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ความเปนมาของ อพ.สธ. 
 

                                                       
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 
พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปกยางนา 
 ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ

แรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดย

รถไฟ ตอมาเสด็จฯโดยรถยนต เม่ือเสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จงัหวดัเพชรบุรี สองขางทางมีตน

ยางขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดาํรทิี่จะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปนสวนสาธารณะดวย

พระราชทรัพย แตไมสามารถจดัถวายตามพระราชประสงคเพราะมีราษฎรเขามาทาํไรทําสวน

ในบริเวณน้ันมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาทีใ่หมในอัตราที่ไมสามารถจัดได 
 
พ.ศ. 2504 ปาสาธิตทดลอง 
 เม่ือไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได  จึงทรงทดลองปลูก 
ตนยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระ

ตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้น ในแปลงทดลองปาสาธิต

ใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พรอมขาราชบริพาร เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2504 จํานวน 1,250 ตน ตนยางที่ทายางสูญส้ินแตพันธุกรรมของยางนาเหลานั้นยังอนุรักษไว

ไดที่สวนจิตรลดา 
 ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน

บริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพ่ือใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต นักศึกษาแทนที่จะตอง

เดินทางไปทั่วประเทศ 
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พ.ศ. 2528 ทรงใหใชเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษพืช 

      ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอม

ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา และมีพระราช

กระแสใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่น่ังไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง 

 ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณ

นําไปสูการขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ  ซึ่งเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ  แลว

อนุรักษไวอีกหลายชนิด  ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง  และสมอไทย

ในพระที่ น่ังอัมพรสถานมงคล  ในขณะเดียวกันก็ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษา

พันธุกรรมของพืชเอกลักษณในสภาวะปลอดเชื้อในอุณหภูมิต่ํา เพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชน

ไดในอนาคต จนทําใหเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมี

เน้ือเยื่อขนุนที่รอดชีวิตอยูได 23 เปอรเซ็นต  

  
พ.ศ. 2529 ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย 

  มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เพ่ือเตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน

เปาหมายคือ หวายขอดํา หวายน้ําผึ้ง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกํา

พวน หวายงวย และหวายขี้เส้ียน เม่ือขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา และหวายตะคา

ทองแลว ก็ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลานั้นในปา

ยางนาใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกที่ศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม และที่ศูนยศึกษาการ

พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร อีกดวย 
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 การดําเนินงานเกี่ยวกับหวายไดมีการขยายผลไปสูความรวมมือระหวางโครงการสวน

พระองคฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับสวนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงรวบรวมพันธุ

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

และไดนอมเกลาฯ ถวายเปนสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ง

นอกจากจะเปนสถานที่อนุรักษพันธุหวายชนิดตาง ๆ ของประเทศไทยแลว ยังไดใชเปน

สถานศึกษา วิจัย และขยายพันธุหวายเศรษฐกิจ เพ่ือใหผลประโยชนถึงประชาชนอยาง

กวางขวางดวย 

       

 
พ.ศ.  2529 สวนพืชสมุนไพร 
 ในป พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให 
จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา  เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมา

ปลูกเปนแปลงสาธิต  และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ  ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี

การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร  โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน 
 

       
 

พ.ศ. 2531 ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น 

  เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ใหดําเนินการผสมพันธุ

ผักสองชั้น (double hybridization) พรอมกันไปทั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวน

จิตรลดา  



 

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

5

 

                                            
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 ทรงสืบตองานอนรุักษพันธุกรรมพืช 
 

 เม่ือเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงมีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการโครงการ

สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให

โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ฝายวิชาการ สํานักพระราชวัง เปนผูดําเนินการสําหรับ

งบประมาณดําเนินงานนั้น   สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ  ไดสนับสนุนใหกับโครงการสวนพระองค  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ  โดยจัดสรางธนาคารพืชพรรณขึ้นในป พ.ศ. 2536  สําหรับการเก็บรักษา

พันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานทุกกิจกรรมตาม

กรอบของแผนแมบทของอพ.สธ.จนกระทั่งป พ.ศ. 2551 อพ.สธ. จึงไดรับงบประมาณจาก

สํานักพระราชวังเพ่ือดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของอพ.สธ. ตามกรอบแผนแมบทระยะ 5 ป

ที่ ส่ี (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) ในฐานะหนวยงานหนึ่งของสํานัก

พระราชวัง 
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สรุปสภาพการณเกี่ยวกับพันธุกรรมพชืและความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการดาํเนินงานของ อพ.สธ. ตามแผนแมบททุกระยะ 5 ป 

 

      ทั่วโลกตระหนักถึงการอนรุักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากความหลาก 

หลายทางชีวภาพที่ลดนอยลงทุกวัน   ที่นอกจากกฎหมายภายในของแตละประเทศที่เขามามี

สวนบังคับใช  ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหวางประเทศ  ซึ่งเกีย่วของในเรื่องของทรัพยากร

ชีวภาพตาง ๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ, CBD (Convention on 
Biological Diversity) ซึ่งประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ  เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชกับ

ประเทศไทยในฐานะภาคีลาํดับที่ 188 เม่ือวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547  
โดยเนื้อหาของอนุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ คือ อนุรักษความหลากหลาย

ทางชีวภาพ การใชประโยชนความหลากหลายทางชวีภาพ การแบงปนผลประโยชนที่เกดิจาก

การใชทรัพยากรทางชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทยีม ดังน้ันประเทศไทยในฐานะที่เปนภาคี

จึงตองจดัทาํนโยบาย มาตรการ และแผนการดาํเนินงานขึ้นเอง พระราชบัญญตัทิี่ออกมาเพื่อใช
ในการนีแ้ลวไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542, พระราชบัญญตัิคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไข

เพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญตัิกักพืช (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัตกิักพืช (ฉบับที ่
3) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัตทิี่ปรบัปรุงขึ้นใหมในป พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2551 

นอกจากนั้นทีย่ังอยูในการรางพระราชบญัญัติ ไดแก การคุมครองภูมิปญญาทองถ่ิน และการ

คุมครองพันธุสัตว  รางพระราชบัญญตัิวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เน่ืองจากสิ่งมีชีวติ

ดัดแปลงพันธุกรรม และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากรชีวภาพ

แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ การเขาถึงและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจาก

ทรัพยากรชีวภาพ เปนตน นอกจากนั้น ประเทศไทยยังตองเตรียมพรอมและมีมาตรการเพื่อ

อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ยืน การเขาถึงทรัพยากร

พันธุกรรม  และความปลอดภัยทางชีวภาพ  
สืบเนื่องจากการเปนภาคีของ CBD ทําใหประเทศไทยตองพิจารณาการให

สัตยาบันเขาเปนภาคี  ในสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหาร

และการเกษตร ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) (International Treaty on Plant Genetic Resources for 
Food and Agriculture 2001, ITPGR) ซึ่งเกี่ยวของกบัทรัพยากรของประเทศ มีสาระสําคญัคอื 

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

ๆ ที่อยูในหนวยงานของรฐั  ดวยเหตุน้ีเราอาจสูญเสียทรัพยากรของประเทศ เน่ืองมาจากเมื่อ

ตางชาติไดนําไปศึกษาวิจัยและพัฒนา แลวนําไปจดสิทธิบัตรเปนพืชพันธุใหม อาจสงผลให

ประเทศไทยไมไดเปนเจาของสิทธิในการใชทรัพยากรนั้น ๆ  เน่ืองจากอาจถูกจดสิทธิบัตรโดย

ตางชาติไปแลว จึงเปนอันตรายอยางยิง่ในเรื่องของการสูญเสียความรูและภูมิปญญาพื้นบาน
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ของไทยใหกับตางประเทศ  โดยที่ประเทศไทยยังไมมีความพรอมของมาตรการเพื่ออนุรักษและ

ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การเขาถึงทรพัยากรพันธุกรรมพืช  
   ทั้งน้ีจะเห็นไดวาการเปนเจาของทรัพยากรแตไมสามารถผลิตและใชประโยชน 

อยางเต็มที่ไดจึงเปนอันตรายอยางยิ่งในอนาคต ทั้งน้ีทาง อพ.สธ. ไดเสนอกับคณะผูวจิัยการ 

ศึกษาผลกระทบสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร 

และคณะกรรมการพิจารณากระบวนการใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย

พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรทีมี่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ตลอดจน หนวยงานที่เกีย่วของ  คอืใหประเทศไทยมี 3 สถานะคือ  ภาครัฐ, ภาคเอกชน  

และ  สวนพระองค   โดยที่ อพ.สธ. และหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ    จัดเปน

หนวยงานสวนพระองค   ดังน้ันหากตางประเทศจะนําขอมูลหรือพนัธุกรรมใด ๆ ไปใช  ตองขอ

พระราชทานขอมูลหรอืพันธุกรรมนั้น ๆ กอน  ขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย 
จากสถานการณน้ีทาง อพ.สธ. จึงขอพระราชวินิจฉยัจากสมเดจ็พระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ในเรื่องสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพนัธุกรรมพืชเพื่อ

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

กอน  ระหวางนี้ ขอใหนักวิชาการทุกฝายรวมมือกัน  เตรียมคนใหพรอมโดยเรงดวน  เพราะ

วันที่จําเปนตองรับการนี้ ตองมาถึงสักวันหนึ่ง”  
  เชนเดียวกับในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

ทรงมีพระราชดํารัสในพิธีเปดการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติเจาฟาจุฬาภรณ ครั้งที่ 5  เรื่อง

วิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ณ โรงแรมแชงกรี-ลา  ในสวนงานวิจัยทาง

พันธุศาสตรที่มีความกาวหนามากขึ้น ดังน้ี  

  “ความรูตาง ๆ เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทาง

โดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและ

ส่ิงแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน เหตุน้ีประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา

จําเปนจะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน” 
         ดังน้ันจากอนุสัญญา CBD และ ITPGR อพ.สธ. และหนวยงานที่เขารวมสนอง

พระราชดําริ จะเปนสวนที่ทําการอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดย

ขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย เปนอิสระ ไมขึ้นกับผลของสนธิสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งขึ้นอยูกับ

จิตสํานึกที่รักและหวงแหนทรัพยากร ดังที่มีพระราชกระแส  
                  “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผนดิน”   
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 การดําเนินงานในระยะ 5 ปท่ีหนึ่ง (มิถุนายน พ.ศ. 2535 – พฤษภาคม พ.ศ. 2540)  

และระยะ 5 ปท่ีสอง (มิถุนายน พ.ศ. 2540 – กันยายน พ.ศ. 2544)   
อพ .สธ .  แสดงใหเห็นชัดเจนวาการอนุรักษพันธุกรรมพืชจะยังใหเกิด

ผลประโยชนถึงมหาชนชาวไทยนั้น  ตองดําเนินกิจกรรมหลายอยางพรอมกันไป  และมี

พันธุกรรมพืชเปาหมายเดียวกัน  บุคคลเดียวหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงาน

เดียว  ไมสามารถทําไดครบถวน  ตองใชทรัพยากรมากทั้งทรัพยากรบุคคล อุปกรณ สถานที่ 

เวลาและงบประมาณ ตลอดจนตองทําตอเนื่อง ไมมีที่ ส้ินสุด นอกจากนั้นจําเปนตองให

ประชาชนทั่วไป มีความรูจนเกิดความเขาใจอยางถองแท  เห็นประโยชนและความสําคัญของ

พันธุกรรมพืช  จึงทําใหการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมบูรณได  ซึ่งไดจัดแสดงนิทรรศการในระยะ 

5 ปที่สองไป 2 ครั้ง คือ การประชุมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระหวางวันที่ 12-14 
ตุลาคม พ.ศ. 2543   ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย:อนุรักษ
และพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย  ระหวางวันที่ 21-27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลา

พระเกี้ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เพ่ือเปนการเชิญชวนหนวยงานตาง ๆ ใหตระหนักและ

เห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืชและเขารวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.  
ในระยะ 5 ปที่สองนี้ มีการดําเนินการศึกษาในชีวภาพตาง ๆ ในพื้นที่ของ 

อพ.สธ. เทานั้น เชน เกาะแสมสาร ที่กองทัพเรือรับผิดชอบ พ้ืนที่ อพ.สธ. อําเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่ อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ทับลาน และหนองระ

เวียง จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่โคกภูตากา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน  มีหนวยงานที่เขา
รวมสนองพระราชดําริเพ่ิมขึ้นประมาณ 40 หนวยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน

ประมาณ 400 โรงเรียน 
 

การดําเนินงานในระยะ 5 ปท่ีสาม (ตุลาคม พ.ศ. 2545 – กันยายน พ.ศ. 2549)  
อพ.สธ. มีกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่หลายหลาก หนวยงานที่เขารวมสนอง

พระราชดําริ  75 หนวยงาน  สามารถแบงกลุมการสนองพระราชดําริ ได 10 กลุม ไดแก กลุม

ความมั่นคงทางทรัพยากร  กลุมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  กลุมสวนราชการที่

เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ  กลุมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร  กลุมมหาวิทยาลัย

ที่รวมสนองพระราชดําริ  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  กลุม

นโยบายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ  กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ  กลุมศูนยศึกษา

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และกลุมหนวยงานสนับสนุน  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียน

ที่เขาเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมากกวา 800 โรงเรียน ซึ่งยังตองมีการดําเนิน

กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง ในทุกระดับเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน ในการที่จะ

ดําเนินงานเพื่อผลประโยชนแทของมหาชนชาวไทย  หนวยงานตาง ๆ เขามารวมสนอง

พระราชดําริมากขึ้น มีความหลายหลากในการศึกษาวิจัย มีหนวยงานที่สนับสนุนงานวิจัยดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการสนับสนุนครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น บางหนวยงานก็ใหการ
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สนับสนุนในแนวทางเดียวกับการดําเนินงานของ อพ.สธ.  ในระยะ 5 ปที่สามนี้ อพ.สธ. จัดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต   ระหวางวันที่ 9-15 
พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ณ สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต  กรุงเทพมหานคร  และการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว ระหวางวันที่ 19-25 
ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา  
การดําเนินงานในระยะ 5 ปท่ีส่ี (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

อพ.สธ. มีหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ เพ่ิมเปน 108 หนวยงาน โดย

แบงกลุมการสนองพระราชดําริ ได 10 กลุม เชนเดียวกับในการดําเนินงานในแผนแมบทระยะ 

5 ปที่สาม นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เขาเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเพิ่มขึ้นเปน 

1,503โรงเรียน   (มกราคม พ.ศ. 2555) 
  ในระยะ 5 ปที่ ส่ี อพ .สธ . มีการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน ระหวางวันที่  30 ตุลาคม-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

ณ พิพิธ ภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ  แสมสาร อําเภอสัตหีบ  จังหวัด

ชลบุรี การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  ผันสูวิถีใหมในฐานไทย ระหวาง

วันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว องคการสวนสัตวในพระบรม

ราชูปถัมภ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1  ระหวางวันที่ 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ 
โรงเรียนสุราษฎรธานี อําเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎรธานี  ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่ส่ี อพ.สธ. 

วางแนวกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับการตื่นตัวการอนุรักษและใชประโยชนของทั่วโลก  ทํา

ใหหนวยงานตาง ๆ  ไดเห็นภาพรวมการอนุรักษพัฒนาพันธุกรรมพืช   อาทิ  ศูนยพันธุ

วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  ไดนําแนวกิจกรรมไปวางเปนแนวโปรแกรมที่

ดําเนินการคลายคลึงกัน  จนถึง ณ ปจจุบันประชาชนและหนวยงานตาง ๆ   โดยทั่วไปใน

ประเทศไทย  พูดถึงการอนุรักษตนไม  การอนุรักษปา  และการปลูกตนไม  และเริ่มรูจักคําวา

ความหลากหลายทางชีวภาพและความสําคัญมากขึ้น  แตยังไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนวาเขาใจชัดเจน

หรือไม   พืชพรรณของไทย  ทั้งที่เปนพืชเศรษฐกิจ  ทั้งที่ยังมิไดเปนพืชเศรษฐกิจ ทั้งที่เปนพืช

พรรณปา ทั้งที่เปนพืชพรรณที่พัฒนาคัดเลือกแลว  ถูกเก็บและถูกนําออกนอกประเทศ  โดยถูก

กฎหมายและโดยไมถูกกฎหมาย 
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วัตถุประสงค ของแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา 

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 –  30 กันยายน พ.ศ. 2559) 

    1.   เพ่ืออนุรักษพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  และ

ดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ 

    2.   เพ่ือนําพืชที่ไดสํารวจขึ้นทะเบียนรหสัตนของพืชทีมี่อยูเดิมและหายากใกลสูญพันธุ  

เพ่ือไปปลูกรักษาพันธุกรรมไวในพื้นที่ที่ปลอดภัย 

     3.   เพ่ือนําความรูจากการศึกษาวิจัยพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ 
การศึกษาทรัพยากรกายภาพ การสํารวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปญญาของประเทศไทย 

เพ่ือสรางฐานองคความรูทางวิทยาการ ที่จะนําไปสูการอนุรักษ และพัฒนาอยางยั่งยืน สู

เศรษฐกิจพอเพียง 

      4.  เพ่ือจัดทําศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ  ไดแก ทรัพยากร

ชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ  และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยเชื่อมโยงขอมูล

ระหวางหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ เชน  ศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ   หอพรรณไม  

กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และขอมูล

เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงานตาง ๆ ส่ือถึงกันในระบบเดียวกัน 

    5.   เพ่ือปลูกฝงสรางใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และ

ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

    6.   เสริมสรางสนับสนุนใหเกิดเครือขายระดับตาง ๆ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ

อนุรักษพัฒนาทรัพยากร 
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กรอบแนวทางการดําเนินงาน อพ.สธ.ในภาพรวมตามแผนแมบท อพ.สธ. 

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

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของ อพ.สธ. จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานตาม

กรอบแผนแมบท อพ.สธ.  ในระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554–กันยายน พ.ศ. 2559) ใน
ภาพรวม โดยยึดพระราชดําริและแนวทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชทานไวเปนหลัก โดยดําเนินงานตอเนื่องจากระยะที่ผานมา ดังน้ี 
 1.   เนนและใหความสําคัญกับการดําเนินงานวิชาการในทุกดานเปนหลัก โดยเฉพาะ

การดําเนินงานศึกษาทดลองวิจัยเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืชที่สงผลและเกิด

ประโยชนแกประชาชนชาวไทย 
 2.   ใหความสําคัญกับการพัฒนารวบรวมขอมูลสารสนเทศในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ใหเปนมาตรฐานสากลและเกิดประโยชนสูงสุด 
 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการเรียนรูทรัพยากรและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชควบคูไปกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในดาน

กระบวนการวางแผน การประสานดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณ

ดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน 
4. ใหการดาํเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง ชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554–พ.ศ. 2559) ไดแก ยทุธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวติอยางยั่งยืน, ยุทธศาสตรการดาํเนินงานที่การสรางความสมดุลและ

ม่ันคงของอาหารและพลังงาน, ยทุธศาสตรการสรางเศรษฐกจิทีมี่เสถียรภาพบนฐานความรู 

และยุทธศาสตรการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อีกทั้งยังสอดคลอง

กับยุทธศาสตรการวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตรฯ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาต ิ (วช.) อนั
ไดแก ยุทธศาสตรการวิจยัการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางสังคม, 
ยุทธศาสตรการวิจยัการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันาทางเศรษฐกิจ, 

ยุทธศาสตรการวิจยัการอนรุักษเสริม สรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม, 

ยุทธศาสตรการวจิยัการสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพฒันานวัตกรรมและบุคลากร

ทางการวจิัย และ ยุทธศาสตรการวิจยัการปฏริูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบรหิารจดัการ

ความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศ สูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและ ประชาสังคม
อยางแพรหลาย 

5.  กรอบการดําเนินงานตามแผนแมบท 3 กรอบ 8 กิจกรรม คือ กรอบการเรียนรู

ทรัพยากร  กรอบการใชประโยชน  และกรอบการสรางจิตสํานึก (รายละเอียดอยูในหัวขอที่ 10 

และภาคผนวก) 
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แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนนิงานของแผนแมบท อพ.สธ. 

      ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) 

  เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวขางตน จึงกําหนดแนวทางและ

แผนการดาํเนนิงานตามแผนแมบท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554–กันยายน พ.ศ. 
2559) โดยมกีิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยูภายใต 3 กรอบการดาํเนินงาน 
  ถึงแมวาชื่อของกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมนั้นจะมีคําวาพืชลงทายในทุกกิจกรรม  แต

ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หาของ อพ.สธ. น้ันไมไดมุงเนนเพียงแตทรัพยากรพันธุกรรมพืช แต

ยังรวมถึงทั้ง 3 ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา   

 

1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร 

  เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการ

บริหารจัดการดานปกปกทรัพยากรของประเทศ จึงตองมีการเรียนรูทรัพยากรในพื้นที่ปา

ธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปกรักษาไว โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปก

พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   

  
กิจกรรมที่  1  กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 

พื้นที่เปาหมาย 
 หนวยงานตาง ๆ ที่มีพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืชอยูในความรับผิดชอบ ซึ่งเปนพื้นที่ปา

ดั้งเดิม ที่ไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ โดยเปนพื้นที่นอกเหนือจากพืน้ที่ของกรมปา

ไม (ยกเวนกรมปาไมนําพืน้ที่มาสนองพระราชดําริในบางพื้นที่) โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติงานปก

ปกพันธุกรรมพืชเปนระยะๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผน

แมบทของ อพ.สธ.  และจัดทาํแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยงานของตนใหชดัเจน โดย

ระบุสาระสําคญัในการดําเนินงาน เชน พ้ืนที่เปาหมายในการดําเนินงาน วิธีการและขั้นตอน

การดาํเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูรับผิดชอบในการปฏิบัติและคาใชจายในการ

ดําเนินงาน โดยเนนการดาํเนินงานในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช ซึ่งทั้งน้ีมีการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.ของหนวยงานนั้น ๆ และ อพ.สธ. เปนผูสนับสนุนดาน

วิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่รวมสนองพระราชดําริ  สนับสนุนบุคลากร/
นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
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แนวทางการดําเนินกจิกรรมปกปกพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปกพนัธุกรรมพืช 

 1. การทาํขอบเขตพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช   
 2. การสํารวจ ทํารหัสประจาํตนไม ทาํรหสัพิกัด เพ่ือรวบรวมเปนฐานขอมูลในพื้นที่ของ 

อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หรือเอกชนทีเ่ขา

รวมสนองพระราชดาํริ เชนในศูนยศึกษาการพัฒนาอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ ปาที่ชาวบาน

รวมใจปกปกรักษา ปาในสถาบันการศกึษา ปาในสวนสัตวเปดฯ ปาในพื้นที่บรเิวณเขื่อนตาง ๆ 

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน ขอมูลนี้นําไปจัดการและเก็บเขาสูงาน

ฐานขอมูลในกิจกรรมที่  5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

 3. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรธรรมชาตติาง ๆ นอกเหนือจาก

พันธุกรรมพืช เชนสัตว จุลินทรยี ตลอดจนทรัพยากรกายภาพตาง ๆ  เพ่ือรวบรวมเปน

ฐานขอมูลในพื้นที่ขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หรือเอกชนที่เขารวมสนอง

พระราชดําริ  

 4. การสํารวจเก็บขอมูลภมิูปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 5. สนับสนุนใหมีอาสาสมคัรปกปกรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เชนนกัศึกษา

ในมหาวทิยาลัย  ในระดบัหมูบาน ตาํบล สนับสนุนใหประชาชนที่อยูรอบ ๆ พ้ืนที่ปกปก

พันธุกรรมพืช เชนมีกิจกรรมปองกันไฟปา กิจกรรมรวมมือรวมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปก

พันธุกรรมพืช เปนตน 

 
*หมายเหต ุ
1. ขอมูลที่ไดจากกจิกรรมปกปกพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจดัการและเก็บเขาสูงาน

ฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพชื 
2. กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช ใชพื้นที่เปนเปาหมายหลกั เพ่ือดําเนินงานใน

กิจกรรม 
3. พ้ืนที่ที่นํามาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไมไดหมายความวาเปนการนําพื้นที่น้ัน

เขามานอมเกลาฯถวาย เพ่ือใหเปนทรพัยสินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปน

พ้ืนที่ที่ดาํเนินการโดยหนวยงานนั้น ๆ ทีเ่ปนเจาของ แตใชแนวทางการดาํเนินงานในกิจกรรม

ปกปกพันธุกรรมพืช และในอนาคตถาหนวยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการดําเนินการปรับปรุง

หรือตองการใชพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช เพ่ือกิจกรรมอื่น ๆ ทางหนวยงานสนองพระราชดํารฯิ 

น้ัน ๆ สามารถดําเนินการแจงความประสงคมายัง อพ.สธ. แตในกรณทีี่เปนพื้นที่ลอแหลมตอ

การสูญเสียทรัพยากรที่มีคา อาจตองมีการขอพระราชวินิจฉัยกอนดาํเนินการเปลี่ยนแปลง 
 สําหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน หรือนักเรียนในหมูบาน ในพื้นที่ปกปก

พันธุกรรมพืช ใหอยูในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  

พื้นที่เปาหมาย 

 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะ 5 ปที่หา  ใหความสําคัญกับทรัพยากร

ทั้งสามฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา ใหการดําเนินงานในพืน้ที่ท่ีลอแหลมตอการเปลีย่นแปลง เชน

ตามเกาะตาง ๆ พ้ืนที่ที่กาํลังจะเปลี่ยนแปลงจากปาเปนสวน ถนน ส่ิงกอสราง ตาง ๆ สวนการ

ดําเนินงานในพื้นที่สูงและพื้นที่หางไกลคมนาคม เชน จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย 

ลําปาง แพร นาน และอํานาจเจริญ จะดําเนินงานในลําดับตอมาโดยใหพิจารณาความพรอม

และศักยภาพของหนวยงานที่เปนแกนกลางดําเนินงานในแตละพื้นที่เปนสําคัญ 

 อพ.สธ. ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําร ิ เชน จังหวัด ตาง ๆ 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร 

สถาบันการศกึษาตางๆ ฯลฯ กําหนดพื้นที่เปาหมายในการดาํเนนิงานสาํรวจเก็บรวบรวม

พันธุกรรมพืช เปนระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผน

แมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชดัเจน พรอมทัง้

วางแผนปฏิบัติงานรวมกัน ทั้งในเรื่องวธีิการและขั้นตอนการดําเนินงานและการบรหิารจดัการ 

โดยเนนการดาํเนินงานในพื้นที่เปาหมายเดิมใหแลวเสรจ็เปนลําดับแรก กอนพิจารณาขยายผล

ออกไป โดยแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดาํเนินงานในพื้นที่รับผดิชอบของ

หนวยในแตละพื้นที่ ซึ่งทั้งน้ีมีการประชมุคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ 

โดยมี อพ.สธ. เปนผูสนับสนุนดานวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทีร่วมสนอง

พระราชดําริ  สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที ่

แนวทางการดําเนินกจิกรรมสํารวจเกบ็รวบรวมพนัธุกรรมพืชในพื้นที่ 

 1. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภมิูปญญา พ้ืนที่เปาหมาย บริเวณรัศม ี 50 กิโลเมตร ของหนวยงาน

น้ัน ๆ หรือพื้นที่ทีจ่ะมกีารเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเชน พ้ืนที่สรางอางเก็บน้ํา สราง

