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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

(อพ.สธ.) 
 

 1. ความน า 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมา
เป็นเวลาช้านาน ก่อนค าว่าความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity) และการอนุรักษ์ 
(conservation) จะเป็นท่ีรู้จักกันดีในประเทศไทย จากการแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล 
หัวหิน ในป ีพ.ศ. 2503 เมื่อเสด็จฯ ผ่านอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรสองข้างทางเห็น
ต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจ านวนมาก ทรงมีพระราชด าริท่ีจะสงวนป่ายางนี้ไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ แต่ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากมีราษฎรเข้าไปท าไร่ท าสวนในบริเวณดังกล่าวมาก 
จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการจัดหาท่ีใหม่ ไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราชประสงค์ เมื่อไม่สามารถ
ด าเนินการปกปักต้นยางนาท่ีอ าเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดยางท่ี
เก็บจากต้นยางนาในเขตอ าเภอท่ายาง ในกระถางบนพระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรง
ปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองป่าสาธิตใกล้พระต าหนักเรือนต้น  สวนจิตรลดา พร้อมข้าราช
บริพาร เมื่อวันท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จ านวน 1,250 ต้น ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หากต้นยางท่ีท่ายางสูญส้ิน แต่พันธุกรรมของยางนาเหล่านั้น ยัง
อนุรักษ์ไว้ได้ท่ีสวนจิตรลดา 

  ต่อมาในปี พ.ศ.2504 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆท่ัว
ประเทศ  มาปลูกในบริเวณท่ีประทับ สวนจิตรลดา เพื่อให้เป็นท่ีศึกษาพรรณไม้ของนิสิตนักศึกษา 
แทนท่ีจะต้องเดินทางไปท่ัวประเทศ  ในป ีพ.ศ.2539 ส านักงานเอกลักษณ์แห่งชาติได้จัดท าหนังสือ สวน
จิตรลดาพฤกษาพรรณ ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ในสวนจิตรลดากว่า 200 ชนิด 

  ในวันพืชมงคล 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคาร
ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช ท่ีโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา  และทรงมีพระราชกระแส
ให้อนุรักษ์ต้นขนุนหลังพระท่ีนั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง  ความส าเร็จของการใช้วิธีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช น าไปสู่การอนุรักษ์ต้นขนุนและพืชเอกลักษณ์ของพระราชวังต่างๆ เช่นพุดสวน 
มณฑา ยี่หุบ สมอไทย มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาในสภาวะปลอดเช้ือ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ในอนาคต  

  ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวาย ในปี พ.ศ. 2529 ทรงพระราชทานให้โครงการส่วน
พระองค์ฯ สวนจิตรลดา อนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายชนิดต่างๆ โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ เพื่อ
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เตรียมการแก้ปัญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้ท าการทดลองปลูกต้นหวายเหล่านั้นในป่ายางนา  ใกล้พระต าหนักเรือนต้นสวนจิตรลดา 
และมีพระราชด าริให้ทดลองปลูกท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส และท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร 

  ในปี พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชด าริให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมหวายแล้ว ยังได้
จัดท าสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพร  มาปลูกเป็น
แปลงสาธิต และรวบรวมข้อมูลสรรพคุณ ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์ กับท้ังให้มีการศึกษาการ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ และเผยแพร่ความรู้ท่ีได้สู่ประชาชน 

  เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ  จักรพันธุ์ ให้ด าเนินการผสมพันธุ์พืช
สองช้ัน (double hybridization) ขึ้นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  และ
ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช ของโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ด าเนินการผสมพันธุ์พืช
สองช้ันพร้อมกันไปด้วย 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 ทรงมีรับส่ังกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และ
ผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และ
ด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ  การนี้ได้มอบให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ
ด าเนินงาน  โดยส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
ได้สนับสนุนงบประมาณด าเนินการมาต้ังแต่ต้นจนถึงงบประมาณปี พ.ศ. 2550   และมีผู้ท่ีมีจิตศรัทธา
ทูลเกล้าฯถวายเงิน น้อมเกล้าฯถวายอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ สนับสนุนการด าเนินงาน ปัจจุบันได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักพระราชวัง   

