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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน และพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรง
อนุรักษ์ต้นยางนา  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2503  ทรงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนิน
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ   และความหลากหลายทางชีวภาพ  ในปี พ.ศ. 2535 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ๆ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชด าริกับนายแก้วขวัญ  วัชโรทัย  
เลขาธิการพระราชวัง  ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ  
ได้ด าเนินการ อพ.สธ. และจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในพื้นท่ีโครงการส่วนพระองค์ฯ  สวนจิตรลดา 
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา 
  ปัจจุบัน อพ.สธ. มีการด าเนินงานใน 8 กิจกรรม โดยแบ่งตามกรอบการด าเนินงาน 3 
กรอบได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช, กิจกรรมท่ี 2 
กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช), กรอบ
การใช้ประโยชน์ (กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช, กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช) กรอบการสร้างจิตส านึก 
(กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) ได้ด าเนินงานเข้าสู่แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม 2554 - 
กันยายน 2559) เป็นปีท่ีส่ีในปีงบประมาณ  2558 ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
  จากสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงบรรยากาศ (climate change) ท่ีหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนให้ความส าคัญ  นั่นเป็นส่ิงยืนยันของพระราชด าริท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก 
ก่อนท่ีท่ัวโลกเริ่มจะต่ืนตัวอันผลสืบเนื่องมาจากการไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีท่ัวโลก ณ ปัจจุบันนี้ล้วนตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน นอกจากกฎหมายภายในของแต่ละประเทศท่ีเข้ามามีส่วนบังคับใช้  ยังมีกฎหมายและอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องทรัพยากรชีวภาพต่างๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ หรือ CBD (Convention on Biological Diversity) ซึ่งประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสาร เพื่อ
เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลให้
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อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในฐานะภาคีล าดับท่ี 188 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2547 
โดยเนื้อหาของอนุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ คือ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ แบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพอย่าง
ยุติธรรมและเท่าเทียม ดังนั้นประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นภาคีจึงต้องจัดท านโยบาย มาตรการ  และ
แผนการด าเนินงานขึ้นเอง ณ ขณะนี้ประเทศไทยก าลังด าเนินการอยู่โดยเร่งด่วนในทุก ๆ ด้าน 
  การท่ีประเทศไทยก าลังพิจารณาการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ค .ศ.2001 (2544) (International 
Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2001, ITPGR) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรของประเทศ มีสาระส าคัญคือ ทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตร 64 รายการ ( items) 
จ านวน 79 สกุล (genus) ประมาณ 3,300 ชนิด (species) ท่ีแนบท้ายสนธิสัญญาฯ  ซึ่งเป็นของ
หน่วยงานภาครัฐจะตกเป็นของพหุภาคี  ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ท่ีอยู่ในหน่วยงานของรัฐ  ด้วยเหตุนี้
เราอาจสูญเสียทรัพยากรของประเทศ เนื่องมาจากเมื่อต่างชาติได้น าไปศึกษาวิจัยและพัฒนา แล้วน าไป
จดสิทธิบัตรเป็นพืชพันธุ์ใหม่ อาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิในการใช้ทรัพยากรนั้นๆ  
เนื่องจากอาจถูกจดสิทธิบัตรโดยต่างชาติไปแล้ว จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งในเรื่องของการสูญเสียความรู้
และภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับต่างประเทศ  โดยท่ีประเทศไทยยังไม่มีความพร้อมของมาตรการเพื่อ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  การเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
  จะเห็นได้ว่าการเป็นเจ้าของทรัพยากร แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี  จึง
เป็นอันตรายอย่างยิ่งในอนาคต  การนี้ อพ.สธ. ได้เสนอกับคณะผู้วิจัยการศึกษาผลกระทบสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร และคณะกรรมการพิจารณา
กระบวนการให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรท่ีมี  
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  คือให้ประเทศไทยมี  
3 สถานะคือ ภาครัฐ, ภาคเอกชน และ ส่วนพระองค์ โดยท่ีอพ.สธ. และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ จัดเป็นหน่วยงานส่วนพระองค์  ดังนั้นหากต่างประเทศจะน าข้อมูลหรือพันธุกรรมใดๆไปใช้  
ต้องขอพระราชทานข้อมูลหรือพันธุกรรมนั้น ๆ ก่อน  และขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัย 
  และเมื่อเดือนตุลาคม 2553 จาก CBD ท าให้เกิด “พิธีสารนาโงยา" ว่าด้วยการเข้าถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรม
อย่างเท่าเทียมและยุติธรรม” เป็นพิธีสารภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการ
รับรองจากภาคี CBD   ในการประชุมสมัชชาภาคี CBD สมัยท่ี 10  สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ข้อท่ี 3 คือ
การแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม  
  พิธีสารนาโงยาได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดท่ีว่าประเทศมีสิทธิอธิปไตยใน
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอยู่ในขอบเขตอ านาจของตน ดังนั้นการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศใด
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จะต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ  เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรในประเทศ
นั้น ๆ แล้ว จะต้องมีการเจรจาต่อรองเพื่อท าข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้
ร่วมกัน  โดยผลประโยชน์ท่ีแบ่งปันเป็นได้ท้ังผลประโยชน์ท่ีเป็นตัวเงินเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิ ทธิ 
เงินทุนการวิจัย และผลประโยชน์ท่ีไม่เป็นตัวเงิน เช่นการท าวิจัยร่วม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการ
เป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตร พิธีสารฉบับนี้นอกจากจะครอบคลุมการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมหรือ
ทรัพยากรชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และส่วนประกอบของส่ิงมีชีวิต จากพิธีสารนี้ประเทศท่ี
ลงนามและให้สัตยาบันนั้นก็เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าจะมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้มีการแบ่งปัน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมให้เป็นผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรเท่านั้น  
  โดยท่ัวไปจะมีการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) เพื่อน าไปใช้ในกิจกรรม
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร ยา หรือ
เครื่องส าอาง และยังครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือองค์ความรู้ในการน าทรัพยากรชีวภาพนั้นไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ ประเทศไทยได้ลงนามไปแล้ว และก าลังอยู่ในกระบวนการให้สัตยาบันอยู่ แต่ถึงแม้
ประเทศไทยจะไม่ลงสัตยาบัน สมาชิก CBD ก าหนดว่าถ้ามีการให้สัตยาบันในพธิีสารนี้แค ่ 50 
ประเทศ พิธีสารนี้จะมีผลใช้กับผู้ที่ลงนามไปแลว้ทันที  
  ถึงแม้พิธีสารนาโงยาบอกว่าจะให้สิทธิกับประเทศในการก าหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าถึง
ทรัพยากรของแต่ละประเทศเอง ซึ่งอาจยังมีช่องโหว่ในการเข้าถึงทรัพยากรในประเทศไทย โดยเฉพาะ
การเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเท่ียวแล้วสกัดดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมและน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้
เลย ท าให้การอ้างสิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพยากรท้องถิ่นเดิมนั้นส าคัญ ดังนั้น ก่อนการเปิดประเทศ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN  COMMUNITY) หนึ่งในมาตรการเตรียมพร้อม นั่นคือเรื่องของการขึ้น
ทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น โดย อพ.สธ. ได้เชิญชวน อบต./เทศบาล ให้มาเข้าร่วมสนองพระราชด าริใน
เรื่องของงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา) เพื่อบันทึกและขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนใน อบต. และเทศบาล
นั้น ๆ เพื่อบันทึกความเป็นเจ้าของและมีสิทธิ์เจรจาต่อรองผลประโยชน์เนื่องจากการใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่นท่ีเป็นเจ้าของ  ซึ่งงานส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นถือเป็นภาระหน้าท่ีท่ีอบต. ต้อง
ทราบในเรื่องข้อมูลเหล่านี้ 
  ในปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) อพ.สธ. ได้ด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากส านักพระราชวัง  โดยด าเนินการต่อเนื่อง
จากปีงบประมาณท่ีผ่านมา  รวมท้ังการแนะน าและประสานงานกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ
ถึงงบประมาณและการด าเนินงานในปี 2558  ให้เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม 
2554 – กันยายน 2559) ของ อพ.สธ. โดยเน้นในเรื่องการท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยประสานให้ 
อบต. และเทศบาล สามารถสมัครมาร่วมสนองพระราชด าริได้โดยตรงกับ อพ.สธ. และร่วมจัดท า
โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่การจัดต้ังศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรต าบลต่อไป 
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  จากปี 2535 จนถึงปีงบประมาณ 2558 มีหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
จ านวน 152 หน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2558  มีจ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ
เพิ่มเติม จ านวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, จังหวัดกระบี่, จังหวัดตาก, 
จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดพังงา, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราช
นครินทร์ และ มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม 
  จ านวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2,442 แห่ง  และจ านวน อบต.และเทศบาล
ต าบล 347 แห่ง 
 


