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แผนแม่บทโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตลุาคม พ.ศ. 2564 –30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

 

            1. ความน า 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรกัษ์

ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร ซ่ึงทรงมีสายพระเนตรยาวไกล ทรงใหค้วามส าคญัและเห็นความส าคัญของการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืช ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัท่ีทรงท าเป็นตวัอยา่งดว้ยพระองคเ์อง ในปี พ.ศ. 2503 ท่ีเสด็จ

ผ่านอ าเภอท่ายาง จ.เพชรบุรี เพ่ือแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.

ประจวบคีรีขนัธ์ ทรงทอดพระเนตรพ้ืนท่ีท่ีมียางนาอยู่ และก าลังจะเปล่ียนแปลงไป จึงทรงให้

อนุรกัษ์ตน้ยางนาและเพาะเมล็ดยางนา ต่อมาในวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2504 ซ่ึงเป็นวนัเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลา้

เจา้อยู่หวั ตอนท่ีทรงมีพระชนมายุ 9 พรรษา ทรงร่วมปลูกป่ายางนากบัสมเด็จพระบรมราชชนก

และสมเด็จพระบรมราชชนนี  โดยมีขา้ราชบริพาร คณาจารยแ์ละนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ร่วมกนัปลกูตน้ยางนา เป็นสวนป่ายางนา ณ พระราชวงัสวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยงัทรงใหน้ าพรรณไมจ้ากภูมิภาคต่าง ๆ 

มาปลูกไวใ้นพระราชวังสวนจิตรลดา เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชด าริท่ี

เก่ียวกบัการอนุรกัษ์พฒันาทรพัยากรพฒันาแหล่งน ้า การอนุรกัษ์และพฒันาดิน อนุรกัษ์ทรพัยากร

ป่าไม ้เป็นการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ ต่อมาใน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดท้รงสืบทอดพระราชปณิธาน

ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี

พระราชด าริกบั นายแกว้ขวญั วชัโรทยั เลขาธิการพระราชวงั ใหด้ าเนินการอนุรกัษ์พืชพรรณของ

ประเทศและด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยพระราชทานใหโ้ครงการส่วนพระองค์สวน

จิตรลดา ฝ่ายวิชาการ เป็นผูด้ าเนินการจดัตั้งธนาคารพืชพรรณขึ้ น ในพ.ศ. 2536-2549 ไดร้บั

ทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้ นตรงกับเลขาธิการพระราชวงั ตั้งแต่ พ.ศ. 2539 

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส านักพระราชวงัด าเนินการจดัสรรงบประมาณให ้และให ้

อพ.สธ.ด าเนินการแยกส่วนอย่างชดัเจนจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยท่ี อพ.สธ. 

ด าเนินงานภายใตแ้ผนแม่บทเป็นระยะ โดยมีระยะละ หา้ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นตน้มาจน
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มาถึงแผนท่ีเจ็ด จึงเรียกว่าแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 – 30 

กนัยายน พ.ศ. 2569) 

  การด าเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบนัมีหน่วยงานต่างๆ ร่วม

สนองพระราชด าริเพ่ิมข้ึนรวมจ านวน 210 หน่วยงาน (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2564) 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนซ่ึงเป็นสถานศึกษาเป็นสมาชิกจ านวน 5,858 แห่ง (ขอ้มูล ณ 

วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564) และใน พ.ศ.2563 กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายให้

สถานศึกษาทุกแห่งในประเทศไทยเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ในช่วงการ

ด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีหก กระทรวงมหาดไทยใหจ้งัหวดัไดเ้ขา้ร่วมสนอง

พระราชด าริครบทุกจังหวดั ซ่ึงด าเนินงานอยู่ในกลุ่มท่ี 8 (กลุ่มจงัหวดั) ต่อมาใน พ.ศ.2562 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายให ้อปท. ทั้งประเทศเป็นสมาชิก

ฐานทรัพยากรท้องถ่ินทุกแห่ง เพ่ือด าเนินการสมัครเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ซ่ึง

ด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินอยู่ภายใตก้รอบการสรา้งจิตส านึก กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร โดยเร่ิมตน้การส ารวจฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่จริงว่ามีอะไร

อยู่ท่ีไหน และเร่ิมการดูแลอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนในทรพัยากรทอ้งถ่ินท่ีมีอยู่ น าไปสู่

การวางแผนพัฒนาต าบลบนพ้ืนฐานของทรพัยากรท่ีมีอยู่จริง การส ารวจและการท าฐานขอ้มูล

ทรัพยากรทอ้งถ่ินซ่ึงประกอบดว้ย 3 ฐานทรัพยากรไดแ้ก่  ทรัพยากรชีวภาพ(สิ่งที่มีชีวิต), 

ทรพัยากรกายภาพ (สิ่งที่ไม่มีชีวิต) และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา ดว้ยเหตุน้ีท าให้

พ้ืนท่ีและกิจกรรมด าเนินงานของ อพ.สธ. กระจายออกไปในภูมิภาคต่าง ๆ ครอบคลุมทัว่ประเทศ 

