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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

2.พระราชด าร ิพระราชกระแส  พระราชวินิจฉยั 
เบ้ืองตน้ในการด าเนินงาน อพ.สธ. 

  เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการ

พระราชวงั และผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ใหด้ าเนินการอนุรักษ์พืช

พรรณของประเทศ และด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยมอบใหโ้ครงการส่วนพระองค์ฯ 

ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ด าเนินการ ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้นายแกว้ขวัญ วัชโรทัย เป็น ผู้อ านวยการ 

อพ.สธ.และประธานคณะกรรมการ อพ.สธ. 
 อพ.สธ. จึงด าเนินงานสนองพระราชด าริตามแนวทางพระราชด าริ พระราช

กระแส พระราชวินิจฉยั และตามกรอบแผนแมบ่ทท่ีวางไว ้
 

หมายเหต ุมีพระราชด าริ พระราชกระแส  พระราชวินิจฉยั เพิ่มเติมในภาคผนวก  (หน้าท่ี 200) 

 

พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน 

 การปกปักพนัธุกรรมพืช 

 1) มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชด าเนินผ่านไปทางจงัหวดันนทบุรี ทอดพระเนตร

เห็นพนัธุไ์มเ้ก่า ๆ อยู่มาก เช่น ทุเรียนบางพนัธุ ์อาจยงัคงมีลกัษณะดีอยู ่แต่สวนเหล่าน้ีจะเปล่ียน

สภาพไป จึงทรงห่วงวา่พนัธุไ์มเ้หล่าน้ีจะหมดไป 

 2) ทรงให้ส ารวจขึ้ นทะเบียนรหัสต้นพืชท่ีขึ้ นอยู่เดิมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ และใหว้ดัพิกดัต าแหน่งของพืชต่างๆท่ีไดข้ึ้ นทะเบียนไว ้

 3) ทรงใหโ้ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  ด าเนินการ

อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชท่ีเกาะละวะ จงัหวดัพงังา 

 4) ทรงใหอ้นุรกัษ์ตน้หวา้ใหญ่ในบริเวณวงัไกลกังวล อ าเภอหวัหิน ซ่ึงเขา้ใจว่าเป็นตน้

หวา้ท่ีขึ้ นอยูท่ี่นัน่ก่อนก่อสรา้งวงั 

 การส ารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช 

 1) ตามเกาะต่างๆมีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยังไม่มีผู ้สนใจเท่าไร จึงน่าจะมีการส ารวจพืช

พรรณตามเกาะดว้ย 

 2) ทรงใหร้วบรวมพนัธุกรรมหลายชนิด 

 3) มีรับสัง่ให้ด าเนินการศึกษาทรัพยากรบนเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงโดยให้

ด าเนินการตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใตท้ะเล 
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 การปลูกรกัษาพนัธุกรรมพืช 

 1) พระราชทานแนวทางอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช โดยควรอนุรกัษ์พนัธุท่ี์ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ

ไวด้ว้ย 

 2) สรา้งธนาคารพืชพรรณส าหรบัเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชท่ีเป็นเมล็ดและเน้ือเยื่อ 

 3) ทรงให้มีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไวใ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธิวาส 

 การอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนพ์นัธุกรรมพืช 

 1) เมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตรอ์ย่างไร และก็ไดศึ้กษาเร่ืองตน้ไมต่้าง ๆ ก็ยงั

เห็นว่ามีหน่วยงานทั้งหน่วยงานของรฐัและของเอกชน ทั้งเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม ้

กรมวิชาการเกษตร และสถาบนัการศึกษาท่ีท างานเก่ียวกบัเร่ืองของพืชเหตุผลท่ีศึกษาพืชพรรณ

เพราะถือว่าง่ายกว่าการศึกษาอย่างอ่ืน ศึกษาวา่พืชก่ีชนิด ทั้งเร่ืองช่ือของพืชชนิดต่าง ๆ เร่ืองงาน

