บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญในการสนองพระราชดาริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน
ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรของพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ซึ่ ง ทรงมี ส ายพระเนตรยาวไกล โดยที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสาคัญและเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดดัง ในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ. 2504 ทรงให้นาพรรณไม้จากภูมิภาคต่าง ๆ
มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพื่อเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชดาริที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากร พัฒนาแหล่ งน้ า การอนุ รักษ์ และพั ฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรปุ าไม้ เป็นการอนุ รักษ์และพั ฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบสาน
พระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชดาริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้ดาเนินการอนุรักษ์พืช
พรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝุายวิชาการ เป็นผู้ดาเนินการจัดตั้ง
ธนาคารพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536-2549 โดยรับ ทุน สนับสนุน จากสานักงานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ้นตรงกับเลขาธิการพระราชวัง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สานักพระราชวังดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้
และให้ อพ.สธ. ดาเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา การดาเนินงาน
อพ.สธ. ดาเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซึ่งเป็นระยะ ๆ ละ ห้าปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมาจนมาถึง
แผนที่หก จึงเรียกว่าแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก
การดาเนินงาน อพ.สธ. ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุ บันมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนองพระราชดาริ
เพิ่มขึ้นมากกว่า 776 หน่วยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่ง เป็นสถานศึกษาเป็นสมาชิกมากกว่า
3,028 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560) ยิ่งไปกว่านั้นในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า อพ.สธ. กรม
ส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นขอเข้าร่วมสนองพระราชดาริโดยพระราชานุญ าตให้เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 โดยที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นนโยบายสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งดาเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการสร้าง
จิตสานึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยให้มีสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ใน
อาเภอละหนึ่งตาบล / หนึ่งเทศบาลเป็นอย่างน้อย โดยเริ่มต้นการสารวจฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่จริงว่ามี
อะไรอยู่ที่ไหน และเริ่มการดูแลอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์อย่างยั่ง ยืน ในทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ นาไปสู่การ
วางแผนพัฒ นาตาบลบนพื้ นฐานของทรัพ ยากรที่มีอ ยู่จ ริง โดยเริ่ม ตั้ง แต่ก ารส ารวจและการท าฐานข้ อมู ล
ทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ (สิ่งที่มีชีวิต), ทรัพยากรกายภาพ
(สิ่งที่ไม่มีชีวิต) และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ด้วยเหตุนี้ทาให้พื้นที่และกิจกรรมดาเนินงานของ
โครงการฯ กระจายออกไปในภูมิภาคต่าง ๆ และมีการดาเนินงานที่หลากหลายมากขึ้นการดาเนินงานในแผน
แม่บททุกระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของ อพ.สธ. ได้ดาเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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มาโดยตลอด และในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หกนี้ มีแนวทางดาเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งมีกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่สาคัญได้แก่ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4)
การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งกรอบแนวความคิดทั้งสี่นั้นล้วน
แต่ต้องดาเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการนามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั้น อพ.สธ.
ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณา
การของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปีทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ด้านความมั่นคง (2)
ด้านการเกษตร (3) ด้านอุตสาหกรรม (4) ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (6) ด้านพลังงาน (7)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด เพื่อ
การบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559-กันยายน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดทา
ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่ว
ประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้มีแนวทางดาเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บทโดยเน้นการทางานเข้า
ไปสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพ ยากรตั้งแต่ในสถานศึกษาดาเนินงานในระดับท้องถิ่นในการทาฐานข้อมูล
ทรัพ ยากรท้อ งถิ่น ซึ่ง ประกอบด้วย 3 ฐานทรัพ ยากรได้ แก่ ทรั พยากรชี วภาพ, ทรัพ ยากรกายภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะนาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
บนพื้นฐานของการมีจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป
สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย
ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากขึ้น เนื่องจากข่าวสารที่สามารถสื่อสารได้อย่าง
ฉับไว สามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งแผนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบ
แนวทางการดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่าว แต่นั่น
เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่ อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดสิ่ง
เหล่า นั้น อั นได้แ ก่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลัง ถู กคุกคามในหลาย ๆ ลั กษณะ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความสาคัญ ในเรื่องคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตระหนักถึงความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการที่ทรัพยากรต่าง ๆ กาลังจะสูญ
สิ้นไป ซึ่งจะนาไปสู่การจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
ข้อมูลของกรมปุาไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุาและพันธุ์พืช พบว่าพื้นที่ปุาไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลทาให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่สารวจพบสูญพันธุ์ไ ป
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จากสิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ไ ด้ เ พี ย งแต่ ท รั พ ยากรชี ว ภาพที่ ป ระกอบด้ ว ยสั ต ว์ พื ช และจุ ลิ น ทรี ย์ จ ะโดนท าลาย
แต่ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เกี่ยวข้องก็จะสูญหายไปด้วย
ปี พ.ศ. 2553 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมาณ 2553 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ต้องจัดทารายงาน
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นพบว่าใน
ส่วนของทรัพยากรปุาไม้ซึ่งจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพื้นที่ปุาทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น
33.56% ของพื้นที่ประเทศ และเป็นพื้นที่ปุาอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพื้นที่ประเทศ
และพบว่ายัง คงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้ และถูกทาลายโดยไฟปุาอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพิ่มพื้นที่ปุาของประเทศไทยเป็น 40% ของพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 25% ทั้งการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ
อุทยานแห่ง ชาติฯ หรือพื้นที่ปุาสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพื้นที่ปุาเศรษฐกิจต่อไปโดยมี
หลักการลดการคุกคามการสู ญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปลูกปุาเพื่อฟื้นฟูสภาพปุ าที่เสื่อมโทรม
ตลอดจนทาให้ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพิ่ม โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาทา
วิจัยและนาไปใช้ได้จริงในระบบสาธารณสุขและผลักดันสมุนไพรและตารับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่
บัญ ชียาหลักแห่งชาติโ ดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 รายการซึ่ง ในจานวนยาเหล่านั้นจาเป็นต้องใช้
สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุมากกว่า 200 ชนิด ผนวกกับธาตุวัตถุ สัตว์วัตถุและภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย
ในการผลิตยาแผนไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในการใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ
สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรายังมีทรัพยากร นั้น ๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญา
ในการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ นั่นคือต้องทาให้เกิดการสื่อสาร การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์ นาไปสู่ความมีสานึกต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่
ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ.2555 –
2559) ได้กาหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาติในการแสวงประโยชน์จากทะเลในห้วงเวลา
ดังกล่าว และมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการดาเนิน
กิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน จึงได้ดาเนินการจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์
แห่ง ชาติทางทะเล เพื่อผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่ง ชาติทางทะเลโดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งล้วนเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมปุาไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซึ่งตระหนักในปัญหาต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรและนาไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ปัญ หาการทาลายสิ่ง แวดล้อมโดย
มนุษย์ ปัญหาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเล ปัญหาทรัพยากรและการทาประมง การบริหารและการ
จัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแย่งชิงทรัพยากรในทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งปัญหาอื่น ๆ ที่จะนาไปสู่การทาลายทรัพยากรทางทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญาของประเทศไทย และเกี่ยวพันกั บ
ประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
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จากคาสั่งคณะหัวหน้าคณะรักษาและความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม
2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยกาหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดทิศทางนโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนกากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการดาเนินการ
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อั นเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศ และปฏิรูป
การบริหารราชการ และกาหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความมั่นคง
การเกษตร อุตสาหกรรม สังคม การแพทย์และสาธารณสุข พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นนโยบายและกาหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้ทุนทางทรัพยากรเป็นพื้นฐานทั้งสิ้น
อพ.สธ. จึงติดตามและประสานงานในมิติการดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศ ในแง่ของการสร้างความ
ตระหนักนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการรักษาทรัพยากรของประเทศที่นาไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษา ฟื้นฟู พัฒนา และนาไปสู่
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซึ่งตรงกับเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. และภายใต้
การน้อมนา พระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง
จากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ (climate change) ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้
ความสาคัญ นั่นเป็นสิ่งยืนยันของพระราชดาริที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ก่อนที่ทั่วโลกเริ่มจะตื่นตัวอันผล
สืบเนื่องมาจากการไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือความหลากหลายทางชีวภาพที่ทั่วโลก ณ ปัจจุบันนี้ล้วน
ตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากกฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่เข้ามามี
ส่ว นบั ง คับ ใช้ ยัง มีก ฎหมายและอนุสั ญญาระหว่ า งประเทศ ซึ่ง เกี่ ย วข้ องในเรื่ องทรั พ ยากรชี วภาพต่ าง ๆ
โดยเฉพาะอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ CBD (Convention on Biological Diversity)
ซึ่งประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันที่ 31
ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลให้อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในฐานะภาคีลาดับที่ 188 เมื่อวันที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเนื้อหาของอนุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ คือ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และ แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพ
อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม ดังนั้นประเทศไทยในฐานะที่เป็นภาคีจึงต้องจัดทานโยบาย มาตรการ และแผนการ
ดาเนินงานขึ้นเอง ณ ขณะนี้ประเทศไทยกาลังดาเนินการอยู่โดยเร่งด่วนในทุก ๆ ด้าน
การที่ประเทศไทยกาลัง พิจารณาการให้สัตยาบัน เข้าเป็นภาคีในสนธิสัญ ญาระหว่างประเทศว่าด้ว ย
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ค.ศ.2001 (2544) (International Treaty on Plant
Genetic Resources for Food and Agriculture 2001, ITPGR) ซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรของประเทศ
มีสาระสาคัญคือ ทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตร 64 รายการ (items) จานวน 79 สกุล (genus) ประมาณ
3,300 ชนิด (species) ที่แนบท้ายสนธิสัญญาฯ ซึ่งเป็นของหน่วยงานภาครัฐจะตกเป็นของพหุภาคี ซึ่งรวมไป
ถึง ข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ ด้วยเหตุนี้เราอาจสูญ เสียทรัพยากรของประเทศ เนื่องมาจากเมื่อ
ต่างชาติได้นาไปศึกษาวิจัยและพัฒนา แล้วนา ไปจดสิทธิบัตรเป็นพืชพันธุ์ใหม่ อาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่ได้
เป็นเจ้าของสิทธิในการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ เนื่องจากอาจถูกจดสิทธิบัตรโดยต่างชาติไปแล้ว จึงเป็นอันตรายอย่าง
ยิ่งในเรื่องของการสูญเสียความรู้และภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กับต่างประเทศ โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อม
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ของมาตรการเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่ง ยืน การเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชจะเห็นได้ว่าการเป็นเจ้าของทรัพยากร แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่ จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งในอนาคต การนี้ อพ.สธ. ได้เสนอกับคณะผู้วิจัยการศึกษาผลกระทบสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร และคณะกรรม การพิจารณากระบวนการให้
สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรที่มี กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อง คื อให้ป ระเทศไทยมี 3 สถานะคือ ภาครัฐ ,
ภาคเอกชน และ ส่วนพระองค์ โดยที่ อพ.สธ. และหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ จัดเป็นหน่วยงานส่วน
พระองค์ ดั ง นั้ นหากต่ า งประเทศจะน าข้ อ มู ลหรื อ พั น ธุ ก รรมใด ๆ ไปใช้ ต้ อ งขอพระราชทานข้ อ มู ล หรื อ
พันธุกรรมนั้น ๆ ก่อน และขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยและเมื่อเดือนตุลาคม 2553 จาก CBD ทาให้เกิด “พิธีสาร
นาโงยา" ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่ง ปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม” เป็นพิธีสารภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการรับรองจากภาคี CBD ในการประชุมสมัชชาภาคี CBD สมัยที่ 10 สืบเนื่องจากวั ตถุประสงค์ข้อ
ที่ 3 คือการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม
พิธีสารนาโงยาได้รับการพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าประเทศมีสิทธิอธิปไตยในทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อยู่ในขอบเขตอานาจของตน ดังนั้นการเข้าถึงทรัพยากรพันธุ กรรมในประเทศใดจะต้องได้รับ อนุญ าตตาม
กฎหมายภายในประเทศนั้น ๆ เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรในประเทศนั้น ๆ แล้ว จะต้องมีการเจรจา
ต่อรองเพื่อทาข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการใช้ร่วมกัน โดยผลประโยชน์ที่แบ่งปันเป็นได้
ทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ เงินทุนการวิจัย และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น
การท าวิ จัย ร่ว ม การถ่ ายทอดเทคโนโลยี และการเป็น เจ้ าของร่ว มในสิท ธิบั ตรพิธี สารฉบับ นี้ นอกจากจะ
ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมหรือทรัพยากรชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และส่วนประกอบ
ของสิ่งมีชีวิต จากพิธีสารนี้ประเทศที่ลงนามและให้สัตยาบันนั้นก็เพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่าจะมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมให้เป็นผู้เป็นเจ้าของทรัพยากร
เท่านั้น
โดยทั่วไปจะมีการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) เพื่อนาไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร ยา หรือเครื่องสาอาง และยัง
ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือองค์ความรู้ในการนาทรัพยากรชีวภาพนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ประเทศ
ไทยได้ล งนามไปแล้ว และกาลังอยู่ในกระบวนการให้สัตยาบันอยู่ แต่ถึง แม้ ประเทศไทยจะไม่ลงสัตยาบั น
สมาชิก CBD กาหนดว่าถ้ามีการให้สัตยาบันในพิธีสารนี้ แค่ 50 ประเทศ พิธีสารนี้จะมีผลใช้กับผู้ที่ลงนามไป
แล้วทันที
ถึงแม้พิธีสารนาโงยาบอกว่าจะให้สิทธิกับประเทศในการกาหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าถึงทรัพยากรของแต่
ละประเทศเอง ซึ่งอาจยังมีช่องโหว่ในการเข้าถึงทรัพยากรในประเทศไทย โดยเฉพาะการเข้ามาในรูปแบบของ
นักท่องเที่ยวแล้วสกัดดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมและนากลับไปใช้ประโยชน์ได้เลย ทาให้การอ้างสิทธิในการเป็น
เจ้ า ของทรั พ ยากรท้ อ งถิ่ น เดิ ม นั้ น ส าคั ญ ดั ง นั้ น ก่ อ นการเปิ ด ประเทศเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น (ASEAN
COMMUNITY) หนึ่งในมาตรการเตรียมพร้อมนั่นคือ เรื่องของการขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นโดย อพ.สธ.ได้
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เชิญ ชวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มาเข้าร่วมสนองพระราชดาริในเรื่องของงานสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) เพื่อบันทึกและ
ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อบันทึกความเป็นเจ้าของและ
มีสิทธิ์เจรจาต่อรองผลประโยชน์เนื่องจากการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของ ซึ่งงานสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นถือเป็นภาระหน้าที่ที่อบต. ต้องทราบในเรื่องข้อมูลเหล่านี้
ในปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559–กันยายน 2560) อพ.สธ. ได้ดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากสานักพระราชวัง โดยดาเนินการต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
รวมทั้งการแนะนาและประสานงานกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริถึงงบประมาณและการดาเนินงานใน
ปี 2560 ให้เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห กของ อพ.สธ. โดยเน้นในเรื่องการทาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถสมัครมาร่วมสนองพระราชดาริได้โดยตรงกับ อพ.สธ.
และร่วมจัดทาโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้ข้างต้น โดยที่
อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือ กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจัดทาแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ
ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ จัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีเฉพาะในส่วน
ของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระสาคัญในการดาเนินงาน เช่น พื้นที่เปูาหมายในการดาเนินงาน
วิธีการและขั้น ตอนการดาเนินงาน และการบริห ารจั ดการ โดยเฉพาะเรื่ องผู้ รับผิ ดชอบในการปฏิบั ติและ
งบประมาณในการดาเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจาปี / โครงการ ภายใต้แผน
แม่บทของ อพ.สธ. ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปักยางนา
ในฤดูร้อ นเกือบทุกปี พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จแปรพระราชฐานไป
ประทับแรม ณ วังไกลกังวล อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเสด็จพระราชดาเนินโดยรถไฟ
ต่อมาเสด็จฯ โดยรถยนต์ เมื่อเสด็จฯ ผ่านอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองข้างทางมีต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นอยู่
มาก มีพระราชดาริที่จะสงวนบริเวณปุาต้นยางนี้ไ ว้เป็นสวนสาธารณะ ด้วยพระราชทรัพย์ แต่ไม่สามารถจัด
ถวายตามพระราชประสงค์เพราะมีราษฎรเข้ามาทาไร่ทาสวนในบริเวณนั้นมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการ
จัดหาที่ใหม่ในอัตราที่ไม่สามารถจัดได้
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ภาพที่ 1.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกยางนา ณ พระตาหนักเรือนต้น
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช

ภาพที่ 1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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ภาพที่ 1.3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับบนต้นไม้ เมื่อครั้งทรงพระเยาว์กับ
พระสหาย

ภาพที่ 1.4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการศึกษาพรรณไม้
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ภาพที่ 1.5 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในธรรมชาติของสัตว์
เมื่อครั้งทรงพระเยาว์
พ.ศ. 2504 ป่าสาธิตทดลอง
เมื่ อไม่ สามารถดาเนิน การปกปั ก รัก ษาต้ น ยางนาที่ อาเภอท่ ายางได้ จึ ง ทรงทดลองปลูก ต้ นยางเอง
โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากต้นยางนาในเขตอาเภอท่ายาง ในกระถางบนพระตาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
หัว หิ น และทรงปลูก ต้ นยางนาเหล่ านั้ น ในแปลงทดลองปุ าสาธิต ใกล้ พ ระต าหนั กเรื อนต้ น สวนจิ ตรลดา
พร้อมข้าราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จานวน 1,250 ต้น ต้นยางที่ท่ายางสูญ สิ้นแต่
พันธุกรรมของยางนาเหล่านั้นยังอนุรักษ์ไว้ได้ที่สวนจิตรลดา
ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาพรรณไม้จากภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับ
สวนจิตรลดา เพื่อให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ของนิสิต นักศึกษาแทนที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ
พ.ศ. 2528 ทรงให้ใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษ์พืช
ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปทรงเปิ ด อาคาร
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแสให้อนุรักษ์ต้น
ขนุนหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง
ความสาเร็จของการใช้วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขยายพันธุ์ขนุนไพศาลทักษิณนาไปสู่การขยายพันธุ์
ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นพืชเอกลักษณ์ของพระราชวังต่าง ๆ แล้วอนุรักษ์ไว้อีกหลายชนิด ได้แก่ พุด สวน
มณฑา ยี่หุบ ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทยในพระที่นั่ง อัมพรสถานมงคล ในขณะเดียวกันก็ได้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรมของพืชเอกลักษณ์ ในสภาวะปลอดเชื้อในอุณหภูมิต่า เพื่อให้สามารถ
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นามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต จนทาให้เก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ - 196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลว
มีเนื้อเยื่อขนุนที่รอดชีวิตอยู่ได้ 23 เปอร์เซ็นต์
พ.ศ. 2529 ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวาย
มีพระราชดาริให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายชนิดต่าง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเตรียมการแก้ปัญหา
การขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุ ณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นเปูาหมายคือ หวายข้อดา หวายน้าผึ้ง
หวายตะค้าทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปุง หวายกาพวน หวายงวย และหวายขี้เสี้ยน เมื่อขยายพันธุ์ได้
ต้นที่สมบูรณ์ของหวายข้อดา และหวายตะค้าทองแล้ว ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาติ ให้ทาการทดลอง
ปลูกต้นหวายเหล่านั้นในปุายางนาใกล้พระตาหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา และมีพระราชดาริให้ทดลองปลูกที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่ และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร อีกด้วย
การดาเนินงานเกี่ยวกับหวายได้มีการขยายผลไปสู่ความร่วมมือระหว่างโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
สานักพระราชวัง กับส่วนราชการจังหวัดตรัง จัดทาแปลงรวบรวมพันธุ์หวายขึ้นในพื้นที่ 1,000 ไร่ ที่ตาบล
ปะเหลียน อาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อปี พ.ศ. 2532 และได้น้อมเกล้าฯถวายเป็นสวนหวายเฉลิมพระ
เกียรติพ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากจะเป็น สถานที่อนุรักษ์พันธุ์หวายชนิด
ต่าง ๆ ของประเทศไทยแล้ว ยังได้ใช้เป็นสถานศึกษา วิจัย และขยายพันธุ์หวายเศรษฐกิจ เพื่อให้ผลประโยชน์ถึง
ประชาชนอย่างกว้างขวางด้วย

ภาพที่ 1.6 พืชตระกูลหวาย หนึ่งในพืชที่มีพระราชดาริให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์
พ.ศ. 2529 สวนพืชสมุนไพร
ในปี พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดาริให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมหวายแล้ว ยังได้ให้จัดทาสวนพืช
สมุ น ไพรขึ้ น ในโครงการส่ ว นพระองค์ ฯ สวนจิ ต รลดา เพื่ อ รวบรวมพื ช สมุ น ไพรมาปลู ก เป็ น แปลงสาธิ ต
และรวบรวมข้อมูล สรรพคุณ ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์ กับทั้งให้มีการศึกษาขยายพันธุ์ สมุนไพร โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน
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ภาพที่ 1.7 พรรณไม้ในสวนสมุนไพร สวนจิตรลดา
พ.ศ. 2531 ทรงให้พัฒนาพันธุ์ผักโดยการผสมสองชั้น
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มีพระราชกระแสกับ หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญ ศิริ จักรพัน ธุ์ ให้ดาเนินการผสมพันธุ์ผักสองชั้ น
(double hybridization) พร้อมกันไปทั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา

ภาพที่ 1.8 ธนาคารพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.)
เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริกับ
นายแก้ ว ขวั ญ วั ช โรทั ย เลขาธิ ก ารพระราชวั ง และผู้ อ านวยการโครงการส่ ว นพระองค์ ฯ สวนจิ ต รลดา
ให้ ด าเนิ น การอนุ รั ก ษ์พื ช พรรณของประเทศ โดยพระราชทานให้ โ ครงการส่ ว นพระองค์ ฯ สวนจิ ต รลดา
ฝุายวิชาการ สานักพระราชวัง เป็นผู้ดาเนินการสาหรับงบประมาณดาเนินงานนั้น สานักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้สนับสนุนให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน อพ.สธ. โดยจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นในปี พ.ศ. 2536
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สาหรับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดาเนินงานทุกกิจกรรม
ตามกรอบของแผนแม่บ ทของ อพ.สธ.จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2554 อพ.สธ. จึง ได้รั บงบประมาณจากส านั ก
พระราชวังเพื่อดาเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของอพ.สธ. ตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ ห้า (ตุลาคม พ.ศ.
