารถนาทุกประการ และขอใหทานทั้งหลาย
ที่มาพรอมกันในที่ประชุมนี้ มีความสุขสวัสดีทุกเมื่อทั่วกัน ”
37) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราช
ดํ า ริ ฯ ในการเป ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการสวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย น และฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ พระราชวังดุสิต (สนามเสือปา) กรุงเทพมหานคร
“ ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานครรับเปนเจาภาพจัด
ขึ้ น ในโอกาสนี้ การประชุ ม ครั้ ง นี้ เ ป ด โอกาสให ค รู แ ละนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นสมาชิ ก สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรทองถิ่นในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดแสดงผลงานความกาวหนาทางวิชาการ และผลการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตร โ รงเรี ย นที่ ค รู แ ละนั ก เรี ย นปฏิ บั ติ ร ว มกั น และผลการดํ า เนิ น การสํ า รวจฐาน
ทรัพยากรทองถิ่นที่องคการบริหารสวนตําบลในทองถิ่นตางสนับสนุนชวยเหลือมาเปนอยางดี
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และปฏิบัติงานรวมกับชุมชน โรงเรียน ตลอดจนสถาบันระดับอุดมศึกษาอยางใกลชิดมาเปน
เวลานาน ยังผลใหชุมชนมีขอมูลที่จะใชในการธํารงคสิทธิ์ในทรัพยากรนั้นๆ
ข า พเจ า ขอขอบใจกรุ ง เทพมหานคร และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ๆ ฝ า ย ที่
สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร ใ นโรงเรีย น และงานฐานทรั พ ยากรทองถิ่ นเป นอย า งดี การ
ร ว มมื อ ร ว มใจร ว มคิ ด กั น อย า งแข็ ง ขั น เช น นี้ จะทํ า ให ง านอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ ง แวดล อ มชุ ม ชนสั ม ฤทธิ์ ผ ล งานสวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย นจะช ว ยสร า งเยาวชนที่ มี จิ ต ใจ
เปนนักอนุรักษ มีความเขาใจเหตุและผลของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตั้งแตเยาววัยอันจะสงผลดีตอไปในอนาคต
ได เ วลาอั น ควรแล ว ข า พเจ า ขอเป ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและฐานทรัพยากรทองถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 ณ บัดนี้ ขอใหการประชุม
บรรลุผลที่สามารถนําไปปฏิบัติและขยายผลออกไปไดกวาง เพื่อความเจริญยั่งยืนในทุกชุมชน สืบ
ตอไป ”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา

1) วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ทรงใหเห็นความสําคัญของการอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม เพื่อชนรุน หลัง
พระราชดํารัสในพิธีเปดการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรมหัวขอแนว
ทางการอนุรักษเชิงบูรณาการเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ดังความตอนหนึ่งวา
“.....ความเจริญกาวหนาที่เปนไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน มีผลกระทบใหวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของคน และสภาพแวดลอมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตตามแบบ อยางที่
มีมาแตเดิม ในปจจุบันแทบไมมีเหลือใหชนรุนหลังไดซึมซับความงามของวัฒนธรรมที่ตกทอดมา
แตอดีต ชุมชนเหลานี้เปนตัวอยางที่ดีของคําวาความพอเพียง คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยกันได และ
อยูรวมกันอยางสงบสุข มีขนบประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาชาญฉลาด ชุมชนลักษณะนี้มีคุณคา
ทางวัฒนธรรมและจิตใจ เปนประโยชนดานการศึกษาในแงมุมตาง ๆ ปจจุบันมีใหเห็นเพียงไมกี่
แหง หากไมชวยกันอนุรักษไวก็จะสูญสลายไปอยางนาเสียดาย....”
2) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทรงใหเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถิ่น
พระราชดํารัสในงานเทศกาลพิพิธภัณฑทอ งถิ่น พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ดังความตอนหนึ่งวา
“....พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนที่เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของ บันทึกเรื่องราว ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของผูคนในทองถิ่น
ตาง ๆ การที่พิพิธภัณฑทองถิ่นจํานวนมากจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมารวมกิจกรรมกันใน
ครั้งนี้ เปนโอกาสอันดีที่ผูเขาชมงานจะไดศึกษาขอมูลความรูเบื้องตนของพิพิธภัณฑทองถิ่นหลาย
แหงไดในคราวเดียว ขณะเดียวกันผูดําเนินงานพิพิธภัณฑทองถิ่นก็จะไดเรียนรูลักษณะความคลาย
คลึงหรือแตกตาง และแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูความรวมมือเพื่อ
พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นใหกาวหนา สามารถทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูของคนทั้งในและนอกทอง
ถิ่นไดอยางเขมแข็งยั่งยืน...”
3) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทรงใหอนุรักษภมู ิปญญาไทย “ยางรัก”
พระราชดํารัสในการประชุมวิชาการนานาชาติ ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษภูมิปญญาไทย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 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 ดังความตอนหนึ่งวา
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“....คนในซีกโลกตะวันออกหลายเชื้อชาติรูจักนํายางรักมาใชประโยชนมานานนับพัน ๆ
ปทั้งในชีวิตประจําวัน ไดแก การใชยางรักเคลือบพื้นไมใหสวยงามคงทน หรือภาชนะสานให
บรรจุของเหลวได และใชในงานศิลปะ คนไทยก็ใชยางรักเปนวัสดุสําคัญในการสรางสรรคงาน
ประณีตศิลปขั้นสูงมาเปนเวลานาน งานลงรักปดทอง เขียนลายรดน้ํา งานชางประดับมุก ประดับ
กระจกหรื อ งานหั ต ถกรรมทั่ ว ไป เช น การทํ า เครื่ อ งเขิ น ล ว นต อ งใช ย างรั ก คุ ณ ภาพดี เ ป น
องคประกอบสําคัญ ยางรักที่ดีควรเปนยางรักธรรมชาติที่มีคุณภาพ ซึ่งนับวันจะขาดแคลน เพราะ
ไมรักมีนอยลง เปนเหตุใหมีการใชสารเคมีเจือปน ทําใหยางรักมีคุณภาพต่ํา ไมคงทน ใชงานได
ไมดี การวิจัยและพัฒนาสายพันธุรัก สงเสริมการปลูกไมรักสายพันธุที่ใหยางรักคุณภาพสูงใน
ทองถิ่นที่มีภูมิประเทศเหมาะสม จะเปนประโยชนอยางกวางขวางหลายสถานในระยะยาว เปน
การแกตนเหตุแหงปญหา อันจะชวยใหการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาและศิลปะไทยเปนไปอยาง
ยั่งยืน....”
4) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทรงใหอนุรักษภมู ิปญญาไทย “ผาไหม”
พระราชดํารัสในงานประชุมสัมมนาวิชาการหมอนไหมอาเซียนและงานตรานกยูงพระ
ราชทาน สืบสานตํานานไหมไทย ครั้งที่ 5 ประจําป พ.ศ. 2553 ณ ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี ดังความตอนหนึ่งวา
“...ผาไหมเปนสินคาสําคัญมาแตโบราณกาล ในเสนทางแพรไหมอันลือชื่อ ผาไหมเปน
สายใยที่เชื่อมโยงซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเขาดวยกัน นําผูคนจากทั้งสองซีกโลกมาพบปะทํา
ความรูจัก ทําใหเกิดการถายทอดวัฒนธรรมดานตาง ๆ ระหวางกัน ผาไหมเปนเครื่องหมายบง
บอกความเจริญ ความมีอารยธรรมและภูมิปญญาของชนชาตินั้น ๆ ผาไหมจึงมิไดมีความหมาย
เพียงเปนอาภรณประดับกาย หรือความหมายทางเศรษฐกิจเทานั้น
ในประเทศไทย ผาไหมก็เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คนไทยรูจักปลูกหมอน
เลี้ยงไหมและทอผาไหมใชมาเปนเวลานาน ลวดลายผาในแตละภูมิภาคมีอัตลักษณประจําถิ่น เมื่อ
พิจารณาจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงวิถีชีวิตของผูคน จินตนาการและความคิดสรางสรรคจากภูมิ
ปญญาของคนในทองถิ่น ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปนผูนําในการใชผาไหมที่ราษฎรเปนผู
ทอ ทรงสงเสริมและพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหม และวิธีการทอผาไหมของราษฎรในทองถิ่น
ตาง ๆ ใหมีความสวยงาม มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อสรางรายไดใหแกครอบครัวราษฎรเอง และยัง
เปนการอนุรักษภาคสวนของวัฒนธรรมไทยใหคงอยู ปจจุบันคนไทยนิยมใชผาไหมไทยกันแพร
หลาย ผาไหมไทยยังมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ทํารายไดใหประเทศชาติเปนอันมาก...

แผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559 – กันยายน พ.ศ. 2564)
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โครงการออนุรักษพนั ธุธกรรมพืชอัอนเนื่องมาาจากพระราาชดําริ
สมเด็จพระเทพรั
พ
ตนราชสุดาฯฯ สยามบรรมราชกุมารี
โดยยพระราชานุญาต
สมเด็จพระเทพรั
พ
ตนราชสุดาฯฯ สยามบรรมราชกุมารี
ประกาศศที่ อพ.สธ. 51 /2559
เรื่อง แตงตั้งคณ
ณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่องมาจากพระะราชดําริฯ
เพืพื่อใหการดําเนิ
เ นงานของโโครงการอนุรัรกั ษพันธุกรรรมพืชอันเนื่องมาจากพระะราชดําริ ฯ
ประสบบความสําเร็จเป
จ นผลประโยชนแท แลละใหเปนไปตตามการปรับโครงสร
บ
างหหนวยงานใหมม ตามการ
ปฏิรูประบบราชกาาร การนี้จึงแต
ง งตั้งคณะะกรรมการโโครงการอนุรัรกษพันธุกรรรมพืชอันเนืนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

า
เสนาณ
ณรงค
ดร.อําพล
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
ต
เลขาธิธิการพระราชชวัง ในฐานะผผูอํานวยการ
โครงกการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํดําริฯ
รองผูอํอ านวยการโคครงการอนุรกษ
กั พันธุกรรมมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราาชดําริฯ
(นายพพรชัย จุฑามาศ)
เลขาธิธิการคณะกรรมการพิเศษษเพื่อประสานนงานโครงกาารอัน
เนื่องมมาจากพระราาชดําริ
ผูอํานวยการสํ
น
านักงบประมาณ
ก
ผูบัญชาการทหารเ
ช
เรือ
ผูบัญชาการทหารอ
ช
อากาศ

กรรมการทีที่ปรึกษา
กรรมการทีที่ปรึกษา
ประธานกรรรมการ
รองประธาานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ
ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
ผูวาการการไฟฟานครหลวง
ผูวาการการไฟฟาสวนภูมภิ าค
ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ผูวาการการเคหะแหงชาติ
อธิบดีกรมปาไม
อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมการขาว
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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กรรมการ
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กรรมการ
กรรมการ
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ
ผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร
(องคการมหาชน)
ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม
ผูอํานวยการองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชัน่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
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104.
105.
106.
107.
108.
109.
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111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
(องคการมหาชน)
ผูอํานวยการองคการพิพิธภัณฑวทิ ยาศาสตรแหงชาติ
ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
ผูอํานวยการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
(องคการมหาชน)
ผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
ผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
ผูวาราชการจังหวัดชุมพร
ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี
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ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต
ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
ผูวาราชการจังหวัดนาน
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
ผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ
ผูวาราชการจังหวัดนครนายก
ผูวาราชการจังหวัดปตตานี
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
ผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
ผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี
ผูวาราชการจังหวัดระนอง
ผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ
ผูวาราชการจังหวัดพัทลุง
ผูวาราชการจังหวัดแพร
ผูวาราชการจังหวัดตรัง
ผูวาราชการจังหวัดสระแกว
ผูวาราชการจังหวัดพะเยา
ผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
ผูวาราชการจังหวัดตาก
ผูวาราชการจังหวัดพังงา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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1554. ผูวาราาชการจังหวัดสุ
ด พรรณบุรี
1555. ผูว าราาชการจังหวัดกระบี
ด
่

กรรมการ
กรรมการ

1556.
1557.
1558.
1559.
1660.
1661.
1662.