อนุกรมวิธานก็ศึกษากนัหลายแห่งจึงน่าจะมีการรวบรวมวา่แต่ละสถาบนัน้ันไดท้ างานในส่วนของ

ตนอยา่งไร ตวัอย่างเช่น พืช ก็ไดศึ้กษาในส่วนท่ีแต่ละแห่งไดร้วบรวมน้ันช่ือต่างหรือซ ้ากนัอย่างไร 

เพ่ือท่ีจะไดร้วมกนัวา่ประเทศเรามีอะไรบา้ง 

 2) ศึกษาคุณค่าทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหล่าน้ันมีอะไรบา้งและไดม้ีการวิเคราะหพิ์ษ

ภัยของพืชเหล่าน้ันไวด้้วย เดิมเท่าท่ีคิดก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเร่ืองพิษภัย  จากการวิจัยของ

นักวิชาการก็ไดท้ราบว่ามีพืชพ้ืนบา้นบางอย่างท่ีรบัประทานกนัอยู่ซ่ึงมีพิษบา้ง ถา้บริโภคกนัใน

ส่วนท่ีเป็นท้องถ่ินก็อาจไม่เป็นพิษภัยมาก การส่งเสริมเป็นโครงการขึ้ นมาแล้ว ก็จะมีการ

ขยายพันธุ์เป็นจ านวนมากและก็รับประทานอย่างน้ีซ ้าๆ ซากๆ ซ่ึงจะมีอันตรายต่อร่างกายเป็น

อย่างยิ่ง และพืชน้ีจะเป็นประโยชน์ในเชิงธุรกิจไดอี้ก ถา้ทราบสรรพคุณและน ามาใชใ้นส่วนท่ี

ขยายพนัธุแ์ลว้ไม่เป็นอนัตราย การขยายพนัธุจ์ะเป็นการช่วยในเร่ืองของการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่

ราษฎรเพ่ิมข้ึน แต่ตอ้งไมล่ะเลยในเร่ืองของวิชาการ 

 ศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช 

 1) ทรงใหท้ าศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถแสดง

ลกัษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได ้เพ่ือความสะดวกในการอา้งอิงคน้ควา้ 

 2) ทรงใหด้ าเนินการเช่ือมขอ้มูลกันระหว่างศูนยข์อ้มูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม ้
กรมป่าไมก้บัศูนยข์อ้มลูพนัธุกรรมพืชสวนจิตรลดา 

 3) ทรงใหด้ าเนินการท าฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ โดยการบันทึกตัวอย่างพรรณไมแ้หง้

บนัทึกลงแผ่น photo CD และเมื่อแลว้เสร็จใหท้ าส าเนาใหห้น่วยงานน้ันๆ 

 4) ทรงใหห้าวิธีด าเนินการใหข้อ้มลูเก่ียวกบัพนัธุกรรมพืชของหน่วยงานต่าง ๆ ส่ือถึงกนั

ในระบบเดียวกนัได ้
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 5) อยากจะท าฐานขอ้มูลท่ีนักวิชาการทุกคนจะใชใ้นการคน้ควา้ไดด้ว้ยกนั คิดวา่ท าฐาน 
ขอ้มลูในคอมพิวเตอรซ่ึ์งใชก้ารเรียกช่ือพืชท่ีทุกคนจะเขา้ถึงได ้

 6) เพ่ือเป็นส่ือในระหว่างสถาบันต่างๆ บุคคลต่างๆ ท่ีท าการศึกษาให้สามารถใช้

ฐานขอ้มูลเดียวกนั เพ่ือใหก้ารศึกษาไม่ซ ้าซอ้น สามารถท่ีจะด าเนินการใหก้า้วหน้าเป็นประโยชน์

ทางวิชาการได ้

 7) ฐานขอ้มูลทางด้านพืชในหน่วยงานต่างๆน้ัน มีหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ มีพืชท่ี

