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แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

    ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

1. ความนํา 
จากสถานการณในปจจุบันทั่วโลกที่เห็นความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติที่กําลังถูก

คุกคามในหลาย ๆ ลักษณะ  ทําใหประเทศไทยควรตระหนักและเห็นความสําคัญในเรื่องคุมครอง

และใชประโยชนจากทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) อยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน หลายประเทศไดกําหนดพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 

(Biodiversity Importance Area; BIA) และพื้นที่ที่วิกฤตทางความหลากหลายทางชีวภาพ 

(Biodiversity Hotspot) เพ่ือใหประชาชนมีความตระหนักจากการทราบความสมบูรณทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ตาง ๆ ตลอดจนรับทราบปญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นจาก

การที่ทรัพยากรตางๆ กําลังจะสูญส้ินไป  ซึ่งจะนําไปสูการจัดการการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และการใชประโยชนอยางยั่งยืน  
 ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กลาวคือ มีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม ความหลากหลายในชนิดพันธุและความหลากหลายในระบบนิเวศน ซึ่งพรรณพืชที่
ศึกษาพบไมต่ํากวา 20,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรามากกวา 1,200 ชนิด ไลเคนสมากกวา 300 

ชนิดเฟรน 633 ชนิด พืชที่มีระบบทอลําเลียงมากกวา 10,000 ชนิด และกลวยไมมากกวา 

1,000 ชนิด  ซึ่งพบเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น  และจากบัญชีรายชื่อและสถานภาพของพืชหา
ยากและพืชถ่ินเดียวในประเทศไทย ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ในป พ.ศ. 

2547 มี  48  วงศ  1 ,131 ชนิ ด  และจากข อมู ลของสํ านั ก ง านนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรายงานวาในชวงป พ.ศ. 2546-2548 มีการลักลอบนํา

กลวยไมปาจําพวก Denndrobium spp. Bulbophyluum spp., Vanda spp. , Rhynchstylis spp.,  

Aerides spp., และ Paphiopedilum  spp. ออกนอกประเทศมากกวา 100,000 ตัน 

 จากขอมูลของกรมปาไม พบวา พ้ืนที่ปาไมลดลงอยางตอเนื่องเปนลําดับจาก 171.02 ลาน
ไร หรือรอยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ ในป พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ 97.88 ลานไร หรือรอยละ 
30.5 ของพื้นที่ประเทศ ในป พ.ศ. 2525 ลดลงเหลือ 81 ลานไร หรือรอยละ 25.3  ของพื้นที่
ประเทศในป พ.ศ.  2541 สวนพื้นที่ปาชายเลนลดลงจาก 2.3 ลานไร ในป พ.ศ.  2504 เหลือเพียง 
1.1 ลานไร ในป พ.ศ. 2534 สภาพพื้นที่ปาไมลดลงรวดเร็ว สงผลทําใหพรรณพืชหลากหลายชนิด
ที่ยังไมไดศึกษาและบางชนิดที่ยังไมสํารวจพบสูญพันธุไป  

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีสายพระเนตรกวางและยาวไกล ทรงเห็นความสําคัญ

ของการอนุรักษพันธุกรรมพืช ในป พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษตนยางนา ในป พ.ศ. 2504 ทรงใหนํา
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พรรณไมจากภูมิภาคตางๆมาปลูกไวในสวนจิตรลดา เพ่ือเปนแหลงศึกษา  และทรงมีโครงการ

พระราชดําริที่เกี่ยวกับการอนุรักษพัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหลงนํ้า การพัฒนาและอนุรักษดิน 

อนุรักษทรัพยากรปาไม เปนการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตอมาในป พ.ศ. 2535 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงสืบทอดพระราชปณิธานตอโดยมี

พระราชดําริกับ นายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของ

ประเทศโดยพระราชทานใหโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา เปนผูดําเนินการจัดตั้งธนาคาร

พืชพรรณขึ้นในป พ.ศ. 2536 และดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตน้ันเปนตนมา  

 การดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ    จนถึง

ปจจุบันมีหนวยงานตาง ๆ รวมสนองพระราชดําริเพ่ิมขึ้นรวมเปน 75 หนวยงาน ทําใหพ้ืนที่และ

กิจกรรมดําเนินงานของโครงการฯ กระจายออกไปในภูมิภาคตาง ๆ และมีการดําเนินงานที่

หลากหลายมากขึ้น การดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สาม (ตุลาคม พ.ศ. 2545 – กันยายน พ.ศ. 

2549) น้ัน  มีการปรับเวลาใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 
แผนแมบทระยะ 5 ปที่สาม ไดพระราชทานใหใช ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2546 ทําใหมีระยะเวลา

ดําเนินการสั้นลง   และประสบปญหาอุปสรรคจากการปฏิรูประบบราชการ    มีการเปลี่ยนแปลง
ของสวนราชการ การบริหารจัดการและงบประมาณ ทําใหหลายหนวยงาน สวนราชการ 

มหาวิทยาลัย ที่เขารวมสนองพระราชดําริ ไมสามารถดําเนินการไดตามกรอบแผนแมบทที่วางไว 
การดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่เขารวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จึงดําเนินงานลาชาไปตามลําดับ   

 แผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน พ.ศ. 2554) 
เปนแผนที่จัดทําขึ้น เพ่ือใชเปนแมบทและกรอบในการดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ โดยหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริเขามามีสวนรวม ทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาค  มีแนวทางดําเนินงานอนุรักษพันธุกรรมพืชตอเนื่องตามกรอบแผน

แมบท และแนวทางการดําเนินโครงการฯระยะ 5 ปที่สาม ที่ยังดําเนินการไมเสร็จ ดําเนินการไม

เปนไปตามแผนที่วางไว  หรือยังไมไดดําเนินการ  นํามาดําเนินการตอเนื่องในแผนแมบทระยะ 5  
ปที่ส่ี (ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน พ.ศ. 2554) 

 

2. พระราชดําริ  พระราชกระแส  พระราชวินิจฉัย 

 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 มีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง 
และผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของ

ประเทศ และดําเนินการเปนธนาคารพืชพรรณ โดยมอบใหโครงการสวนพระองคฯ ฝายวิชาการ 
เปนผูดําเนินการ ทรงโปรดเกลาฯ ใหนายแกวขวัญ วัชโรทัย เปนประธานคณะกรรมการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  
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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จึงดําเนินงานสนองพระราช 
ดําริตามแนวทางพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย และตามกรอบแผนแมบทที่วางไว 
 

* หมายเหตุ มีพระราชดําริ พระราชกระแส  พระราชวินิจฉัย เพิ่มเติมในภาคผนวก 

 

พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน 

 การปกปกพันธุกรรมพืช 

 1) มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผานไปทางจังหวัดนนทบุรี ทอดพระเนตร