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูวาราาชการจังหวัดสมุ
ด ทรปรากการ
ผูวาราาชการจังหวัดสระบุ
ด
รี
ด สะเกษ
ผูวาราาชการจังหวัดศรี
ผูวาราาชการจังหวัดยะลา
ด
ประธาานมูลนิธิฟนฟู
น ทรัพยากรททะเลสยาม
ประธาานมูลนิธิสถาาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาปประเทศไทย (TDRI
(
)
ราชเลลขานุการในพพระองคสมเด็ด็จพระเทพรัตนราชสุ
ต
ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
า
1663. รองหััวหนาสํานักงานโครงการ
ง
อนุรักษพนั ธุกรรมพืช
ะราชดําริฯ ฝฝายวิชาการ
อันเนื่องมาจากพร
อ
(ดร.ปปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย)

า
กรรมการแและเลขานุการ

หนาทีและอํ
แ่
านาจของคณะกรรมมการ
น
วนราชการ
น
ห วยงานในการสนองพรระราชดําริ
หน
-รับนโยบาายและกรอบบการดําเนินงานของส
หรือสนนับสนุน โครงงการอนุรักษพันธุกรรมพืพืชอันเนื่องมาาจากพระราชชดําริฯ
-หัวหนาสวนราชการ หน
ห วยงาน และองค
แ
กร ไปแตงตั้งคณะกรรมการดดําเนินงานของตน โดย
ใ
 อํ านวยการโค
า
ครงการอนุ รรั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื
ร ช อั น
เสนอรรายชื่ อ ผ า นเเลขาธิ ก ารพพระราชวั ง ในฐานะผู
เนื่องมาจากพระราาชดําริฯ เพื่อนําความกราาบบังคมทูลทราบฝ
ท
าละออองพระบาทขอพระราชททานแตงตั้ง
โดยพรระราชานุญาตต
-หัวหนาสวนราชการ หน
ห วยงานแลละองคกร อํานวยการ
า
สนนับสนุนใหกาารดําเนินงานนโครงการ
อนุรักษษพันธุกรรมพพืชอันเนื่องมมาจากพระราชดําริฯ ในนพื้นที่และเขตตความรับผิดดชอบของตนนใหเปนไป
ตามเปปาหมายวัตถุประสงค
ป
ทั้งนี้ ตัง้ แตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง 30 กันยาายน พ.ศ. 25564

(นายจิรายยุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
เลขาาธิการพระราาชวัง
ในฐานะผูอํอ านวยการโคครงการอนุรกษ
กั พันธุกรรมมพืชอันเนื่องมาจากพระรราชดําริฯ
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โครงการรอนุรักษพันธุธกรรมพืชอัันเนือ่ งมาจาากพระราชดํดําริ
สมเด็ด็จพระเทพรัรัตนราชสุดาฯ สยามบรมมราชกุมารี
ประกาศศ อพ.สธ ที่ 80/2559
อนุรักษพันธธุกรรมพืช
เรื่องแต
ง งตั้ง คณ
ณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการ
บ
อันเนือ่ งมาจากพระ
ง
พรัตนราชสุดาฯ
ด สยามบบรมราชกุมารี
า
ราชดําริ สมมเด็จพระเทพ
น
25664)
ระยะ 5 ปทหี่ ก (1 ตุลาคม 25559 – 30 กันยายน

ตาามที่โครงการรอนุรักษพันธุธกรรมพืชอันเนื
น ่องมาจากกพระราชดําาริฯ พรอมดวยหน
ว วยงานน
สวนราาชการ มหาวิวิทยาลัย สถาาบันการศึกษา
ษ รวมสนองงพระราชดําริ ดําเนินงาานในแผนแมบทโครงการร
อนุรักษษพันธุกรรมพืพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ ระยยะ 5 ปที่หก (ตุลาคม 25559 – กันยาายน 2564))
ที่มีระยยะเวลาการดําเนินงานโครรงการฯ สอดคลองกับแผผนพัฒนาเศรรษฐกิจและสัสังคมแหงชาติติ ฉบับที่ 12
เพื่อเปนกรอบแผนแมบท ในการดําเนินินงาน และะเพื่อใหการดดําเนินงานขของโครงการร
แ จึงแตงตั้ง
อนุรักษษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมมาจากพระรราชดําริฯ ประสบความสสําเร็จเปนผลลประโยชนแท
คณะทํางานจัดทําแผนแม
แ
บทโคครงการอนุรักษ
ก พันธุกรรมมพืชอันเนื่องมาจากพระร
ง
ราชดําริ สมเด็จพระเทพพ
ม ในระยะะ 5 ปที่หก (1 ตุลาคม 25559 – 30 กกันยายน 25564) ดังนี้
รัตนราาชสุดาฯ สยาามบรมราชกุมารี
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คณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในระยะ 5 ปที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)
1. กลุมความมั่นคงทางทรัพยากร
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ
3. ผูแทนผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
4. ผูแทนผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
5. ผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ
6. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย)
7. นางอริศรา บาโรส
8. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
9. นางมนุวดี สมบูรณทรัพย
10. นายนิรุตติ์ บาโรส
11. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
12. นางสาวศิรกิ ุล เกษา
13. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ
14. นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
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. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
13. นางมนุวดี สมบูรณทรัพย
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
14. นายนิรุตติ์ บาโรส
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
15. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
16. นางสาวศิรกิ ุล เกษา
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
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17. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ
18. นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม

ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

3. กลุมสวนราชการที่เกีย่ วกับทรัพยากรชีวภาพ
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนอธิบดีกรมปาไม
3. ผูแทนอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
4. ผูแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
5. ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร
6. ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
7. ผูแทนอธิบดีกรมประมง
8. ผูแทนอธิบดีกรมชลประทาน
9. ผูแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
10. ผูแทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
11. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย
12. ผูแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา
13. ผูแทนอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
14. ผูแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
15. ผูแทนอธิบดีกรมการขาว
16. ผูแทนผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ
17. ผูแทนผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร
18. ผูแทนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
19. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย)
20. นางอริศรา บาโรส
21. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
22. นางมนุวดี สมบูรณทรัพย
23. นายนิรุตติ์ บาโรส
24. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
25. นางสาวศิรกิ ุล เกษา
26. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ
27. นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

4. กลุมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ
3. ผูแทนผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม
4. ผูแทนอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
5. ผูแทนผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
6. ผูแทนผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
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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. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
13. นางมนุวดี สมบูรณทรัพย
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
14. นายนิรุตติ์ บาโรส
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
15. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
16. นางสาวศิรกิ ุล เกษา
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
17. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
18. นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

5. กลุมมหาวิทยาลัยที่รวมสนองพระราชดําริ
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. ผูแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
4. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ
5. ผูแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
6. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
7. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
8. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน
9. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
11. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
12. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
13. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
14. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
15. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
16. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล
18. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
19. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
20. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
21. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
23. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ
24. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
25. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น
26. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
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27. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
28. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
29. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
30. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ
31. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
32. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย)
33. นางอริศรา บาโรส
34. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
35. นางมนุวดี สมบูรณทรัพย
36. นายนิรุตติ์ บาโรส
37. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
38. นางสาวศิรกิ ุล เกษา
39. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ
40. นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม
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6. กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
4. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
7. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
12. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
13. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
14. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
15. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
16. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
17. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
18. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
19. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
20. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
21.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย
22. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
23. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
24. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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25. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
26. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร
27. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
28. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
29. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
30. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
31. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
32. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
33. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
34. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
35. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
36. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
37. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย)
38. นางอริศรา บาโรส
39. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
40. นางมนุวดี สมบูรณทรัพย
41. นายนิรุตติ์ บาโรส
42. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
43. นางสาวศิรกิ ุล เกษา
44. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ
45. นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม
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7. กลุมนโยบายในเรือ่ งของทรัพยากร
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
3. ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
4. ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย)
7. นางอริศรา บาโรส
8. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
9. นางมนุวดี สมบูรณทรัพย
10. นายนิรุตติ์ บาโรส
11. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
12. นางสาวศิรกิ ุล เกษา
13. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ
14. นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม
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8. กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน
3. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี
4. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดชุมพร
5. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี
6. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
7. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดหนองคาย
8. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดชลบุรี
9. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต
10. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดลพบุรี
11. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี
12. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนาน
13. ผูแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
14. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา
15. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
16. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรี
17. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
18. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ
19. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดปตตานี
20. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครนายก
21. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
22. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
23. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก
24. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดอํานาจเจริญ
25. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดปทุมธานี
26. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดระนอง
27. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดเพชรบูรณ
28. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดพัทลุง
29. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดแพร
30. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดตรัง
31. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสระแกว
32. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดพะเยา
33. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดบึงกาฬ
34. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดตาก
35. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดพังงา
36. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
37. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดกระบี่
38. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ
39. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสระบุรี
40. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดศรีสะเกษ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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41. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดยะลา
42. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย)
43. นางอริศรา บาโรส
44. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
45. นางมนุวดี สมบูรณทรัพย
46. นายนิรุตติ์ บาโรส
47. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
48. นางสาวศิรกิ ุล เกษา
49. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ
50. นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม

คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

9. กลุมหนวยงานสนับสนุน
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
3. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
4. ผูแทนผูวาการการไฟฟานครหลวง
5. ผูแทนผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค
6. ผูแทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
7. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน)
8. ผูแทนเลขาธิการสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
9. ผูแทนผูวาการการเคหะแหงชาติ
10. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย)
11. นางอริศรา บาโรส
12. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
13. นางมนุวดี สมบูรณทรัพย
14. นายนิรุตติ์ บาโรส
15. นางสาวอินทิรา จารุเพ็ง
16. นางสาวศิรกิ ุล เกษา
17. นางสาวอรชร โชติญาณวงษ
18. นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน

10. กลุมภาคเอกชนและมูลนิธิ
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแทนประธานมูลนิธิฟนฟูทรัพยากรทะเลสยาม
3. ผูแทนประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
4. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย)

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุการคณะทํางาน
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5. นางอริศรา บาโรสส
6. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
7. นางมนุวดี สมบูรณ
ร ทรัพย
8. นายยนิรุตติ์ บาโรส
9. นางสาวอินทิรา จารุ
จ เพ็ง
10. นางสาวศิรกิ ุล เกษา
เ
11. นางสาวอรชร โชชติญาณวงษ
12. นางสาวกําไล เรียนหัตถกรรม

ผูชวยเลลขานุการคณะททํางาน
ผูชวยเลลขานุการคณะททํางาน
ผูชวยเลลขานุการคณะททํางาน
ผูชวยเลลขานุการคณะททํางาน
ผูชวยเลลขานุการคณะททํางาน
ผูชวยเลลขานุการคณะททํางาน
ผูชวยเลลขานุการคณะททํางาน
ผูชวยเลลขานุการคณะททํางาน

หนาที่ของคณะทํ
ข
างานฯ
ช นเนื่องมาจจากพระราชชดําริ สมเด็จ
- ใหจัดทํารางแผนแแมบทโครงกการอนุรักษพัพันธุกรรมพืชอั
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
ด สยามบรมราชกุมารีรี ในระยะ 5 ปที่หก (1 ตุลาคม พ.ศศ. 2559 – 30
3 กันยายนน
พ.ศ. 2564)
2
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการโครงการอนุรักษ
ก พันธุกรรมมพืชอันเนื่องมมาจากพระราชดําริฯ ที่มีมี
เลขาธิการพระราชชวังในฐานะผูผูอํานวยการโครงการอนุนุรักษพันธุกรรมพื
ร ชอันเนืนื่องมาจากพระราชดําริฯ
เปนปรระธาน เพื่อนําขึ้นทูลเกลาฯถวาย
า
สมเด็จพระเทพรัรัตนราชสุดาฯฯ สยามบรมราชกุมารี เพืพื่อทรงมีพระะ
ราชวินจฉั
นิ ย และพรระราชทานใหหใชตอไป
ง ้ ตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคคม พ.ศ. 25559
ทั้งนี