2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของสานักพระราชวัง
จากความชัดเจนในการดาเนินงานตามแนวทางพระราชดาริ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรในระยะ
25 ปีที่ผ่านมาของ อพ.สธ. ทาให้ อพ.สธ. ขอพระราชทานพระราชานุญาติ ในการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมทั้ง 8
กิจกรรมของ อพ.สธ. ที่อยู่ภายใต้กรอบการดาเนินงานทั้ง 3 ฐานทรัพยากร เพื่อให้ชื่อของกิจกรรมได้สื่อถึงงาน
ที่ดาเนินงานในกิจกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนี้
1. กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
ปัจ จุ บัน อพ.สธ. มี ก ารด าเนิ นงานใน 8 กิจ กรรม โดยแบ่ ง ตามกรอบการด าเนิ น งาน 3 กรอบการ
ดาเนินงาน ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร, กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
สารวจเก็บ รวบรวมทรั พยากร และกิ จกรรมที่ 3 กิ จกรรมปลูก รัก ษาทรั พยากร), กรอบการใช้ ประโยชน์
(กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ทรัพยากร, กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร) กรอบการสร้างจิตสานึก (กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้าง
จิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร และกิ จ กรรมที่ 8 กิ จ กรรมพิ เ ศษสนั บ สนุ น การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร)
ได้ดาเนินงานเข้าสู่แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
ตั้ง แต่ ปี 2535 จนถึง ปีงบประมาณ 2560 มีหน่วยงานที่ เข้าร่วมสนองพระราชดาริ จานวน 150
หน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2560 มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3,028 สถานศึกษา และจานวน
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 776 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560)
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1.2 พระราชดาริ บางประการ (พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาและทดลองทานามาบ้าง และทราบดีว่าการทานานั้นมีความยากลาบากเป็ น
อุปสรรคอยู่มิใช่น้อย จาเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่าง ๆ ด้วย จึงจะได้ผลเป็นล่าสัน อีก
ประการหนึ่ง ที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทานาแล้ว ควรปลูกพืชอื่น ๆ บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วย
ให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช ทาให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสาหรับจะทานาในฤดูต่อไป”
“การทาการเกษตรกรรมนั้นจะต้องมีวิชาการ วิชาการแผนใหม่ สมัยใหม่ ที่ก้าวหน้า เช่น ใช้ปุ๋ย วิธีใช้ปุ๋ย
วิธีใช้ยาต่าง ๆ วิธีใช้เครื่องกลต่าง ๆ อันนี้ทุกคนก็ปรารถนาที่จะก้าวหน้าเป็นคนสมัยใหม่ เป็นคนที่ใช้วิชาการ
วิทยาการแผนใหม่ คือ หมายความว่าอะไร เครื่องจักรกลทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ค้นคว้ ามาก็ได้ใช้ ในข้อนี้ต้องคิด
ดี ๆ บางคนมุ่งที่จะเป็นคนสมัยใหม่ มุ่งจะเป็นคนก้าวหน้า ใช้วิชาการ ใช้วิทยาการ ใช้ที่เรียกว่าเทคโนโลยี คานี้
ก็คงจะเข้าใจ เทคโนโลยีก็หมายความถึงเครื่องกลต่าง ๆ ที่เขาค้นคว้ามา เขาเอามาขายเราในราคาแพง แล้วก็
เวลาปฏิ บั ติ ก็ต้ อ งมี ความรู้ช่ า งกล มี ค วามรู้ ใ นทางวิช าการมากขึ้น ข้ อนี้ เ ป็ น ข้อ ดี เ หมื อ นกั นที่ จ ะก้า วหน้ า
แต่หมายความว่าทุกคน สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้วิชาการให้ใช้วิทยาการต่าง ๆ นี้ให้ถูกต้อง ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็จะ
เกิดผลเสียหายได้”
“เกษตรมี ค วามส าคั ญ จริ ง ถ้ า ไม่ มี ก ารเกษตรก็ เ กื อ บจะพู ด ได้ ว่ า เราจะต้ อ งตายกั น หมด
เพราะจะไปอาศัยอาหารวิทยาศาสตร์ก็รู้สึกว่าลาบากอยู่และกินไม่อิ่ม แต่ว่าทาไมคนถึงนึกว่าการเกษตรนี่เป็น
สิ่งที่ต่าต้อยที่ไม่สาคัญทั้ง ๆ ที่ความจริงเราต้องอาศัยการเกษตรเพื่อชีวิตของเรา ไม่ใช่เฉพาะสาหรับอาหาร
เท่านั้น สาหรับสิ่งอื่นทั้งหลายด้วยที่เราต้องอาศัยการเกษตร อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาด ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่
น่าประหลาดเหมือนกันคือ ได้พบว่า การเกษตรนั้นน่ะไม่ใช่เฉพาะการเอาเมล็ดผักไปหยอดในร่อง แล้วมันจะ
ขึ้นมาเป็นผลผลิตที่เหมาะสมได้ หากแต่ต้องอาศัยวิชาการอย่างอื่นทุกด้าน ตั้งแต่การหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปใน
ร่อง จนกระทั่งให้ฝักหรือสิ่งนั้นงอกขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้ ต้องอาศัยทุกอย่างในชีวิตของคน คือทุกสาขาของ
ความรู้ที่ต้องผ่านมา”
ข้อมูลจาก หนังสือ “พระบิดาของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจาปี
2540
“ในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาก และมีการนาผลที่ได้ไปปรับใช้ใน
กิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภกับทุกท่านว่า ความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้น
แม้จะมีประโยชน์มากก็จริง แต่ถ้าใช้ไม่ถูกเรื่องถูกทางโดยไม่พิจารณาให้ดีให้รอบคอบแล้ว ก็อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบเสี ย หายแก่ ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งร้ า ยแรงได้ เ ช่ น กั น . เหตุ นี้ ประเทศต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะประเทศที่กาลังพัฒนาจาเป็นจะต้องศึกษาให้รู้เท่าและรู้ทัน. จึง เป็ นที่น่ายินดี อย่างยิ่ง ที่ไ ด้เห็ น

14
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันนาเสนอผลงานการศึกษาวิจัย เกี่ยวกับเรื่อง
วิวัฒนาการของพันธุศาสตร์และผลกระทบต่อโลก ทาให้หวังได้ว่า การนาความรู้ด้านพันธุศาสตร์ไปปรับใช้ใน
กิจการด้านต่าง ๆ จะเป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดแก่
มวลมนุษยชาติ”
จากพระราชดารัส ในพิธีการเปิดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟูาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 5 เรื่องวิวัฒนาการของ
พันธุศาสตร์และผลกระทบต่อโลก วันที่ 16 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมแชงกรีลา
1. ประโยชน์แท้
“ประโยชน์ ที่ แ ท้ นั้ น มี อ ยู่ ๒ อย่ า ง คื อ ประโยชน์ ส่ ว นตั ว ที่ ทุ ก คนมี สิ ท ธิ จ ะแสวงหาและได้ รั บ
แต่ต้องด้วยวิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วม
อยู่ การทางานทุกอย่างจะต้องได้ประโยชน์แท้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และมั่นคง
ถาวร เป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง”
คัดตัดตอนจากพระราชดารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราช พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช
2540 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540
2. ความศรัทธา
“จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายต่อไป ข้อแรก จะต้องสร้างศรัทธาให้มีขึ้นก่อน เพราะศรัทธา หรือ
ความเชื่อมั่นในประโยชน์ของงานนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ คือทาให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันที แม้
ก่อนที่จะลงมือทา ดังนั้นไม่ว่าจะทาการใด ๆ จึงต้องสร้างศรัทธาขึ้นก่อน และการสร้างศรัทธานั้น จาเป็นต้อง
ทาให้ถูกต้องด้วย ศรัทธาที่พึงประสงค์ จะต้องไม่เกิดจากความเชื่อง่าย ใจอ่อนปราศจากเหตุผล หากจะต้อง
เกิดขึ้นจากความเพ่งพินิจ พิจารณา ใคร่ครวญแล้วด้วยความคิดจิตใจที่หนักแน่นสมบูรณ์ด้วยเหตุผล จนเห็น
ถ่องแท้ถึงคุณค่าและประโยชน์อันแท้จริง ในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิ ดตามมา ศรัทธาลักษณะนี้ เมื่อบังเกิด
ขึ้นแล้ว ย่อมน้อมนาฉันทะความพอใจ ความกระตือรือร้น ความพากเพียรขวนขวาย ตลอดจนความฉลาดริเริ่ม
ให้เกิดขึ้นเกื้อกูลกันอย่างพร้อมเพรียง แล้วสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานดาเนินก้าวหน้าไปโดยราบรื่นจน
สัมฤทธิ์ผล”
คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2524
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเห็นว่าสวนเก่าในแถบนนทบุรี มีพันธุ์ไม้เก่า ๆ อยู่มาก เช่น ทุเรียนบางพันธุ์ อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่
แต่สวนเหล่านี้จะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรงห่วงว่าพันธุ์ไม้เหล่านั้นจะหมดไป
“การอนุรักษ์พันธุ์พืช ควรอนุรักษ์พันธุ์ที่ไ ม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย น่าจะมีการสารวจพืชพรรณไม้ตาม
เกาะต่าง ๆ เพราะยังไม่มีผู้สนใจเท่าไร การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึก ในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้
วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทาการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณ
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ต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้ว จะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่
ตนเองจะทาให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศระยะยาว”
“การทาศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยมีคอมพิวเตอร์ นั้นควรให้มีโปรแกรมที่สามารถแสดงลักษณะของ
พืชออกมาเป็นภาพสีได้เพื่อสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า”
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
“ทรงให้หาวิธีการที่จะทาให้เด็กสนใจพืชพรรณต่าง ๆ เกิดความสงสัย ตั้งคาถามตนเองเกี่ยวกับพืช
พรรณที่ตนสนใจ จะนาไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่าย ๆ สาหรับโรงเรียนที่ไ ม่มีห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่ดีนักหากอาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ ทาได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด”
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
“การรั ก ในทรั พ ยากร คื อ การรั ก ชาติ รั ก แผ่ น ดิ น รั ก สิ่ ง ที่ เ ป็ น สมบั ติ ข องตั ว เรา การที่ จ ะให้ เ ขารั ก
ประเทศชาติ ห รื อ รั ก ษาสมบั ติ ข องเขานั้ น ท าได้ โ ดยก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ความเข้ า ใจ ถ้ า ใครไม่ รู้ จั ก กั น
เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่ง นั้นว่าคืออะไรหรือว่าทางาน ก็จะรู้สึกชื่นชม
และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะทาให้เกิดประโยชน์ได้”
“เคยแนะนาโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์
สอนได้หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาด รูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอื่นมาเป็นแบบหรือเรื่องภาษาไทย
การเรียงความ ก็อาจทาให้เรื่องของการเขียนรายงานทาให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งคาประพันธ์ ในเรื่อง
พืช เหล่ า นี้ เป็ น ตัว อย่ างงานศึ ก ษา งานวิ ท ยาศาสตร์ และวิ ชาอื่ น ๆ ดัง ที่ ไ ด้ก ล่ า วมา นอกจากนั้ น ในวิ ช า
พฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งอาจช่วยได้ ในที่ นี้ยังไม่เคยกล่าว คือเรื่องวิชาการท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ การอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใช่เฉพาะให้นักเรียนปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝก
อย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้าง ๆ โรงเรียน ว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้ชื่ออะไร เป็นอะไร”
ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548
“ได้ ไ ปกั บ สมศ. มา เห็ น ว่ าโรงเรี ย นยั ง สั มพั น ธ์ กับ ชุ ม ชนน้ อ ย ท าอย่ า งไร ให้ ชุ ม ชนมาให้ โ รงเรี ย น
โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีการทา DNA Fingerprint ในโรงเรียน”
วันที่ 8 กุม ภาพัน ธ์ พ.ศ. 2536 ณ อาคารที่ประทับในสานั กงานชลประทาน เขต 1 จังหวั ดเชีย งใหม่
“การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสานึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทาการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการ
อบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทาให้เด็กเกิ ด
ความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว”
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วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก จังหวัดตาก พระราชทานแนว
- ทางการดาเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- การนาต้นไม้มาปลูกเพิ่มเติมให้เด็กรู้จักนั้น ต้องไม่มีพืชเสพติด
- ควรให้เด็กหัดเขียนตารา จากสิ่งที่เรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- ควรนาตัวอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชด้วยเพราะในจังหวัดตาก มีหิน แร่ อยู่มาก
ชนิด
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ อาคารชัยพัฒนา พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
ทรงให้หาวิธีการที่จะทาให้เด็กสนใจพืชพรรณต่าง ๆ เกิดความสงสัย ตั้งคาถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณ
ที่ต นสนใจ จะนาไปสู่ก ารศึก ษา ทดลอง ค้น คว้า วิ จั ย อย่ างง่ าย ๆ ส าหรับ โรงเรี ยนที่ ไ ม่มี ห้ องปฏิ บัติ ก าร
วิทยาศาสตร์ที่ดีนัก หากอาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ ทาได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ
พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการบริหารผู้ร่วมสนองพระราชดาริและ
ผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝูาทูลละอองพระบาทในการประชุมประจาปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริฯ
“ข้าพเจ้ายินดีและขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาประชุมกันพร้อมหน้าในวันนี้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นี้ ได้ดาเนินการมาเป็นเวลาถึง 5 ปีแล้ว และคิดกันว่าจะทาต่อไปในช่วงที่สองอีก 5 ปี
และคิดมาใหม่ว่าในขั้นที่สองนี้จะทาในลักษณะไหน ที่จริงในเบื้องต้นนั้น ข้าพเจ้าก็มิได้เป็นนักพฤกษศาสตร์
หรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแม้ศึกษาตอนนี้ก็คงจะสายไปเสียแล้วเพราะว่าขณะนี้ไม่สามารถที่จะจาชื่อคน
สัตว์ สิ่งของได้มากเท่าที่ควร แต่ว่าเหตุที่สนใจในพืชพรรณหรือทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศเรามานานแล้ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพืช เหตุผลที่ศึกษาเพราะถือว่าง่ายต่อการศึกษาอย่างอื่น เวลาไปไหนที่มีคนตามกัน
เยอะแยะ ถ้าศึกษาสัตว์ สัตว์ก็วิ่งหนีหมด แต่พืชนั้นเขาอยู่ให้ศึกษาได้ พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจว่า
นอกจากทางกรมป่าไม้ซึ่งได้ติดต่อกันในครั้งแรก เบื้องต้นเพราะว่าชอบไปท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ตามป่าเขา ดูว่า
ในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์อย่างไร และก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนี้ ก็ยังเห็นว่ามี
หน่ วยงานของรั ฐ ของเอกชน ทั้ ง เป็ น หน่ ว ยงานของราชการ เช่ น กรมป่ า ไม้ กรมวิ ช าการเกษตรและ
สถาบันการศึกษาที่ทางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช ศึกษาว่าพืชกี่ชนิด ทั้ง เรื่องชื่อของพืชชนิดต่าง ๆ เรื่องการ
อนุกรมวิธาน เป็นต้น ก็ศึกษากันหลายแห่ง จึง เกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะมีการรวบรวมว่าแต่ละสถาบันนั้น
ได้ทางานในส่วนของตนอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น พืช ก็ได้ศึกษาพืชแต่ละแห่ง ที่ได้รวบรวมนั้นชื่อต่างกันหรือซ้า
กันอย่างไร เพื่อที่จะให้รวมกันว่าทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรกันบ้าง ที่จริงแล้วงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เป็น
เรื่ อ งที่ ท าได้ ย ากและท าได้ ช้า คน ๆ เดี ย วหรื อสถาบั น ๆ เดี ย วนั้น ครอบคลุม ไม่ ไ ด้ ทั้ง หมด ถ้ ามี ห ลาย ๆ
หน่วยงานช่วยกันครอบคลุมก็อาจจะได้มาก ถ้าต่างคนต่างไม่รู้กัน ก็อาจจะเกิดเป็นที่น่าเสียดายว่าจะไม่ไ ด้
ข้อ มู ล เต็ ม ที่ จึ ง คิ ดว่ า อยากจะท าฐานข้ อ มูล ที่ นั กวิ ช าการทุ กคนจะใช้ ใ นการ ค้นคว้ ารวมไว้ ด้ วยกั น ในวั ง มี
ความรู้สึกว่า 1 ตารางกิโลเมตร ของวังนี้ก็ใหญ่โตพอสมควร แต่ว่าที่จริงแล้วถ้าจะเอางานทุกสิ่งทุกอย่างมาสุมกัน
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ย่ อ มจะไม่ พ อ พื้ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ก็ ต้ อ งท างานอะไรที่ จ ะประหยั ด ที่ ดิ น ที่ สุ ด ในตอนนั้ น ก็ เ ลยคิ ด ว่ า ท าฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้การเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้ จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเป็นงานต่าง ๆ ที่ ดร.พิศิษฐ์
ฯ ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ ซึ่งงานที่กล่าวถึงนี้ก็เป็นงานที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ทามาแล้วเป็นจานวนมาก และ
หลังจากโครงการฯ นี้ก็มีการตั้งขึ้นใหม่ เพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าถ้ามีการได้ประชุมกันพร้อมกันอย่างนี้ จะได้มา
ตกลงกันแน่นอนว่าใครทาอะไร และในส่วนที่เหมือนกัน ถ้าซ้ากันโดยไม่จาเป็นก็อาจจะตกลงกัน แบ่งกันว่าอัน
นี้งานนี้ใครจะทา หรืองานที่หน่วยโครงการทางด้านสานักพระราชวังเคยทาอยู่ แต่ว่าเมื่อมีหน่วยงานที่เข้ามา
รับผิดชอบโดยตรงรับไปทาแล้ว ทางสานักพระราชวัง ก็คิดว่าน่าจะตัดได้ในส่ วนนั้นและก็หันมาทางานทางด้าน
การประสานงานหรือความร่วมมืออย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเข้าใจว่าก็เป็นการทันสมัยในปัจจุบัน ซึ่งประเทศค่อนข้าง
จะฝืดเคือง เพราะฉะนั้นทางานอะไร ถึงแม้จะเป็นงานที่ดี ถ้าตกลงกันได้แล้วก็จะเป็นการประหยัดพลังคนหรือ
พลังเงินงบประมาณในส่วนนี้ ไม่จาเป็นต้องให้ในหน่วยงานอื่นหรือถ้าให้หน่วยงานอื่นทาก็ต้องให้ทาไป และงาน
นี้เราอาจจะต้องมานั่งพิจารณาคิดดูว่าจะทางานได้โดยประหยัดอย่างไร บางส่วนที่อาจจะยังไม่ จาเป็นในขั้นนี้
หรือว่าทาได้ไม่ต้องเน้นเรื่องความหรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใช้จริง ๆ และก็ประหยัดไปได้
เป็นบางส่วนก็ดี
ส่วนสาหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีประสบการณ์ในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนในภาคต่าง ๆ มาหลายแห่ง
ก็เห็นว่าเรื่องที่จะสอนให้ผู้เรียนหรือให้เด็กมีความรู้ และมีความรักในทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผ่นดินนี้ก็
คือ รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขา การที่ให้เขารักษาประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทาได้โดยสร้าง
ความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขารู้จักว่าสิ่ง
นั้นคืออะไร เขาจะรู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่ง นั้นว่าเป็นของตนและจะทาให้เกิดประโยชน์ไ ด้ เคยได้
แนะนาโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้ไปเยี่ยมไม่เฉพาะแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ โรงเรียนทั่ว ๆ ไปด้วยว่า
นอกจากพืชพรรณแล้ว สิ่งที่มีในธรรมชาติหรือสิ่งที่หาได้ง่าย ๆ นั้นก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่าง ๆ
ได้หลายอย่างแม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ไม่ต้องหาของอื่นให้เป็นตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการ
เรียงความก็อาจช่วยในการเขียนรายงานทาให้หัดเขียนหนังสือ หรือแต่งคาประพันธ์ในเรื่องของพืชเหล่านี้ได้ หรือ
เป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร์ หรือวิชาอื่น ๆ ดังที่ ดร.พิศิษฐ์ฯ ได้กล่าวมา ในที่นี้ที่ยังไม่เคยกล่าวคือ
เรื่องของวิชาการท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว ที่ว่าจะให้ผู้เรียนได้ศึกษาความ รู้
ท้องถิ่น นอกจากความรู้ที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว แม้แต่ตาราก็มีการส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ในท้องถิ่น
นั้นได้รวบรวมความรู้หรือได้แต่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่น แต่ใน
ด้านของธรรมชาตินั้นยังมีค่อนข้างน้อย เท่าที่ไปแนะนามาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนั้น ได้เสนอว่าไม่ใช่
เป็นเฉพาะที่ว่าจะให้เด็กผู้เรียนปลูกป่า หรือว่าให้อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียวก็จะพยายามจะให้ออกไป
ดูข้าง ๆ โรงเรียนว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้นั้นชื่ออะไร เป็นอะไร พอดีมีประสบการณ์จากการที่ได้เคยออกไป
ส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ที่เริ่มทางานเมื่อ พ.ศ. 2523 ในช่วงนั้นออกไปทางานก็ทางาน
อย่างค่อนข้างจะเบี้ยน้อยหอยน้อย คือเงินไม่ค่อยมีต้องออกเองบ้าง ทาให้ไม่มีเงินที่จะส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์
ผัก หรืออุปกรณ์เครื่องใช้มากนัก ได้ครบทุกแห่งก็ให้ใช้พืชผักในท้องถิ่นนั้น เขาก็รู้และก็มีชื่อพื้นเมือง แต่ว่าพอ
เอาเข้าจริง แม้แต่ชื่อ วิทยาศาสตร์ยังไม่มีใครแน่ใจว่าชื่ออะไร ก็นามาศึกษา และเวลานี้ก็ได้เห็นว่ามีการศึกษา
อย่างกว้างขวาง คือ ได้ศึกษาว่าคุณค่าทางอาหารของผักพื้นเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และได้มีการวิเคราะห์พิษ
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ภัยของพืชเหล่านั้นไว้ด้วย เดิมเท่าที่คิดก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นว่าคนรับประทานกันอยู่ ประจา
ก็ยังมีอายุยืน แต่เห็นว่าจากการวิจัยของนักวิชาการก็ได้ทราบว่ามีพืชพื้นบ้านบางอย่างที่รับประทานกันอยู่มีพิษบ้าง
ทาให้เกิดความคิดที่ว่าถ้าบริโภคกันในส่วนที่เป็นท้องถิ่นก็อาจจะไม่เป็นพิษเป็นภัยมาก เพราะว่าในวันนั้นเก็บผัก
ชนิดนี้ได้ก็นามาบริโภค อีกวันก็เก็บได้อีกอย่างก็ นามาบริโภค แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการส่งเสริมเป็นโครงการขึ้น
มาแล้ว ก็จะมีการขยายพันธุ์เป็นจานวนมาก และก็รับประทานอย่างนี้ซ้า ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายต่อร่างกาย
เป็นอย่างยิ่งก็อาจจะเป็นได้ อันนี้ที่ยกตัวอย่างแสดงว่าวิชาการนี้แตกแขนงไปหลายอย่าง และมีการศึกษาได้
หลายอย่าง และก็มีบุคคลหลายคนที่ช่วยกันคิดช่วยกันทา ถ้าจะช่วยกันจริง ๆ นี้ ก็อาจจะต้องแบ่งหน้าที่ ถึงขั้น
ตอนนี้ก็ต้องแบ่งหน้าที่กันเพื่อที่จะแบ่งในด้านปริมาณงานที่ทาหรืองบประมาณที่ทา ก็ได้รับการสั่งสอนจากผู้
หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอว่า ถ้าคนเรามีความคิด พุ่ง แล่นอะไรต่าง ๆ นานา ก็คิดได้ แต่ถึง ตอนทาจริง มีขั้นตอน
เหมือนกัน การใช้คนให้ทาอะไรนี่ ก็ต้องคิดถึงกระบวนการว่า จะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการนั้น จะต้องใช้ทั้ง
เงินใช้ทั้งเวลา ใช้ทั้งความคิดความอ่านต่าง ๆ ซึ่งจะไปใช้ใครทาก็ต้องให้แน่ใจว่า เขาเต็มใจหรืออาจเต็มใจแต่ว่า
ภารกิจมากมีเวลาจะทาให้เท่าใด หรือเขาอาจทาให้ด้วยความเกรงใจเราแล้วว่าทีหลัง อย่างนี้เป็นต้น ก็บอกว่า
ไม่เป็นไร เพราะว่าเวลาทาอะไรก็มิได้บังคับ ก็ขอเชิญเข้าร่วมช่วยกัน แต่ถ้าคนใดมีข้อขัดข้องหรือมีข้อสงสัย
ประการใด ก็ไถ่ถามกันได้ไม่ต้องเกรงใจ เพราะถือว่าทางานวิชาการแบบนี้ไม่เคยจะคิดว่าโกรธเคือง ถ้าใครทา
ไม่ได้ ไม่ได้ก็แล้วไป ก็ทาอย่างอื่นทาอย่างนี้ไม่ได้ ก็ต้องทาได้สักอย่าง คิดว่าโครงการนี้ขั้นตอนต่อไป อาจจะต้องดู
เรื่องเหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ใครทาอะไรได้ และประโยชน์อาจจะมีอีกหลายอย่าง เช่น งานบางอย่างหรืออย่าง
พืชนี้จะมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อีกก็มีด้ว ยซ้า ถ้าเราทราบสรรพคุณของเขาและนามาใช้ ในส่วนที่ว่าถ้ า
ขยายพันธุ์แล้วอันตราย คือ การขยายพันธุ์เหล่านี้ก็อาจจะเป็นการช่วยในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
เพิ่มขึ้นอีกก็อาจเป็นได้ ทั้งนี้ก็ต้องไม่ละเลยในเรื่องของวิชาการ สิ่งที่ถูกต้อง อะไรที่เป็นคุณ อะไรที่เป็นโทษ และ
ยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงาน ของเงิน ในที่นี้ยังมีเรื่องเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของที่ดิน อาจจะต้องมี
การกาหนดแน่นอนว่าที่ดินนั้นอยู่ในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะใด ศึกษาในเรื่องของกฎหมายให้
ถูกต้องว่าใครมีสิทธิ์หรือหน้าที่ทาอะไรบ้าง ใครทาอะไรไม่ได้ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษา เป็นเรื่องที่