ศูนยการคา พ้ืนที่สรางถนน การขยายทางหลวงหรอืเสนทางตาง ๆ พ้ืนที่สรางสายไฟฟาแรงสงู 

และในพื้นที่อืน่ ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม 

 2. การเก็บรวบรวมตัวอยางแหง และตัวอยางดองเพื่อเปนตัวอยางในการศึกษาหรือเก็บ

ในพิพิธภัณฑพืช พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิยา  

3. การเก็บพันธุกรรมทรพัยากร ตัวอยางในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ตนพืชมีชีวิต 

ชิ้นสวนพืชที่มีชีวิต (เพ่ือนํามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)   และสําหรับทรัพยากร
อื่น ๆ สามารถเก็บตัวอยางมาศึกษาได เชน ตัวอยางของสัตว จุลินทรีย หิน ดิน นํ้า ฯลฯ 

*หมายเหต ุ
 ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจดัการและ

เก็บเขาสูงานฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรักษาพันธกุรรมพืช 

พื้นที่เปาหมาย 

 กิจกรรมปลูกรักษาเปนกิจกรรมตอเนื่องจากกจิกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  

โดยการนําพนัธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย เชน ในศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ที่มีอยู 6 ศูนยทั่วประเทศ พ้ืนที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรม

วิชาการเกษตร พ้ืนที่จังหวดั  พ้ืนที่สถาบันการศึกษา  นําเขารวมสนองพระราชดําร ิ  และยังมี

การเก็บรักษาในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อในธนาคารพืชพรรณ  อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสาร

พันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา และศูนยอนรุกัษ

พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ    

 อพ.สธ. ดําเนินการประสานงาน สนับสนุนดานวิชาการรวมกับหนวยงานที่รวมสนอง

พระราชดําริ เชน จังหวัด ตาง ๆ กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหาร

พัฒนา กองทัพอากาศ  กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศกึษาตาง ๆ ฯลฯ กาํหนดพืน้ที่

เปาหมายในการดาํเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เปนระยะๆ ละ 5 ป ใหสอดคลอง

กับแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.  และจัดทาํแผนประจําปเฉพาะใน

สวนของหนวยงานของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชดัเจน ทั้งในเรื่อง

วธีิการและขั้นตอนการดําเนินงานและการบรหิารจดัการ โดยเนนการดาํเนินงานในพื้นที่

เปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรกกอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแตละหนวยงานเปน

ผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดาํเนินงานในพื้นที่รับผดิชอบของหนวยในแตละพื้นที่ ซึ่งทั้งน้ีมี

การประชมุคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ  
 

แนวทางการดําเนินกจิกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปลูกรักษา 

 1. การปลูกรกัษาตนพันธุกรรมพชืในแปลงปลูก การปลูกรักษาตนพืชมีชีวิตลักษณะปา

พันธุกรรมพืช มีแนวทางดาํเนินงานคือ สํารวจสภาพพื้นที่และสรางส่ิงอํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน งานขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจรญิเติบโต งาน

จัดทาํแผนทีต่นพันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรม 

2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคกอนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบตาง ๆ 

  3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของ

ธนาคารพันธุกรรม  ศกึษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ  และทดสอบการงอกของเมลด็พันธุ 

       4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแตละชนิด  ศึกษาการ

ฟอกฆาเชือ้ ศกึษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเกบ็รักษาโดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยื่อในระยะ

ส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และศึกษาการขยายพันธุ

โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

  5. การเก็บรกัษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) ของพืช สัตว และจุลินทรยี เพ่ือการ

นําไปใชประโยชนเชนการวเิคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุพืช เปนตน  
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 6. การสรางสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะตาง ๆ การปลูกพืชใน

สถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอมูล ที่สามารถใชประโยชนไดในอนาคต 

   7. งานขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจรญิเติบโต งานจัดทาํ

แผนทีต่นพันธุกรรมและทาํพิกัดตนพันธุกรรมของพชืที่ปลูก 

   8.  ในกรณีที่เปนพันธุกรรมสัตวหรือจลุินทรีย ใหดําเนินการใหมีสถานที่หรือ

หองปฏิบัตกิารทีจ่ะเก็บรักษาไดอยางปลอดภัย  

*หมายเหต ุ
 ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมปลกูรักษาพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนาํไปจดัการและเก็บเขาสู

งานฐานขอมลูในกิจกรรมที่  5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
 

2. กรอบการใชประโยชน 

 เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของ

ทรัพยากรตาง ๆ ใน อพ.สธ.  ทั้งในดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงาน

เปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวยประโยชนตอกัน   รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศ อพ.สธ. ใหเปนเอกภาพ สมบูรณและเปนปจจุบัน โดยบรรลุจุดมุงหมายตามแนว

พระราชดําริ  โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชน

พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวาง

แผนพัฒนาพันธุพืช 

 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนรัุกษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

เปาหมาย 

 เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมนิพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ที่สํารวจ

เก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว  โดยมีการศึกษาประเมนิในสภาพธรรมชาต ิ  แปลงทดลอง  ใน
ดานสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม สําหรับในหองปฏิบัติการมี
การศึกษาดานโภชนาการ  องคประกอบ  รงควัตถุ  กลิ่น  การใชประโยชนในดานอื่นๆ  เพ่ือ
ศึกษาคณุสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากรตาง ๆ  โดยการดาํเนินการในกิจกรรมนี้เปาหมายเพือ่

การอนรุกัษและใชประโยชนทรัพยากรทัง้สามฐานทรพัยากร ไดแก ทรพัยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา  มีการวางแผนและดําเนินการ

วิจัยศักยภาพของทรัพยากรตาง ๆ ในดานพืชนําไปสูการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว สายพันธุ

จุลินทรยี ตามแนวพระราชดําริ และมีแนวทางนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนไดอยางยั่งยืน  

โดยมี อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ สงเสริม และทําหนาที่เปนแกนกลางในการ

ดําเนินงานดานวิชาการและการวิจยั รวมกบัหนวยงานทีร่วมสนองพระราชดาํร ิ เชน 

มหาวทิยาลัยตาง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปาไม ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
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เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กรม

พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก ฯลฯ โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายและ

ทรัพยากรตาง ๆ ในการดําเนินงานอนุรักษและใชประโยชน เปนระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลอง

กับแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.  และจัดทาํแผนประจําปเฉพาะใน

สวนของหนวยของตนใหชดัเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชดัเจน  ผานการประชมุ

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการดําเนินกจิกรรมอนุรักษและใชประโยชนในทรัพยากรตาง ๆ  

 1. การวิเคราะหทางกายภาพ เชน ตัวอยางดิน คณุสมบัติของน้ํา จากแหลงกําเนิด

พันธุกรรมดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ 

 2. การศกึษาทางดานชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของ

พันธุกรรมพืชที่คดัเลอืกมาศึกษา เปนตน 
 3. การศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบของสารสําคัญในพันธุกรรมพืช ไมวาจะเปน

รงควัตถุ กลิ่น ตลอดจนสารดานเภสัชวทิยา สารที่มีฤทธ์ิตาง ๆ ของพันธุกรรมพืชเปาหมาย 
 4. การศึกษาการขยายพันธุพืชดวยการขยายพันธุตามปกติ และการขยายพันธุโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

5. การศึกษาดานการปลกู (พันธุกรรมพืช) เลี้ยง (ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ) ใหได

ผลผลิตตามทีต่องการ การศึกษาการเขตกรรมของพันธุกรรมพืชที่ตองการ 

 6. การศกึษาการจาํแนกสายพันธุโดยวิธีทางชีวโมเลกลุ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาพนัธุพืช 

สัตว และจุลินทรยี  เพ่ือเก็บเปนลายพิมพดีเอ็นเอพืชชนิดนั้น ๆ ไวเพ่ือนําไปใชประโยชนตอไป 
 7. การจดัการพื้นที่ที่กาํหนดเพื่อการอนุรักษและพัฒนา เชน ศนูยเรียนรูตาง ๆ ซึ่งเปน

ศูนยฯ ตัวอยาง  เพ่ือการเรียนรูการใชประโยชนทรพัยากรอยางยัง่ยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  อีกทั้งศูนยฯ เหลานี้สามารถใชประโยชนใหเปนศูนยฝกอบรม ในดานอนุรักษและใช

ประโยชนทรพัยากรไดในอนาคต 

    ตัวอยางเชน อพ.สธ. ไดจัดตั้งศูนยเรยีนรู  อนุรักษ  พัฒนา  และใชประโยชนทรพัยากร

อยางยัง่ยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวตัถุประสงคในการดําเนินงานของ 

อพ.สธ. เริ่มดําเนินการใน 5 ศูนย ของ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดํารทิี่

กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ  ไดแก 

  1) ศูนยเรยีนรูฯ สูเศรษฐกจิพอเพยีง  อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา  

       2) ศูนยเรยีนรูฯ สูเศรษฐกจิพอเพยีง  อพ.สธ. อ.วังมวง จ.สระบุร ี
        3) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกจิพอเพยีง อพ.สธ. สวนอุไทยธรรม  อ.รงัสิต   

                จ.ปทุมธานี    

  4) ศูนยเรยีนรูฯ สูเศรษฐกจิพอเพยีง  อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค 

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

                        (พ้ืนที่ของหนวยบัญชาการทหารพฒันา กองบัญชาการกองทพัไทย) 
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 

เปาหมาย 

  เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา 

รวมกับหนวยงานทีร่วมสนองพระราชดําริ  บันทึกขอมูลของการสาํรวจเก็บรวบรวม การศึกษา

ประเมิน การอนุรกัษ และการใชประโยชน รวมทั้งงานจัดทําฐานขอมูลพรรณไมแหง 

นอกจากนั้นยงัรวมถึงฐานขอมูลทรัพยากรอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เชน ฐานขอมูล

ของสัตว และจุลินทรยี การจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน ขอมูลตาง ๆ จากการทํางานใน

กิจกรรมที ่ 1-4 โดยทาํการบันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพ่ือเปนฐานขอมูลและมีระบบที่

เชื่อมตอถึงกนัไดทั่วประเทศ โดยเชือ่มโยงกับฐานขอมูลทรัพยากรของหนวยงานทีร่วมสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ. นําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรตาง ๆ โดยที่ อพ.สธ. 

เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรปูแบบในการทํา

ฐานขอมลู โดยกาํหนดเปาหมายในการดาํเนินงานเปนระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนว

ทางการดําเนนิงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.  และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของ

หนวยของตนใหชดัเจน พรอมทัง้วางแผนปฏบัิติงานรวมกนัใหชดัเจน ผานการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ  

 

แนวทางการดําเนินกจิกรรมศูนยขอมลูพันธุกรรมพืช 

 1. อพ.สธ. รวมกับหนวยงานทีร่วมสนองพระราชดําริ จัดทาํฐานขอมูลระบบดิจิตอล

และพัฒนาโปรแกรมสําหรบัระบบศูนยขอมูลทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน เชนโปรแกรมการจดัการ

ฐานขอมูลทรพัยากรทองถ่ิน ดานการสํารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ การประเมินคุณคา

พันธุกรรมทรพัยากร และการใชประโยชน  

2. นําขอมูลของตัวอยางพชืที่เก็บรวบรวมไวเดิมโดยหนวยงานทีร่วมสนองพระราชดําริ

องคกรอื่น เชน กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร เปนตน เขา

เก็บไวในระบบฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 

3. นําขอมูลทีไ่ดจากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรตาง ๆ เชน 

ขอมูลการปลกูรักษา ขอมูลการใชประโยชนจากทรัพยากร ขอมูลวฒันธรรมและภูมิปญญา  

ขอมูลพันธุไมจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เขาเก็บไวในศูนยขอมูลพันธุกรรม

พืช เพ่ือการประเมินคุณคาและนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรอืน่ ๆ 
 4. พัฒนาการบรหิารจดัการฐานขอมลูของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ใหมี

เอกภาพ   มีความสมบูรณและเปนปจจุบัน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได 

โดยเฉพาะฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เปนศูนยกลางและวางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือขาย

ระบบขอมูลสารสนเทศ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เพ่ือใหสามารถ
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เชื่อมโยงและใชรวมกันไดอยางกวางขวาง อาจผานทางเว็บไซต ที่มีระบบปองกันการเขาถึง

ฐานขอมูล 
 5.หนวยงานรวมสนองพระราชดําริ มีความประสงคทีจ่ะดําเนินการแบงปนหรือเผยแพร

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

พระราชทานขอมูลนั้น ๆ และขึ้นอยูกบัพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ใหดาํเนินการทําหนังสือแจงความประสงค

มายัง ผูอาํนวยการ อพ.สธ. ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน) 
 

กิจกรรมที่  6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

เปาหมาย 

  เปนกิจกรรมที่นําฐานขอมลูจากกจิกรรมที่ 5 มาใชในการพิจารณาศักยภาพของ

พันธุพืช พันธุสัตว พันธุจุลินทรีย ฯลฯ อพ.สธ.มีหนาที่ประสานกบันักวิชาการผูทรงคณุวุฒิของ

หนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ  วิเคราะหขอมูลและคัดเลอืกสายตนเพื่อเปนพอแมพันธุ

พืช  พรอมกับวางแผนพัฒนาพันธุระยะยาวและนําแผนพัฒนาพันธุขึ้นทูลเกลาฯ  ถวายสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสดุาฯ  สยามบรมราชกมุารี  เพ่ือมีพระราชวินิจฉยัและพระราชทานแผนพัฒนา

พันธุและพันธุกรรมที่คดัเลือก ใหหนวยงานที่มีความพรอมนําไปปฏิบัติ พันธุพืชที่อยูใน

เปาหมาย ไดแกพันธุพืชสมุนไพร พันธุพืชพื้นเมืองตาง ๆ ที่สามารถวางแผนนาํไปสูการพัฒนา

ใหดยีิ่งขึ้นเหมาะสมตอการปลูกในพื้นที่ตาง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา  

ประสานงาน รวมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยกาํหนดเปาหมายในการดาํเนินงานเปนระยะ ๆ 

ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.  และจัดทาํ

แผนประจาํปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน

ใหชดัเจน  ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ 

 

แนวทางการดําเนินกจิกรรมวางแผนพฒันาพันธุพืช 

 1. คัดเลือกพันธุพืชที่ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลววาควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุเพ่ือ

การใชประโยชนตอไปในอนาคต 

 2. ดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายแผนการพัฒนาพันธุพืชทีค่ัดเลือกแลว เพ่ือใหสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ีทรงมีพระราชวินิจฉยัและพระราชทานใหกับ

หนวยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชชนิดนั้น ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย   

           3. ประสานงานเพื่อใหหนวยงานที่มีความพรอมในการพัฒนาพันธุพืชดําเนินการ

พัฒนาพันธุพืช และนําออกไปสูประชาชน และอาจนําไปปลูกเพ่ือเปนการคาตอไป 

 4. ดําเนินการจดสทิธิบัตรพันธุพืชใหมทีไ่ดมาจากการพัฒนาพันธุพืชดั้งเดิม เพ่ือ

ประโยชนของมหาชนชาวไทย 
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*หมายเหต ุ

 กิจกรรมนี้ครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนาพันธุของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ที่

นอกเหนือจากพืช เชน สัตว และจุลินทรีย เปนตน 

 
3. กรอบการสรางจิตสํานกึ 

  เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรมพืชของ

ประเทศ จนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษทรัพยากรที่กอใหเกิด

ประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช 

 

กิจกรรมที่  7 กิจกรรมสรางจิตสํานกึในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

เปาหมาย 

  เปนกิจกรรมสรางสรางจิตสํานึก ใหเยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเขาใจถึง

ความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยาง

ยั่งยืน ซึ่งมีความสําคญัตอการจดัการ การอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศ โดยที่ อพ.สธ. 

เปนที่ปรึกษา  ประสานงาน รวมมือ สนับสนุนใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เปนสมาชิก

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําร ิ ให

ดําเนินการในกิจกรรมนี้  โดยกาํหนดเปาหมายในการดําเนินงานเปนระยะ ๆ ละ 5 ป ให

สอดคลองกับแนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.  และจัดทําแผน

ประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชดัเจน 

ผานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนัน้ ๆ 

   

แนวทางการดําเนินกจิกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

  1.งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

  เปนนวัตกรรมของการเรียนรูเพ่ือนําไปสูการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของประเทศไทย นําไปสูการพัฒนาคนใหเขมแข็งรูเทาทนั

พรอมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 

  1.1 อพ.สธ. กําหนดจุดมุงหมายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดย

สรางจติสํานึกใหเยาวชน   นักเรียนเขาใจถึงความสําคญัและประโยชนของพันธุกรรมพืช   ใหรูจัก

หวงแหนและรูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยมีคูมือการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน สถาบันการศกึษาสามารถสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีนโดยตรงมาที่ 

อพ.สธ. โดยสามารถติดตอขอใบสมัครไดที ่



 

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

21

 สํานักงาน อพ.สธ. สนามเสือปา พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  

 โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ตอ 2219, 2220-22   

 โทรสาร :  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ตอ 2221  

 E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org 

ดาวนโหลดใบสมัครไดจากเว็บไซตอพ.สธ.

http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm  

  1.2 อพ.สธ. กําหนดแนวทางและหลักเกณฑการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน   โดยใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนที่รวบรวมพืชพรรณไมทองถ่ินและรวบรวมภมิู

ปญญาทองถ่ินของพืชพรรณ เปนที่เก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควา

และนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชเปนส่ือการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ  ใชปจจัยพชื

เปนปจจัยหลกัในการเรียนรู 

  1.3 โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รวมกับองคการบริหารสวนทองถ่ิน

และชุมชน จดัทําหลักสูตรทองถ่ินในการสํารวจจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน (ดรูายละเอียดใน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 5 ปที่หา ในหนังสือจากยอดเขาถึงใตทะเล 4) 

  1.4   สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการดาํเนินงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่ทาํอยูเดิมใหครบถวนตามคุณสมบัตแิละเกณฑมาตรฐานทิ่ อพ.สธ. 

กําหนดและนาํไปสูการประเมินเพื่อรับปายพระราชทานและเกียรตบัิตรฯ 

  1.5 การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของสมาชิกใหม ควรดําเนินงานให

เปนไปตามคณุสมบัติและเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ. กําหนดขึ้น และรับคาํแนะนําจากคณะ

ผูทรงคณุวุฒิและที่ปรึกษา อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 7 

  1.6 อพ.สธ. ประสานรวมมือกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของดําเนินการจดันทิรรศการ

แสดงผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามแนวพระราชดําริฯ โดยคดัเลือกจาก

โรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดบัประเทศ โดยเนนและใหความสําคัญใน

เรื่องกระบวนการ     และผลลัพธการดําเนินงานเปนหลัก อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

  1.7 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศกึษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา    สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักมาตรฐานการศกึษา สนับสนุน

ในการดําเนินงานรวมกับ อพ.สธ. รวมกันพิจารณาและวางแผน เพ่ือนําแนวทางดาํเนิน งาน 

อพ.สธ. บรรจไุวในหลกัสูตรการเรียนการสอนระดับตาง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

   

  2. พิพิธภัณฑ 

  เปนการขยายผลการดําเนนิงานเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรยีนรู ไปสูประชาชน 

กลุมเปาหมายตาง ๆ  ใหกวางขวางยิง่ขึ้น โดยใชการนําเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนส่ือ

เขาถึงประชาชนทั่วไป ตัวอยางเชน 

      2.1 งานพิพิธภัณฑธรรมชาตทิี่มีชีวิต ดําเนินการโดยศนูยศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ และจังหวัดตาง ๆ จัดทําแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษพันธุ 
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กรรมพืชในลักษณะโดยมีกจิกรรมตาง ๆ ที่ถูกตองและครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด

ไวในพื้นที่ศูนยศึกษาการพฒันาฯ และพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

   2.2  งานพิพิธภัณฑพืช ดําเนินการโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชนกรม

อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร มหาวทิยาลัยตาง ๆ 

หนวยงานเหลานี้มีผูเชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร ดูแลอยู  

   2.3 งานพพิิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ดําเนินการโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราช 

ดําริ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 

   2.4 งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เชน  พิพิธภัณฑธรรมชาติ

วิทยาเกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ  ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  สนอง

พระราชดําริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ 

   2.5 งานพิพิธภัณฑทองถ่ิน หอศิลปวฒันธรรม ของจังหวัดและหนวยงานทีร่วมสนอง

พระราชดําร ิ  

   2.6 นิทรรศการถาวรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรตาง ๆ 

   2.7 ศูนยการเรยีนรู 

 

  3. งานอบรม 

             อพ.สธ. ดําเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, งานฝกอบรม

ปฏิบัติการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถ่ิน หรืองานที่เกี่ยวของกับการสรางจิตสํานึกใน

การอนุรกัษทรัพยากร  โดยอาจจัด ณ ศูนยฝกอบรมของ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานทีร่วมสนอง

พระราชดําริ ที่กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ตัวอยางเชน 

1) ศูนยเรยีนรูฯ  สูเศรษฐกจิพอเพยีง  อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีคิว้ จ.นครราชสีมา  

2) ศูนยเรยีนรูฯ สูเศรษฐกจิพอเพยีง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  

3)  ศูนยเรยีนรูฯ สูเศรษฐกจิพอเพยีง อพ.สธ. สวนอุไทยธรรม  อ.รงัสิต  จ.ปทุมธานี    

4) ศูนยเรยีนรูฯ สูเศรษฐกจิพอเพยีง อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค 

5)  ศูนยเรยีนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพยีง อพ.สธ. อ.วังมวง จ.สระบุรี 

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

7) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี
     (พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี  

8) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี(อพ.สธ.-องคการสวนสัตวฯ) 

9) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี  

*หมายเหต ุ
 ถาหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินงานจัดฝกอบรมในลักษณะเดียวกันเชนการอบรมอาสา 

สมัคร/ประชาชน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือนักเรียนในหมูบาน ในพื้นที่ปกปกพันธุ 

กรรมพืช ใหอยูในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
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กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพชื 

เปาหมาย 
     เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน

รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดาํเนินงานที่เกี่ยวของและสนับสนุน

กิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ. นอกจากนั้นยงัเปดโอกาส

ใหเยาวชนและประชาชนไดสมัครเขามาศกึษาหาความรูเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาตใินสาขา

ตาง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมคีณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และให

แนวทางการศกึษา ไดแก ชมรมนักชวีวิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 

อพ.สธ. ซึ่งจะเปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจติสํานึกในการอนรุักษทรัพยากรของ

ประเทศใหแกเยาวชนและประชาชนชาวไทยตอไป โดยที่ อพ.สธ. ประสานงานหนวยงานทีร่วม

สนองพระราช ดําริ ใหดาํเนินการในกิจกรรมนี้  โดยกาํหนดเปาหมายในการดาํเนินงานเปน

ระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.  

และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัตงิาน

รวมกันใหชัดเจน  ผานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ 

                 
แนวทางการดําเนินกจิกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
     1. อพ.สธ. เปนเจาภาพรวมกับหนวยงานทีร่วมสนองพระราชดําริที่มีความพรอมใน

การดาํเนินการจัดการประชมุวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญทุก ๆ 2 ป 

ตามที่ไดพระราชทานพระราชวินิจฉัย   โดยจะมกีารจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการเพื่อเสนอ
ผลการดําเนนิงานของ อพ.สธ. สําหรบัในระยะ 5 ปที่หา   กําหนดเปาหมายในการจัดการ

ประชุมใหญดงัน้ี 

พ.ศ. 2554  การประชมุวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ 
  สถานที่: ศูนยฝกหนองระเวยีง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
  จ.นครราชสีมา   

พ.ศ. 2556       การประชมุวิชาการและนทิรรศการ  ทรัพยากรไทย : นําส่ิงดีงามสูตาโลก 
  สถานที่: เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จ.กาญจนบุร ี

พ.ศ. 2558       การประชมุวิชาการและนทิรรศการ ทรพัยากรไทย : หวนดูทรัพยส่ิงสินตน 
  สถานที่: มหาวิทยาลยัขอนแกน จ.ขอนแกน 
   

นอกจากการจัดการประชมุวิชาการและนิทรรศการทีจ่ัดทกุ ๆ สองปน้ี ยังมีการจัดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค, การรวมจัดแสดง

นิทรรศการกบัหนวยงานทีร่วมสนองพระราชดาํรแิตละหนวยงาน, การนําเสนอผลงานวิจัยของ

เจาหนาทีแ่ละนักวิจัย อพ.สธ. ในงานประชุมวิชาการตาง ๆ ระดับประเทศ เปนตน 
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2. หนวยงานและผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให อพ.สธ. (โดยการทูลเกลาฯ ถวาย 

โดยผานทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพ่ือใชในกิจกรรม อพ.สธ.) 
 3. การดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 

อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ  ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่

ชมรมทั้งสอง มีการดําเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแมบทของ อพ.สธ. 

เชนเขาไปศึกษาทํางานวิจัยในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช อพ.สธ. รวมในกิจกรรมสํารวจ

ทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กําหนด 
         4. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริเอง แตผานความเห็นชอบจาก อพ.สธ.

หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  สามารถดําเนินการฝกอบรมในการสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากรตาง ๆ เพ่ือสนองพระราชดําริตามแผนแมบท อพ.สธ. เพ่ือ

สนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแมบทของ อพ.สธ.  โดยอาจมีการฝกอบรมตามสถานที่

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

อพ.สธ. หรือเปนวิทยากร 

 5.  การทําหลกัสูตร ทองถ่ินของมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ตามแผนแมบทของ อพ.สธ.  
 6. การเผยแพรโดยสื่อตาง ๆ  เชน การทําหนังสือ วีดีทัศน เอกสารเผยแพร เว็บไซต

ประชาสัมพันธ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมตาง ๆ ของ 

อพ.สธ. สามารถใชสัญลักษณของ อพ.สธ. ไดเม่ือไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 7.  การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการตาง ๆ ของหนวยงานที่รวมสนอง

พระราชดําริ ในสวนที่เผยแพรงานของ อพ.สธ. และไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

 8. หนวยงานเอกชน หรือบคุคลทั่วไป สมัครเปนอาสาสมัครในการรวมงานกับ อพ.สธ. 
 9. การดําเนนิงานอื่น ๆ เพ่ือเปนการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. 
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แนวทางและมาตรการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหา 

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวขางตน จึงกําหนดยุทธศาสตร

แนวทางและมาตรการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554–กันยายน พ.ศ. 2559) ขึ้นเพื่อเปนหลักในการบริหาร 

โครงการใหกับหนวยราชการที่จัดทําโครงการ เพ่ือ "สนองพระราชดําริ " หรือเพื่อ "สนับสนุน"  

หรือการนําแนวทาง โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไปดําเนินการ  

เพ่ือใหการดําเนินงานอยูในกรอบอันเดียวกัน ปองกันความสับสน ทั้งในสาระและงบประมาณ 

พรอมทั้งการดําเนินงานตามแนวพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานใน

พระราชวโรกาสตางๆ  และอยูในกรอบพระราชดําริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารีดังน้ี                        

 

1. การสนองพระราชดาํริโดยหนวยงานและองคกรตาง ๆ  

1.1 การขอสนองพระราชดําริโดยขอพระราชานุญาต  

ไดแกหนวยงาน ระดับกระทรวง กรม มหาวิทยาลัย เปนตน 

เม่ือหนวยงานตาง ๆ มีความสนใจที่จะสนองพระราชดําริใน อพ.สธ.  ใหดําเนินการดังน้ี 

  1.1.1 ประสานงานเพื่อขอเขาทาํความเขาใจในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยติด

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

แนวทางการดาํเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. 