  นับต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2540 กองทัพเรือได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ น าหมู่เกาะแสมสาร  
ประกอบด้วยเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง จ านวน 9 เกาะ ด าเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ในวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชด าริ  ให้นักวิชาการท าการศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะ “ต้ังแต่ยอดเขาจนถึงใต้
ทะเล”” เพื่อท่ีจะท าการอนุรักษ์เกาะแสมสาร ให้เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติส าหรับคนรุ่นต่อไป  ต้ังแต่
นั้นมา จึงมีงานศึกษาส ารวจทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางด้านกายภาพ และชีวภาพ ศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในทุกชีวภาพ  ได้เริ่มข้ึนเมื่อวันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยมีคณะนักวิจัย
จากสถาบันและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาร่วมแรงร่วมใจ อันน าไปสู่การก่อต้ังชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ.ขึ้นมา จากนั้นได้เข้าท าการศึกษาส ารวจความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ
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เป็นพื้นท่ีแรก จึงน าไปสู่การส ารวจและศึกษาในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชพื้นท่ีอื่น ๆ ของหน่วยงานท่ี
ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. และเกี่ยวเนื่องไปทุกกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการต่อเนื่องตามแผน
แม่บทท่ีได้วางกรอบไว้  

  การด าเนินงานของ อพ.สธ. ตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีห้า  (ตุลาคม 2554 – 
กันยายน 2559) มีการด าเนินงานในกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การด าเนินงานท่ีการสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและ
พลังงาน ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพบนฐานความรู้ และยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง แวดล้อมอย่างยั่งยืน ในแผนฯ 11 อีกท้ัง อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบ
แผนแม่บท อพ.สธ. ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยท้ัง 5 ยุทธศาสตร์ฯ ของส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)  อันได้แก่ ยุทธศาสตร์การวิจัยการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางสังคม, ยุทธศาสตร์การวิจัยการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ, 
ยุทธศาสตร์การวิจัยการอนุรักษ์เสริมสร้ างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 
ยุทธศาสตร์การวิจัยการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร ทางการ
วิจัย และยุทธศาสตร์การวิจัยการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ เพื่อการบริหารจัดการความรู้  
ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและ ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 

  แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559) เป็น
แผนแม่บทท่ีจัดท าขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยหน่วยงานท่ี
ร่วมสนองพระราชด าริเข้ามามีส่วนร่วม ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีแนวทางด าเนินงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บท ต่อเนื่องในแผนแม่บทระยะ 5  ปีท่ีห้า โดยเน้นการท างานใน
ระดับท้องถิ่นในการท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากร
ชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ต่อไป 

  รายงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ของ อพ.สธ. ฉบับนี้เป็นรายงานฉบับท่ีส่ีตามแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระราชทานกรอบการด าเนินงาน  คือการเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์และการ
สร้างจิตส านึก โดยมีหน่วยงานท่ีมีความสนใจพร้อมเข้าร่วมสนองพระราชด าริเพิ่มขึ้น 

  ณ ปัจจุบัน มีส่วนราชการ หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา จังหวัด ร่วม
สนองพระราชด าริ 152 หน่วยงาน  จ านวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2,442 แห่ง  และจ านวน 
อบต.และเทศบาลต าบล 347 แห่ง 
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 2. เป้าหมาย 
   เพื่อพัฒนาบุคลากร 
    อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
     ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
 

3. วัตถุประสงค์ 
   - ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช 
   - ให้ร่วมคิด  ร่วมปฏิบัติ  จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
   - ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช  ส่ือถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
 

4. กรอบการด าเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ. 
  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการด าเนินงานท่ีก าหนดไว้ จึง
ก าหนดกรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) 
โดยท่ีมีกรอบการด าเนินงานดังนี ้

 