นักวิชาการ นักวิจยั และนักพฤกษศาสตรรุ่์นแรก ๆ ไดเ้ก็บตวัอย่างพรรณพืชแหง้เก็บไวเ้ป็นเวลา

เกือบจะรอ้ยปีแลว้ ตวัอย่างพรรณไมเ้หล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีค่าสูง จะเป็นประโยชน์ในดา้นการศึกษาแต่

ว่าของต่างๆ เหล่าน้ีย่อมเก่าแก่ไปตามกาลเวลาจะเสียหายอย่างน่าเสียดาย  แต่สมัยน้ีเรามี

เทคโนโลยีท่ีจะรกัษาส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือใหนั้กวิชาการไดศึ้กษา ก็ขอใหช้่วยกนัท าโครงการถ่ายรูปและ

ถ่ายขอ้มูลพรรณไม ้เพ่ือเป็นฐานขอ้มูล แต่การเก็บฐานขอ้มูลไวแ้ห่งเดียวอาจสูญหายได้ก็มี

ความคิดกันว่าจะใหห้น่วยงานต่างๆ ช่วยกันเก็บ หากท่ีหน่ึงเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดม้ีขอ้มูล

เอาไวไ้ม่สูญหายไปจากประเทศไทยหรือจากโลกน้ีไปหมด ฐานขอ้มูลน้ีเป็นของมีค่าตอ้งช่วยกนั

ดูแลใหดี้ และผูท่ี้จะมาใชใ้หถู้กตอ้งใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยแก่มนุษยชาติต่อไป 

 8)    ใหร้ะมดัระวงัในการน าขอ้มูลพืชพรรณท่ีหายากในประเทศไทยลงเว็บไซต ์อาจท าให้

ชาวต่างชาติน าไปศึกษาและอา้งวา่เป็นของตนเองได ้

 การสรา้งจติส านึก 

 1) พระราชทานแนวทางการสอนและอบรม ใหเ้ด็กมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรม

พืช ควรใชว้ิธีปลูกฝังใหเ้ด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณ และเกิดความปิติท่ีจะ

ศึกษาและอนุรกัษ์ต่อไป การใชว้ิธีการสอนการอบรมท่ีใหเ้กิดความรูสึ้กกลวัว่าหากไมอ่นุรักษ์แลว้

จะเกิดผลเสีย เกิดอนัตรายแก่ตนเอง จะท าใหเ้ด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อประเทศใน

ระยะยาว 

 2) พระราชทานแนวทางด าเนินงานเก่ียวกบังานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน โดยควรให้

เด็กหัดเขียนต าราจากส่ิงท่ีเรียนรูจ้ากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และการน าต้นไมม้าปลูก

เพ่ิมเติมใหเ้ด็กรูจ้กัน้ัน ตอ้งไมม่ีพืชเสพติด 

 3) ควรน าตัวอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไวใ้นหอ้งพิพิธภณัฑพื์ชดว้ยเพราะในจงัหวดัตาก 

มีหิน แร่ อยูม่ากชนิด 

 4) ทรงใหห้าวิธีการท่ีจะท าใหเ้ด็กสนใจในพืชพรรณต่างๆ และเกิดความสงสัยตั้งค าถาม

ตนเองเก่ียวกบัพืชพรรณท่ีตนสนใจน้ัน ซ่ึงจะน าไปสู่การศึกษาทดลอง คน้ควา้วิจยัอย่างง่ายๆ ท่ี

โรงเรียนท่ีไมม่ีหอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตรดี์นัก ก็สามารถด าเนินการได ้หากอาจารยใ์นโรงเรียน

ต่างๆ ท าไดด้งัน้ีก็จะช่วยใหเ้ด็กเป็นคนฉลาด 
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 5) เร่ืองท่ีจะสอนใหนั้กเรียนหรือเด็กมีความรูแ้ละมีความรกัในทรพัยากรคือ การรกัชาติ