และมีการด าเนินงานท่ีหลากหลายมากขึ้ น โดยมีสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินจ านวน 5,433 

แห่ง (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2564) 

การด าเนินงานในแผนแมบ่ททุกระยะ 5 ปีท่ีผ่านมาของ อพ.สธ. จวบจนปัจจุบนั 

ไดด้ าเนินไปในทิศทางเดียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติมาโดยตลอด และในแผน

แม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดน้ี จดัท าขึ้ นไปในทิศทางท่ีตอบโจทยยุ์ทธศาสตรช์าติ 20 ปี (พ.ศ.2560-

2579) ซ่ึงมี 6 ดา้นไดแ้ก่  

1. ความมัน่คง  

2. การสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั  

3. การพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน  

4. การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทางสงัคม  

5. การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม และ  

6. การปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครฐั  

          ซ่ึงท าให้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ี เจ็ดสามารถสนับสนุนงานตาม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 13 (พ.ศ. 2565-2569) ซ่ึงแผนฯชาติฉบบัน้ี

ยงัคงน้อมน า “ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักปรชัญาน าทางในการขับเคล่ือน

และวางแผนพฒันาประเทศ” ใหเ้กิดประสิทธิผลในการขบัเคล่ือนพลวตัการพฒันาประเทศใน

มิติต่าง ๆ มีทิศทางในการค านึงถึงการเปล่ียนแปลงประดับโลก, ผลกระทบของการแพร่ระบาด
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ของโรคอุบติัใหม่ และสถานะของการพัฒนาประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับทรัพยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ

โดยมีส่วนท่ีสอดคลอ้งและเสริมกนัอยา่งชดัเจนในเร่ืองท่ี อพ.สธ. ด าเนินงานใหป้ระเทศอย่างเป็น

รูปธรรม เช่น ในเร่ืองของการเปล่ียนแปลงระดบัโลกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีท่ี

มีความผสมผสานในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิตอลกบัเทคโนโลยีชีวภาพ ซ่ึง อพ.สธ. มีกิจกรรมอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรท่ีด าเนินงานมามากกว่า 30 ปี ผนวกกบัแนวโน้มในการท่ีมีขอ้มูลทาง

ทรัพยากรขนาดใหญ่ (Big Data) ท่ีตอ้งมีการจัดการขอ้มูลเหล่าน้ัน ซ่ึงในแผนแม่บท อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด เน้นในการด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 5 (กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรัพยากร) ไดข้อ

ความร่วมมือไปยงัหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริทั้งหมด ด าเนินงานศูนยข์อ้มูลทรพัยากรอยา่ง

เป็นรูปธรรมและใชง้านไดจ้ริง โดย อพ.สธ. ร่วมกับมูลนิธิ อพ.สธ. จัดท าเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลทรัพยากรและน ามาสู่การแสดงผลท่ีชัดเจนโดยมีการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 

(Big Data Analysis) ร่วมกบัระบบขอ้มูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์เพ่ือการน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปใช้

ประโยชน์ไดอ้ย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่าน้ันขอ้มูลจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ สมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน และสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน จะสามารถเช่ือมต่อถึงกนัและน ามาสู่

การใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน ซ่ึงจะเป็นขอ้มูลของประเทศสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560-

2579) ในเร่ืองของการก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ท่ีมุ่งไปในอนาคตใหม้ีความ

สอดคล้อ งกับ เป้ าหมายการพัฒ นา ท่ี ยั ่งยื น  (Sustainable Development Goals: SDGs) 

นอกจากน้ัน แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวตักรรม

แห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ และกิจกรรมท่ี 5 (กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร) ของ อพ.สธ. โดยท่ียุทธศาสตรก์าร

วิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ น้ันมี 4 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่ 1. การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทย์

การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 2. การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม 3. การวิจัยและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งองค์ความรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

และ 4. การสรา้งบุคลากรพฒันาระบบนิเวศและเครือขา่ยการวิจยัและนวตักรรมท่ีเขม้แข็ง   

     แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดเป็นแผนแม่บทท่ีจดัท าขึ้ นเพ่ือใชเ้ป็นกรอบใน

การด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเขา้มามีส่วนร่วม

วางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทัว่ประเทศไทย ทั้งภาครฐัและเอกชน ใหม้ีแนวทาง

ด าเนินงานต่อเน่ืองตามกรอบแผนแม่บท โดยเน้นการท างานเขา้ไปสรา้งจิตส านึกในการรกัษา

ทรพัยากร ตั้งแต่ในสถานศึกษา ด าเนินงานในระดบัทอ้งถ่ินในการท าฐานขอ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ิน

ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ฐานทรพัยากรไดแ้ก่ ทรพัยากรชีวภาพ, ทรพัยากรกายภาพ และทรพัยากร

วฒันธรรมและภูมิปัญญา โดย อพ.สธ.เน้นการด าเนินงานตามทิศทางตามแผนแม่บทท่ีวางขึ้ น 

สรุปเป็นทิศทางในการด าเนินงานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร โดยเร่ิมจาก หวนดูทรพัยส่ิ์ง