เห็นพันธุไมเกา ๆ อยูมาก เชน ทุเรียนบางพันธุ อาจยังคงมีลักษณะดีอยู แตสวนเหลานี้จะเปลี่ยน

สภาพไป จึงทรงหวงวาพันธุไมเหลานี้จะหมดไป 

 2) ทรงใหสํารวจขึ้นทะเบียนรหัสตนพืชที่ขึ้นอยู เดิมในศูนยศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ และใหวัดพิกัดตําแหนงของพืชตาง ๆ ที่ไดขึ้นทะเบียนไว 

 3) ทรงใหโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ จังหวัดพังงา 

 4) ทรงใหอนุรักษตนหวาใหญในบริเวณวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน ซึ่งเขาใจวาเปนตน

หวาที่ขึ้นอยูที่น่ันกอนกอสรางวัง 

 การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

 1) ตามเกาะตาง ๆ มีพืชพรรณอยูมาก แตยังไมมีผูสนใจเทาไร จึงนาจะมีการสํารวจพืช
พรรณตามเกาะดวย 

 2) ทรงใหรวบรวมพันธุกรรมหลายชนิด 

 3) มีรับส่ังใหดําเนินการศึกษาทรัพยากรบนเกาะแสมสารและเกาะขางเคียงโดยให

ดําเนินการตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล 

 การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

 1) พระราชทานแนวทางอนุรักษพันธุกรรมพืช โดยควรอนุรักษพันธุที่ไมใชพืชเศรษฐกิจ
ไวดวย 

 2) สรางธนาคารพืชพรรณสําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ 

 3) ทรงใหมีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไวในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 
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 การอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

 1) เมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตาง ๆ ก็ยัง

เห็นวามีหนวยงานทั้งหนวยงานของรัฐและของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานราชการ เชน กรมปาไม 

กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช  เหตุผลที่ศึกษาพืชพรรณ
เพราะถือวางายกวาการศึกษาอยางอื่น ศึกษาวาพืชกี่ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดตาง ๆ เรื่องงาน

อนุกรมวิธานก็ศึกษากันหลายแหง จึงนาจะมีการรวบรวมวาแตละสถาบันนั้นไดทํางานในสวนของ

ตนอยางไร ตัวอยางเชน พืช ก็ไดศึกษาในสวนที่แตละแหงไดรวบรวมนั้น ชื่อตางหรือซ้ํากัน

อยางไร เพ่ือที่จะไดรวมกันวาประเทศเรามีอะไรบาง 

 2) ศึกษาคุณคาทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหลานั้นมีอะไรบาง และไดมีการวิเคราะหพิษ
ภัยของพืชเหลานั้นไวดวย เดิมเทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัย  จากการวิจัยของ

นักวิชาการก็ไดทราบวามีพืชพื้นบานบางอยางที่รับประทานกันอยูซึ่งมีพิษบาง ถาบริโภคกันใน

สวนที่เปนทองถ่ินก็อาจไมเปนพิษภัยมาก การสงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลว ก็จะมีการ

ขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางนี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ซึ่งจะมีอันตรายตอรางกายเปน
อยางยิ่ง และพืชนี้จะเปนประโยชนในเชิงธุรกิจไดอีก ถาทราบสรรพคุณและนํามาใชในสวนที่

ขยายพันธุแลวไมเปนอันตราย การขยายพันธุจะเปนการชวยในเรื่องของการสงเสริมอาชีพใหแก
ราษฎรเพิ่มขึ้น แตตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ 

 ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

 1) ทรงใหทําศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอรที่สามารถแสดง

ลักษณะของพืชออกมาเปนภาพสีได เพ่ือความสะดวกในการอางอิงคนควา 

 2) ทรงใหดําเนินการเชื่อมขอมูลกันระหวางศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม  
กรมปาไม กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา 

 3) ทรงใหดําเนินการทําฐานขอมูลพรรณไมแหง โดยการบันทึกตัวอยางพรรณไมแหง 
บันทึกลงแผน photo CD และเมื่อแลวเสร็จใหทําสําเนาใหหนวยงานนั้น ๆ  

 4) ทรงใหหาวิธีดําเนินการใหขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงานตาง ๆ ส่ือถึงกัน

ในระบบเดียวกันได 

 5) อยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการคนควาไดดวยกัน คิดวาทําฐาน 
ขอมูลในคอมพิวเตอรซึ่งใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึงได 

 6) เพ่ือเปนส่ือในระหวางสถาบันตาง ๆ บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถใช
ฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน สามารถที่จะดําเนินการไปกาวหนาเปนประโยชน
ทางวิชาการได 

 7) ฐานขอมูลทางดานพืชในหนวยงานตาง ๆ น้ัน  มีหอพรรณไม  กรมปาไม  มีพืชที่
นักวิชาการ นักวิจัยรุนเกาๆ ไดเก็บตัวอยางพรรณพืชแหงเก็บไวเปนเวลาเกือบจะรอยปแลว 
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ตัวอยางพรรณไมเหลานี้เปนส่ิงที่มีคาสูง  จะเปนประโยชนในดานการศึกษา แตวาของตาง ๆ 
เหลานี้ ยอมเกาแกไปตามกาลเวลาจะเสียหายอยางนาเสียดาย แตสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่จะ

รักษาส่ิงเหลานี้เพ่ือใหนักวิชาการไดศึกษา  ก็ขอใหชวยกันทําโครงการถายรูปและถายขอมูล

พรรณไม เพ่ือเปนฐานขอมูล แตการเก็บฐานขอมูลไวแหงเดียวอาจสูญหายไดก็มีความคิดกันวาจะ
ใหหนวยงานตาง ๆ ชวยกันเก็บ หากที่หน่ึงเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมีขอมูลเอาไวไมสูญหายไป
จากประเทศไทยหรือจากโลกนี้ไปหมด ฐานขอมูลนี้เปนของมีคาตองชวยกันดูแลใหดี และผูที่จะ
มาใชใหถูกตองใหเปนประโยชนแกประเทศไทยแกมนุษยชาติตอไป 

 การสรางจิตสํานึก 

 1) พระราชทานแนวทางการสอนและอบรม ใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม
พืชควรใชวิธีปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจของพืชพรรณและเกิดความปติที่จะ

ศึกษาและอนุรักษตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววาหากไมอนุรักษแลว
จะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเปนผลเสียตอประเทศใน
ระยะยาว 

 2) พระราชทานแนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยควรใหเด็ก

หัดเขียนตําราจากสิ่งที่เรียนรูจากสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและการนําตนไมมาปลูกเพ่ิมเติมให