รกัแผน่ดิน ท าไดโ้ดยก่อใหเ้กิดความรกัความเขา้ใจ โดยนอกจากพืชพรรณแลว้ส่ิงท่ีมีในธรรมชาติ

ส่ิงท่ีหาไดง้่ายๆ น้ันก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่างๆ ไดห้ลายอย่าง วิชาศิลปะก็ใหม้า

วาดรูปตน้ไมไ้ม่ตอ้งหาของอ่ืนใหเ้ป็นตวัแบบ หรือในเร่ืองภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะท าให้

เร่ืองการเขียนรายงานท าใหห้ดัเขียนหนังสือหรืออาจแต่งค าประพนัธ์ ในเร่ืองของวิชาการทอ้งถ่ิน

เป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แลว้ท่ีจะใหนั้กเรียนไดศึ้กษาหาความรูท้อ้งถ่ิน นอกจาก

ความรูท่ี้เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางมาแลว้ แมแ้ต่ต าราก็มีการส่งเสริมใหค้รูอาจารยใ์นทอ้งถ่ิน

ได้รวบรวมความรู ้หรือได้แต่งขึ้ นในระยะน้ี  เท่าท่ี เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการทางด้าน

ศิลปวฒันธรรม อาชีพทอ้งถ่ินมาบา้ง แต่ในดา้นของธรรมชาติน้ันยงัมีค่อนขา้งน้อย การอนุรกัษ์

ทรพัยากรน้ันไม่ใช่เฉพาะใหเ้ด็กนักเรียนปลูกป่าหรือว่าใหอ้นุรกัษ์ดินปลูกหญา้แฝกอย่างเดียว ก็

พยายามใหอ้อกไปดูขา้งโรงเรียนวา่ท่ีนัน่มีอะไรอยู่ และตน้ไมน้ั้นช่ืออะไร เป็นอะไร พืชพรรณหลาย

อย่างซ่ึงก็ยงัไม่เป็นท่ีรูจ้ักในส่วนกลาง ในทอ้งถ่ินน้ันก็มีช่ือพ้ืนเมือง แต่พอเอาเขา้จริงแมแ้ต่ช่ือ

วิทยาศาสตรก็์ยงัไมม่ีใครแน่ใจวา่ช่ืออะไร ก็น ามาศึกษา 

 6) ด้านสาระท่ีจะต้องใชเ้ป็นการสอนต้องปรับปรุงให้ใหม่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ดังท่ี

ทอดพระเนตรท่ีโรงเรียนสตรีภูเก็ต และควรมีงานวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 

 การด าเนินงานเฉพาะพ้ืนท่ี 

 1) การด าเนินงาน อพ.สธ.บริเวณเกาะแสมสารและเกาะขา้งเคียง มีดงัต่อไปน้ี 
   ใหม้ีรูปแบบการด าเนินการใหเ้กาะแสมสารเป็นแหล่งศึกษา 

 ใหศึ้กษาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใตท้ะเล (ศึกษาในทุกทรพัยากร) 

 ให้มีการจัดท าป้ายบอกช่ือและประโยชน์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดพรอ้มทั้งมี

เอกสารหรือแผ่นพบัเพ่ือเผยแพร่ความรู ้
 ใหม้ีการรวบรวมพนัธุไ์มน้านาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน ้า โดยเนน้ระบบ 

นิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซ่ึงรวมถึงสตัวต่์าง ๆ ดว้ย นอกจากน้ีไดร้วม

เอาเกาะเล็ก ๆ รอบเกาะแสมสารเขา้ในโครงการฯ ในลักษณะผสมผสาน

เน่ืองจากอยู่ใกลก้นัและมีความคลา้ยคลึงกนัในหลาย ๆ ดา้นใหท้ าการส ารวจทั้ง

ดา้นภูมิศาสตร ์ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แร่ธาตุ ฯลฯ ไปพรอ้ม ๆ กนั 
   ควรพิจารณาหาแหล่งน ้าจืดใหเ้พียงพอ 
   อาคารส่ิงก่อสรา้งควรท าในลกัษณะชัว่คราวและเรียบง่าย 
   ควรจดักลุ่มอาจารย ์นิสิตนักศึกษา เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนดอ้ยโอกาสเขา้มา