สินตน ศักยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์ และประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ซ่ึงการ

ด าเนินงานเหล่าน้ี  ท าใหท้ราบฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีมีอยูจ่ริงดงักล่าว จะน าไปสู่การอนุรกัษ์และ

ใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืน บนพ้ืนฐานของการมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรท่ีมีอยู่ในประเทศ

ไทยต่อไป 
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       นโยบายในเรื่องการจดัการสถานการณด์า้นทรพัยากรของโลกและประเทศไทย 

 

1.1 อพ.สธ. กบัอนุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ 

  ทัว่โลกตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน  จากความ
หลากหลายทางชีวภาพท่ีลดนอ้ยลงทุกวนั  ท่ีนอกจากกฎหมายภายในของแต่ละประเทศท่ีเขา้มา

มีส่วนบังคับใช ้ ยงัมีกฎหมายและอนุสญัญาระหว่างประเทศซ่ึงเก่ียวขอ้งในเร่ืองของทรพัยากร

ชีวภาพต่างๆ โดยเฉพาะอนุสญัญาความหลากหลายทางชีวภาพ,CBD (Convention on Biological 

Diversity) ซ่ึงประเทศไทยไดม้อบสตัยาบนัสารเพ่ือเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาว่าดว้ยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ  เมื่อวนัท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลใหอ้นุสญัญาฯ มีผลบงัคบัใชก้บัประเทศไทย

ในฐานะภาคีล าดบัท่ี 188 เมื่อวนัท่ี 29 มกราคม พ.ศ. 2547  
โดยเน้ือหาของวตัถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ คืออนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพการใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้

ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมดังน้ันประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นภาคีจึงตอ้ง

จดัท านโยบาย มาตรการและแผนการด าเนินงานขึ้ นเอง พระราชบญัญัติท่ีออกมาเพ่ือใชใ้นการน้ี

แลว้ไดแ้ก่ พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธุพื์ช พ.ศ. 2542 พระราชบญัญติัคุม้ครองและส่งเสริมภูมิ

ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2551 พระราชบัญญัติท่ีปรับปรุงขึ้ นใหม่ในปีพ .ศ. 2542 และพ.ศ. 2551 รวมถึงระเบียบ
คณะกรรมการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรชีวภาพแห่งชาติ ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการ

การเขา้ถึงและการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ เป็นต้น นอกจากน้ัน 

ประเทศไทยยงัตอ้งเตรียมพรอ้มและมีมาตรการเพ่ืออนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ความหลากหลาย

ทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน การเขา้ถึงทรพัยากรพนัธุกรรมและความปลอดภยัทางชีวภาพ ในปี พ.ศ.

2554 ณ ปัจจุบนัก าลงัอยู่ในการพิจารณา (ร่าง) พระราชบญัญัติความหมากหลายทางชีวภาพ 

พ.ศ. ........ 
สืบเน่ืองจากการเป็นภาคีของ CBD ท าให้ประเทศไทยต้องพิจารณาการให้

สตัยาบนัเขา้เป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยทรพัยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหาร

และการเกษตร ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) (International Treaty on Plant Genetic Resources 

for Food and Agriculture 2001, ITPGR) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรของประเทศ มีสาระส าคญัคือ 

ทรพัยากรพืชอาหารและการเกษตร 64 สกุล (genus) ประมาณ 3,300 ชนิด (species) ท่ีแนบ

ทา้ยสนธิสญัญา ฯ  ซ่ึงเป็นของหน่วยงานภาครฐัจะตกเป็นของพหุภาคี ซ่ึงรวมไปถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ี

อยู่ในหน่วยงานของรฐั ดว้ยเหตุน้ีเราอาจสูญเสียทรพัยากรของประเทศ เน่ืองมาจากเมื่อต่างชาติ

ไดน้ าไปศึกษาวิจยัและพฒันา แลว้น าไปจดสิทธิบตัรเป็นพืชพันธุ์ใหม่อาจส่งผลใหป้ระเทศไทย

ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของสิทธิในการใชท้รพัยากรน้ันๆ เน่ืองจากอาจถูกจดสิทธิบตัรโดยต่างชาติไปแลว้ 

จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่ง ในเร่ืองของการสูญเสียความรู ้และภูมิปัญญาพ้ืนบา้นของไทยใหก้ับ
ต่างประเทศ  โดยท่ีประเทศไทยยงัไม่มีความพรอ้มของมาตรการเพ่ืออนุรักษ์และใชป้ระโยชน์
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ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยัง่ยืน การเขา้ถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืชและการแบ่งปัน

ผลประโยชน์อยา่งเท่าเทียม 
 ทั้งน้ีจะเห็นไดว้่าการเป็นเจา้ของทรพัยากรแต่ไม่สามารถผลิตและใชป้ระโยชน์ 

อย่างเต็มท่ีได้ จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งในอนาคต ทั้งน้ีทางอพ.สธ.ไดเ้สนอกับคณะผู้วิจัยการ 

ศึกษาผลกระทบสนธิสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยพนัธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร และ