เด็กรูจักน้ัน ตองไมมีพืชเสพติด 

 3) ควรนําตัวอยางดิน หิน แร มาแสดงไวในหองพิพิธภัณฑพืชดวยเพราะในจังหวัดตาก 

มีหิน แร อยูมากชนิด 

 4) ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กสนใจในพืชพรรณตาง ๆ และเกิดความสงสัยตั้งคําถาม
ตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจนั้น ซึ่งจะนําไปสูการศึกษาทดลอง คนควาวิจัยอยางงาย ๆ ที่
โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนักก็สามารถดําเนินการได หากอาจารยในโรงเรียน
ตาง ๆ ทําไดดังน้ีก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด 

 5) เรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือเด็กมีความรูและมีความรักในทรัพยากรคือ   การรัก

ชาติ รักแผนดิน ทําไดโดยกอใหเกิดความรักความเขาใจ โดยนอกจากพืชพรรณแลวส่ิงที่มีใน

ธรรมชาติ ส่ิงที่หาไดงาย ๆ น้ันก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตาง ๆ ไดหลายอยาง วิชา
ศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไมไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็
อาจจะทําใหเรื่องการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือหรืออาจแตงคําประพันธในเรื่องของ

วิชาการทองถ่ินเปนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยูแลวที่จะใหนักเรียนไดศึกษาหาความรู

ทองถ่ิน  นอกจากความรูที่เปนมาตรฐานจากสวนกลางมาแลว   แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู 
อาจารยในทองถ่ินไดรวบรวมความรูหรือไดแตงขึ้นในระยะนี้ เทาที่เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการ

ทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถ่ินมาบางแตในดานของธรรมชาติน้ันยังมีคอนขางนอย   การ
อนุรักษทรัพยากรนั้นไมใชเฉพาะใหเด็กนักเรียนปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยาง

เดียว  ก็พยายามใหออกไปดูขางโรงเรียนวาที่น่ันมีอะไรอยู และตนไมน้ันชื่ออะไร เปนอะไร พืช
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พรรณหลายอยางซึ่งก็ยังไมเปนที่รูจักในสวนกลาง ในทองถ่ินนั้นก็มีชื่อพื้นเมือง แตพอเอาเขาจริง
แมแตชื่อวิทยาศาสตรก็ยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร ก็นํามาศึกษา 

 6) ดานสาระที่จะตองใชเปนการสอนตองปรับปรุงใหใหมทันเหตุการณอยูเสมอ ดังที่

ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอยางตอเนื่อง 

 การดําเนินงานเฉพาะพื้นที่ 

 1) การดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บริเวณ
เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง  มีดังตอไปนี้ 

   ใหมีรูปแบบการดําเนินการใหเกาะแสมสารเปนแหลงศึกษา 

        ใหศึกษาตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล 
 ใหมีการจัดทําปายบอกชื่อและประโยชนของพันธุพืชแตละชนิดพรอมทั้งมี

เอกสารหรือแผนพับเพื่อเผยแพรความรู 

 ใหมีการรวบรวมพันธุไมนานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้ํา โดยเนนระบบ 
นิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตวตาง ๆ ดวย นอกจากนี้ไดรวม

เอาเกาะเล็ก ๆ รอบเกาะแสมสารเขาในโครงการฯ ในลักษณะผสมผสาน

เน่ืองจากอยูใกลกันและมีความคลายคลึงกันในหลาย ๆ ดาน ใหทําการสํารวจทั้ง

ดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แรธาตุ ฯลฯ ไปพรอม ๆ กัน 
   ควรพิจารณาหาแหลงนํ้าจืดใหเพียงพอ 

   อาคารสิ่งกอสรางควรทําในลักษณะชั่วคราวและเรียบงาย 

   ควรจัดกลุมอาจารย นิสิต นักศึกษา เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามา

ศึกษาธรรมชาติ 

 2) การกอสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ใหกองทัพเรือขอ 
งบประมาณเอง โดยเมื่อเสร็จแลวใหกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบจัดการ โดยทางโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนฝายวิชาการ และใหมีการศึกษาตอเนื่องสําหรับ
ดานการจัดแสดงผลงานวิชาการ  ควรคํานึงถึงการซอมบํารุงและอุปกรณการแสดงไมซับซอน   
และในดานการจัดการควรเนนใหคนมาชมที่พิพิธภัณฑ และพิพิธภัณฑน้ีควรมีรายได 

 การบริหารจดัการและอื่นๆ 

 1) งานที่หนวยราชการตาง ๆ ไดทํามาแลวเปนจํานวนมากและมีการตั้งหนวยขึ้นมาใหม 

ถามีการไดมาประชุมพรอมกันจะไดตกลงกันวาใครทําอะไร จะไดไมซ้ําซอนกัน และในสวนที่

เหลือถาซ้ํากันก็อาจตกลงกันไดวางานนี้ใครจะทํา ซึ่งงานในสวนที่สํานักพระราชวังเคยทําอยู หาก

มีหนวยงานอื่นที่รับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว ทางสํานักพระราชวังนาจะตัดสวนนี้ไดและหนัมา

ทํางานดานการประสานงานหรือความรวมมือ และนาจะพิจารณาดูวาจะทํางานไดโดยประหยัด



 

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่ส่ี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

7 

อยางไร บางสวนที่อาจจะยังไมจําเปนในขั้นนี้หรือวาทําไดไมตองเนนความหรูหรา หรือความ

สวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใชจริง ๆ และก็ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็จะดี 

 2) งานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดเปนเรื่องทําไดยากและทําไดชา คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ 

เดียวจะครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามีหลาย ๆ หนวยชวยกันก็อาจจะไดงานมาก ปจจุบันประเทศ

คอนขางจะฝดเคืองเพราะฉะนั้นทํางานอะไรถึงแมจะเปนงานที่ดี ถาตกลงกันไดแลวก็จะเปนการ

ประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณ 

 โครงการฯนี้มีจุดประสงคสําคัญที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไดทํางานมา ไดมีโอกาสแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพื่อทําใหวิชาการดานนี้กาวหนา

ไปและเปนการประหยัดเพราะแทนที่ตางคนตางทํา งานไหนที่มีผูทําแลวจะไดรวมกันทําโดยไม

ซ้ําซอนกัน 

 3) งานปจจุบันเรื่องการรักษามาตรฐานเปนเรื่องสําคัญเพราะงานอาจจะไมจํากัดอยูแต

ภายในประเทศ อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอื่นดวย เปนการสรางความเจริญใหแก

ประเทศ เพราะฉะนั้นจะตองทํางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได 

 4) โครงการฯแบบนี้ไมใชจะทําสําเร็จในเวลาสั้นๆ ตองมีโครงการระยะที่หน่ึง ระยะทีส่อง 

และระยะตอ ๆ ไป ตอไปก็ตองศึกษาเรื่องส่ิงมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติตาง ๆ ของพวกนี้เปนส่ิงที่