 1.1.2 เม่ือหนวยงานไดศึกษาและทําความเขาใจในแนวทางการสนองพระราชดําริอยาง

ถองแทแลว ใหทาํหนงัสือขอพระราชทานพระราชานุญาต พรอมรางรายชือ่คณะกรรมการ

ดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ เพ่ือขอเขารวมสนองพระราชดําริใน อพ.สธ. โดยสงมาที่ 

 

ผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

                 อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
                             ถ.ราชวิถี  เขตดุสิต  

                        กรุงเทพมหานคร 10303 

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

 จากนั้นทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. จะดําเนินการนําความ

กราบบังคมทูลฯ ขอพระราชานุญาตใหรวมสนองพระราชดํารติอไป (ตัวอยางการทําหนังสือขอ

สนองพระราชดําริ ในภาคผนวกหนาที่ 94) 

 1.1.3  ขอพระราชานญุาตแตงตัง้คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.  สนอง

พระราชดําริโดยหนวยงานนั้น  ประกอบดวย หัวหนาหนวยงาน หรอื หัวหนาสวนราชการนั้น ๆ 

เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงาน และมีคณะกรรมการประกอบดวย รองประธานซึ่งเปน

รองหัวหนาหนวยงาน หรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ และใหแตงตั้ง เลขานุการ

คณะกรรมการ อพ.สธ. ทําหนาที่เปนรองประธานคนสุดทาย สวนคณะกรรมการใหเปน
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หนวยงานยอยใหหนวยงานนั้น ๆ ที่พรอมดําเนินการในการสนองพระราชดําริ สําหรับฝาย

เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานใหเปนหนวยงานหรือบุคคลทีท่ําหนาที่ประสานงานกับ

คณะกรรมการฯ ในหนวยงานนั้น ๆ และทาง อพ.สธ. ไดเปนอยางดี นอกจากนั้นฝาย

เลขานุการฯ ยังมีหนาทีใ่นการจัดการรับผิดชอบในการจัดการประชุม คณะกรรมการ

ดําเนินงาน อพ.สธ. ของแตละหนวยงานในภาพรวมทั้งหมด ตัวอยาง คณะกรรมการดาํเนินงาน 

อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน คณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. สนอง

พระราชดําริโดยกองทัพเรอื (อพ.สธ.-ทร.)    คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. สนอง

พระราชดําริโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (อพ.สธ.-กฟผ.) คณะกรรมการ

ดําเนินงาน อพ.สธ. สนองพระราชดําริโดยจังหวัดอุตรดิตถ (อพ.สธ.-จ.อุตรดิตถ) เปนตน 

1.1.4 เม่ือไดรับพระราชทานพระราชานุญาตใหเขารวมสนองพระราชดําริ พรอมทั้งมี

พระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแลวนั้น หนวยงานที่สนองพระราชดําริน้ัน ๆ  

สามารถดําเนินการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ อยางเปน

ทางการ  เพ่ือรวมกันจัดทําแผนแมบทของหนวยงานและแผนปฏิบัติการรายปรวมกับ อพ.สธ. 

โดยมีกรอบการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริและเห็นพองตองกัน เพ่ือขอพระราชทาน

พระราชวินิจฉัยตอไป   

1.1.5 การทําแผนปฏิบัติการรายปงบประมาณจะนําไปสูการจัดตั้งงบประมาณ

ดําเนินงานประจําป   โดยในแตละปใหหนวยงานฯ  สงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการรายปให

สอดคลองกับแผนแมบทที่ทําไว  และสงมาใหกับ อพ.สธ. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม ของทุกป 

และ อพ.สธ. จะใหความเห็นชอบวาเปนไปตามกรอบแผนแมบท  กรอบการดําเนินงานหรือไม 

โดยใหสงมาแผนปฏิบัติ โดยทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. นําความ

กราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย  

แลวจะทําหนังสือไปยังสํานักงบประมาณเพื่อยืนยันวา  เปนการสนองพระราชดําริใน อพ.สธ. 

ดังน้ันการทํากรอบแผนแมบท  แผนปฏิบัติ จึงตองเปนไปตามกรอบกิจกรรมของ อพ.สธ. แนว

ทางการดําเนินงาน  การจัดทํางบประมาณที่ประหยัด โปรงใส  และใชเฉพาะในงานของ 

อพ.สธ. เทานั้น  

 

1.2 การสมัครเขามาสนองพระราชดาํริโดยไมตองมีพระราชานุญาต แตโดยการพจิารณา

รับโดยผูอํานวยการ อพ.สธ.  

 1.2.1 องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา อพ.สธ. มี

แนวทางการดาํเนินงานในระดับทองถ่ิน ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรทองถ่ินที่สําคญั นําไปสูการ

เรียนรู การใชประโยชน และการสรางจิตสํานึกในการอนุรกัษทรพัยากรและใชประโยชนอยาง

ยั่งยืนในทองถ่ิน อพ.สธ. จึงเชิญชวนใหองคการบริหารสวนทองถ่ินสมัครเขามาขอสนอง

พระราชดําริโดยตรงกับทาง อพ.สธ. โดยองคการบรหิารสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตาํบล 

หรือเทศบาลตําบล  ซึ่งสามารถสนองพระราชดาํริ ใน 3 กรอบการดําเนินงาน 6 กิจกรรม และ

ดําเนินการในทั้ง 3 ฐานทรัพยากร (ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร



 

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

27

วัฒนธรรมและภูมิปญญา) โดยที่มีคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ. - 

ตําบลที่สนองพระราชดําริ  

 โดยที่ทางองคการบรหิารสวนตําบล หรือเทศบาลตาํบล สามารถทําหนังสือเขามา

สนองพระราชดํารโิดยตรง ดังตัวอยางในภาคผนวกหนา 88 การแตงตัง้คณะกรรมการ

ดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน อพ.สธ.-ตําบลที่รวมสนองพระราชดําริ จดัทําแผนแมบท

โครงการอนุรกัษพันธุรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในเรื่องการทําฐานทรพัยากรทองถ่ินตําบลที่สนองพระราชดําร ิ (ตัวอยางใน

ภาคผนวกหนา 90) และนําไปสูการประเมินเพื่อรับการประเมินรบัปายพระราชทาน ในการ

สนองพระราชดํารใินงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน  

1.2.2 การขอสนองพระราชดํารขิองสถาบันการศึกษา เพ่ือเปนสมาชิกสวนพฤกษ- 

ศาสตรโรงเรยีน  
 ตัวอยางสถาบนัการศึกษาไดแก โรงเรียน วิทยาลยั มหาวิทยาลัย เปนตน รายละเอียด

ในแนวทางการดาํเนินงานในกิจกรรมที ่7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนรุักษพันธุกรรมพืช 

ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (หนา 20) 

 

2. พื้นที่ดําเนินการของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดาํริ 

พ้ืนที่ที่ใชในการดาํเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. ใหสอดคลองกับ

แผนแมบท อพ.สธ. น้ัน มีหลายลักษณะ 

ก. พื้นที่ท่ีใชแนวทางดําเนินงานตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ. 

 ไดแกพ้ืนที่ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช ใชพ้ืนที่เปนเปาหมายหลัก เพ่ือดําเนินงาน

ในกิจกรรมสําหรับพื้นที่มาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้  ไมไดหมายความวาเปนการนําพื้นที่

น้ันเขามานอมเกลาฯ ถวาย เพ่ือใหเปนทรัพยสินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปน

พ้ืนที่ที่ดําเนินการโดยใชแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช และในอนาคต

ถาหนวยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการใชพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช เพ่ือกิจกรรมอื่น ๆ ทาง

หนวยงานสนองพระราชดําริฯ น้ัน ๆ สามารถดําเนินการแจงความประสงคเปลี่ยนแปลงขนาด

และขอบเขตพื้นที่มายัง อพ.สธ. แตในกรณีที่เปนพื้นที่ลอแหลมตอการสูญเสียทรัพยากรที่มีคา 

อาจตองมีการขอพระราชวินิจฉัย 

 

ข. พื้นที่นอมเกลาฯ ถวาย 

 -กรณีท่ีเปนหนวยราชการ  หนวยราชการที่นอมเกลาฯถวาย  พ้ืนที่ น้ันตองมี

เจาของพื้นที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย ผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยราชการนั้นจะตองเปนผูลงนาม

ในหนังสือนอมเกลาฯ ถวาย และตองกําหนดขอบเขต มีแผนที่แสดงพื้นที่สวนที่นอมเกลาฯ 

ถวายชัดเจน 

 -กรณีท่ีเปนเอกชนอาจนอมเกลาฯ ถวายสิทธิการใชพื้นที่ดินของตน พ้ืนที่น้ันตองมี

เจาของพื้นที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย โดยมีการกําหนดสิทธิการใชพ้ืนที่ดินของตน กําหนด
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ระยะเวลาเพื่อเปน "โครงการสมทบ" สําหรับโครงการ อพ.สธ. เชนในกิจกรรมปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช โดยใหปลูกรักษาพันธุกรรมพืช โดยสิทธิครอบครองที่ดินยังเปนของเอกชนผู

นอมเกลาฯ ถวาย แตสิทธิและความรับผิดชอบในตนพันธุกรรมพืช เปนของ อพ.สธ. (เฉพาะ

พ้ืนที่ที่เจาของมีกรรมสิทธ์ิในที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย)  

 -กรณีการนอมเกลาฯ ถวายพื้นที่ของเอกชน และทรงมีพระกรุณารับไวแลวเปนของ

โครงการ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง  ซึ่งหมายถึงการที่ทรงพระกรุณารับไวน้ัน เปนการทรงรับ

ทางพฤตินัย ผูที่นอมเกลาฯ ถวาย จะตองดําเนินการตอไปในทางนิตินัยเพื่อถวายสิทธิ  และให

การใชพ้ืนที่ดังกลาวเปนไปเฉพาะเพื่อ โครงการ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง  

 

  ตัวอยางการดาํเนินงานในพื้นที่ของหนวยงานทีร่วมสนองพระราชดําริและมีพระ

ราชวินิจฉัยแลวไดแก พ้ืนที่เกาะแสมสาร และพิพิธภณัฑธรรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย เขา

หมาจอ อําเภอสัตหีบ จงัหวัดชลบุรี โดย อพ.สธ.–ทร. พ้ืนที่ กองการเกษตรและสหกรณ 

สํานักงานทหารพัฒนาหนวยบัญชาการทหารพัฒนา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดย 

อพ.สธ.-นทพ.  

  สําหรับการดาํเนินงานและพัฒนาในพื้นที่ยังไมมีพระราชดาํรหิรือพระราชวินิจฉยั  

หรือที่มีแนวคดิการดําเนินงานในการอนรุักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ประสานการดําเนินงานกับ

จังหวัดหนวยงานตางๆ องคการบรหิารสวนทองถ่ิน ที่เกี่ยวของ เพ่ือรวมกันพิจารณาวางแผน

ดําเนินงาน ทัง้น้ีใหพิจารณาความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะเรื่องความพรอมของพื้นที่ทีจ่ะ

ดําเนินงาน  ความพรอมของหนวยงาน  ศักยภาพของหนวยงาน  และทรัพยากรดําเนินงาน  

โดยใหนําแผนการดาํเนินงานขึ้นทูลเกลาฯถวาย  ขอพระราชทานพระราชวินิจฉยักอน 

 

3. การดําเนนิงานในทรัพยากรตาง ๆ 

การดําเนินงานศึกษาวิจัยของทั้ง 3 ฐานทรัพยากร (ทรัพยากรชีวภาพ, ทรัพยากร

กายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา)  ใหดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทอพ.สธ.

ของแตละหนวยงานที่วางไว หรือเพิ่มเติมตามที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ประสานงานมอบหมาย ในพื้นที่เปาหมายของ อพ.สธ. หรือเปนการดําเนินการ

ศึกษาวิจัยในทรัพยากรตาง ๆ อพ.สธ. ประสานงานมอบหมายใหหนวยงานที่เขารวมสนอง

พระราชดําริดําเนินการ และมีความเห็นพองตองกัน   

 

 

4. องคกรการบริหารงาน 

    เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานสนองพระราชดําร ิ และสอดคลองกับการ

บริหารงานภาครัฐในกระบวนการพัฒนาปกติ จึงเห็นควรกําหนดองคกรการบริหารงาน อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554–กนัยายน พ.ศ. 2559) ประกอบดวย 
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 4.1 ระดับนโยบาย ไดแก           

  คณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะกรรมการ อพ.สธ.) (ดูรายชื่อใน

ภาคผนวก) 

  องคประกอบของคณะกรรมการ อพ.สธ. 

  1. เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนประธาน  

  2.หัวหนาสวนราชการ หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริรวมเปนคณะกรรมการ  

3.รองหัวหนาสํานักงาน อพ.สธ. ฝายวิชาการ เปนเลขานุการคณะกรรมการ 

อพ.สธ. 

  หนาที่และภารกิจของคณะกรรมการ อพ.สธ. 

      - รับนโยบายและกรอบการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงาน ในการสนอง

พระราชดําริ หรือสนับสนุน อพ.สธ.   

  - หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน และองคกร มีหนาที่แตงตั้ง คณะกรรมการ

ดําเนินงานของตน โดยเสนอรายชื่อผานเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. 

เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาทขอพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการ 

อพ.สธ. 

       - หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน และองคกรอํานวยการ สนับสนุนใหการ

ดําเนินงานอพ.สธ. ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนใหเปนไปเปาหมายและวัตถุประสงค

ตามแผนแมบท อพ.สธ.   

 

  4.2   ระดบัปฏิบัติ ไดแก 

     4.2.1 คณะที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีประธานคณะ

ที่ปรึกษาและประสานงาน   

 มีหนาที่ใหการปรึกษาแกประธานคณะกรรมการ อพ.สธ. และหนวยงานรวมสนอง

พระราชดําริตาง ๆ  รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําร ิ

              4.2.2  คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  สนองพระราชดําริโดยหนวยงาน/จังหวัด  ซึ่งอาจเปนหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจตาง ๆ เชน  หนวยงานระดับกรม  เชน กรมวิชาการเกษตร (อพ.สธ.- กรมวิชาการ

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

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานตาง ๆ  โดยที่มีหัวหนาหนวยงาน หัวหนาสวน

ราชการ เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงาน  ทําหนาที่รับผิดชอบการดําเนินงาน อพ.สธ. 
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ของแตละหนวยงานในภาพรวมทั้งหมด  โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ผานความเห็นชอบ

จากเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทราบฝา

ละอองพระบาท ขอพระราชทานพระราชานุญาตแตงตั้ง เพ่ือสนับสนุนในการดําเนินงาน 

อพ.สธ. ตอไป  ในกรณีของจังหวัดตาง ๆ จังหวัดที่เขารวมสนองพระราชดําริ เปนคณะกรรมการ

ระดับจังหวัด  โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปนประธาน

คณะกรรมการดําเนินงาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 1.1 การขอสนองพระราชดําริโดยขอ

พระราชานุญาต)   

  องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน 

    1. คณะกรรมการดําเนินงานฯประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ บุคลากรจากองคกร 

ในพื้นที่ดําเนนิการ ผูที่เกี่ยวของตามความจําเปน ของงาน และอาจมีภาคเอกชนรวมอยูดวย 

    2. รายนามคณะกรรมการดาํเนินงานฯ  

    -  หนวยงานที่เปนจังหวดัใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ 

    -  หนวยงานอื่นๆ เชน กรมตาง ๆ สถาบันการศึกษาฯ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของ 

                 หนวยนั้นๆ เสนอ 

    -  ตําแหนงเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินงานฯ ใหเปนผูที่ประสานงานไดดี

สามารถติดตามการดําเนินงานไดอยางสม่ําเสมอ  ผูดํารงตําแหนงเลขานุการตางวาระกันอาจ

มาจากตางหนวยราชการ และใหมีตําแหนงผูชวยเลขานุการ 

    -  ใหแตละหนวยงานแตงตั้ง เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เขาไปเปนหนึ่งในรอง

ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ  เพ่ือจะไดเขาประชุมติดตามงาน รับทราบปญหาตาง ๆ 

และทาํความเขาใจในงานของอพ.สธ.ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของหนวยงานใน

ทุกครั้ง  

  -   รายชื่อคณะกรรมการฯ ดังกลาวสามารถปรับปรงุเปลี่ยนแปลงได ทุกครั้งที่มีการ

เปลี่ยนแปลงขอใหทาํหนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรมายงั ผอ.อพ.สธ. เพ่ือดําเนินการขอ

พระราชทานพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแมบทระยะ 5 

ปที่หา 

*หมายเหต:ุ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. จะเขาไปเปนรองประธาน

คณะกรรมการ ของคณะกรรมการดําเนินงานฯ ในทกุๆ หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําร ิ

 

   ตัวอยางชื่อคณะกรรมการดําเนินงานฯที่ถูกตอง ยกตัวอยางที่สนองพระราชดําริโดย 

กองทัพเรือ  

 

ชื่อเต็มคือ 

โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สนองพระราชดํารโิดยกองทพัเรือ 

  ชื่อยอคือ       (อพ.สธ. – ทร.) 
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     เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการอพ .สธ. เปนผูออกคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่สนองพระราชดําริ โดยพระราชานุญาตของสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแนบรายชื่อผูดํารงตําแหนงในขณะนั้นๆ 

เ พ่ือให เกียรติแกผู รวมสนองพระราชดําริ  เ ม่ือมีการเปลี่ยนแปลงผูดํารงตําแหนงใน

คณะกรรมการ ขอใหทําหนังสือแจงไปที่ อพ.สธ. เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทราบฯ ตอไป 

  

หนาที่ของคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน 

    -    จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานที่มีหัวหนาสวนราชการนั้น ๆ เปนประธาน 

                   อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

             -    รางและจัดทาํแผนแมบทของหนวยงานใหสอดคลองกบัแผนแมบทของ อพ.สธ. 

             -    รางและจัดทาํแผนปฏิบัติการรายปใหสอดคลองกับแผนแมบทของ อพ.สธ. 

   -    ดําเนินงานและติดตามงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคลองกบัแนว 

         ทางการดาํเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. 

    -    สนับสนุนกจิกรรมตาง ๆ ในพื้นทีโ่ครงการฯ 

    -    จัดทํารายงานความกาวหนาของการดาํเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  

                   และรายงานประจําปงบประมาณ 

    -    แตงตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการเฉพาะกจิเพื่อดําเนินงานตามแนวทาง 

                   การดําเนินงาน อพ.สธ.               

  4.2.3  คณะปฏิบัติงานวิทยาการโครงการอนุ รักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหนา

คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. เปนประธานโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมฯ  โดยมี

สมาชิกชมรมคือนักวิจัย/คณาจารย/อาสาสมัคร จากหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เปนตน 

       หนาที่ของคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน 

   รับนโยบายและประสานงานกับ อพ.สธ. มีหนาที่จัดบุคลากรเขาสํารวจ  เก็บ

รวบรวม  ศึกษาพืชพรรณและทรัพยากร และงานวิจัยตอเนื่อง  ตามแผนงานของ อพ.สธ. 

  4.2.4  คณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 

จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดูรายชื่อใน

ภาคผนวก) โดยมี รองผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนประธานคณะทํางาน และเลขานุการ

คณะกรรมการ อพ.สธ. เปนเลขานุการคณะทํางานในแตละกลุมของหนวยงานที่รวมสนอง

พระราชดําริ 10 กลุม โดยมีคณะทํางานที่มาจากหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ มีหนาที่

พิจารณาใหแนวทางในการจัดทําและปรับปรุงแผนแมบท อพ.สธ. เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทาง

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
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5. แผนแมบท 

 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางและมาตรการดําเนินงานที่กําหนดไว จึง

กําหนดกรอบการดําเนินงาน อพ.สธ. ตามกรอบ 3 กรอบ ไดแกกรอบการเรียนรูทรัพยากร 

กรอบการใชประโยชน และกรอบการสรางจิตสํานึก โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมของอพ.สธ. 

สนับสนุนการดําเนินงานตามกรอบทั้ง 3 กรอบ โดยมีรายละเอียดของการดําเนินงานในหนา  

(11-24) และเอกสารแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 

2559) 
5.1 หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริในอพ.สธ. มีหนาที่จัดทําแผนแมบทเพื่อใชกํากับ

การดําเนินงาน สําหรับระยะ 5 ปที่สีหาของ อพ.สธ. (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 

2559)  

 5.2  แผนแมบทของแตละหนวยงานจะมีกิจกรรมตางๆ ที่อยูในกรอบการดําเนินงาน

ของอพ.สธ.เทานั้น จํานวนกิจกรรมที่มีสอดคลองกับสภาพทรัพยากรที่จัดไดของแตละหนวยงาน

ที่มีลักษณะพื้นที่แตกตางกันไป และจะมีคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. เขาไปรวมศึกษาวิจัย

ในพื้นที่ดําเนินการ  (คณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ .สธ . ประกอบดวยคณาจารยจาก 

มหาวิทยาลัย สถาบัน การศึกษาตางๆ)  เน่ืองจากทุกพ้ืนที่ที่อยูในหนวยงานดําเนินการจะเปน

สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  

 5.3 แผนแมบทที่จัดทําขึ้นนั้น อพ.สธ.จะนําขึ้นทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย  

 5.4  เม่ือทรงมีพระราชวินิจฉัยแลว อพ.สธ.  นําแผนแมบทของทุกหนวยงานที่รวม

สนองพระราชดําริ ลงในเว็บไซตของ อพ.สธ.และจัดพิมพเผยแพรในภาพรวม 

 5.5   หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริสามารถพิจารณาปรับปรุงแกไขแผนแมบทได 

สามารถแจงเปลี่ยนแปลงแกไขแผนแมบทมาที่ อพ.สธ. อยางเปนลายลักษณอักษร กอนการ

เขียนแผนปฏิบัติการรายปในทุกปงบประมาณ 

 

 

6. การจัดทําแผนปฏิบัตกิารประจําป 

การทําแผนปฏิบัติการจะนําไปสูการจัดตั้งงบประมาณดําเนินงานประจําป   

โดยในแตละปใหหนวยงานฯ สงรายละเอียดใหกับ อพ.สธ.  และอพ.สธ.  จะพิจารณาและให

ความเห็นชอบวาเปนไปตามกรอบแผนแมบท  กรอบการดําเนินงานหรือไม  (ภายในวันที่ 31 

สิงหาคม ของทุกป) ทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัยแลวจะทําหนังสือไปยังสํานักงบประมาณเพื่อยืนยันวา  

เปนการสนองพระราชดําริใน อพ.สธ.  ดังน้ันการทํากรอบแผนแมบท  แผนปฏิบัติ  จึงตอง

เปนไปตามกรอบกิจกรรมของ อพ.สธ. แนวทางการดําเนินงาน  การจัดทํางบประมาณที่

ประหยัด  โปรงใส  และใชเฉพาะใน อพ.สธ. เทานั้น  
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  6.1   หนวยงานตาง ๆ โดยคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ  

จัดทําแผนปฏิบัติการ อพ.สธ. ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) และแผนปฏิบัติการ

ประจําป โดยบรรจุไวในแผนปฏิบัติการของหนวยงานของตน เชนบรรจุอยูในแผนปฏิบัติราชการ

ของ จังหวัด มหาวิทยาลัย กรม กระทรวง เพ่ือผูกพันในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป

ของแตละหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริน้ัน ๆ 

  6.2   แผนปฏิบัติงานที่จัดขึ้นในแตละป     จะตองคํานึงถึงผลประโยชนทั้งระยะตน

และระยะยาว ครุภัณฑและสิ่งกอสรางตาง ๆ  จะตองเปนประโยชนและมีความตอเนื่อง 

  6.3   การปฏิบัติตามแผนงานประจําปที่จัดทําขึ้นตองไดรับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ และนําเสนอมายังทานเลขาธิการพระราชวัง 

ในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนขั้นตน  เพ่ือนําความขึ้นกราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัยตอไปหลังจากนั้น อพ.สธ. จะทํา

หนังสือยืนยันวาหนวยงานไดทํางานสนองพระราชดําริสอดคลองตามแผนแมบท  เพ่ือขอรับ

การสนับสนุนไปยังสํานักงานประมาณหรือแหลงทุนตาง ๆ ตอไป 

 

7. แหลงท่ีมาของงบประมาณในการดาํเนินงาน            

7.1   งบประมาณของ อพ.สธ. 
  อพ.สธ. เปนหนวยงานของสํานักพระราชวัง จึงไดรับงบประมาณจากสํานักพระ 
ราชวังในการดําเนินงานในกิจกรรมทั้ง 8 ของ อพ.สธ. และครอบคลมุไปถึงการบรหิารจัดการ

และติดตามการดาํเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  
 7.2   งบประมาณของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ 
           อพ.สธ. มีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนไปยังแหลงทุนตาง ๆ เพ่ือให

หนวยงานสนองพระราชดําริดําเนินงานของบประมาณ หรือขอทุนสนับสนุนในการดาํเนินงาน

สนองพระราช ดําริ อพ.สธ.ได เม่ือไดเห็นพองตองกนัตามเงื่อนไขตาง ๆ และตามกรอบการ

ดําเนินงานตามแผนแมบทของ อพ.สธ. โดยที่การใชจายงบประมาณเพื่อการดําเนินงานใน 

อพ.สธ. ตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวของการของบประมาณ และตองเปนลักษณะ

ประหยัด เหมาะสม มีความชัดเจนทุกขั้นตอน และใชเฉพาะในการดําเนินงานสนองพระราชดําร ิ
อพ.สธ. เทานั้น (ดูในภาคผนวกหนา 71) 

        7.2.1 งบประมาณปกติประจําปของหนวยงาน  หรือขอตั้งงบประมาณเฉพาะจาก

สํานักงบประมาณเพื่อการรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 

       7.2.2  ในกรณีที่หนวยงานขอตั้งงบประมาณ เพ่ือการรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 

น้ัน จําเปนตองไดผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ มีมติที่

ประชุมและทําหนังสือแจงมาที่ อพ.สธ. หรือมีการประสานงานกับทาง อพ.สธ. เพ่ือใหไดรับความ

เห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. ในเบื้องตนกอน  หลังจากนั้น

เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ.  จะนําความกราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย  และทําหนังสือประสานสนับสนุน

ไปยังผูอํานวยการสํานักงบประมาณตอไป 

  7.2.3 งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  7.2.4 งบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาติ (วช.) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือแหลงทุนวิจยัอืน่ ๆ ที่เหมาะสม 

  7.2.5 งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริ (กปร.) (ตามระเบียบวิธีการของบประมาณ กปร.) 