คณะกรรมการพิจารณากระบวนการใหส้ตัยาบนัสนธิสญัญาระหว่างประเทศวา่ดว้ยพนัธุกรรมพืช

เพ่ืออาหารและการเกษตร ท่ีมีกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  คือใหป้ระเทศไทยมี 3 สถานะคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และ ส่วน

พระองค์ โดยท่ี อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ จัดเป็นหน่วยงานส่วน

พระองค ์ดงัน้ันหากต่างประเทศจะน าขอ้มูลหรือพนัธุกรรมใดๆ ไปใช ้ ตอ้งขอพระราชทานขอ้มูล

หรือพนัธุกรรมน้ัน ๆ ก่อน  ขึ้ นอยูก่บัทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ 
จากสถานการณน้ี์ทาง อพ.สธ. จึงขอพระราชวินิจฉยัจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเร่ืองสนธิสญัญาระหว่างประเทศว่า

ดว้ยพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยเมื่อวนัท่ี 16 มิถุนายน 

พ.ศ. 2547 ดงัน้ี 
  “หากผลการวิจยั และประชาพิจารณ์ ประเทศไทยยงัไม่พรอ้ม ก็ขอใหช้ะลอไป
ก่อน  ระหวา่งน้ี ขอใหนั้กวชิาการทุกฝ่ายรว่มมือกัน  เตรยีมคนใหพ้รอ้มโดยเรง่ดว่น  เพราะวนัท่ี

จ  าเป็นตอ้งรบัการน้ี ตอ้งมาถึงสกัวนัหน่ึง”  
  เช่นเดียวกบัในวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารสัในพิธีเปิดการประชุม

วิทยาศาสตรน์านาชาติเจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งท่ี 5 เร่ืองวิวฒันาการของพนัธุศาสตรแ์ละผลกระทบ

ต่อโลก ณ โรงแรมแชงกรี-ลา ในส่วนงานวิจยัทางพนัธุศาสตรท่ี์มีความกา้วหนา้มากขึ้ น ดงัน้ี  

  “ความรูต้่าง ๆ เหล่าน้ัน แมจ้ะมีประโยชน์มากก็จริง แต่ถา้ใชไ้ม่ถูกเรื่ องถูกทาง
โดยไม่พิจารณาใหด้ีใหร้อบคอบแลว้ ก็อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบเสียหายแก่ชีวิตความเป็นอยูแ่ละ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างรา้ยแรงไดเ้ช่นกัน เหตุน้ีประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลังพัฒนา

จ าเป็นจะตอ้งศึกษา ใหรู้เ้ท่าและรูท้นั” 
  ดังน้ันจากอนุสัญญา CBD และ ITPGR อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนอง

พระราชด าริ จะเป็นส่วนท่ีท าการอนุรักษ์ พัฒนา และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่างยัง่ยืน โดย

ขึ้ นอยู่กับพระราชวินิจฉัย เป็นอิสระ ไม่ขึ้ นกับผลของสนธิสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งขึ้ นอยู่กับ

จิตส านึกท่ีรกัและหวงแหนทรพัยากร ดังท่ีมีพระราชกระแส  “การรกัทรพัยากร คือการรกัชาต ิ
รกัแผ่นดิน” 
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1.2 อพ.สธ. ร่วมมือหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริสนบัสนุนทิศทางยุทธศาสตรช์าติ 

ปั จ จุบัน พ้ืน ท่ี ป่ าไม้ทั ่วประเทศ ไทยในปี  พ .ศ .2561 – 2562 มี จ านวน 

102,484,072.71 ไร่ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 31.68 ของประเทศ  ต่อมาจากรายงานของกรมป่า

ไมพ้ื้นท่ีป่าไมท้ัว่ประเทศในปี พ.ศ. 2563 มีจ านวน 102,353,484.76 ไร่ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 

31.64 ของประเทศ ซ่ึงลดลงจากปี พ.ศ. 2561 – 2562 จ านวน 130,587.95 ไร่ นัน่แสดงให้

เห็นว่านโยบายป่าไมแ้ห่งชาติ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไมท้ั้งป่าเพ่ือการอนุรกัษ์และเพ่ือเศรษฐกิจไม่น้อย

กวา่รอ้ยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย ตามยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี ท่ีใหค้วามส าคญักบัการพฒันา

ท่ียัง่ยืน โดยเฉพาะการผลกัดันใหม้ีส่ิงแวดลอ้มอย่างยัง่ยืนในทุกจังหวดัของประเทศไทย ยงัไม่

ประสบความส าเร็จ พบวา่ถูกบุกรุกลกัลอบตดัไมแ้ละถูกท าลายโดยไฟป่าอยา่งต่อเน่ืองทุกปี   

  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554–2563 มีนโยบายการแบ่งออกเป็นพ้ืนท่ีอนุรกัษ์ 25% ทั้ง

การขึ้ นทะเบียนเป็นมรดกของชาติอุทยานแห่งชาติฯ หรือพ้ืนท่ีป่าสงวน เป็นตน้ ส่วนอีก 15% จะ

ผลกัดนัใหเ้ป็นพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลกัการลดการคุกคามการสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าท่ีเส่ือมโทรม ตลอดจนท าใหค้วามหลากหลายทางชีวภาพ