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)
เลขาธิธิการพระราชชวัง
ในฐานะผูอํอ านวยการโคครงการอนุรกษ
กั พันธุกรรมมพืชอันเนื่องมาจากพระรราชดําริฯ

122
ขั้นตอนการสนองพระราชดําริ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริฯ ( อพ.สธ. )
โดยองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล
1. ประชุมหารือ คณะกรรมการ/ชุมชน เห็นชอบและพรอมที่จะเขารวมสนองพระราชดําริฯ มี
รายงานการประชุม
2. นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือนายกเทศมนตรีตําบล จัดทําจดหมายถึง เลขาธิการ
พระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ตามตัวอยาง โดยแนบเอกสารดังนี้
2.1 สรุปการประชุม อบต./ เทศบาลตําบล
2.2 รายงานการประชุมกลุมอนุรักษของชุมชนตาง ๆ
2.3 แผนที่ ขอมูลพื้นฐานตําบล...............................
2.4 รางแผนแมบท โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ตําบล.......................... ( ฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ. - ตําบล................ )
หรือ แผนพัฒนาตําบลขององคการบริหารสวนตําบล....... หรือเทศบาลตําบล
........ (อาจสงมาภายหลังได)
3. สงเอกสารทั้งหมด ใหกบั นายพรชัย จุฑามาศ เพื่อดําเนินการตอไป
จาหนาซอง ใหกับ
นายพรชัย จุฑามาศ
รองผูอาํ นวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สวนจิตรลดา
กทม. 10303
4. การดําเนินการตางๆ สามารถดําเนินการไปกอนได เชน การประชุมทําความเขาใจ
เบื้องตน การคั ดเลือกพื้นที่ สําหรับการดําเนินการในกิจกรรมตา งๆ การจัดเตรียมงบประมาณ
องคการบริหาร สวนทองถิ่น

***การสมัครเปนสมาชิกฐานทรัพยากรทองถิ่น
1. หนังสือนําที่นายกฯ ลงนาม
2. รายงานการประชุมการเขารวมสนองพระราชดําริ
ในวาระเพื่อพิจารณา และมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันท
3. ขอมูลพื้นฐานตําบล (แผนพัฒนาตําบล)
4. แผนที่ตําบล (มีพิกัดภูมศิ าสตรและมาตราสวน)
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ตัวอยางจดหมายขอเขารวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ขององคการบริหารสวนตําบล

ที่

องคการบริหารสวนตําบล........./เทศบาลตําบล.........
ตําบล.....................อําเภอ.........................
จังหวัด..................................
วันที่......... เดือน................... พ.ศ. 255…..

เรื่อง การเขารวมสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
เรียน เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ
สิ่งที่สงมาดวย

1. รายงานการประชุมองคการบริหารสวนตําบล………………./เทศบาลตําบล.................
2. รายงานการประชุมกลุมอนุรักษของชุมชนตางๆ
3. แผนที่ และขอมูลพื้นฐานตําบล……………………..
4. ร า งแผนแม บ ท โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ ตํ า บล
.......................... ( 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
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ.) ที่ ท รงสื บ ทอดงานอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีความศรัทธาในพระราชดําริที่ทรงทําเพื่อผลประโยชนแทแกมหาชนชาวไทย จึงได
รวมประชุมทุกภาคสวนในตําบล…………….........… ในการที่จะสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการจัดทําฐานขอมูลทรัพยากร ทั้งทรัพยากรกายภาพ
ทรั พ ยากรชี ว ภาพ และ ทรั พ ยากรทางวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา เพื่ อ ที่ จ ะอนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากร
ตําบล……….............….....….. อยางยั่งยืนสูเศรษฐกิจพอเพียง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหตํา บล…….............…………. รวมสนองพระราชดํา ริฯ ตอไปดว ย จัก
ขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(
)
นายกองคการบริหารสวนตําบล…………..........…./
นายกเทศมนตรีตําบล…………..........….
องคการบริการสวนตําบล……………../เทศบาลตําบล.................
โทร. ..........................................................................................
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฐานทรัพยากรทองถิ่น ตําบล.......................
สนองพระราชดําริโดย
องคการบริหารสวนตําบล........................ อําเภอ...................... จังหวัด......................
(ฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.-ตําบล.......................)
ที่มา
จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช ศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช วางแผนพัฒนาพันธุพืช สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษพันธุกรรมพืช ทาง อบต........................................ ไดรวมประชุมรับทราบการดําเนิน
โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ และแนวทางที่ ตํ า บล
................................... จะเขารวมสนองพระราชดําริ การจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น โดยนํา
พระราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทําอยางไรใหชุมชน มาให
โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ชวยในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และมีการทํา DNA Fingerprint ใน
โรงเรียน” การนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน โรงเรียน มัสยิด ในตําบล..................................
เห็ น พ อ งต อ งกั น ที่ จ ะร ว มสนองพระราชดํ า ริ ในโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดํ า ริ ฯ ดํ า เนิ น กิ จ กรรมตามศั ก ยภาพความพร อ ม และจั ด ตั้ ง “ศู น ย อ นุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นา
ทรัพยากรทองถิ่นตํ าบล..........................” เพื่อเปนฐานทรั พยากรในการพึ่งตนเอง สูเศรษฐกิจ
พอเพียง เกิดประโยชนแทแกชุมชนตําบล.................... และประเทศชาติตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อดําเนินงานปกปกทรัพยากรทองถิ่น สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น ปลูก
รักษาทรัพยากรทองถิ่น อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น ศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น และ
สนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแลว ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปญญา รวมในการดําเนินกิจกรรมตางๆ)
3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปญญา ตําบล.......................................
4. เพื่อจัดตั้ง “ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิน่ ตําบล......................................”
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คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.-ตําบล...........................
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่อง มาจากพระราชดําริฯ ตําบล............................... ( ฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.-ตําบล
...........................) จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางานตามกิจกรรมตางๆ เชน

คณะอนุกรรมการศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น ตําบล..........................
1. คณะทํางานปกปกทรัพยากรทองถิ่น คณะทํางานชุดนี้จะแสวงหาพื้นที่ที่เปนที่
สาธารณะ ประโยชนที่อยูในความดูแลของ อบต. เขารวมกิจกรรมนี้ ในการรักษาปาธรรมชาติดั้งเดิม
เพื่อรักษาทรัพยากรดั้งเดิม พืช สัตว จุลินทรีย ฯลฯ เชน พื้นที่ปาชุมชน พื้นที่สาธารณประโยชน
(ไมจําเป นต องเป นพื้ นที่ข นาดใหญ อ าจเปนพื้ นที่เล็ก ๆ 10-20 ไร ของในเขตหมูบา นหมูตา งๆ
ก็ดําเนินการได แตตองไมเปนพื้นที่ที่มีปญหามีการบุกรุกถือครอง ตองมีการจัดการแกปญหาให
เรียบรอยกอน) โดยจัดทําขอบเขตพื้นที่ ทําปายประกาศวาเปนพื้นที่สนองพระราชดําริในโครงการ
อพ.สธ. เสร็จแลว ทําการสํารวจในพื้นที่วามีทรัพยากรอะไรบาง มีการจัดตั้งอาสาสมัครชาวบาน
ชุมชน เพื่อดูแลรักษาพื้นที่
2. คณะทํางานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น เปนคณะทํางานที่ทําการสํารวจ
ทรัพยากรทองถิ่น ตําบล............................... โดยเฉพาะพื้นที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา
การสรางสวน การสรางรีสอรท เพื่อทราบวามีพรรณพืชทรัพยากรชีวภาพ และรวบรวมภูมิปญญา
ที่เกี่ยวของกับพืช และทรัพยากรชีวภาพ
3. คณะทํางานปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น ตําบล.................................. อาจมีพื้นที่
สามารถที่จะใชปลูกตนไม เพื่อฟนฟูสภาพปา พื้นที่ที่จะปลูกรักษาพรรณพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ เมื่อมี
การปลูกรักษาแลวมีการศึกษาติดตามการเจริญเติบโต
4. คณะทํางานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิ่น มีการอนุรักษพันธุพืชที่มี
โอกาสสู ญ พั น ธุ อาจมี ก ารฟ น ฟู บํ า รุ ง รั ก ษา ขยายพั น ธุ เ พิ่ ม ขึ้ น และแจกจ า ยให กั บ ชุ ม ชนตํ า บล
.................... สรางจุดขายทองเที่ยวเชิงนิเวศน
5. คณะทํางานศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่นทําการบันทึกรวบรวมขอมูลในระบบ
คอมพิวเตอร เปนที่เก็บรวบรวมขอมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมภูมิปญญา จากคณะทํางานตางๆ และการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช (งาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน)
6. คณะทํ า งานสนั บ สนุ น ในการอนุ รั ก ษ แ ละจั ด ทํ า ฐานทรั พ ยากรท อ งถิ่ น เป น
คณะทํางานที่จะสนับสนุนการดําเนินการ ฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.-ตําบล................................
6.1 สนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ แ ละจั ด ทํ า ฐานทรั พ ยากรท อ งถิ่ น (งานสวน
พฤกษศาสตร โ รงเรี ย น) ได แ ก ผู แ ทนคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น รอง
ผูอํานวยการหรือผูชวยฝายวิชาการ เพื่อกํากับดูแล การจัดทําหลักสูตรฐานทรัพยากรทองถิ่น เพื่อ
การสํารวจทรัพยากรตําบล.................................... ใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยกตัวอยางในหลักสูตรวิทยาศาสตรที่ชั้น ป.3 ตอง
ทราบเรื่องทรัพยากรในทองถิ่น และชั้น ป.6 การใชทรัพยากรในทองถิ่น (คือการใชทรัพยากรตองมี
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ภูมิปญญากํากับ) หากเขาไปในหลักสูตรแลวจะไมเปนภาระที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ชุมชน ผูปกครอง โรงเรียน จะตองเขาใจที่ลูกหลานกําลังทําอะไร ที่จะใหนักเรียนเปนสวน
หนึ่งของชุมชน ฝกการเรียนรู จะไดทราบวาในทองถิ่นมีอะไรบาง มีทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมิ
ปญญา มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่กํากับการใชทรัพยากรอยางไร นักเรียนมีโอกาสเรียนรู สัมผัส
จริง และเกิดทั้งวิทยาการ และปญญาเปนนวัตกรรมการเรียนรู
6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ การอํ านวยความสะดวก
ตางๆ คณะทํางานอาจเปนชุมชน เอกชน ชมรม ตางๆ
จากการจัดตั้งคณะทํางานแลว มีเปาหมายสําคัญที่จะจัดตั้งศูนยอนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากรทองถิ่น ตําบล...................................... ที่ดูแลรับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการศูนย
อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่น ตําบลเกาะยาวนอย เปนศูนยประสาน งานในกิจกรรมตางๆ
และเปนศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
การสนับสนุน
องคการบริหารสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนตําบล......................................... องคการ
บริหารสวนจังหวัด........................................... )
องคกรเอกชนตางๆ
ชุมชน
ศาสนสถาน มัสยิด
โรงเรียน
การสนับสนุนดานวิชาการ
โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยสวนกลาง เชน มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยในทองถิ่น
งบประมาณ
1. งบประมาณ อบต................................ กรมการปกครองสวนทองถิน่
2. งบประมาณสนับสนุนจากเอกชน องคกรเอกชน
ในการจัดตั้งงบประมาณ เมื่อจัดทําแผนปฏิบัติประจําป และหารือเห็นพองตองกัน
ระหว า ง อพ.สธ. และคณะกรรมการดํ า เนิ น งานฐานทรั พ ยากรท อ งถิ่ น อพ.สธ.-ตํ า บล
................................. ทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ( อพ.สธ. ) จะ
ทําหนังสือสนับสนุนไปทางตนสังกัด จนถึงสํานักงบประมาณ
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แผนแมบท โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราดําริฯ ฐานทรัพยากรทองถิ่น
ตําบล...................................... (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564)

รูปแบบแผนแมบท
ที่มา
วัตถุประสงค
คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ. ตําบล....................................
คณะอนุกรรมการศูนยอนุรกั ษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นตําบล...................................
คณะทํางานปกปกทรัพยากรทองถิ่น
คณะทํางานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทองถิ่น
คณะทํางานปลูกรักษาทรัพยากรทองถิ่น
คณะทํางานอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรทองถิน่
คณะทํางานศูนยขอมูลทรัพยากรทองถิ่น
คณะทํางานสนับสนุนในการอนุรักษและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิน่
แผนปฏิบัติประจําป 2559-2564
ดําเนินกิจกรรมตามแผนแมบทวาจะดําเนินกิจกรรมอะไรบาง (ตามทีใ่ หขอคิดเห็นใน
การแตงตั้งคณะทํางาน) งบประมาณ ป 2559 - 2564

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรทองถิ่นตําบล..................
สนองพระราชดําริโดย
องคการบริหารสวนตําบล...........................
ตําบล.......................... อําเภอ........................ จังหวัด......................