   

8. รายงาน 

 8.1 หนวยงานราชการที่รวมสนองพระราชดําริ จะตองทํารายงาน แสดงความกาวหนา

ของการดําเนินงานทุกๆ 6 เดือน เพ่ือสงใหผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สรุปและนําทูลเกลาฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี 

 8.2 รายงานดังกลาวเปนรายงานเพื่อการดําเนินงานในหนวยราชการเทานั้น การจะนํา

เผยแพรตองขออณุญาต อพ.สธ. ไมวาเปนการเผยแพรในรูปแบบใด  

8.3 อพ.สธ. จัดทาํรายงานประจําป ทาํแผนปฏิบัติการรายปในสวนของ อพ.สธ. และ

ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําร ิ  มีการประชุมประจาํปของคณะกรรมการดําเนินงาน 

อพ.สธ. เพ่ือสรุปผลงานประจําปของหนวยงานทีร่วมสนองพระราชดาํรทิุกหนวยงาน โดยมทีาน

เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนประธาน และทูลเกลาฯ ถวายรายงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือมีพระราชวินิจฉัยตอไป 

 

9. การเผยแพรและเอกสารเผยแพร 

           หนวยราชการ องคกร บุคลากรที่รวมสนองพระราชดําริใน อพ.สธ. อาจเผยแพร

ผลงานหรือจัดทําเอกสารหรือเผยแพรงานในสวนที่ตนรวมปฏิบัติได แตตองสงรางเอกสารที่จะ

เผยแพรน้ัน ใหกับทาง อพ.สธ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเผยแพร 

 

10. การติดตามประเมินผลโครงการ 

  

10.1  ใหมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนอง

พระราชดําริน้ัน ๆ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง  และใหคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน จัดการ

ประชุมและรายงานผลใหคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ทราบอยางสม่ําเสมอ เพ่ือรับทราบ

ผลงานและอุปสรรคตาง ๆ  
 10.2   การติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ โดยที่คณะ 

กรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ สงรายงานแสดงความกาวหนาของ
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การดาํเนินงานทุก ๆ 6 เดือน และรายงานประจําปทกุ ๆ ป ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 

โดยผานทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ.  เพ่ือนําความกราบบังคมทูลฯ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
10.3 รองผูอํานวยการ อพ.สธ. (นายพรชัย จุฑามาศ) และ/หรือ เลขานุการคณะ 

กรรมการ อพ.สธ. (ดร.ปยรัษฎ ปรญิญาพงษ เจรญิทรัพย) เขารวมประชุมชี้แจงและรวม

พิจารณาในการดาํเนินงานรวมสนองพระราชดําร ิ รวมถึงไปเยี่ยมเยียนและติดตามงานกับ

หนวยงานและรวมประชุมกับคณะกรรมการดาํเนินงานในแตละหนวยงานที่สนองพระราชดําร ิ

ตามวาระที่เหมาะสมและทีจ่ัดขึ้น 
 10.4 การประเมินผลการดาํเนินงาน อพ.สธ. กระทําโดยคาํส่ังของผูอาํนวยการ 

อพ.สธ.เทานั้น หนวยราชการที่รวมสนองพระราชดําริ หากมีความประสงคใหมีการประเมินผล

การดาํเนินงาน ในสวนที่ตนรวมสนองพระราชดําร ิ จะตองสงรางโครงการประเมินผลให

ผูอํานวยการอพ.สธ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน  
10.5 การประเมินผลการดาํเนินงาน อพ.สธ. สํานักพระราชวัง สามารถดาํเนินการได

โดยความเห็นชอบของเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอาํนวยการ อพ.สธ. เทานั้น  
 

11. ขอบเขตการใชแนวทางการดาํเนินงาน 

 หนวยราชการใดที่จัดทําโครงการตาง ๆ ขึ้นภายในหนวยราชการของตนแลวระบุเปน  

โครงการเพื่อ  "สนอง"  หรือเพื่อ "สนับสนุน "  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ จะตองดําเนินการทุกขั้นตอน ใหเปนไปตามแนวทางการดําเนินงานในระยะ 5 ป

ที่หาของ อพ.สธ. ฉบับนี้  และตองสงโครงการที่จัดทําใหผูอํานวยการ อพ.สธ. นําขึ้นกราบ

บังคมทูลฯ ใหทรงทราบ 

 

12. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ระยะเวลาดาํเนินงานรวม 5 ป (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พระราชดาํริ พระบรมราโชวาท พระราชดาํรัส 

 ท่ีเกี่ยวของกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละจุดเริ่มตน อพ.สธ. 

 1)  พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปกรักษายางนา 

  ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ

แรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดย

รถไฟ ตอมาเสด็จฯ โดยรถยนต เม่ือเสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมตีน

ยางขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดําริทีจ่ะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปนสวนสาธารณะดวย

พระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคเพราะมรีาษฎรเขามาทําไรทาํสวนใน

บริเวณน้ันมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจดัหาที่ใหมในอัตราทีไ่มสามารถจัดได 

 2)  พ.ศ. 2504 ปาสาธิตทดลอง 

  เม่ือไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได  จึงทรงทดลองปลูก 
ตนยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระตําหนัก

เปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้น ในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระ

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

1,250 ตน ตนยางที่ทายางสูญส้ินแตพันธุกรรมของยางนาเหลานั้นยังอนุรักษไวไดที่สวนจิตรลดา 

  ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน

บริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพ่ือใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต นักศึกษาแทนที่จะตอง

เดินทางไปทั่วประเทศ 

 3) วันที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2521 ในเรือ่งรักษาทรัพยากร 

พระบรมราโชวาทในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
ดังความตอนหนึ่งวา 

”....ธรรมชาตแิวดลอมของเรา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมนํ้า ทะเล และอากาศ 
มิไดเปนเพียงส่ิง สวยๆ งามๆ เทานั้น หากแตเปนส่ิงจําเปนสําหรบัการดาํรงชีวติของเรา และ
การคุมครองสิ่งแวดลอมของเราไวใหดน้ีี ก็เทากับเปนการปกปกรกัษาอนาคตไวใหลูกหลานของ
เราดวย...” 

 
4) วันที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2521 ในเรือ่งรักษาทรัพยากร 

พระราชดํารัสในการเสดจ็ฯ ออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ดังความตอนหนึ่งวา 
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“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาตแิละทรพั 

ยากรบคุคล ซึ่งเราสามารถนํามาใชเสรมิสรางความอดุมสมบูรณและเสถียรภาพอันถาวรของบาน 

เมืองไดเปนอยางด ีขอสําคญัเราตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด คือไมนํามาทุมเทใชใหส้ิน 

เปลืองไปโดยไรประโยชน หรือไดประโยชนไมคุมคา หากแตระมัดระวังใชดวยความประหยัดรอบ 

คอบ ประกอบดวยความคดิพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึง
ประโยชนแทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาต ิทั้งในปจจุบันและอนาคตอันยืนยาว...” 

 
5) พ.ศ. 2528 ทรงใหใชเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนือ้เยื่ออนุรักษพนัธุกรรมพืช 

         ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอม

ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแส

ใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่น่ังไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง 

  ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณ

นําไปสูการขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ  ซึ่งเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ  แลว

อนุรักษไวอีกหลายชนิด  ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง  และสมอไทย

ในพระที่น่ังอัมพรสถานมงคล  ในขณะเดียวกันก็ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรม

ของพืชเอกลักษณในสภาวะปลอดเชื้อในอุณหภูมิต่ํา เพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนไดใน

อนาคต จนทําใหเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมีเน้ือเยื่อ

ขนุนที่รอดชีวิตอยูได 23 เปอรเซ็นต  

   6)  พ.ศ. 2529 ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย 

  มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เพ่ือเตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน

เปาหมายคือ หวายขอดํา หวายน้ําผึ้ง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกํา

พวน หวายงวย และหวายขี้เส้ียน เม่ือขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา และหวายตะคา

ทองแลว ก็ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลานั้นในปายาง

นาใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกที่ศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส อีกดวย 

  การดําเนินงานเกี่ยวกับหวายไดมีการขยายผลไปสูความรวมมือระหวางโครงการสวน

พระองคฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับสวนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงรวบรวมพันธุ

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

และไดนอมเกลาฯ ถวายเปนสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งนอกจาก
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จะเปนสถานที่อนุรักษพันธุหวายชนิดตาง ๆ ของประเทศไทยแลว ยังไดใชเปนสถานศึกษา วิจัย 

และขยายพันธุหวายเศรษฐกิจ เพ่ือใหผลประโยชนถึงประชาชนอยางกวางขวางดวย 

 7)  พ.ศ. 2529 ทรงใหสรางสวนพืชสมุนไพร ในโครงการสวนพระองคฯ สวน

จิตรลดา  พระราชวังดุสิต 

  ในป พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให 
จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา  เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมา

ปลูกเปนแปลงสาธิต  และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ  ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี

การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร  โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน 

 8)  พ.ศ. 2531 ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น 

  เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ใหดําเนินการผสมพันธุ

ผักสองชั้น (double hybridization) พรอมกันไปทั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
และในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา  

 

9) พ.ศ. 2547 ทรงใหประเทศที่กําลังพัฒนารูเทาและรูทันในเรื่องการศึกษาวิจัย 

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

เจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัส ในพิธีเปดการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติ เจาฟาจุฬาภรณ ครั้ง

ที่ 5 เรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ความตอนหนึ่งวา  

  “....ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการ

นําผลที่ไดไปปรับใชในกิจการดานตาง ๆ อยางกวางขวาง ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับ

ทุกทานวา ความรูตาง ๆ เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไม

พิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและ

ส่ิงแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน เหตุน้ี ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาจําเปน

จะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน  จึงเปนที่นายินดีอยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตาง ๆ 

มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งนําเสนอผลงานการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของ

พันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรูดานพันธุศาสตรไปปรับใชใน

กิจการดานตาง ๆ จะเปนไปดวยความระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนและความ

ปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ...” 
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พระราชดาํรัสท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

 1) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ทรงใหรักษาศิลปวัตถุและโบราณสถาน 

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดํารัสในพิธีเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

“โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเปนของมีคุณคาและจําเปนแก
การศึกษาคนควาในทางประวัติศาสตรศลิปโบราณคด ีเปนการแสดงถึงความเจรญิรุงเรืองของ
ชาติไทยที่มีมาแตอดีตควรสงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล” 
  

2) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ทรงใหเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม 

พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวทิยาลัยศิลปากร  

“งานดานการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญา
และทางจิตใจซึ่งเปนทั้งตนเหตทุั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และ
เปนปจจัยที่จะชวยใหเรารกัษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป” 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

พระราชดาํริ พระราโชวาท พระราชดาํรัส พระราชวินิจฉัย 

ท่ีเกี่ยวของกบัทรัพยากรธรรมชาตแิละ อพ.สธ. 

 

 1)  พ.ศ. 2535 ทรงใหกอตั้ง อพ.สธ. 

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

สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการ อพ.สธ. โดยมอบหมายใหฝายวิชาการ โครงการสวน

พระองคฯ  เปนผูดําเนินการ สําหรับงบประมาณดําเนินงานนั้น สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) สนับสนุนใหกับโครงการสวนพระองค

สวนจิตรลดา เพ่ือใชในการดําเนินงานของ อพ.สธ. ไดแกการจัดสรางธนาคารพืชพรรณ ขึ้นในป  

พ.ศ. 2536  สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ด สารพันธุกรรม (DNA) และเนื้อเยื่อพืช 

(plant tissue culture) และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานในทุกกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม ของ 

อพ.สธ. เรื่อยมาจนกระทั่งปงบประมาณ 2549 สํานักพระราชวังจึงจัดสรรงบประมาณเพื่อ

ดําเนินงาน อพ.สธ. ตอไปในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งของสํานักพระราชวัง 

 

         2)  วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานของ 

อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหนึ่ง 

ณ อาคารที่ประทับในสํานกังานชลประทานเขต 1 ถนนทุงโฮเตล จังหวัดเชยีงใหม 
   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 
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   มีพระราชดํ าริ ใหทํ าศูนย ขอมูลพัน ธุกรรมพืช  โดยมี โปรแกรม

คอมพิวเตอรที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเปนภาพสีได เพ่ือความสะดวกในการอางอิง

คนควา  
   

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

ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก จังหวัดตาก 
   พระราชทานแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 การนําตนไมมาปลูกเพ่ิมเติมใหเด็กรูจักน้ัน ตองไมมีพืชเสพติด 
   ควรใหเด็กหัดเขียนตํารา จากสิ่งที่เรียนในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
   ควรนําตัวอยางดิน หิน แร มาแสดงไวในหองพิพิธภัณฑพืชดวยเพราะใน

จังหวัดตาก มีหิน แร อยูมากชนิด 
 

 4)  วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ทรงให อพ.สธ. ดําเนินงานในพื้นที่ตาง ๆ 

ณ เขาเสวยกะป ในศูนยศกึษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ จังหวัด

เพชรบุรี 
   ทรงให อพ.สธ. ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ 
   ทรงใหอนุรักษตนหวาใหญในบริเวณพระราชวังไกลกังวล ซึ่งเขาใจวาจะ

เปนตนหวาที่ขึ้นอยูในที่น้ันกอนมีการกอสรางพระราชวัง 
   ทรงใหทําการสํารวจขึ้นทะเบียนรหัสตนพืชที่ขึ้นอยูเดิม  ในศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   ทรงใหวัดพิกัดตําแหนงของตนพืชที่ขึ้นทะเบียนไว 
   ทรงใหรวบรวมพันธุกรรมหวายชนิดตาง ๆ  
   ทรงใหมีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไวในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 
  

5)  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  ทรงใหดําเนนิงานเรื่องการจัดการฐานขอมูล

และส่ือในการสรางจิตสํานึกแกเยาวชนใหรักพืชพรรณ 

ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา กรงุเทพมหานคร 
   ทรงใหหาวิธีดําเนินการใหขอมูลที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงาน

ตาง ๆ ส่ือถึงกันในระบบเดียวกันได 
   ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กเกิดความสนใจในพืชพรรณตาง ๆ และ

เกิดความสงสัยตั้งคําถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจนั้น ซึ่งจะนําไปสูการศึกษา 

คนควาวิจัย ทดลองอยางงาย ๆ ที่โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนักก็สามารถ

ดําเนินการได หากอาจารยในโรงเรียนตาง ๆ ทําไดก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด 
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 6)  วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 พระราโชวาทและแนวทางการดําเนินงาน 

อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีสอง 
      ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 

   พระราชทานพระราโชวาทใหคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ

บริหารผูรวมสนองพระราชดําริและผูทูลเกลาฯ ถวาย ที่เฝาทูลละอองพระบาทในการประชุม

ประจําปโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
“ขาพเจายินดีและขอบคุณที่ทุกคนเขามาประชุมกันพรอมหนาในวันนี้  ดังที่ได 

กลาวมาแลววา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ น้ี ไดดําเนินการมาเปนเวลาถึง 5 ปแลว และคิด

กันวาจะทําตอไปในชวงที่สองอีก 5 ป และคิดมาใหมวาในขั้นที่สองนี้จะทําในลักษณะไหน ที่จริง

ในเบื้องตนนั้น  ขาพเจาก็มิไดเปนนักพฤกษศาสตรหรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแมศึกษาตอนนี้

ก็คงจะสายไปเสียแลวเพราะวาขณะนี้ไมสามารถที่จะจําชื่อคน สัตว ส่ิงของไดมากเทาที่ควร แตวา

เหตุที่สนใจในพืชพรรณหรือทรัพยากรตาง ๆ ของประเทศเรามานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง

พืช เหตุผลที่ศึกษาเพราะถือวางายตอการศึกษาอยางอื่น เวลาไปไหนที่มีคนตามกันเยอะแยะ ถา

ศึกษาสัตว สัตวก็วิ่งหนีหมด แตพืชนั้นเขาอยูใหศึกษาได พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจวา 

นอกจากทางกรมปาไมซึ่งไดติดตอกันในครั้งแรก เบ้ืองตนเพราะวาชอบไปทองเที่ยวในที่ตาง ๆ 

ตามปาเขา ดูวาในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตาง ๆ  

ตามที่กลาวมาแลวนี้ ก็ยังเห็นวามีหนวยงานของรัฐ ของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานของราชการ เชน 

กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช ศึกษาวาพืชกี่

ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดตาง ๆ เรื่องการอนุกรมวิธาน เปนตน ก็ศึกษากันหลายแหง จึงเกิด

ความคิดขึ้นมาวานาจะมีการรวบรวมวาแตละสถาบันนั้น ไดทํางานในสวนของตนอยางไร 

ยกตัวอยางเชน พืช ก็ไดศึกษาพืชแตละแหง ไดรวบรวมนั้นชื่อตางกันหรือซ้ํากันอยางไร 

เพ่ือที่จะใหรวมกันวาทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรกันบาง ที่จริงแลวงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เปน

เรื่องที่ทําไดยากและทําไดชา คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวนั้นครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามี

หลาย ๆ หนวยงานชวยกันครอบคลุมก็อาจจะไดมาก ถาตางคนตางไมรูกัน ก็อาจจะเกิดเปนที่นา

เสียดายวาจะไมไดขอมูลเต็มที่ จึงคิดวาอยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการ

คนควารวมไวดวยกัน ในวังมีความรูสึกวา 1 ตารางกิโลเมตรของวังน้ีก็ใหญโตพอสมควร แตวาที่จริง
แลวถาจะเอางานทุกส่ิงทุกอยางมาสุมกันยอมจะไมพอ พ้ืนที่ไมได ก็ตองทํางานอะไรที่จะประหยัด

ที่ดินที่สุด ในตอนนั้นก็เลยคิดวาทําฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึง

ได จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเปนงานตาง ๆ ที่ ดร.พิศิษฐ ไดกลาวเมื่อสักครูน้ี ซึ่งงานที่กลาวถึงน้ีก็

เปนงานที่หนวยงานราชการตาง ๆ ไดทํามาแลวเปนจํานวนมาก และหลังจากโครงการฯ น้ีก็มีการ

ตั้งขึ้นใหม เพราะฉะนั้นก็ยังคิดวาถามีการไดประชุมกันพรอมกันอยางนี้ จะไดมาตกลงกันแนนอน

วาใครทําอะไร และในสวนที่เหมือนกัน ถาซ้ํากันโดยไมจําเปนก็อาจจะตกลงกัน แบงกันวาอันนี้

งานนี้ใครจะทํา หรืองานที่หนวยโครงการทางดานสํานักพระราชวังเคยทําอยู แตวาเมื่อมี

หนวยงานที่เขามารับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว ทางสํานักพระราชวังก็คิดวานาจะตัดไดในสวน

น้ันและก็หันมาทํางานทางดานการประสานงานหรือความรวมมืออยางนี้เปนตน ซึ่งเขาใจวาก็เปน
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การทันสมัยในปจจุบัน ซึ่งประเทศคอนขางจะฝดเคือง เพราะฉะนั้นทํางานอะไร ถึงแมจะเปนงาน

ที่ดี ถาตกลงกันไดแลวก็จะเปนการประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณในสวนนี้ ไม

จําเปนตองใหในหนวยงานอื่นหรือถาใหหนวยงานอื่นทําก็ตองใหทําไป และงานนี้เราอาจจะตอง

มานั่งพิจารณาคิดดูวาจะทํางานไดโดยประหยัดอยางไร บางสวนที่อาจจะยังไมจําเปนในขั้นนี้หรือ

วาทําไดไมตองเนนเรื่องความหรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใชจริง ๆ และก็

ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็ดี 
  สวนสําหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ไดมีประสบการณในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนใน

ภาคตาง ๆ มาหลายแหง ก็เห็นวาเรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมี ความรัก

ทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผนดิน น้ีก็คือรักส่ิงที่เปนสมบัติของตัวเขา การที่ใหเขารักษา

ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยสรางความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เรา

ก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาส่ิงน้ันคืออะไร เขาจะรูสึกชื่นชม

และรักหวงแหนในสิ่งน้ันวาเปนของตนและจะทําใหเกิดประโยชนได เคยไดแนะนําโรงเรียนตาง ๆ 

ที่ไดไปเยี่ยมไมเฉพาะแตโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ น้ี โรงเรียนทั่ว ๆ ไปดวยวา นอกจากพืช

พรรณแลว ส่ิงที่มีในธรรมชาติหรือส่ิงที่หาไดงาย ๆ น้ันก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตาง ๆ 

ไดหลายอยางแมแตวิชาศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไม ไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่อง

ภาษาไทยการเรียงความก็อาจชวยในการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือหรือแตงคําประพันธ

ในเรื่องของพืชเหลานี้ได หรือเปนตัวอยางงานศึกษา งานวิทยาศาสตร หรือวิชาอื่น ๆ ดังที่ ดร.
พิศิษฐ ไดกลาวมา ในที่น้ีที่ยังไมเคยกลาวคือเรื่องของวิชาการทองถ่ิน ซึ่งเปนนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการอยูแลว ที่วาจะใหนักเรียนไดศึกษาความรูทองถ่ิน นอกจากความรูที่เปน

มาตรฐานจากสวนกลางมาแลว แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู อาจารยในทองถ่ินนั้นไดรวบรวม

ความรูหรือไดแตงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถ่ิน แตใน

ดานของธรรมชาติน้ันยังมีคอนขางนอย เทาที่ไปแนะนํามาในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรนั้น 

ไดเสนอวาไมใชเปนเฉพาะที่วาจะใหเด็กนักเรียนปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยาง

เดียวก็จะพยายามจะใหออกไปดูขาง ๆ โรงเรียนวาที่น่ันมีอะไรอยู และตนไมน้ันชื่ออะไร เปนอะไร 

พอดีมีประสบการณจากการที่ไดเคยออกไปสงเสริมในเรื่องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ที่เริ่ม

ทํางานเมื่อ พ.ศ. 2523  ในชวงนั้นออกไปทํางานก็ทํางานอยางคอนขางจะเบี้ยนอยหอยนอย คือ

เงินไมคอยมีตองออกเองบาง ทําใหไมมีเงินที่จะสงเสริมเรื่องเมล็ดพันธุผัก หรืออุปกรณเครื่องใช

มากนัก ไดครบทุกแหงก็ใหใชพืชผักในทองถ่ินนั้น เขาก็รูและก็มีชื่อพื้นเมือง แตวาพอเอาเขาจริง 

แมแตชื่อวิทยาศาสตรยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร ก็นํามาศึกษา และเวลานี้ก็ไดเห็นวามีการศึกษา

อยางกวางขวาง คือ ไดศึกษาวาคุณคาทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหลานั้นมีอะไรบาง และไดมีการ

วิเคราะหพิษภัยของพืชเหลานั้นไวดวย เดิมเทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นวา

คนรับประทานกันอยูประจําก็ยังมีอายุยืน แตเห็นวาจากการวิจัยของนักวิชาการก็ไดทราบวามีพืช

พ้ืนบานบางอยางที่รับประทานกันอยูมีพิษบาง ทําใหเกิดความคิดที่วาถาบริโภคกันในสวนที่เปน

ทองถ่ินก็อาจจะไมเปนพิษเปนภัยมาก เพราะวาในวันนั้นเก็บผักชนิดนี้ไดก็นํามาบริโภค อีกวันก็

เก็บไดอีกอยางก็นํามาบริโภค แตถาสมมติวาเปนการสงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลว ก็จะมีการ
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ขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางนี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายตอรางกายเปน

อยางยิ่งก็อาจจะเปนได อันนี้ที่ยกตัวอยางแสดงวาวิชาการนี้แตกแขนงไปหลายอยาง และมี

การศึกษาไดหลายอยาง และก็มีบุคคลหลายคนที่ชวยกันคิดชวยกันทํา ถาจะชวยกันจริง ๆ น้ี ก็

อาจจะตองแบงหนาที่ ถึงขั้นตอนนี้ก็ตองแบงหนาที่กันเพื่อที่จะแบงในดานปริมาณงานที่ทําหรือ

งบประมาณที่ทํา ก็ไดรับการสั่งสอนจากผูหลักผูใหญอยูเสมอวา ถาคนเรามีความคิดพุงแลนอะไร

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 ทั้งน้ีก็ตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ ส่ิงที่ถูกตองอะไรที่เปนคุณ อะไรที่เปนโทษ และยังมี

เรื่องที่เกี่ยวของในเรื่องของงาน ของเงิน ในที่น้ียังมีเรื่องเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของที่ดิน อาจจะ

ตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินนั้นอยูในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะใด ศึกษาใน

เรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธ์ิหรือหนาที่ทําอะไรบาง ใครทําอะไรไมได เรื่องเหลานี้เปน

เรื่องที่จะตองศึกษา เปนเรื่องที่จะตองจุกจิกมากอีกหลายอยาง ที่พูดนี้มิไดหมายความถึงวาจะเปน

การจะจับผิดวาใครทําผิดใครทําถูก แตวางานโลกปจจุบันนี้ ทําอะไรก็รูสึกวาเรื่องการรักษา

มาตรฐานนั้นเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาตอไปงานนี้เราอาจจะไมใชจํากัดอยูแตภายในประเทศ 

อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอื่นดวย เปนการสรางความเจริญใหแกประเทศ เพราะฉะนั้น

จะตองมีการทํางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได น่ีก็เปนความคิดเกี่ยวกับโครงการนี้” 
  

7)  วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานที่เกาะ
แสมสาร และเกาะขางเคียง 

พระราชทานพระราชดําริกบันายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนาย

พิศิษฐ วรอุไร ประธานคณะกรรมการบรหิารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ เม่ือคราวนําคณะเจาหนาที่มูลนิธิ TOTAL และเจาหนาที่ปาไมจากประเทศฝรั่งเศส
เขาเฝาถวายรายงานการสาํรวจเบื้องตนทีเ่กาะแสมสาร โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังน้ี 

 ใหดําเนินการทั้ง 9 เกาะ เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง 
 ใหศึกษาตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล 
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   ใหมีการรวบรวมพันธุไมนานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้ํา โดยเนน

ระบบนิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตวตางๆ ดวย นอกจากนี้ไดรวมเอาเกาะเล็ก ๆ 

รอบเกาะแสมสารเขาในโครงการในลักษณะผสมผสาน  เน่ืองจากอยูใกลกันและมีความคลายคลึง

กันในหลาย ๆ ดาน ใหทําการสํารวจทั้งดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แรธาตุ ฯลฯ ไป

พรอมๆ กัน 
  

8)  วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานที่เกาะ

แสมสาร 

พระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรความกาวหนาใน 
การดาํเนินโครงการฯ ณ เกาะแสมสาร ดงัน้ี 

 ใหแสมสารเปนแหลงศึกษา 
   การดําเนินงานของ อพ.สธ.-ทร. ณ  เกาะแสมสารควรพิจารณาหาแหลง

นํ้าจืดใหเพียงพอ 
   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 
พระราชทานแนวทางในการดําเนินงานโครงการอนรุักษพันธุกรรมพชือันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริฯ ณ เกาะแสมสารเพิม่เติม ดังน้ี  
“เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิเวศนเปลี่ยนงาย ใหจัดเกาะแสมสารเปนที่ 

ศึกษาและใหนําเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามาศึกษา” 
 
 10)  วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543  ทรงใหพึงระวังการนําขอมูลลงเว็บไซต 

ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
  เม่ือครั้งเสด็จทอดพระเนตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

บริเวณหองพิพิธภัณฑพืชและทอดพระเนตรพันธุไมแหงที่จัดแสดงไวในตูเก็บรักษา มีพระราช

กระแสกับอาจารยบุญศรี เทพบํารุง  
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“พืชพรรณที่หายากหากไดมาก็บันทึกเก็บไวเพ่ือการศึกษาใหดี การลงเว็บไซต ก็
พึงระวัง บางทีเราศึกษาหามาได แตเม่ือชาวตางชาติเห็นจากเว็บไซด ก็อาจนําไปศึกษาและอางอิง

เปนของตนเองได” 
  