เกิดมลูค่าเพ่ิม การแกไ้ขปัญหาคนอยูก่บัป่าท าใหม้าปรบัปรุงพระราชบญัญติัต่างๆ ไดแ้ก่ 

-พระราชบญัญติัสงวนและคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2562 

-พระราชบญัญติัอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

-พระราชบญัญติัป่าไม ้(ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2562  

-พระราชบญัญติัป่าชุมชน พ.ศ. 2562 

จึงมีการส ารวจการครอบครองท่ีดิน ภายใตแ้ผนปฏิบติังานการจดัการพ้ืนท่ีป่า

อนุรกัษ์และฟ้ืนฟูป่าตน้น ้าเส่ือมสภาพ เพ่ือขบัเคล่ือนใหพ้ื้นท่ีป่าเพ่ิมขึ้ นเป็นรอ้ยละ 40 ของพ้ืนท่ี

ประเทศไทย จากขอ้มูลของกรมป่าไมแ้ละกรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช พบว่าพ้ืนท่ีป่า

ไมย้ังคงลดลงอย่างต่อเน่ือง สวนทางกับนโยบายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่า ส่งผลท าให้พรรณพืช

หลากหลายชนิดท่ียงัไม่ไดศึ้กษาและบางชนิดท่ียงัไม่ส ารวจพบสูญพันธุ์ไป จากส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้

เพียงแต่ทรัพยากรชีวภาพ ท่ีประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนท าลาย ทรัพยากร

กายภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งก็จะสูญหายไปดว้ย 

         การแกไ้ขกฎหมายโดยยกเลิกไมห้วงหา้มบนท่ีดินกรรมสิทธ์ิหรือ สิทธิครอบครอง

ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท าใหก้ารปลูก การตัดไมเ้ศรษฐกิจใหเ้ป็นเร่ืองท่ีง่ายขึ้ น ประชาชน

สามารถปลูกและตัดไมเ้ศรษฐกิจได้โดยถูกกฎหมายเหมือนการปลูกพืชเกษตรทัว่ไป เป็นส่วน

หน่ึงในการส่งเสริมใหเ้กิดพ้ืนท่ีป่าเศรษฐกิจใหเ้พ่ิมมากขึ้ น นอกจากการปลูกไมม้ีค่าทางเศรษฐกิจ 

(58 ชนิด) ท่ีสามารถใชป้ระกนัเงินกูไ้ดแ้ลว้ อาจรวมถึงการส่งเสริมการปลกูพืชสมุนไพรท่ีมีอยา่ง

หลากหลายมาท าวิจยัและน าไปใชไ้ดจ้ริงในระบบสาธารณสุข การผลกัดันสมุนไพรและต ารบัยา

แผนไทยหรือยาสมุนไพรเขา้สู่บัญชียาหลักแห่งชาติ  โดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 

รายการ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ รายงานว่าในจ านวนยาแผนไทยท่ีอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติน้ัน จ าเป็นตอ้งใช้

สมุนไพรท่ีเป็นพืชวตัถุมากกว่า 200 ชนิดผนวกกบัธาตุวตัถุ สตัวว์ตัถุและภูมิปัญญาในการผลิต
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ยาแผนไทยใหม้ีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรบัในการใชใ้นโรงพยาบาลทัว่ไปในประเทศ

และต่างประเทศ 

  การท าลายป่าและการท าใหป่้าเส่ือมโทรมน้ัน มีขอ้มูลชัดเจนว่าก่อใหเ้กิดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซ่ึงเป็นสาเหตุท่ีส าคัญท่ีท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ

โลก โดยภาคป่าไม สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 17 – 20 ของ

การปล่อยก๊าซฯ ในทุกภาคส่วน ดังน้ัน หากสามารถรักษาพ้ืนท่ีป่าไวไ้ดจ้ะช่วยป้องกันและลด

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการตัด

ไมท้ าลายป่า การท าใหป่้าเส่ือมโทรม รวมถึงบทบาทของการอนุรกัษ์ป่า การจดัการป่าไมอ้ย่าง

ยัง่ยืน และการเพ่ิมการกกัเก็บคารบ์อนในพ้ืนท่ีป่าในประเทศไทยเพ่ือเป็นกรอบแนวทางภายใต้

อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือการรกัษาและจดัการป่าไม้

อย่างยัง่ยืนของประเทศไทย เพ่ือเป็นแหล่งดูดซับและกกัเก็บคารบ์อนของโลก รฐับาลไทยเองได้

ใหส้ตัยาบนัต่ออนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลง

ปารีส และถูกก าหนดไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 13 ใหไ้ทยมีเศรษฐกิจ

หมุนเวียนและเป็นสังคมคาร์บอนต า่ ลดความเส่ียงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ดังน้ันการด าเนินการในเร่ืองของการลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศเพ่ือลดอุณหภูมิโลก และการส่งเสริมใหม้ีป่าไมเ้พ่ิมมากขึ้ น 

เพ่ือเป็นแหล่งดูดซับและกักเก็บคาร์บอนของประเทศและของโลก ตลอดจนแผนแม่บทการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ (พ.ศ.2559 – 2563) ไดก้ าหนดเป้าหมายในการ

