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ความเปนมาของ อพ.สธ.

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช
พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปกยางนา
ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ
แรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถไฟ ตอมาเสด็จฯโดยรถยนต เมื่อเสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมีตน
ยางขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดําริที่จะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปนสวนสาธารณะดวย
พระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคเพราะมีราษฎรเขามาทําไรทําสวน
ในบริเวณนั้นมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาทีใ่ หมในอัตราที่ไมสามารถจัดได
พ.ศ. 2504 ปาสาธิตทดลอง
เมื่อไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได จึงทรงทดลองปลูก
ตนยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระ
ตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้น ในแปลงทดลองปาสาธิต
ใกลพระตํ าหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พรอมขาราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.
2504 จํานวน 1,250 ตน ตนยางที่ทายางสูญสิ้นแตพันธุกรรมของยางนาเหลานั้นยังอนุรักษไว
ไดที่สวนจิตรลดา
ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน
บริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพื่อใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต 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
กระแสใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณ
นําไปสูการขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ แลว
อนุรักษไวอีกหลายชนิด ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทย
ในพระที่ นั่ ง อั ม พรสถานมงคล ในขณะเดี ย วกั นก็ ได มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารเก็ บรั กษา
พันธุกรรมของพืชเอกลักษณในสภาวะปลอดเชื้อในอุณหภูมิต่ํา เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชน
ไดในอนาคต จนทําใหเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมี
เนื้อเยื่อขนุนที่รอดชีวิตอยูได 23 เปอรเซ็นต

พ.ศ. 2529 ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย
มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อเตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน
เปาหมายคือ หวายขอดํา หวายน้ําผึ้ง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกํา
พวน หวายงวย และหวายขี้เสี้ยน เมื่อขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา 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 เมื่อป พ.ศ. 2532
และได น อ มเกลา ฯ ถวายเป น สวนหวายเฉลิ มพระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ า อยู หัว ซึ่ ง
นอกจากจะเป น สถานที่ อ นุ รั ก ษ พั น ธุ ห วายชนิ ด ต า ง ๆ ของประเทศไทยแล ว ยั ง ได ใ ช เ ป น
สถานศึ ก ษา วิ จั ย และขยายพั น ธุ ห วายเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให ผ ลประโยชน ถึ ง ประชาชนอย า ง
กวางขวางดวย

พ.ศ. 2529 สวนพืชสมุนไพร
ในป พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให
จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรมา
ปลูกเปนแปลงสาธิต และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี
การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน

พ.ศ. 2531 ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ใหดําเนินการผสมพันธุ
ผักสองชั้น (double hybridization) พรอมกันไปทั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ าริ และในห องปฏิ บั ติ การเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อ พื ช ของโครงการส ว นพระองค ฯ สวน
จิตรลดา
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงสืบตองานอนุรักษพันธุกรรมพืช
เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการโครงการ
สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให
โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ฝายวิชาการ สํานักพระราชวัง เปนผูดําเนินการสําหรับ
งบประมาณดํ าเนินงานนั้น สํา นั ก งานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ได ส นั บ สนุ น ให กั บ โครงการส ว นพระองค สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ในงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อ งมาจาก
พระราชดําริ โดยจัดสรางธนาคารพืชพรรณขึ้นในป พ.ศ. 2536 สําหรับการเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานทุกกิจกรรมตาม
กรอบของแผนแมบทของอพ.สธ.จนกระทั่งป พ.ศ. 2551 อพ.สธ. จึงไดรับงบประมาณจาก
สํานักพระราชวังเพื่อดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของอพ.สธ. ตามกรอบแผนแมบทระยะ 5 ป
ที่ สี่ (ตุ ล าคม พ.ศ. 2549 – กั น ยายน พ.ศ. 2554) ในฐานะหน ว ยงานหนึ่ ง ของสํ า นั ก
พระราชวัง
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สรุปสภาพการณเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ
และการดําเนินงานของ อพ.สธ. ตามแผนแมบททุกระยะ 5 ป
ทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนจากความหลาก
หลายทางชีวภาพที่ลดนอยลงทุกวัน ที่นอกจากกฎหมายภายในของแตละประเทศที่เขามามี
สวนบังคับใช ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหวางประเทศ ซึ่งเกีย่ วของในเรื่องของทรัพยากร
ชีวภาพตาง ๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ, CBD (Convention on
Biological Diversity) ซึ่งประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความ
หลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชกับ
ประเทศไทยในฐานะภาคีลาํ ดับที่ 188 เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547
โดยเนื้อหาของอนุวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ คือ อนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ การแบงปนผลประโยชนที่เกิดจาก
การใชทรัพยากรทางชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทียม ดังนั้นประเทศไทยในฐานะที่เปนภาคี
จึงตองจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการดําเนินงานขึ้นเอง พระราชบัญญัตทิ ี่ออกมาเพื่อใช
ในการนีแ้ ลวไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติคุมครองและ
สงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 2542, พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไข
เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัตกิ ักพืช (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัตทิ ี่ปรับปรุงขึ้นใหมในป พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2551
นอกจากนั้นทีย่ ังอยูในการรางพระราชบัญญัติ ไดแก การคุมครองภูมิปญญาทองถิ่น และการ
คุมครองพันธุสัตว รางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เนื่องจากสิ่งมีชีวติ
ดัดแปลงพันธุกรรม
และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพ
แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ การเขาถึงและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ เปนตน นอกจากนั้น ประเทศไทยยังตองเตรียมพรอมและมีมาตรการเพื่อ
อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยัง่ ยืน
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) ซึ่งเกี่ยวของกับทรัพยากรของประเทศ มีสาระสําคัญคือ
ทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตร 64 สกุล (genus) ประมาณ 3,300 ชนิด (species) ทีแ่ นบ
ทายสนธิสัญญา ฯ ซึ่งเปนของหนวยงานภาครัฐจะตกเปนของพหุภาคี ซึ่งรวมไปถึงขอมูลตาง
ๆ ที่อยูในหนวยงานของรัฐ ดวยเหตุนี้เราอาจสูญเสียทรัพยากรของประเทศ เนือ่ งมาจากเมื่อ
ตางชาติไดนาํ ไปศึกษาวิจัยและพัฒนา แลวนําไปจดสิทธิบัตรเปนพืชพันธุใหม อาจสงผลให
ประเทศไทยไมไดเปนเจาของสิทธิในการใชทรัพยากรนั้น ๆ เนื่องจากอาจถูกจดสิทธิบัตรโดย
ตางชาติไปแลว จึงเปนอันตรายอยางยิง่ ในเรื่องของการสูญเสียความรูและภูมิปญญาพื้นบาน
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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ของไทยใหกับตางประเทศ โดยที่ประเทศไทยยังไมมคี วามพรอมของมาตรการเพื่ออนุรักษและ
ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ทั้งนี้จะเห็นไดวาการเปนเจาของทรัพยากรแตไมสามารถผลิตและใชประโยชน
อยางเต็มที่ไดจึงเปนอันตรายอยางยิ่งในอนาคต ทั้งนีท้ าง อพ.สธ. ไดเสนอกับคณะผูวจิ ัยการ
ศึกษาผลกระทบสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร
และคณะกรรมการพิจารณากระบวนการใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย
พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรทีม่ ีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ตลอดจน หนวยงานที่เกีย่ วของ คือใหประเทศไทยมี 3 สถานะคือ ภาครัฐ, ภาคเอกชน
และ สวนพระองค โดยที่ อพ.สธ. และหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ จัดเปน
หนวยงานสวนพระองค ดังนั้นหากตางประเทศจะนําขอมูลหรือพันธุกรรมใด ๆ ไปใช ตองขอ
พระราชทานขอมูลหรือพันธุกรรมนั้น ๆ กอน ขึ้นอยูกับพระราชวินจิ ฉัย
จากสถานการณนี้ทาง อพ.สธ. จึงขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่อ
อาหารและการเกษตร โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ดังนี้
“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 ดังนี้
“ความรูตาง ๆ เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทาง
โดยไมพิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและ
สิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน เหตุนี้ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา
จําเปนจะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน”
ดังนั้นจากอนุสัญญา CBD และ ITPGR อพ.สธ. และหนวยงานที่เขารวมสนอง
พระราชดําริ จะเปนสวนที่ทําการอนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดย
ขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย เปนอิสระ ไมขึ้นกับผลของสนธิสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งขึ้นอยูกับ
จิตสํานึกที่รักและหวงแหนทรัพยากร ดังที่มีพระราชกระแส
“การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผนดิน”
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การดําเนินงานในระยะ 5 ปที่หนึ่ง (มิถุนายน พ.ศ. 2535 – พฤษภาคม พ.ศ. 2540)
และระยะ 5 ปที่สอง (มิถุนายน พ.ศ. 2540 – กันยายน พ.ศ. 2544)
อพ.สธ. แสดงให เ ห็ น ชั ด เจนว า การอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช จะยั ง ให เ กิ ด
ผลประโยชน ถึ ง มหาชนชาวไทยนั้ น ต อ งดํ า เนิ น กิ จ กรรมหลายอย า งพร อ มกั น ไป และมี
พันธุกรรมพืชเปาหมายเดียวกัน บุคคลเดียวหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงาน
เดียว ไมสามารถทําไดครบถวน ตองใชทรัพยากรมากทั้งทรัพยากรบุคคล อุปกรณ สถานที่
เวลาและงบประมาณ ตลอดจนต อ งทํ า ต อ เนื่ อ ง ไม มี ที่ สิ้ น สุ ด นอกจากนั้ น จํ า เป น ต อ งให
ประชาชนทั่วไป มีความรูจนเกิดความเขาใจอยางถองแท เห็นประโยชนและความสําคัญของ
พันธุกรรมพืช จึงทําใหการอนุรักษพันธุกรรมพืชสมบูรณได ซึ่งไดจัดแสดงนิทรรศการในระยะ
5 ปที่สองไป 2 ครั้ง คือ การประชุมงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระหวางวันที่ 12-14
ตุ ล าคม พ.ศ. 2543
ณ หองประชุ มสุ ธ รรมอารี กุล อาคารสารนิเ ทศ 50
ป
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย:อนุรักษ
และพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย ระหวางวันที่ 21-27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลา
พระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการเชิญชวนหนวยงานตาง ๆ ใหตระหนักและ
เห็นความสําคัญของการอนุรักษพันธุกรรมพืชและเขารวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
ในระยะ 5 ป ที่สองนี้ มี ก ารดํา เนิ น การศึกษาในชี ว ภาพตา ง ๆ ในพื้นที่ของ
อพ.สธ. เท า นั้น เช น เกาะแสมสาร ที่กองทัพเรือรั บผิดชอบ พื้นที่ อพ.สธ. อํ า เภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี พื้นที่ทับลาน และหนองระ
เวียง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่โคกภูตากา อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน มีหนวยงานที่เขา
รวมสนองพระราชดํ า ริ เพิ่ มขึ้นประมาณ 40 หนว ยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ รงเรีย น
ประมาณ 400 โรงเรียน
การดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สาม (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
กิจ กรรมต า ง ๆ อยา งตอเนื่ อง ในทุ กระดับเพื่อ ใหเกิด ความเข า ใจอยา งชั ด เจน ในการที่จ ะ
ดํ า เนิ น งานเพื่ อ ผลประโยชน แ ท ข องมหาชนชาวไทย หน ว ยงานต า ง ๆ เข า มาร ว มสนอง
พระราชดําริมากขึ้น มีความหลายหลากในการศึกษาวิจัย มีหนวยงานที่สนับสนุนงานวิจัยดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ มีการสนับสนุนครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น บางหนวยงานก็ใหการ
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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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 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)
อพ.สธ. มีหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ เพิ่มเปน 108 หนวยงาน โดย
แบงกลุมการสนองพระราชดําริ ได 10 กลุม เชนเดียวกับในการดําเนินงานในแผนแมบทระยะ
5 ปที่สาม นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนที่เขาเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนเพิ่มขึ้นเปน
1,503โรงเรียน (มกราคม พ.ศ. 2555)
ในระยะ 5 ป ที่ สี่ อพ.สธ. มี ก ารจั ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
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 ปที่สี่ อพ.สธ.
วางแนวกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับการตื่นตัวการอนุรักษและใชประโยชนของทั่วโลก ทํา
ให ห น ว ยงานต า ง ๆ ได เ ห็ น ภาพรวมการอนุ รั ก ษ พั ฒ นาพั น ธุ ก รรมพื ช อาทิ ศู น ย พั น ธุ
วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห ง ชาติ ได นํ า แนวกิ จ กรรมไปวางเป น แนวโปรแกรมที่
ดําเนินการคลายคลึงกัน จนถึง ณ ปจจุบันประชาชนและหนวยงานตาง ๆ โดยทั่วไปใน
ประเทศไทย พูดถึงการอนุรักษตนไม การอนุรักษปา และการปลูกตนไม และเริ่มรูจักคําวา
ความหลากหลายทางชีวภาพและความสําคัญมากขึ้น แตยังไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนวาเขาใจชัดเจน
หรือไม พืชพรรณของไทย ทั้งที่เปนพืชเศรษฐกิจ ทั้งที่ยังมิไดเปนพืชเศรษฐกิจ ทั้งที่เปนพืช
พรรณปา ทั้งที่เปนพืชพรรณที่พัฒนาคัดเลือกแลว ถูกเก็บและถูกนําออกนอกประเทศ โดยถูก
กฎหมายและโดยไมถูกกฎหมาย

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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วัตถุประสงค ของแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
1. เพื่ อ อนุ รั ก ษ พื ช พรรณและความหลากหลายทางชี ว ภาพของประเทศ และ
ดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ
2. เพื่อนําพืชที่ไดสํารวจขึ้นทะเบียนรหัสตนของพืชทีม่ ีอยูเดิมและหายากใกลสูญพันธุ
เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรมไวในพื้นที่ที่ปลอดภัย
3. เพื่ อนํ า ความรู จ ากการศึ กษาวิจั ย พื ช พรรณและความหลากหลายทางชี วภาพ
การศึกษาทรัพยากรกายภาพ การสํารวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปญญาของประเทศไทย
เพื่ อ สรา งฐานองค ค วามรู ท างวิ ท ยาการ ที่ จ ะนํ า ไปสู การอนุรั ก ษ และพั ฒ นาอย า งยั่ง ยื น สู
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ จั ด ทํ า ศู น ย ข อ มู ล พั น ธุ ก รรมพื ช รวมทั้ ง ทรัพ ยากรอื่ น ๆ ได แ ก ทรั พ ยากร
ชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยเชื่อมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ เชน ศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม
กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และขอมูล
เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงานตาง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน
5. เพื่อปลู กฝ งสร างให เด็กและเยาวชนมี จิ ตสํ านึกในการอนุ รั กษ พั นธุ กรรมพื ช และ
ทรัพยากรธรรมชาติ รักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย
6. เสริมสรางสนับสนุนใหเกิดเครือขายระดับตาง ๆ ในการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
อนุรักษพัฒนาทรัพยากร

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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กรอบแนวทางการดําเนินงาน อพ.สธ.ในภาพรวมตามแผนแมบท อพ.สธ.
ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559)
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ อพ.สธ. จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานตาม
กรอบแผนแมบท อพ.สธ. ในระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554–กันยายน พ.ศ. 2559) ใน
ภาพรวม โดยยึดพระราชดําริและแนวทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานไวเปนหลัก โดยดําเนินงานตอเนื่องจากระยะที่ผานมา ดังนี้
1. เนนและใหความสําคัญกับการดําเนินงานวิชาการในทุกดานเปนหลัก โดยเฉพาะ
การดําเนินงานศึกษาทดลองวิจัยเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืชที่สงผลและเกิด
ประโยชนแกประชาชนชาวไทย
2. ใหความสําคัญกับการพัฒนารวบรวมขอมูลสารสนเทศในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ใหเปนมาตรฐานสากลและเกิดประโยชนสูงสุด
3. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการเรียนรูทรัพยากรและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชควบคูไปกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในดาน
กระบวนการวางแผน การประสานดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณ
ดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน
4. ใหการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง ชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2554–พ.ศ. 2559) ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวติ อยางยั่งยืน, ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่การสรางความสมดุลและ
มั่นคงของอาหารและพลังงาน, ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจทีม่ ีเสถียรภาพบนฐานความรู
และยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน อีกทั้งยังสอดคลอง
กับยุทธศาสตรการวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตรฯ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) อัน
ไดแก
ยุทธศาสตรการวิจยั การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม,
ยุทธศาสตรการวิจยั การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ,
ยุทธศาสตรการวิจยั การอนุรักษเสริม สรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม,
ยุทธศาสตรการวิจยั การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร
ทางการวิจัย และ ยุทธศาสตรการวิจยั การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ความรู ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทรัพยากร และภูมปิ ญญาของประเทศ สูการใช
ประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ ดวยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เขาถึงประชาชนและ ประชาสังคม
อยางแพรหลาย
5. กรอบการดําเนินงานตามแผนแมบท 3 กรอบ 8 กิจกรรม คือ กรอบการเรียนรู
ทรัพยากร กรอบการใชประโยชน และกรอบการสรางจิตสํานึก (รายละเอียดอยูในหัวขอที่ 10
และภาคผนวก)
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานของแผนแมบท อพ.สธ.
ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559)
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวขา งตน จึงกําหนดแนวทางและ
แผนการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554–กันยายน พ.ศ.
2559) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยูภายใต 3 กรอบการดําเนินงาน
ถึงแมวาชื่อของกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรมนั้นจะมีคําวาพืชลงทายในทุกกิจกรรม แต
ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หาของ อพ.สธ. นั้นไมไดมุงเนนเพียงแตทรัพยากรพันธุกรรมพืช แต
ยังรวมถึงทั้ง 3 ฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญญา

1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร
เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานด า นการพั ฒ นาและด า นการ
บริ ห ารจั ด การด า นปกป ก ทรั พ ยากรของประเทศ จึง ต อ งมี ก ารเรี ย นรูท รั พ ยากรในพื้ นที่ ป า
ธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปกรักษาไว โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปก
พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
พื้นที่เปาหมาย
หนวยงานตาง ๆ ที่มีพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชอยูในความรับผิดชอบ ซึ่งเปนพื้นที่ปา
ดั้งเดิม ที่ไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ โดยเปนพื้นที่นอกเหนือจากพืน้ ที่ของกรมปา
ไม (ยกเวนกรมปาไมนําพืน้ ที่มาสนองพระราชดําริในบางพื้นที่) โดยใหจัดทําแผนปฏิบัติงานปก
ปกพันธุกรรมพืชเปนระยะๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยงานของตนใหชดั เจน โดย
ระบุสาระสําคัญในการดําเนินงาน เชน พื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน วิธีการและขั้นตอน
การดําเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูรับผิดชอบในการปฏิบัติและคาใชจายในการ
ซึ่งทั้งนี้มีการประชุม
ดําเนินงาน
โดยเนนการดําเนินงานในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.ของหนวยงานนั้น ๆ และ อพ.สธ. เปนผูสนับสนุนดาน
วิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่รวมสนองพระราชดําริ สนับสนุนบุคลากร/
นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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แนวทางการดําเนินกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช
1. การทําขอบเขตพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช
2. การสํารวจ ทํารหัสประจําตนไม ทํารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเปนฐานขอมูลในพื้นที่ของ
อพ.สธ. และหนวยงานที่รว มสนองพระราชดําริ ไมวา จะเปนหนวยงานราชการ หรือเอกชนทีเ่ ขา
รวมสนองพระราชดําริ เชนในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ปาที่ชาวบาน
รวมใจปกปกรักษา ปาในสถาบันการศึกษา ปาในสวนสัตวเปดฯ ปาในพื้นที่บริเวณเขื่อนตาง ๆ
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
เปนตน
ขอมูลนี้นําไปจัดการและเก็บเขาสูงาน
ฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
3. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และคาพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช เชนสัตว จุลินทรีย ตลอดจนทรัพยากรกายภาพตาง ๆ เพื่อรวบรวมเปน
ฐานขอมูลในพื้นที่ขององคกรตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานราชการ หรือเอกชนที่เขารวมสนอง
พระราชดําริ
4. การสํารวจเก็บขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใช
ทรัพยากรธรรมชาติ
5. สนับสนุนใหมีอาสาสมัครปกปกรักษาทรัพยากรในพื้นที่สถานศึกษา เชนนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ในระดับหมูบาน ตําบล สนับสนุนใหประชาชนที่อยูร อบ ๆ พื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช เชนมีกิจกรรมปองกันไฟปา กิจกรรมรวมมือรวมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช เปนตน
*หมายเหตุ
1. ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสูงาน
ฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
2. กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช ใชพื้นที่เปนเปาหมายหลัก เพื่อดําเนินงานใน
กิจกรรม
3. พื้นที่ที่นํามาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไมไดหมายความวาเปนการนําพื้นที่นั้น
เขามานอมเกลาฯถวาย เพื่อใหเปนทรัพยสินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปน
พื้นที่ที่ดาํ เนินการโดยหนวยงานนั้น ๆ ทีเ่ ปนเจาของ แตใชแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรม
ปกปกพันธุกรรมพืช และในอนาคตถาหนวยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการดําเนินการปรับปรุง
หรือตองการใชพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช เพื่อกิจกรรมอื่น ๆ ทางหนวยงานสนองพระราชดําริฯ
นั้น ๆ สามารถดําเนินการแจงความประสงคมายัง อพ.สธ. แตในกรณีที่เปนพื้นที่ลอแหลมตอ
การสูญเสียทรัพยากรที่มคี า อาจตองมีการขอพระราชวินิจฉัยกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลง
สําหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน หรือนักเรียนในหมูบาน ในพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช ใหอยูใ นกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
พื้นที่เปาหมาย
กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะ 5 ปที่หา ใหความสําคัญกับทรัพยากร
ทั้งสามฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญญา ใหการดําเนินงานในพืน้ ที่ที่ลอแหลมตอการเปลีย่ นแปลง เชน
ตามเกาะตาง ๆ พื้นที่ที่กาํ ลังจะเปลี่ยนแปลงจากปาเปนสวน ถนน สิ่งกอสราง ตาง ๆ สวนการ
ดําเนินงานในพื้นที่สูงและพื้นที่หา งไกลคมนาคม เชน จังหวัดเชียงใหม แมฮอ งสอน เชียงราย
ลําปาง แพร นาน และอํานาจเจริญ จะดําเนินงานในลําดับตอมาโดยใหพิจารณาความพรอม
และศักยภาพของหนวยงานที่เปนแกนกลางดําเนินงานในแตละพื้นที่เปนสําคัญ
อพ.สธ. ประสานและรวมมือกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชน จังหวัด ตาง ๆ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร
สถาบันการศึกษาตางๆ ฯลฯ กําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช เปนระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผน
แมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชดั เจน พรอมทัง้
วางแผนปฏิบตั ิงานรวมกัน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
โดยเนนการดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรก กอนพิจารณาขยายผล
ออกไป โดยแตละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของ
หนวยในแตละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
โดยมี อพ.สธ. เปนผูสนับสนุนดานวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาตาง ๆ ทีร่ วมสนอง
พระราชดําริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่
1. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา พื้นที่เปาหมาย บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร ของหนวยงาน
นั้น ๆ หรือพื้นที่ทจี่ ะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเชน พื้นที่สรางอางเก็บน้ํา สราง
ศูนยการคา พื้นที่สรางถนน การขยายทางหลวงหรือเสนทางตาง ๆ พื้นที่สรางสายไฟฟาแรงสูง
และในพื้นที่อนื่ ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
2. การเก็บรวบรวมตัวอยางแหง และตัวอยางดองเพื่อเปนตัวอยางในการศึกษาหรือเก็บ
ในพิพิธภัณฑพืช พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยา
3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอยางในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ตนพืชมีชีวิต
ชิ้นสวนพืชที่มีชีวิต (เพื่อนํามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และสําหรับทรัพยากร
อื่น ๆ สามารถเก็บตัวอยางมาศึกษาได เชน ตัวอยางของสัตว จุลินทรีย หิน ดิน น้าํ ฯลฯ
*หมายเหตุ
ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจัดการและ
เก็บเขาสูงานฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
พื้นที่เปาหมาย
กิจกรรมปลูกรักษาเปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
โดยการนําพันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย เชน ในศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ที่มีอยู 6 ศูนยทั่วประเทศ พื้นที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรม
วิชาการเกษตร พื้นที่จังหวัด พื้นที่สถาบันการศึกษา นําเขารวมสนองพระราชดําริ และยังมี
การเก็บรักษาในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสาร
พันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา และศูนยอนุรกั ษ
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ
อพ.สธ. ดําเนินการประสานงาน สนับสนุนดานวิชาการรวมกับหนวยงานที่รว มสนอง
พระราชดําริ เชน จังหวัด ตาง ๆ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาตาง ๆ ฯลฯ กําหนดพืน้ ที่
เปาหมายในการดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เปนระยะๆ ละ 5 ป ใหสอดคลอง
กับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะใน
สวนของหนวยงานของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชดั เจน ทั้งในเรื่อง
โดยเนนการดําเนินงานในพื้นที่
วิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ
เปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรกกอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแตละหนวยงานเปน
ผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยในแตละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มี
การประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปลูกรักษา
1. การปลูกรักษาตนพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาตนพืชมีชีวิตลักษณะปา
พันธุกรรมพืช มีแนวทางดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพื้นที่และสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน งานขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งาน
จัดทําแผนทีต่ น พันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรม
2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคกอนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบตาง ๆ
3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของ
ธนาคารพันธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ
4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแตละชนิด ศึกษาการ
ฟอกฆาเชือ้ ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยื่อในระยะ
สั้น ระยะกลาง ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และศึกษาการขยายพันธุ
โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) ของพืช สัตว และจุลินทรีย เพื่อการ
นําไปใชประโยชนเชนการวิเคราะหลายพิมพดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุพืช เปนตน
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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6. การสรางสวนพฤกษศาสตร สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะตาง ๆ การปลูกพืชใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานขอมูล ที่สามารถใชประโยชนไดในอนาคต
7. งานขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทํา
แผนทีต่ นพันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรมของพืชที่ปลูก
8. ในกรณีที่เปนพันธุกรรมสัตวหรือจุลินทรีย ใหดําเนินการใหมีสถานที่หรือ
หองปฏิบัตกิ ารทีจ่ ะเก็บรักษาไดอยางปลอดภัย
*หมายเหตุ
ขอมูลที่ไดจากกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเขาสู
งานฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
2. กรอบการใชประโยชน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของ
ทรัพยากรตาง ๆ ใน อพ.สธ. ทั้งในดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงาน
เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และเอื้ อ อํ า นวยประโยชน ต อ กั น รวมทั้ ง พั ฒ นาระบบข อ มู ล
สารสนเทศ อพ.สธ. ใหเปนเอกภาพ สมบูรณและเปนปจจุบัน โดยบรรลุจุดมุงหมายตามแนว
พระราชดําริ โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชน
พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาพันธุพืช

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
เปาหมาย
เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ที่สํารวจ
เก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ใน
ดานสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม สําหรับในหองปฏิบัติการมี
การศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใชประโยชนในดานอื่นๆ เพื่อ
ศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากรตาง ๆ โดยการดําเนินการในกิจกรรมนี้เปาหมายเพือ่
การอนุรกั ษและใชประโยชนทรัพยากรทัง้ สามฐานทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา มีการวางแผนและดําเนินการ
วิจัยศักยภาพของทรัพยากรตาง ๆ ในดานพืชนําไปสูการพัฒนาพันธุพืช พันธุสัตว สายพันธุ
จุลินทรีย ตามแนวพระราชดําริ และมีแนวทางนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนไดอยางยั่งยืน
โดยมี อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ สงเสริม และทําหนาที่เปนแกนกลางในการ
ดําเนินงานดานวิชาการและการวิจยั
รวมกับหนวยงานทีร่ วมสนองพระราชดําริ
เชน
มหาวิทยาลัยตาง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปาไม ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย กรม
พัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
ฯลฯ
โดยกําหนดพื้นที่เปาหมายและ
ทรัพยากรตาง ๆ ในการดําเนินงานอนุรักษและใชประโยชน เปนระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลอง
กับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะใน
สวนของหนวยของตนใหชดั เจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชดั เจน ผานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนในทรัพยากรตาง ๆ
1. การวิเคราะหทางกายภาพ เชน ตัวอยางดิน คุณสมบัติของน้ํา จากแหลงกําเนิด
พันธุกรรมดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ
2. การศึกษาทางดานชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของ
พันธุกรรมพืชที่คดั เลือกมาศึกษา เปนตน
3. การศึกษาดานโภชนาการ องคประกอบของสารสําคัญในพันธุกรรมพืช ไมวาจะเปน
รงควัตถุ กลิ่น ตลอดจนสารดานเภสัชวิทยา สารที่มีฤทธิ์ตาง ๆ ของพันธุกรรมพืชเปาหมาย
4. การศึกษาการขยายพันธุพืชดวยการขยายพันธุตามปกติ และการขยายพันธุโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
5. การศึกษาดานการปลูก (พันธุกรรมพืช) เลี้ยง (ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ) ใหได
ผลผลิตตามทีต่ องการ การศึกษาการเขตกรรมของพันธุกรรมพืชที่ตอ งการ
6. การศึกษาการจําแนกสายพันธุโดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อนําไปสูการพัฒนาพันธุพืช
สัตว และจุลินทรีย เพื่อเก็บเปนลายพิมพดีเอ็นเอพืชชนิดนั้น ๆ ไวเพื่อนําไปใชประโยชนตอ ไป
7. การจัดการพื้นที่ที่กาํ หนดเพื่อการอนุรักษและพัฒนา เชน ศูนยเรียนรูตา ง ๆ ซึ่งเปน
ศูนยฯ ตัวอยาง เพื่อการเรียนรูการใชประโยชนทรัพยากรอยางยัง่ ยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง อีกทั้งศูนยฯ เหลานี้สามารถใชประโยชนใหเปนศูนยฝกอบรม ในดานอนุรักษและใช
ประโยชนทรัพยากรไดในอนาคต
ตัวอยางเชน อพ.สธ. ไดจัดตั้งศูนยเรียนรู อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากร
อยางยัง่ ยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคในการดําเนินงานของ
อพ.สธ. เริ่มดําเนินการใน 5 ศูนย ของ อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริที่
กระจายอยูต ามภูมิภาคตาง ๆ ไดแก
1) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีควิ้ จ.นครราชสีมา
2) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังมวง จ.สระบุรี
3) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. สวนอุไทยธรรม อ.รังสิต
จ.ปทุมธานี
4) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค
5) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
(พื้นที่ของหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
เปาหมาย
เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา
รวมกับหนวยงานทีร่ วมสนองพระราชดําริ บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม การศึกษา
ประเมิน การอนุรกั ษ และการใชประโยชน รวมทั้งงานจัดทําฐานขอมูลพรรณไมแหง
นอกจากนั้นยังรวมถึงฐานขอมูลทรัพยากรอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เชน ฐานขอมูล
ของสัตว และจุลินทรีย การจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ขอมูลตาง ๆ จากการทํางานใน
กิจกรรมที่ 1-4 โดยทําการบันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลและมีระบบที่
เชื่อมตอถึงกันไดทั่วประเทศ โดยเชือ่ มโยงกับฐานขอมูลทรัพยากรของหนวยงานทีร่ วมสนอง
พระราชดําริ อพ.สธ. นําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรตาง ๆ โดยที่ อพ.สธ.
เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรูปแบบในการทํา
ฐานขอมูล โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานเปนระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนว
ทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของ
หนวยของตนใหชดั เจน
พรอมทัง้ วางแผนปฏิบัติงานรวมกันใหชดั เจน
ผานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมศูนยขอ มูลพันธุกรรมพืช
1. อพ.สธ. รวมกับหนวยงานทีร่ วมสนองพระราชดําริ จัดทําฐานขอมูลระบบดิจิตอล
และพัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบศูนยขอ มูลทรัพยากรตาง ๆ รวมกัน เชนโปรแกรมการจัดการ
ฐานขอมูลทรัพยากรทองถิน่ ดานการสํารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ การประเมินคุณคา
พันธุกรรมทรัพยากร และการใชประโยชน
2. นําขอมูลของตัวอยางพืชที่เก็บรวบรวมไวเดิมโดยหนวยงานทีร่ วมสนองพระราชดําริ
องคกรอื่น เชน กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน เขา
เก็บไวในระบบฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.
3. นําขอมูลทีไ่ ดจากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรตาง ๆ เชน
ขอมูลการปลูกรักษา ขอมูลการใชประโยชนจากทรัพยากร ขอมูลวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ขอมูลพันธุไมจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เขาเก็บไวในศูนยขอมูลพันธุกรรม
พืช เพื่อการประเมินคุณคาและนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรอืน่ ๆ
4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ใหมี
เอกภาพ มีความสมบูรณและเปนปจจุบัน ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได
โดยเฉพาะฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เปนศูนยกลางและวางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือขาย
ระบบขอมูลสารสนเทศ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เพื่อใหสามารถ
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เชื่อมโยงและใชรวมกันไดอยางกวางขวาง อาจผานทางเว็บไซต ที่มีระบบปองกันการเขาถึง
ฐานขอมูล
5.หนวยงานรวมสนองพระราชดําริ มีความประสงคทจี่ ะดําเนินการแบงปนหรือเผยแพร
ขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวของในงาน อพ.สธ. จําเปนตองขออนุญาตผานทาง อพ.สธ. กอน เพื่อขอ
พระราชทานขอมูลนั้น ๆ และขึ้นอยูกบั พระราชวินจิ ฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ใหดาํ เนินการทําหนังสือแจงความประสงค
มายัง ผูอาํ นวยการ อพ.สธ. ลวงหนาอยางนอย 1 เดือน)

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
เปาหมาย
เปนกิจกรรมที่นําฐานขอมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใชในการพิจารณาศักยภาพของ
พันธุพืช พันธุสัตว พันธุจุลินทรีย ฯลฯ อพ.สธ.มีหนาที่ประสานกับนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิของ
หนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ วิเคราะหขอมูลและคัดเลือกสายตนเพื่อเปนพอแมพันธุ
พืช พรอมกับวางแผนพัฒนาพันธุระยะยาวและนําแผนพัฒนาพันธุขึ้นทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินจิ ฉัยและพระราชทานแผนพัฒนา
พันธุและพันธุกรรมที่คดั เลือก ใหหนวยงานที่มคี วามพรอมนําไปปฏิบัติ พันธุพืชที่อยูใน
เปาหมาย ไดแกพันธุพืชสมุนไพร พันธุพืชพื้นเมืองตาง ๆ ที่สามารถวางแผนนําไปสูการพัฒนา
ใหดยี ิ่งขึ้นเหมาะสมตอการปลูกในพื้นที่ตา ง ๆ ในประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา
ประสานงาน รวมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานเปนระยะ ๆ
ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. และจัดทํา
แผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกัน
ใหชดั เจน ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
1. คัดเลือกพันธุพืชที่ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลววาควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุเพื่อ
การใชประโยชนตอไปในอนาคต
2. ดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายแผนการพัฒนาพันธุพืชทีค่ ัดเลือกแลว เพื่อใหสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับ
หนวยงานที่มศี ักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชชนิดนั้น ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย
3. ประสานงานเพื่อใหหนวยงานที่มคี วามพรอมในการพัฒนาพันธุพืชดําเนินการ
พัฒนาพันธุพืช และนําออกไปสูประชาชน และอาจนําไปปลูกเพื่อเปนการคาตอไป
4. ดําเนินการจดสิทธิบัตรพันธุพืชใหมทไี่ ดมาจากการพัฒนาพันธุพืชดั้งเดิม เพื่อ
ประโยชนของมหาชนชาวไทย
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*หมายเหตุ
กิ จ กรรมนี้ ค รอบคลุ ม ไปถึ ง การวางแผนพั ฒ นาพั น ธุ ข องทรั พ ยากรชี ว ภาพอื่ น ๆ ที่
นอกเหนือจากพืช เชน สัตว และจุลินทรีย เปนตน

3. กรอบการสรางจิตสํานึก
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรมพืชของ
ประเทศ จนตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรที่ ก อ ให เ กิ ด
ประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานไดแก กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสราง
จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
เปาหมาย
เปนกิจกรรมสรางสรางจิตสํานึก ใหเยาวชน ประชาชนชาวไทย ใหเขาใจถึง
ความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศ โดยที่ อพ.สธ.
เปนที่ปรึกษา ประสานงาน รวมมือ สนับสนุนใหโรงเรียนและสถาบันการศึกษา เปนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ ให
ดําเนินการในกิจกรรมนี้ โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานเปนระยะ ๆ ละ 5 ป ให
สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.
และจัดทําแผน
ประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบตั ิงานรวมกันใหชดั เจน
ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนัน้ ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
1.งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เปนนวัตกรรมของการเรียนรูเพื่อนําไปสูการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของประเทศไทย นําไปสูการพัฒนาคนใหเขมแข็งรูเทาทัน
พรอมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
1.1 อพ.สธ. กําหนดจุดมุงหมายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดย
สรางจิตสํานึกใหเยาวชน นักเรียนเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรจู ัก
หวงแหนและรูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยมีคูมือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโดยตรงมาที่
อพ.สธ. โดยสามารถติดตอขอใบสมัครไดที่
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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 โดยใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนที่รวบรวมพืชพรรณไมทองถิ่นและรวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่นของพืชพรรณ เปนที่เก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควา
และนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชเปนสื่อการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ใชปจจัยพืช
เปนปจจัยหลักในการเรียนรู
1.3 โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รวมกับองคการบริหารสวนทองถิ่น
และชุมชน จัดทําหลักสูตรทองถิ่นในการสํารวจจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น (ดูรายละเอียดใน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 5 ปที่หา ในหนังสือจากยอดเขาถึงใตทะเล 4)
1.4 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่ทาํ อยูเดิมใหครบถวนตามคุณสมบัตแิ ละเกณฑมาตรฐานทิ่ อพ.สธ.
กําหนดและนําไปสูการประเมินเพื่อรับปายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
1.5 การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของสมาชิกใหม ควรดําเนินงานให
เปนไปตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐานที่ อพ.สธ. กําหนดขึ้น และรับคําแนะนําจากคณะ
ผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 7
1.6 อพ.สธ. ประสานรวมมือกับหนวยงานหลักที่เกี่ยวของดําเนินการจัดนิทรรศการ
แสดงผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตามแนวพระราชดําริฯ
โดยคัดเลือกจาก
โรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเนนและใหความสําคัญใน
เรื่องกระบวนการ และผลลัพธการดําเนินงานเปนหลัก อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
1.7 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุน
ในการดําเนินงานรวมกับ อพ.สธ. รวมกันพิจารณาและวางแผน เพื่อนําแนวทางดําเนิน งาน
อพ.สธ. บรรจุไวในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับตาง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
2. พิพิธภัณฑ
เปนการขยายผลการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ไปสูประชาชน
กลุมเปาหมายตาง ๆ ใหกวางขวางยิง่ ขึ้น โดยใชการนําเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ ซึ่งเปนสื่อ
เขาถึงประชาชนทั่วไป ตัวอยางเชน
2.1 งานพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มชี ีวิต ดําเนินการโดยศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และจังหวัดตาง ๆ จัดทําแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษพันธุ
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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กรรมพืชในลักษณะโดยมีกจิ กรรมตาง ๆ ที่ถูกตองและครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
ไวในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 งานพิพิธภัณฑพืช ดําเนินการโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เชนกรม
อุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยตาง ๆ
หนวยงานเหลานี้มีผูเชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร ดูแลอยู
2.3 งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ดําเนินการโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราช
ดําริ เชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา
2.4 งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เชน พิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนอง
พระราชดําริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ
2.5 งานพิพิธภัณฑทองถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหนวยงานทีร่ วมสนอง
พระราชดําริ
2.6 นิทรรศการถาวรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรตาง ๆ
2.7 ศูนยการเรียนรู
3. งานอบรม
อพ.สธ. ดําเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน, งานฝกอบรม
ปฏิบัติการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรทองถิ่น หรืองานที่เกี่ยวของกับการสรางจิตสํานึกใน
การอนุรกั ษทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนยฝกอบรมของ อพ.สธ. รวมกับหนวยงานทีร่ วมสนอง
พระราชดําริ ที่กระจายอยูต ามภูมิภาคตาง ๆ ตัวอยางเชน
1) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีควิ้ จ.นครราชสีมา
2) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. สวนอุไทยธรรม อ.รังสิต จ.ปทุมธานี
4) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟา จ.นครสวรรค
5) ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง 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.ชลบุรี
(พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
8) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (อพ.สธ.-องคการสวนสัตวฯ)
9) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี
*หมายเหตุ
ถาหนวยงานอื่นเปนผูดําเนินงานจัดฝกอบรมในลักษณะเดียวกันเชนการอบรมอาสา
สมัคร/ประชาชน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือนักเรียนในหมูบาน ในพื้นที่ปกปกพันธุ
กรรมพืช ใหอยูในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช
เปาหมาย
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน
รูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวของและสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูใ นกรอบของแผนแมบท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปดโอกาส
ใหเยาวชนและประชาชนไดสมัครเขามาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขา
ตาง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และให
แนวทางการศึกษา ไดแก ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ. ซึ่งจะเปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของ
ประเทศใหแกเยาวชนและประชาชนชาวไทยตอไป โดยที่ อพ.สธ. ประสานงานหนวยงานทีร่ วม
สนองพระราช ดําริ ใหดาํ เนินการในกิจกรรมนี้ โดยกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานเปน
ระยะ ๆ ละ 5 ป ใหสอดคลองกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.
และจัดทําแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนใหชัดเจน พรอมทั้งวางแผนปฏิบัตงิ าน
รวมกันใหชัดเจน ผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ
แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช
1. อพ.สธ. เปนเจาภาพรวมกับหนวยงานทีร่ วมสนองพระราชดําริที่มคี วามพรอมใน
การดําเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญทุก ๆ 2 ป
ตามที่ไดพระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเพื่อเสนอ
ผลการดําเนินงานของ อพ.สธ. สําหรับในระยะ 5 ปที่หา
กําหนดเปาหมายในการจัดการ
ประชุมใหญดงั นี้
พ.ศ. 2554 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ
สถานที่: ศูนยฝกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จ.นครราชสีมา
พ.ศ. 2556 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสูตาโลก
สถานที่: เขื่อนศรีนครินทร การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จ.กาญจนบุรี
พ.ศ. 2558 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพยสงิ่ สินตน
สถานที่: มหาวิทยาลัยขอนแกน จ.ขอนแกน
นอกจากการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทีจ่ ัดทุก ๆ สองปนี้ ยังมีการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค, การรวมจัดแสดง
นิทรรศการกับหนวยงานทีร่ วมสนองพระราชดําริแตละหนวยงาน, การนําเสนอผลงานวิจัยของ
เจาหนาทีแ่ ละนักวิจัย อพ.สธ. ในงานประชุมวิชาการตาง ๆ ระดับประเทศ เปนตน
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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2. หนวยงานและผูมีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให อพ.สธ. (โดยการทูลเกลาฯ ถวาย
โดยผานทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใชในกิจกรรม อพ.สธ.)
3. การดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนใหมีผูสมัครเปนสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่
ชมรมทั้งสอง มีการดําเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแมบทของ อพ.สธ.
เช น เข า ไปศึ ก ษาทํ า งานวิ จั ย ในพื้ น ที่ ป กป ก พั น ธุ ก รรมพื ช อพ.สธ. ร ว มในกิ จ กรรมสํ า รวจ
ทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กําหนด
4. ของหน ว ยงานที่ ร ว มสนองพระราชดํ า ริ เ อง แต ผ า นความเห็ น ชอบจาก อพ.สธ.
หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ สามารถดําเนินการฝกอบรมในการสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชและทรัพยากรตาง ๆ เพื่อสนองพระราชดําริตามแผนแมบท อพ.สธ. เพื่อ
สนับสนุนในกิจกรรมที่ 1-7 ตามแผนแมบทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝกอบรมตามสถานที่
ต า ง ๆ ของหน ว ยงานนั้ น ๆ เอง หรื อ ขอใช ส ถานที่ ข อง อพ.สธ. โดยร ว มกั บ วิ ท ยากรของ
อพ.สธ. หรือเปนวิทยากร
5. การทําหลักสูตร ทองถิ่นของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ตามแผนแมบทของ อพ.สธ.
6. การเผยแพรโดยสื่อตาง ๆ เชน การทําหนังสือ วีดีทัศน เอกสารเผยแพร เว็บไซต
ประชาสัม พันธ ที่ได รับ ความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนั บสนุน งานกิ จ กรรมต า ง ๆ ของ
อพ.สธ. สามารถใชสัญลักษณของ อพ.สธ. ไดเมื่อไดรับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
7. การจั ด งานประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการต า ง ๆ ของหน ว ยงานที่ ร ว มสนอง
พระราชดําริ ในสวนที่เผยแพรงานของ อพ.สธ. และไดรับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
8. หนวยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเปนอาสาสมัครในการรวมงานกับ อพ.สธ.
9. การดําเนินงานอื่น ๆ เพื่อเปนการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.
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แนวทางและมาตรการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา
เพื่ อให บ รรลุ วัต ถุประสงค แ ละเป า หมายที่กํ า หนดไวขา งตน จึงกํา หนดยุท ธศาสตร
แนวทางและมาตรการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554–กันยายน พ.ศ. 2559) ขึ้นเพื่อเปนหลักในการบริหาร
โครงการใหกับหนวยราชการที่จัดทําโครงการ เพื่อ "สนองพระราชดําริ " หรือเพื่อ "สนับสนุน"
หรือการนําแนวทาง โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไปดําเนินการ
เพื่อใหการดําเนินงานอยูในกรอบอันเดียวกัน ปองกันความสับสน ทั้งในสาระและงบประมาณ
พรอมทั้งการดําเนินงานตามแนวพระราชดํารัสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานใน
พระราชวโรกาสตางๆ และอยูในกรอบพระราชดําริ สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีดังนี้
1. การสนองพระราชดําริโดยหนวยงานและองคกรตาง ๆ
1.1 การขอสนองพระราชดําริโดยขอพระราชานุญาต
ไดแกหนวยงาน ระดับกระทรวง กรม มหาวิทยาลัย เปนตน
เมื่อหนวยงานตาง ๆ มีความสนใจที่จะสนองพระราชดําริใน อพ.สธ. ใหดําเนินการดังนี้
1.1.1 ประสานงานเพื่อขอเขาทําความเขาใจในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยติด
ตอมาที่ รองผูอ ํานวยการ อพ.สธ. หรือ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เพื่อทําความเขาใจใน
แนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ.
1.1.2 เมื่อหนวยงานไดศึกษาและทําความเขาใจในแนวทางการสนองพระราชดําริอยาง
ถองแทแลว ใหทาํ หนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต พรอมรางรายชือ่ คณะกรรมการ
ดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ เพื่อขอเขารวมสนองพระราชดําริใน 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 ขอพระราชานุญาตใหรวมสนองพระราชดําริตอไป (ตัวอยางการทําหนังสือขอ
สนองพระราชดําริ ในภาคผนวกหนาที่ 94)
1.1.3
ขอพระราชานุญาตแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.
สนอง
พระราชดําริโดยหนวยงานนั้น ประกอบดวย หัวหนาหนวยงาน หรือ หัวหนาสวนราชการนั้น ๆ
เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงาน และมีคณะกรรมการประกอบดวย รองประธานซึ่งเปน
รองหัวหนาหนวยงาน หรือหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของ และใหแตงตั้ง เลขานุการ
คณะกรรมการ อพ.สธ. ทําหนาที่เปนรองประธานคนสุดทาย สวนคณะกรรมการใหเปน
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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หนวยงานยอยใหหนวยงานนั้น ๆ ที่พรอมดําเนินการในการสนองพระราชดําริ สําหรับฝาย
เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานใหเปนหนวยงานหรือบุคคลทีท่ ําหนาที่ประสานงานกับ
คณะกรรมการฯ ในหนวยงานนั้น ๆ และทาง อพ.สธ. ไดเปนอยางดี นอกจากนั้นฝาย
เลขานุการฯ
ยังมีหนาทีใ่ นการจัดการรับผิดชอบในการจัดการประชุม
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน อพ.สธ. ของแตละหนวยงานในภาพรวมทั้งหมด ตัวอยาง คณะกรรมการดําเนินงาน
อพ.สธ. ของหนวยงานที่รว มสนองพระราชดําริ เชน คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. สนอง
พระราชดําริโดยกองทัพเรือ (อพ.สธ.-ทร.)
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. สนอง
พระราชดําริโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(อพ.สธ.-กฟผ.)
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน อพ.สธ. สนองพระราชดําริโดยจังหวัดอุตรดิตถ (อพ.สธ.-จ.อุตรดิตถ) เปนตน
1.1.4 เมื่อไดรับพระราชทานพระราชานุญาตใหเขารวมสนองพระราชดําริ พรอมทั้งมี
พระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแลวนั้น หนวยงานที่สนองพระราชดํารินั้น ๆ
สามารถดําเนินการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ อยางเปน
ทางการ เพื่อรวมกันจัดทําแผนแมบทของหนวยงานและแผนปฏิบัติการรายปรวมกับ อพ.สธ.
โดยมีกรอบการดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริและเห็นพองตองกัน เพื่อขอพระราชทาน
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 เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย
แลวจะทําหนังสือไปยังสํานักงบประมาณเพื่อยืนยันวา เปนการสนองพระราชดําริใน อพ.สธ.
ดังนั้นการทํากรอบแผนแมบท แผนปฏิบัติ จึงตองเปนไปตามกรอบกิจกรรมของ อพ.สธ. แนว
ทางการดํ า เนิ น งาน การจั ด ทํ า งบประมาณที่ ป ระหยั ด โปร ง ใส และใช เ ฉพาะในงานของ
อพ.สธ. เทานั้น
1.2 การสมัครเขามาสนองพระราชดําริโดยไมตองมีพระราชานุญาต แตโดยการพิจารณา
รับโดยผูอ ํานวยการ อพ.สธ.
1.2.1 องคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาล ในแผนแมบทระยะ 5 ปที่หา อพ.สธ. มี
แนวทางการดําเนินงานในระดับทองถิ่น ซึ่งเปนแหลงทรัพยากรทองถิ่นที่สําคัญ นําไปสูการ
เรียนรู การใชประโยชน และการสรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษทรัพยากรและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนในทองถิ่น อพ.สธ. จึงเชิญชวนใหองคการบริหารสวนทองถิ่นสมัครเขามาขอสนอง
พระราชดําริโดยตรงกับทาง อพ.สธ. โดยองคการบริหารสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล
หรือเทศบาลตําบล ซึ่งสามารถสนองพระราชดําริ 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)
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วัฒนธรรมและภูมิปญญา) โดยที่มคี ณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ. ตําบลที่สนองพระราชดําริ
โดยที่ทางองคการบริหารสวนตําบล หรือเทศบาลตําบล สามารถทําหนังสือเขามา
สนองพระราชดําริโดยตรง ดังตัวอยางในภาคผนวกหนา 88 การแตงตัง้ คณะกรรมการ
ดําเนินงานฐานทรัพยากรทองถิ่น อพ.สธ.-ตําบลที่รว มสนองพระราชดําริ จัดทําแผนแมบท
โครงการอนุรกั ษพันธุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในเรื่องการทําฐานทรัพยากรทองถิน่ ตําบลที่สนองพระราชดําริ (ตัวอยางใน
ภาคผนวกหนา 90) และนําไปสูการประเมินเพื่อรับการประเมินรับปายพระราชทาน ในการ
สนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรทองถิ่น
1.2.2 การขอสนองพระราชดําริของสถาบันการศึกษา เพื่อเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ตัวอยางสถาบันการศึกษาไดแก โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย เปนตน รายละเอียด
ในแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพนั ธุกรรมพืช
ในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (หนา 20)
2. พื้นที่ดําเนินการของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
พื้นที่ที่ใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ใหสอดคลองกับ
แผนแมบท อพ.สธ. นั้น มีหลายลักษณะ
ก. พื้นที่ที่ใชแนวทางดําเนินงานตามกรอบแผนแมบท อพ.สธ.
ไดแกพื้นที่ในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช ใชพื้นที่เปนเปาหมายหลัก เพื่อดําเนินงาน
ในกิจกรรมสําหรับพื้นที่มาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไมไดหมายความวาเปนการนําพื้นที่
นั้นเขามานอมเกลาฯ ถวาย เพื่อใหเปนทรัพยสินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แตหมายถึงเปน
พื้นที่ที่ดําเนินการโดยใชแนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช และในอนาคต
ถ า หน ว ยงานนั้ น ๆ มี นโยบายในการใช พื้ นที่ ปกป กพั น ธุ ก รรมพืช เพื่ อกิ จ กรรมอื่ น ๆ ทาง
หนวยงานสนองพระราชดําริฯ นั้น ๆ สามารถดําเนินการแจงความประสงคเปลี่ยนแปลงขนาด
และขอบเขตพื้นที่มายัง อพ.สธ. แตในกรณีที่เปนพื้นที่ลอแหลมตอการสูญเสียทรัพยากรที่มีคา
อาจตองมีการขอพระราชวินิจฉัย
ข. พื้นที่นอมเกลาฯ ถวาย
-กรณี ที่ เ ป น หน ว ยราชการ หน ว ยราชการที่ น อ มเกล า ฯถวาย พื้ น ที่ นั้ น ต อ งมี
เจาของพื้นที่ที่ถูกตองตามกฎหมาย ผูมีอํานาจสูงสุดของหนวยราชการนั้นจะตองเปนผูลงนาม
ในหนังสือนอมเกลาฯ ถวาย และตองกําหนดขอบเขต มีแผนที่แสดงพื้นที่สวนที่นอมเกลาฯ
ถวายชัดเจน
-กรณีที่เปนเอกชนอาจนอมเกลาฯ ถวายสิทธิการใชพื้นที่ดินของตน พื้นที่นั้นตองมี
เจา ของพื้ นที่ ที่ ถูกตอ งตามกฎหมาย โดยมีก ารกํา หนดสิท ธิก ารใชพื้นที่ ดินของตน กํา หนด
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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ระยะเวลาเพื่ อเป น "โครงการสมทบ" สําหรั บโครงการ อพ.สธ. เชนในกิจกรรมปลู กรั ก ษา
พันธุกรรมพืช โดยใหปลูกรักษาพันธุกรรมพืช โดยสิทธิครอบครองที่ดินยังเปนของเอกชนผู
นอมเกลาฯ ถวาย แตสิทธิและความรับผิดชอบในตนพันธุกรรมพืช เปนของ อพ.สธ. (เฉพาะ
พื้นที่ที่เจาของมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินอยางถูกตองตามกฎหมาย)
-กรณีการนอมเกลาฯ ถวายพื้นที่ของเอกชน และทรงมีพระกรุณารับไวแลวเปนของ
โครงการ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง ซึ่งหมายถึงการที่ทรงพระกรุณารับไวนั้น เปนการทรงรับ
ทางพฤตินัย ผูที่นอมเกลาฯ ถวาย จะตองดําเนินการตอไปในทางนิตินัยเพื่อถวายสิทธิ และให
การใชพื้นที่ดังกลาวเปนไปเฉพาะเพื่อ โครงการ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง
ตัวอยางการดําเนินงานในพื้นที่ของหนวยงานทีร่ วมสนองพระราชดําริและมีพระ
ราชวินิจฉัยแลวไดแก พื้นที่เกาะแสมสาร และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขา
หมาจอ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดย อพ.สธ.–ทร. พื้นที่ กองการเกษตรและสหกรณ
สํานักงานทหารพัฒนาหนวยบัญชาการทหารพัฒนา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดย
อพ.สธ.-นทพ.
สําหรับการดําเนินงานและพัฒนาในพื้นที่ยังไมมีพระราชดําริหรือพระราชวินิจฉัย
หรือที่มแี นวคิดการดําเนินงานในการอนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ประสานการดําเนินงานกับ
จังหวัดหนวยงานตางๆ องคการบริหารสวนทองถิ่น ที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันพิจารณาวางแผน
ดําเนินงาน ทัง้ นี้ใหพิจารณาความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะเรื่องความพรอมของพื้นที่ทจี่ ะ
ดําเนินงาน ความพรอมของหนวยงาน ศักยภาพของหนวยงาน และทรัพยากรดําเนินงาน
โดยใหนาํ แผนการดําเนินงานขึ้นทูลเกลาฯถวาย ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยกอน
3. การดําเนินงานในทรัพยากรตาง 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
เพื่อประสิทธิภาพในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
และสอดคลองกับการ
บริหารงานภาครัฐในกระบวนการพัฒนาปกติ จึงเห็นควรกําหนดองคกรการบริหารงาน อพ.สธ.
ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554–กันยายน พ.ศ. 2559) ประกอบดวย
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4.1 ระดับนโยบาย ไดแก
คณะกรรมการโครงการอนุ รัก ษพั นธุก รรมพืช อั นเนื่อ งมาจากพระราชดํ า ริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คณะกรรมการ อพ.สธ.) (ดูรายชื่อใน
ภาคผนวก)
องคประกอบของคณะกรรมการ อพ.สธ.
1. เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนประธาน
2.หัวหนาสวนราชการ หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริรวมเปนคณะกรรมการ
3.รองหั ว หน า สํ า นั ก งาน อพ.สธ. ฝ า ยวิ ช าการ เป น เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
อพ.สธ.
หนาที่และภารกิจของคณะกรรมการ อพ.สธ.
- รับนโยบายและกรอบการดําเนินงานของสวนราชการ หนวยงาน ในการสนอง
พระราชดําริ หรือสนับสนุน อพ.สธ.
- หั ว หน า สว นราชการ หน ว ยงาน และองค ก ร มีห น า ที่ แ ตง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดําเนินงานของตน โดยเสนอรายชื่อผานเลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ.
เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาทขอพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการ
อพ.สธ.
- หั ว หน า ส ว นราชการ หน ว ยงาน และองค ก รอํ า นวยการ สนั บ สนุ น ให ก าร
ดําเนินงานอพ.สธ. ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนใหเปนไปเปาหมายและวัตถุประสงค
ตามแผนแมบท อพ.สธ.
4.2 ระดับปฏิบัติ ไดแก
4.2.1 คณะที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีประธานคณะ
ที่ปรึกษาและประสานงาน
มีหนาที่ใหการปรึกษาแกประธานคณะกรรมการ อพ.สธ. และหนวยงานรวมสนอง
พระราชดําริตา ง ๆ รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
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.
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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ของแตละหนวยงานในภาพรวมทั้งหมด โดยเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ ผานความเห็นชอบ
จากเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบฝา
ละอองพระบาท ขอพระราชทานพระราชานุญาตแตงตั้ง เพื่อสนับสนุนในการดําเนินงาน
อพ.สธ. ตอไป ในกรณีของจังหวัดตาง ๆ จังหวัดที่เขารวมสนองพระราชดําริ เปนคณะกรรมการ
ระดั บจังหวั ด โดยมีผูว าราชการจังหวั ดหรือรองผู วาราชการจั งหวัดมอบหมายเปนประธาน
คณะกรรมการดําเนินงาน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 1.1 การขอสนองพระราชดําริโดยขอ
พระราชานุญาต)
องคประกอบของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน
1. คณะกรรมการดําเนินงานฯประกอบดวยหัวหนาสวนราชการ บุคลากรจากองคกร
ในพื้นที่ดําเนินการ ผูท ี่เกี่ยวของตามความจําเปน ของงาน และอาจมีภาคเอกชนรวมอยูดวย
2. รายนามคณะกรรมการดําเนินงานฯ
- หนวยงานที่เปนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดเสนอ
- หนวยงานอื่นๆ เชน กรมตาง ๆ สถาบันการศึกษาฯ ใหผูบังคับบัญชาสูงสุดของ
หนวยนั้นๆ เสนอ
- ตําแหนงเลขานุการของคณะกรรมการดําเนินงานฯ ใหเปนผูที่ประสานงานไดดี
สามารถติดตามการดําเนินงานไดอยางสม่ําเสมอ ผูดํารงตําแหนงเลขานุการตางวาระกันอาจ
มาจากตางหนวยราชการ และใหมีตําแหนงผูชวยเลขานุการ
- ใหแตละหนวยงานแตงตั้ง เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. เขาไปเปนหนึ่งในรอง
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฯ เพื่อจะไดเขาประชุมติดตามงาน รับทราบปญหาตาง ๆ
และทําความเขาใจในงานของอพ.สธ.ในการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานของหนวยงานใน
ทุกครั้ง
- รายชื่อคณะกรรมการฯ ดังกลาวสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได ทุกครั้งที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงขอใหทาํ หนังสือแจงเปนลายลักษณอักษรมายัง ผอ.อพ.สธ. เพื่อดําเนินการขอ
พระราชทานพระราชานุญาตแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแมบทระยะ 5
ปที่หา
*หมายเหตุ:
เลขานุการคณะกรรมการ
อพ.สธ.
จะเขาไปเปนรองประธาน
คณะกรรมการ ของคณะกรรมการดําเนินงานฯ ในทุกๆ หนวยงานที่รว มสนองพระราชดําริ
ตัวอยางชื่อคณะกรรมการดําเนินงานฯที่ถูกตอง ยกตัวอยางที่สนองพระราชดําริโดย
กองทัพเรือ
ชื่อเต็มคือ