นาสนใจ เม่ือสนใจแลวก็อยากปกปกรักษาไมทําลายใหสูญส้ินไปก็เปนการชวยอนุรักษเปนอยางดี 

 

3. พระราชปรารภ 

 3.1   ในวิชาเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม - มัธยม ครูอาจารยมักจะสอนให

นักเรียนศึกษาถึงโลกของเราเรื่องธรรมชาติ การศึกษาของใกลตัว ไดแก พืชพรรณที่มีอยูใน

ธรรมชาติเปนส่ิงที่งายไมเสียคาใชจายสูง  และมีประโยชนเพ่ิมประสบการณแกนักเรียน ในดาน

ตาง ๆ ได งานที่คนในระดับผูใหญไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ น้ัน เด็กเล็ก ๆ ก็นาจะไดประโยชน

ดวย  โรงเรียนบางแหงตั้งอยูในถิ่นทุรกันดารแตมีพืชพรรณตาง ๆ ขึ้นอยู ที่คนอื่น ๆ นอกพื้นที่จะ

เขาไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองอาจจะมีความรูมากกวาคนอื่น ๆ นักเรียนอาจจะ

เรียนจากผูปกครอง เปนเรื่องของภูมิปญญาทองถ่ินวาพืชชนิดนี้คืออะไร แลวก็ไดศึกษา

เปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูอาจารยส่ังสอนหรือมีปรากฏในหนังสือ คนที่ศึกษาเรื่อง

พืชนั้นไดรับความสุขสบายใจมีความคิดในดานสุนทรียดานศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษาหรือใช

เปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร โดยใน

การนํามาปฏิบัติแตละโรงเรียนจะมีความคิดเห็นโดยการมาเสนอผลงานหรือนําผลงานมาบันทึก

ลงในสื่อตาง ๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได 

3.2   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สงเสริมใหสถาบัน

ตางๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และบุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืช

พรรณตางๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ไดศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปน
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หลักฐานไว และเพื่อเปนส่ือระหวางสถาบันและบุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใช

ฐานขอมูลเดียวกันเพื่อใหการศึกษาไมซ้ําซอน สามารถที่จะดําเนินการไปกาวหนาเปนประโยชน

ทางวิชาการได สวนโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนงานสืบเนื่องจากโครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
    เรื่องของที่ดินอาจจะตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินนั้นอยูในสภาพไหน  สภาพการถือ

ครองในลักษณะไหน ศึกษาในเรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธิหรือหนาที่ทําอะไรบาง 

ใครทําอะไรได  ใครทําอะไรไมได เรื่องเหลานี้เปนเรื่องที่จะตองศึกษา 

 3.3    โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เริ่มตนขึ้นราวป พ.ศ. 
2535 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และบุคคลที่

สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ไดศึกษา

วิธีการทางวิทยาศาสตรไดรวบรวมเปนหลักฐานไว 

            3.4  การอนุรักษพันธุกรรมพืชนี้ ไดดําเนินการมาเปนเวลาหลายป  เริ่มตั้งแตพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหนําพรรณไมจากภูมิภาคตาง ๆ ที่หายากมาปลูกไวในสวนจิตรลดา 

เพ่ือคนรุนหลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตาง ๆ ที่จริงแลวในประเทศไทยมี

หนวยงานหลายหนวยงานที่สนใจในเรื่องของการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ือการศึกษาพืชพรรณ

ตาง ๆ ที่มีอยูในประเทศ 

 
4.    สรุปการดําเนินงานในระยะ 5 ปที่สาม 

 

           กิจกรรมของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในระยะปลาย 

5 ปที่สาม (ตุลาคม พ.ศ. 2545 – กันยายน พ.ศ. 2549) ซึ่งการดําเนินการที่ผานมาไดดําเนิน

ตามแผนแมบทของอพ.สธ. และมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการ เพ่ือเปนการสรุปงานใน

ภาพรวมของอพ.สธ. ไดแก  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหง
ชีวิต ระหวางวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ณ สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต 

กรุงเทพมหานคร และการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว  
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว 

จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ไดเสด็จเปนองคประธานในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ซึ่งไดรับผล

เปนที่นาพอใจและเปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไว   
 นับตั้งแตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดําริใน

การดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ครั้งแรกในป พ.ศ. 

2535 และพระราชทานพระราชดําริเปนแนวทางดําเนินงานตอเนื่องมาเปนลําดับถึงปจจุบัน ใน

ปลายระยะ 5 ปที่สามของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มี

หนวยงานตาง ๆ เขารวมดําเนินงานสนองพระราชดําริมากกวา 70 หนวยงาน โดยมีโครงการ



 

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่ส่ี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

9 

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนหนวยงานหลัก  ซึ่งมีผลการดําเนินงาน

โดยสรุปดังน้ี 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช  
 ดําเนินการสํารวจและกําหนดพื้นที่เปาหมาย ในการปกปกพันธุกรรมพืชดวยเครื่องหา

พิกัดดาวเทียมสวนหน่ึง เพ่ือใหเกิดความถูกตองและชัดเจนครอบคลุมพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืช ที่

เปนพื้นที่ในความรับผิดชอบของ หนวยงาน สวนราชการ องคกร และจังหวัดที่เขารวมสนอง

พระราชดําริ 19 หนวยงาน จํานวน 41 พ้ืนที่ มีเน้ือที่มากกวา 50,000 ไร ใน 15 จังหวัด เพ่ือ

ดําเนินงานตาง ๆ ไดแก จัดทําแผนที่ปกปกพันธุกรรมพืช จัดทําแนวปองกันไฟปา สํารวจขึ้น

ทะเบียน และจัดทํารหัสประจําตนพืช นอกจากนั้นยังไดสํารวจทรัพยากรในพื้นที่เกาะตางๆ ไดแก 

เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง จ.ชลบุรี เกาะทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน, เกาะพระทอง  จ.พังงา  
พื้นที่ตามเขื่อนตางๆ ไดแก เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี, เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎรธานี, เขื่อน

ภูมิพล จ.ตาก, เขื่อนสิริกิติ์ จ.อุตรดิตถ, เขื่อนศรีนครินทร และเขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี, 

เขื่อนบางลาง จ.ยะลา, เขื่อนอุบลรัตน จ.ขอนแกน และเขื่อนจุฬาภรณ จ.ชัยภูมิ เปนตน 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
 ดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  ในพื้นที่ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมา 
จากการพัฒนา เชน สรางอางเก็บน้ํา ทาํถนน ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงจากปาธรรมชาติเปนพื้นที่

เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย พ้ืนที่ปาชายเลน พ้ืนที่เกาะที่กาํลังกลายเปนสถานที่

ทองเทีย่ว ซึ่งไดดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชพรอมบันทึกขอมูล โดยมีหนวยงาน

เขารวมสนองพระราชดําริ 12 หนวยงาน ตั้งแต พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2548 รวมทั้งส้ิน 40,911 
ขอมูล แบงเปน 3,783 ชนิด จาํแนกเปนเมล็ด 4,947,122 เมล็ด, ตน 100,297 ตน, ผล 

66,898 ผล, ฝก 13,129 ฝก, กิ่ง 30,615 กิ่ง ฯลฯ (ที่บันทึกอยูในฐานขอมูล) และยังมีบางสวน

ที่อยูในระหวางบันทึกลงฐานขอมูลอีกประมาณ 2,000 ขอมูล 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 ดําเนินการปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ พ้ืนที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พ้ืนที่ที่จังหวัดนอมเกลาฯ 

ถวาย ซึ่งไดเริ่มดําเนินการตั้งแตในป พ.ศ. 2538  จนถึงปจจุบัน โดยมีหนวยงานเขารวมสนอง
พระราชดําริ 18 แหง เน้ือที่ประมาณ 8,125 ไร จํานวนประมาณ 2,000,000 ตน  และเก็บ

รักษาในรูปเมล็ดบรรจุซองและกระปอง เก็บรักษาพันธุกรรมพืชไมเมืองรอน โดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ

มากกวา 100 ชนิด ไดแก หวาย กฤษณา มะมวง กลวยไมชนิดตาง ๆ ขนุน ฯลฯ และเก็บในรูป

สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ เชน มะเกี๋ยง 500 สายตน ทุเรียน 130 สายตน และมะตูม 192  
สายตน ฯลฯ 
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 
 ดําเนินการศกึษาประเมินพันธุกรรมพืชที่สํารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว มาศึกษา

ประเมินในสภาพธรรมชาติและแปลงทดลองทางดานสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การ

เขตกรรม และศึกษาประเมินในหองปฏบัิติการในดานโภชนาการ องคประกอบ รงควัตถุ กลิ่น 

การใชประโยชน เพ่ือศึกษาคุณสมบัตแิละคุณภาพในแตละสายตน มีหนวยงานเขารวมสนอง

พระราชดําร ิ 10 หนวยงาน ซึ่งไดดาํเนินการไปแลวจํานวนมากกวา 20 สกุล ไดแก มะตูม 

มะเกี๋ยง กอ มะแขวน มะพอก มะมวง หวา ขนุน ออย ดองดึง หวาย  มังคุด กระเจียว บุกคางคก 

ผักลิ้นหาน ฮอม ผักเค็ด กลวยไมปา พืชสกุลอบเชย ผักพ้ืนเมือง ฯลฯ  และศึกษาดานชีวโมเลกลุ 

การทํา DNA Fingerprint ใน มะตูม หวาย กลวยไมมาวิ่ง ทุเรียน ขนุน ฯลฯ 

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 
 เริ่มดําเนินการตั้งแต พ.ศ. 2537 จนถึงปจจุบัน โดยจัดตั้ง ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชขึ้นมี

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการ

ดําเนินงาน มีการวางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ ใหสามารถเชื่อมโยง

และใชรวมกันได  มีการผลิตส่ือกราฟฟกและไดจัดทําคูมือสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน หนังสือการ

ใชประโยชนพืชสมุนไพรในงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  ไมพุทธประวัติ แพลงกตอน  ศิลปะการ

วาดภาพพฤกษศาสตร  พรรณไมหมูเกาะแสมสาร  จากยอดเขาถึงใตทะเล  ไมยอมสี  รวมทั้งจุล

สารสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  และเว็บไซดของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (http://www.rspg.thaigov.net, http://www.plantgenetic-rspg.org) นอกจากนั้นยัง
มีการพัฒนาขอมูลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ใหเปนเอกภาพ มี

ความสมบูรณและเปนปจจุบัน  ซึ่งหนวยงานตางๆ สามารถใชประโยชนรวมกันได  โดยเฉพาะ
ฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม และฐานขอมูลพรรณไมแหง รวมขอมูลพันธุกรรมพืชได 

231,182 ขอมูล นอกจากนั้นยังมีงานฐานขอมูลสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และงานฐานขอมูล

ทะเบียนพรรณไมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยดําเนินการนํารองกับโรงเรียน

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 25 โรงเรียน รวมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ

การเกษตร  รวมขอมูลพันธุกรรมพืชได 3,977 ขอมูล 
 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช เปนกิจกรรมที่นําขอมูลจากศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชที่ได

จากการสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช การศึกษาประเมิน นํามาใหผูทรงคุณวุฒิ

ศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุพืช เพ่ือใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต โดยเปนการวางแผน

ระยะยาว 30 ป 50 ป วาจะมีพันธุพืชลักษณะตางๆ ที่ตองการของชวงเวลา เปนการวางแผน

คาดการณลวงหนา  ซึ่งเม่ือไดแผนพัฒนาพันธุพืชแตละชนิด จะนําทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานใหกับหนวยงานที่มี
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หนวยงานในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืช เชน กรมวิชาการเกษตร ศูนยบริการการพัฒนา

ขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฯลฯ 

งานพัฒนาพันธุที่ดําเนินงานรวมกับศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 ไดแก 

1.  คัดเลือกตนกลวยไมสปาโต ติดรหัสประจําตน บันทึกภาพ และขอมูลสัณฐานวิทยา 
2.  ผสมพันธุกลวยไมสปาโต ดูแลฝก และเก็บฝกสงหองปฏิบัติการของศูนยฯ เพ่ือเพาะเมล็ด 
3.  ผสมพันธุเอื้องมอนไข โดยแบงการผสมออกเปนชวงเวลาที่แตกตางกัน 
 
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 สรางจิตสํานึกใหเยาวชน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ไดเขาใจถึงความสําคัญและ

ประโยชนของพันธุกรรมพืชจนเกิดความหวงแหนและนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน โดยดําเนินการ

ในลักษณะ “สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” คือ ใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไม

ที่มีชีวิต พรรณไมแหง พรรณไมดอง หองสมุด โดยดําเนินงานตั้งแตปลายป พ.ศ. 2537 จนถึงป 

พ.ศ. 2549 โดยในระยะ 5 ปที่สามมีงานในกิจกรรมดังตอไปนี้ 
  

1.  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  

 -  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (สวนกลางและสวนภูมิภาค) 