11)  วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543  พระราชทานแนวทางการดําเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน 

ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  พระราชทานพระราโชวาทใหผูเขารวมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
  “..โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดเริ่มตนขึ้นราวป 

พ.ศ. 2535 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และ

บุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ได

ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไวและเพื่อเปนส่ือในระหวางสถาบันตาง ๆ 

บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน 

สามารถที่จะดําเนินการไปกาวหนาเปนประโยชนในทางวิชาการได สวนโครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น ก็เปนงานที่สืบเนื่องตอจากงานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ิงจะไดเดินทาง

ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ไดเห็นวา

โรงเรียนบางแหงน้ันมีภูมิทัศนที่รมรื่นมีพืชพันธุหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต

เปนเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็มักจะสอนใหนักเรียนศึกษาถึง

โลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการที่ศึกษาของใกลตัวไดแก พืชพรรณที่มีอยูในธรรมชาติ

น้ัน ก็เปนส่ิงที่งาย ไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพ่ิมประสบการณแกนักเรียนในดานตาง ๆ 

ได จึงเห็นวางานที่คนในระดับที่เปนผูใหญไดทําไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ แมแตเด็กระดับเล็กก็

นาจะไดประโยชนดวย โรงเรียนบางแหงก็ตั้งอยูในที่ทุรกันดาร แตก็ยังมีพืชพรรณตาง ๆ ขึ้นอยู ที่

คนอื่น ๆ นอกพื้นที่จะเขาไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองก็อาจจะมีความรูน้ันมากกวาคน

อื่น ๆ นักเรียนก็อาจจะเรียนจากผูปกครองของนักเรียน เปนเรื่องของภูมิประเทศทองถ่ินวาพืช

ชนิดนี้คืออะไร  แลวก็ไดศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูบาอาจารยส่ังสอน 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
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พฤกษศาสตรโรงเรียนเอาไวได พวกที่รักษามาตรฐานไวไมได ก็ไมตองเสียอกเสียใจไป เพราะการ

ที่จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ไมใชของที่งาย   และโรงเรียนที่อยูในลักษณะ

ตาง ๆ ก็อาจจะไมสามารถที่จะปฏิบัติงานในดานนี้ไดอยางเต็มที่ทุกแหง ก็ถามีความพยายามก็

ขอใหพยายามตอไป แตวาถามีกิจกรรมในดานอื่นที่เรงดวนกวา ทําไมได ก็ไมตองเสียใจที่ไมได

รางวัล หวังวาการศึกษาเทาที่ปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติตอไปในอนาคต มีประโยชน ในการที่จะได

เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ที่นักเรียนจะตองศึกษาตอไปในระดับสูง หรือวาเพิ่มพูนความรูตาง ๆ 

ในดานวิชาชีพ ซึ่งนักเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพไดตอไป ยกตัวอยางเชน มีนักเรียนบาง

โรงเรียนที่ศึกษาในดานของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร น่ันก็จะใชเปนอาชีพในอนาคตเปนตน 

หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งน้ี 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 เน่ืองในโอกาสที่นําผูบัญชาการทหารเรือและคณะเขาเฝานอมเกลาฯ ถวายพื้นที่จัดตั้ง

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังน้ี 
   ทรงยินดีที่กองทัพเรือสนองพระราชดําริในการอนุรักษทรัพยากรซึง่ทาํได

เปนอยางดีมาโดยตลอด ทั้งที่ภารกิจหลักคือการปองกันราชอาณาจักร 
   การทําพิพิธภัณฑน้ีในดานการกอสรางควรทําเปนอาคารถาวร โลงกวาง 

ดูแลรักษาสะดวกงาย ซึ่งจะเปนการประหยัดงบประมาณ ดังที่ทอดพระเนตรที่พิพิธภัณฑการกีฬา

ของกรมพลศึกษา สวนทาเทียบเรือ ขอใหนําไปพิจารณาทบทวน 
  ในดานสาระจะตองใชเปนการสอนและปรับปรุงใหใหมทันเหตุการณอยูเสมอ 

ดังที่ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
  ในดานการจัดแสดงผลงานวิชาการ ควรคํานึงถึงการซอมบํารุง การใชอุปกรณ

ชวยแสดงที่ซับซอนอาจชํารุดงาย ทําใหตองซอมแซมบอย การลงทุนก็อาจสูง ไมประหยัด 
  ในดานการจัดการ ควรใหมีคนเขามาชมที่พิพิธภัณฑมากกวาที่จะไปรบกวนบนเกาะ

เน่ืองจากเกาะมีขนาดเล็ก เม่ือทําเสร็จแลวใหลูกทหารเรือเขามาชมและพิพิธภัณฑน้ีควรมีรายได 
  ในดานงบประมาณ ทางกองทัพเรือควรชี้แจงสํานักงบประมาณวา กองทัพเรือ

ทํางานนี้เพ่ือความมั่นคงของประเทศ คือความมั่นคงทางทรัพยากร 
   ทรงรับทราบเรื่องตําแหนงของอาคารที่จะปรับเปลี่ยนจากอาคารเล็ก

หลายหลังเปนอาคารใหญ ซึ่งตองดูในพื้นที่จริงอีกครั้งวาอยูในตําแหนงที่เหมาะสมเห็นทะเลกวาง

และเกาะตาง ๆ 
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   ทรงรับทราบเรื่องการดูแลพิพิธภัณฑฯ น้ีวา หนวยสงครามพิเศษทางเรือ 

กองทัพเรือ เปนผูดูแลตามคํากราบบังคมทูลของผูบัญชาการทหารเรือ 
 
 13)  วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 พระราโชวาทเปนแนวทางเพื่อเขาสูแผน

แมบทระยะ 5 ปท่ีสาม 

ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปดการแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการ  

ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย สรุปไดวา 

  “…งานการอนุรักษพันธุกรรมพืชนี้ไดดําเนินมาเปนเวลาหลายป เริ่มตั้งแตที่

เขาใจวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหาพรรณพืชตาง ๆ ที่หายากมาปลูกเอาไวเพ่ือคนรุน

หลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตาง ๆ ที่ทํากัน ในประเทศไทยมีหนวยงาน

หลายหนวยที่สนใจในเรื่องการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ือการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูใน

ประเทศ โครงการนี้มีจุดประสงคสําคัญที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไดทํางานมาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพื่อทําใหวิชาการดานนี้กาวหนา

ไปและเปนการประหยัดเพราะแทนที่ตางคนตางทํา  งานไหนที่มีผูทําแลวจะไดรวมกันทําโดยไมให

ซ้ําซอนกัน ในวันนี้ไดมีการมอบฐานขอมูลทางดานพืชใหหนวยงานตางๆ กอนนี้ในหนวยงานตาง ๆ 

มีหอพรรณไม เชน ที่กรมปาไม มีหอพรรณไมโดยมีพืชที่นักวิชาการ นักวิจัย ไดเก็บตัวอยางพรรณ

พืชแหง เก็บไวเปนเวลาเกือบรอยปแลว ตัวอยางพรรณไมเหลานี้ก็เปนส่ิงที่มีคาสูง จะเปน

ประโยชนในดานการศึกษา แตของเหลานี้ยอมเกาแกไปตามกาลเวลา แตสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่

จะรักษาส่ิงเหลานี้เพ่ือใหนักวิชาการไดศึกษากันไดก็เลยไดคิด ชวยกันทําโครงการในการถายรูป

และถายขอมูลพรรณไมเพ่ือเปนฐานขอมูล แตในการเก็บฐานขอมูลนี้ถาเก็บไวแหงเดียวก็อาจสูญ

หายได ก็มีความคิดกันวาจะใหหนวยงานตาง ๆ ชวยกันเก็บ ที่หน่ึงเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมี

ขอมูลเอาไว  ไม สูญหายไปจากประเทศไทย  ฐานขอมูลนี้ เปนของที่ มีค า  ตองช วยกัน 
ดูแลใหดีและผูที่จะมาใชก็ตองดูแลใชใหถูกตอง ใหเปนประโยชนแกประเทศไทย แกมนุษยชาติ

ตอไป โครงการแบบนี้ไมใชวาจะทําสําเร็จในเวลาสั้น ๆ ตองมีโครงการระยะที่หน่ึง ระยะที่สอง และ

ระยะตอ ๆ ไป การจัดการประชุมน้ีก็เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรูในระดับ

นักวิชาการ และการจัดนิทรรศการจะมีโอกาสใหคนที่สนใจไดมาดูไดมาศึกษาแลวก็ทราบถึงพืช

ตาง ๆ ตอไปก็ตองศึกษาเรื่องสัตวส่ิงมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งของพวกนี้เปนส่ิงนาสนใจ 

เม่ือสนใจแลวก็จะมีความรูสึกอยากปกปกรักษา ไมทําลายใหเสียหายสูญส้ินไป ก็เปนการชวย

อนุรักษเปนอยางดี…” 

 
 14)  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ทรงมีพระราชดําริในการดําเนินงานของ 

อพ.สธ. ในเรื่องเว็บไซต ฐานขอมูล พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ศูนย

อนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ 



     

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

51

 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ไดมีพระราชดําริกับนาย

พรชัย  จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ณ อาคารชัยพัฒนา สวน

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

เจาหนาที่ อพ.สธ. ควรดําเนินการเอง เพราะไปจางคนอื่นทําจะชาและอาจไมไดตามที่ตองการ 

อีกทั้งการที่จะปรับปรุงขอมูลก็ทําไดสะดวกกวา สําหรับเว็บไซต อพ.สธ. ใหไวที่เครือขายกาญจนา

ภิเษก NECTEC โดยจะทรงประสานให 
   ทรงใหดําเนินการเชื่อมขอมูลกันระหวางศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอ

พรรณไม กรมปาไม กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และทรงใหดําเนินการทํา

ฐานขอมูลพรรณไมแหงโดยการบันทึกภาพตัวอยางพรรณไมแหง บันทึกลงแผน photo CD และ
บันทึกขอมูลพรรณไมเม่ือแลวเสร็จใหทําสําเนาใหหนวยงานนั้น ๆ 
   ใหมีการประชุมผูเชี่ยวชาญดานพฤกษศาสตรอนุกรมวิธานและผูที่

เกี่ยวของในเรื่องการจัดโปรแกรมเงื่อนไขเวลาเปดขอมูลและใหมีการทํารายละเอียดการขอใช

ขอมูล  
   พ้ืนที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา เน้ือที่ 395 ไร อาคาร 21 หลัง เปนพื้นที่ราชพัสดุ ใชเปนพื้นที่ปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช หองปฏิบัติการเริ่มดําเนินการป พ.ศ. 2543 มีพระราชวินิจฉัยวา 

“หากหนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตร หรือหนวยใดมีความจําเปนที่จะยายไปใหทํา 

เปนโครงการเฉพาะไปกอน” 
   การกอสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย   พ้ืนที่บริเวณ
เขาหมาจอ ของกองทัพเรือ  มีพระราชวินิจฉัยวา  

“ใหกองทัพเรือขอจาก กปร. เอง สําหรับพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล 
ไทย เม่ือเสร็จแลวใหกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบ จัดการ  โดยทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนฝายวิชาการ ใหมีการศึกษาตอเนื่อง” 
   
 15)  วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานที่เกาะ

แสมสาร 

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

ดังน้ี 
มีพระราชกระแสตอผูบัญชาการทหารเรือ ณ เนินจุดที่ 2 หลังจากรับฟงการถวาย 

รายงานฯ และทอดพระเนตรแบบจําลองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ความวา  
 

"เม่ือสรางทาเทียบเรือแลว คนคงขึ้นไปที่เกาะกันมาก" 
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 ในการนี้ผูบัญชาการทหารเรือไดกราบบังคมทูลวา 
  "คงไมมากเพราะอยูในพื้นที่กองทัพเรือ" 

มีพระราชกระแสตอนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ณ ชายหาดหนาอาคาร 
ทรงงาน ความวา 

 "เปนโอกาสดทีี่นักเรียนไดมาเรียนรูในวนันี้  เปนความรูที่ไมมีในโรงเรียนปกติ  

ซึ่งเปนหนาทีข่องทหารเรือ ที่จะทาํงานรวมกับประชาชน ในการดูแลประเทศไทยอีกแงหน่ึง " 
ทรงมีพระราชกระแสกับผูที่รวมโตะเสวยพระกระยาหารวาง ณ อาคารทรงงาน 

ความวา 
  "…ที่เกาะแสมสารจะทําแบบเกาะปอรเกอรอลสไมได เพราะเกาะของเราเล็ก  

ฉะนั้นควรใหคนมาดแูลวกลับไป ไมมีที่ใหคาง…" 

           "… ทําที่น่ีใหเรียบรอย ไมตองไปที่อื่น เพราะทีอ่ื่นไมสามารถคุมคนได…" 

          "… การกอสรางเอาแคน้ี…" 
 

16)  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546   ทรงพระราชทานแนวทางดําเนินงานของ 

อพ.สธ. เพื่อเขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีส่ี 
ทรงพระราชทานพระราโชวาท  ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ   

ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต  ณ หองประชุม สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต  

“ขาพเจายินดีและขอบคุณทุกทานที่มาพรอมกันในวันนี้   ดังที่ไดทราบแลววา 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินมา 10 ปแลว ซึ่งที่ผานมา

เห็นไดชัดวามีหลายหนวยงานที่ดําเนินงานในลักษณะ ใกลเคียงกัน  แตหนวยงานใดหนวยงาน

หน่ึงหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งจะทํา ครอบคลุมใหประสบผลสําเร็จนั้นทําไดยาก  ตองรวมมือ

รวมใจและวางแผน รวมกัน  ตกลงกันใหแนนอนวาใครจะทําสวนใด  เพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน 

เกิดความสมบูรณในการศึกษาวิจัย เกิดความกาวหนาและเปนประโยชนทางวิชาการ  การประชุม

ในครั้งน้ีเปนการตอเนื่องใหเห็นวาโครงการแบบนี้ใชวาจะสําเร็จในเวลาสั้นๆ ที่ตองมีโครงการใน

ระยะที่หนึ่ง  ระยะที่สอง  โดยที่ขณะนี้อยูใน ระยะ 5 ปที่สาม และจะมีระยะตอๆ ไป  การประชุม

น้ีเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ิมพูนความรูระดับนักวิชาการ ได เพ่ือเปนการสงเสริมให

สถาบันตาง ๆ มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตางๆ  และบุคคลที่สนใจไดมี โอกาสปฏิบัติงาน ที่

ศึกษาพืชพรรณตางๆ  ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย  ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรได

รวบรวมเปนหลักฐานไว   และเพื่อเปนส่ือในระหวางสถาบันตางๆ บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาให

สามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน  เพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน สามารถที่จะดําเนินการให

กาวหนาเปนประโยชนในทางวิชาการได  ทําใหเห็นวาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ได

กลายเปนศูนยรวมของผูมีความรู ความสามารถ และเสียสละ พรอมที่จะเปนพลังที่สําคัญของ 

แผนดิน เกิดประชาคมวิจัยและวิชาการที่มีศักยภาพสูง งานของโครงการฯ ในปจจุบันไดเกี่ยวของ

กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไมเฉพาะแตพืชเทานั้น ส่ิงไรชีวิตเชน หิน ดิน แร  และ

ส่ิงมีชีวิตแทบทุกประเภทก็อยูในเปาหมายดวย เชนกัน ทั้งหมดลวนมีผลกระทบที่สําคัญตอความ
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อยูรอดของชาติ และประการที่สําคัญที่สุดคือการรวมงานของผูคนจากหลายสถาบันที่มีทั้ง

ธรรมชาติของการทํางาน ที่เหมือนกันและตางกัน  แตมาทํางานดวยจุดมุงหมายเดียวกันคือการ 

รวมสนองพระราชดําริ ในการเรียนรูทรัพยากร  การใชประโยชน และการสรางจิตสํานึกของคน

ในชาติ ซึ่งจะนําไปสูมรรคผลที่ยั่งยืน การปฏิบัติที่กําลังดําเนินอยู ในขณะนี้ เปนการสราง

วัฒนธรรมใหมของการทํางาน หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งน้ี  ทั้ง

คณาจารย นักวิจัย ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของมีความสุขสวัสดีทั่วกัน” 
 

 17)  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 พระราชวินิจฉัย 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 ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กับนายพรชัย 

จุฑามาศ  ความวา 
                 “ ไดไปกับ สมศ. (สํานักมาตรฐานการศึกษา) มา  เห็นวาโรงเรียนยังสัมพันธกับ

ชุมชนนอย ทําอยางไร ใหชุมชนมาใหโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน  ชวยในการอนุรักษพันธุกรรม

พืช และใหมีการทํา DNA Fingerprint  ในโรงเรียน”  
 

20)  วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทรงพระราชทานแนวทางดําเนินงานของ 

อพ.สธ. เพื่อเขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปท่ีส่ี 
พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  “ทรัพยากร 
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ไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว” ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  “ขาพเจายินดีที่ไดมาพบกับทานทั้งหลายอีกวาระหนึ่งในวันนี้ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินงานมาถึงปน้ีเปนปที่ 12 โครงการฯ รวมแรง

รวมใจกับหนวยงานและสถานศึกษา หลายหนวยงาน หลายสถาบัน ปฏิบัติงานดานศึกษาและ

อนุรักษพันธุพืชตางๆ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร และรวบรวมผลการศึกษาวิจัยไวเปนหลักฐาน 

เปนศูนยรวมขอมูลทางพันธุกรรมพืชที่สถาบันการศึกษาตางๆ  และผูสนใจสามารถเขารวมใช

ฐานขอมูลได ปจจุบันงานของโครงการฯ มิไดจํากัดเพียงศึกษาอนุรักษพันธุพืชเทานั้น แตขยายวง

กวางไปถึงการศึกษาเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่นดวย เชน ดิน หิน แร และสิ่งมีชีวิตทุก

ประเภท ทุกส่ิงที่กลาวมาลวนแตมีความเกี่ยวพันกัน ส่ิงหน่ึงส่ิงใดขาดไปก็จะกระทบตอการดํารง

อยูของชาติและประชาชน นอกจากศึกษาสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติแลว การใหความรูแก

ประชาชนก็เปนส่ิงสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการใชประโยชนจากธรรมชาติอยางเหมาะสม วิธี

สงวนรักษา  เพ่ือทุกคนจะไดใชประโยชนรวมกัน อยางยั่งยืนตลอดไป การประชุมครั้งน้ีมี  

คณาจารย  นักวิจัย  นักเรียน  นักศึกษา  และเกษตรกรจํานวนมาก  เขารวมแลกเปลี่ยน

ประสบการณและขอคิดเห็น  ขาพเจาหวงัวาทุกทาน 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

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
             พระราชกระแสโดยสรุป  
                  “ ใหทําเรื่องพันธุกรรมเห็ด มีพระสหายทํางานรวมกับตางประเทศ  ขอมูลและ

พันธุกรรมเห็ด ถูกนําเอาไปหมด” 

 
  22)  วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชวินิจฉัยในเรื่องพื้นที่ศูนยอนุรักษ

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    
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          พระราชกระแสโดยสรุป 
“เรื่องพื้นที่คอยๆทําไป  เรื่องเกษตรมีคนทํากันหลายคน อาชีวเกษตรคอยคุยกัน   

ใหไปเจรจากับโรงเรียนจิตรลดา  เรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” 
     

 23)  วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและ

ทะเลไทย 
ทรงมีพระราชกระแสกับรองผูบังคับการหนวยสงครามพิเศษทางเรือ ระหวาง

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในวันที่ 19 ตุลาคม 

พ.ศ. 2548   ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว  
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง

ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความวา  
          

           “พิพิธภัณฑน้ีทหารเรือจะดูแลเองใชหรือไม ” 
 

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

ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอกกําธร พุมหิรัญ) และผูรวมโตะเสวย  อาทิ เลขาธิการ

พระราชวัง  (นายแกวขวัญ  วัชโรทัย)  กรรมการที่ปรึกษาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  (ฯพณฯ องคมนตรี  อําพล เสนาณรงค  ดร.พิศิษฐ  วรอุไร)   

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     ผูวา

ราชการจังหวัดนครราชสีมา  ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ณ โตะเสวยพระ

กระยาหารกลางวัน ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยฝกอบรม โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา  
 
         พระราชกระแสโดยสรุป 

 “ไมควรมีส่ิงกอสรางเพื่อการพักคางคืน บนเกาะแสมสาร ” 

   “ทรงรับทราบการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งตอไปในป พ.ศ.2550 

ในเรื่อง “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” ที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจะเปดพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม ” 

  

25) วันที่ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2550 พระราโชวาทใหตระหนักในการอนุรักษ

ทรัพยากรอื่น ๆ นอกเหนอืจากพรรณพืช 
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ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนองพระราช 

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

“ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : 
ประโยชนแทแกมหาชน ที่จัดขึ้นในวันนี้  ขาพเจารูสึกชื่นชมที่ไดทราบวา งานของโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช ขยายไปถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ขอขอบใจหนวยงานทุก ๆ หนวย 

ที่มีสวนชวยสนับสนุนใหการดําเนินงานของโครงการกาวหนาไปดวยดี ประเทศไทยเราเปน

ประเทศที่มีความสมบูรณมาแตโบราณกาล ดวยเหตุที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายทั้งพืช 

สัตว และแรธาตุ สมดังคําที่กลาววา “ทรัพยในดินสินในน้ํา” ทรัพยากรเหลานี้ใหคุณประโยชน

เกื้อกูลแกชนทุกหมูเหลา ในดานการยังชีพ อีกทั้งสรางภาวะสมดุลใหแกสภาพแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติทุก ๆ ส่ิงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน หากสิ่งใดสิ่งหน่ึง หมดสิ้นสูญไปก็จะ

สงผลกระทบตอส่ิงอื่น ๆ ตอสภาวะแวดลอม และทายที่ สุด ตอการดํารงชีวิตของมนุษย 

ทรัพยากรธรรมชาติเปนสมบัติของเราพวกเราทุกคน ไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เรา

ทุกคนจึงมีหนาที่จะตองชวยกันปกปกรักษาทรัพยากรอันมีคาใหดํารงอยู ชวยกันปลูกฝงและสืบ

ทอดเจตนารมณเรื่องการอนุรักษใหแกอนุชน เพ่ือใหประเทศของเรายังมีทรัพยากรที่จะ

เอื้ออํานวยประโยชนใหแกมหาชนสืบเนื่องตอไป ไดเวลาอันควรแลวขาพเจาขอเปดการประชุม

นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” ณ บัดนี้ ขอใหงานบรรลุผลสําเร็จสมดังที่

มุงหมายไวทุกประการ และขอใหทุกทานประสบแตความผาสุขสวัสดีโดยทั่วกัน” 

 

26) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 พระราโชวาทเนื่องในงานประชุมสภาสหภาพ

อนุรักษสากลครั้งท่ี 4   
ณ ศูนยการประชุมนานาชาติบาเซโลนา นครบาเซโลนา ประเทศสเปน  
แปลจากพระราชดํารัสภาษาอังกฤษดังความตอนหนึง่วา 

 “หัวขอการประชุมน้ี คือ “โลกหลากหลายและยับยั้ง”  ซึ่งสะทอนถึงความ

ตองการและแนวทางอันหลากหลายที่จะรับมือกับปญหาที่เราประสบในปจจุบัน แตแทที่จรงิแลว 

เราตางมีเปาหมายอยางเดยีวกัน น่ันคือ เราตองการรกัษาโลกใบนี้ไวใหได ทกุทานทราบดีวา การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาตอิยางมีประสทิธิผล มีความสําคัญตอการลดความยากจนและการ

อนุรักษส่ิงแวดลอม กระนัน้เรายังประสบกับปญหาภยัธรรมชาตคิรั้งแลวครั้งเลา ทีท่าํใหสูญเสีย

ชีวิต ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพจาํนวนมาก เรายังเห็นการเติบโตที่ไมยั่งยืนทั้งใน

เมืองและในชนบท อีกทั้งความยากจนก็ยังคงเปนปญหาของโลก ดังน้ัน เราจึงตองพยายามมาก

ขึ้นโดยเนนการพัฒนาแบบองครวม เพ่ือใหเกิดความมัน่คงของมนุษย เราทาํไดอยางไร ขาพเจา

ไดเคยเห็นวิธีการตาง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงปฏบัิติพระราชกรณียกจิในชวง 4-

5 ทศวรรษทีผ่านมา คนสวนใหญมองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพียงแค

งานพัฒนาหรอืพัฒนาชนบท แทที่จริงแลวทรงเห็นเรือ่งการอนรุักษธรรมชาติเปนเรื่องสําคญัที่สุด 

เพราะเปนกุญแจของการพฒันาอยางยั่งยืน ขาพเจาจะขอยกเพียงบางตัวอยางมากลาว ณ ที่น้ี 
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ดานการอนุรกัษนํ้า ทกุชีวติตองพึ่งพาน้าํ พระราชกรณียกจิดานชลประทาน กเ็พ่ือใหมีนํ้าใชใน

ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร การควบคุมนํ้าทวม ก็เพ่ือมิใหนํ้าสวนเกินไปทําลายสิ่งแวดลอม ทรง

มีวิธีการจดัการน้ํามากมาย อาทิ การสรางเขื่อนขนาดเล็กอยางเปนระบบ การทําฝนหลวงเพื่อนํา

นํ้าในบรรยากาศมาใช การจดัการน้ําที่ดี ชวยเจอืจางและขับไลนํ้าเสียออกไป สวนน้ําเสียก็

สามารถกลับคืนเปนน้ําดีได โดยใชวิธีการกรองทางชีวภาพและวิธีกลอื่น ๆ ครั้งหน่ึงเกิดไฟปา

บริเวณปาพร ุ ซึ่งเปนระบบนิเวศนที่พิเศษมาก ทรงดับไฟดวยการทาํฝนเทียมโดยใหตกในแหลง

นํ้าที่จะไหลเขาสูปาพรุ ดานการอนุรักษดิน ปญหาการกัดเซาะและดินถลม สามารถปองกันได

ดวยการทาํแปลงขั้นบันได โดยปลูกพืชทองถ่ินและหญาแฝก ที่มีระบบรากทีย่าวและแข็งแรง ทรง

มีวิธีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ในการจัดการกับดินที่มีปญหา เชน การใสสารอินทรยีเพ่ือปรับปรุง

ดิน การแกไขดินเปนกรดเนื่องจากซัลเฟด โดยแกไขทีต่นเหตุ การปลูกหญาแฝกเพื่อปรับปรุงดิน

ดานทีแ่ข็งมากแมกระทั่งศลิาแลง เพราะรากของหญาแฝกแข็งแรงมาก สามารถชอนไชดินทีแ่ข็ง

ได ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ถาเราไมไปทาํลายปา ปาก็จะสามารถฟนฟไูดเอง เราคงไม

มีวันที่จะมีเจาหนาที่จาํนวนมากพอทีจ่ะเฝาปาไดทุกจดุ ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของคนในทองถ่ินที่จะ

ชวยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันมคีณุคายิ่ง หากไดรับน้ําจากเขือ่นที่ควบคุมปริมาณน้าํได และ

ปลูกตนออนของพืชทองถ่ิน โดยเฉพาะไมผล ไมที่เปนพลังงานและไมสําหรับการกอสราง ปาจะ

กลับเปนปาสมบูรณได และปาที่สมบูรณจะอนุรักษนํ้า รวมทั้งเปนแนวฉนวนที่กั้นไฟปาไดดวย ใน

ระยะแรก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอนรุักษตนยางนา เม่ือ ค.ศ. 1960 ทรงเก็บรวบรวม