ชื่อยอคือ

โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดยกองทัพเรือ
(อพ.สธ. – ทร.)
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เลขาธิ ก ารพระราชวั ง ในฐานะผู อํ า นวยการอพ.สธ. เป น ผู อ อกคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่สนองพระราชดําริ โดยพระราชานุญาตของสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี โดยแนบรายชื่ อผู ดํา รงตํา แหน ง ในขณะนั้น ๆ
เพื่ อ ให เ กี ย รติ แ ก ผู ร ว มสนองพระราชดํ า ริ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงผู ดํ า รงตํ า แหน ง ใน
คณะกรรมการ ขอใหทําหนังสือแจงไปที่ อพ.สธ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบฯ ตอไป
หนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน
- จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานที่มหี ัวหนาสวนราชการนั้น ๆ เปนประธาน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
- รางและจัดทําแผนแมบทของหนวยงานใหสอดคลองกับแผนแมบทของ อพ.สธ.
- รางและจัดทําแผนปฏิบัติการรายปใหสอดคลองกับแผนแมบทของ อพ.สธ.
- ดําเนินงานและติดตามงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคลองกับแนว
ทางการดําเนินงานตามแผนแมบท อพ.สธ.
- สนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นทีโ่ ครงการฯ
- จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน
และรายงานประจําปงบประมาณ
- แตงตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดําเนินงานตามแนวทาง
การดําเนินงาน อพ.สธ.
4.2.3 คณะปฏิ บั ติ ง านวิ ท ยาการโครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหนา
คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. เปนประธานโดยการเลือกตั้งจากสมาชิกชมรมฯ โดยมี
สมาชิกชมรมคือนักวิจัย/คณาจารย/อาสาสมัคร จากหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ เปนตน
หนาที่ของคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.-หนวยงาน
รับนโยบายและประสานงานกับ อพ.สธ. มีหนาที่จัดบุคลากรเขาสํารวจ
รวบรวม ศึกษาพืชพรรณและทรัพยากร และงานวิจัยตอเนื่อง ตามแผนงานของ อพ.สธ.

เก็บ

4.2.4 คณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมา
จากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ดูรายชื่อใน
ภาคผนวก) โดยมี รองผู อํ า นวยการ อพ.สธ. เป น ประธานคณะทํ า งาน และเลขานุ ก าร
คณะกรรมการ อพ.สธ. เปนเลขานุการคณะทํางานในแตละกลุมของหนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดําริ 10 กลุม โดยมีคณะทํางานที่มาจากหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ มีหนาที่
พิจารณาใหแนวทางในการจัดทําและปรับปรุงแผนแมบท อพ.สธ. เพื่อใหสอดคลองกับแนวทาง
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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5. แผนแมบท
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 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
ในพื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ (คณะปฏิ บั ติ ง านวิ ท ยาการอพ.สธ. ประกอบด ว ยคณาจารย จ าก
มหาวิทยาลัย สถาบัน การศึกษาตางๆ) เนื่องจากทุกพื้นที่ที่อยูในหนวยงานดําเนินการจะเปน
สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ
5.3 แผนแม บ ทที่ จั ด ทํ า ขึ้ น นั้ น อพ.สธ.จะนํ า ขึ้ น ทู ล เกล า ฯ ถวายสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย
5.4 เมื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยแลว อพ.สธ. นําแผนแมบทของทุกหนวยงานที่รวม
สนองพระราชดําริ ลงในเว็บไซตของ อพ.สธ.และจัดพิมพเผยแพรในภาพรวม
5.5 หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริสามารถพิจารณาปรับปรุงแกไขแผนแมบทได
สามารถแจงเปลี่ยนแปลงแกไขแผนแมบทมาที่ อพ.สธ. อยางเปนลายลักษณอักษร กอนการ
เขียนแผนปฏิบัติการรายปในทุกปงบประมาณ

6. การจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
การทําแผนปฏิบัติก ารจะนํา ไปสูก ารจั ด ตั้ง งบประมาณดํ า เนินงานประจํา ป
โดยในแตละปใหหนวยงานฯ สงรายละเอียดใหกับ อพ.สธ. และอพ.สธ. จะพิจารณาและให
ความเห็นชอบวาเปนไปตามกรอบแผนแมบท กรอบการดําเนินงานหรือไม (ภายในวันที่ 31
สิงหาคม ของทุกป) ทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยแลวจะทําหนังสือไปยังสํานักงบประมาณเพื่อยืนยันวา
เปนการสนองพระราชดําริใน อพ.สธ. ดังนั้นการทํากรอบแผนแมบท แผนปฏิบัติ จึงตอง
เป น ไปตามกรอบกิจ กรรมของ อพ.สธ. แนวทางการดํ า เนิ น งาน การจัด ทํ า งบประมาณที่
ประหยัด โปรงใส และใชเฉพาะใน อพ.สธ. เทานั้น
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)

33
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 เพื่อผูกพันในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป
ของแตละหนวยงานที่รวมสนองพระราชดํารินั้น ๆ
6.2 แผนปฏิบัติงานที่จัดขึ้นในแตละป จะตองคํานึงถึงผลประโยชนทั้งระยะตน
และระยะยาว ครุภัณฑและสิ่งกอสรางตาง ๆ จะตองเปนประโยชนและมีความตอเนื่อง
6.3 การปฏิ บั ติ ตามแผนงานประจํ าป ที่ จั ดทํ าขึ้ นต องได รั บความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ และนําเสนอมายังทานเลขาธิการพระราชวัง
ในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนขั้ นต น เพื่อนําความขึ้นกราบบั งคมทู ลฯ สมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยตอไปหลังจากนั้น อพ.สธ. จะทํา
หนังสือยืนยันวาหนวยงานไดทํางานสนองพระราชดําริสอดคลองตามแผนแมบท เพื่อขอรับ
การสนับสนุนไปยังสํานักงานประมาณหรือแหลงทุนตาง ๆ ตอไป

7. แหลงที่มาของงบประมาณในการดําเนินงาน
7.1 งบประมาณของ อพ.สธ.
อพ.สธ. เปนหนวยงานของสํานักพระราชวัง จึงไดรับงบประมาณจากสํานักพระ
ราชวังในการดําเนินงานในกิจกรรมทั้ง 8 ของ อพ.สธ. และครอบคลุมไปถึงการบริหารจัดการ
และติดตามการดําเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
7.2 งบประมาณของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
อพ.สธ. มีหนาที่ประสานงานและสนับสนุนไปยังแหลงทุนตาง ๆ เพื่อให
หนวยงานสนองพระราชดําริดําเนินงานของบประมาณ หรือขอทุนสนับสนุนในการดําเนินงาน
สนองพระราช ดําริ อพ.สธ.ได เมื่อไดเห็นพองตองกันตามเงื่อนไขตาง ๆ และตามกรอบการ
ดําเนินงานตามแผนแมบทของ อพ.สธ. โดยที่การใชจา ยงบประมาณเพื่อการดําเนินงานใน
อพ.สธ. ตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวของการของบประมาณ และตองเปนลักษณะ
ประหยัด เหมาะสม มีความชัดเจนทุกขั้นตอน และใชเฉพาะในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ
อพ.สธ. เทานั้น (ดูในภาคผนวกหนา 71)
7.2.1 งบประมาณปกติประจําปของหนวยงาน หรือขอตั้งงบประมาณเฉพาะจาก
สํานักงบประมาณเพื่อการรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
7.2.2 ในกรณีที่หนวยงานขอตั้งงบประมาณ เพื่อการรวมสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
นั้น จําเปนตองไดผานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานนั้น ๆ มีมติที่
ประชุมและทําหนังสือแจงมาที่ อพ.สธ. หรือมีการประสานงานกับทาง อพ.สธ. เพื่อใหไดรับความ
เห็นชอบจากเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. ในเบื้องตนกอน หลังจากนั้น
เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. จะนําความกราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระเทพ
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และทําหนังสือประสานสนับสนุน
ไปยังผูอํานวยการสํานักงบประมาณตอไป
7.2.3 งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7.2.4 งบประมาณจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือแหลงทุนวิจยั อืน่ ๆ ที่เหมาะสม
7.2.5 งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) (ตามระเบียบวิธีการของบประมาณ กปร.)
8. รายงาน
8.1 หนวยงานราชการที่รวมสนองพระราชดําริ จะตองทํารายงาน แสดงความกาวหนา
ของการดําเนินงานทุกๆ 6 เดือน เพื่อสงใหผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ สรุปและนําทูลเกลาฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
8.2 รายงานดังกลาวเปนรายงานเพื่อการดําเนินงานในหนวยราชการเทานั้น การจะนํา
เผยแพรตอ งขออณุญาต อพ.สธ. ไมวาเปนการเผยแพรในรูปแบบใด
8.3 อพ.สธ. จัดทํารายงานประจําป ทําแผนปฏิบัติการรายปในสวนของ อพ.สธ. และ
ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
มีการประชุมประจําปของคณะกรรมการดําเนินงาน
อพ.สธ. เพื่อสรุปผลงานประจําปของหนวยงานทีร่ วมสนองพระราชดําริทุกหนวยงาน โดยมีทาน
เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เปนประธาน และทูลเกลาฯ ถวายรายงาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ มีพระราชวินิจฉัยตอไป
9. การเผยแพรและเอกสารเผยแพร
หน ว ยราชการ องค กร บุ ค ลากรที่ รว มสนองพระราชดํ า ริ ใ น อพ.สธ. อาจเผยแพร
ผลงานหรือจัดทําเอกสารหรือเผยแพรงานในสวนที่ตนรวมปฏิบัติได แตตองสงรางเอกสารที่จะ
เผยแพรนั้น ใหกับทาง อพ.สธ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอนเผยแพร
10. การติดตามประเมินผลโครงการ
10.1 ใหมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดํารินั้น ๆ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง และใหคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน จัดการ
ประชุมและรายงานผลใหคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ทราบอยางสม่ําเสมอ เพื่อรับทราบ
ผลงานและอุปสรรคตาง ๆ
10.2 การติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ โดยที่คณะ
กรรมการดําเนินงานของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ สงรายงานแสดงความกาวหนาของ
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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การดําเนินงานทุก ๆ 6 เดือน และรายงานประจําปทกุ ๆ ป ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป
โดยผานทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ อพ.สธ. เพื่อนําความกราบบังคมทูลฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10.3 รองผูอํานวยการ อพ.สธ. (นายพรชัย จุฑามาศ) และ/หรือ เลขานุการคณะ
กรรมการ อพ.สธ. (ดร.ปยรัษฎ ปริญญาพงษ เจริญทรัพย) เขารวมประชุมชี้แจงและรวม
พิจารณาในการดําเนินงานรวมสนองพระราชดําริ
รวมถึงไปเยี่ยมเยียนและติดตามงานกับ
หนวยงานและรวมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินงานในแตละหนวยงานที่สนองพระราชดําริ
ตามวาระที่เหมาะสมและทีจ่ ัดขึ้น
10.4 การประเมินผลการดําเนินงาน อพ.สธ. กระทําโดยคําสั่งของผูอาํ นวยการ
อพ.สธ.เทานั้น หนวยราชการที่รวมสนองพระราชดําริ หากมีความประสงคใหมีการประเมินผล
การดําเนินงาน ในสวนที่ตนรวมสนองพระราชดําริ จะตองสงรางโครงการประเมินผลให
ผูอํานวยการอพ.สธ. พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
10.5 การประเมินผลการดําเนินงาน อพ.สธ. สํานักพระราชวัง สามารถดําเนินการได
โดยความเห็นชอบของเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอาํ นวยการ อพ.สธ. เทานั้น
11. ขอบเขตการใชแนวทางการดําเนินงาน
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
ระยะเวลาดําเนินงานรวม 5 ป (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559)
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ภาคผนวก
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ประมวล
พระราชดําริ
พระราชกระแส
พระราชวินิจฉัย
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชดําริ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและจุดเริ่มตน อพ.สธ.
1) พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปกรักษายางนา
ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ
แรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถไฟ ตอมาเสด็จฯ โดยรถยนต เมื่อเสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมีตน
ยางขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดําริทจี่ ะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปนสวนสาธารณะดวย
พระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคเพราะมีราษฎรเขามาทําไรทาํ สวนใน
บริเวณนั้นมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหมในอัตราทีไ่ มสามารถจัดได
2) พ.ศ. 2504 ปาสาธิตทดลอง
เมื่อไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได จึงทรงทดลองปลูก
ตนยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระตําหนัก
เปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้น ในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระ
ตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พรอมขาราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน
1,250 ตน ตนยางที่ทายางสูญสิ้นแตพันธุกรรมของยางนาเหลานั้นยังอนุรักษไวไดที่สวนจิตรลดา
ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน
บริ เ วณที่ ป ระทั บ สวนจิต รลดา เพื่ อ ให เ ป นที่ ศึ ก ษาพรรณไมข องนิสิ ต นั ก ศึ กษาแทนที่ จ ะต อ ง
เดินทางไปทั่วประเทศ
3) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเรือ่ งรักษาทรัพยากร
พระบรมราโชวาทในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ดังความตอนหนึ่งวา
”....ธรรมชาติแวดลอมของเรา ไมวาจะเปนแผนดิน ปาไม แมน้ํา ทะเล และอากาศ
มิไดเปนเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เทานั้น หากแตเปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีวติ ของเรา และ
การคุมครองสิ่งแวดลอมของเราไวใหดนี ี้ ก็เทากับเปนการปกปกรักษาอนาคตไวใหลูกหลานของ
เราดวย...”
4) วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเรือ่ งรักษาทรัพยากร
พระราชดํารัสในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ดังความตอนหนึ่งวา
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“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยากรพรอมมูล ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพ
ยากรบุคคล ซึ่งเราสามารถนํามาใชเสริมสรางความอุดมสมบูรณและเสถียรภาพอันถาวรของบาน
เมืองไดเปนอยางดี ขอสําคัญเราตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด คือไมนํามาทุมเทใชใหสิ้น
เปลืองไปโดยไรประโยชน หรือไดประโยชนไมคุมคา หากแตระมัดระวังใชดวยความประหยัดรอบ
คอบ ประกอบดวยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตองเหมาะสม โดยมุงถึง
ประโยชนแทจริงที่จะเกิดแกประเทศชาติ ทั้งในปจจุบนั และอนาคตอันยืนยาว...”
5) พ.ศ. 2528 ทรงใหใชเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนือ้ เยื่ออนุรักษพนั ธุกรรมพืช
ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอม
ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแส
ใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณ
นําไปสูการขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ แลว
อนุรักษไวอีกหลายชนิด ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทย
ในพระที่นั่งอัมพรสถานมงคล ในขณะเดียวกันก็ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรม
ของพื ชเอกลั กษณ ในสภาวะปลอดเชื้อในอุณ หภูมิต่ํา เพื่อ ใหส ามารถนํา มาใชป ระโยชนไดใ น
อนาคต จนทําใหเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมีเนื้อเยื่อ
ขนุนที่รอดชีวิตอยูได 23 เปอรเซ็นต
6) พ.ศ. 2529 ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย
มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อเตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน
เปาหมายคือ หวายขอดํา หวายน้ําผึ้ง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกํา
พวน หวายงวย และหวายขี้เสี้ยน เมื่อขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา และหวายตะคา
ทองแลว ก็ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลานั้นในปายาง
นาใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกที่ศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร และศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส อีกดวย
การดําเนินงานเกี่ยวกับหวายไดมีการขยายผลไปสูความรวมมือระหวางโครงการสวน
พระองคฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับสวนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงรวบรวมพันธุ
หวายขึ้นในพื้นที่ 1,000 ไร ที่ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อป พ.ศ. 2532
และไดนอมเกลาฯ ถวายเปนสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งนอกจาก
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จะเปนสถานที่อนุรักษพันธุหวายชนิดตาง ๆ ของประเทศไทยแลว ยังไดใชเปนสถานศึกษา วิจัย
และขยายพันธุหวายเศรษฐกิจ เพื่อใหผลประโยชนถึงประชาชนอยางกวางขวางดวย
7) พ.ศ. 2529 ทรงใหสรางสวนพืชสมุนไพร
จิตรลดา พระราชวังดุสิต