จํานวน 567 ครั้ง มี 715 โรงเรียน, จํานวนครู-อาจารย ประมาณ 40,000 คน, จํานวน

นักเรียน-นักศึกษาประมาณ 600,000 คน 
- รวมสังเกตการณ รวมประชุม รวมกิจกรรมตาง ๆ กับโรงเรียนสมาชิกจํานวน  68 ครั้ง 

มี 380 โรงเรียน, จํานวนครู-อาจารยที่รวมกิจกรรมประมาณ 2,000 คน, จํานวนนักเรียน-

นักศึกษาประมาณ 1,000 คน 
 - การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 23 ครั้ง มี 393 โรงเรียน, 

จํานวนผูเขารับการอบรม 1,624 คน 
 - การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริม (เรื่องการเก็บรวบรวมรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุพืชผัก

พ้ืนเมือง และ เรื่องอารักขาพืชกับงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) จํานวน 6 ครั้ง มี 90 โรงเรียน, 

จํานวนผูเขารับการอบรม 301 คน  
 -  นิทรรศการวันพืชมงคล ตลอดระยะเวลา 5 ปที่สาม จํานวน 4 ครั้ง 19 โรงเรียน 
  

2.  งานพิพิธภัณฑพืช  
 - งานขอมูลพรรณไม (คนหาขอมูลลักษณะประจําวงศพืช 33 วงศ, คนหาขอมูลพรรณไม

ตามกลุมการใชประโยชน  และคัดเลือกภาพสําหรับลงเว็บไซดของอพ.สธ., บันทึกขอมูลพรรณไม

จากเอกสารอางอิงทางพฤกษศาสตร  เพ่ือเตรียมจัดทําเปนฐานขอมูลพรรณไมตอไป) 
 - งานภาพพรรณไม (สแกนภาพพรรณไมจากสไลดและจากภาพถายรวม 1,754 ภาพ 

จัดเก็บเปนไฟลภาพและทําระบบฐานขอมูลภาพสําหรับการใชงานในการจัดทําฐานขอมูลพืช) 
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3.  งานเผยแพรงานและใหความรูดานพฤกษศาสตร  
 มีงานใหความรูทางพฤกษศาสตรและการฝกปฏิบัติการใหแกสถานศึกษาตางๆ  เปนงาน

ฝกอบรมปฏิบัติการ ณ ศูนยฝกอบรมฯลําตะคอง ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ในระหวางพ.ศ. 

2547 – พ.ศ. 2548 อบรมใหแกโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 11 รุน  154 

โรงเรียน 842  คน และอบรมปฏิบัติการวิชาพืชพรรณเพื่อชีวิตใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 

5 ครั้ง 227 คน, ในระหวางพ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 อบรมใหแกโรงเรียนสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน จํานวน 11 รุน 144 โรงเรียน  612  คน และอบรมปฏิบัติการวิชาพืช

พรรณเพื่อชีวิตใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวน 1 ครั้ง 36 คน, งานสวนสมุนไพร ศูนยอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา, งานสวนพฤกษศาสตรคลองไผ (ดําเนินการวางผัง

และปรับพื้นที่จัดทําเสนทางเดินเทาและระบบน้ําภายในสวน รวบรวมและจัดปลูกพรรณไมเปน

หมวดหมู รวมทั้งส้ิน 26 วงศ)  นอกจากนั้นมีงานปรับปรุงหองสมุดพฤกษศาสตร ณ อาคาร

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร (ปจจุบันหองสมุดพฤกษศาสตรมีหนังสือที่ไดลงทะเบียนไวในฐานขอมูล

แลวจํานวน 564 เลม, งานตรวจสอบความถูกตองของทะเบียนพรรณไม 57 โรงเรียน สมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน ของโรงเรียนนํารองการใชฐานขอมูลทะเบียนพรรณไม 25 โรงเรียน 
  

4.  งานเผยแพรและฝกอบรม เพ่ือสนับสนุนงานสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรม

พืชฯ ในพื้นที่เกาะแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บริเวณพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
 - งานฝกการเรียนรูทรัพยากรทางทะเล “เกาะแสมสาร อพ.สธ. – ทร.” มีโรงเรียนที่เขามา
รับการฝกอบรมจํานวน 11 โรงเรยีน โดยมีอาจารยเขารวมจํานวน 79 คน และนักเรียนจํานวน 

280 คน 
 - งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย (เขาหมาจอ) ตอนรับคณะที่เขามา

เยี่ยมชมการดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จาก

หนวยงานตางๆ มีผูเขาเยี่ยมชมทั้งส้ิน 788 คน 
 -  กอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 4 หลัง กําลังดําเนินการ

ออกแบบและตกแตงพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

 - งานสวนพฤกษศาสตรเกาะทะเลไทย เกาะแสมสาร (ทําการปลูกตนพันธุกรรมพืชที่ได

จากเกาะตางๆ ทั้งฝงอาวไทยและอันดามัน โดยการปลูกเปนวงศ เปนกลุมชนิด, จัดทําปายชื่อ

พรรณไมที่มีปลูก, จัดทําเสนทางเดินศึกษาหลักและเสนทางเดินศึกษารอง เปนตน) 

 - งานสวนรุกขชาติ เกาะแสมสาร เพ่ือเปนแหลงปลูกรวบรวมพรรณไมหมูเกาะแสมสารทั้ง 

9 เกาะ และใชเปนแหลงศึกษาเรียนรูเกี่ยวกับพืชพรรณไมเกาะแสมสาร ในพื้นที่ 100 ไร

โดยประมาณ มีพืชจํานวน 75 ชนิด 1,769 ตน   
- การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต ที่สํานัก

พระราชวัง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหวางวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 มี

หนวยงานเขารวม 44 แหง โรงเรียน 84 โรงเรียน    
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- การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว ณ ศูนย

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา ระหวางวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 โรงเรียนสมาชิกที่เขารวมจัดนิทรรศการ 

160 โรงเรียน มีโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานเกียรติบัตรแหงความมุงม่ันในการอนุรักษและพัฒนา 

จํานวน 11 โรงเรียน โรงเรียนที่ไดรับปายพระราชทานสนองพระราชดําริ สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน จํานวน 38 โรงเรียน   
 ปจจุบันมีโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 832 โรงเรียน  กระจายอยูทั่ว

ประเทศ และมีอีกหลายโรงเรียนที่อยูในขั้นตอนการรับสมัคร  เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จนถึง ณ ปจจุบันมีโรงเรียนที่ไดรับปายพระราชทาน   92 
โรงเรียน และโรงเรียนที่ไดรับพระราชทานเกียรติบัตรแหงความมุงม่ันในการอนุรักษและพัฒนา 

จํานวน 22 โรงเรียน  
 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพนัธุกรรมพืช 
 

เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเยาวชนและบุคคลไดศึกษาหาความรู  เกี่ยวกับทรัพยากร 