จะต้องจุกจิกมากอีกหลายอย่าง ที่พูดนี้มิได้หมายความถึงว่าจะเป็นการจะจับผิดว่าใครทาผิดใครทาถูก แต่ว่า
งานโลกปัจจุบันนี้ ทาอะไรก็รู้สึกว่าเรื่องการรักษามาตรฐานนั้นเป็นเรื่องสาคัญ เพราะว่าต่อไปงานนี้เราอาจจะ
ไม่ใช่จากัดอยู่แต่ภายในประเทศ อาจจะต้องมีการติดต่อไปถึงประเทศอื่นด้วย เป็นการสร้างความเจริญให้แก่
ประเทศ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการทางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได้ นี่ก็เป็นความคิดเกี่ยวกับโครงการนี้ ”
วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
พระราชทานพระราโชวาทให้ผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
“โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ได้เริ่มต้นขึ้นราวปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้สถาบันต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่
ศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีอยู่จานวนมากในประเทศไทย ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้รวบรวมเป็น
หลักฐานไว้และเพื่อเป็นสื่อในระหว่างสถาบันต่าง ๆ บุคคลต่างๆ ที่ทาการศึกษาให้สามารถร่วมใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน เพื่อให้การศึกษาไม่ซ้าซ้อน สามารถที่จะดาเนินการไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได้ ส่วน
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โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น ก็เป็นงานที่สืบเนื่องต่อจากงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพิ่งจะได้เดินทาง
ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้เห็นว่าโรงเรียนบาง
แห่งนั้นมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นมีพืชพันธุ์หลายชนิด ในวิชาเรียนของผู้เรียนที่จริงตั้งแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถม มัธยม ทางครูอาจารย์ก็มักจะสอนให้ผู้เรียนศึกษาถึงโลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการที่ศึกษา
ของใกล้ตัวได้ แก่ พืช พรรณที่ มีอยู่ในธรรมชาตินั้น ก็เป็นสิ่ ง ที่ง่าย ไม่เสี ยค่าใช้ จ่ายสูง และมี ประโยชน์เพิ่ ม
ประสบการณ์แก่ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้ จึงเห็นว่างานที่คนในระดับที่เป็นผู้ใหญ่ได้ทาได้ศึกษาในพืชพรรณต่าง
ๆ แม้แต่เด็กระดับเล็กก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วย โรงเรียนบางแห่งก็ตั้งอยู่ในที่ทุรกันดาร แต่ก็ยังมีพืชพรรณต่าง ๆ
ขึ้นอยู่ ที่คนอื่น ๆ นอกพื้นที่จะเข้าไปศึกษาได้ยาก ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองก็อาจจะมีความรู้นั้นมากกว่าคนอื่น ๆ
ผู้เรียนก็อาจจะเรียนจากผู้ปกครองของผู้เรียน เป็นเรื่องของภูมิประเทศท้องถิ่นว่าพืชชนิดนี้คืออะไร แล้วก็ได้
ศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน หรือมีปรากฏในหนังสือ นอกจากนั้นการศึกษา
เรื่องพืชพรรณ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในแง่ต่าง ๆ ได้ คนที่ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ได้รับความสุขความสบาย
ใจ มีความคิดในด้านสุนทรีย์ ด้านศิลปะในแง่ต่าง ๆ อาจจะศึกษาหรือใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษาในหมวดวิชาต่าง
ๆ ทั้ง ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซึ่ง ครูและผู้เรียนโรงเรียนได้นามาปฏิบัติ แต่ละโรงเรียนก็มี
ความคิดแตกต่างกันไป หรือว่าบางอย่างก็เหมือนกัน บางอย่างก็แตกต่างกัน ก็เป็นเรื่องที่ดี ถ้าทุกโรงเรียน
สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน หรือว่านาผลงานมาบันทึกลงในสื่อต่าง ๆ ที่จะ
สามารถนามาแลกเปลี่ยนกันได้ จึงเห็นว่า ในการจัดงานในลักษณะนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ และผู้ เรียนในโรงเรียนอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ขอแสดงความยินดีด้วยกับโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัล และโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเอาไว้ได้ พวกที่รักษามาตรฐานไว้
ไม่ได้ ก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจไป เพราะการที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานก็ไม่ใช่ของที่ง่าย และ
โรงเรียนที่อยู่ในลักษณะต่าง ๆ ก็อาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานในด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ทุกแห่ง ก็ถ้ามีความ
พยายามก็ขอให้พยายามต่อไป แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมในด้านอื่นที่เร่งด่วนกว่า ทาไม่ได้ ก็ไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้รางวัล
หวังว่าการศึกษาเท่าที่ปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติต่อไปในอนาคต มีประโยชน์ ในการที่จะได้เพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
ที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาต่อไปในระดับสูง หรือว่าเพิ่มพูนความรู้ ต่าง ๆ ในด้านวิชาชีพ ซึ่ง ผู้เรียนก็อาจจะนาไป
ประกอบอาชีพได้ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น มีผู้เรียนบางโรงเรียนที่ศึกษาในด้านของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร์
นั่นก็จะใช้เป็นอาชีพในอนาคตเป็นต้น หวังว่าทุกคนคงได้รับประโยชน์ในการมาร่วมประชุมในครั้งนี้ ทั้ง ครู
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องมีความสุขสวัสดีทั่วกัน”
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่อง DNA Fingerprint
ทรงมีพระราชกระแส ในเรื่อง “การดาเนินการ ให้มีการทา DNA Fingerprint”
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กับนายพรชัย จุฑามาศ ความว่า
“ได้ไ ปกับ สมศ. (สานักมาตรฐานการศึกษา) มา เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย ทาอย่างไร
ให้ ชุ ม ชนมาให้ โ รงเรี ย น โดยเฉพาะนั ก เรี ย น ช่ ว ยในการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช และให้ มี ก ารท า
DNA Fingerprint ในโรงเรียน”
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1.3 กรอบการดาเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่กาหนดไว้ข้างต้น จึงกาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมีกิจกรรม
8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดาเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
โดยที่ อพ.สธ.สนับ สนุ นและร่ว มมื อกั บหน่ว ยงานที่ร่ วมสนองพระราชดาริจั ดท าแผนปฏิ บัติ ง านใน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปีง บประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระสาคัญในการดาเนินงาน เช่น พื้นที่เปูาหมายในการ
ดาเนินงาน วิธีการและขั้นตอนการดาเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
และงบประมาณในการดาเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจาปี / โครงการ ภายใต้
แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปัก
ทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ปุาธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดยมีกิจกรรม
ที่ดาเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อปกปักรักษาพื้นที่ปุาธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีพื้นที่ปุาดั้งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ แต่จะต้องเป็นพื้นที่
นอกเหนือจากพื้นที่ของกรมปุาไม้และกรมอุทยานแห่ง ชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช หรือจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มี
ปัญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด
2. เพื่อร่วมมือกับกรมปุาไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ปุาและพันธุ์พืช โดยที่กรมฯ นาพื้นที่ของกรมฯ
มาสนองพระราชดาริ ตามความเหมาะสม
ตั ว อย่ า งพื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ เช่ น พื้ น ที่ ปุ า ในศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ พื้นที่ปุาที่ชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พื้นที่ปุาของสถาบันการศึกษา พื้ นที่ปุาของสวน
สัตว์ พื้นที่ปุาของเขื่อนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย พื้นที่ปุาของภาคเอกชนที่
ร่วมสนองพระราชดาริ เป็นต้น
โดยการด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ป กปั ก ทรั พ ยากร ซึ่ ง ทั้ ง นี้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการด าเนิ น งาน /
คณะอนุกรรมการ / คณะทางาน อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดารินั้น ๆ โดย อพ.สธ. สามารถ
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เป็นผู้สนั บสนุนด้า นวิชาการ / บุค ลากร และสถาบันการศึกษาต่า ง ๆ ที่ ร่วมสนองพระราชดาริ สนับสนุ น
บุคลากร / นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร
1. การทาขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร
2. การสารวจ ทารหัสประจาต้นไม้ ทารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ของ หน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดาริ
3. การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น
สัตว์ จุลินทรีย์
4. การสารวจ ทารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน้า
คุณภาพอากาศ เป็นต้น
5. การสารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่
6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรั พยากรในพื้นที่สถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ในระดับหมู่บ้าน ตาบล สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ พื้นที่ปกปักทรัพยากร เช่นมีกิจกรรมปูองกันไฟปุา
กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร เป็นต้น
ข้อ มู ล ที่ ได้ น ามารวบรวมเป็ น ฐานข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ ข ององค์ ก รต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น หน่ ว ยงานราชการ
หรือเอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
หมายเหตุ
1. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรม
ที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
2. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื้นที่เป็นเปูาหมายในการดาเนินงานในกิจกรรมนี้
3. พื้นที่ที่นามาสนองพระราชดาริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการนาพื้นที่นั้นเข้ามาน้อมเกล้าฯ
ถวาย เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. สานักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้นที่ที่ดาเนินการโดยหน่วยงานนั้น ๆ
ที่เป็นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการดาเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้น ๆ มี
นโยบายในการดาเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พื้นที่ปกปักทรัพยากร เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ทางหน่วยงาน
สนองพระราชดาริฯ นั้น ๆ สามารถดาเนินการแจ้งความประสงค์มายั ง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่เป็นพื้นที่ล่อแหลม
ต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนดาเนินการเปลี่ยนแปลง
สาหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร / ประชาชน / นักศึกษา / นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชุมชน หมู่บ้าน ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้นที่ที่ทราบแน่ชัดว่ากาลัง จะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากปุา
กลายเป็นสวน พื้นที่ต ามเกาะต่ าง ๆ ที่จะกลายสภาพเป็นพื้นที่ ท่องเที่ยว พื้นที่ที่เร่ง ในการสร้ างถนนและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ให้พิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เป็นแกนกลางดาเนินงานในแต่ละพื้นที่เป็นสาคัญ
2. เพื่อสารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
อาจจะกาลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นคนละกับพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช / ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1