ในโครงการสวนพระองคฯ สวน

ในป พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให
จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรมา
ปลูกเปนแปลงสาธิต และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี
การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน
8) พ.ศ. 2531 ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ใหดําเนินการผสมพันธุ
ผักสองชั้น (double hybridization) พรอมกันไปทั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา
9) พ.ศ. 2547 ทรงใหประเทศที่กําลังพัฒนารูเทาและรูทันในเรื่องการศึกษาวิจัย
เมื่ อวั นที่ 16 สิ งหาคม พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมแชงกรี -ลา พระบาทสมเด็ จ พระ
เจาอยูหัว ทรงมีพระราชดํารัส ในพิธีเปดการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติ เจาฟาจุฬาภรณ ครั้ง
ที่ 5 เรื่องวิวัฒนาการของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ความตอนหนึ่งวา
“....ในปจจุบัน การศึกษาวิจัยดานพันธุศาสตรมีความเจริญกาวหนามาก และมีการ
นําผลที่ไดไปปรับใชในกิจการดานตาง ๆ อยางกวางขวาง ในโอกาสนี้ ขาพเจาจึงใครจะปรารภกับ
ทุกทานวา ความรูตาง ๆ เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไม
พิ จ ารณาให ดี ใ ห ร อบคอบแล ว ก็ อ าจก อ ให เ กิ ด ผลกระทบเสี ย หายแก ชี วิ ต ความเป น อยู แ ละ
สิ่งแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน เหตุนี้ ประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาจําเปน
จะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน จึงเปนที่นายินดีอยางยิ่ง ที่ไดเห็นผูเชี่ยวชาญจากประเทศตาง ๆ
มาประชุมปรึกษาหารือกัน รวมทั้งนําเสนอผลงานการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการของ
พันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ทําใหหวังไดวา การนําความรูดานพันธุศาสตรไปปรับใชใน
กิ จ การด า นต า ง ๆ จะเป น ไปด ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน แ ละความ
ปลอดภัยสูงสุดแกมวลมนุษยชาติ...”
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา
1) วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ทรงใหรักษาศิลปวัตถุและโบราณสถาน
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว มีพระราชดํารัสในพิธีเปด
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเจาสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบราณสถานทั้งหลายเปนของมีคุณคาและจําเปนแก
การศึกษาคนควาในทางประวัติศาสตรศลิ ปโบราณคดี เปนการแสดงถึงความเจริญรุงเรืองของ
ชาติไทยที่มีมาแตอดีตควรสงวนรักษาไวใหคงทนถาวร เปนสมบัติของชาติไวตลอดกาล”
2) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ทรงใหเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรม
พระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
“งานดานการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมนั้น คืองานสรางสรรคความเจริญทางปญญา
และทางจิตใจซึ่งเปนทั้งตนเหตุทั้งองคประกอบที่ขาดไมไดของความเจริญดานอื่นๆทั้งหมด และ
เปนปจจัยที่จะชวยใหเรารักษาและดํารงความเปนไทยไวไดสืบไป”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชดําริ พระราโชวาท พระราชดํารัส พระราชวินิจฉัย
ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและ อพ.สธ.

1) พ.ศ. 2535 ทรงใหกอ ตั้ง อพ.สธ.
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการโครงการ
สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการ อพ.สธ. โดยมอบหมายใหฝายวิชาการ โครงการสวน
พระองคฯ เปนผูดําเนินการ สําหรับงบประมาณดําเนินงานนั้น สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) สนับสนุนใหกับโครงการสวนพระองค
สวนจิตรลดา เพื่อใชในการดําเนินงานของ อพ.สธ. ไดแกการจัดสรางธนาคารพืชพรรณ ขึ้นในป
พ.ศ. 2536 สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ด สารพันธุกรรม (DNA) และเนื้อเยื่อพืช
(plant tissue culture) และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานในทุกกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม ของ
อพ.สธ. เรื่ อ ยมาจนกระทั่ ง ป ง บประมาณ 2549 สํ า นัก พระราชวั ง จึ ง จั ด สรรงบประมาณเพื่ อ
ดําเนินงาน อพ.สธ. ตอไปในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งของสํานักพระราชวัง
2) วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานของ
อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หนึ่ง
ณ อาคารที่ประทับในสํานักงานชลประทานเขต 1 ถนนทุงโฮเตล จังหวัดเชียงใหม
z
มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผานไปทางจังหวัดนนทบุรี
ทอดพระเนตรเห็นพันธุไมเกายังมีอยูมาก บางพันธุอาจยังคงมีลักษณะดีอยู เชน ทุเรียน แตสวน
เหลานั้นกําลังจะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรงหวงวาพันธุไมเหลานั้นจะหมดดวย
z
พระราชทานแนวทางการอนุรักษพันธุกรรมพืช ควรอนุรักษพันธุกรรม
พืชที่มิใชพืชเศรษฐกิจไวดวย
z
ตามเกาะตาง ๆ มีพืชพรรณอยูมาก แตยังไมมีผูสนใจเทาไร จึงนาจะมีการ
สํารวจพืชพรรณตามเกาะดวย
z
พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ควรใชวิธีปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจของพืชพรรณ และเกิด
ความปติที่จะศึกษาและอนุรักษตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษ
แลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเปนผลเสียตอประเทศ
ในระยะยาว
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z

มี พ ระราชดํ า ริ ใ ห ทํ า ศู น ย ข อ มู ล พั น ธุ ก รรมพื ช โดยมี โ ปรแกรม
คอมพิวเตอรที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเปนภาพสีได เพื่อความสะดวกในการอางอิง
คนควา
3) วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538 พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน “งานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน”
ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก จังหวัดตาก
z
พระราชทานแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
z
การนําตนไมมาปลูกเพิ่มเติมใหเด็กรูจักนั้น ตองไมมีพืชเสพติด
z
ควรใหเด็กหัดเขียนตํารา จากสิ่งที่เรียนในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
z
ควรนําตัวอยางดิน หิน แร มาแสดงไวในหองพิพิธภัณฑพืชดวยเพราะใน
จังหวัดตาก มีหิน แร อยูมากชนิด
4) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ทรงให อพ.สธ. ดําเนินงานในพื้นที่ตาง ๆ
ณ เขาเสวยกะป ในศูนยศกึ ษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เพชรบุรี
z

ทรงให อพ.สธ. ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ
z
ทรงใหอนุรักษตนหวาใหญในบริเวณพระราชวังไกลกังวล ซึ่งเขาใจวาจะ
เปนตนหวาที่ขึ้นอยูในที่นั้นกอนมีการกอสรางพระราชวัง
z
ทรงใหทําการสํารวจขึ้นทะเบียนรหัสตนพืชที่ขึ้นอยูเดิม ในศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
z
ทรงใหวัดพิกัดตําแหนงของตนพืชที่ขึ้นทะเบียนไว
z
ทรงใหรวบรวมพันธุกรรมหวายชนิดตาง ๆ
z
ทรงใหมีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไวในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส
5) วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทรงใหดําเนินงานเรื่องการจัดการฐานขอมูล
และสื่อในการสรางจิตสํานึกแกเยาวชนใหรักพืชพรรณ
ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
z
ทรงใหหาวิธีดําเนินการใหขอมูลที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงาน
ตาง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกันได
z
ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กเกิดความสนใจในพืชพรรณตาง ๆ และ
เกิ ด ความสงสั ย ตั้ ง คํ า ถามตนเองเกี่ ย วกั บ พื ช พรรณที่ ต นสนใจนั้ น ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารศึ ก ษา
คนควาวิจัย ทดลองอยางงาย ๆ ที่โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนักก็สามารถ
ดําเนินการได หากอาจารยในโรงเรียนตาง ๆ ทําไดก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด
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6) วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 พระราโชวาทและแนวทางการดําเนินงาน
อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สอง
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
z
พระราชทานพระราโชวาทใหคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
บริ หารผู ร ว มสนองพระราชดํ าริ และผู ทู ลเกล าฯ ถวาย ที่ เฝ าทู ลละอองพระบาทในการประชุ ม
ประจําปโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
“ขาพเจายินดีและขอบคุณที่ทุกคนเขามาประชุมกันพรอมหนาในวันนี้ ดังที่ได
กลาวมาแลววา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ นี้ ไดดําเนินการมาเปนเวลาถึง 5 ปแลว และคิด
กันวาจะทําตอไปในชวงที่สองอีก 5 ป และคิดมาใหมวาในขั้นที่สองนี้จะทําในลักษณะไหน ที่จริง
ในเบื้องตนนั้น ขาพเจาก็มิไดเปนนักพฤกษศาสตรหรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแมศึกษาตอนนี้
ก็คงจะสายไปเสียแลวเพราะวาขณะนี้ไมสามารถที่จะจําชื่อคน สัตว สิ่งของไดมากเทาที่ควร แตวา
เหตุที่สนใจในพืชพรรณหรือทรัพยากรตาง ๆ ของประเทศเรามานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง
พืช เหตุผลที่ศึกษาเพราะถือวางายตอการศึกษาอยางอื่น เวลาไปไหนที่มีคนตามกันเยอะแยะ ถา
ศึกษาสัตว สัตวก็วิ่งหนีหมด แตพืชนั้นเขาอยูใหศึกษาได พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจวา
นอกจากทางกรมปาไมซึ่งไดติดตอกันในครั้งแรก เบื้องตนเพราะวาชอบไปทองเที่ยวในที่ตาง ๆ
ตามปาเขา ดูวาในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตาง ๆ
ตามที่กลาวมาแลวนี้ ก็ยังเห็นวามีหนวยงานของรัฐ ของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานของราชการ เชน
กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช ศึกษาวาพืชกี่
ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดตาง ๆ เรื่องการอนุกรมวิธาน เปนตน ก็ศึกษากันหลายแหง จึงเกิด
ความคิ ด ขึ้ น มาว า น า จะมี ก ารรวบรวมว า แต ล ะสถาบั น นั้ น ได ทํ า งานในส ว นของตนอย า งไร
ยกตั ว อย า งเช น พื ช ก็ ไ ด ศึ ก ษาพื ช แต ล ะแห ง ได ร วบรวมนั้ น ชื่ อ ต า งกั น หรื อ ซ้ํ า กั น อย า งไร
เพื่อที่จะใหรวมกันวาทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรกันบาง ที่จริงแลวงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เปน
เรื่องที่ทําไดยากและทําไดชา คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวนั้นครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามี
หลาย ๆ หนวยงานชวยกันครอบคลุมก็อาจจะไดมาก ถาตางคนตางไมรูกัน ก็อาจจะเกิดเปนที่นา
เสียดายวาจะไมไดขอมูลเต็มที่ จึงคิดวาอยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการ
คนควารวมไวดวยกัน ในวังมีความรูสึกวา 1 ตารางกิโลเมตรของวังนี้ก็ใหญโตพอสมควร แตวาที่จริง
แลวถาจะเอางานทุกสิ่งทุกอยางมาสุมกันยอมจะไมพอ พื้นที่ไมได ก็ตองทํางานอะไรที่จะประหยัด
ที่ดินที่สุด ในตอนนั้นก็เลยคิดวาทําฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึง
ได จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเปนงานตาง ๆ ที่ ดร.พิศิษฐ ไดกลาวเมื่อสักครูนี้ ซึ่งงานที่กลาวถึงนี้ก็
เปนงานที่หนวยงานราชการตาง ๆ ไดทํามาแลวเปนจํานวนมาก และหลังจากโครงการฯ นี้ก็มีการ
ตั้งขึ้นใหม เพราะฉะนั้นก็ยังคิดวาถามีการไดประชุมกันพรอมกันอยางนี้ จะไดมาตกลงกันแนนอน
วาใครทําอะไร และในสวนที่เหมือนกัน ถาซ้ํากันโดยไมจําเปนก็อาจจะตกลงกัน แบงกันวาอันนี้
งานนี้ ใ ครจะทํ า หรื อ งานที่ ห น ว ยโครงการทางด า นสํ า นั ก พระราชวั ง เคยทํ า อยู แต ว า เมื่ อ มี
หนวยงานที่เขามารับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว ทางสํานักพระราชวังก็คิดวานาจะตัดไดในสวน
นั้นและก็หันมาทํางานทางดานการประสานงานหรือความรวมมืออยางนี้เปนตน ซึ่งเขาใจวาก็เปน
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การทันสมัยในปจจุบัน ซึ่งประเทศคอนขางจะฝดเคือง เพราะฉะนั้นทํางานอะไร ถึงแมจะเปนงาน
ที่ ดี ถ า ตกลงกั น ได แ ล ว ก็ จ ะเป น การประหยั ด พลั ง คนหรื อ พลั ง เงิ น งบประมาณในส ว นนี้ ไม
จําเปนตองใหในหนวยงานอื่นหรือถาใหหนวยงานอื่นทําก็ตองใหทําไป และงานนี้เราอาจจะตอง
มานั่งพิจารณาคิดดูวาจะทํางานไดโดยประหยัดอยางไร บางสวนที่อาจจะยังไมจําเปนในขั้นนี้หรือ
วาทํ าได ไม ต องเน นเรื่ องความหรู หราหรื อความสวยงามมากนั ก เอาเฉพาะที่ใช จริ ง ๆ และก็
ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็ดี
สวนสําหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ไดมีประสบการณในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนใน
ภาคตาง ๆ มาหลายแหง ก็เห็นวาเรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมี ความรัก
ทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผนดิน นี้ก็คือรักสิ่งที่เปนสมบัติของตัวเขา การที่ใหเขารักษา
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยสรางความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เรา
ก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาสิ่งนั้นคืออะไร เขาจะรูสึกชื่นชม
และรักหวงแหนในสิ่งนั้นวาเปนของตนและจะทําใหเกิดประโยชนได เคยไดแนะนําโรงเรียนตาง ๆ
ที่ไดไปเยี่ยมไมเฉพาะแตโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ นี้ โรงเรียนทั่ว ๆ ไปดวยวา นอกจากพืช
พรรณแลว สิ่งที่มีในธรรมชาติหรือสิ่งที่หาไดงาย ๆ นั้นก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตาง ๆ
ไดหลายอยางแมแตวิชาศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไม ไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่อง
ภาษาไทยการเรียงความก็อาจชวยในการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือหรือแตงคําประพันธ
ในเรื่องของพืชเหลานี้ได หรือเปนตัวอยางงานศึกษา งานวิทยาศาสตร หรือวิชาอื่น ๆ ดังที่ ดร.
พิ ศิ ษ ฐ ได ก ล า วมา ในที่ นี้ ที่ ยั ง ไม เ คยกล า วคื อ เรื่ อ งของวิ ช าการท อ งถิ่ น ซึ่ ง เป น นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยูแลว ที่วาจะใหนักเรียนไดศึกษาความรูทองถิ่น นอกจากความรูที่เปน
มาตรฐานจากสวนกลางมาแลว แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู อาจารยในทองถิ่นนั้นไดรวบรวม
ความรูหรือไดแตงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถิ่น แตใน
ดานของธรรมชาตินั้นยังมีคอนขางนอย เทาที่ไปแนะนํามาในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรนั้น
ไดเสนอวาไมใชเปนเฉพาะที่วาจะใหเด็กนักเรียนปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยาง
เดียวก็จะพยายามจะใหออกไปดูขาง ๆ โรงเรียนวาที่นั่นมีอะไรอยู และตนไมนั้นชื่ออะไร เปนอะไร
พอดีมีประสบการณจากการที่ไดเคยออกไปสงเสริมในเรื่องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ที่เริ่ม
ทํางานเมื่อ พ.ศ. 2523 ในชวงนั้นออกไปทํางานก็ทํางานอยางคอนขางจะเบี้ยนอยหอยนอย คือ
เงินไมคอยมีตองออกเองบาง ทําใหไมมีเงินที่จะสงเสริมเรื่องเมล็ดพันธุผัก หรืออุปกรณเครื่องใช
มากนัก ไดครบทุกแหงก็ใหใชพืชผักในทองถิ่นนั้น เขาก็รูและก็มีชื่อพื้นเมือง แตวาพอเอาเขาจริง
แมแตชื่อวิทยาศาสตรยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร ก็นํามาศึกษา และเวลานี้ก็ไดเห็นวามีการศึกษา
อยางกวางขวาง คือ ไดศึกษาวาคุณคาทางอาหารของผักพื้นเมืองเหลานั้นมีอะไรบาง และไดมีการ
วิเคราะหพิษภัยของพืชเหลานั้นไวดวย เดิมเทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นวา
คนรับประทานกันอยูประจําก็ยังมีอายุยืน แตเห็นวาจากการวิจัยของนักวิชาการก็ไดทราบวามีพืช
พื้นบานบางอยางที่รับประทานกันอยูมีพิษบาง ทําใหเกิดความคิดที่วาถาบริโภคกันในสวนที่เปน
ทองถิ่นก็อาจจะไมเปนพิษเปนภัยมาก เพราะวาในวันนั้นเก็บผักชนิดนี้ไดก็นํามาบริโภค อีกวันก็
เก็บไดอีกอยางก็นํามาบริโภค แตถาสมมติวาเปนการสงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลว ก็จะมีการ
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ขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางนี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายตอรางกายเปน
อย า งยิ่งก็ อ าจจะเป นได อั นนี้ที่ย กตัว อยา งแสดงว า วิช าการนี้ แ ตกแขนงไปหลายอย า ง และมี
การศึกษาไดหลายอยาง และก็มีบุคคลหลายคนที่ชวยกันคิดชวยกันทํา ถาจะชวยกันจริง ๆ นี้ 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 ทั้งนี้ก็ตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ สิ่งที่ถูกตองอะไรที่เปนคุณ อะไรที่เปนโทษ และยังมี
เรื่องที่เกี่ยวของในเรื่องของงาน ของเงิน ในที่นี้ยังมีเรื่องเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของที่ดิน อาจจะ
ตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินนั้นอยูในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะใด ศึกษาใน
เรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธิ์หรือหนาที่ทําอะไรบาง ใครทําอะไรไมได เรื่องเหลานี้เปน
เรื่องที่จะตองศึกษา เปนเรื่องที่จะตองจุกจิกมากอีกหลายอยาง ที่พูดนี้มิไดหมายความถึงวาจะเปน
การจะจั บผิด วา ใครทํา ผิด ใครทํา ถูก แตวางานโลกปจ จุบันนี้ ทําอะไรก็รูสึกวา เรื่องการรัก ษา
มาตรฐานนั้นเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาตอไปงานนี้เราอาจจะไมใชจํากัดอยูแตภายในประเทศ
อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอื่นดวย เปนการสรางความเจริญใหแกประเทศ เพราะฉะนั้น
จะตองมีการทํางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได นี่ก็เปนความคิดเกี่ยวกับโครงการนี้”
7) วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานที่เกาะ
แสมสาร และเกาะขางเคียง
พระราชทานพระราชดําริกบั นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนาย
พิศิษฐ วรอุไร ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ เมื่อคราวนําคณะเจาหนาที่มูลนิธิ TOTAL และเจาหนาที่ปาไมจากประเทศฝรั่งเศส
เขาเฝาถวายรายงานการสํารวจเบื้องตนทีเ่ กาะแสมสาร โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังนี้
z
ใหดําเนินการทั้ง 9 เกาะ เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง
z
ใหศึกษาตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล
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ใหมีการรวบรวมพันธุไมนานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้ํา โดยเนน
ระบบนิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตวตางๆ ดวย นอกจากนี้ไดรวมเอาเกาะเล็ก ๆ
รอบเกาะแสมสารเขาในโครงการในลักษณะผสมผสาน เนื่องจากอยูใกลกันและมีความคลายคลึง
กันในหลาย ๆ ดาน ใหทําการสํารวจทั้งดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แรธาตุ ฯลฯ ไป
พรอมๆ กัน
8)
แสมสาร

วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานที่เกาะ

พระราชทานพระราชดําริเพิ่มเติมในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรความกาวหนาใน
การดําเนินโครงการฯ ณ เกาะแสมสาร ดังนี้
z
ใหแสมสารเปนแหลงศึกษา
z
การดําเนินงานของ อพ.สธ.-ทร. ณ เกาะแสมสารควรพิจารณาหาแหลง
น้ําจืดใหเพียงพอ
z
แนวการดําเนินงาน ณ เกาะแสมสาร
- การดําเนินงานในเบื้องตน อาคารสิ่งกอสราง ควรทําในลักษณะชั่วคราว
และเรียบงาย ไมควรจัดใหมีที่พักนักทองเที่ยว และใหชมรมอาสาสมัครเขามาชวยดําเนินการใน
ดานการเรียนรู การเผยแพรผลการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ควรจัดกลุมเยาวชนเขามาศึกษาธรรมชาติในลักษณะ organized tour
โดยใหความสําคัญตอกลุมเยาวชนที่มีฐานะยากจน สอนใหรักธรรมชาติใหรูวาทําอะไรได ทํา
อะไรไมได ยังไมควรที่จะโฆษณาประชาสัมพันธการเดินทางมาทองเที่ยวใหมากนัก ใหใชเปนที่
สําหรับใหอาจารย นิสิต นักศึกษาเขามาใชทําการศึกษาวิจัยได
9) วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2541
ณ เกาะแสมสาร
พระราชทานแนวทางในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ ณ เกาะแสมสารเพิม่ เติม ดังนี้
“เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิเวศนเปลี่ยนงาย ใหจัดเกาะแสมสารเปนที่
ศึกษาและใหนําเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามาศึกษา”
10) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543 ทรงใหพึงระวังการนําขอมูลลงเว็บไซต
ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต
เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต
บริเวณหองพิพิธภัณฑพืชและทอดพระเนตรพันธุไมแหงที่จัดแสดงไวในตูเก็บรักษา มีพระราช
กระแสกับอาจารยบุญศรี เทพบํารุง
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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“พืชพรรณที่หายากหากไดมาก็บันทึกเก็บไวเพื่อการศึกษาใหดี การลงเว็บไซต ก็
พึงระวัง บางทีเราศึกษาหามาได แตเมื่อชาวตางชาติเห็นจากเว็บไซด ก็อาจนําไปศึกษาและอางอิง
เปนของตนเองได”
11) วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
พระราชทานพระราโชวาทใหผูเขารวมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
“..โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดเริ่มตนขึ้นราวป
พ.ศ. 2535 เพื่อเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และ
บุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ได
ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไวและเพื่อเปนสื่อในระหวางสถาบันตาง ๆ
บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน
สามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การไปก า วหน า เป น ประโยชน ใ นทางวิ ช าการได ส ว นโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น ก็เปนงานที่สืบเนื่องตอจากงานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพิ่งจะไดเดินทาง
ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ไดเห็นวา
โรงเรียนบางแหงนั้นมีภูมิทัศนที่รมรื่นมีพืชพันธุหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต
เปนเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็มักจะสอนใหนักเรียนศึกษาถึง
โลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการที่ศึกษาของใกลตัวไดแก พืชพรรณที่มีอยูในธรรมชาติ
นั้น ก็เปนสิ่งที่งาย ไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพิ่มประสบการณแกนักเรียนในดานตาง ๆ
ได จึงเห็นวางานที่คนในระดับที่เปนผูใหญไดทําไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ แมแตเด็กระดับเล็กก็
นาจะไดประโยชนดวย โรงเรียนบางแหงก็ตั้งอยูในที่ทุรกันดาร แตก็ยังมีพืชพรรณตาง ๆ ขึ้นอยู ที่
คนอื่น ๆ นอกพื้นที่จะเขาไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองก็อาจจะมีความรูนั้นมากกวาคน
อื่น ๆ นักเรียนก็อาจจะเรียนจากผูปกครองของนักเรียน เปนเรื่องของภูมิประเทศทองถิ่นวาพืช
ชนิดนี้คืออะไร แลวก็ไดศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูบาอาจารยสั่งสอน หรือมี
ปรากฏในหนังสือ นอกจากนั้นการศึกษาเรื่องพืชพรรณ นาจะเปนประโยชนตอนักเรียนในแง
ตาง ๆ ได คนที่ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ไดรับความสุขความสบายใจ มีความคิดในดานสุนทรีย ดาน
ศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษาหรือใชเปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ทั้งในเรื่องของ
วิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งครูและนักเรียนโรงเรียนไดนํามาปฏิบัติ แตละโรงเรียนก็มี
ความคิดแตกตางกันไป หรือวาบางอยางก็เหมือนกัน บางอยางก็แตกตางกัน ก็เปนเรื่องที่ดีถาทุก
โรงเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน หรือวานําผลงานมาบันทึก
ลงในสื่อตาง ๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได จึงเห็นวาในการจัดงานในลักษณะนี้นาจะเปน
ประโยชนตอนักเรียนที่เขารวมโครงการ และนักเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ ที่ยังไมไดเขารวมโครงการ
ขอแสดงความยินดีดวยกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัล และโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานของสวน
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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พฤกษศาสตรโรงเรียนเอาไวได พวกที่รักษามาตรฐานไวไมได ก็ไมตองเสียอกเสียใจไป เพราะการ
ที่จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ไมใชของที่งาย และโรงเรียนที่อยูในลักษณะ
ตาง ๆ ก็อาจจะไมสามารถที่จะปฏิบัติงานในดานนี้ไดอยางเต็มที่ทุกแหง ก็ถามีความพยายามก็
ขอใหพยายามตอไป แตวาถามีกิจกรรมในดานอื่นที่เรงดวนกวา ทําไมได ก็ไมตองเสียใจที่ไมได
รางวัล หวังวาการศึกษาเทาที่ปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติตอไปในอนาคต มีประโยชน ในการที่จะได
เพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ที่นักเรียนจะตองศึกษาตอไปในระดับสูง หรือวาเพิ่มพูนความรูตาง ๆ
ในดานวิชาชีพ ซึ่งนักเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพไดตอไป ยกตัวอยางเชน มีนักเรียนบาง
โรงเรียนที่ศึกษาในดานของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร นั่นก็จะใชเปนอาชีพในอนาคตเปนตน
หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งนี้ ทั้งครูนักเรียนและผูเกี่ยวของมี
ความสุขสวัสดีทั่วกัน”
12)
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย อพ.สธ. - ทร.
นายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา นายปานเทพ กลาณรงคราญ เลขาธิการ กปร. และดร.พิศิษฐ วรอุไร ประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดเขาเฝาทูล
ละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวน
จิตรลดา เนื่องในโอกาสที่นําผูบัญชาการทหารเรือและคณะเขาเฝานอมเกลาฯ ถวายพื้นที่จัดตั้ง
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังนี้
z
ทรงยินดีที่กองทัพเรือสนองพระราชดําริในการอนุรักษทรัพยากรซึง่ ทําได
เปนอยางดีมาโดยตลอด ทั้งที่ภารกิจหลักคือการปองกันราชอาณาจักร
z
การทําพิพิธภัณฑนี้ในดานการกอสรางควรทําเปนอาคารถาวร โลงกวาง
ดูแลรักษาสะดวกงาย ซึ่งจะเปนการประหยัดงบประมาณ ดังที่ทอดพระเนตรที่พิพิธภัณฑการกีฬา
ของกรมพลศึกษา สวนทาเทียบเรือ ขอใหนําไปพิจารณาทบทวน
ในดานสาระจะตองใชเปนการสอนและปรับปรุงใหใหมทันเหตุการณอยูเสมอ
ดังที่ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอยางตอเนื่อง
ในดานการจัดแสดงผลงานวิชาการ ควรคํานึงถึงการซอมบํารุง การใชอุปกรณ
ชวยแสดงที่ซับซอนอาจชํารุดงาย ทําใหตองซอมแซมบอย การลงทุนก็อาจสูง ไมประหยัด
ในดานการจัดการ ควรใหมีคนเขามาชมที่พิพิธภัณฑมากกวาที่จะไปรบกวนบนเกาะ
เนื่องจากเกาะมีขนาดเล็ก เมื่อทําเสร็จแลวใหลูกทหารเรือเขามาชมและพิพิธภัณฑนี้ควรมีรายได
ในดานงบประมาณ ทางกองทัพเรือควรชี้แจงสํานักงบประมาณวา กองทัพเรือ
ทํางานนี้เพื่อความมั่นคงของประเทศ คือความมั่นคงทางทรัพยากร
z
ทรงรับทราบเรื่องตําแหนงของอาคารที่จะปรับเปลี่ยนจากอาคารเล็ก
หลายหลังเปนอาคารใหญ ซึ่งตองดูในพื้นที่จริงอีกครั้งวาอยูในตําแหนงที่เหมาะสมเห็นทะเลกวาง
และเกาะตาง ๆ
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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ทรงรับทราบเรื่องการดูแลพิพิธภัณฑฯ นี้วา หนวยสงครามพิเศษทางเรือ
กองทัพเรือ เปนผูดูแลตามคํากราบบังคมทูลของผูบัญชาการทหารเรือ
13) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 พระราโชวาทเปนแนวทางเพื่อเขาสูแผน
แมบทระยะ 5 ปที่สาม
ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พระราชทานพระราโชวาทในพิ ธี เป ดการแสดงนิ ทรรศการและประชุ มวิ ชาการ
ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย สรุปไดวา
“…งานการอนุรักษพันธุกรรมพืชนี้ไดดํา เนินมาเปนเวลาหลายป เริ่มตั้งแตที่
เขาใจวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหาพรรณพืชตาง ๆ ที่หายากมาปลูกเอาไวเพื่อคนรุน
หลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตาง ๆ ที่ทํากัน ในประเทศไทยมีหนวยงาน
หลายหนว ยที่สนใจในเรื่ องการอนุรั กษพันธุกรรมพืช เพื่อการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่ มีอยู ใน
ประเทศ โครงการนี้มีจุดประสงคสําคัญที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไดทํางานมาไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพื่อทําใหวิชาการดานนี้กาวหนา
ไปและเปนการประหยัดเพราะแทนที่ตางคนตางทํา งานไหนที่มีผูทําแลวจะไดรวมกันทําโดยไมให
ซ้ําซอนกัน ในวันนี้ไดมีการมอบฐานขอมูลทางดานพืชใหหนวยงานตางๆ กอนนี้ในหนวยงานตาง ๆ
มีหอพรรณไม เชน ที่กรมปาไม มีหอพรรณไมโดยมีพืชที่นักวิชาการ นักวิจัย ไดเก็บตัวอยางพรรณ
พื ช แห ง เก็ บ ไว เ ป น เวลาเกื อ บร อ ยป แ ล ว ตั ว อย า งพรรณไม เ หล า นี้ ก็ เ ป น สิ่ ง ที่ มี ค า สู ง จะเป น
ประโยชนในดานการศึกษา แตของเหลานี้ยอมเกาแกไปตามกาลเวลา แตสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่
จะรักษาสิ่งเหลานี้เพื่อใหนักวิชาการไดศึกษากันไดก็เลยไดคิด ชวยกันทําโครงการในการถายรูป
และถายขอมูลพรรณไมเพื่อเปนฐานขอมูล แตในการเก็บฐานขอมูลนี้ถาเก็บไวแหงเดียวก็อาจสูญ
หายได ก็มีความคิดกันวาจะใหหนวยงานตาง ๆ ชวยกันเก็บ ที่หนึ่งเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมี
ข อ มู ล เอาไว ไม สู ญ หายไปจากประเทศไทย ฐานข อ มู ล นี้ เ ป น ของที่ มี ค า ต อ งช ว ยกั น
ดูแลใหดีและผูที่จะมาใชก็ตองดูแลใชใหถูกตอง ใหเปนประโยชนแกประเทศไทย แกมนุษยชาติ
ตอไป โครงการแบบนี้ไมใชวาจะทําสําเร็จในเวลาสั้น ๆ ตองมีโครงการระยะที่หนึ่ง ระยะที่สอง และ
ระยะตอ ๆ ไป การจัดการประชุมนี้ก็เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรูในระดับ
นักวิชาการ และการจัดนิทรรศการจะมีโอกาสใหคนที่สนใจไดมาดูไดมาศึกษาแลวก็ทราบถึงพืช
ตาง ๆ ตอไปก็ตองศึกษาเรื่องสัตวสิ่งมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งของพวกนี้เปนสิ่งนาสนใจ
เมื่อสนใจแลวก็จะมีความรูสึกอยากปกปกรักษา ไมทําลายใหเสียหายสูญสิ้นไป ก็เปนการชวย
อนุรักษเปนอยางดี…”
14) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ทรงมีพระราชดําริในการดําเนินงานของ
อพ.สธ. ในเรื่องเว็บไซต ฐานขอมูล พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ศูนย
อนุรักษพันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดมีพระราชดําริกับนาย
พรชัย จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ณ อาคารชัยพัฒนา สวน
จิตรลดา สรุปไดดังนี้
z
ขอมูลของ อพ.สธ. ในสวนของโฮมเพจ อพ.สธ. นั้นทรงเห็นวาดีแลวที่
เจาหนาที่ อพ.สธ. ควรดําเนินการเอง เพราะไปจางคนอื่นทําจะชาและอาจไมไดตามที่ตองการ
อีกทั้งการที่จะปรับปรุงขอมูลก็ทําไดสะดวกกวา สําหรับเว็บไซต อพ.สธ. ใหไวที่เครือขายกาญจนา
ภิเษก NECTEC โดยจะทรงประสานให
z
ทรงใหดําเนินการเชื่อมขอมูลกันระหวางศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอ
พรรณไม กรมป า ไม กั บ ศู น ย ข อ มู ล พั น ธุ ก รรมพื ช สวนจิ ต รลดา และทรงให ดํ า เนิ น การทํ า
ฐานขอมูลพรรณไมแหงโดยการบันทึกภาพตัวอยางพรรณไมแหง บันทึกลงแผน photo CD และ
บันทึกขอมูลพรรณไมเมื่อแลวเสร็จใหทําสําเนาใหหนวยงานนั้น ๆ
z
ให มี ก ารประชุ ม ผู เ ชี่ ย วชาญด า นพฤกษศาสตร อ นุ ก รมวิ ธ านและผู ที่
เกี่ยวของในเรื่องการจัดโปรแกรมเงื่อนไขเวลาเปดขอมูลและใหมีการทํารายละเอียดการขอใช
ขอมูล
z
พื้ น ที่ ศู น ย อ นุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อพ.สธ. ตํ า บลคลองไผ อํ า เภอสี คิ้ ว
จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 395 ไร อาคาร 21 หลัง เปนพื้นที่ราชพัสดุ ใชเปนพื้นที่ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช หองปฏิบัติการเริ่มดําเนินการป พ.ศ. 2543 มีพระราชวินิจฉัยวา
“หากหนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตร หรือหนวยใดมีความจําเปนที่จะยายไปใหทํา
เปนโครงการเฉพาะไปกอน”
z
การกอสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พื้นที่บริเวณ
เขาหมาจอ ของกองทัพเรือ มีพระราชวินิจฉัยวา
“ใหกองทัพเรือขอจาก กปร. เอง สําหรับพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย เมื่อเสร็จแลวใหกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบ จัดการ โดยทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนฝายวิชาการ ใหมีการศึกษาตอเนื่อง”
15) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 พระราชทานแนวทางการดําเนินงานที่เกาะ
แสมสาร
พระราชทานพระราชดําริกับกองทัพเรือ ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงวาง
แผนจารึกพระราชกระแส และทอดพระเนตรความกาวหนาของ อพ.สธ.-ทร. ณ เกาะแสมสาร
ดังนี้
มีพระราชกระแสตอผูบัญชาการทหารเรือ ณ เนินจุดที่ 2 หลังจากรับฟงการถวาย
รายงานฯ และทอดพระเนตรแบบจําลองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ความวา
"เมื่อสรางทาเทียบเรือแลว คนคงขึ้นไปที่เกาะกันมาก"
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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ในการนี้ผูบัญชาการทหารเรือไดกราบบังคมทูลวา
"คงไมมากเพราะอยูในพื้นที่กองทัพเรือ"
มีพระราชกระแสตอนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ณ ชายหาดหนาอาคาร
ทรงงาน ความวา
"เปนโอกาสดีที่นักเรียนไดมาเรียนรูใ นวันนี้ เปนความรูที่ไมมีในโรงเรียนปกติ
ซึ่งเปนหนาทีข่ องทหารเรือ ที่จะทํางานรวมกับประชาชน ในการดูแลประเทศไทยอีกแงหนึ่ง "
ทรงมีพระราชกระแสกับผูที่รวมโตะเสวยพระกระยาหารวาง ณ อาคารทรงงาน
ความวา
"…ที่เกาะแสมสารจะทําแบบเกาะปอรเกอรอลสไมได เพราะเกาะของเราเล็ก
ฉะนั้นควรใหคนมาดูแลวกลับไป ไมมีที่ใหคา ง…"
"… ทําที่นใี่ หเรียบรอย ไมตอ งไปที่อื่น เพราะทีอ่ ื่นไมสามารถคุมคนได…"
"… การกอสรางเอาแคน…
ี้ "
16) วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ทรงพระราชทานแนวทางดําเนินงานของ
อพ.สธ. เพื่อเขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปที่สี่
ทรงพระราชทานพระราโชวาท ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต ณ หองประชุม สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต
“ขาพเจายินดีและขอบคุณทุกทานที่มาพรอมกันในวันนี้ ดังที่ไดทราบแลววา
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินมา 10 ปแลว ซึ่งที่ผานมา
เห็นไดชัดวามีหลายหนวยงานที่ดําเนินงานในลักษณะ ใกลเคียงกัน แตหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งจะทํา ครอบคลุมใหประสบผลสําเร็จนั้นทําไดยาก ตองรวมมือ
รวมใจและวางแผน รวมกัน ตกลงกันใหแนนอนวาใครจะทําสวนใด เพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน
เกิดความสมบูรณในการศึกษาวิจัย เกิดความกาวหนาและเปนประโยชนทางวิชาการ การประชุม
ในครั้งนี้เปนการตอเนื่องใหเห็นวาโครงการแบบนี้ใชวาจะสําเร็จในเวลาสั้นๆ ที่ตองมีโครงการใน
ระยะที่หนึ่ง ระยะที่สอง โดยที่ขณะนี้อยูใน ระยะ 5 ปที่สาม และจะมีระยะตอๆ ไป การประชุม
นี้เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพิ่มพูนความรูระดับนักวิชาการ ได เพื่อเปนการสงเสริมให
สถาบันตาง ๆ มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตางๆ และบุคคลที่สนใจไดมี โอกาสปฏิบัติงาน ที่
ศึกษาพืชพรรณตางๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตรได
รวบรวมเปนหลักฐานไว และเพื่อเปนสื่อในระหวางสถาบันตางๆ บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาให
สามารถร ว มใชฐ านข อ มู ล เดี ย วกั น เพื่ อให ก ารศึ กษาไม ซ้ํ า ซอ น สามารถที่ จ ะดํ า เนิ น การให
ก า วหน า เป น ประโยชน ใ นทางวิ ช าการได ทํ า ให เ ห็ น ว า โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช ฯ ได
กลายเปนศูนยรวมของผูมีความรู ความสามารถ และเสียสละ พรอมที่จะเปนพลังที่สําคัญของ
แผนดิน เกิดประชาคมวิจัยและวิชาการที่มีศักยภาพสูง งานของโครงการฯ ในปจจุบันไดเกี่ยวของ
กั บ การอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ไ ม เ ฉพาะแต พื ช เท า นั้ น สิ่ ง ไร ชี วิ ต เช น หิ น ดิ น แร และ
สิ่งมีชีวิตแทบทุกประเภทก็อยูในเปาหมายดวย เชนกัน ทั้งหมดลวนมีผลกระทบที่สําคัญตอความ
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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อยู ร อดของชาติ และประการที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ การร ว มงานของผู ค นจากหลายสถาบั น ที่ มี ทั้ ง
ธรรมชาติของการทํางาน ที่เหมือนกันและตางกัน แตมาทํางานดวยจุดมุงหมายเดียวกันคือการ
รวมสนองพระราชดําริ ในการเรียนรูทรัพยากร การใชประโยชน และการสรางจิตสํานึกของคน
ในชาติ ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ม รรคผลที่ ยั่ ง ยื น การปฏิ บั ติ ที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น อยู ในขณะนี้ เป น การสร า ง
วัฒนธรรมใหมของการทํางาน หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งนี้ ทั้ง
คณาจารย นักวิจัย ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของมีความสุขสวัสดีทั่วกัน”
17) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 ทรงมีพระราชวินิจฉัยในการจัดตั้งศูนยเรียนรู
อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก
1. ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯคลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
2. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี (แปลง 905)
18) วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 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 ศาลาดุ สิ ด าลั ย สวนจิ ต รลดา กรุ ง เทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กั บ นายพรชั ย
จุฑามาศ ความวา
“ ไดไปกับ สมศ. (สํานักมาตรฐานการศึกษา) มา เห็นวาโรงเรียนยังสัมพันธกับ
ชุมชนนอย ทําอยางไร ใหชุมชนมาใหโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ชวยในการอนุรักษพันธุกรรม
พืช และใหมีการทํา DNA Fingerprint ในโรงเรียน”
20) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ทรงพระราชทานแนวทางดําเนินงานของ
อพ.สธ. เพื่อเขาสูแผนแมบทระยะ 5 ปที่สี่
พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากร
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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ไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว” ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
“ขาพเจายินดีที่ไดมาพบกับทานทั้งหลายอีกวาระหนึ่งในวันนี้ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินงานมาถึงปนี้เปนปที่ 12 โครงการฯ รวมแรง
รวมใจกับหนวยงานและสถานศึกษา หลายหนวยงาน หลายสถาบัน ปฏิบัติงานดานศึกษาและ
อนุรักษพันธุพืชตางๆ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร และรวบรวมผลการศึกษาวิจัยไวเปนหลักฐาน
เปนศูนยรวมขอมูลทางพันธุกรรมพืชที่สถาบันการศึกษาตางๆ และผูสนใจสามารถเขารวมใช
ฐานขอมูลได ปจจุบันงานของโครงการฯ มิไดจํากัดเพียงศึกษาอนุรักษพันธุพืชเทานั้น แตขยายวง
กวางไปถึงการศึกษาเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่นดวย เชน ดิน หิน แร และสิ่งมีชีวิตทุก
ประเภท ทุกสิ่งที่กลาวมาลวนแตมีความเกี่ยวพันกัน สิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดไปก็จะกระทบตอการดํารง
อยูของชาติและประชาชน นอกจากศึกษาสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติแลว การใหความรูแก
ประชาชนก็เปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการใชประโยชนจากธรรมชาติอยางเหมาะสม วิธี
สงวนรั ก ษา เพื่ อ ทุ ก คนจะได ใ ช ป ระโยชน ร ว มกั น อย า งยั่ ง ยื น ตลอดไป การประชุ ม ครั้ ง นี้ มี
คณาจารย นั ก วิ จั ย นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และเกษตรกรจํ า นวนมาก เข า ร ว มแลกเปลี่ ย น
ประสบการณและขอคิดเห็น ขาพเจาหวังวาทุกทาน จะไดรับประโยชนจากการประชุมโดยทั่วกัน”
21) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องพันธุกรรมเห็ด
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว”
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง
ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548
ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย จุฑามาศ ระหวางเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการสรุปของ
หนวยงาน สวนราชการ ที่สนองพระราชดําริ บอรดนิทรรศการ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
พระราชกระแสโดยสรุป
“ ใหทําเรื่องพันธุกรรมเห็ด มีพระสหายทํางานรวมกับตางประเทศ ขอมูลและ
พันธุกรรมเห็ด ถูกนําเอาไปหมด”
22)
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 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
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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พระราชกระแสโดยสรุป
“เรื่องพื้นที่คอยๆทําไป เรื่องเกษตรมีคนทํากันหลายคน อาชีวเกษตรคอยคุยกัน
ใหไปเจรจากับโรงเรียนจิตรลดา เรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน”
23)
ทะเลไทย

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและ

ทรงมีพระราชกระแสกับรองผูบังคับการหนวยสงครามพิเศษทางเรือ ระหวาง
เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในวันที่ 19 ตุลาคม
พ.ศ. 2548 ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง
ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความวา
“พิพิธภัณฑนี้ทหารเรือจะดูแลเองใชหรือไม ”
24) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องเกาะแสมสาร
ทรงมีพระราชกระแสกับผูรวมโตะเสวยในสวนกองทัพเรือ พระราชทานใหกับ
ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอกกําธร พุมหิรัญ) และผูรวมโตะเสวย อาทิ เลขาธิการ
พระราชวัง (นายแกวขวัญ วัชโรทัย) กรรมการที่ปรึกษาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ (ฯพณฯ องคมนตรี อํ า พล เสนาณรงค ดร.พิ ศิ ษ ฐ วรอุ ไ ร)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ผูวา
ราชการจังหวัดนครราชสีมา ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ณ โตะเสวยพระ
กระยาหารกลางวั น ในวั น ที่ 19 ตุ ล าคม พ.ศ. 2548 ณ ศู น ย ฝ ก อบรม โครงการอนุ รั ก ษ
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ คลองไผ ตํ า บลคลองไผ อํ า เภอสี คิ้ ว จั ง หวั ด
นครราชสีมา
พระราชกระแสโดยสรุป
“ไมควรมีสิ่งกอสรางเพื่อการพักคางคืน บนเกาะแสมสาร ”
“ทรงรับทราบการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งตอไปในป พ.ศ.2550
ในเรื่อง “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” ที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจะเปดพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม ”
25) วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 พระราโชวาทใหตระหนักในการอนุรักษ
ทรัพยากรอื่น ๆ นอกเหนือจากพรรณพืช