ธรรมชาติในสาขาตางๆ  ตามความถนัดและสนใจ  โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาให

คําแนะนํา  และใหแนวทางการศึกษาจัดตั้งเปนชมรมนักชีววิทยาอพ.สธ. มีจํานวนสมาชิก

มากกวา 200 คน  และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. ณ ปจจุบันมีสมาชิกมากกวา 

400 คน ซึ่งจะเปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของ

ประเทศใหแกเยาวชนตอไป นอกจากนั้นงานที่ดําเนินในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช  มีทั้งในสวนที่ดําเนินงานในสวนของอพ.สธ. และหนวยงานรวมสนองพระราชดําริ 
ไดแก 
     1.   งานเผยแพรโดยการจัดนิทรรศการ ซึ่งดําเนินงานโดยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในงานจัดนิทรรศการตางๆ และรวมกับหนวยงาน สวนราชการ 

มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาที่รวมสนองพระราชดําริ  
2.   งานเผยแพรโดยการผลิตส่ือส่ิงพิมพ เชนจุลสารสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รวม 30 

ฉบับ ยอดพิมพทั้งส้ิน 60,000 เลม เพ่ือเผยแพรใหกับโรงเรียนซึ่งเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 

3.   งานฝกอบรม ซึ่งดําเนินงานโดยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ในการอบรมถายทอดเทคนิคการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช แกนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยตางๆ โดยหนวยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  
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4.   งานประชุมเชิงปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช จํานวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 

14-18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2548  ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 6-10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549  ครั้งที่ 3 

ระหวางวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
 5.   งานประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับ คณะเภสัชศาสตร สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัช

ภัณฑ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “การใชเทคโนโลยีลายพิมพดีเอ็นเอในการจําแนกพืชสมุนไพร” 
ระหวางวันที่ 26-30 กรกฎาคม พ.ศ. 2547  

6.   งานปรับปรุงพัฒนาเว็บไซดโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ เพ่ือเผยแพร แนะนํา และติดตอเชื่อมโยงกับผูที่สนใจในงานของอพ.สธ. และพัฒนา 
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ (http://www.rspg.thaigov.net) 

7.   งานดําเนินการศึกษาทดลองการปลูกมะกอกโอลีฟ (Olea europaea L.) ของ

โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ซึ่งปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่อพ.สธ.  และมีหนวยงานที่เขา
รวมโครงการ เชน กรมวิชาการเกษตร หนวยบัญชาการทหารพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน โดยโครงการสวนพระองคฯ จัดเตรียมตนพันธุใหในพื้นที่ตาง ๆ ดังน้ี 
- สวนจิตรลดา  จํานวน  7  ตน 
- สวนอุไทยธรรม อ.รังสิต จ.ปทุมธานี จํานวน 1,159 ตน 
- สวนอาภากร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จํานวน  460 ตน  

   - อพ.สธ.วาวี อ.แมสรวย จ.เชียงราย  จํานวน 8 ตน 

- ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯคลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา จํานวน 749 ตน 
- พ้ืนที่ภูพิมานรีสอรท ต.ปากชอง อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 211 ตน 

8.   งานซึ่งดําเนินงานโดยชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. และชมรมนักชีววิทยา
อพ.สธ. 

 ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. และชมรมนักชีววิทยาอพ.สธ. ใหการสนับสนุน
และรวมสํารวจในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  และใน
กิจกรรมอื่น ๆ ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดังรายละเอียดที่
ไดกลาวถึงในกิจกรรมตาง ๆ   นอกจากนั้นไดรวมในการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  
ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต ระหวางวันที่ 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ณ สํานัก

พระราชวัง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร  และการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากร

ไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว  ระหวางวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา  
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สรุปสภาพการณเกี่ยวกับพันธุกรรมพชืและความหลากหลายทางชีวภาพและการดําเนนิงาน 
ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

     จากสถานการณของความหลากหลายทางชีวภาพที่ทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษและ

การใชประโยชนอยางยั่งยืน นอกจากกฎหมายภายในของแตละประเทศที่เขามามีสวนบังคับใช  

ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหวางประเทศ  ซึ่งเกี่ยวของในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพตางๆ 

โดยเฉพาะอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ CBD (Convention on Biological Diversity ) 
ซึ่งประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสาร เพ่ือเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชกับประเทศไทยใน

ฐานะภาคีลําดับที่ 188 เม่ือวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเนื้อหาของอนุวัตถุประสงคของ

อนุสัญญาฯ คือ อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ 
และ แบงปนผลประโยชนที่เกิดจากการใชทรัพยากรทางชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทียม ดังน้ัน
ประเทศไทยในฐานะที่เปนภาคีจึงตองจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการดําเนินงานขึ้นเอง ณ 

ขณะนี้ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อใชในการนี้แลวไดแก พระราชบัญญัติคุมครอง

พันธุพืช พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. 

2542 และที่ยังอยูในการรางพระราชบัญญัติ ไดแก รางพระราชบัญญัติคุมครองพันธุสัตว

พ้ืนเมือง  รางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เน่ืองจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลง

พันธุกรรม และระเบียบคณะกรรมการอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการ การเขาถึงและการไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ เปน

ตน นอกจากนั้น ประเทศไทยยังตองเตรียมพรอมและมีมาตรการเพื่ออนุรักษและใชประโยชน

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม  และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ  

การที่ประเทศไทยกําลังพิจารณาการใหสัตยาบันเขาเปนภาคี  ในสนธิสัญญาระหวาง

ประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) 

(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2001, ITPGR) 
ซึ่งเกี่ยวของกับทรัพยากรของประเทศ มีสาระสําคัญคือ ทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตร 64 

จีนัส (genus) ประมาณ 3,300 ชนิด (species) ที่แนบทายสนธิสัญญา ฯ  ซึ่งเปนของหนวยงาน

ภาครัฐจะตกเปนของพหุภาคี  ซึ่งรวมไปถึงขอมูลตางๆ ที่อยูในหนวยงานของรัฐ  ดวยเหตุน้ีเรา

อาจสูญเสียทรัพยากรของประเทศ เน่ืองมาจากเมื่อตางชาติไดนําไปศึกษาวิจัยและพัฒนา แลว

นําไปจดสิทธิบัตรเปนพืชพันธุใหม อาจสงผลใหประเทศไทยไมไดเปนเจาของสิทธิในการใช

ทรัพยากรนั้นๆ  เน่ืองจากอาจถูกจดสิทธิบัตรโดยตางชาติไปแลว จึงเปนอันตรายอยางยิ่งในเรื่อง