รกัษาป่าไมท่ี้มีอยู ่และเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าของประเทศเป็นรอ้ยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ ซ่ึงนโยบายน้ีได้

ระบุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบบัท่ี 11  ดงัน้ัน เพ่ือเป็นการสนับสนุน

นโยบายและการด าเนินการภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและความตกลงปารีส (Paris Agreement 2015) ตลอดจนรกัษาไวซ่ึ้งฐานทรพัยากร

ป่าไม้เพ่ือเป็นสินทรัพย์ในการพัฒนาประเทศและการปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. จึงจัดท า

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในเร่ืองการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้โดยสรา้งแรงจูงใจและ

กระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือเป็นการเสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเร่ืองบทบาทของป่าไมต่้อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศใหทุ้กภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ี

อาศยัในพ้ืนท่ีและมีการใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีป่าของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมด าเนินการเพ่ือลดการ

ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม ้ดว้ยการลดการไมท่ าลายป่าและการท าใหป่้าเส่ือมโทรม ช่วย

ในการเพ่ิมการกกัเก็บคารบ์อนในพ้ืนท่ีป่าดว้ยการอนุรกัษ์ป่าไม ้การจดัการป่าไมอ้ยา่งยัง่ยืน และ

เพ่ิมการกกัเก็บคารบ์อนในพ้ืนท่ีป่า (Carbon Storage) ดว้ยการปลูกเสริมตน้ไมใ้นป่าเส่ือมโทรม 

ปลูกป่าในพ้ืนท่ี ท่ีถูกท าลายหรือพ้ืนท่ีว่าง การปลูกตน้ไมเ้พ่ิมในพ้ืนท่ีต่างๆ การกกัเก็บคารบ์อน

ในรูปของอินทรีวตัถุในดิน (Soil Carbon Storage) ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการสรา้งความตระหนักและ

ความเขา้ใจร่วมกันในการด าเนินการ ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. ใน

เกือบทุกกิจกรรม 
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อพ.สธ. จึงค านึงถึงการจดัการองคก์รใหเ้ป็นคารบ์อนนิวทรลั (Carbon Neutral) 

และสนับสนุนหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริใหด้ าเนินกิจกรรมดว้ยความใส่ใจต่อผลกระทบ 

ต่อโลกรอ้น การท ากิจกรรมซ่ึงก่อใหเ้กิดคารบ์อนเครดิต เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกและสนับสนุนใหเ้กิดงานวิจยัท่ีเป็นมาตรฐาน พฒันาส่งเสริมการลดปริมาณกา๊ซเรือน

กระจกและวิจยัเพิ่มการกกัเก็บคารบ์อนในเน้ือไมแ้ละการกกัเก็บในดิน 

ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 - 

2570 ซ่ึงแผนดังกล่าวไดใ้ชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานเก่ียวกบัการจัดการภัยพิบัติของ

ประเทศ  แต่ถึงแมป้ระเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่าว แต่นั่นเป็นการแกปั้ญหาเฉพาะหน้าต่อภัย

ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึน ส่ิงท่ีควรตระหนักมากท่ีสุดคือสาเหตุของการเกิดส่ิงเหล่าน้ัน อนัไดแ้ก่การดูแล

ทรพัยากรธรรมชาติท่ีก าลงัถูกคุกคามในหลายๆ ลกัษณะ  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประชาชนทัว่ไปควร

ตระหนักและเห็นความส าคัญในเร่ืองคุ ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน ตระหนักถึงความสมบูรณ์ทางด้าน

ทรพัยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ตลอดจนรบัทราบปัญหาในระดับความรุนแรงท่ีเกิดขึ้ นจาก

การท่ีทรพัยากรต่างๆ ก าลงัจะสูญส้ินไป ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัการการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และการใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยืน   

  ประเทศไทยมียุทธศาสตรค์วามมัน่คงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558 – 2564) 

ได้ก าหนดใหม้ีความสอดคลอ้งกับความต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเลใน

ระยะเวลาดงักล่าว มุ่งเน้นการสรา้งเสถียรภาพความปลอดภัยเสรีภาพและสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ือ

ต่อการด าเนินกิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั ่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดตั้ ง

คณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล เพ่ือผลักดันใหเ้กิดกฎหมายเพ่ือรกัษา

ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลโดยมีหน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้งซ่ึงลว้นเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรม

ประมง กรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซ่ึงตระหนักในปัญหาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการดูแลรกัษาทรพัยากรและน าไปสู่การใชป้ระโยชน์ เช่นปัญหาการท าลายส่ิงแวดลอ้มโดย

มนุษย์ ปัญหาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกับทางทะเล ปัญหาทรัพยากรและการท าประมง การ

บริหารและการจดัการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแย่งชิงทรพัยากรในทะเลระหว่างกลุ่ม

ผลประโยชน์ภายในชาติและระหว่างประเทศ รวมทั้ งปัญหาอ่ืนๆ ท่ีจะน าไปสู่การท าลาย

ทรัพยากรทางทะเลท่ีเป็นแหล่งรวมทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงทรัพยากร

วฒันธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย และเก่ียวพนักบัประเทศเพื่อนบา้นอีกดว้ย 

  จากค าสัง่คณะหวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 62/2559 มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2559 เร่ือง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวตักรรมของประเทศ” โดย

ก าหนดใหม้ีสภานโยบายวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ เพ่ือท าหน้าท่ีในการก าหนดทิศทางนโยบาย 

ยุทธศาสตร ์รวมทั้งปรบัปรุงระบบวิจยัและนวตักรรมของประเทศ ตลอดจนก ากบัและติดตามการ

บริหารจดัการ การจดัสรรงบประมาณ และประเมินผลการด าเนินการ ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม

และมีเอกภาพ อนัเป็นประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาการวิจยัของประเทศ และปฏิรูปการบริหาร
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ราชการ และเกิดยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงมี 4 

ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่   

1. การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  

2. การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

3. การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

4. การสรา้งบุคลากรพฒันาระบบนิเวศและเครือขา่ยการวิจยัและนวตักรรมท่ี 

เขม้แข็ง ซ่ึงตอ้งใชทุ้นทางทรพัยากรของประเทศเป็นพ้ืนฐานทั้งส้ิน 

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) เป็น

หน่วยงานในกรมกิจการพิเศษ ส านักพระราชวัง เป็นหน่วยประสานงานกลาง อพ.สธ. ด้วย

จ านวนของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 210 หน่วยงาน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30  กันยายน 

พ.ศ.2564) สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจ านวน 5,858 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ.2564) และสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

ใหทุ้กอปท.เขา้มาเป็นสมาชิกทั้งหมด (7,850 แห่ง ขอ้มูลจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

ณ วนัท่ี 9 กนัยายน พ.ศ.2563) ท าใหก้ารด าเนินงานของ อพ.สธ.ครอบคลุมทัว่ประเทศ ดังน้ัน

การด าเนินงาน อพ.สธ. จึงควรมีหน่วยงานเขา้มาช่วยในการประสานงานกบัทุกจงัหวดัเพ่ือใหก้าร

ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง อพ.สธ. ใหป้ระสบความส าเร็จ อพ.สธ.จึง

ไดป้ระสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือสนับสนุนใหเ้กิดศูนย์

ประสานงานโดยมหาวิทยาลยัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ใหเ้กิดขึ้ นตั้งแต่แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีส่ี 

(1 ตุลาคม 2549-30 กนัยายน 2554) และในปี พ.ศ. 2561สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให้มีศูนย์แม่ข่าย

ประสานงาน อพ.สธ. จ านวน 5 แห่ง  

ไดแ้ก่     1. ศูนยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 

                      2. ศูนยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. -มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

                      3. ศูนยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี  

                      4. ศูนยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.- จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

                      5. ศูนยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์ 

ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ทั้ง 5 แห่ง  ด าเนินการร่วมมือกบัศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ท่ี

จะมีเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ (21 แห่ง ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2564) รวมเป็น 26 แห่ง ในการ

ดูแลเครือขา่ย อพ.สธ. อย่างใกลชิ้ด ใหเ้กิดการสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์อยา่ง

อย่างยืนมีความชดัเจนและเป็นรูปธรรม และมีฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีสามารถเช่ือมต่อถึงกนัเพ่ือ

การน าไปใชป้ระโยชน์และวางแผนพฒันาทรพัยากรต่อไป 

ในพ .ศ . 2561  อพ .สธ.ได้เข ้าร่วมกับนโยบายการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามยุทธศาสตร์ชาติ และแนวทางประชารัฐ ท่ีจะเขา้สู่ 

Thailand 4.0 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มี

วาระการปฏิรูปประเทศดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ซ่ึงมีประเด็นปฏิรูปท่ี 4 

โดยใชง้านสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. เป็นแนวทางการ
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ปฏิรูป โดยจะด าเนินงานให้เป็น ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบล...” ให้

ครอบคลุม 7,225 ต าบล ทัว่ประเทศ (เป้าหมายภายในปี 2564) จัดเป็นโครงการภายใต้

แผนการปฏิรูปประเทศท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) มีการก าหนดการปฏิรูปประเทศ

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหง้านฐาน

ทรัพยากรทอ้งถ่ินมีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรพัยากรทอ้งถ่ินต าบลใหค้รอบคลุมทุกต าบลทัว่

ประเทศ ทั้งน้ีจ าเป็นตอ้งมีการเตรียมความพรอ้มของบุคลากร สถานท่ี และงบประมาณในการ

รวบรวมและจดัท าบญัชีรายการขึ้ นทะเบียนทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ี

ก ากับการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรเหล่าน้ันในรูปแบบของฐานขอ้มูล โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน เพ่ือคุม้ครองสิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์จากการใชท้รพัยากรท่ีเป็นธรรมใหก้บั

ชุมชนทอ้งถ่ินไดต่้อไป 
อพ.สธ. ประสานกับท่ีปรึกษากระทรวงมหาดไทย อพ .สธ. มีความเห็นว่า

กระทรวงมหาดไทยควรเป็นหลกัในการด าเนินงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน เน่ืองจากเป็นเร่ืองของ