ศึกษาธรรมชาติ 
 2) การก่อสร้างพิ พิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  ให้กองทัพเรือใช ้
งบประมาณปกติ โดยเมื่อเสร็จแลว้ใหก้องทัพเรือดูแลรับผิดชอบจัดการโดยทาง อพ.สธ. เป็น

แกนกลางและเป็นฝ่ายวิชาการประสาน และใหม้ีการศึกษาต่อเน่ืองส าหรบัดา้นการจดัแสดงผล
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งานวิชาการ ควรค านึงถึงการซ่อมบ ารุงและอุปกรณ์การแสดงไม่ซับซอ้น ในดา้นการจดัการควร

เนน้ใหค้นมาชมท่ีพิพิธภณัฑ ์และพิพิธภณัฑน้ี์ควรมีรายได ้
 
 การบริหารจดัการและอ่ืนๆ 

 1) งานท่ีหน่วยราชการต่าง ๆ ไดท้ ามาแลว้เป็นจ านวนมากและมีการตั้งหน่วยขึ้ นมาใหม ่

ถา้มีการไดม้าประชุมพรอ้มกันจะไดต้กลงกันว่าใครท าอะไร จะไดไ้ม่ซ ้าซอ้นกัน และในส่วนท่ี

เหลือถา้ซ ้ากนัก็อาจตกลงกนัไดว้า่งานน้ีใครจะท า ซ่ึงงานในส่วนท่ีส านักพระราชวงัเคยท าอยู่ หาก

มีหน่วยงานอ่ืนท่ีรบัผิดชอบโดยตรงรบัไปท าแลว้ ทาง อพ.สธ. –ส านักพระราชวงั มอบส่วนน้ีและ
ปรบัมาท างานดา้นการประสานงานหรือประสานความร่วมมือ และพิจารณาดูว่าจะท างานไดโ้ดย

ประหยดังบประมาณไดอ้ย่างไร บางส่วนท่ีอาจจะยงัไม่จ าเป็นในขั้นน้ีหรือว่าท าไดไ้ม่ตอ้งเน้นความ

หรูหรา หรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะท่ีใชจ้ริง ๆ และก็ประหยดัไปไดเ้ป็นบางส่วนก็จะดี 

 2) งานท่ีจะศึกษาพืชหลายชนิดเป็นเร่ืองท าไดย้ากและท าไดช้า้ คน ๆ เดียวหรือสถาบนั ๆ 

เดียวจะครอบคลุมไม่ไดท้ั้งหมด ถา้มีหลาย ๆ หน่วยงานช่วยกันก็อาจจะไดง้านมาก ปัจจุบัน

ประเทศค่อนขา้งจะฝืดเคืองเพราะฉะน้ันท างานอะไรถึงแมจ้ะเป็นงานท่ีดี ถา้ตกลงกนัไดแ้ลว้ก็จะ

เป็นการประหยดัพลงัคนหรืองบประมาณ 

  อพ.สธ. มีจุดประสงค์ส าคัญท่ีจะให้หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีได้ท างานมา ได้มีโอกาส

แลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือแลกเปล่ียนความรูซ่ึ้งกนัและกัน รวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าใหว้ิชาการ

ดา้นน้ีกา้วหน้าไปและเป็นการประหยัดเพราะแทนท่ีต่างคนต่างท า งานไหนท่ีมีผู ้ท าแลว้จะได้