4.1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 

  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหาร
จัดการด้านปกปักพันธุกรรมพืช   ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช   และปลูกรักษาพันธุกรรมพืช    
โดยมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนได้แก่   กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช   กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  และกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีมีแนวปฏิบัติให้มีพื้นท่ีปกปักพื้นท่ีป่าธรรมชาติด้ังเดิม ให้มีกระจายอยู่ท่ัว
ประเทศ ในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ  ด าเนินงานนอกพื้นท่ีรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  (ยกเว้นกรมป่าไม้น าพื้นท่ีมาสนองพระราชด าริในบางพื้นท่ี) ด าเนินการใน
พื้นท่ีป่าธรรมชาติของส่วนราชการ  ศูนย์วิจัย  สถานีทดลอง  สถาบันการศึกษา พื้นท่ีท่ีประชาชน
ร่วมกันรักษา  จากนั้นมีการส ารวจขึ้นทะเบียนท ารหัสประจ าต้นไม้ และทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เช่น 
สัตว์และจุลินทรีย์ รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา สนับสนุนให้มี
อาสาสมัครระดับหมู่บ้าน  ซึ่งหากรักษาป่าด้ังเดิมไว้ได้  และทราบว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง จะน าไปสู่
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 
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กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการในพื้นท่ีคนละพื้นท่ีกับพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช โดยเป็นการ
ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา และรวมถึง
ส ารวจเก็บข้อมูลในเรื่องทรัพยากรกายภาพ   ในพื้นท่ีท่ีก าลังจะเปล่ียนแปลงจากการพัฒนา  เช่น จาก
การท าอ่างเก็บน้ า  ท าถนน   เปล่ียนแปลงจากป่าธรรมชาติเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม  หรือการท าโรงงาน
อุตสาหกรรม  การจัดท าบ้านจัดสรร ฯลฯ  ซึ่งพันธุกรรมในพื้นท่ีเหล่านั้นจะสูญไป  โดยได้ส่งเจ้าหน้าท่ี
และอาสาสมัคร ออกส ารวจเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ท่ีก าลังจะสูญพันธุ์หรือพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ   
ในรูปเมล็ด กิ่ง ต้น เป็นการด าเนินการนอกพื้นท่ีในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ยกเว้นกรมป่าไม้น าพื้นท่ีมาสนองพระราชด าริในบางพื้นท่ี) ในท่ัวประเทศ 
 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชหรือส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ 
เช่นสัตว์หรือจุลินทรีย์ โดยการน าพันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย เช่นสวนพฤกษศาสตร์ 
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ า ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ท่ีมีอยู่ 6 ศูนย์ท่ัวประเทศ ในพื้นท่ีศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการ
เกษตร พื้นท่ีท่ีจังหวัดหรือสถาบันการศึกษา  ท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  ตัวอย่างเช่นการเก็บรักษาใน
รูปเมล็ดและเนื้อเยื่อ สารพันธุกรรม ในธนาคารพืชพรรณ  อพ.สธ. สวนจิตรลดา  

 

4.2 กรอบการใช้ประโยชน์ 
 
  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัยในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   ท้ังในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การ
ด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อกัน  รวมท้ังพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ให้เป็นเอกภาพ  สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน และบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ  โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานสนับสนุนได้แก่ 
กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืช และกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีส ารวจ
เก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้  โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ  แปลงทดลอง  ในด้าน
สัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเล้ียง การขยายพันธุ์ การเขตกรรม ส าหรับในห้องปฏิบัติการ
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มีการศึกษาด้านโภชนาการ  องค์ประกอบ  รงควัตถุ  กล่ิน  การศึกษาขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืชส าหรับพันธุ์พืชใหม่ ๆ การศึกษาด้านชีวโมเลกุล การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ  และการใช้
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากรต่าง ๆ  โดยนักวิจัย อพ.สธ. และ
ความร่วมมือจากคณาจารย์นักวิจัย  ของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  ศูนย์วิจัยและ
สถานีทดลองต่าง ๆ  ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
 
กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวม  การศึกษาประเมิน การ
อนุรักษ์  และการใช้ประโยชน์ รวมท้ังงานจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง นอกจากนั้นยังรวมถึง
ฐานข้อมูลทรัพยากรอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์ และจุลินทรีย์ การ
จัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ข้อมูลต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมท่ี 1-4 โดยท าการบันทึกลง
ในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบท่ีเช่ือมต่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ  โดยเช่ือมโยงกับ
ฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. น าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
และทรัพยากรต่าง ๆ โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา  ประสานงาน ร่วมมือ  พัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ  
ก าหนดรูปแบบในการท าฐานข้อมูล  
 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีน าข้อมูลจากฐานข้อมูลในกิจกรรมท่ี  5 ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ซึ่ง
เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาประเมิน การส ารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท่ีมีน ามาให้
ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อให้มีพันธุ์ตามความต้องการในอนาคต   โดยเป็นการ
วางแผนระยะยาว 30 - 50 ปี ส าหรับพันธุ์พืชลักษณะต่างๆ ท่ีเป็นท่ีต้องการของช่วงเวลานั้น ๆ เป็นการ
พัฒนาโดยมีแผนล่วงหน้า เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้แผนพัฒนาพันธุ์พืชเป้าหมายแล้ว จึงน าทูลเกล้าฯถวาย 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับ
หน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 

 