(ปายนี้จะอนุญาตใหติดตัง้ เมื่อศูนยดําเนินการไประยะหนึ่ง มีผลงานเปนที่ประจักษ)
คือ ตองมีเนือ้ งานที่ดาํ เนินงานอยางตอเนื่อง มิฉะนั้นจะมีเพียงปายอยางเดียว
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ตัวอย่าง
จดหมายขอเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหน่วยงาน
ที่

ชื่อหน่ วยงาน.................................................
ที่อยูห่ น่ วยงาน..............................................
วัน……. เดือน………………….. พ.ศ. .........

เรื่อง การขอพระราชทานพระราชานุ ญาตเข้าร่วมสนองพระราชดําริ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนิ นงานในโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
เรียน เลขาธิการพระราชวังในฐานะ
ผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างรายชื่อคณะกรรมการดําเนิ นงาน อพ.สธ.
สนองพระราชดําริโดย
(ชื่อหน่ วยงาน) …………….
2. ร่างแผนปฏิบตั ิงาน ตามแต่ละกิจกรรม (ถ้ามี)
เนื่ องด้วยทาง (ชื่อหน่ วยงาน) เสนอขอพระราชทานพระราชานุ ญาตเข้าร่วมสนอง
พระราชดํ า ริ ใ นโครงการอนุ รั ก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่หก (1 ตุลาคม
2559 – 30 กันยายน 2564) โดยทาง (ชื่อหน่ วยงาน) ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทราบฝ่ าละอองพระบาท เพื่อขอพระราชทานพระราชานุ ญาตให้ (ชื่อหน่ วยงาน) เข้าร่วม
สนองพระราชดํ า ริ และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่ องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ของ (ชื่อหน่ วยงาน) ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(
)
หัวหน้าส่วนราชการ …………………….
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(ร่างตัวอย่าง )
รายนามคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
สนองพระราชดําริโดย (ชื่อหน่วยงาน)
1. (
)
ประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการ
2. (
)
รองประธานกรรมการ 1
รองหัวหน้าส่วนราชการ
3. (
)
รองประธานกรรมการ 2
รองหัวหน้าส่วนราชการ
4. (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
รองประธานกรรมการ
เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
5. (
)
กรรมการ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
6. (
)
กรรมการ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
7. (
)
กรรมการ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
8. (
)
กรรมการ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
9. (
)
กรรมการและเลขานุ การ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
10. (
)
กรรมการและผู่ช่วยเลขานุ การ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
*หมายเหตุ
- จํานวนคณะกรรมการจะมากหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั หน่ วยงานจะพิจารณาแต่งตั้ง
- เลขานุ การคณะกรรมการ อพ.สธ. , รองหัวหน้าสํานักงาน อพ.สธ. ฝ่ ายวิชาการ
(ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) จะเป็ นรองประธานกรรมการ ของทุกๆ หน่ วยงานเพื่อเข้า
ร่วมประชุมรับทราบการดําเนิ นงานสนองพระราชดําริ
- ให้ฝ่ายเลขานุ การของหน่ วยงาน ประสานงานตรงกับเลขานุ การคณะกรรมการ อพ.สธ. ,
รองหัวหน้าสํานักงาน อพ.สธ. ฝ่ ายวิชาการ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) ในเรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นงาน อพ.สธ. - (ชื่อหน่ วยงาน), วันประชุมคณะกรรมการดําเนิ นงาน
อพ.สธ. - (ชื่อหน่ วยงาน) และการจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี เป็ นต้น
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จํานวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย
กันยายน พ.ศ. 2559
จํานวน 2,606 แห่ง
กรุงเทพมหานคร
จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

จํานวนสมาชิก
352

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

จังหวัด
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
นครปฐม
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
รวม

จํานวนสมาชิก
7
69
59
14
1
2
152

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
ลพบุรี
ชัยนาท
สระบุรี
อุทยั ธานี
รวม

จํานวนสมาชิก
9
3
16
6
6
22
62

เขตปริมณฑล

ภาคกลาง
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ภาคตะวันตก
ลําดับที่
1
2
3
4
5

จังหวัด
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
กาญจนบุรี
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์
รวม

จํานวนสมาชิก
19
10
31
14
12
86

หมายเหตุ จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ พื้ นที่อาํ เภอเมือง หัวหิน ปราณบุรี สามร้อยยอด

ภาคตะวันออก
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จังหวัด
จันทบุรี
ตราด
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครนายก
สระแก้ว
รวม

จํานวนสมาชิก
42
9
30
16
13
10
11
8
139

134
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จังหวัด
บึงกาฬ
หนองบัวลําภู
อุดรธานี
เลย
หนองคาย
สกลนคร
นครพนม
มุกดาหาร
รวม

จํานวนสมาชิก
12
13
20
4
51
26
8
2
136

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

จังหวัด
นครราชสีมา
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
ชัยภูมิ
ขอนแก่น
กาฬสินธุ ์
รวม

จํานวนสมาชิก
143
22
23
64
77
13
342

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

จังหวัด
บุรีรมั ย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี
ยโสธร
อํานาจเจริญ
รวม

จํานวนสมาชิก
114
106
64
106
15
53
458
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ภาคใต้
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์
สุราษฎร์ธานี
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
สงขลา
พัทลุง
สตูล
ตรัง
ปั ตตานี
ยะลา
นราธิวาส
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
รวม