เมล็ดจากปา นํามาปลูกในสวนจิตรลดา ปจจุปนตนยางนาเจรญิแพรพันธุไดดี แตในที่ซึง่เคยเก็บ

เมล็ดมาก็ไมพบตนยางนาเหลืออยูแมแตตนเดียว ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถอนุรักษ

ไดทั้งในหองทดลองและในแหลงธรรมชาติ โดยมฐีานขอมูลอิเล็คทรอนิกสเก็บรวบรวมขอมลูไว 

ขาพเจาไมมีเวลาที่จะกลาวถึงการอนุรักษพันธุสัตวนํ้าและจุลินทรีย ดานการทาํแผนที่ ตัวอยาง

สุดทายคือการทาํแผนที่ นักวางแผนจะตองทราบวาทรพัยากรทั้งหลายมีอยูจริงในจุดใดบาง ตองรู

วาน้ําไหลไปทางทศิใด ภูมิประเทศมรีะดบัความสูง ความลาดชันเทาใด เราตองรูประเภทของหิน 

ดิน และพืชจากแผนที่เหลานี้ เราอาจใชภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทยีมเพื่อใหขอมูล 

ขณะปจจุบันไดอีกดวย” 
 

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

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาท  ใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนอง

พระราชดําริฯในการเปดการประชุมวิชาการและนทิรรศการ  ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐาน
ไทย และ ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวนัออก ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว ตําบล

บางพระ อําเภอศรีราชา จงัหวัดชลบุร ี
“ขาพเจายินดีที่ไดมาเปนประธานเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ          

“ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐานไทย” ที่จัดขึ้นในวันนี้ 
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  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ไดรับการสนับสนุนอยางดียิ่งจากหนวยงาน

ราชการหลายฝายที่เห็นวางานของโครงการเปนประโยชนแกชุมชนและประเทศชาติ ทําให

โครงการสามารถขยายงานศึกษาคนควาออกไปอยางกวางขวาง สนองพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางเต็มที่เชนในปจจุบันโครงการปฏิบัติงานศึกษาวิจัยและอนุรักษ

พันธุกรรมพืชดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร มีการสงเสริมใหโรงเรียนในทองถ่ินตางๆ จัดทําสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน เพ่ือนักเรียนจะไดศึกษาเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติประจําทองถ่ินของตน

และใชสวนพฤกษศาสตรเปนหองเรียนทางธรรมชาติ ปลูกฝงใหนักเรียนรักธรรมชาติ รักทองถ่ิน 

และเปนกําลังชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ งานของโครงการในปจจุบันมิใชเพียงอนุรักษ

พันธุกรรมพืชเทานั้น แตยังขยายไปถึงการศึกษาคนควาเกี่ยวแกส่ิงมีชีวิต ทั้งบนบกตามเกาะแกง

ตางๆ ลงไปจนถึงในทองทะเล ที่ทางกองทัพเรือรับเปนผูดําเนินการจนประสบผลสําเร็จ เห็นได

จากการที่สามารถจัดตั้งพิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ที่อําเภอสัตหีบ ศูนย

อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก และศูนยลายพิมพ ดี เอ็น เอ ที่จะเปดในวันนี้ 

นับเปนความสําเร็จที่นาปลื้มใจอีกขั้นหนึ่ง 
  ขาพเจายินที่ไดทราบวา การประชุมครั้งน้ีมีหนวยราชการ สถานศึกษา และ

เครือขายเกษตรกรเขารวมงานเปนจํานวนมาก หวังวาทานทั้งหลายจะไดรับความรูจากการ

ประชุมครั้งน้ี และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกชุมชนของตนไดเปนอยางดี 
  ไดเวลาอันควรแลว ขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

“ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐานไทย” ณ บัดนี้ ขอใหงานบรรลุผลสําเร็จดังวัตถุประสงคทุก

ประการ และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในที่น้ี ประสบแตความสุขความเจริญสืบไป 
 

28) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 พระราชวินิจฉัยและพระราชทานแนวทางการ

ดําเนินงานในพื้นที่ กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการ

ทหารพัฒนา  อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

  นายพรชยั จฑุามาศ รองผูอํานวยการ อพ.สธ. นํา พลเอก เสถียร เพ่ิมทองอินทร 

ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ ทลูเกลาฯ ถวาย

แผนแมบทการดําเนินงาน อพ.สธ. ในพื้นที่กองการเกษตรและสหกรณ สํานกังานทหารพัฒนา 

หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  อําเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุร ี และขอพระราชทานพระราช

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

29) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 พระราชทานกบัหนวยบัญชาการทหารพฒันา 
  พระราชทานแนวทางใหขยายพันธุคางคาวคุณกิตต ิ
  

30) วนัที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงาน

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนองพระราช 
ดํารฯิ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค 

ครั้งที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธาน ี

  “ขาพเจายินดีที่ไดมาเปนประธานเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันนี้ 
  โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนงานที่สืบเนื่องตอจากงานอนุรักษ

พันธุกรรมพืช เน่ืองดวยในหลาย ๆ โรงเรียนมีพืชพรรณหลายชนิด บางชนิดเปนไมหายากหรือ

เปนไมเฉพาะถิ่น ควรอนุรักษไวเพ่ือเปนแหลงศึกษา หรือเพื่อประโยชนในดานอื่น ๆ ประโยชนใน

ดานการศึกษาเบื้องแรก คือการฝกฝนเด็กใหรูจักสังเกตพืชพรรณไมตาง ๆ เปนการเรียนรูจากสิ่ง

ที่มีอยูในธรรมชาติรอบตัวเด็กเอง ฝกใหคนควาหาขอมูลทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ และสืบถามหา

คําตอบจากผูใหญในชุมชน เด็กและผูใหญเม่ือมีปฏิสัมพันธกันจะมีผลใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน 

นอกจากนี้เด็กจะไดฝกการทํางานรวมกัน รูจักออกความเห็น ฟงความเห็นของผูอื่น กิจกรรม

เหลานี้ลวนชวยเสริมสรางความสามารถในการเรียนรูตลอดจนอุปนิสัยที่ดีใหแกเด็ก เด็กไดรับ

การปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรักทองถ่ินและสมบัติที่มีใน

ทองถ่ินตั้งแตยังเยาววัย เม่ือเจริญเติบโตตอไปก็จะเปนที่พ่ึงของถ่ินฐานและชาติบานเมืองได 
  ขาพเจาขอขอบใจหนวยงานที่เกี่ยวของทุก ๆ ฝายที่รวมมือและสนับสนุน

ชวยเหลือโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนอันดีมาตลอด หากปราศจากความรวมมือรวม

ใจกันของทานทั้งหลาย โครงการนี้ก็มิอาจจะสําเร็จเรียบรอยหรือเจริญกาวหนาดวยดีได 
  ไดเวลาอันควรแลว ขาพเจาของเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ                    

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ขออํานวยพรใหงานบรรลุวัตถุประสงคทุก

ประการ ทั้งขอใหทุก ๆ ทานที่มาประชุมพรอมกันในที่น้ีประสบแตความสุขสวัสดีจงทั่วกัน” 

  

31) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 พระราโชวาทในเรื่องความสําคัญตอการใสใจตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องการสญูเสียทรัพยากรธรรมชาติ และการสรางจิตสํานกึตอ

สังคมและสิ่งแวดลอมโดยการศึกษาเรยีนรูโดยงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

     เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงานจัดการประชมุนานาชาต ิ “การประ 

ชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10” (10th Meeting of the High Level Group on 
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Education for All หรือ EFA) จัดขึ้นวันที ่22 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช 

รีสอรท จ.ชลบุรี  ทรงมีพระราชดาํรัสเม่ือเวลา 16.30 น. โดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายก 

รัฐมนตร ีนางอิรินา โบโกวา ผูอํานวยการใหญ องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ องคการยูเนสโก พรอมผูบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผูนําดาน
การศึกษาของชาติสมาชิกองคการยูเนสโก ที่มาเขารวมการประชมุจาก 34 ประเทศทั่วโลก ให
ผูเขารวมประชุมในการประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมรอยลั 

คลิฟบีช พัทยา จังหวดัชลบรุี แปลจากพระราชดาํรัสภาษาอังกฤษดังความตอนหนึง่วา 
“... ที่กรุงปกกิ่งเม่ือป 2548 ขาพเจาเปนผูหน่ึงทีส่นับสนุนการศึกษาเพื่อปวงชนอยาง

แข็งขัน เห็นไดจากผลงานของขาพเจาตลอด 30 ปที่ผานมาและที่จะทําตอไปในอนาคต นานา

ประเทศสวนใหญรวมทั้งประเทศไทย มีความกาวหนาดวยดีในการดําเนินการตามเปาหมายทัง้ 6 

ขอ ของหลักการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งขาพเจาขอแสดงความยินดีในความสําเรจ็ดังกลาว ชวงยี่สิบ

ปที่ผานมา มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเรว็ทั่วโลก กอใหเกิดปญหาและวิกฤติใหม ๆ ทั้งในปจจบัุน
และอนาคต เรากําลังเผชิญหนาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมสิ่งแวดลอม 

ความสญูเสียทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานน้ํามันและถานหนิที่ลดนอยลง โครงสรางทาง

ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุและการขยายชุมชนเมืองอยางรวดเร็วในหลายประเทศ 

ไดนําไปสูปญหาสังคมและเศรษฐกจิในเวลาอันส้ัน ชวงยี่สิบปที่ผานมา มีความเปลี่ยนแปลงที่

รวดเร็วทั่วโลก ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่

เขตรอน ซึ่งอุดมดวยความหลากหลายทางชีวภาพและธัญญาหาร ดังน้ันในอนาคตความมัน่คง

ทางอาหารของโลกอาจอยูในภาวะสุมเส่ียง นานาชาติไดปรึกษาหารือกันและทาํความตกลงที่จะ

ชวยกนัชะลอความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไมพึงประสงคดังกลาว การประชุมตางๆ ลวนแตระบุวา 

การศึกษา คอืกุญแจสาํคญั สองทศวรรษผานไปแลว จากนี้ไปการศึกษาเพื่อปวงชน มีภารกจิสอง

ประการ ประการแรก คือ การยืนหยัดหลักการทั้ง 6 ขอ ที่เกี่ยวกับสิทธิของมนุษยทกุคนที่จะ

ไดรับการศกึษาพื้นฐาน ประการที่สอง คือ ความรับผิดชอบของทุกคนในฐานะพลเมืองโลกที่

จะตองรวมรับผิดชอบปญหาของโลก ดังนั้นการศึกษาเพื่อปวงชน จึงมิใชเปนเพียงการรู

หนังสือและทักษะเทานั้น แตหมายรวมถึงความรู ทักษะและความใสใจปญหาของโลกดวย 

กวา 30 ปท่ีผานมา ขาพเจาไดสอดแทรกหลกัการดงักลาวในกิจกรรมการเรียนรูหลาย

รูปแบบใหแกนักเรียนในโรงเรียนที่หางไกลตลอดมา อาทิ มีบทเรียนเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมใน

และนอกหลกัสูตร ในแตละโรงเรียนนักเรียนจะเรยีนรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย เพื่อ

ผลิตอาหารบริโภคกนัเอง  นักเรียนจะเรียนรูวธิีการบริหารจัดการน้ํา  พลังงาน และขยะ 

เพื่อรักษาสมดุลของส่ิงแวดลอมในโรงเรียนของตน แตละโรงเรียนจะมีสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนโดยเฉพาะพืชและพันธุไมทองถิ่น กิจกรรมดังกลาวชวยใหนักเรยีนรักธรรมชาติ

และสนใจอยางจริงจังเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การอนรัุกษทรัพยากรพันธุ 

กรรมและสิ่งแวดลอมกลาวคือ นักเรยีนเหลานี้ไดเรียนรูและปฏิบัติการตามทฤษฎีเศรษฐกิจ

พอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การศึกษาสามารถสรางความตระหนักรู ทักษะที่

จําเปน และนิสัยใหแตละบุคคลสามารถรับมือกับปญหาเหลานั้นทั้งสวนตวั ครอบครัวและ
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ชุมชน สวนผูท่ีมีทักษะวิชาชีพในระดับสูงขึ้นกจ็ําเปนตองเรียนรูวาองคกรของเขาควรจะมี

สวนชวยเหลอืสังคมอยางไร...” 
 
32) วนัที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ. 

และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนองพระราช 
ดํารฯิ ในการเปดการประชมุวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ 
และ เปดพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ณ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน อ.

เมือง จ.นครราชสีมา  

       “ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาว
สูโลกกวางอยางมั่นใจ และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ในวันนี้ ขาพเจารูสึกชื่นชมที่ได

ทราบวางานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ไดขยายไปถึงองคการบริหารสวนทองถ่ิน 

ดําเนินงานอนุรักษทรัพยากร อาทิ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ ครอบคลุมไป

ถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญาที่จะกอใหเกิดประโยชนทั้งในดานเศรษฐกิจ ดานการธํารง

รักษาสภาพแวดลอมใหคงสภาพที่ดี  และดานการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาที่บรรพบุรุษได

ตั้งใจสืบสานกันมาใหดํารงอยูและเกื้อกูลประโยชนแกคนรุนนี้และรุนตอไป ประเทศไทยเปน

ประเทศหนึ่งที่อุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติ แตดวยเหตุปจจัยหลายประการเปนเหตุใหทรัพยากร

อันอุดมพรองไปอยางนากังวล โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ นอกจากดําเนินงานอนุรักษ

ทรัพยากร ยังมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป เห็นคุณคาของทรัพยากร 

สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษและสงเสริมใหเยาวชนเกิดความรักในทองถ่ิน ทั้งเต็มใจที่จะเขา

รวมในการบํารุงรักษาวัฒนธรรมภูมิปญญาประจําถ่ินของตนใหคงอยู ในสวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ

วิทยาที่จะเปดในวันนี้ก็เชื่อวาจะทําหนาที่เปนแหลงศึกษาเพิ่มพูนสติปญญาใหแกเยาวชนไดเปน

อยางดี เยาวชนจะสามารถมาเรียนรู และทําความเขาใจภาพรวมของธรรมชาตินอกเหนือจาก

เรียนในชั้นเรียน ความรูและความเขาใจจะเปนแรงบันดาลใหเกิดความสํานึกดานอนุรักษในจิตใจ

ของเยาวชนในภายหนา เยาวชนเหลานี้จะเปนแรงสําคัญในการธํารงรักษาทรัพยากรของทองถ่ิน

และของชาติใหคงอยูอยางยั่งยืนเอื้ออํานวยคุณประโยชนใหแกชนในชาติไดทุกรุน 
 ขาพเจาขอขอบใจทุกหนวยงานที่ชวยสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯอยางดี

ยิ่งมาตลอด หากทุก ๆ ฝายรวมแรงรวมใจกันเชนนี้ก็เปนที่ม่ันใจไดวา การดําเนินงานอนุรักษ

ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชาติจะประสบผลสําเร็จและอํานวยประโยชนสุขแกประชาชน

โดยสวนรวมสืบตอไป ไดเวลาอันควรแลวขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ ณ บัดนี้ ขอใหการประชุมบรรลุจุดมุงหมายจงทุก

ประการและขอใหทานทั้งหลายที่มาพรอมกันในที่ประชุมน้ี ประสบแตความสุขกายสุขใจ อันเปน

ผลสืบเนื่องจากกุศลจิตของทุก ๆ ทานตลอดไป” 
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33) วนัที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  

ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่วมสนองพระราช 
ดํารฯิ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค 

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

ทราย จังหวัดเชียงใหม 
               “ขาพเจายินดีที่มหาวิทยาลัยแมโจจัดงานแสดงภูมิปญญาดานการเกษตร และ
งานอนุรักษพันธุกรรมพืชขึ้นพรอมกัน เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดรับความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาดานการเกษตร  ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรที่มีอยูใน

ทองถ่ินของตน  ดวยเหตุที่ในยุคปจจุบันคนจํานวนมากมักมองวาโลกมีความเจริญกาวหนาอยาง

ยิ่งยวด ดวยวิวัฒนาการใหมและเทคโนโลยีอันทันสมัย  จนอาจหลงลืมใสใจสิ่งดีงามที่มีมาแตเดิม 

ที่บรรพบุรุษสรางสมมาดวยภูมิปญญา  เม่ือพิจารณาโดยถี่ถวนอาจกอใหเกิดขอสงสัยวาความ

เจริญที่เห็นเปนไปอยางถูกทิศทางหรือไม  งานที่มหาวิทยาลัยแมโจจัดขึ้นในครั้งน้ี สะทอนภาพ

ชีวิตตามวัฒนธรรมเกษตร  และภูมิปญญาเกษตรพื้นบานของชาวลานนา ผูเขาชมงานซึ่งถือวา

เปนคนรุนใหม จะสามารถมองเห็นและเขาใจเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบัน เห็นวิถีชีวิตที่แฝงปรัชญา

ความพอเพียง และความรูของบรรพบุรุษที่เปนรากเหงาของปจจุบัน  สวนที่ดีงามที่มหาวิทยาลัย

แมโจตั้งใจแสดงออกในงานนี้  จะทําใหผูมีโอกาสไดชมงานเกิดความรูสึกซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ

ในบรรพบุรุษ และความรู สึกรักถ่ินฐานบานเกิดอันอาจนําไปสูความคิดที่จะพัฒนาสังคม 

ตลอดจนประเทศชาติโดยอาศัยรากเหงาเดิมเปนพื้นฐาน  เพ่ือใหเกิดความเจริญอยางยั่งยืนและ

ถูกทิศทาง ในสวนกิจกรรมอนุรักษพันธุกรรมพืชที่มีตอเนื่องกันมานาน  ก็หวังจะใหเกิดประโยชน

แกเยาวชนที่ยังอยูในวัยเรียน ในแงการศึกษา  สงเสริมใหเกิดความรัก ความภูมิใจในทองถ่ิน และ

ความภาคภูมิใจที่ตนไดมีสวนชวยในการอนุรักษทรัพยากรอันมีคาของทองถ่ินและของ

ประเทศชาติ ขาพเจาขออํานวยพรใหงานทุกส่ิงทุกประการที่มหาวิทยาลัยแมโจจะจัดขึ้นในวันนี้ 

บรรลุผลสําเร็จอยางสูงสุดสมดังที่ตั้งความหวังไว และขอใหทานทั้งหลายที่มาประชุมกันในที่น้ีถึง

พรอมดวยความสุขความสมบูรณ  ความเจริญกาวหนาในการประกอบกิจการงานตาง ๆ  จงทุก

เม่ือทั่วกัน” 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชดาํรัสท่ีเกี่ยวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

 

1) วันที่ 9 กมุภาพันธ พ.ศ. 2548 ทรงใหเห็นความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวด 

ลอมและวัฒนธรรม เพื่อชนรุนหลัง 

พระราชดํารัสในพิธีเปดการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษส่ิงแวดลอมวัฒนธรรม หัวขอ

แนวทางการอนุรักษ เชิ ง บูรณาการเพื่ อนํ า ไปสู การพัฒนาที่ ยั่ งยืน  จัดโดยกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ดังความตอนหนึ่งวา 

“.....ความเจรญิกาวหนาที่เปนไปอยางรวดเร็วในทกุ ๆ ดาน มีผลกระทบใหวถีิชีวิตดั้ง 

เดิมของคน และสภาพแวดลอมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ชมุชนที่ยังคงรกัษาวิถีชีวิตตามแบบ 

อยางที่มีมาแตเดิม ในปจจุบันแทบไมมีเหลือใหชนรุนหลังไดซึมซบัความงามของวัฒนธรรมที่ตก

ทอดมาแตอดตี ชุมชนเหลานี้เปนตัวอยางทีด่ีของคําวาความพอเพยีง คนในชุมชนพึ่งพาอาศยักัน
ได และอยูรวมกันอยางสงบสุข มีขนบประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาชาญฉลาด ชุมชนลักษณะนี้มี
คุณคาทางวัฒนธรรมและจติใจ เปนประโยชนดานการศึกษาในแงมุมตาง ๆ ปจจุบันมีใหเห็น

เพียงไมกี่แหง หากไมชวยกนัอนุรักษไวกจ็ะสูญสลายไปอยางนาเสียดาย....” 
 

2) วันที่  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทรงใหเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถิ่น 
พระราชดํารัสในงานเทศกาลพิพิธภัณฑทองถ่ิน พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย

มานุษยวทิยาสิรินธร (องคการมหาชน) ดังความตอนหนึ่งวา 
“....พิพิธภัณฑทองถ่ินเปนที่เก็บรวบรวมวัตถุส่ิงของ บันทึกเรื่องราว ความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม การดาํเนินชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของผูคนในทองถ่ิน
ตาง ๆ การที่พิพิธภัณฑทองถ่ินจํานวนมากจากทั่วทุกภมิูภาคของประเทศมารวมกิจกรรมกนัใน

ครั้งน้ี เปนโอกาสอันดีทีผู่เขาชมงานจะไดศึกษาขอมลูความรูเบ้ืองตนของพิพิธภัณฑทองถ่ินหลาย
แหงไดในคราวเดียว ขณะเดียวกันผูดาํเนินงานพิพิธภัณฑทองถ่ินก็จะไดเรยีนรูลักษณะความคลาย 

คลึงหรือแตกตาง และแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกนั อันจะนําไปสูความรวมมือเพื่อ

พัฒนาพิพิธภัณฑทองถ่ินใหกาวหนา สามารถทาํหนาที่เปนแหลงเรยีนรูของคนทัง้ในและนอกทอง 
ถ่ินไดอยางเขมแข็งยั่งยืน...” 
 

3) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทรงใหอนุรักษภมูิปญญาไทย “ยางรัก” 

พระราชดํารัสในการประชุมวิชาการนานาชาต ิ ศึกษายางรักเพ่ืออนุรักษภูมิปญญาไทย 
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี “Study of 
Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for Revitalization of 
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Thai Wisdom” โดยกรมศิลปากร กรมปาไม และกรมสงเสริมอตุสาหกรรม ณ หองประชมุ โรง

แรมอิมพีเรยีล ควีนสปารค  ดังความตอนหนึ่งวา 
 “....คนในซีกโลกตะวันออกหลายเชื้อชาตริูจักนํายางรักมาใชประโยชนมานานนับพัน ๆ 

ปทั้งในชีวิตประจําวัน  ไดแก การใชยางรกัเคลือบพื้นไมใหสวยงามคงทน หรือภาชนะสานใหบรรจุ
ของเหลวได และใชในงานศิลปะ คนไทยก็ใชยางรักเปนวัสดุสําคญัในการสรางสรรคงานประณีต
ศิลปขั้นสูงมาเปนเวลานาน งานลงรักปดทอง เขียนลายรดน้าํ งานชางประดับมกุ ประดับกระจก 

หรืองานหตัถกรรมทั่วไป เชน การทําเครื่องเขิน ลวนตองใชยางรักคณุภาพดีเปนองคประกอบ

สําคัญ ยางรักทีด่ีควรเปนยางรักธรรมชาตทิี่มีคณุภาพ ซึ่งนับวันจะขาดแคลน เพราะไมรักมี

นอยลง เปนเหตุใหมีการใชสารเคมีเจือปน ทําใหยางรกัมีคุณภาพต่าํ ไมคงทน ใชงานไดไมดี การ

วิจัยและพัฒนาสายพันธุรัก สงเสริมการปลูกไมรกัสายพันธุที่ใหยางรกัคณุภาพสูงในทองถ่ินที่มี

ภูมิประเทศเหมาะสม จะเปนประโยชนอยางกวางขวางหลายสถานในระยะยาว เปนการแกตนเหตุ
แหงปญหา อันจะชวยใหการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาและศิลปะไทยเปนไปอยางยั่งยืน....”  

 

4) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทรงใหอนุรักษภมูิปญญาไทย “ผาไหม” 

พระราชดํารัสในงานประชุมสัมมนาวิชาการหมอนไหมอาเซียน และงานตรานกยูงพระ 

ราชทาน สืบสานตํานานไหมไทย ครั้งที่ 5 ประจําป พ.ศ. 2553 ณ ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธาน ีดังความตอนหนึ่งวา 

 

 “...ผาไหมเปนสินคาสําคญัมาแตโบราณกาล ในเสนทางแพรไหมอันลือชื่อ ผาไหมเปน

สายใยที่เชื่อมโยงซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเขาดวยกัน นําผูคนจากทั้งสองซีกโลกมาพบปะทํา
ความรูจัก ทาํใหเกิดการถายทอดวัฒนธรรมดานตาง ๆ ระหวางกัน ผาไหมเปนเครื่องหมายบง

บอกความเจรญิ ความมีอารยธรรมและภูมิปญญาของชนชาติน้ัน ๆ ผาไหมจึงมิไดมีความหมาย
เพียงเปนอาภรณประดับกาย หรือความหมายทางเศรษฐกิจเทานั้น 

ในประเทศไทย ผาไหมก็เปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คนไทยรูจักปลูกหมอน
เลี้ยงไหมและทอผาไหมใชมาเปนเวลานาน ลวดลายผาในแตละภูมิภาคมีอัตลักษณประจําถ่ิน เม่ือ
พิจารณาจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงวิถีชีวิตของผูคน จินตนาการและความคดิสรางสรรคจากภูมิ

ปญญาของคนในทองถ่ิน ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายคุน 

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปนผูนําในการใชผาไหมทีร่าษฎรเปนผู
ทอ ทรงสงเสริมและพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหม และวิธีการทอผาไหมของราษฎรในทองถ่ิน

ตาง ๆ ใหมีความสวยงาม มีคุณภาพดยีิ่งขึ้น เพ่ือสรางรายไดใหแกครอบครัวราษฎรเอง และยัง
เปนการอนุรกัษภาคสวนของวัฒนธรรมไทยใหคงอยู ปจจุบันคนไทยนิยมใชผาไหมไทยกนัแพร 

หลาย ผาไหมไทยยังมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ทํารายไดใหประเทศชาติเปนอันมาก... 
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กรอบการดาํเนินงาน 
และ 

กิจกรรมของ อพ.สธ. 
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กรอบการดาํเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. 
 

 เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงค เปาหมาย แนวทางและมาตรการดําเนนิงานที่กําหนดไว จึง

กําหนดกรอบการดาํเนินงานของ อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 

2559) โดยทีมี่กรอบการดาํเนินงานดังน้ี 

  

1. กรอบการเรียนรูทรพัยากร 
 เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการบรหิารจดัการ

ของกรอบการเรียนรูทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่ดาํเนินงานสนับสนุน 3 กิจกรรมไดแก       

              1.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 

              1.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

              1.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

 

1.1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปกพันธกุรรมพืช 

  เปนกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติใหมีพ้ืนที่ปกปกพื้นที่ปาธรรมชาติดั้งเดิม ใหมี

กระจายอยูทั่วประเทศ ในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ  ดําเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม 
และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช  (ยกเวนกรมปาไมนําพื้นที่มาสนองพระราชดําริใน

บางพื้นที่) ดําเนินการในพื้นที่ปาธรรมชาติของสวนราชการ  ศูนยวิจัย  สถานีทดลอง  
สถาบันการศึกษา พ้ืนที่ที่ประชาชนรวมกันรักษา  จากนั้นมีการสํารวจขึ้นทะเบียนทํารหัสประจํา
ตนไม และทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เชน สัตวและจุลินทรีย รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปญญา สนับสนุนใหมีอาสาสมัครระดับหมูบาน  ซึ่งหากรักษาปาดั้งเดิมไวได  
และทราบวามีทรัพยากรอะไรบาง จะนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป 

 

1.2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่คนละพื้นที่กับพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช โดย

เปนการดําเนนิการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิ

ปญญา และรวมถึงสํารวจเก็บขอมูลในเรือ่งทรัพยากรกายภาพ   ในพื้นที่ท่ีกําลังจะเปลี่ยนแปลง

จากการพัฒนา  เชน จากการทําอางเกบ็น้ํา  ทําถนน   เปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติเปนพื้นที่

เกษตรกรรม  หรือการทาํโรงงานอุตสาหกรรม  การจดัทําบานจัดสรร ฯลฯ  ซึ่งพันธุกรรมในพืน้ที่
เหลานั้นจะสญูไป  โดยไดสงเจาหนาทีแ่ละอาสาสมัคร  ออกสํารวจเก็บรวบรวมพันธุไมที่กําลงัจะ
สูญพันธุ หรือพันธุกรรมทรพัยากรชีวภาพอื่น ๆ   ในรูปเมล็ด  กิ่ง  ตน เปนการดําเนินการนอก
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พ้ืนที่ในความรับผิดชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (ยกเวนกรมปา

ไมนําพื้นที่มาสนองพระราชดํารใินบางพืน้ที่)ในทั่วประเทศ 

1.3 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมตอเนื่องจากกจิกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  โดยการนํา

พันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย เชน ในศูนยศกึษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ที่มีอยู 6 ศูนยทั่วประเทศ ในพื้นที่ศูนยวจิัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการ

เกษตร พ้ืนที่ที่จังหวัดหรือสถาบันการศกึษา  ที่เขารวมสนองพระราชดําร ิ  ตัวอยางเชนการเก็บ

รักษาในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อ สารพันธุกรรม ในธนาคารพืชพรรณ  อพ.สธ. สวนจิตรลดา  

 

2. กรอบการใชประโยชน 
 เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยใน อพ.สธ.  ทั้งในดานการ

พัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดยีวกันและเอื้ออํานวยประโยชน

ตอกัน   รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ใหเปนเอกภาพ  สมบูรณและเปนปจจุบัน 

โดยบรรลุจดุมุงหมายตามแนวพระราชดําริ  โดยมีกจิกรรมทีด่ําเนนิงานสนับสนุนดังน้ี   

              2.1 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

              2.2 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

              2.3 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

2.1 กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ที่

สํารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว  โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ  แปลงทดลอง  

ในดานสัณฐานวิทยา ชีววิทยา  สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ การเขตกรรม สําหรับใน

หองปฏิบัติการมีการศึกษาดานโภชนาการ  องคประกอบ  รงควัตถุ  กลิ่น  การศึกษาขยายพันธุ

พืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสําหรับพันธุพืชใหม ๆ การศึกษาดานชีวโมเลกุล การวิเคราะห

ลายพิมพดีเอ็นเอ  และการใชประโยชนในดานอื่น ๆ  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากร

ตาง ๆ  โดยนักวิจัย อพ.สธ. และความรวมมือจากคณาจารยนักวิจัย  ของมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  ศูนยวิจัยและสถานีทดลองตาง ๆ  ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. ที่รวมสนองพระราชดําริ 

 

2.2 กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 

  เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา 

รวมกับหนวยงานทีร่วมสนองพระราชดําริ  บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม การศกึษา

ประเมิน การอนุรักษ  และการใชประโยชน รวมทั้งงานจัดทาํฐานขอมูลพรรณไมแหง นอกจากนั้น
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ยังรวมถึงฐานขอมูลทรัพยากรอื่น ๆ นอกเหนือจากพนัธุกรรมพืช เชน ฐานขอมูลของสัตว และ

จุลินทรยี การจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถ่ิน ขอมูลตาง ๆ จากการทํางานในกิจกรรมที ่1-4 

โดยทําการบนัทึกลงในระบบฐานขอมูล เพ่ือเปนฐานขอมูลและมีระบบที่เชื่อมตอถึงกันไดทั่ว

ประเทศ โดยเชื่อมโยงกบัฐานขอมูลทรัพยากรของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 

นําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรตาง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา  

ประสานงาน รวมมือ  พัฒนาการทาํศูนยขอมูลฯ กาํหนดรูปแบบในการทาํฐานขอมูล  

 

2.3 กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 
  เปนกิจกรรมที่นําขอมูลจากฐานขอมูลในกิจกรรมที่  5 ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาประเมิน การสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มี
นํามาใหผูทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุพืช เพ่ือใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต   
โดยเปนการวางแผนระยะยาว 30 - 50 ป สําหรับพันธุพืชลักษณะตางๆ ที่เปนที่ตองการของ

ชวงเวลานั้น ๆ เปนการพัฒนาโดยมีแผนลวงหนา เม่ือผูทรงคุณวุฒิไดแผนพัฒนาพันธุพืช

เปาหมายแลว จึงนําทูลเกลาฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรง
มีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุตอไป 

 

3. กรอบการสรางจิตสาํนึก 
 

เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรมพืชของ

ประเทศ จนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่กอใหเกิด

ประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนดังน้ี   

              3.1 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนรุักษพันธุกรรมพืช 

                3.2 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษพันธุกรรมพืช 

 

3.1 กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพชื 
  เปนกิจกรรมที่จะสรางจติสํานึก ใหเยาวชน บุคคลทัว่ไปใหเขาใจถงึความสําคัญ

และประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรูจกัหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งมี

ความสําคัญตอการจัดการ การอนรุักษและใชทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดาํริ
ใหดาํเนินการกับเยาวชน  โดยการฝกอบรมใหเห็นประโยชน ความงดงาม เกิดความปติทีจ่ะทํา
การอนรุักษ แทนที่จะสอนใหอนรุักษแลวเกิดความเครียด ในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน” เปนส่ือการเรียนรู  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนแหลงรวบรวมพรรณไมที่มีชวีิต 



        

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

69 
 

 

มีที่เก็บพรรณไมแหงพรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรบัคนควา มีการศึกษาตอเนื่อง รวมทัง้ให

โรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถ่ินที่หายาก ใกลสูญพันธุ และเปนที่รวมภูมิปญญาทองถ่ิน 
นอกจากนั้นยงัมีงานพิพิธภัณฑตาง ๆ เชนพิพิธภัณฑพืช งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวทิยา งาน

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พิพิธภณัฑทองถ่ิน เปนตน เพ่ือเปนส่ือในการสราง

จิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช  โดยใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคา

ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกดิสํานึกในการอนุรักษพรรณพืชตอไป  
 
3.2 กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพนัธุกรรมพชื 
  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. 

ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวของและสนับสนุน

กิจกรรมตางๆ ของ อพ.สธ. (กิจกรรมที่ 1-7) โดยอยูในกรอบของแผนแมบท อพ.สธ. 

นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหเยาวชนและประชาชนไดสมัครเขามาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตาง ๆ ตามความถนัดและสนใจ อพ.สธ. ดําเนินการประสานงานโดย

มีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา จัดตั้งเปนชมรม 

ไดแก ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเปนผูนําใน
การถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนและ

ประชาชนชาวไทยตอไป                     
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สาํเนาพระราชกระแส 
เรือ่งแผนการจดัการ
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  โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ                                    
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

โดยพระราชานุญาต 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
 

ประกาศท่ี อพ.สธ.  184/2555 

  
           เร่ือง    แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 

 

               เพ่ือใหก้ารดําเนินงานของโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

ประสบความสาํเร็จเป็นผลประโยชน์แท ้และใหเ้ป็นไปตามการปรบัโครงสรา้งหน่วยงานใหม ่ตามการปฏิรปู

ระบบราชการ  การน้ีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ  

ดงัต่อไปน้ี 

1. เลขาธิการพระราชวงั ในฐานะผูอ้าํนวยการ ประธานกรรมการ 
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   

2. ฯพณฯ อาํพล   เสนาณรงค ์ กรรมการท่ีปรึกษา 

3. ศ.ดร.ธีระ  สตูะบุตร  กรรมการท่ีปรึกษา 
4. รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ รองประธานกรรมการ 

 (นายพรชยั จุฑามาศ)           

5. 
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ กรรมการ 
6. ผูอ้าํนวยการสาํนักงบประมาณ กรรมการ 
7. ผูบ้ญัชาการทหารเรือ กรรมการ 
8. ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ              กรรมการ 
9. ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา กรรมการ 

10. ผูบ้ญัชาการกองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน กรรมการ 
11. ปลดักระทรวงศึกษาธิการ   กรรมการ 
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12. ผูอ้าํนวยการองคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชปูถมัภ ์ กรรมการ 
13. ผูอ้าํนวยการองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์ กรรมการ 
14. ผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง กรรมการ 
15. ผูว้า่การการไฟฟ้าส่วนภมูภิาค กรรมการ 
16. ผูว้า่การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                               กรรมการ 
17. อธิบดีกรมป่าไม ้                                                               กรรมการ 
18. อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช กรรมการ 
19. อธิบดีกรมวชิาการเกษตร กรรมการ 
20. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 
21. อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์  กรรมการ 
22. อธิบดีกรมประมง       กรรมการ 
23. อธิบดีกรมชลประทาน   กรรมการ 
24. อธิบดีกรมพฒันาท่ีดิน   กรรมการ 
25. อธิบดีกรมทรพัยากรธรณี   กรรมการ 
26. อธิบดีกรมการขา้ว กรรมการ 

27. อธิบดีกรมทรพัยากรน้ํา กรรมการ 

28. อธิบดีกรมทรพัยากรน้ําบาดาล       กรรมการ 

29. อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่ กรรมการ 

30. อธิบดีกรมวทิยาศาสตรบ์ริการ                                                กรรมการ 
31. อธิบดีกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก     กรรมการ 
32. เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการ 
33. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 
34. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 
35. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา   กรรมการ 
36. เลขาธิการคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ         กรรมการ 
37. เลขาธิการคณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทราย                            กรรมการ 
38. เลขาธิการสาํนักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรรมการ 

39. ผูว้า่การสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย       กรรมการ 
40. ผูอ้าํนวยการศนูยพ์นัธุวศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแห่งชาติ         กรรมการ 
41. ผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ  กรรมการ 
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42. ผูอ้าํนวยการสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ําและการเกษตร (องคก์ารมหาชน) กรรมการ 
43. ผูอ้าํนวยการองคก์ารเภสชักรรม กรรมการ 
44. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  กรรมการ 
45. อธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั  กรรมการ 
46. อธิการบดีมหาวทิยาลยัแมโ่จ ้       กรรมการ 
47. อธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั กรรมการ 
48. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   กรรมการ 
49. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเชียงใหม ่ กรรมการ 
50. อธิการบดีมหาวทิยาลยัขอนแก่น กรรมการ 
51. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                              กรรมการ 
52. อธิการบดีมหาวทิยาลยัมหิดล  กรรมการ 
53. อธิการบดีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์                               กรรมการ 

54. อธิการบดีมหาวทิยาลยับรูพา กรรมการ 
55. อธิการบดีมหาวทิยาลยันเรศวร กรรมการ 
56. อธิการบดีมหาวทิยาลยัศิลปากร         กรรมการ 
57. อธิการบดีมหาวทิยาลยัรามคาํแหง                                      กรรมการ 
58. อธิการบดีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  กรรมการ 
59. อธิการบดีมหาวทิยาลยัวงษ์ชวลิตกุล                    กรรมการ 
60. อธิการบดีมหาวทิยาลยัพะเยา         กรรมการ 
61. อธิการบดีมหาวทิยาลยัรงัสิต        กรรมการ 
62. อธิการบดีมหาวทิยาลยักรุงเทพ กรรมการ 

63. อธิการบดีมหาวทิยาลยัทกัษิณ          กรรมการ 
64. อธิการบดีมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี                      กรรมการ 
65. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม                                 กรรมการ 
66. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์  กรรมการ 

67. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี   กรรมการ 

68. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช     กรรมการ 
69. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี กรรมการ 
70. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  กรรมการ 
71. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา กรรมการ 
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72. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย กรรมการ 
73. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต กรรมการ 
74. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม      กรรมการ 
75. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏักาญจนบุรี กรรมการ 
76. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม    กรรมการ 
77. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์      กรรมการ 

78. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี    กรรมการ 

79. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่                   กรรมการ 

80. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเลย กรรมการ 
81. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา    กรรมการ 
82. อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี กรรมการ 

83. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี กรรมการ 

84. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา    กรรมการ 

85. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน  กรรมการ 

86. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก      กรรมการ 
87. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร    กรรมการ 
88. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั กรรมการ 
89. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  กรรมการ 
90. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร ์                กรรมการ 
91. อธิการบดีมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมู ิ กรรมการ 

92. ผูอ้าํนวยการสาํนักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ                  กรรมการ 
93. ผูอ้าํนวยการองคก์ารพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ กรรมการ 

94. ผูอ้าํนวยการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้ กรรมการ 

95. ผูอ้าํนวยการสาํนักงานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติ (องคก์ารมหาชน) กรรมการ 

96. ผูอ้าํนวยการสาํนักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)  กรรมการ 

97. ผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแก่น                                                 กรรมการ 
98. ผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี กรรมการ 
99. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร  กรรมการ 
100. ผูว้า่ราชการจงัหวดัปราจีนบุรี  กรรมการ 



 77

101. ผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี                                             กรรมการ 
102. ผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย กรรมการ 
103. ผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี                                                     กรรมการ 
104. ผูว้า่ราชการจงัหวดัภเูก็ต  กรรมการ 
105. ผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบุรี   กรรมการ 
106. ผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี กรรมการ 
107. ผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน     กรรมการ 
108. ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 
109. ผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา     กรรมการ 
110. ผูว้า่ราชการจงัหวดันครสวรรค ์ กรรมการ 
111. ผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบุรี           กรรมการ 
112. ผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์         กรรมการ 

113. ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์ กรรมการ 

114. ผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก กรรมการ 

115. ผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี กรรมการ 

116. ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม ่                       กรรมการ 

117. ผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี กรรมการ 

118. ราชเลขานุการในพระองคส์มเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการ 
119. รองหวัหนา้สาํนักงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช    กรรมการและเลขานุการ 

 อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ฝ่ายวชิาการ   
 (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรพัย)์      
   

 
หนา้ท่ีและอาํนาจของคณะกรรมการ 

 -รบันโยบายและกรอบการดาํเนินงานของส่วนราชการ  หน่วยงานในการสนองพระราชดาํริ หรือ

สนับสนุน โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
 -หวัหนา้ส่วนราชการ หน่วยงาน และองคก์ร ไปแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานของตน โดยเสนอ

รายช่ือผ่านเลขาธิการพระราชวงั ในฐานะผูอ้ํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ เพ่ือนําความกราบบงัคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทขอพระราชทานแต่งตั้งโดยพระราชา

นุญาต 
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 -หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร อํานวยการ สนับสนุนใหก้ารดําเนินงานโครงการ

อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ในพ้ืนท่ีและเขตความรบัผิดชอบของตนใหเ้ป็นไปตาม

เป้าหมายวตัถุประสงค ์
 
             
                  ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 3 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กนัยายน พ.ศ. 2559            
 

                                                                                      
(นายแกว้ขวญั   วชัโรทยั) 

         เลขาธิการพระราชวงั                                                             
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โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ                             
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ประกาศ  อพ.สธ ท่ี   102 /2554 
 

เรื่องแตง่ตัง้ คณะทาํงานจดัทาํแผนแม่บทโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ระยะ 5 ปีท่ีหา้  (1 ตลุาคม 2554 – 30 กนัยายน 2559) 
 

 
                     เน่ืองดว้ยโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ดําเนิน

กิจกรรมโครงการ ในระยะปลายของแผนแม่บทโครงการฯ ระยะ 5 ปีท่ีส่ี (ตุลาคม 2549  - 
กันยายน 2554)  ซ่ึงมีหน่วยงาน ส่วนราชการ  มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ร่วมสนอง

พระราชดาํริ   เห็นควรท่ีจะตอ้งดาํเนินการร่างแผนแม่บทโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนั

เน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ  ระยะ 5 ปีท่ีหา้ (ตุลาคม 2554 – กนัยายน 2559)  ท่ีมีระยะเวลา
การดาํเนินงานโครงการฯ  สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 
 
  เพ่ือเป็นกรอบแผนแม่บท  ในการดําเนินงาน  และเพ่ือใหก้ารดําเนินงานของ

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ  ประสบความสาํเร็จเป็นผลประโยชน์

แท้ จึงแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดาํริ  สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ในระยะ  5 ปีท่ีหา้ (1 ตุลาคม 

2554  – 30 กนัยายน 2559) ดงัน้ี 
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คณะทาํงานจดัทาํแผนแม่บทโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช 
อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ในระยะ 5 ปีท่ีหา้  (1 ตลุาคม 2554  – 30 กนัยายน 2559) 
 

กลุม่ความมัน่คงทางทรพัยากร 1.  

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   ประธานคณะทาํงาน 1. 

   (นายพรชยั  จุฑามาศ)  
ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการทหารเรือ      คณะทาํงาน  2. 

ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา           คณะทาํงาน 3. 

ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการ กองบญัชาการตาํรวจตระเวนชายแดน              คณะทาํงาน 4. 

5. ผูแ้ทนผูบ้ญัชาการทหารอากาศ      คณะทาํงาน  

6.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 
    พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์ เจริญทรพัย)์  
7.  นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย ์             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 
8.  นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 
กลุม่สรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช 2. 

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   ประธานคณะทาํงาน 1. 

   (นายพรชยั  จุฑามาศ)  
ผูแ้ทนปลดักระทรวงศึกษาธิการ                            คณะทาํงาน 2. 

3. ผูแ้ทนเลขาธิการสภาการศึกษา                                คณะทาํงาน 

ผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    คณะทาํงาน 4. 

ผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             คณะทาํงาน 5. 

ผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา              คณะทาํงาน 6. 

7. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสถาบนัสารสนเทศทรพัยากรน้ําและการเกษตร        คณะทาํงาน 
8. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 
   พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์  

นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย ์              ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 9. 

10.นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ              ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 
กลุม่สว่นราชการท่ีเก่ียวกบัทรพัยากรชีวภาพ 3.  

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   ประธานคณะทาํงาน 1. 

   (นายพรชยั  จุฑามาศ)  
ผูแ้ทนอธิบดีกรมป่าไม ้          คณะทาํงาน 2. 

3. ผูแ้ทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช                 คณะทาํงาน 

4. ผูแ้ทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร           คณะทาํงาน                                         

ผูแ้ทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                                คณะทาํงาน                              5. 
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ผูแ้ทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ ์                                                             คณะทาํงาน  6. 

7. ผูแ้ทนอธิบดีกรมประมง                       คณะทาํงาน                                         

ผูแ้ทนอธิบดีกรมชลประทาน                                 คณะทาํงาน                                         8. 

ผูแ้ทนอธิบดีกรมพฒันาท่ีดิน                                                     คณะทาํงาน                   9. 

10.ผูแ้ทนอธิบดีกรมทรพัยากรธรณี                   คณะทาํงาน     
11.ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการออ้ยและน้ําตาลทราย   คณะทาํงาน   

12.ผูแ้ทนอธิบดีกรมทรพัยากรน้ํา      คณะทาํงาน 
13.ผูแ้ทนอธิบดีกรมทรพัยากรน้ําบาดาล     คณะทาํงาน 

14.ผูแ้ทนอธิบดีกรมการขา้ว      คณะทาํงาน 
15.ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชปูถมัภ ์      คณะทาํงาน 
16.ผูแ้ทนองคก์ารสวนพฤกษศาสตร ์      คณะทาํงาน 

17.ผูแ้ทนผูว้า่การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย    คณะทาํงาน   
18.ผูแ้ทนอธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝัง่    คณะทาํงาน                                
19.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 
    พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์  
20.นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย ์             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 
21.นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 
กลุม่การอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากร 4. 

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   ประธานคณะทาํงาน 1. 

   (นายพรชยั  จุฑามาศ)  
ผูแ้ทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบ์ริการ     คณะทาํงาน 2. 

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารเภสชักรรม     คณะทาํงาน 3. 

ผูแ้ทนอธิบดีกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก     คณะทาํงาน      4. 

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการศนูยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหง่ชาติ  คณะทาํงาน 5. 

ผูแ้ทนผูว้า่การสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ประเทศไทย    คณะทาํงาน        6. 

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนักงานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน) คณะทาํงาน 7. 

8. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไม ้    คณะทาํงาน 

9. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 
    พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์  

นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย ์             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 10. 

นางสาวสุญาณิกา ลาํเจียกเทศ             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 11. 

 
กลุม่มหาวิทยาลยัท่ีรว่มสนองพระราชดาํร ิ5. 

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   ประธานคณะทาํงาน 1. 

   (นายพรชยั  จุฑามาศ)  
ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์              คณะทาํงาน                                      2. 

ผูแ้ทนอธิการบดีจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั                              คณะทาํงาน                        3. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัแม่โจ ้                         คณะทาํงาน                                       4. 
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ผูแ้ทนอธิการบดีสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั     คณะทาํงาน   5. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี   คณะทาํงาน 6. 

7. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่                 คณะทาํงาน                                         

8. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน่                คณะทาํงาน                                         

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                     คณะทาํงาน                          9. 

10. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล                 คณะทาํงาน                                         

11.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์                  คณะทาํงาน                             
12.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยับรูพา                  คณะทาํงาน                                              
13.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร         คณะทาํงาน 

14.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร      คณะทาํงาน 
15.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง      คณะทาํงาน 
16.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ    คณะทาํงาน 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล    คณะทาํงาน 17. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัรงัสิต     คณะทาํงาน 18. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัพะเยา     คณะทาํงาน 19. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัทกัษิณ     คณะทาํงาน 20. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี    คณะทาํงาน 21. 

22. ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยักรุงเทพ     คณะทาํงาน 

23.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 
    พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์  

24.นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย ์             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 
25.นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

                     
กลุม่มหาวิทยาลยัราชภฏั และ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 6. 

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   ประธานคณะทาํงาน 1. 

   (นายพรชยั  จุฑามาศ)  
ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม     คณะทาํงาน 2. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์    คณะทาํงาน 3. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี      คณะทาํงาน 4. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช   คณะทาํงาน 5. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี    คณะทาํงาน 6. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา     คณะทาํงาน 7. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา    คณะทาํงาน 8. 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย    คณะทาํงาน 9. 

10.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี    คณะทาํงาน 
11.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต    คณะทาํงาน 
12.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม    คณะทาํงาน 
13.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร ์    คณะทาํงาน 
14.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัพิบลูสงคราม    คณะทาํงาน 
15.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี    คณะทาํงาน 
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16.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่    คณะทาํงาน 
17.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา   คณะทาํงาน 
18.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเลย     คณะทาํงาน 
19.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี    คณะทาํงาน 

ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   คณะทาํงาน 20. 

21.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา   คณะทาํงาน 

22.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน    คณะทาํงาน 

23.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลภาคตะวนัออก  คณะทาํงาน 
24.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   คณะทาํงาน 
25.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั   คณะทาํงาน 
26.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   คณะทาํงาน 
27.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร ์  คณะทาํงาน 
28.ผูแ้ทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู   คณะทาํงาน 
29.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 
     พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 
30.นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย ์             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 
31.นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 
 

กลุม่นโยบายในเรื่องของทรพัยากร 7. 

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   ประธานคณะทาํงาน 1. 

   (นายพรชยั  จุฑามาศ)  
ผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแหง่ชาติ               คณะทาํงาน 2. 

3. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 
    พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 

นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย ์             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 4. 

นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 5. 

 
กลุม่จงัหวดัท่ีรว่มสนองพระราชดาํริ 8. 

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   ประธานคณะทาํงาน 1. 

   (นายพรชยั  จุฑามาศ)  
ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัขอนแกน่                           คณะทาํงาน                                       2. 

ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรี               คณะทาํงาน                                                      3. 

ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัชุมพร      คณะทาํงาน 4. 

5. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัปราจีนบุรี                    คณะทาํงาน                                         

ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัสุราษฎรธ์านี            คณะทาํงาน                                               6. 

7. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัหนองคาย            คณะทาํงาน                                         

8. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบุรี                 คณะทาํงาน                                         

9. ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัภเูก็ต                         คณะทาํงาน                                         
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10.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัลพบุรี      คณะทาํงาน 

11.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันนทบุรี      คณะทาํงาน 

12.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน      คณะทาํงาน 

13.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร     คณะทาํงาน 

14.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครราชสีมา     คณะทาํงาน 
15.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครสวรรค ์     คณะทาํงาน 
16.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดักาญจนบุรี       คณะทาํงาน 
17.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์     คณะทาํงาน 
18.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุตรดิตถ ์     คณะทาํงาน 
19.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัปัตตานี      คณะทาํงาน 
20.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดันครนายก     คณะทาํงาน 
21.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่     คณะทาํงาน 
22.ผูแ้ทนผูว้า่ราชการจงัหวดัอุบลราชธานี     คณะทาํงาน 
23.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก  เลขานุการคณะทาํงาน 
    พระราชดาํริฯ   (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 
24.นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย ์              ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 
25.นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ              ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 
 

กลุม่หน่วยงานสนบัสนุน 9. 

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   ประธานคณะทาํงาน 1. 

   (นายพรชยั  จุฑามาศ)  
2. ผูแ้ทนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน   คณะทาํงาน 
   โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ      

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนักงบประมาณ            คณะทาํงาน         3. 

ผูแ้ทนผูว้า่การการไฟฟ้านครหลวง         คณะทาํงาน 4. 

ผูแ้ทนผูว้า่การการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค     คณะทาํงาน 5. 

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการศนูยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์หง่ชาติ    คณะทาํงาน 6. 

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนักงานรฐับาลอิเล็กทรอนิกส ์(องคก์ารมหาชน)    คณะทาํงาน       7. 

8. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการสาํนักงานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิมพระเกียรติฯ(องคก์ารมหาชน)   คณะทาํงาน   
9. ผูแ้ทนเลขาธิการสาํนักงานการปฏิรปูท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม   คณะทาํงาน   
10. ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการองคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตรแ์หง่ชาติ   คณะทาํงาน   
11. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก เลขานุการคณะทาํงาน 
    พระราชดาํริฯ  (ดร.ปิยรษัฎ ์ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 

นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย ์             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 12. 

นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 13. 
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กลุม่ศนูยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 10. 

รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ         ประธานคณะทาํงาน 1. 

   (นายพรชยั  จุฑามาศ)  
ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการศนูยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่องไครอ้นัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  คณะทาํงาน 2. 

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการศนูยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทองอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  คณะทาํงาน 3. 

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการศนูยศึ์กษาการพฒันาเขาหินซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  คณะทาํงาน 4. 

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการศนูยศึ์กษาการพฒันาอา่วคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ คณะทาํงาน 5. 

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการศนูยศึ์กษาการพฒันาหว้ยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  คณะทาํงาน 6. 

ผูแ้ทนผูอ้าํนวยการศนูยศึ์กษาการพฒันาภพูานอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ  คณะทาํงาน 7. 

8. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก                     เลขานุการคณะทาํงาน 
    พระราชดาํริฯ  (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์  เจริญทรพัย)์ 

นางสาวอริศรา  ร่ืนอารมย ์             ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 9. 