4.3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
 

  เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ
บุคคลท่ัวไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ  จน
ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาว
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ไทย โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานสนับสนุนได้แก่  กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีจะสร้างจิตส านึก ให้เยาวชน บุคคลท่ัวไปให้เข้าใจถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อ
การจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชด าริให้ด าเนินการกับ
เยาวชน  โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ ความงดงาม เกิดความปิติท่ีจะท าการอนุรักษ์ แทนท่ีจะ
สอนให้อนุรักษ์แล้วเกิดความเครียด ในกิจกรรมนีม้ี “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นส่ือการเรียนรู ้ 
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ท่ีมีชีวิต มีท่ีเก็บพรรณไม้แห้งพรรณไม้ดอง มี
ห้องสมุดส าหรับค้นคว้า มีการศึกษาต่อเนื่อง รวมท้ังให้โรงเรียนเป็นท่ีรวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายาก 
ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นท่ีรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีงานพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นพิพิธภัณฑ์พืช 
งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็น
ต้น เพื่อเป็นส่ือในการสร้างจิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ
ไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดส านึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป  
 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของ อพ.สธ. (กิจกรรมท่ี 1-7) โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปิดโอกาส
ให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตาม
ความถนัดและสนใจ อพ.สธ. ด าเนินการประสานงานโดยมีคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาให้
ค าแนะน า และให้แนวทางการศึกษา จัดต้ังเป็นชมรม ได้แก่ ชมรมนักชีววิทยา อพ .สธ. และชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ .สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป  
 

5. การด าเนินงานของ อพ.สธ. ร่วมกับมูลนิธิ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชด ารัสเมื่อวันท่ี     
30  กันยายน  2551  ให้จัดต้ังมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อสนับสนุนงานตามเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันท่ี 30 พฤษภาคม 2554 กระทรวงมหาดไทยได้
มอบหนังสือส าคัญการจดทะเบียนจัดต้ังมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
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สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) โดยมีส านักงานต้ังอยู่ท่ี ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา 
พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี  แขวงพญาไท  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  ปัจจุบันมีจ านวนคณะกรรมการท้ังส้ิน
จ านวน  14  คน  โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ   
นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย  นายอ าพล  เสนาณรงค์  นายเกษม  วัฒนชัย  และ นายธีระ   สุตะบุตร   
เป็นรองประธานกรรมการ มูลนิธิ อพ.สธ. 
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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ 
 1. สนับสนุนงานตามเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย 
 2. สนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนในงานของ อพ.สธ. 
 3. สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 4.  เพื่ อด า เนินการหรือร่ วมมื อกับอง ค์การการกุศล เพื่ อการกุ ศล และอง ค์การ
สาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์ 
 5. ไม่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด 
 
  ในปี 2558 มูลนิธิ อพ.สธ. ไม่มีการประชุมสามัญประจ าปี  ด้วยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่อาจทรงรับเชิญเป็นประธานการประชุมสามัญประจ าปี 2558 
มูลนิธิ อพ.สธ. เนื่องจากไม่ทรงว่างพระราชกิจ 
 
โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ 
 
 1. ข้อตกลงขอบข่ายความร่วมมือ ระหว่างมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) มูลนิธิเจ้าชายอัลแบร์ท่ีสอง แห่งราชรัฐโมนาโค 
และ มูลนิธิเจ้าชายอัลแบร์ท่ีสองแห่งโมนาโค (สิงคโปร์)  ในงานประชุมสักนานาชาติ  World Teak 
Conference 2013  เมื่อวันท่ี 25  มีนาคม  2556  ด้วยเรื่องเป็น Partnership  ในการวิจัยและ
ส่งเสริมโครงการไม้สัก เรื่อง “ความยั่งยืนการท าสวนป่าสัก และการรับรองการปลูกและไม้สักจากสวน
ป่า” (A sustainable teak timber plantation and certification)  โดยได้ด าเนินโครงการวิจัยในหัว
เรื่อง  “การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบในการปลูกสัก” “Research and Development Model 
for A Sustainable Teak Plantation by Small Holders (Villagers)” ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 2. โครงการวิจัย“การวิจัยและพัฒนาไม้สักเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน” (Research and 
Development of Teak (Tectona grandisL.f.) for sustainable use) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 3. โครงการการจัดการและการอนุรักษ์พันธุกรรมสักอย่างยั่งยืน ร่วมกับเครือข่ายสักนานาชาติ 
(TEAKNET)  สมาพันธ์องค์การวิจัยป่าไม้นานาชาติ (IUFRO) และองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาติ  (FAO) 
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ภาพการประชุม โครงการวิจัย“การวิจัยและพัฒนาไม้สักเพื่อการใช้ประโยชน์อยา่งยั่งยืน”  
 

  
 

ภาพการประชุม โครงการ “การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบในการปลูกสัก”  
 

 
 

เว็บไซด์ มูลนิธิ อพ.สธ.   foundation.rspg.or.th 