จํานวนสมาชิก
8
129
59
23
39
29
6
20
15
4
10
9
26
7
16
400

จังหวัด

จํานวนสมาชิก
68
16
19
46
38
27
65
12
291

ภาคเหนือตอนบน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

เชียงใหม่
ลําพูน
แม่ฮ่องสอน
แพร่
น่ าน
ลําปาง
เชียงราย
พะเยา
รวม
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ภาคเหนือตอนล่าง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

จังหวัด
อุตรดิตถ์
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
พิษณุ โลก
ตาก
พิจิตร
นครสวรรค์
กําแพงเพชร
รวม

จํานวนสมาชิก
34
42
6
29
27
6
36
8
188

138

่

่

่

่
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ประมวลคํานิยามของศัพทที่เกี่ยวของใน อพ.สธ.
1. หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
หมายถึงหนวยงานทีข่ อเขารวมสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โดยที่มีการขอพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของแตละหนวยงานฯ
ไดแก
1. หนวยงานราชการ ไดแก กระทรวง สํานักงานฯ กรม กองทัพ จังหวัดตาง ๆ องคการบริหาร
สวนตําบล มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. หนวยงานเอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยเอกชน หนวยงานเอกชน มูลนิธิ เปนตน

2. สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
หมายถึงสถาบันการศึกษา ไดแก โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ดาํ เนินการสมัครสมาชิกโดยตรง
มาที่ อพ.สธ.
องคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อพรรณไม เปนการเรียนรูการกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา
สํารวจพรรณไมทําและติดปายรหัสประจําตน บันทึกภาพพรรณไมหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร
ตั้งชื่อหรือสอบถามขอมูลพรรณไม ทําปายชื่อพรรณไมชั่วคราว ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.7-003) ทําตัวอยางพรรณไมเปรียบเทียบขอมูลกับเอกสาร
เรียนรูชื่อที่เปนสากล ทําทะเบียนพรรณไม (ก.7-005) ตรวจสอบความถูกตองของทะเบียน
พรรณไม และจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ เพื่อใหรูจัก รูประโยชนของพรรณไม
องคประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไมเขาปลูกในโรงเรียน เปนการเรียนรูพืชพรรณ และ
สภาพพื้นที่ วิเคราะหพื้นที่ พิจารณาสุนทรียภาพพรรณไม ทําผังภูมิทัศน จัดหาพรรณไม ปลูก
ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหเห็นคุณรูคา ของพืชพรรณ
องคประกอบที่ 3 การศึกษาขอมูลดานตางๆ เปนการเรียนรูวิธีการวิเคราะหเบื้องตน รูวิธีการ
จําแนก รูความตาง รูความหลายหลาก
องคประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู เปนการเรียนรูการรวบรวมผลการเรียนรูวิเคราะห
เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบขอมูลสาระแตละดาน จัดลําดับสาระหรือกลุมสาระ เรียนรูรูปแบบการ
เขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบตางๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรูอยางเปนระบบ
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องคประกอบที่ 5 การนําไปใชประโยชนทางการศึกษา เปนการบูรณาการสูการเรียนการสอน
ในกลุมสาระ และสาขาวิชาตางๆ การเผยแพรองคความรู การสราง การใช การดูแลรักษา และ
พัฒนา แหลงเรียนรู เพื่อการใชประโยชนองคความรูในวงกวาง
ธรรมชาติแหงชีวิต เปนการเรียนรูวงจรชีวิตของชีวภาพนั้นๆ ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกตางดานรูปลักษณ คุณสมบัติ และพฤติกรรม แลวนํามาเปรียบเทียบตนเองกับชีวภาพ
รอบกายเพื่อประยุกตใชในการดําเนินชีวิต
สรรพสิ่ ง ล ว นพั น เกี่ ย ว เป น การวิ เ คราะห อ งค ค วามรู ธ รรมชาติ ข องป จ จั ย หลั ก การเรี ย นรู
ธรรมชาติของปจจัยที่เขามาเกี่ยวของ การเรียนรูธรรมชาติของความพันเกี่ยวระหวางปจจัย การ
วิเคราะหสัมพันธภาพระหวางปจจัย เพื่อเขาใจดุลยภาพและความพันเกี่ยวของสรรพสิ่ง
ประโยชนแทแกมหาชน เปนการเรียนรู การวิเคราะหศักยภาพของปจจัยศึกษา จินตนาการ
เห็นคุณ สรรคสรางวิธีการ เพื่อประโยชนแทแกมหาชน
ผันสูวิถีใหมในฐานไทย เปนการเรียนรูความเปนไทย วิถีไทย ภูมิปญญาไทย ความเปนชุมชน
วิถีชุมชน ภู มิปญญาชุ มชนความเปนโรงเรีย น วิถีโรงเรีย น ภูมิปญญาของโรงเรี ยน วิเคราะห
ศักยภาพบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จินตนาการจากศักยภาพที่เลือก สรรคสรางสิ่ง
ใหม วิถีใหม โดยใช ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กํากับ
กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ เปนเรียนรูศักยภาพ จากทรัพยากรและภูมิปญญา พัฒนาตอเนื่อง
เปนระบบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรเกิดนวัตกรรมใหม มีความเปนมาตรฐาน และการมี
เครือขาย
นําสิ่งดีงามสูตาโลก เปนการเรียนรูสิ่งดีงามที่ไดจากการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูการแบงปนองคความรูและนวัตกรรม สูการยอมรับใน
ระดับสากล
เกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ขั้นที่ 1 เปนเกียรติบัตรขั้นตน เกียรติบัตรแหงความมุงมั่น อนุรักษ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต
ดวยจิตสํานึกของครูและเยาวชน
ขั้นที่ 2 เปนเกียรติบัตรขั้นกลาง เกียรติบัตรแหงการเขาสูสถานภาพ สถานศึกษาอบรม
สั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ขั้นที่ 3 เป น เกี ย รติ บั ต รขั้ น สู ง เกี ย รติ บั ต รแห ง การเป น สถานศึ ก ษาอบรมสั่ ง สอน
เบ็ดเสร็จบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
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