10.นางสาวสุญาณิกา  ลาํเจียกเทศ                        ผูช้ว่ยเลขานุการคณะทาํงาน 

 

หนา้ท่ีของคณะทาํงานฯ  
 - ใหจ้ดัทําร่างแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปีท่ีหา้   (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 
30 กันยายน พ.ศ. 2559) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯท่ีมีเลขาธิการพระราชวังในฐานะผู ้อํานวยการโครงการอนุรักษ์

พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ เป็นประธาน เพ่ือนําข้ึนทูลเกลา้ฯถวาย สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานใหใ้ช้

ต่อไป 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554  ถึง  30  กนัยายน พ.ศ. 2559          
 

                                                           
              (นายแกว้ขวญั   วชัโรทยั) 
                 เลขาธิการพระราชวงั 
              ผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 
                                                สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 



แนวทางการดาํเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการขอสนอง

พระราชดาํร ิ
 อพ.สธ. 

โดยองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  

หรอืเทศบาลตาํบล 
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ขั้นตอนการขอสนองพระราชดาํร ิ

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรฯิ (อพ.สธ.) 
โดยองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  หรอืเทศบาลตาํบล 

 

1. ประชุมหารือ คณะกรรมการ/ชุมชน  เห็นชอบและพรอ้มท่ีจะเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริฯ 
มีรายงานการประชุม   
2. องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรือเทศบาลตาํบล หรือร่วมกนั ในการทาํจดหมายถึงเลขาธิการ 
พระราชวงัในฐานะผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
ตามตวัอยา่งจดหมาย  ……………….. หนังสือถึง ผอ.อพ.สธ. 
       แนบเอกสาร - สรุปการประชุม อบต./เทศบาลตาํบล/และชุมชน  
           - แผนท่ี  ขอ้มลูพ้ืนฐานตาํบล............................... 

        - ร่างแผนแมบ่ทฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน   
โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   
                    ตาํบล..........................   
   (ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.-ตาํบล................) 

3. ส่งเอกสารในขอ้ 2 มายงั 
      เรียน   รองผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
                    โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
               สวนจิตรลดา  พระราชวงัดุสิต  ถ.ราชวถีิ กทม. 10303  
4. การดาํเนินการต่างๆ สามารถดาํเนินการไปก่อนได ้เช่นการประชุมทาํความเขา้ใจเบ้ืองตน้  

การคดัเลือกพ้ืนท่ี สาํหรบัการดาํเนินการในกิจกรรมต่างๆ  การจดัเตรียมงบประมาณ องคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
5. ในขณะเร่ิมดาํเนินงานสนองพระราชดาํริน้ัน  ขอใหป้ระสานงานโดยตรงไดท่ี้รองผูอ้าํนวยการ

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ( นายพรชยั จุฑามาศ) 
(โทรศพัทห์มายเลข 081- 9381755 และอีเมล ์: dongdib05@rspg.org) 
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ตวัอยา่ง       
จดหมายขอเขา้รว่มสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ. ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

 
ท่ี                                                          องคก์ารบริหารส่วนตาํบล................................. 
                                                            ตาํบล........  อาํเภอ........... จงัหวดั....................    
                                                                                              

                 วนั……. เดือน………………….. พ.ศ.  .........  
 
เร่ือง การเขา้รว่มสนองพระราชดาํริในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
         ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน  
 
เรียน  เลขาธิการพระราชวงัในฐานะ 
        ผูอ้าํนวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. รายงานการประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบล……………….  
  2. รายงานการประชุมกลุ่มอนุรกัษ์ของชุมชนต่างๆ 
  3. แผนท่ี และขอ้มลูพ้ืนฐานตาํบล…………………….. 
 

                       เ น่ืองด้วยทางองค์การบริหาร ส่วนตําบล…………… ตําบล…………… 

อําเภอ……. จังหวัด…………. ไดร้ับทราบการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดาํริ  สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ท่ีทรงสืบ

ทอดงานอนุรกัษ์ทรพัยากรของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  มีความศรทัธาในพระราชดาํริท่ีทรง

ทาํเพ่ือผลประโยชน์แทแ้ก่มหาชนชาวไทย  จึงไดร่้วมประชุมทุกภาคส่วนในตาํบล……………… 

ในการท่ีจะสนองพระราชดาํริ ใน อพ.สธ. โดยดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจดัทาํฐานขอ้มลู

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ทั้งทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ  และทรพัยากรทางวฒันธรรมและภมูิ

ปัญญา   เพ่ือท่ีจะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินตําบล…………….. อย่างยัง่ยืน  สู่

เศรษฐกิจพอเพียง 
                จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหต้ําบล………………. ร่วมสนองพระราชดําริฯ
ต่อไปดว้ย จกัขอบพระคุณยิง่ 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                                            (                                          ) 
                                                   นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล……………. 
องคก์ารบริการส่วนตาํบล…………….……..  โทร. …………………………………..… 
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ตวัอยา่งโครงการ ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. – ตาํบล............. 
 

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ
 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน สนองพระราชดาํรโิดย 
องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล (เทศบาลตาํบล) ................. อาํเภอ ............... จงัหวดั ................ 

(ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. – ตาํบล......................) 

ท่ีมา                 
 จากท่ีสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดด้าํเนินกิจกรรมโครงการ

อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปักพนัธุกรรมพืช  

กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช กิจกรรมปลกูรกัษาพนัธุกรรมพืช  กิจกรรมอนุรกัษ์และ

ใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพืช กิจกรรมศนูยข์อ้มลูพนัพนัธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพฒันาพนัธุพื์ช    

กิจกรรมสรา้งจิตสาํนึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืช รวมทั้งส้ิน 8 กิจกรรม ทาง อบต.(เทศบาลตาํบล)....................ไดร่้วมประชุม

รบัทราบการดาํเนินโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา จากพระราชดาํริฯ และแนวทางท่ี

ตาํบล...............ขอเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ การจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน   โดยนําพระ
ราชกระแส สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทาํอยา่งไรใหช้มุชน มาให้

โรงเรยีน โดยเฉพาะนักเรยีน ชว่ยในการอนุรกัษพ์นัธกุรรมพืช และมีการทาํ DNA Fingerprint ใน
โรงเรยีน” การน้ี องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ในตาํบล.................. 

เห็นพอ้งตอ้งกนัในการร่วมสนองพระราชดาํริ ในโครงการ อพ.สธ. โดยดาํเนินกิจกรรมตาม

ศกัยภาพความพรอ้มและเพ่ือจดัตั้ง“ศนูยอ์นุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรทอ้งถ่ินตาํบล..................” 
เพ่ือเป็นฐานทรพัยากรในการพ่ึงตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แทแ้ก่ชุมชนตาํบล

...................และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 
วตัถุประสงค ์  

1. เพ่ือสนองพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือดาํเนินการสนับสนุนงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี กิจกรรมปกปักพนัธุกรรมพืช 

กิจกรรมสาํรวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช  กิจกรรมปลกูรกัษาพนัธุกรรมพืช   กิจกรรม

อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพืช  กิจกรรมศนูยข์อ้มลูพนัธุกรรมพืช กิจกรรมวาง

แผนพฒันาพนัธุพื์ช กิจกรรมสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช รวมทั้งส้ิน ..... กิจกรรม (นอกจากพนัธุกรรมพืช

แลว้รวมถึงทรพัยากรชีวภาพอ่ืน ๆ เช่น สตัวแ์ละจุลินทรีย ์ทรพัยากรกายภาพ 

ทรพัยากรวฒันธรรมและภมูิปัญญา) 
3. เพ่ือจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน  ซ่ึงมีทั้งทรพัยากรกายภาพ  ทรพัยากรชีวภาพ  

ทรพัยากรวฒันธรรมและภมูิปัญญา ตาํบล......................... 
4. เพ่ือจดัตั้ง “ศนูยอ์นุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรทอ้งถ่ิน ตาํบล........................... ” 
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คณะกรรมการดาํเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 
โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรฯิ ตาํบล.................... 

(ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.- ตาํบล............................) 
 

 ประธานคณะกรรมการดาํเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ ตาํบล............... ( ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.-ตาํบล............. ) 

จะแต่งตั้งคณะทาํงานตามกิจกรรมต่างๆ เช่น  
คณะอนุกรรมการศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรตาํบล.................................... 
 ประกอบดว้ยคณะทาํงานต่าง ๆ ดงัน้ี 

         1.คณะทาํงานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน  มีหนา้ท่ีหาพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีอยู่

ในความดแูลของเทศบาลตาํบลเขา้ร่วมกิจกรรมน้ี ในการรกัษาป่าธรรมชาติดั้งเดิม เพ่ือรกัษา

ทรพัยากรดั้งเดิม เช่นพืช สตัว ์ จุลินทรีย ์ ฯลฯ เช่นพ้ืนท่ีป่าชุมชน พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์ (ไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่  อาจเป็นพ้ืนท่ีเล็ก ๆ 10–20 ไร่ ของในเขตหมูบ่า้นหมูต่่าง ๆ แต่

ตอ้งไมเ่ป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหามีการบุกรุกถือครอง ตอ้งมีการจดัการแกปั้ญหาใหเ้รียบรอ้ยก่อน) โดย

จดัทาํขอบเขตพื้ นท่ี ทาํป้ายประกาศวา่เป็นพ้ืนท่ีสนองพระราชดาํริในโครงการ อพ.สธ.   เสร็จ

แลว้ทาํการสาํรวจในพ้ืนท่ีวา่มีทรพัยากรอะไรบา้ง  มีการจดัตั้งอาสาสมคัรชาวบา้น ชุมชน เพ่ือ

ดแูลรกัษาพ้ืนท่ี   
            2.คณะทาํงานสาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีสาํรวจทรพัยากรพ้ืนท่ีใน

ตาํบล โดยเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีกาํลงัจะเปล่ียนแปลงจากการพฒันา การสรา้งสวน การสรา้งรีสอรท์ เพ่ือ

ทราบวา่มีพรรณพืช  ทรพัยากรชีวภาพ  และรวบรวมภมูิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพืช และทรพัยากร

ชีวภาพ   
        3.คณะทาํงานกิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน  มีหนา้ท่ีกาํหนดพ้ืนท่ีท่ีสามารถท่ีจะ

ใชป้ลกูตน้ไม ้ เพ่ือฟ้ืนฟสูภาพป่า  พ้ืนท่ีท่ีจะปลกูรกัษาพรรณพืชท่ีมีโอกาสสญูพนัธุ ์  เม่ือมีการ

ปลกูรกัษาแลว้มีการศึกษาติดตามการเจริญเติบโต   

       4.คณะทาํงานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีอนุรกัษ์ทรพัยากรต่าง 

ๆ ในทอ้งถ่ินท่ีมีโอกาสสญูพนัธุ ์ ส่งเสริมใหม้ีการฟ้ืนฟบูาํรุงรกัษา ขยายพนัธุเ์พ่ิมข้ึน และแจกจา่ย

ใหก้บัชุมชนตาํบล  สรา้งจุดขายท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

        5.คณะทาํงานศนูยข์อ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน มีหนา้ท่ีบนัทึกรวบรวมขอ้มลูเพ่ือลงในระบบ

คอมพิวเตอร ์ ซ่ึงมีศนูยฯ์ เพ่ือเป็นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มลูทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และ

ทรพัยากรวฒันธรรมภมูิปัญญา จากคณะทาํงานต่างๆ  (คณะทาํงานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

สาํรวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน  ปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน อนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน และขอ้มลูของโรงเรียนท่ีเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน อพ.สธ. ใน

ทอ้งถ่ิน) 
 6.คณะทาํงานสนับสนุนการอนุรกัษ์และจดัทาํฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน เป็นคณะทาํงานท่ี

จะสนับสนุนการดาํเนินการ ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.-ตาํบล..................  
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สามารถตั้งคณะทาํงานยอ่ยไดห้ลายคณะ ซ่ึงท่ีมีหนา้ท่ีต่าง ๆ เช่น 

            6.1 สนับสนุนการสรา้งจิตสาํนึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. (งานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน) ไดแ้ก่ ผูแ้ทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูอ้าํนวยการโรงเรียน รอง

ผูอ้าํนวยการ หรือผูช้ว่ยฯฝ่ายวชิาการ เพ่ือกาํกบัดแูลการจดัทาํหลกัสตูรบรูณาการสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน หลกัสตูรทอ้งถ่ินเพ่ือการสาํรวจทรพัยากร ตาํบล..................... ให้

สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางของสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) (เช่น

ในหลกัสตูรวทิยาศาสตร ์ของชั้นป.3 ตอ้งทราบเร่ืองทรพัยากรในทอ้งถ่ิน และ ชั้นป.6 ตอ้งทราบ

ในเร่ืองการใชท้รพัยากรในทอ้งถ่ิน นัน่คือการใชท้รพัยากรตอ้งมีภมูปัิญญากาํกบั) หากเขา้บรรจุ

ไปในหลกัสตูรแลว้จะไมเ่ป็นภาระท่ีเพ่ิมข้ึน ดงัน้ันองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ผูป้กครอง 

โรงเรียน  จะตอ้งเขา้ใจวา่ลกูหลานและนักเรียนกาํลงัทาํอะไร เพ่ือใหนั้กเรียนเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชน ฝึกการเรียนรู ้ จะไดท้ราบวา่ในทอ้งถ่ินมีทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ ภมูิปัญญา มี

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีกาํกบัการใชท้รพัยากรอยา่งไร ทาํใหนั้กเรียนมีโอกาสเรียนรู ้ สมัผสั

จริง และเกิดทั้งวทิยาการ และปัญญาเป็นนวตักรรมการเรียนรู ้  
                   6.2 สนับสนุนการสรา้งจติสาํนึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. ในการทาํ

พิพิธภณัฑพื์ช พิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาทอ้งถ่ิน พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยา

เกาะและทะเลไทย เป็นตน้  
          6.3 สนับสนุนงบประมาณ วสัดุอุปกรณ ์การอาํนวยความสะดวกต่างๆ  
คณะทาํงานอาจเป็นชุมชน ภาคเอกชน มลูนิธิ ชมรมต่าง ๆ 
                   6.4 สนับสนุนวางแผนพฒันาพนัธุท์รพัยากรธรรมชาติชีวภาพทอ้งถ่ิน เพ่ือ

คดัเลือกทรพัยากรชีวภาพในทอ้งถ่ินท่ีมศีกัยภาพ เพ่ือวางแผนและพฒันาสายพนัธุต่์อไป นําไปสู่

การจดทะเบียนพนัธุพื์ช การจดทะเบียนพนัธุส์ตัว ์เป็นตน้ 
                หลงัจากการจดัตั้งคณะทาํงานแลว้ มีเป้าหมายสาํคญัท่ีจะจดัตั้งศนูยอ์นุรกัษ์และ

พฒันาทรพัยากรตาํบล.................................  ท่ีดแูลรบัผิดชอบโดยคณะทาํงาน อพ.สธ.- ตาํบล

.................. เป็นศนูยป์ระสาน งานในกิจกรรมต่างๆ และเป็นศนูยข์อ้มลูทรพัยากร 

 
องคก์รสนบัสนุนการดาํเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ.- ตาํบล…………………..  
              เช่น องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  (เทศบาล/ตาํบล.....................  องคก์าร

บริหารส่วนจงัหวดั.......................)  ชุมชน........ ศาสนสถาน โรงเรียน....................... เป็นตน้ 

องคก์รสนบัสนุนดา้นวิชาการ 
                          1. โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ   
                  2. มหาวทิยาลยัส่วนกลาง  เช่น มหาวทิยาลยัมหิดล    
  3. มหาวทิยาลยัในทอ้งถ่ิน เช่น มหาวทิยาลยัราชภฏัต่าง ๆ  
                        มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลต่าง ๆ  

แหลง่ท่ีมาของงบประมาณ 
  1. งบประมาณ อบต./เทศบาลตาํบล......................... 
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 2. งบประมาณสนับสนุนจากเอกชน  องคก์รเอกชน 
                 ในการจดัตั้งงบประมาณ เม่ือจดัทาํแผนปฏิบติัประจาํปี และหารือเห็นพอ้งตอ้งกนั

ระหวา่ง อพ.สธ. และคณะทาํงาน อพ.สธ.-ตาํบล........................  ทาง อพ.สธ. จะทาํหนังสือ

สนับสนุนไปทางตน้สงักดั  และสาํนักงบประมาณต่อไป  
 

ตวัอยา่งรูปแบบของแผนแม่บท  
อบต./เทศบาล ตาํบล................. 

 
แผนแม่บท โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรฯิ 

ฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินตาํบล...................  (2554-2559) 
ในเน้ือหาของแผนแมบ่ทฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินตาํบล ประกอบดว้ย 
 1. ท่ีมา 
              2. วตัถุประสงค ์
 3. คณะทาํงาน 
 4. กิจกรรมท่ีดาํเนินงาน 

 5. แผนปฏิบติัประจาํปี 2555-2559 
             ดาํเนินกิจกรรมตามแผนแมบ่ทวา่จะดาํเนินกิจกรรมอะไรบา้ง  

(ตามท่ีใหข้อ้คิดเห็นในการแต่งตั้งคณะทาํงาน) โดยทาํแผนปฏิบติัรายปี ใหเ้ห็นถึงวงเงิน

และรายละเอียดของงบประมาณ  ปี 2555–2559 
 
                     ตวัอยา่งป้ายสาํหรบัตดิในพ้ืนท่ีท่ีสนองพระราชดาํร ิ                          

                           

        
           โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 

           สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

            ศูนยอ์นุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรทอ้งถ่ินตาํบล.................. 
 

          สนองพระราชดาํริโดย 
            องคก์ารบริหารสว่นตาํบล........................... 

             ตาํบล.......................... อาํเภอ........................  จงัหวดั...................... 

 
   *หมายเหต ุ
  ป้ายน้ีจะอนุญาตใหต้ดิตั้งเม่ือศูนยด์าํเนินการไประยะหน่ึง เม่ือมีผลงานเป็นท่ีประจกัษคื์อตอ้งมี

เน้ืองานท่ีดาํเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตใหข้ึ้นป้ายน้ี 



แนวทางการดาํเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

 

 
 
 

ขั้นตอนการขอสนอง

พระราชดาํร ิ
 อพ.สธ. 

โดยหน่วยงานตา่ง ๆ  
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ตวัอยา่ง       
จดหมายขอเขา้รว่มสนองพระราชดาํร ิอพ.สธ. ของหน่วยงาน 

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

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

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

 
                       เน่ืองดว้ยทาง (ช่ือหน่วยงาน) เสนอขอพระราชทานพระราชานุญาตเขา้ร่วมสนอง

พระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหา้ (ตุลาคม 

2554 – กนัยายน 2559) โดยทาง (ช่ือหน่วยงาน) ไดด้าํเนินกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี  
  1. 
  2. 
  3. 
  4.      
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนําความกราบบงัคมทลูสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ทราบฝ่าละอองพระบาท เพ่ือขอพระราชทานพระราชานุญาตให ้(ช่ือหน่วยงาน) เขา้ร่วม

สนองพระราชดําริ และแต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

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

0รายนามคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรฯิ 
สนองพระราชดาํรโิดย   (ช่ือหน่วยงาน) 

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

     รองหวัหนา้ส่วนราชการ 
 3. (                                       )    รองประธานกรรมการ 2 

     รองหวัหนา้ส่วนราชการ 
 4. (ดร.ปิยรษัฎ ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรพัย)์   รองประธานกรรมการ  

     เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 
     อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ 
 5. (                                       )    กรรมการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 6. (                                       )    กรรมการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 7. (                                       )    กรรมการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 8. (                                       )    กรรมการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 9. (                                       )    กรรมการและเลขานุการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 10. (                                     )        กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการ 

     ช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งของหน่วยงาน ในส่วนราชการน้ันๆ 
 

*หมายเหตุ  
 -   จาํนวนคณะกรรมการจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัหน่วยงานจะพิจารณาแต่งตั้ง 

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

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

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. -  (ช่ือหน่วยงาน), วนัประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 

อพ.สธ. -  (ช่ือหน่วยงาน) และการจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี เป็นตน้ 

 



แนวทางการดาํเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

 

 
 
 
 

แผนผงัการบรหิารงาน 

อพ.สธ. 
 
 
 
 
 



พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ดำเนินการ



แนวทางการดาํเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

 

 
 
 
 

คาํนิยามของคาํศพัทเ์ฉพาะ 
ท่ีนิยมใชใ้นการดาํเนินงาน

อพ.สธ. 
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ประมวลคาํนิยามของศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งในอพ.สธ. 

 

1. หน่วยงานที่รว่มสนองพระราชดาํร ิ

 หมายถึงหน่วยงานท่ีขอเขา้ร่วมสนองพระราชดาํริ ในโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 

อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

โดยท่ีมีการขอพระราชานุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน อพ.สธ. ของแต่ละหน่วยงานฯ 

ไดแ้ก่  

1. หน่วยงานราชการ  ไดแ้ก่ กระทรวง สาํนักงานฯ กรม  กองทพั จงัหวดัต่าง ๆ องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบล มหาวทิยาลยัของรฐั  

2. หน่วยงานเอกชน ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเอกชน หน่วยงานเอกชน มลูนิธิ เป็นตน้ 

  

2. สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

 หมายถึงสถาบนัการศึกษา ไดแ้ก่ โรงเรียน มหาวทิยาลยั ท่ีดาํเนินการสมคัรสมาชิกโดยตรง

มาท่ี อพ.สธ.  

องคป์ระกอบท่ี 1  การจดัทาํป้ายช่ือพรรณไม ้  เป็นการเรียนรูก้ารกาํหนดขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

สาํรวจพรรณไม ้ ทาํและติดป้ายรหสัประจาํตน้ บนัทึกภาพพรรณไมห้รือวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร ์ ตั้งช่ือหรือสอบถามขอ้มลูพรรณไม ้ ทาํป้ายช่ือพรรณไมช้ัว่คราว ทาํผงัแสดง

ตาํแหน่งพรรณไม ้ศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร ์(ก.7-003) ทาํตวัอยา่งพรรณไมเ้ปรียบเทียบ

ขอ้มลูกบัเอกสาร เรียนรูช่ื้อท่ีเป็นสากล ทาํทะเบียนพรรณไม ้(ก.7-005) ตรวจสอบความถกูตอ้ง

ของทะเบียนพรรณไม ้และจดัทาํป้ายช่ือพรรณไมส้มบรูณ ์เพ่ือใหรู้จ้กั รูป้ระโยชน์ของพรรณไม ้

องคป์ระกอบท่ี 2  การรวบรวมพรรณไมเ้ขา้ปลกูในโรงเรยีน  เป็นการเรียนรูพื้ชพรรณ และ

สภาพพ้ืนท่ี วเิคราะหพ้ื์นท่ี พิจารณาสุนทรียภาพพรรณไม ้ ทาํผงัภมูิทศัน์ จดัหาพรรณไม ้ ปลกู 

ดแูลรกัษา และออกแบบบนัทึกการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหเ้ห็นคุณรูค่้า ของพืชพรรณ 
องคป์ระกอบท่ี 3 การศึกษาขอ้มูลดา้นตา่งๆ  เป็นการเรียนรูว้ธีิการวเิคราะหเ์บ้ืองตน้ รูว้ธีิ 

การจาํแนก รูค้วามต่าง รูค้วามหลายหลาก  
องคป์ระกอบท่ี 4  การรายงานผลการเรยีนรู ้  เป็นการเรียนรูก้ารรวบรวมผลการเรียนรู ้ 

วเิคราะห ์ เรียบเรียงสาระ จดัระเบียบขอ้มลูสาระแต่ละดา้น จดัลาํดบัสาระหรือกลุ่มสาระ เรียนรู ้

รปูแบบการเขียนรายงาน วธีิการรายงานผลในรปูแบบต่างๆ เพ่ือส่ือผลการเรียนรูอ้ยา่งเป็นระบบ  
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องคป์ระกอบท่ี 5  การนาํไปใชป้ระโยชนท์างการศึกษา เป็นการบรูณาการสู่การเรียนการสอน

ในกลุ่มสาระ และสาขาวชิาต่างๆ  การเผยแพร่องคค์วามรู ้การสรา้ง การใช ้การดแูลรกัษา และ

พฒันา แหล่งเรียนรู ้เพ่ือการใชป้ระโยชน์องคค์วามรูใ้นวงกวา้ง 
ธรรมชาตแิห่งชีวิต  เป็นการเรียนรูว้งจรชีวติของชีวภาพน้ันๆ ไดข้อ้มลูการเปล่ียนแปลงและ

ความแตกต่างดา้นรปูลกัษณ ์ คุณสมบติั และพฤติกรรม แลว้นํามาเปรียบเทียบตนเองกบัชีวภาพ

รอบกายเพ่ือประยุกตใ์ชใ้นการดาํเนินชีวติ 
สรรพส่ิงลว้นพนัเก่ียว  เป็นการวเิคราะหอ์งคค์วามรูธ้รรมชาติของปัจจยัหลกั  การเรียนรู ้

ธรรมชาติของปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง  การเรียนรูธ้รรมชาติของความพนัเก่ียวระหวา่งปัจจยั  การ

วเิคราะหส์มัพนัธภาพระหวา่งปัจจยั  เพ่ือเขา้ใจดุลยภาพและความพนัเก่ียวของสรรพส่ิง 

ประโยชนแ์ทแ้ก่มหาชน  เป็นการเรียนรู ้การวเิคราะหศ์กัยภาพของปัจจยัศึกษา   จินตนาการ

เห็นคุณ สรรคส์รา้งวธีิการ  เพ่ือประโยชน์แทแ้ก่มหาชน 
ผนัสูวิ่ถีใหม่ในฐานไทย  เป็นการเรียนรูค้วามเป็นไทย วถีิไทย ภมูิปัญญาไทย ความเป็นชุมชน 

วถีิชุมชน ภมูิปัญญาชุมชนความเป็นโรงเรียน วถีิโรงเรียน ภมูปัิญญาของโรงเรียน วเิคราะห์

ศกัยภาพบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน จินตนาการจากศกัยภาพท่ีเลือก สรรคส์รา้งส่ิง

ใหม ่วถีิใหม ่โดยใช ้ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง กาํกบั 

กา้วสูโ่ลกกวา้งอยา่งมัน่ใจ  เป็นเรียนรูศ้กัยภาพ จากทรพัยากรและภมูิปัญญา  พฒันาต่อเน่ือง

เป็นระบบดว้ยกระบวนการทางวทิยาศาสตรเ์กิดนวตักรรมใหม ่  มีความเป็นมาตรฐาน และการมี

เครือข่าย 

นาํส่ิงดีงามสูต่าโลก  เป็นการเรียนรูส่ิ้งดีงามท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

บนฐาน ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  เรียนรูก้ารแบ่งปันองคค์วามรูแ้ละนวตักรรม สู่การยอมรบัใน

ระดบัสากล 

 
เกียรตบิตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน  
 ขั้นท่ี 1 เป็นเกียรติบตัรขั้นตน้ เกียรติบตัรแห่งความมุง่มัน่ อนุรกัษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวติ 
ดว้ยจิตสาํนึกของครแูละเยาวชน   
 ขั้นท่ี 2 เป็นเกียรติบตัรขั้นกลาง เกียรติบตัรแห่งการเขา้สู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสัง่
สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
 ขั้นท่ี 3 เป็นเกียรติบตัรขั้นสงู เกียรติบตัรแห่งการเป็นสถานศึกษาอบรมสัง่สอนเบ็ดเสร็จ 
บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  
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