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน
และ พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต. แสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี
“ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย :
ประโยชนแทแกมหาชน ที่จัดขึ้นในวันนี้ ขาพเจารูสึกชื่นชมที่ไดทราบวา งานของโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ขยายไปถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ขอขอบใจหนวยงานทุก ๆ หนวย
ที่มีสวนชวยสนั บสนุ นใหก ารดํ า เนินงานของโครงการกา วหนาไปดวยดี ประเทศไทยเราเปน
ประเทศที่มีความสมบูรณมาแตโบราณกาล ดวยเหตุที่มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายทั้งพืช
สัตว และแรธาตุ สมดังคําที่กลาววา “ทรัพยในดินสินในน้ํา” ทรัพยากรเหลานี้ใหคุณประโยชน
เกื้ อ กู ล แก ช นทุ ก หมู เ หล า ในด า นการยั ง ชี พ อี ก ทั้ ง สร า งภาวะสมดุ ล ให แ ก ส ภาพแวดล อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติทุก ๆ สิ่งมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกัน หากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมดสิ้นสูญไปก็จะ
ส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง อื่ น ๆ ต อ สภาวะแวดล อ ม และท า ยที่ สุ ด ต อ การดํ า รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย
ทรัพยากรธรรมชาติเปนสมบัติของเราพวกเราทุกคน ไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เรา
ทุกคนจึงมีหนาที่จะตองชวยกันปกปกรักษาทรัพยากรอันมีคาใหดํารงอยู ชวยกันปลูกฝงและสืบ
ทอดเจตนารมณ เ รื่ อ งการอนุ รั ก ษ ใ ห แ ก อ นุ ช น เพื่ อ ให ป ระเทศของเรายั ง มี ท รั พ ยากรที่ จ ะ
เอื้ออํานวยประโยชนใหแกมหาชนสืบเนื่องตอไป ไดเวลาอันควรแลวขาพเจาขอเปดการประชุม
นิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” ณ บัดนี้ ขอใหงานบรรลุผลสําเร็จสมดังที่
มุงหมายไวทุกประการ และขอใหทุกทานประสบแตความผาสุขสวัสดีโดยทั่วกัน”
26) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 พระราโชวาทเนื่องในงานประชุมสภาสหภาพ
อนุรักษสากลครั้งที่ 4
ณ ศูนยการประชุมนานาชาติบาเซโลนา นครบาเซโลนา ประเทศสเปน
แปลจากพระราชดํารัสภาษาอังกฤษดังความตอนหนึง่ วา
“หัวขอการประชุมนี้ คือ “โลกหลากหลายและยับยั้ง” ซึ่งสะทอนถึงความ
ตองการและแนวทางอันหลากหลายที่จะรับมือกับปญหาที่เราประสบในปจจุบัน แตแทที่จริงแลว
เราตางมีเปาหมายอยางเดียวกัน นั่นคือ เราตองการรักษาโลกใบนี้ไวใหได ทุกทานทราบดีวา การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิผล
มีความสําคัญตอการลดความยากจนและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม กระนัน้ เรายังประสบกับปญหาภัยธรรมชาติครั้งแลวครั้งเลา ทีท่ าํ ใหสูญเสีย
ชีวิต ทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพจํานวนมาก เรายังเห็นการเติบโตที่ไมยั่งยืนทั้งใน
เมืองและในชนบท อีกทั้งความยากจนก็ยังคงเปนปญหาของโลก ดังนั้น เราจึงตองพยายามมาก
ขึ้นโดยเนนการพัฒนาแบบองครวม เพื่อใหเกิดความมัน่ คงของมนุษย เราทําไดอยางไร ขาพเจา
ไดเคยเห็นวิธีการตาง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในชวง 45 ทศวรรษทีผ่ านมา คนสวนใหญมองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวเพียงแค
งานพัฒนาหรือพัฒนาชนบท แทที่จริงแลวทรงเห็นเรือ่ งการอนุรักษธรรมชาติเปนเรื่องสําคัญที่สุด
เพราะเปนกุญแจของการพัฒนาอยางยั่งยืน ขาพเจาจะขอยกเพียงบางตัวอยางมากลาว ณ ที่นี้
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ดานการอนุรกั ษน้ํา ทุกชีวติ ตองพึ่งพาน้าํ พระราชกรณียกิจดานชลประทาน ก็เพื่อใหมีน้ําใชใน
ครัวเรือนและเพื่อการเกษตร การควบคุมน้ําทวม ก็เพื่อมิใหนา้ํ สวนเกินไปทําลายสิ่งแวดลอม ทรง
มีวิธีการจัดการน้ํามากมาย อาทิ การสรางเขื่อนขนาดเล็กอยางเปนระบบ การทําฝนหลวงเพื่อนํา
น้ําในบรรยากาศมาใช การจัดการน้ําที่ดี ชวยเจือจางและขับไลน้ําเสียออกไป สวนน้ําเสียก็
สามารถกลับคืนเปนน้ําดีได โดยใชวิธีการกรองทางชีวภาพและวิธีกลอื่น ๆ ครั้งหนึ่งเกิดไฟปา
บริเวณปาพรุ ซึ่งเปนระบบนิเวศนที่พิเศษมาก ทรงดับไฟดวยการทําฝนเทียมโดยใหตกในแหลง
น้ําที่จะไหลเขาสูปาพรุ ดานการอนุรักษดิน ปญหาการกัดเซาะและดินถลม สามารถปองกันได
ดวยการทําแปลงขั้นบันได โดยปลูกพืชทองถิ่นและหญาแฝก ที่มรี ะบบรากทีย่ าวและแข็งแรง ทรง
มีวิธีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ในการจัดการกับดินที่มปี ญหา เชน การใสสารอินทรียเพื่อปรับปรุง
ดิน การแกไขดินเปนกรดเนื่องจากซัลเฟด โดยแกไขทีต่ นเหตุ การปลูกหญาแฝกเพื่อปรับปรุงดิน
ดานทีแ่ ข็งมากแมกระทั่งศิลาแลง เพราะรากของหญาแฝกแข็งแรงมาก สามารถชอนไชดินทีแ่ ข็ง
ได ดานความหลากหลายทางชีวภาพ ถาเราไมไปทําลายปา ปาก็จะสามารถฟนฟูไดเอง เราคงไม
มีวันที่จะมีเจาหนาที่จาํ นวนมากพอทีจ่ ะเฝาปาไดทุกจุด ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของคนในทองถิ่นที่จะ
ชวยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติอันมีคณ
ุ คายิ่ง หากไดรับน้ําจากเขือ่ นที่ควบคุมปริมาณน้าํ ได และ
ปลูกตนออนของพืชทองถิ่น โดยเฉพาะไมผล ไมที่เปนพลังงานและไมสําหรับการกอสราง ปาจะ
กลับเปนปาสมบูรณได และปาที่สมบูรณจะอนุรักษนา้ํ รวมทั้งเปนแนวฉนวนที่กั้นไฟปาไดดวย ใน
ระยะแรก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงอนุรักษตน ยางนา เมื่อ ค.ศ. 1960 ทรงเก็บรวบรวม
เมล็ดจากปา นํามาปลูกในสวนจิตรลดา ปจจุปนตนยางนาเจริญแพรพันธุไดดี แตในที่ซงึ่ เคยเก็บ
เมล็ดมาก็ไมพบตนยางนาเหลืออยูแมแตตนเดียว ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถอนุรักษ
ไดทั้งในหองทดลองและในแหลงธรรมชาติ โดยมีฐานขอมูลอิเล็คทรอนิกสเก็บรวบรวมขอมูลไว
ขาพเจาไมมีเวลาที่จะกลาวถึงการอนุรักษพันธุสัตวน้ําและจุลินทรีย ดานการทําแผนที่ ตัวอยาง
สุดทายคือการทําแผนที่ นักวางแผนจะตองทราบวาทรัพยากรทั้งหลายมีอยูจ ริงในจุดใดบาง ตองรู
วาน้ําไหลไปทางทิศใด ภูมปิ ระเทศมีระดับความสูง ความลาดชันเทาใด เราตองรูป ระเภทของหิน
ดิน และพืชจากแผนที่เหลานี้ เราอาจใชภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียมเพื่อใหขอมูล
ขณะปจจุบันไดอีกดวย”
27) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2552 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ. และ
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาท ใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนอง
พระราชดําริฯในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐาน
ไทย และ ศูนยอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก ณ สวนสัตวเปดเขาเขียว ตําบล
บางพระ อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
“ข า พเจ า ยิ น ดี ที่ ไ ด ม าเป น ประธานเป ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
“ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐานไทย” ที่จัดขึ้นในวันนี้
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ไดรับการสนับสนุนอยางดียิ่งจากหนวยงาน
ราชการหลายฝา ยที่ เ ห็ น วา งานของโครงการเป น ประโยชน แ กชุ ม ชนและประเทศชาติ ทํ า ให
โครงการสามารถขยายงานศึ ก ษาค น คว า ออกไปอย า งกว า งขวาง สนองพระราชดํ า ริ ข อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางเต็มที่เชนในปจจุบันโครงการปฏิบัติงานศึกษาวิจัยและอนุรักษ
พันธุกรรมพืชดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร มีการสงเสริมใหโรงเรียนในทองถิ่นตางๆ จัดทําสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน เพื่อนักเรียนจะไดศึกษาเรียนรูทรัพยากรธรรมชาติประจําทองถิ่นของตน
และใชสวนพฤกษศาสตรเปนหองเรียนทางธรรมชาติ ปลูกฝงใหนักเรียนรักธรรมชาติ รักทองถิ่น
และเปนกําลังชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ งานของโครงการในปจจุบันมิใชเพียงอนุรักษ
พันธุกรรมพืชเทานั้น แตยังขยายไปถึงการศึกษาคนควาเกี่ยวแกสิ่งมีชีวิต ทั้งบนบกตามเกาะแกง
ตางๆ ลงไปจนถึงในทองทะเล ที่ทางกองทัพเรือรับเปนผูดําเนินการจนประสบผลสําเร็จ เห็นได
จากการที่สามารถจัดตั้งพิพิธภัณฑทางธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ที่อําเภอสัตหีบ ศูนย
อนุ รั ก ษ แ ละพั ฒ นาทรั พ ยากรภาคตะวั น ออก และศู น ย ล ายพิ ม พ ดี เอ็ น เอ ที่ จ ะเป ด ในวั น นี้
นับเปนความสําเร็จที่นาปลื้มใจอีกขั้นหนึ่ง
ขาพเจา ยินที่ไดทราบวา การประชุม ครั้งนี้ มีห นว ยราชการ สถานศึ กษา และ
เครื อขายเกษตรกรเขา รวมงานเปนจํานวนมาก หวังวา ทานทั้งหลายจะไดรับความรูจากการ
ประชุมครั้งนี้ และสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชนแกชุมชนของตนไดเปนอยางดี
ได เ วลาอั น ควรแล ว ข า พเจ า ขอเป ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
“ทรัพยากรไทย : ผันสูวิถีใหมในฐานไทย” ณ บัดนี้ ขอใหงานบรรลุผลสําเร็จดังวัตถุประสงคทุก
ประการ และขอใหทุกทานที่มาประชุมพรอมกันในที่นี้ ประสบแตความสุขความเจริญสืบไป
28) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 พระราชวินิจฉัยและพระราชทานแนวทางการ
ดําเนินงานในพื้นที่ กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
นายพรชัย จุฑามาศ รองผูอ ํานวยการ อพ.สธ. นํา พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร
ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทยและคณะ ทูลเกลาฯ ถวาย
แผนแมบทการดําเนินงาน อพ.สธ. ในพื้นที่กองการเกษตรและสหกรณ สํานักงานทหารพัฒนา
หนวยบัญชาการทหารพัฒนา อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และขอพระราชทานพระราช
วินิจฉัย ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา สรุปความวา
1. พื้นที่ของทางภาคตะวันตกมีสภาพเปนเขาหินปูน และพืชพรรณธรรมชาติ มีความ
พิเศษกวาพื้นที่อื่น ควรมีการเฝาระวัง ไมใหมีคนมาตัดไม จัดทําทะเบียนพิกัดตนไม
รวบรวมพันธุกรรมพืช นํามาบันทึกไว
2. ทรงยกตัวอยางการดูแลพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ของกองทัพเรือ พรอมทั้ง
กลาวชมเชยวาดูแลดี
3. พื้นที่ กกส.สทพ.นทพ. มีพื้นที่มาก ใหปฏิบัติตอนนี้คือการเก็บรักษาพื้นที่และทําการ
สํารวจอยางเดียว
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4. พลเอก เสถียร เพิ่มทองอินทร ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา ใหคํายืนยัน
รับสนองพระราชดําริจะดําเนินการตามแผนแมบทที่ไดทูลเกลาฯถวาย
29) วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 พระราชทานกับหนวยบัญชาการทหารพัฒนา
พระราชทานแนวทางใหขยายพันธุคางคาวคุณกิตติ
30) วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงาน
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 1 โรงเรียนสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
“ขาพเจายินดีที่ไดมาเปนประธานเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นในวันนี้
โครงการสวนพฤกษศาสตร โ รงเรี ย นเป น งานที่ สื บ เนื่ อ งต อ จากงานอนุ รั ก ษ
พันธุกรรมพืช เนื่องดวยในหลาย ๆ โรงเรียนมีพืชพรรณหลายชนิด บางชนิดเปนไมหายากหรือ
เปนไมเฉพาะถิ่น ควรอนุรักษไวเพื่อเปนแหลงศึกษา หรือเพื่อประโยชนในดานอื่น ๆ ประโยชนใน
ดานการศึกษาเบื้องแรก คือการฝกฝนเด็กใหรูจักสังเกตพืชพรรณไมตาง ๆ เปนการเรียนรูจากสิ่ง
ที่มีอยูในธรรมชาติรอบตัวเด็กเอง ฝกใหคนควาหาขอมูลทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ และสืบถามหา
คําตอบจากผูใหญในชุมชน เด็กและผูใหญเมื่อมีปฏิสัมพันธกันจะมีผลใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน
นอกจากนี้เด็กจะไดฝกการทํางานรวมกัน รูจักออกความเห็น ฟงความเห็นของผูอื่น กิจกรรม
เหลานี้ลวนชวยเสริมสรางความสามารถในการเรียนรูตลอดจนอุปนิสัยที่ดีใหแกเด็ก เด็กไดรับ
การปลูกฝงจิตสํานึกเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรักทองถิ่นและสมบัติที่มีใน
ทองถิ่นตั้งแตยังเยาววัย เมื่อเจริญเติบโตตอไปก็จะเปนที่พึ่งของถิ่นฐานและชาติบานเมืองได
ข า พเจ า ขอขอบใจหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ๆ ฝ า ยที่ ร ว มมื อ และสนั บ สนุ น
ชวยเหลือโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนอันดีมาตลอด หากปราศจากความรวมมือรวม
ใจกันของทานทั้งหลาย โครงการนี้ก็มิอาจจะสําเร็จเรียบรอยหรือเจริญกาวหนาดวยดีได
ได เ วลาอั น ควรแล ว ข า พเจ า ของเป ด การประชุ ม วิ ช าการและนิ ท รรศการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ขออํานวยพรใหงานบรรลุวัตถุประสงคทุก
ประการ ทั้งขอใหทุก ๆ ทานที่มาประชุมพรอมกันในที่นี้ประสบแตความสุขสวัสดีจงทั่วกัน”
31) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 พระราโชวาทในเรื่องความสําคัญตอการใสใจตอ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในเรื่องการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และการสรางจิตสํานึกตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมโดยการศึกษาเรียนรูโดยงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปนประธานเปดงานจัดการประชุมนานาชาติ “การประ
ชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10” (10th Meeting of the High Level Group on
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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Education for All หรือ EFA) จัดขึ้นวันที่ 22 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ที่โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช
รีสอรท จ.ชลบุรี ทรงมีพระราชดํารัสเมือ่ เวลา 16.30 น. โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก
รัฐมนตรี นางอิรินา โบโกวา ผูอํานวยการใหญ องคการการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม
แหงสหประชาชาติ องคการยูเนสโก พรอมผูบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผูนําดาน
การศึกษาของชาติสมาชิกองคการยูเนสโก ที่มาเขารวมการประชุมจาก 34 ประเทศทั่วโลก ให
ผูเขารวมประชุมในการประชุมระดับสูงวาดวยการศึกษาเพื่อปวงชน ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมรอยัล
คลิฟบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี แปลจากพระราชดํารัสภาษาอังกฤษดังความตอนหนึง่ วา
“... ที่กรุงปกกิ่งเมื่อป 2548 ขาพเจาเปนผูหนึ่งทีส่ นับสนุนการศึกษาเพื่อปวงชนอยาง
แข็งขัน เห็นไดจากผลงานของขาพเจาตลอด 30 ปที่ผานมาและที่จะทําตอไปในอนาคต นานา
ประเทศสวนใหญรวมทั้งประเทศไทย มีความกาวหนาดวยดีในการดําเนินการตามเปาหมายทัง้ 6
ขอ ของหลักการศึกษาเพื่อปวงชน ซึ่งขาพเจาขอแสดงความยินดีในความสําเร็จดังกลาว ชวงยี่สิบ
ปที่ผานมา มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั่วโลก กอใหเกิดปญหาและวิกฤติใหม ๆ ทั้งในปจจุบัน
และอนาคต เรากําลังเผชิญหนาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมสิ่งแวดลอม
ความสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ และพลังงานน้ํามันและถานหินที่ลดนอยลง โครงสรางทาง
ประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปสูสังคมผูสูงอายุและการขยายชุมชนเมืองอยางรวดเร็วในหลายประเทศ
ไดนําไปสูปญหาสังคมและเศรษฐกิจในเวลาอันสั้น ชวงยี่สิบปที่ผานมา มีความเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วทั่วโลก ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงมีผลกระทบตอเกษตรกรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่
เขตรอน ซึ่งอุดมดวยความหลากหลายทางชีวภาพและธัญญาหาร ดังนั้นในอนาคตความมัน่ คง
ทางอาหารของโลกอาจอยูในภาวะสุมเสี่ยง นานาชาติไดปรึกษาหารือกันและทําความตกลงที่จะ
ชวยกันชะลอความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไมพึงประสงคดังกลาว การประชุมตางๆ ลวนแตระบุวา
การศึกษา คือกุญแจสําคัญ สองทศวรรษผานไปแลว จากนี้ไปการศึกษาเพื่อปวงชน มีภารกิจสอง
ประการ ประการแรก คือ การยืนหยัดหลักการทั้ง 6 ขอ ที่เกี่ยวกับสิทธิของมนุษยทกุ คนที่จะ
ไดรับการศึกษาพื้นฐาน ประการที่สอง คือ ความรับผิดชอบของทุกคนในฐานะพลเมืองโลกที่
จะตองรวมรับผิดชอบปญหาของโลก ดังนั้นการศึกษาเพื่อปวงชน จึงมิใชเปนเพียงการรู
หนังสือและทักษะเทานั้น แตหมายรวมถึงความรู ทักษะและความใสใจปญหาของโลกดวย
กวา 30 ปที่ผานมา ขาพเจาไดสอดแทรกหลักการดังกลาวในกิจกรรมการเรียนรูหลาย
รูปแบบใหแกนักเรียนในโรงเรียนที่หา งไกลตลอดมา อาทิ มีบทเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใน
และนอกหลักสูตร ในแตละโรงเรียนนักเรียนจะเรียนรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย เพื่อ
ผลิตอาหารบริโภคกันเอง นักเรียนจะเรียนรูวธิ ีการบริหารจัดการน้ํา พลังงาน และขยะ
เพื่อรักษาสมดุลของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนของตน แตละโรงเรียนจะมีสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนโดยเฉพาะพืชและพันธุไมทองถิ่น กิจกรรมดังกลาวชวยใหนักเรียนรักธรรมชาติ
และสนใจอยางจริงจังเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
การอนุรักษทรัพยากรพันธุ
กรรมและสิ่งแวดลอมกลาวคือ นักเรียนเหลานี้ไดเรียนรูและปฏิบัติการตามทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว การศึกษาสามารถสรางความตระหนักรู ทักษะที่
จําเปน และนิสัยใหแตละบุคคลสามารถรับมือกับปญหาเหลานั้นทั้งสวนตัว ครอบครัวและ
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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ชุมชน สวนผูที่มีทักษะวิชาชีพในระดับสูงขึ้นก็จําเปนตองเรียนรูวาองคกรของเขาควรจะมี
สวนชวยเหลือสังคมอยางไร...”
32) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พระราโชวาทถึงความกาวหนาของ อพ.สธ.
และงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ
และ เปดพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.
เมือง จ.นครราชสีมา
“ขาพเจายินดีที่ไดมาเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาว
สูโลกกวางอยางมั่นใจ และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ในวันนี้ ขาพเจารูสึกชื่นชมที่ได
ทราบว า งานของโครงการอนุรั กษพั นธุ ก รรมพื ช ฯ ได ข ยายไปถึ ง องค ก ารบริห ารส ว นทอ งถิ่ น
ดําเนินงานอนุรักษทรัพยากร อาทิ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ ครอบคลุมไป
ถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปญญาที่จะกอใหเกิดประโยชนทั้งในดานเศรษฐกิจ ดานการธํารง
รักษาสภาพแวดลอมใหคงสภาพที่ดี และดานการอนุรักษวัฒนธรรมภูมิปญญาที่บรรพบุรุษได
ตั้งใจสืบสานกันมาใหดํารงอยูและเกื้อกูลประโยชนแกคนรุนนี้และรุนตอไป ประเทศไทยเปน
ประเทศหนึ่งที่อุดมดวยทรัพยากรธรรมชาติ แตดวยเหตุปจจัยหลายประการเปนเหตุใหทรัพยากร
อันอุดมพรองไปอยางนากังวล โครงการอนุรั กษพันธุกรรมพืชฯ นอกจากดําเนินงานอนุรักษ
ทรัพยากร ยังมีวัตถุประสงคที่จะสงเสริมใหเยาวชนและบุคคลทั่วไป เห็นคุณคาของทรัพยากร
สรางจิตสํานึกดานการอนุรักษและสงเสริมใหเยาวชนเกิดความรักในทองถิ่น ทั้งเต็มใจที่จะเขา
รวมในการบํารุงรักษาวัฒนธรรมภูมิปญญาประจําถิ่นของตนใหคงอยู ในสวนพิพิธภัณฑธรรมชาติ
วิทยาที่จะเปดในวันนี้ก็เชื่อวาจะทําหนาที่เปนแหลงศึกษาเพิ่มพูนสติปญญาใหแกเยาวชนไดเปน
อยางดี เยาวชนจะสามารถมาเรียนรู และทําความเขาใจภาพรวมของธรรมชาตินอกเหนือจาก
เรียนในชั้นเรียน ความรูและความเขาใจจะเปนแรงบันดาลใหเกิดความสํานึกดานอนุรักษในจิตใจ
ของเยาวชนในภายหนา เยาวชนเหลานี้จะเปนแรงสําคัญในการธํารงรักษาทรัพยากรของทองถิ่น
และของชาติใหคงอยูอยางยั่งยืนเอื้ออํานวยคุณประโยชนใหแกชนในชาติไดทุกรุน
ขาพเจาขอขอบใจทุกหนวยงานที่ชวยสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯอยางดี
ยิ่งมาตลอด หากทุก ๆ ฝายรวมแรงรวมใจกันเชนนี้ก็เปนที่มั่นใจไดวา การดําเนินงานอนุรักษ
ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชาติจะประสบผลสําเร็จและอํานวยประโยชนสุขแกประชาชน
โดยสวนรวมสืบตอไป ไดเวลาอันควรแลวขาพเจาขอเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ ณ บัดนี้ ขอใหการประชุมบรรลุจุดมุงหมายจงทุก
ประการและขอใหทานทั้งหลายที่มาพรอมกันในที่ประชุมนี้ ประสบแตความสุขกายสุขใจ อันเปน
ผลสืบเนื่องจากกุศลจิตของทุก ๆ ทานตลอดไป”
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33) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พระราโชวาทเกี่ยวกับความสําคัญของงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน
ทรงพระราชทานพระราโชวาทใหกับ อพ.สธ. และหนวยงานทีร่ วมสนองพระราช
ดําริฯ ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระดับภูมิภาค
ครั้งที่ 2 ในงาน อพ.สธ.-แมโจ : ภูมิปญญาเกษตรแหงแผนดิน ณ มหาวิทยาลัยแมโจ อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม
“ขาพเจายินดีที่มหาวิทยาลัยแมโจจัดงานแสดงภูมิปญญาดานการเกษตร และ
งานอนุรักษพันธุกรรมพืชขึ้นพรอมกัน เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปไดรับความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาดานการเกษตร ตลอดจนการอนุรักษทรัพยากรที่มีอยูใน
ทองถิ่นของตน ดวยเหตุที่ในยุคปจจุบันคนจํานวนมากมักมองวาโลกมีความเจริญกาวหนาอยาง
ยิ่งยวด ดวยวิวัฒนาการใหมและเทคโนโลยีอันทันสมัย จนอาจหลงลืมใสใจสิ่งดีงามที่มีมาแตเดิม
ที่บรรพบุรุษสรางสมมาดวยภูมิปญญา เมื่อพิจารณาโดยถี่ถวนอาจกอใหเกิดขอสงสัยวาความ
เจริญที่เห็นเปนไปอยางถูกทิศทางหรือไม งานที่มหาวิทยาลัยแมโจจัดขึ้นในครั้งนี้ สะทอนภาพ
ชีวิตตามวัฒนธรรมเกษตร และภูมิปญญาเกษตรพื้นบานของชาวลานนา ผูเขาชมงานซึ่งถือวา
เปนคนรุนใหม จะสามารถมองเห็นและเขาใจเชื่อมโยงอดีตกับปจจุบัน เห็นวิถีชีวิตที่แฝงปรัชญา
ความพอเพียง และความรูของบรรพบุรุษที่เปนรากเหงาของปจจุบัน สวนที่ดีงามที่มหาวิทยาลัย
แมโจตั้งใจแสดงออกในงานนี้ จะทําใหผูมีโอกาสไดชมงานเกิดความรูสึกซาบซึ้ง ความภาคภูมิใจ
ในบรรพบุ รุ ษ และความรู สึ ก รั ก ถิ่ น ฐานบ า นเกิ ด อั น อาจนํ า ไปสู ค วามคิ ด ที่ จ ะพั ฒ นาสั ง คม
ตลอดจนประเทศชาติโดยอาศัยรากเหงาเดิมเปนพื้นฐาน เพื่อใหเกิดความเจริญอยางยั่งยืนและ
ถูกทิศทาง ในสวนกิจกรรมอนุรักษพันธุกรรมพืชที่มีตอเนื่องกันมานาน ก็หวังจะใหเกิดประโยชน
แกเยาวชนที่ยังอยูในวัยเรียน ในแงการศึกษา สงเสริมใหเกิดความรัก ความภูมิใจในทองถิ่น และ
ความภาคภู มิ ใ จที่ ต นได มี ส ว นช ว ยในการอนุ รั ก ษ ท รั พ ยากรอั น มี ค า ของท อ งถิ่ น และของ
ประเทศชาติ ขาพเจาขออํานวยพรใหงานทุกสิ่งทุกประการที่มหาวิทยาลัยแมโจจะจัดขึ้นในวันนี้
บรรลุผลสําเร็จอยางสูงสุดสมดังที่ตั้งความหวังไว และขอใหทานทั้งหลายที่มาประชุมกันในที่นี้ถึง
พรอมดวยความสุขความสมบูรณ ความเจริญกาวหนาในการประกอบกิจการงานตาง ๆ จงทุก
เมื่อทั่วกัน”
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชดํารัสที่เกี่ยวของกับทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญญา

1) วันที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548 ทรงใหเห็นความสําคัญของการอนุรกั ษสิ่งแวด
ลอมและวัฒนธรรม เพื่อชนรุนหลัง
พระราชดํารัสในพิธีเปดการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษสิ่งแวดลอมวัฒนธรรม หัวขอ
แนวทางการอนุ รั ก ษ เ ชิ ง บู ร ณาการเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น จั ด โดยกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ดังความตอนหนึ่งวา
“.....ความเจริญกาวหนาที่เปนไปอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน มีผลกระทบใหวถิ ีชีวิตดั้ง
เดิมของคน และสภาพแวดลอมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตตามแบบ
อยางที่มีมาแตเดิม ในปจจุบันแทบไมมเี หลือใหชนรุน หลังไดซึมซับความงามของวัฒนธรรมที่ตก
ทอดมาแตอดีต ชุมชนเหลานี้เปนตัวอยางทีด่ ีของคําวาความพอเพียง คนในชุมชนพึ่งพาอาศัยกัน
ได และอยูรวมกันอยางสงบสุข มีขนบประเพณีอันดีงาม ภูมิปญญาชาญฉลาด ชุมชนลักษณะนี้มี
คุณคาทางวัฒนธรรมและจิตใจ เปนประโยชนดานการศึกษาในแงมุมตาง ๆ ปจจุบันมีใหเห็น
เพียงไมกี่แหง หากไมชวยกันอนุรักษไวกจ็ ะสูญสลายไปอยางนาเสียดาย....”
2) วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ทรงใหเห็นความสําคัญของพิพิธภัณฑทองถิ่น
พระราชดํารัสในงานเทศกาลพิพิธภัณฑทอ งถิ่น พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) ดังความตอนหนึ่งวา
“....พิพิธภัณฑทองถิ่นเปนที่เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของ บันทึกเรื่องราว ความรูค วามเขาใจ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม การดําเนินชีวิตและความเปลี่ยนแปลงของผูคนในทองถิ่น
ตาง ๆ การที่พิพิธภัณฑทองถิ่นจํานวนมากจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมารวมกิจกรรมกันใน
ครั้งนี้ เปนโอกาสอันดีทผี่ เู ขาชมงานจะไดศึกษาขอมูลความรูเบื้องตนของพิพิธภัณฑทองถิ่นหลาย
แหงไดในคราวเดียว ขณะเดียวกันผูดาํ เนินงานพิพิธภัณฑทองถิ่นก็จะไดเรียนรูล ักษณะความคลาย
คลึงหรือแตกตาง และแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกัน อันจะนําไปสูความรวมมือเพื่อ
พัฒนาพิพิธภัณฑทองถิ่นใหกาวหนา สามารถทําหนาที่เปนแหลงเรียนรูของคนทัง้ ในและนอกทอง
ถิ่นไดอยางเขมแข็งยั่งยืน...”
3) วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทรงใหอนุรักษภมู ิปญญาไทย “ยางรัก”
พระราชดํารัสในการประชุมวิชาการนานาชาติ ศึกษายางรักเพื่ออนุรักษภูมิปญญาไทย
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “Study of
Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for Revitalization of
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Thai Wisdom” โดยกรมศิลปากร กรมปาไม และกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ณ หองประชุม โรง
แรมอิมพีเรียล ควีนสปารค ดังความตอนหนึ่งวา
“....คนในซีกโลกตะวันออกหลายเชื้อชาติรูจักนํายางรักมาใชประโยชนมานานนับพัน ๆ
ปทั้งในชีวิตประจําวัน ไดแก การใชยางรักเคลือบพื้นไมใหสวยงามคงทน หรือภาชนะสานใหบรรจุ
ของเหลวได และใชในงานศิลปะ คนไทยก็ใชยางรักเปนวัสดุสําคัญในการสรางสรรคงานประณีต
ศิลปขั้นสูงมาเปนเวลานาน งานลงรักปดทอง เขียนลายรดน้าํ งานชางประดับมุก ประดับกระจก
หรืองานหัตถกรรมทั่วไป เชน การทําเครื่องเขิน ลวนตองใชยางรักคุณภาพดีเปนองคประกอบ
สําคัญ ยางรักทีด่ ีควรเปนยางรักธรรมชาติที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งนับวันจะขาดแคลน เพราะไมรักมี
นอยลง เปนเหตุใหมีการใชสารเคมีเจือปน ทําใหยางรักมีคุณภาพต่าํ ไมคงทน ใชงานไดไมดี การ
วิจัยและพัฒนาสายพันธุรัก สงเสริมการปลูกไมรกั สายพันธุที่ใหยางรักคุณภาพสูงในทองถิ่นที่มี
ภูมิประเทศเหมาะสม จะเปนประโยชนอยางกวางขวางหลายสถานในระยะยาว เปนการแกตนเหตุ
แหงปญหา อันจะชวยใหการอนุรักษสืบสานภูมิปญญาและศิลปะไทยเปนไปอยางยั่งยืน....”
4) วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ทรงใหอนุรักษภมู ิปญญาไทย “ผาไหม”
พระราชดํารัสในงานประชุมสัมมนาวิชาการหมอนไหมอาเซียน และงานตรานกยูงพระ
ราชทาน สืบสานตํานานไหมไทย ครั้งที่ 5 ประจําป พ.ศ. 2553 ณ ศูนยแสดงสินคาและการ
ประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี ดังความตอนหนึ่งวา
“...ผาไหมเปนสินคาสําคัญมาแตโบราณกาล ในเสนทางแพรไหมอันลือชื่อ ผาไหมเปน
สายใยที่เชื่อมโยงซีกโลกตะวันออกและตะวันตกเขาดวยกัน นําผูคนจากทั้งสองซีกโลกมาพบปะทํา
ความรูจ ัก ทําใหเกิดการถายทอดวัฒนธรรมดานตาง ๆ ระหวางกัน ผาไหมเปนเครื่องหมายบง
บอกความเจริญ ความมีอารยธรรมและภูมิปญญาของชนชาตินั้น ๆ ผาไหมจึงมิไดมีความหมาย
เพียงเปนอาภรณประดับกาย หรือความหมายทางเศรษฐกิจเทานั้น
ในประเทศไทย ผาไหมก็เปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิต คนไทยรูจ ักปลูกหมอน
เลี้ยงไหมและทอผาไหมใชมาเปนเวลานาน ลวดลายผาในแตละภูมภิ าคมีอัตลักษณประจําถิ่น เมื่อ
พิจารณาจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงวิถีชีวิตของผูค น จินตนาการและความคิดสรางสรรคจากภูมิ
ปญญาของคนในทองถิ่น ที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนี าถ ทรงเปนผูนําในการใชผาไหมทีร่ าษฎรเปนผู
ทอ ทรงสงเสริมและพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหม และวิธีการทอผาไหมของราษฎรในทองถิ่น
ตาง ๆ ใหมคี วามสวยงาม มีคุณภาพดียิ่งขึ้น เพื่อสรางรายไดใหแกครอบครัวราษฎรเอง และยัง
เปนการอนุรกั ษภาคสวนของวัฒนธรรมไทยใหคงอยู ปจจุบันคนไทยนิยมใชผาไหมไทยกันแพร
หลาย ผาไหมไทยยังมีชื่อเสียงเปนที่รูจัก ทํารายไดใหประเทศชาติเปนอันมาก...
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กรอบการดําเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงค เปาหมาย แนวทางและมาตรการดําเนินงานที่กําหนดไว จึง
กําหนดกรอบการดําเนินงานของ อพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ.
2559) โดยทีม่ ีกรอบการดําเนินงานดังนี้

1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการบริหารจัดการ
ของกรอบการเรียนรูท รัพยากร โดยมีกิจกรรมที่ดาํ เนินงานสนับสนุน 3 กิจกรรมไดแก
1.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช
1.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
1.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
1.1 กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช

เปนกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติใหมีพื้นที่ปกปกพื้นที่ปาธรรมชาติดั้งเดิม ใหมี
กระจายอยูทั่วประเทศ ในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ ดําเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม
และกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช (ยกเวนกรมปาไมนําพื้นที่มาสนองพระราชดําริใน
บางพื้นที่) ดําเนิ นการในพื้นที่ปาธรรมชาติของสวนราชการ ศูนยวิจัย สถานีทดลอง
สถาบันการศึกษา พื้นที่ที่ประชาชนรวมกันรักษา จากนั้นมีการสํารวจขึ้นทะเบียนทํารหัสประจํา
ตนไม และทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เชน สัตวและจุลินทรีย รวมถึงทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปญญา สนับสนุนใหมีอาสาสมัครระดับหมูบาน ซึ่งหากรักษาปาดั้งเดิมไวได
และทราบวามีทรัพยากรอะไรบาง จะนําไปสูการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนตอไป

1.2 กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

เปนกิจกรรมที่ดําเนินการในพื้นที่คนละพื้นที่กับพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช โดย
เปนการดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิ
ปญญา และรวมถึงสํารวจเก็บขอมูลในเรือ่ งทรัพยากรกายภาพ ในพื้นที่ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง
จากการพัฒนา เชน จากการทําอางเก็บน้ํา ทําถนน เปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติเปนพื้นที่
เกษตรกรรม หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทําบานจัดสรร ฯลฯ ซึ่งพันธุกรรมในพืน้ ที่
เหลานั้นจะสูญไป โดยไดสงเจาหนาทีแ่ ละอาสาสมัคร ออกสํารวจเก็บรวบรวมพันธุไมที่กําลังจะ
สูญพันธุ หรือพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ในรูปเมล็ด กิ่ง ตน เปนการดําเนินการนอก
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พื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธุพืช (ยกเวนกรมปา
ไมนําพื้นที่มาสนองพระราชดําริในบางพืน้ ที่)ในทั่วประเทศ
1.3 กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนํา
พันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย เชน ในศูนยศกึ ษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ที่มีอยู 6 ศูนยทั่วประเทศ ในพื้นที่ศูนยวจิ ัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการ
เกษตร พื้นที่ที่จังหวัดหรือสถาบันการศึกษา ที่เขารวมสนองพระราชดําริ ตัวอยางเชนการเก็บ
รักษาในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อ สารพันธุกรรม ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา

2. กรอบการใชประโยชน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยใน อพ.สธ.
ทั้งในดานการ
พัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวยประโยชน
ตอกัน รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ใหเปนเอกภาพ สมบูรณและเปนปจจุบัน
โดยบรรลุจดุ มุงหมายตามแนวพระราชดําริ โดยมีกจิ กรรมทีด่ ําเนินงานสนับสนุนดังนี้
2.1 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
2.2 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
2.3 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
2.1 กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมอนุรกั ษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช

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 เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากร
ตา ง ๆ โดยนั ก วิ จั ย อพ.สธ. และความรว มมื อ จากคณาจารย นักวิ จัย
ของมหาวิท ยาลั ย
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนยวิจัยและสถานีทดลองตาง ๆ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
อพ.สธ. ที่รวมสนองพระราชดําริ

2.2 กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช

เปนกิจกรรมที่ดําเนินงานโดยศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา
รวมกับหนวยงานทีร่ วมสนองพระราชดําริ บันทึกขอมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม การศึกษา
ประเมิน การอนุรักษ และการใชประโยชน รวมทั้งงานจัดทําฐานขอมูลพรรณไมแหง นอกจากนั้น
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ยังรวมถึงฐานขอมูลทรัพยากรอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เชน ฐานขอมูลของสัตว และ
จุลินทรีย การจัดการฐานขอมูลทรัพยากรทองถิ่น ขอมูลตาง ๆ จากการทํางานในกิจกรรมที่ 1-4
โดยทําการบันทึกลงในระบบฐานขอมูล
เพื่อเปนฐานขอมูลและมีระบบที่เชื่อมตอถึงกันไดทั่ว
ประเทศ โดยเชื่อมโยงกับฐานขอมูลทรัพยากรของหนวยงานที่รว มสนองพระราชดําริ อพ.สธ.
นําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืชและทรัพยากรตาง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เปนที่ปรึกษา
ประสานงาน รวมมือ พัฒนาการทําศูนยขอมูลฯ กําหนดรูปแบบในการทําฐานขอมูล

2.3 กิจกรรมที่ 6
กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช
เปนกิจกรรมที่นําขอมูลจากฐานขอมูลในกิจกรรมที่ 5 ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช
ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการศึกษาประเมิน การสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มี
นํามาใหผูทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุพืช เพื่อใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต
โดยเปนการวางแผนระยะยาว 30 - 50 ป สําหรับพันธุพืชลักษณะตางๆ ที่เปนที่ตองการของ
ช ว งเวลานั้ น ๆ เป น การพั ฒ นาโดยมี แ ผนล ว งหน า เมื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด แ ผนพั ฒ นาพั น ธุ พื ช
เปาหมายแลว จึงนําทูลเกลาฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรง
มีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุตอไป

3. กรอบการสรางจิตสํานึก
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ
บุค คลทั่ วไป ได มีค วามรู ความเขา ใจเกี่ย วกั บพืช พรรณไม และการอนุรักษพันธุ ก รรมพืช ของ
ประเทศ จนตระหนั กถึ งความสํา คัญ และประโยชนของการอนุรักษ พันธุ ก รรมพื ช ที่ กอ ให เกิ ด
ประโยชนตอมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนดังนี้
3.1 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพนั ธุกรรมพืช
3.2 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช

3.1 กิจกรรมที่ 7
กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรกั ษพันธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่จะสรางจิตสํานึก ใหเยาวชน บุคคลทัว่ ไปใหเขาใจถึงความสําคัญ
และประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรูจกั หวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งมี
ความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดําริ
ใหดาํ เนินการกับเยาวชน โดยการฝกอบรมใหเห็นประโยชน ความงดงาม เกิดความปติทจี่ ะทํา
การอนุรักษ แทนที่จะสอนใหอนุรักษแลวเกิดความเครียด ในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน” เปนสื่อการเรียนรู งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนแหลงรวบรวมพรรณไมที่มีชวี ิต
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มีที่เก็บพรรณไมแหงพรรณไมดอง มีหอ งสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษาตอเนื่อง รวมทัง้ ให
โรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถิ่นที่หายาก ใกลสูญพันธุ และเปนที่รวมภูมิปญญาทองถิ่น
นอกจากนั้นยังมีงานพิพิธภัณฑตาง ๆ เชนพิพิธภัณฑพืช งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวทิ ยา งาน
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พิพิธภัณฑทองถิ่น เปนตน เพื่อเปนสื่อในการสราง
จิตสํานึกดานอนุรักษพันธุกรรมพืช
โดยใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคา
ประโยชน ความสวยงาม อันจะกอใหเกิดสํานึกในการอนุรักษพรรณพืชตอไป
3.2 กิจกรรมที่ 8
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพนั ธุกรรมพืช
เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ.
ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวของและสนับสนุน
กิ จ กรรมต า งๆ ของ อพ.สธ. (กิจ กรรมที่ 1-7)
โดยอยู ใ นกรอบของแผนแม บท อพ.สธ.
นอกจากนั้น ยั ง เป ด โอกาสให เ ยาวชนและประชาชนไดส มั ค รเข า มาศึ ก ษาหาความรู เ กี่ ย วกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตาง ๆ ตามความถนัดและสนใจ อพ.สธ. ดําเนินการประสานงานโดย
มีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา จัดตั้งเปนชมรม
ไดแก ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเปนผูนําใน
การถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนและ
ประชาชนชาวไทยตอไป
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โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยพระราชานุญาต
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศที่ อพ.สธ. 184/2555
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
เพื่อให้การดําเนิ นงานของโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ประสบความสําเร็จเป็ นผลประโยชน์แท้ และให้เป็ นไปตามการปรับโครงสร้างหน่ วยงานใหม่ ตามการปฏิรปู
ระบบราชการ การนี้ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอ้ าํ นวยการ
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค์
ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร
รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
ผูบ้ ญ
ั ชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา
ผูบ้ ญ
ั ชาการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ผูอ้ าํ นวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผูอ้ าํ นวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ผูว้ า่ การการไฟฟ้ านครหลวง
ผูว้ า่ การการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
ผูว้ า่ การการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมป่ าไม้
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
อธิบดีกรมประมง
อธิบดีกรมชลประทาน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
อธิบดีกรมการข้าว
อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
เลขาธิการสํานักงานการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ผูว้ า่ การสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

ผูอ้ าํ นวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการองค์การเภสัชกรรม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิ ณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

76
72.
73.
74.
75.
76.
77.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

78.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

กรรมการ

79.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กรรมการ

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
ผูอ้ าํ นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ
ผูอ้ าํ นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ (องค์การมหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุมพร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.

ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลพบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่ าน
ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครสวรรค์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครนายก
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ราชเลขานุ การในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รองหัวหน้าสํานักงานโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ ฝ่ ายวิชาการ
(ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุ การ

หน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ
-รับนโยบายและกรอบการดําเนิ นงานของส่วนราชการ หน่ วยงานในการสนองพระราชดําริ หรือ
สนับสนุ น โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
-หัวหน้าส่วนราชการ หน่ วยงาน และองค์กร ไปแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นงานของตน โดยเสนอ
รายชื่อผ่ านเลขาธิ การพระราชวัง ในฐานะผูอ้ ํานวยการโครงการอนุ รักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ เพื่อนํ าความกราบบังคมทูลทราบฝ่ าละอองพระบาทขอพระราชทานแต่งตั้งโดยพระราชา
นุ ญาต

78

-หัวหน้าส่วนราชการ หน่ วยงานและองค์กร อํานวยการ สนั บสนุ นให้การดําเนิ นงานโครงการ
อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้ นที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็ นไปตาม
เป้าหมายวัตถุประสงค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายแก้วขวัญ วัชโรทัย)
เลขาธิการพระราชวัง
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โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกาศ อพ.สธ ที่ 102 /2554
เรื่องแต่งตัง้ คณะทํางานจัดทําแผนแม่บทโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระยะ 5 ปี ที่หา้ (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559)

เนื่ องด้วยโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนิ น
กิจกรรมโครงการ ในระยะปลายของแผนแม่บทโครงการฯ ระยะ 5 ปี ที่สี่ (ตุลาคม 2549 กันยายน 2554) ซึ่ งมีหน่ วยงาน ส่ว นราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึ กษา ร่วมสนอง
พระราชดําริ
เห็นควรที่จะต้องดําเนิ นการร่างแผนแม่บทโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5 ปี ที่หา้ (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) ที่มีระยะเวลา
การดําเนิ นงานโครงการฯ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
เพื่อเป็ นกรอบแผนแม่บท ในการดําเนิ นงาน และเพื่อให้การดําเนิ นงานของ
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ ประสบความสําเร็จเป็ นผลประโยชน์
แท้ จึ ง แต่ ง ตั้ง คณะทํา งานจัด ทํา แผนแม่ บ ทโครงการอนุ รัก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปี ที่หา้ (1 ตุลาคม
2554 – 30 กันยายน 2559) ดังนี้
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คณะทํางานจัดทําแผนแม่บทโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในระยะ 5 ปี ที่หา้ (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559)
1. กลุม่ ความมั ่นคงทางทรัพยากร
1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนผูบ้ ญ
ั ชาการทหารเรือ
คณะทํางาน
3. ผูแ้ ทนผูบ้ ญ
ั ชาการหน่ วยบัญชาการทหารพัฒนา
คณะทํางาน
4. ผูแ้ ทนผูบ้ ญ
ั ชาการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
คณะทํางาน
ั ชาการทหารอากาศ
คณะทํางาน
5. ผูแ้ ทนผูบ้ ญ
6. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
เลขานุ การคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
7. นางสาวอริศรา รื่นอารมย์
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
8. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

2. กลุม่ สร้างจิตสํานึกในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. ผูแ้ ทนเลขาธิการสภาการศึกษา
4. ผูแ้ ทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
5. ผูแ้ ทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
6. ผูแ้ ทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร
8. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
9. นางสาวอริศรา รื่นอารมย์
10.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

3. กลุม่ ส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ
1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมป่ าไม้
3. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ืช
4. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
5. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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6. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
7. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมประมง
8. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมชลประทาน
9. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
10.ผูแ้ ทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
11.ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย
12.ผูแ้ ทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า
13.ผูแ้ ทนอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล
14.ผูแ้ ทนอธิบดีกรมการข้าว
15.ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
16.ผูแ้ ทนองค์การสวนพฤกษศาสตร์
17.ผูแ้ ทนผูว้ า่ การการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
18.ผูแ้ ทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่
19.เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
20.นางสาวอริศรา รื่นอารมย์
21.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

4. กลุม่ การอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
คณะทํางาน
3. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การเภสัชกรรม
คณะทํางาน
4. ผูแ้ ทนอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
คณะทํางาน
5. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์พนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
คณะทํางาน
6. ผูแ้ ทนผูว้ า่ การสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
คณะทํางาน
7. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) คณะทํางาน
8. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
คณะทํางาน
9. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
เลขานุ การคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
10. นางสาวอริศรา รื่นอารมย์
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
11. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

5. กลุม่ มหาวิทยาลัยที่รว่ มสนองพระราชดําริ
1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผูแ้ ทนอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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5. ผูแ้ ทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
6. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
9. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
10. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
11.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
12.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
13.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
14.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร
15.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
16.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
17. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
18. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต
19. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
20. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
21. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
22. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
23.เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
24.นางสาวอริศรา รื่นอารมย์
25.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

6. กลุม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
3. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
5. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
6. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
7. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
8. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
10.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
12.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
13.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
14.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
15.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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16.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
17.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
18.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
19.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
20. ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
21.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
22.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก
24.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
25.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั
26.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
27.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
28.ผูแ้ ทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
29.เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
30.นางสาวอริศรา รื่นอารมย์
31.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

7. กลุม่ นโยบายในเรื่องของทรัพยากร
1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
3. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
4. นางสาวอริศรา รื่นอารมย์
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
5. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

8. กลุม่ จังหวัดที่รว่ มสนองพระราชดําริ
1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดขอนแก่น
3. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดจันทบุรี
4. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดชุมพร
5. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดปราจีนบุรี
6. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
7. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดหนองคาย
8. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดชลบุรี
9. ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดภูเก็ต

ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
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10.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดลพบุรี
11.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนนทบุรี
12.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดน่ าน
13.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร
14.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา
15.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครสวรรค์
16.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
17.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
18.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
19.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดปั ตตานี
20.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครนายก
21.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
22.ผูแ้ ทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดอุบลราชธานี
23.เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
24.นางสาวอริศรา รื่นอารมย์
25.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน

9. กลุม่ หน่วยงานสนับสนุน
1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
คณะทํางาน
โครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
3. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงบประมาณ
คณะทํางาน
4. ผูแ้ ทนผูว้ า่ การการไฟฟ้ านครหลวง
คณะทํางาน
5. ผูแ้ ทนผูว้ า่ การการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
คณะทํางาน
6. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
คณะทํางาน
7. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิ กส์ (องค์การมหาชน)
คณะทํางาน
8. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ(องค์การมหาชน) คณะทํางาน
9. ผูแ้ ทนเลขาธิการสํานักงานการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะทํางาน
10. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
คณะทํางาน
11. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
เลขานุ การคณะทํางาน
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
12. นางสาวอริศรา รื่นอารมย์
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
13. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
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10. กลุม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
1. รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ประธานคณะทํางาน
(นายพรชัย จุฑามาศ)
2. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนื่ องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
3. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
4. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
5. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบนอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
6. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
7. ผูแ้ ทนผูอ้ าํ นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
คณะทํางาน
เลขานุ การคณะทํางาน
8. เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชดําริฯ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
9. นางสาวอริศรา รื่นอารมย์
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
ผูช้ ว่ ยเลขานุ การคณะทํางาน
10.นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ

หน้าที่ของคณะทํางานฯ
- ให้จดั ทําร่างแผนแม่บทโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปี ที่หา้ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 –
30 กันยายน พ.ศ. 2559) เพื่อนํ าเสนอคณะกรรมการโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํา ริ ฯ ที่ มี เ ลขาธิ ก ารพระราชวัง ในฐานะผู้อํา นวยการโครงการอนุ รัก ษ์
พันธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ เป็ นประธาน เพื่อนํ าขึ้ นทูลเกล้าฯถวาย สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานให้ใช้
ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2559

(นายแก้วขวัญ วัชโรทัย)
เลขาธิการพระราชวัง
ผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขั้นตอนการขอสนอง
พระราชดําริ
อพ.สธ.
โดยองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือเทศบาลตําบล

แนวทางการดําเนิ นงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปี ท่ ีห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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ขั้นตอนการขอสนองพระราชดําริ
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
โดยองค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาลตําบล
1. ประชุมหารือ คณะกรรมการ/ชุมชน เห็นชอบและพร้อมที่จะเข้าร่วมสนองพระราชดําริฯ
มีรายงานการประชุม
2. องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาลตําบล หรือร่วมกัน ในการทําจดหมายถึงเลขาธิการ
พระราชวังในฐานะผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ตามตัวอย่างจดหมาย ……………….. หนังสือถึง ผอ.อพ.สธ.
แนบเอกสาร - สรุปการประชุม อบต./เทศบาลตําบล/และชุมชน
- แผนที่ ข้อมูลพื้ นฐานตําบล...............................
- ร่างแผนแม่บทฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ตําบล..........................
(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตําบล................)
3. ส่งเอกสารในข้อ 2 มายัง
เรียน
รองผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถ.ราชวิถี กทม. 10303
4. การดําเนิ นการต่างๆ สามารถดําเนิ นการไปก่อนได้ เช่นการประชุมทําความเข้าใจเบื้ องต้น
การคัดเลือกพื้ นที่ สําหรับการดําเนิ นการในกิจกรรมต่างๆ การจัดเตรียมงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น
5. ในขณะเริ่มดําเนิ นงานสนองพระราชดําริน้ัน ขอให้ประสานงานโดยตรงได้ที่รองผูอ้ าํ นวยการ
โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ ( นายพรชัย จุฑามาศ)
(โทรศัพท์หมายเลข 081- 9381755 และอีเมล์ : dongdib05@rspg.org)
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ตัวอย่าง
จดหมายขอเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ที่

องค์การบริหารส่วนตําบล.................................
ตําบล........ อําเภอ........... จังหวัด....................
วัน……. เดือน………………….. พ.ศ. .........