ความมัน่คงในมิติของความมัน่คงทางทรพัยากรของประเทศ และสอดรบักบันโยบายมหาดไทย 

4.0 แต่เน่ืองจากกระทรวงมหาดไทยไม่มีภารกิจดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยตรง 

จึงจ าเป็นตอ้งบูรณาการร่วมกนัในหลายกระทรวง เพ่ือใหเ้ป็นนโยบายและตัวช้ีวดัของหน่วยงาน 

เพ่ือก ากบัการด าเนินงานสนองพระราชด าริไปยงัส่วนราชการ ดงัเช่น 

-กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและตวัช้ีวดัในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

โดยมีนักเรียนช่วยส ารวจในทอ้งถ่ิน  

-กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม ก ากบัดูเลมหาวิทยาลยัเพ่ือ

เป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัโรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาวิจยัต่อยอดเพ่ือการอนุรกัษ์และ

ใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยืน  

-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยส านักงานปลัดกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก ากบัการปฏิบติังานของส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มในทุกจงัหวดั และจะมีส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ประสานงานและติดตามการด าเนินงานตามพระราชบญัญติัความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ.....

ท่ีก าลงัจะมีข้ึน  

-กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการดูแลเร่ืองเกษตร ป ศุสัตว์ และประมง มี

พระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธุพื์ช พ.ศ. 2542 

-กระทรวงสาธารณสุขมีกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก คุม้ครองภูมิ

ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พืชสมุนไพรและถ่ินอาศยั ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองและส่งเสริมภูมิ

ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542 เป็นตน้  

อพ.สธ. จึงด าเนินการประสานดา้นโยบายโดยมีการประชุมหารือระหวา่งผูแ้ทน 

จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กรมการ

ปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

และกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกในวนัท่ี 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในการ
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ประสานงานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย จึงจ าเป็นตอ้งเป็นนโยบายและตัวช้ีวดัในการขบัเคล่ือนให้

จงัหวดัสนับสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยมีมหาวิทยาลยัเป็นพ่ีเล้ียงใหค้วามรู ้ซ่ึงในขณะน้ี

เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีทาง อพ.สธ.ท าความเขา้ใจกับมหาวิทยาลัยท่ีเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 

อพ.สธ.และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. เพ่ือสรา้งความเขา้ใจใหก้บัเครือขา่ยขา้งตน้ จ าเป็นตอ้งเป็น

นโยบายและตวัช้ีวดัในการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหต้รงตามเป้าหมายและวตัถุประสงคต่์อไป 

  ในแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ดน้ี อพ.สธ. จึงมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานลงไปใน

รายละเอียดมากขึ้ น อีกทั้งมีแนวทางปฏิบติั ตลอดจนเคร่ืองมือ และวิธีการในการท างานท่ีจบัตอ้ง

ได้ ยิ่งไปกว่าน้ัน ในระยะแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก ถือเป็นระยะแห่งการท างานท่ีประสบ

ความส าเร็จในเร่ืองของการมีเครือขา่ยหรือผูด้ าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรม ไดม้าซ่ึงฐานขอ้มูลเพ่ือ

ตอบโจทย์ในการท างานตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ  จะส าเร็จและบรรลุเป้าหมายได้ก็

ต่อเมื่อประเทศไทยของเรายังมีทรัพยากรน้ันๆอยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 

ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา ส่วนการน าไปใชป้ระโยชน์ทรัพยากรน้ันๆ ประชาชนตอ้ง

เขา้ใจ และมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรอย่างยัง่ยืน อพ.สธ. จึงมีกิจกรรมท่ี

ส าคญัยิ่งคือตอ้งท าใหเ้กิดการส่ือสาร การศึกษาเร่ืองการอนุรกัษ์ท่ีรูถึ้งปลายทางว่าการอนุรกัษ์

น้ันเป็นประโยชน์อย่างไร ซ่ึงน าไปสู่ความมีส านึกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีทุกคนเกิดความ

ตระหนักและหวงแหนทรพัยากรท่ีมีอยู่ 

อพ.สธ. จึงวางแผนแม่บทท่ีมีบทบาทในการติดตามและประสานงานการดูแล

รกัษาทรพัยากรของประเทศ รวมถึงสรา้งเคร่ืองมือต่าง ๆ เพ่ือสรา้งความตระหนักและน าไปสู่การ

สรา้งจิตส านึกในการรกัษาทรพัยากรของประเทศท่ีน าไปสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน ตามแผน

ยุทธศาสตร์ชาติท่ีถูกวางไว ้จ าเป็นตอ้งใชท้รัพยากรของประเทศท่ีมีอยู่ ณ ตอนน้ี ตอ้งช่วยกัน

อนุรกัษ์รกัษา ฟ้ืนฟู พฒันา เพ่ือน าไปสู่การใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนใหก้บัประเทศไทย ซ่ึงตรงกบั

เป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง อพ.สธ. ภายใตก้ารนอ้มน าพระราชกระแส “การรกัทรพัยากร คือ

การรกัชาติ รกัแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบติัโดยแทจ้ริง 

 