ร่วมกนัท าโดยไมซ่ ้าซอ้นกนั 

 3) งานปัจจุบนัเร่ืองการรกัษามาตรฐานเป็นเร่ืองส าคญัเพราะงานอาจจะไม่จ ากดัอยู่แต่

ภายในประเทศ อาจจะตอ้งมีการติดต่อไปถึงประเทศอ่ืนด้วย เป็นการสรา้งความเจริญใหแ้ก่

ประเทศเพราะฉะน้ันจะตอ้งท างานในลกัษณะท่ีคนอ่ืนยอมรบัได ้

 4) โครงการฯแบบน้ีไม่ใช่จะท าส าเร็จในเวลาสั้นๆ ตอ้งมีโครงการระยะที่หน่ึง 

ระยะที่สอง และระยะต่อๆ ไป ต่อไปก็ตอ้งศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติต่างๆ ของ

พวกน้ีเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เม่ือสนใจแลว้ก็อยากปกปักรกัษาไม่ท าลายใหสู้ญสิ้ นไปก็เป็นการ

ช่วยอนุรกัษเ์ป็นอยา่งดี 

ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

 1) มีพระราโชบายท่ีใหม้ีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง ไดแ้ก่จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั (จฬ.) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (มช.) มหาวิทยาลยัขอนแก่น (มข.) มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์(มอ.) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย

ของส านักพระราชวงัท่ีให ้อพ.สธ. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานโดยตรงและผ่านทาง

ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดูแลเครือข่ายของ อพ.สธ. (สมาชิกสวน
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พฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน) ท่ีครอบคลุมอยู่ทัว่ประเทศ ซ่ึง

สอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยั และนวตักรรม ก ากบัดูเล

มหาวิทยาลยัเพื่อเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัโรงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และศึกษาวิจยัต่อยอด

เพ่ือการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยืน  
 2) อพ.สธ. สนับสนุนใหม้หาวิทยาลยัต่าง ๆ (หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริกลุ่ม G5 

กลุ่ม มหาวิทยาลัย และกลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล) เป็นศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ทัว่ประเทศ และประสานกับศูนย์แม่ข่ายประสานงาน 

อพ.สธ. ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เปรียบเสมือนเป็นตวัแทนของ อพ.สธ. ท่ีไป

ด าเนินงานร่วมกบัเครือขา่ย อพ.สธ. ใหค้รอบคลุมทั้งประเทศ  

3) ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ด าเนินงานอยู่

ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ คณะกรรมการ ด าเนินงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลยั ท่ีมีอธิการบดีเป็น

ประธาน  

 4) ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ถือเป็นการด าเนินงานตามกรอบการสรา้งจิตส านึก ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร ตามแผนแม่บท อพ.สธ. โดยมีโครงสรา้งการท างานของ ศูนยฯ์ 

และมีบุคลากร ด าเนินงานอยา่งชดัเจนในมหาวิทยาลยั 
 

3. พระราชปรารภ 

 3.1 ในวิชาเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม -มัธยม ครูอาจารย์มักจะสอนให้
นักเรียนศึกษาถึงโลกของเราเร่ืองธรรมชาติ การศึกษาของใกล้ตัวได้แก่ พืชพรรณท่ีมีอยู่ใน

ธรรมชาติเป็นส่ิงท่ีง่ายไม่เสียค่าใชจ้่ายสูงและมีประโยชน์เพ่ิมประสบการณ์แก่นักเรียนในดา้น

ต่างๆ ได ้งานท่ีคนในระดับผูใ้หญ่ไดศึ้กษาในพืชพรรณต่างๆ น้ัน เด็กเล็กๆ ก็น่าจะไดป้ระโยชน์

ดว้ยโรงเรียนบางแห่งตั้งอยู่ในถ่ินทุรกนัดารแต่มีพืชพรรณต่าง ๆ ขึ้ นอยู่ ท่ีคนอ่ืน ๆ นอกพ้ืนท่ีจะ

เขา้ไปศึกษาไดย้าก ทั้งนักเรียนและผูป้กครองอาจจะมีความรูม้ากกว่าคนอ่ืน ๆ นักเรียนอาจจะ