เรื่อง การเข้าร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เรียน เลขาธิการพระราชวังในฐานะ
ผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล……………….
2. รายงานการประชุมกลุ่มอนุ รกั ษ์ของชุมชนต่างๆ
3. แผนที่ และข้อมูลพื้ นฐานตําบล……………………..
เนื่ องด้ ว ยทางองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล…………… ตํ า บล……………
อําเภอ……. จังหวัด …………. ได้รับทราบการดําเนิ น งานโครงการอนุ รักษ์ พันธุ ก รรมพื ช อัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ที่ทรงสืบ
ทอดงานอนุ รกั ษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีความศรัทธาในพระราชดําริที่ทรง
ทําเพื่อผลประโยชน์แท้แก่มหาชนชาวไทย จึงได้ร่วมประชุมทุกภาคส่วนในตําบล………………
ในการที่จะสนองพระราชดําริ ใน อพ.สธ. โดยดําเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของโครงการจัดทําฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิ
ปั ญญา เพื่ อ ที่ จ ะอนุ รัก ษ์ แ ละพัฒ นาทรัพ ยากรท้อ งถิ่ น ตํา บล…………….. อย่ า งยัง่ ยื น สู่
เศรษฐกิจพอเพียง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ตําบล………………. ร่วมสนองพระราชดําริฯ
ต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิง่
ขอแสดงความนับถือ
(
)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล…………….
องค์การบริการส่วนตําบล…………….…….. โทร. …………………………………..…
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ตัวอย่างโครงการ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. – ตําบล.............
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น สนองพระราชดําริโดย
องค์การบริหารส่วนตําบล (เทศบาลตําบล) ................. อําเภอ ............... จังหวัด ................
(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. – ตําบล......................)
ที่มา
จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมโครงการ
อนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปั กพันธุกรรมพืช
กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุ รกั ษ์และ
ใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลพันพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ ืช
กิจกรรมสร้างจิตสํานึ กในการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
และกิจกรรมพิเศษสนับสนุ นการอนุ รกั ษ์
พันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้ น 8 กิจกรรม ทาง อบต.(เทศบาลตําบล)....................ได้ร่วมประชุม
รับทราบการดําเนิ นโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมา จากพระราชดําริฯ และแนวทางที่
ตําบล...............ขอเข้าร่วมสนองพระราชดําริ การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยนําพระ
ราชกระแส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทําอย่างไรให้ชมุ ชน มาให้
โรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช และมีการทํา DNA Fingerprint ใน
โรงเรียน” การนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน ในตําบล..................
เห็นพ้องต้องกันในการร่วมสนองพระราชดําริ ในโครงการ อพ.สธ. โดยดําเนิ นกิจกรรมตาม
ศักยภาพความพร้อมและเพื่อจัดตั้ง“ศูนย์อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตําบล..................”
เพื่อเป็ นฐานทรัพยากรในการพึ่งตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนตําบล
...................และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อดําเนิ นการสนับสนุ นงานในกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมปกปั กพันธุกรรมพืช
กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรม
อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ขอ้ มูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง
แผนพัฒนาพันธุพ์ ืช กิจกรรมสร้างจิตสํานึ กในการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุ นการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้ น ..... กิจกรรม (นอกจากพันธุกรรมพืช
แล้วรวมถึงทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เช่น สัตว์และจุลินทรีย ์ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา)
3. เพื่อจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีท้งั ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตําบล.........................
4. เพื่อจัดตั้ง “ศูนย์อนุ รกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตําบล........................... ”
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คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตําบล....................
(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.- ตําบล............................)
ประธานคณะกรรมการดําเนิ นงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ ตําบล............... ( ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตําบล............. )
จะแต่งตั้งคณะทํางานตามกิจกรรมต่างๆ เช่น
คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรตําบล....................................
ประกอบด้วยคณะทํางานต่าง ๆ ดังนี้
1.คณะทํางานปกปั กทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่หาพื้ นที่ที่เป็ นที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่
ในความดูแลของเทศบาลตําบลเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในการรักษาป่ าธรรมชาติด้งั เดิม เพื่อรักษา
ทรัพยากรดั้งเดิม เช่นพืช สัตว์ จุลินทรีย ์ ฯลฯ เช่นพื้ นที่ป่าชุมชน พื้ นที่สาธารณประโยชน์ (ไม่
จําเป็ นต้องเป็ นพื้ นที่ขนาดใหญ่ อาจเป็ นพื้ นที่เล็ก ๆ 10–20 ไร่ ของในเขตหมูบ่ า้ นหมูต่ ่าง ๆ แต่
ต้องไม่เป็ นพื้ นที่ที่มีปัญหามีการบุกรุกถือครอง ต้องมีการจัดการแก้ปัญหาให้เรียบร้อยก่อน) โดย
จัดทําขอบเขตพื้ นที่ ทําป้ายประกาศว่าเป็ นพื้ นที่สนองพระราชดําริในโครงการ อพ.สธ. เสร็จ
แล้วทําการสํารวจในพื้ นที่วา่ มีทรัพยากรอะไรบ้าง มีการจัดตั้งอาสาสมัครชาวบ้าน ชุมชน เพื่อ
ดูแลรักษาพื้ นที่
2.คณะทํางานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่สาํ รวจทรัพยากรพื้ นที่ใน
ตําบล โดยเฉพาะพื้ นที่ที่กาํ ลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา การสร้างสวน การสร้างรีสอร์ท เพื่อ
ทราบว่ามีพรรณพืช ทรัพยากรชีวภาพ และรวบรวมภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับพืช และทรัพยากร
ชีวภาพ
3.คณะทํางานกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่กาํ หนดพื้ นที่ที่สามารถที่จะ
ใช้ปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้ นฟูสภาพป่ า พื้ นที่ที่จะปลูกรักษาพรรณพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ ์ เมื่อมีการ
ปลูกรักษาแล้วมีการศึกษาติดตามการเจริญเติบโต
4.คณะทํางานอนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่อนุ รกั ษ์ทรัพยากรต่าง
ๆ ในท้องถิ่นที่มีโอกาสสูญพันธุ ์ ส่งเสริมให้มีการฟื้ นฟูบาํ รุงรักษา ขยายพันธุเ์ พิ่มขึ้ น และแจกจ่าย
ให้กบั ชุมชนตําบล สร้างจุดขายท่องเที่ยวเชิงนิ เวศน์
5.คณะทํางานศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากรท้องถิ่น มีหน้าที่บนั ทึกรวบรวมข้อมูลเพื่อลงในระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีศนู ย์ฯ เพื่อเป็ นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา จากคณะทํางานต่างๆ (คณะทํางานปกปั กทรัพยากรท้องถิ่น
สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น อนุ รกั ษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่น และข้อมูลของโรงเรียนที่เป็ นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ใน
ท้องถิ่น)
6.คณะทํางานสนับสนุ นการอนุ รกั ษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็ นคณะทํางานที่
จะสนับสนุ นการดําเนิ นการ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตําบล..................
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สามารถตั้งคณะทํางานย่อยได้หลายคณะ ซึ่งที่มีหน้าที่ต่าง ๆ เช่น
6.1 สนับสนุ นการสร้างจิตสํานึ กในการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อพ.สธ. (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) ได้แก่ ผูแ้ ทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียน รอง
ผูอ้ าํ นวยการ
หรือผูช้ ว่ ยฯฝ่ ายวิชาการ
เพื่อกํากับดูแลการจัดทําหลักสูตรบูรณาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการสํารวจทรัพยากร ตําบล..................... ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) (เช่น
ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ของชั้นป.3 ต้องทราบเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และ ชั้นป.6 ต้องทราบ
ในเรื่องการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นัน่ คือการใช้ทรัพยากรต้องมีภมู ปิ ั ญญากํากับ) หากเข้าบรรจุ
ไปในหลักสูตรแล้วจะไม่เป็ นภาระที่เพิ่มขึ้ น ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผูป้ กครอง
โรงเรียน จะต้องเข้าใจว่าลูกหลานและนักเรียนกําลังทําอะไร เพื่อให้นักเรียนเป็ นส่วนหนึ่ งของ
ชุมชน ฝึ กการเรียนรู ้ จะได้ทราบว่าในท้องถิ่นมีทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา มี
ขนบธรรมเนี ยมประเพณีที่กาํ กับการใช้ทรัพยากรอย่างไร ทําให้นักเรียนมีโอกาสเรียนรู ้ สัมผัส
จริง และเกิดทั้งวิทยาการ และปั ญญาเป็ นนวัตกรรมการเรียนรู ้
6.2 สนับสนุ นการสร้างจิตสํานึ กในการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อพ.สธ. ในการทํา
พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ทอ้ งถิ่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยาท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา
เกาะและทะเลไทย เป็ นต้น
6.3 สนับสนุ นงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอํานวยความสะดวกต่างๆ
คณะทํางานอาจเป็ นชุมชน ภาคเอกชน มูลนิ ธิ ชมรมต่าง ๆ
6.4 สนับสนุ นวางแผนพัฒนาพันธุท์ รัพยากรธรรมชาติชีวภาพท้องถิ่น เพื่อ
คัดเลือกทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นที่มศี กั ยภาพ เพื่อวางแผนและพัฒนาสายพันธุต์ ่อไป นําไปสู่
การจดทะเบียนพันธุพ์ ืช การจดทะเบียนพันธุส์ ตั ว์ เป็ นต้น
หลังจากการจัดตั้งคณะทํางานแล้ว มีเป้าหมายสําคัญที่จะจัดตั้งศูนย์อนุ รกั ษ์และ
พัฒนาทรัพยากรตําบล................................. ที่ดแู ลรับผิดชอบโดยคณะทํางาน อพ.สธ.- ตําบล
.................. เป็ นศูนย์ประสาน งานในกิจกรรมต่างๆ และเป็ นศูนย์ขอ้ มูลทรัพยากร
องค์กรสนับสนุนการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.- ตําบล…………………..
เช่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/ตําบล..................... องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด.......................) ชุมชน........ ศาสนสถาน โรงเรียน....................... เป็ นต้น
องค์กรสนับสนุนด้านวิชาการ
1. โครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
2. มหาวิทยาลัยส่วนกลาง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล
3. มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลต่าง ๆ
แหล่งที่มาของงบประมาณ
1. งบประมาณ อบต./เทศบาลตําบล.........................
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2. งบประมาณสนับสนุ นจากเอกชน องค์กรเอกชน
ในการจัดตั้งงบประมาณ เมื่อจัดทําแผนปฏิบตั ิประจําปี และหารือเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่าง อพ.สธ. และคณะทํางาน อพ.สธ.-ตําบล........................ ทาง อพ.สธ. จะทําหนังสือ
สนับสนุ นไปทางต้นสังกัด และสํานักงบประมาณต่อไป
ตัวอย่างรูปแบบของแผนแม่บท
อบต./เทศบาล ตําบล.................
แผนแม่บท โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตําบล................... (2554-2559)
ในเนื้ อหาของแผนแม่บทฐานทรัพยากรท้องถิ่นตําบล ประกอบด้วย
1. ที่มา
2. วัตถุประสงค์
3. คณะทํางาน
4. กิจกรรมที่ดาํ เนิ นงาน
5. แผนปฏิบตั ิประจําปี 2555-2559
ดําเนิ นกิจกรรมตามแผนแม่บทว่าจะดําเนิ นกิจกรรมอะไรบ้าง
(ตามที่ให้ขอ้ คิดเห็นในการแต่งตั้งคณะทํางาน) โดยทําแผนปฏิบตั ิรายปี ให้เห็นถึงวงเงิน
และรายละเอียดของงบประมาณ ปี 2555–2559
ตัวอย่างป้ายสําหรับติดในพื้ นที่ที่สนองพระราชดําริ

โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์อนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตําบล..................
สนองพระราชดําริโดย
องค์การบริหารส่วนตําบล...........................
ตําบล.......................... อําเภอ........................ จังหวัด......................

*หมายเหตุ
ป้ายนี้ จะอนุญาตให้ตดิ ตั้งเมื่อศูนย์ดาํ เนินการไประยะหนึ่ง เมื่อมีผลงานเป็ นที่ประจักษ์คือต้องมี
เนื้ องานที่ดาํ เนินงานอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้ขึ้นป้ายนี้

ขั้นตอนการขอสนอง
พระราชดําริ
อพ.สธ.
โดยหน่วยงานต่าง ๆ

แนวทางการดําเนิ นงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปี ท่ ีห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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ตัวอย่าง
จดหมายขอเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหน่วยงาน
ที่

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

เรื่อง การขอพระราชทานพระราชานุ ญาตเข้าร่วมสนองพระราชดําริ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนิ นงานในโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
เรียน เลขาธิการพระราชวังในฐานะ
ผูอ้ าํ นวยการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ร่างรายชื่อคณะกรรมการดําเนิ นงาน อพ.สธ.
สนองพระราชดําริโดย
(ชื่อหน่ วยงาน) …………….
2. ร่างแผนปฏิบตั ิงาน ตามแต่ละกิจกรรม (ถ้ามี)
เนื่ องด้วยทาง (ชื่อหน่ วยงาน) เสนอขอพระราชทานพระราชานุ ญาตเข้าร่วมสนอง
พระราชดํ า ริ ใ นโครงการอนุ รั ก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปี ที่ หา้ (ตุ ลาคม
2554 – กันยายน 2559) โดยทาง (ชื่อหน่ วยงาน) ได้ดาํ เนิ นกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทราบฝ่ าละอองพระบาท เพื่อขอพระราชทานพระราชานุ ญาตให้ (ชื่อหน่ วยงาน) เข้าร่วม
สนองพระราชดํ า ริ และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานโครงการอนุ รั ก ษ์ พัน ธุ ก รรมพื ช อัน
เนื่ องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ของ (ชื่อหน่ วยงาน) ต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(
)
หัวหน้าส่วนราชการ …………………….
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0

(ร่างตัวอย่าง )
รายนามคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
สนองพระราชดําริโดย (ชื่อหน่วยงาน)
1. (
)
ประธานกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการ
2. (
)
รองประธานกรรมการ 1
รองหัวหน้าส่วนราชการ
3. (
)
รองประธานกรรมการ 2
รองหัวหน้าส่วนราชการ
4. (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์)
รองประธานกรรมการ
เลขานุ การคณะกรรมการโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริฯ
5. (
)
กรรมการ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
6. (
)
กรรมการ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
7. (
)
กรรมการ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
8. (
)
กรรมการ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
9. (
)
กรรมการและเลขานุ การ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ
10. (
)
กรรมการและผู่ช่วยเลขานุ การ
ชื่อผูด้ าํ รงตําแหน่ งของหน่ วยงาน ในส่วนราชการนั้นๆ

*หมายเหตุ
- จํานวนคณะกรรมการจะมากหรือน้อยขึ้ นอยูก่ บั หน่ วยงานจะพิจารณาแต่งตั้ง
- เลขานุ การคณะกรรมการ อพ.สธ. , รองหัวหน้าสํานักงาน อพ.สธ. ฝ่ ายวิชาการ
(ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) จะเป็ นรองประธานกรรมการ ของทุกๆ หน่ วยงานเพื่อเข้า
ร่วมประชุมรับทราบการดําเนิ นงานสนองพระราชดําริ
- ให้ฝ่ายเลขานุ การของหน่ วยงาน ประสานงานตรงกับเลขานุ การคณะกรรมการ อพ.สธ. ,
รองหัวหน้าสํานักงาน อพ.สธ. ฝ่ ายวิชาการ (ดร.ปิ ยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) ในเรื่องการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นงาน อพ.สธ. - (ชื่อหน่ วยงาน), วันประชุมคณะกรรมการดําเนิ นงาน
อพ.สธ. - (ชื่อหน่ วยงาน) และการจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี เป็ นต้น

แผนผังการบริหารงาน
อพ.สธ.

แนวทางการดําเนิ นงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปี ท่ ีห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)

พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ดำเนินการ

คํานิยามของคําศัพท์เฉพาะ
ที่นิยมใช้ในการดําเนินงาน
อพ.สธ.
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ประมวลคํานิยามของศัพท์ที่เกี่ยวข้องในอพ.สธ.
1. หน่วยงานที่รว่ มสนองพระราชดําริ
หมายถึงหน่ วยงานที่ขอเข้าร่วมสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุ รกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
โดยที่มีการขอพระราชานุ ญาตแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนิ นงาน อพ.สธ. ของแต่ละหน่ วยงานฯ
ได้แก่
1. หน่ วยงานราชการ ได้แก่ กระทรวง สํานักงานฯ กรม กองทัพ จังหวัดต่าง ๆ องค์การบริหาร
ส่วนตําบล มหาวิทยาลัยของรัฐ
2. หน่ วยงานเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอกชน หน่ วยงานเอกชน มูลนิ ธิ เป็ นต้น

2. สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
หมายถึงสถาบันการศึกษา ได้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย ที่ดาํ เนิ นการสมัครสมาชิกโดยตรง
มาที่ อพ.สธ.
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทําป้ายชื่อพรรณไม้ เป็ นการเรียนรูก้ ารกําหนดขอบเขตพื้ นที่ศึกษา
สํารวจพรรณไม้
ทําและติดป้ายรหัสประจําต้น
บันทึกภาพพรรณไม้หรือวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์ ตั้งชื่อหรือสอบถามข้อมูลพรรณไม้ ทําป้ายชื่อพรรณไม้ชวั ่ คราว ทําผังแสดง
ตําแหน่ งพรรณไม้ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ (ก.7-003) ทําตัวอย่างพรรณไม้เปรียบเทียบ
ข้อมูลกับเอกสาร เรียนรูช้ ื่อที่เป็ นสากล ทําทะเบียนพรรณไม้ (ก.7-005) ตรวจสอบความถูกต้อง
ของทะเบียนพรรณไม้ และจัดทําป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ เพื่อให้รจู ้ กั รูป้ ระโยชน์ของพรรณไม้
องค์ประกอบที่ 2 การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน เป็ นการเรียนรูพ้ ืชพรรณ และ
สภาพพื้ นที่ วิเคราะห์พื้นที่ พิจารณาสุนทรียภาพพรรณไม้ ทําผังภูมิทศั น์ จัดหาพรรณไม้ ปลูก
ดูแลรักษา และออกแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เห็นคุณรูค้ ่า ของพืชพรรณ
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ เป็ นการเรียนรูว้ ธิ ีการวิเคราะห์เบื้ องต้น รูว้ ธิ ี
การจําแนก รูค้ วามต่าง รูค้ วามหลายหลาก
องค์ประกอบที่ 4 การรายงานผลการเรียนรู ้ เป็ นการเรียนรูก้ ารรวบรวมผลการเรียนรู ้
วิเคราะห์ เรียบเรียงสาระ จัดระเบียบข้อมูลสาระแต่ละด้าน จัดลําดับสาระหรือกลุ่มสาระ เรียนรู ้
รูปแบบการเขียนรายงาน วิธีการรายงานผลในรูปแบบต่างๆ เพื่อสื่อผลการเรียนรูอ้ ย่างเป็ นระบบ
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องค์ประกอบที่ 5 การนําไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา เป็ นการบูรณาการสู่การเรียนการสอน
ในกลุ่มสาระ และสาขาวิชาต่างๆ การเผยแพร่องค์ความรู ้ การสร้าง การใช้ การดูแลรักษา และ
พัฒนา แหล่งเรียนรู ้ เพื่อการใช้ประโยชน์องค์ความรูใ้ นวงกว้าง
ธรรมชาติแห่งชีวิต เป็ นการเรียนรูว้ งจรชีวติ ของชีวภาพนั้นๆ ได้ขอ้ มูลการเปลี่ยนแปลงและ
ความแตกต่างด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรม แล้วนํามาเปรียบเทียบตนเองกับชีวภาพ
รอบกายเพื่อประยุกต์ใช้ในการดําเนิ นชีวติ
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว เป็ นการวิเคราะห์องค์ความรูธ้ รรมชาติของปั จจัยหลัก การเรียนรู ้
ธรรมชาติของปั จจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้อง การเรียนรูธ้ รรมชาติของความพันเกี่ยวระหว่างปั จจัย การ
วิเคราะห์สมั พันธภาพระหว่างปั จจัย เพื่อเข้าใจดุลยภาพและความพันเกี่ยวของสรรพสิ่ง
ประโยชน์แท้แก่มหาชน เป็ นการเรียนรู ้ การวิเคราะห์ศกั ยภาพของปั จจัยศึกษา จินตนาการ
เห็นคุณ สรรค์สร้างวิธีการ เพื่อประโยชน์แท้แก่มหาชน
ผันสูว่ ิถีใหม่ในฐานไทย เป็ นการเรียนรูค้ วามเป็ นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย ความเป็ นชุมชน
วิถีชุมชน ภูมิปัญญาชุมชนความเป็ นโรงเรียน วิถีโรงเรียน ภูมปิ ั ญญาของโรงเรียน วิเคราะห์
ศักยภาพบนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จินตนาการจากศักยภาพที่เลือก สรรค์สร้างสิ่ง
ใหม่ วิถีใหม่ โดยใช้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กํากับ
ก้าวสูโ่ ลกกว้างอย่างมั ่นใจ เป็ นเรียนรูศ้ กั ยภาพ จากทรัพยากรและภูมิปัญญา พัฒนาต่อเนื่ อง
เป็ นระบบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกิดนวัตกรรมใหม่ มีความเป็ นมาตรฐาน และการมี
เครือข่าย
นําสิ่งดีงามสูต่ าโลก เป็ นการเรียนรูส้ ิ่งดีงามที่ได้จากการดําเนิ นงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
บนฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรูก้ ารแบ่งปั นองค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม สู่การยอมรับใน
ระดับสากล
เกียรติบตั รงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ขั้นที่ 1 เป็ นเกียรติบตั รขั้นต้น เกียรติบตั รแห่งความมุง่ มัน่ อนุ รกั ษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวติ
ด้วยจิตสํานึ กของครูและเยาวชน
ขั้นที่ 2 เป็ นเกียรติบตั รขั้นกลาง เกียรติบตั รแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสัง่
สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ขั้นที่ 3 เป็ นเกียรติบตั รขั้นสูง เกียรติบตั รแห่งการเป็ นสถานศึกษาอบรมสัง่ สอนเบ็ดเสร็จ
บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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