โดยที่ อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมสารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน หน่ ว ยบั ญ ชาการทหารพั ฒ นา กรมวิช าการเกษตร สถาบัน การศึก ษาต่ างๆ ฯลฯ ก าหนดพื้ น ที่
เปูาหมายในการดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดาเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการดาเนินงาน
ในพื้ นที่ เปู าหมายเดิ มให้แ ล้วเสร็ จเป็น ลาดั บแรก ก่ อนพิ จารณาขยายผลออกไป โดยแต่ ละหน่ว ยงานเป็ น
ผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางดาเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่ง ทั้ งนี้มีการประชุม
คณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ / บุคลากร
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชดาริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
1. การสารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ ทั้งพื้นที่ แต่อาจเริ่มต้นในพื้นที่ที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาหรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนเช่น พื้นที่กาลังจะสร้างอ่างเก็บน้า สร้าง
ศูนย์การค้า พื้นที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พื้นที่สร้างสายไฟฟูาแรงสูง พื้นที่ที่กาลังถูก
บุกรุก และในพื้นที่อื่น ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม
2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่ างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร สาหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาหรือมีการเก็บใน
รูปเมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บ ชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิต
(เพื่อนามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)และสาหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ)
สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
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หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและนาทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปดาเนินงานในกิจกรรมที่
3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และนาไปสู่การดาเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อนาทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อนามาใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ใน
กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ทาการคัดเลือกมาเพื่อดาเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่องโดยการนาพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์เพิ่มในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียกว่าพื้นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร
2. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่แหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ (ex situ) ทั้งใน
แปลงเพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่ง เพาะพันธุ์สัต ว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศพื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตรสวนสัตว์ฯ พื้นที่
จังหวัด พื้นที่สถาบันการศึกษาที่นาเข้าร่วมสนองพระราชดาริเป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ
ปุ า ชุ ม ชนที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ แ ละยั ง มี ก ารเก็ บ รั ก ษาในรู ป เมล็ ด เนื้ อ เยื่ อ และสารพั น ธุ ก รรมใน
ห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวน
จิตรลดาเก็บในรูปสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอและศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่
โดยที่ อพ.สธ. ดาเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
เช่น จังหวัดต่าง ๆ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ กรม
วิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ กาหนดพื้นที่เปูาหมายในการดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการ
และขั้นตอนการดาเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการดาเนินงานในพื้นที่เปูาหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็น
ลาดับแรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางดาเนินงานใน
พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
นั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะปุาพันธุกรรมพืช
มีแนวทางดาเนินงานคือ สารวจสภาพพื้นที่และสร้างสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช
งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทาแผนที่ต้นพันธุกรรมและทาพิกัดต้นพันธุกรรม
2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
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3. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคารพันธุกรรม
ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื้อ ศึกษา
สูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และใน
ไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็น
เอ การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น
6. การด าเนิน งานในรูป ของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่ าง ๆ การปลูก พืชใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
ให้ดาเนินการให้มีสถานที่เพาะเลี้ยงหรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ์ / ขยายพันธุ์ตาม
มาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแนวทางการดาเนินงานคล้ายคลึงกับการดาเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพื ช
ข้างต้น
หมายเหตุ
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถนาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรม
ที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและนาไปสู่การดาเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป
2. กรอบการใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ใน
อพ.สธ. ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออานวย
ประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดย
บรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดาริ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนา
ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อศึกษาและประเมิ นศักยภาพพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอื่น ๆ ที่สารวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาไว้จากกิจกรรมที่ 1-3
2. เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรทั้ ง สามฐานทรั พ ยากร ได้ แ ก่ ทรั พ ยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญ ญา มีการวางแผนและดาเนินการวิจัยศักยภาพข อง
ทรัพยากรต่าง ๆ นาไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนวพระราชดาริ และมีแนวทาง
นาไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
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โดยที่ อพ.สธ. เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ประสานงาน ร่ ว มมื อ ส่ ง เสริ ม และท าหน้ า ที่ เ ป็ น แกนกลางในการ
ดาเนินงานด้ านวิชาการและการวิจั ย ร่วมกับหน่วยงานที่ร่ว มสนองพระราชดาริ เช่น มหาวิท ยาลัยต่าง ๆ
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปุาไม้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่ง ชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ
โดยกาหนดพื้ นที่เปูาหมายและทรัพยากรต่าง ๆ ในการดาเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของ
ตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ.
ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ ธาตุในดิน คุณสมบัติของน้า ฯลฯ จากแหล่ง กาเนิดพันธุกรรม
ดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ
2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพ
ที่คัดเลือกมาศึกษา
3. การศึ ก ษาด้ า นโภชนาการ องค์ ป ระกอบของสารส าคั ญ เช่ น รงควั ต ถุ กลิ่ น สารส าคั ญ ต่ า ง ๆ
ในพันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ที่เป็นเปูาหมาย
4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืชที่ไม่
เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึง
การศึกษาการเลี้ยงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ
5. การศึกษาการจาแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพื่อนาไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์
เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
6. การจัดการพื้นที่ที่กาหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง
เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่ง ยืน ตามปรัช ญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง ศูนย์ฯ เหล่า นี้
สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
ตัว อย่ างเช่น อพ.สธ. ได้ จัด ตั้ งศู นย์ เ รีย นรู้ อนุ รัก ษ์ พั ฒนา และใช้ ป ระโยชน์ท รัพ ยากรอย่ างยั่ง ยื น
สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของ อพ.สธ. เริ่มดาเนินการใน
6 ศูนย์ ของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่
1) ศูนย์เรียนรู้อนุ รักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่ง ยืน สู่ เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ.
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2) ศูนย์เรียนรู้อนุ รักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่ง ยืน สู่ เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ.
อ.วังม่วง จ.สระบุรี
3) ศูนย์เรียนรู้อนุ รักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่ง ยืน สู่ เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ.
อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์
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4) ศูนย์เรียนรู้อนุ รักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่ง ยืน สู่ เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ.
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื้นที่สนองพระราชดาริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
5) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พื้นที่สนองพระราชดาริของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)
6) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พื้นที่
สนองพระราชด าริ ข องมู ล นิ ธิ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร ทะเลสยาม และพื้ น ที่ ส นองพระราชด าริ ข องจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์)
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดาร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ บันทึกข้อมูลของการสารวจเก็บรวบรวมการศึกษาประเมินการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการทางานในกิจกรรมต่าง ๆ
ของ อพ.สธ. โดยทาการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึง กันได้ทั่ว
ประเทศโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ.
2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็นข้อมูลเพื่อนาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และทรัพยากรต่า ง
ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา แต่งตั้งคณะทางาน ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการทาศูนย์ข้ อมูลฯ กาหนด
รูปแบบในการทาฐานข้อมูล โดยกาหนดเปูาหมายในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้ง
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
1. อพ.สธ. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ระบบดิ จิ ต อลและพั ฒ นา
โปรแกรมสาหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ด้านการสารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์
2. นาข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริองค์กรอื่น เช่น
กรมปุาไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศู นย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.