เรียนจากผู้ปกครอง เป็นเร่ืองของภูมิปัญญาท้องถ่ินว่าพืชชนิดน้ีคืออะไร แล้วก็ได้ศึกษา

เปรียบเทียบกบัวิทยาการสมยัใหม่ท่ีครูอาจารยส์ัง่สอนหรือมีปรากฏในหนังสือ คนท่ีศึกษาเร่ือง

พืชน้ันไดร้บัความสุขสบายใจมีความคิดในดา้นสุนทรียด์า้นศิลปะในแง่ต่าง ๆ อาจจะศึกษาหรือใช้

เป็นอุปกรณ์การศึกษาในหมวดวิชาต่าง ๆ ทั้งในเร่ืองของวิทยาศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์โดยใน

การน ามาปฏิบติัแต่ละโรงเรียนจะมีความคิดเห็นโดยการมาเสนอผลงานหรือน าผลงานมาบนัทึก

ลงในส่ือต่าง ๆ ท่ีจะสามารถน ามาแลกเปล่ียนกนัได ้

3.2 อพ.สธ.ส่งเสริมใหส้ถาบนัต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีในการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ และบุคคลท่ี

สนใจไดม้ีโอกาสปฏิบัติงานท่ีศึกษาพืชพรรณต่างๆท่ีมีอยู่จ านวนมากในประเทศไทย ไดศึ้กษา

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ไดร้วบรวมเป็นหลักฐานไว ้และเพ่ือเป็นส่ือระหว่างสถาบันและบุคคล

ต่างๆ ท่ีท าการศึกษาใหส้ามารถร่วมใชฐ้านขอ้มูลเดียวกนัเพ่ือใหก้ารศึกษาไม่ซ ้าซอ้น สามารถท่ี

จะด าเนินการใหก้า้วหน้าเป็นประโยชน์ทางวิชาการได ้ส่วนงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนเป็น
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งานสืบเน่ือง ในเร่ืองของท่ีดินอาจจะตอ้งมีการก าหนดแน่นอนว่าท่ีดินน้ันอยู่ในสภาพไหน สภาพ

การถือครองในลักษณะไหน ศึกษาในเร่ืองของกฎหมายใหถู้กตอ้งว่าใครมีสิทธิหรือหน้าท่ีท า

อะไรบา้ง ใครท าอะไรได ้ใครท าอะไรไมไ่ด ้เร่ืองเหล่าน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งศึกษา 
   3.3 อพ.สธ.เร่ิมตน้ขึ้ นราวปี พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหส้ถาบนัต่าง ๆ ท่ีมีหน้าท่ี
ในการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ และบุคคลท่ีสนใจไดม้ีโอกาสปฏิบติังานท่ีศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ท่ีมี

อยู่จ านวนมากในประเทศไทย ไดศึ้กษาวิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ดร้วบรวมเป็นหลกัฐานไว ้เพ่ือใช้

ประโยชน์ต่อไป 

3.4 การอนุรัก ษ์พัน ธุกรรมพืช น้ี ได้ด าเนินการมาเป็นเวลาหลายปี  เร่ิมตั้ งแ ต่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใหน้ า

พรรณไมจ้ากภูมิภาคต่างๆ ท่ีหายากมาปลูกไวใ้นสวนจิตรลดา เพ่ือคนรุ่นหลงัจะไดเ้ห็นไดศึ้กษา

ต่อไป และก็มีงานดา้นวิชาการต่าง ๆ ท่ีจริงแลว้ในประเทศไทยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานท่ี

สนใจในเร่ืองของการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช เพ่ือการศึกษาพืชพรรณต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นประเทศ 
  สามารถอ่านประมวลพระราชด าริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉยั พระราโชวาท 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน อพ.สธ. เพ่ิมเติมไดใ้นภาคผนวก 
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