3. นาข้อมูลที่ได้จากการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูก
รักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้ อมูลทรัพยากรเพื่อการประเมินคุณค่าและนาไปสู่การวางแผน
พัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ
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4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืช จากการสารวจ
เก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและ
วางแผนดาเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางอาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบปูองกันการเข้าถึง
ฐานข้อมูล
5. หน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ มีความประสงค์ที่จะดาเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จาเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลนั้น ๆ และ
ขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุ
ญาติ ให้ดาเนินการทาหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อานวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน)
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนทรัพยากร
เปูาหมาย
เป็นกิจกรรมที่นาฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิ จารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
จุลินทรีย์ ฯลฯ
โดยที่ อพ.สธ. มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เช่นในเรื่องของพืช มีการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนา
พันธุ์ระยะยาวและนาแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความพร้อม
นาไปปฏิบัติพันธุ์พืช / สัตว์ / ชีวภาพอื่น ๆ ที่อยู่ในเปูาหมาย ได้แก่พันธุ์พื ชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้นเมืองต่างๆ
ที่สามารถวางแผนน าไปสู่การพัฒ นาให้ดี ยิ่ง ขึ้ นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้ นที่ต่ างๆ ในประเทศไทย โดยที่
อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยกาหนดเปูาหมายในการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วน
ของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช
1. จัดประชุมคณะทางานทรัพยากรต่างๆ คัดเลือกพันธุ์พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการ
วางแผนพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
2. ด าเนิ น การทู ลเกล้ า ฯ ถวายแผนการพั ฒ นาทรั พ ยากรที่ คั ด เลื อ กแล้ ว เพื่ อ ให้ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้นๆ ให้เป็นไปตามเปูาหมาย
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3. ประสานงานเพื่ อ ให้ ห น่ว ยงานที่ มี ค วามพร้ อ ม ในการพั ฒ นาพั น ธุ์ ท รั พ ยากรต่ า ง ๆ เช่ น พั ฒ นา
พันธุกรรมพืช ดาเนินการพัฒนาพันธุ์พืช และนาออกไปสู่ประชาชน และอาจนาไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป
4. ดาเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพื่อประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ
มีแนวทางการดาเนินงานคล้ายคลึงกับการดาเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น
3. กรอบการสร้างจิตสานึก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความสาคัญ
และประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงาน
ได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อให้เยาวชนประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสาคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั้ง สามฐาน
ให้ รู้ จัก หวงแหนรู้ จั ก การนาไปใช้ ป ระโยชน์ อ ย่า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่อ การจั ด การการอนุรั ก ษ์ และใช้
ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ วางแผนและขยายผลเพื่อนาแนวทางการสร้างจิตสานึกใน
การรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้นๆ
โดยที่ อพ.สธ. เป็ น ที่ ป รึ ก ษา ประสานงาน ร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น ให้ โ รงเรี ย นและสถาบั น การศึ ก ษา
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริให้ดาเนินการใน
กิจกรรมนี้ โดยกาหนดเปูาหมายในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อนาไปสู่การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของประเทศไทย นาไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ ยนแปลง
ของโลก
1.1 อพ.สธ. กาหนดจุดมุ่งหมายในการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตสานึกให้
เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึ งความส าคัญและประโยชน์ของทรัพ ยากร ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการนาไปใช้
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ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีคู่มือการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสถาบั นการศึกษาสามารถสมัครเป็น
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่ อพ.สธ. โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการ
สมัครได้ที่
สานักงาน อพ.สธ. สนามเสือปุา พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22
โทรสาร : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2221
E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th)
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_2.htm
1.2 อพ.สธ. กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ การที่
สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุณครู / อาจารย์ นาพรรณไม้ที่มีอยู่ใน
โรงเรียนไปเป็นสื่อในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ที่อยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา
ถ้าสถานศึกษามีพื้นที่สามารถใช้พื้นที่ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดสาหรับค้นคว้าและนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ถ้าในกรณีที่สถานศึกษาไม่มี
พื้นที่ในการสารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้ใช้พื้นที่ที่อยู่รอบๆ โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั้งอยู่เพื่อใช้พื้นที่นอกสถานศึกษา
1.3 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการสารวจ
จัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น นาไปสู่การจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
1.4 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ทาอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดและนาไปสู่การประเมิน
เพื่อรับปูายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ
1.5 การด าเนิ น งานสวนพฤกษศาสตร์ โ รงเรี ย นของสมาชิ ก ใหม่ ควรด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. กาหนดขึ้น และรับคาแนะนาจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา
อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องดาเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดาริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความสาคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การดาเนินงานเป็น
หลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1.7 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานสภาการศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้ น พื้ นฐาน ส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ กษา ส านัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และสานั กมาตรฐานการศึกษา สนับสนุ นในการดาเนิ นงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกั น
พิจารณาและวางแผน เพื่อนาแนวทางดาเนิน งาน อพ.สธ.บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ
โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน
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2. งานพิพิธภัณฑ์
เป็นการขยายผลการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเปูาหมายต่าง ๆ
ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การนาเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น
2.1 งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ ที่ มี ชี วิ ต ด าเนิ น การโดยศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดทาแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่
อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืชดาเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่นกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุาและพันธุ์พืช กรมปุาไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ นัก
พฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่
2.3 งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยาด าเนิ น การโดยหน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราช ด าริ เช่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นต้น
2.4 งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยาเกาะและทะเลไทย เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ วิ ท ยาเกาะ
และทะเลไทย เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสั ต หี บ จั ง หวั ด ชลบุ รี สนองพระราชด าริ อพ.สธ.
โดยกองทัพเรือ
2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ
2.7 ศูนย์การเรียนรู้
3 งานอบรม
อพ.สธ. ดาเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและจัดทา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์
ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น
1) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
2) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
3) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟูา จ.นครสวรรค์
4) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
5) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลาตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
6) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร.
7) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส.
8) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พื้นที่
สนองพระราชด าริ ข องมู ล นิ ธิ ฟื้ น ฟู ท รั พ ยากร ทะเลสยาม และพื้ น ที่ ส นองพระราชด าริ ข องจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ์)
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9) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดย อพ.สธ.-มจ.
10) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี โดย อพ.สธ.-มอ.
11) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
จ.ตรัง โดย อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย
12) ศูน ย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ.
13) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย อพ.สธ.-ม.มหิดล
14) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอานาจเจริญ จ.อานาจเจริญ โดย อพ.สธ.ม.มหิดล
15) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา โดย อพ.สธ.มทร.อีสาน
16) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย อพ.สธ.-มข.
17) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มอบ.
18) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.-มรภ.อุบลราชธานี
19) ศู น ย์ ป ระสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ จ.อุ ต รดิ ต ถ์
โดย อพ.สธ.-มรภ.อุตรดิตถ์
หมายเหตุ
ถ้าหน่ว ยงานอื่ นเป็น ผู้ดาเนิ นงานจั ดฝึ กอบรม จั ดค่ ายต่าง ๆ ภายใต้แ นวทางการด าเนิ นงานและ
สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่ในกิจกรรมที่
8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
เปูาหมาย
1. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือดาเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ
อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คาแนะนา และให้ แนวทาง
การศึกษา โดยจัดตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ.
3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ผู้ เชี่ยวชาญจากทั้ง ภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัคร
และเข้ามาทางานตามแนวทางการดาเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั้ง ส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานที่
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ตนเองสังกัดอยู่ โดยจัดตั้งเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นาในการถ่ายทอดความรู้และ
สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป
4. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง ให้ดาเนินงานสมัครสมาชิก
เข้ามาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
โดยอพ.สธ. ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ ร่ ว มสนองพระราชด าริ ก าหนดเปู า หมายในการด าเนิ น งานปี
ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทาแผนประจาปีเฉพาะใน
ส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ
แนวทางการดาเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริที่มีความพร้อมในการดาเนินการ
จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามที่ได้พระราชทานพระราช
วินิจฉัย โดยมีการร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมี
การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค
ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีกาหนดการประชุมฯ
สาหรับในระยะ 5 ปีที่หกดังนี้
พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น
28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560
ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์
การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 6
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน

2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการ
ขออนุญาตในการนาเสนอผลงานทุกครั้ง
3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย
โดยผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)
4. การดาเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติง านวิทยาการ อพ.สธ. โดยที่
อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั้งสอง มีการดาเนินงาน
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สนั บ สนุ น งานในกิจ กรรมที่ 1-7 ตามแผนแม่ บ ทของ อพ.สธ. เช่ น เข้า ไปศึก ษาทางานวิ จั ย ในพื้ น ที่ป กปั ก
ทรัพยากร อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมสารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ อพ.สธ. กาหนด
5. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ สามารถดาเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชดาริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมที่
1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใช้
สถานที่ของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ
เอง แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และอบรมให้กับเครือข่าย อพ.สธ. เช่น สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
6. การทาหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
7. การเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ เช่น การทาหนัง สือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ
อพ.สธ. ได้เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.
8. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช ดาริ ในส่วนที่
เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.
9. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
10.การดาเนินงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.
11.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตาบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชดาริ โดยการสมัครเข้า
มาเป็นสมาชิกและดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถดาเนินงานครอบคลุมทั้งสาม
ฐานทรั พยากร (ทรัพ ยากรกายภาพ ทรัพยากรชีว ภาพ และทรัพ ยากรวัฒนธรรมและภูมิปั ญ ญา) โดยที่ มี
คณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตาบล ที่สนองพระราชดาริ มี 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านบริหารและด้านจัดการ
2. ด้านการดาเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็นอีก 6 งาน ได้แก่
1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2) งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3. ด้านผลการดาเนินงาน
โดยที่ทางองค์ก ารบริห ารส่ วนต าบล เทศบาลตาบล เทศบาลเมือ ง สามารถทาหนัง สือเข้า มาสนอง
พระราชดาริโดยตรง การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ตาบลที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ จัดทาแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพ
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รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตาบลที่สนองพระราชดาริ และนาไปสู่การประเมิน
เพื่อรับการประเมินรับปูายพระราชทานในการสนองพระราชดาริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
1. สนับสนุนงานปกติที่องค์การบริหารส่วนตาบล / เทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบใน
เรื่องข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญ ญาท้องถิ่น เพื่อนาภูมิ
ปัญญานั้นไปพัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ทาให้เป็นมาตรฐานสากล
2. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) / เทศบาล ทางานใกล้ชิดกับสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่
ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่ อมาเป็นกาลัง ในการร่วมสารวจและจัดทาฐานทรัพ ยากรท้องถิ่นระดั บ
ตาบล / เทศบาล เกิดการสร้างจิตสานึกในการรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะ
สถานศึกษามีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งชี้ว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียน
จะต้องทราบในเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญามากากับ
การใช้ประโยชน์ เช่น พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมสิ่งแวดล้อม
เมื่ อ มี ก ารท างานร่ ว มกั น อบต./เทศบาล จะได้ ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรที่ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ในการวางแผนพั ฒ นา
อบต. / เทศบาล
3. อบต./ เทศบาล ได้ขึ้นทะเบียนทรั พ ยากรท้องถิ่นตามรู ปแบบการทาทะเบี ยนทรัพยากรต่าง ๆ
ของ อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อนาไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร นาไปสู่การเป็น
หลั ก ฐานในการขึ้ น ทะเบี ย นสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท างภู มิ ศ าสตร์ (Geographical Indication) และการขึ้ น ทะเบี ย น
อื่น ๆ ต่อไป และเป็นการยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol)
1.4 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากร
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
วัตถุประสงค์
- ให้เข้าใจและเห็นความสาคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร
- ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
- ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
แผนแม่บทของ อพ.สธ. ดาเนินงานใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่
1. ทรัพยากรกายภาพ
2. ทรัพยากรชีวภาพ
3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
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1.5 การก้าวเข้าสู่แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ในระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม
2559 – กันยายน 2564) ได้ศึกษาวิเคราะห์ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 11 (2555 –
2559) ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (2555-2559) ร่างแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (2555-2564) ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ และขอให้หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดาริ จัดทาแผนแม่บทของหน่วยงาน สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยศึกษาจากวิสัยทัศน์
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และโครงการที่มีอ ยู่ ปรับเข้าร่วมสนองพระราชดาริ โดยในส่วนของ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ก.8) ให้มีงานสนับสนุนวิชาการในการจัดทา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ในระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ที่จะเน้นในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพ การ
ดาเนินงานสนองพระราชดาริ แล้ว อพ.สธ. ยังวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง การดาเนินงานที่ผ่านมาตลอด 20 ปีเศษ
และการหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จากการที่มีโรงเรียนสมาชิกมากกว่า 3,028 (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560) โรงเรียนและจะมีเพิ่ม
มากขึ้นจากการที่ตาบลเข้าร่วมสนองพระราชดาริงานสวนพฤกษศาสตร์ เป็นเรื่องเช่นเดียวกันที่โรงเรียนต้องมี
ความเข้าใจ เข้าถึง อพ.สธ. เปิดใจกว้างและมองเห็นการเข้าร่วมสนองพระราชดาริไม่เป็นภาระที่เพิ่ มขึ้น เป็น
เรื่องการเรียนการสอน การรวิเคราะห์งานในแต่ละกลุ่มสาระหรือการสอนตามนโยบายการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
เรื่อง STEM ก็สามารถบูรณาการในการเรียนการสอนตามปกติเข้ากับการดาเนินงาน 5 องค์ประกอบงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน สาระธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่ง ล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน ที่สามารถ
ดาเนินการสนองนโยบายและตามมาตรฐาน สานักมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) โดยการใช้งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็นฐาน ไปสู่โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสีเขียว เพียงแต่ต้องวิเคราะห์
ซึ่ง อพ.สธ. ได้วิเคราะห์งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระ ตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และอาชีวศึกษา และในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก จะมีการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการเรียนการสอนในวิชาทั่วไป และการเรียนหลักสูตรสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสาหรับคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ ที่ผลิตครูที่สามารถออกไปทางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ได้ ซึ่งโรงเรียนที่เป็นสมาชิกจาเป็นต้องมีการฝึกอบรม ทบทวนติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการดาเนินงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน การประชุมกลุ่มงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก
ก็ต้องมีการรักษามาตรฐานการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ได้มีการประชุมนโยบายกับท่านที่ปรึกษา
ประสานงานฯ อพ.สธ. และผู้อานวยการโรงเรียนที่รับพระราชทานปูาย เกียรติบัตร ในการประชุมวิชาการ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย: นาสิ่งดีงามสู่ตาโลก ที่เขื่อนศรีนครินทร์ จัง หวัดกาญจนบุรี เมื่อเดือนธันวาคม

36
2556 และมอบนโยบายสาหรับการไปประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในการรักษามาตรฐานของ
ปูา ย และเกี ยรติบั ตรพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยน ล าดั บ 1 และลาดับ ที่ 2 การติ ดตาม
ความก้าวหน้าการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนทาง website ของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนที่ได้รับ
พระราชทานปูายเกียรติบัตรเป็นเวลานาน รุ่นแรก ๆ และมีการเปลี่ยนผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งบางโรงเรียนได้มี
การพัฒนาติดตามการดาเนินงาน บางโรงเรียนอาจไม่ดาเนินการและไม่มีส่ วนร่วม อาจมีการติ ดตามจาก
website รายงานประจาปีในเรื่องการบริหารจัดการ แล้วมีการให้ระยะเวลาหากไม่มีการดาเนินการ อาจมีการ
ลดขั้นในการรับเกียรติบัตร ปูายสนองพระราชดาริ จนถึงการพักเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
การพักสมาชิกฯ ซึ่งหวังว่าจะทาการการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในแผนแม่บทระ 5 ปีที่หก
เข้มข้นและเข้มแข็ง เป็นกาลังในการสร้างประเทศชาติต่อไป
วิสัยทัศน์
“พัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้เกิดประโยชน์แก่
มหาชนชาวไทย”
พันธกิจ
1. ให้ความเข้าใจและเห็นความสาคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ทั้ง 3 ฐาน (ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) ของประเทศไทย
2. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
3. ให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน เพื่อให้เชื่อมต่อและสื่อถึงกันทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา
2. เพื่อนาพืชที่ได้สารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้ศูนย์พันธุ์ เพื่อไปปลูกรักษ า
พันธุกรรมไว้ในพื้นที่ปลอดภัยในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ และธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตลดา
3. เพื่อนาความรู้จาการศึกษาวิจัยพรรณพืชและความหลากหลายทางชี วภาพ การศึกษาทรัพยากรกายภาพ
การสารวจและบันทึกวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย เพื่อสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาการ ที่จะนาไปสู่
การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่อจัดทาศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชรวมทั้งทรัพยากรอื่น ๆ ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยเชื่อมโยงข้ อมูลระหว่างหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ เช่น ศูนย์
ข้อมูล พรรณพฤกกษชาติ หอพรรณไม้ กรมอุ ทยานแห่ง ชาติ สัตว์ ปุาและพัน ธุ์พืช กับ ศูนย์ข้ อมูล ทรัพ ยากร
สวนจิตลดา และข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่าง ๆ สื่อกันในระบบเดียวกัน
5. เพื่อ สร้ างเด็ กและเยาวชนให้มี จิต สานึกในการอนุ รัก ษ์พั นธุก รรมพื ช และทรัพ ยากรธรรมชาติ รั กษา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
6. เสริมสร้างสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการดาเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
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เป้าหมาย
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้กาหนดเปูาหมายและกรอบแนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ.
ในระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยยึดพระราชดาริและแนวทางที่สมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้เป็นหลัก โดนดาเนินงานต่อเนื่องจากระยะที่ผ่านมา
ดังนี้
1. เน้นและให้ความสาคัญกับการดาเนินงานวิชาการในทุกด้านเป็นหลัก โดยเฉพาะการดาเนินงานศึกษา
ทดลองวิจัยเพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ ที่ส่ง ผลและเกิดประโยชน์แก่
มหาชนชาวไทย
2. ให้ความสาคัญกับการพัฒนารวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เป็นมาตรฐานสากล
และเกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการเรียนรู้ทรัพยากรและสร้างจิจสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้ง 3
ฐาน ควบคู่ไปกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริหารจัดการในด้านกระบวนการวางแผน ประสาน
ดาเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะการยืนยันเพื่อรับการสนับสนุนประมาณดาเนินงานจากสานัก
งบประมาณและแหล่งทุนต่างๆ และการติดตามผลการดาเนินงาน
4. ให้การดาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2564) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ฯ ของสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
5. กรอบการดาเนินงานตามแผนแม่บท 3 กรอบ 8 กิจกรรม คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้
ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสานึก
นโยบาย ระยะ 5 ปีที่หก (2559-2564)
ให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา ได้มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นฐานการเรียนรู้ เพื่อเข้าถึงวิทยาการ
ปัญญา และภูมิปัญญาแห่งตน ปฏิบัติตนเป็นผู้อนุรักษ์ พัฒนา สรรพชีวิต สรรพสิ่ง ด้วยคุณธรรม มาตรฐาน
และการรักษามาตรฐาน
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ เข้าถึง สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (ปรัชญา บรรยากาศ) ปฏิบัติงานเป็นหนึ่ง
เป้าหมาย ระยะ 5 ปีที่หก (2559 -2564)
การดาเนินงาน มุ่งสู่ประโยชน์แท้แก่มหาชน มุ่งสู่สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐาน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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ทิศทาง ระยะ 5 ปีที่หก (2559-2564)
นักเรียน นักศึกษา
* อนุบาล ประถมศึกษา เล่น รู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
* มัธยมศึกษา เรียนรู้โดยตน มีวิทยาการของตน โดยธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
ประโยชน์แท้แก่มหาชน
* อุดมศึกษา เรียนรู้โดยตน ในปัจจัย เหตุ และส่งผลแปรเปลี่ยน ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพัน
เกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ให้มีโรงเรียน สถาบันการศึกษา เป็นแบบอย่างของ การมี การใช้ ศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อย่างเหมาะสม
ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ ทุกสาขาวิชา ในลักษณะบูรณาการวิทยาการและบรูณาการชีวิต จาก
ปัจจัยศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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ทิศทาง เป้าหมาย ระยะ 5 ปีท่หี ก (2559-2564) พืชศึกษา 3 สาระการเรียนรู้
ทิศทาง
ช่วงชั้นการศึกษา
อนุบาล
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

อาชีวศึกษา

อุดมศึกษา

เนื้อหาการเรียนรู้
 เล่น รู้ ธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่ง
ล้วนพันเกี่ยว

อธิบาย
นักเรียนเล็ก ๆ ให้มีการเล่นแบบ
สนุกสนานสมวัยไปพร้อมกับการ
เรียนรู้พืชศึกษา ในสาระธรรมชาติแห่ง
ชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว (ใช้วิธีการ
ที่เหมาะกับวัย เกิดจินตนาการเน้นการ
สัมผัสสิ่งรอบตัว)
นักเรียนโต ให้มีการเรียนรู้ที่ใช้ภูมิ
 เรียนรู้โดยตน มีวิทยาการของตน
โดยธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วน ปัญญา วิทยาการของตนเองในการ
เรียนรู้พืชศึกษา ในสาระธรรมชาติแห่ง
พันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน
ชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์
แท้แก่มหาชน (ใช้วิธีการที่เหมาะกับวัย
สร้างองค์ความรู้ พึ่งตนเองในการ
ปรับตัวกับสิ่งรอบตัว)
นักศึกษา ให้มีการเรียนรู้ที่ใช้สิ่ง
 เรียนรู้โดยตน ในปัจจัย เหตุ และ
ส่งผลแปรเปลี่ยน ธรรมชาติแห่งชีวิต วิธีการ และผลที่เกิด ด้วยตนเอง ใน
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้ การเรียนรู้พืชศึกษา ในสาระธรรมชาติ
แห่งชีวิต สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว
แก่มหาชน
ประโยชน์แท้แก่มหาชน (ใช้วิธีการที่
เหมาะกับวัย เกิดการคิดวิเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์)
นักศึกษา ให้มีการเรียนรู้ที่ใช้สิ่ง
 เรียนรู้โดยตน ในปัจจัย เหตุ และ
ส่งผลแปรเปลี่ยน ธรรมชาติแห่งชีวิต วิธีการ ของตนเอง ที่ส่งผลต่อพืชศึกษา
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้ ในสาระธรรมชาติแห่งชีวิต สรรพสิ่ง
ล้วนพันเกี่ยว ประโยชน์แท้แก่มหาชน
แก่มหาชน
(ใช้วิธีการที่เหมาะกับวัย เกิดการวิจัย
และพัฒนาใช้ประโยชน์แก่มหาชน)
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เป้าหมาย
สถานศึกษาสมาชิกฯ
 อนุบาล
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา
 อาชีวศึกษา
 อุดมศึกษา

เป้าหมาย
1. ให้มีโรงเรียน สถาบันการศึกษา เป็น
แบบอย่างของ การมี การใช้ ศักยภาพ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่าง
เหมาะสม

2. ให้นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ ทุก
สาขาวิชา ในลักษณะบูรณาการ
วิทยาการและบูรณาการชีวิต จาก
ปัจจัยศักยภาพสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน

อธิบาย
1. ให้สถานศึกษาสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนเป็น
หน่วยงานที่มีการ
เรียนรู้ปัจจัยศึกษา
ค้นพบศักยภาพและ
ใช้ศักยภาพที่มีอย่าง
ประหยัดสุด ได้
ประโยชน์สูง
2. ให้เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษาสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ได้เรียนรู้
ศักยภาพที่ได้จากสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยบูรณาการ
วิชาการและบูรณา
การชีวิตไปพร้อม ๆ
กัน