ของการสูญเสียความรูและภูมิปญญาพื้นบานใหกับตางประเทศ  โดยที่ประเทศไทยยังไมมีความ

พรอมของมาตรการเพื่ออนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การ

เขาถึงทรัพยากรพันธุกรรมพืช  
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  ทั้งน้ีจะเห็นไดวาการเปนเจาของทรัพยากรแตไมสามารถผลิตและใชประโยชนอยาง

เต็มที่ไดจึงเปนอันตรายอยางยิ่งในอนาคต  ทั้งน้ีทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)  ไดเสนอกับคณะผูวิจัยการศึกษาผลกระทบสนธิสัญญา

ระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร และคณะกรรมการพิจารณา

กระบวนการใหสัตยาบันสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ

การเกษตรที่มี  กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   ตลอดจนหนวยงานที่

เกี่ยวของ  คือใหประเทศไทยมี 3 สถานะคือ  ภาครัฐ, ภาคเอกชน  และ  สวนพระองค   โดย

ที่อพ.สธ. และหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ    จัดเปนหนวยงานสวนพระองค   ดังน้ัน

หากตางประเทศจะนําขอมูลหรือพันธุกรรมใดๆไปใช  ตองขอพระราชทานขอมูลหรือพันธุกรรม

น้ัน ๆ กอน  ขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย 
จากสถานการณน้ี  ทางอพ.สธ. จึงขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี   ในเรื่องสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ

การเกษตร  โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ดังน้ี  
          “หากผลการวิจัย  และประชาพิจารณ ประเทศไทยยังไมพรอม ก็ขอใหชะลอไปกอน  

ระหวางนี้ ขอใหนักวิชาการทุกฝายรวมมือกัน  เตรียมคนใหพรอมโดยเรงดวน  เพราะวันที่

จําเปนตองรับการนี้ ตองมาถึงสักวันหนึ่ง”  
 เชนเดียวกับในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระ

ราชดํารัสในพิธีเปดการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติเจาฟาจุฬาภรณ ครั้งที่ 5  เรื่องวิวัฒนาการ

ของพันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ณ โรงแรมแชงกรี-ลา  ในสวนงานวิจัยทางพันธุศาสตรที่มี

ความกาวหนามากขึ้น ดังน้ี  

 “ความรูตาง ๆ เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไม

พิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและ

ส่ิงแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน เหตุน้ีประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนา

จําเปนจะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน” 
        ดังน้ันจากอนุสัญญา CBD และ ITPGR โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ และหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ จะเปนสวนที่ทําการอนุรักษ พัฒนา 

และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย เปนอิสระ ไมขึ้นกับผลของ

สนธิสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งขึ้นอยูกับจิตสํานึกที่รักและหวงแหนทรัพยากร ดังที่มีรับส่ัง  
“การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผนดิน”   

การดําเนินงานในระยะ 5 ปที่หน่ึง (มิถุนายน พ.ศ. 2535 – พฤษภาคม พ.ศ. 2540) 
และระยะ 5 ปที่สอง (มิถุนายน พ.ศ. 2540 – กันยายน พ.ศ. 2544)  โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  แสดงใหเห็นชัดเจนวาการอนุรักษพันธุกรรมพืชใหเกิดผล

ประโยชนถึงมหาชนชาวไทยนั้น  ตองดําเนินกิจกรรมหลายอยางพรอมกันไป  และมีพืชเปาหมาย

เดียวกัน  บุคคลเดียวหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงานเดียว  ไมสามารถทําได

ครบถวน  ตองใชทรัพยากรมากทั้งทรัพยากรบุคคล อุปกรณ สถานที่ เวลาและงบประมาณ 
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ตลอดจนตองทําตอเนื่อง ไมมีที่ส้ินสุด นอกจากนั้นจําเปนตองใหประชาชนทั่วไป มีความรูจนเกิด

ความเขาใจอยางถองแท  เห็นประโยชนและความสําคัญของพันธุกรรมพืช  จึงทําใหการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชสมบูรณได  ซึ่งไดจัดแสดงนิทรรศการในระยะ 5 ปที่สองไป 2 ครั้ง คือ การประชุม

งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระหวางวันที่ 12-14 ตุลาคม พ.ศ. 2543   ณ หองประชุมสุธรรม

อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย  ระหวางวันที่ 21-

27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลาพระเกี้ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในระยะ 5 ปที่สองนี้ มี

การดําเนินการศึกษาในชีวภาพตาง ๆ ในพื้นที่ ของอพ.สธ. เทานั้น เชน เกาะแสมสาร ที่

กองทัพเรือรับผิดชอบ พ้ืนที่อพ.สธ. อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พ้ืนที่อพ.สธ. สวนสัตวเปด

เขาเขียว จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่ทับลาน และหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา พ้ืนที่โคกภูตากา 

อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแกน 
           ในระยะปลาย 5 ปที่สาม (ตุลาคม พ.ศ. 2545 – กันยายน พ.ศ. 2549) จนถึงระยะ

เริ่มตนจัดทําแผนแมบทระยะ 5 ปที่ส่ี  มีกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่หลายหลาก หนวยงานที่เขา

รวมสนองพระราชดําริฯ 75 หนวยงาน  สามารถแบงกลุมการสนองพระราชดําริ ได 10 กลุม

ไดแก กลุมความมั่นคงทางทรัพยากร  กลุมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  กลุมสวน

ราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ  กลุมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร  กลุม

มหาวิทยาลัยที่รวมสนองพระราชดําริ  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคล  กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ  กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ  กลุม

ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และกลุมหนวยงานสนับสนุน  นอกจากนี้ยังมี

โรงเรียนที่เขาเปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมากกวา 840 โรงเรียน ซึ่งยังตองมีการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง ในทุกระดับเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน ในการที่จะ

ดําเนินงานเพื่อผลประโยชนแทของมหาชนชาวไทย  หนวยงานตางๆ เขามารวมสนอง

พระราชดําริมากข้ึน มีความหลายหลากในการศึกษาวิจัย มีหนวยงานที่สนับสนุนงานวิจัยดาน

ความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการสนับสนุนครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น บางหนวยงานก็ใหการ

สนับสนุนในแนวทางเดียวกับการดําเนินงานของอพ.สธ. 
จากการดําเนินงานที่ผานมา  ทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ วางแนวกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งสอดคลองกับการตื่นตัวการอนุรักษและใชประโยชนของ

ทั่วโลก  ทําใหหนวยงานตาง ๆ  ไดเห็นภาพรวมการอนุรักษพัฒนาพันธุกรรมพืช   อาทิ  ศูนย

พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  ไดนําแนวกิจกรรมไปวางเปนแนวโปรแกรมที่

ดําเนินการคลายคลึงกัน  จนถึง ณ ปจจุบันประชาชนและหนวยงานตาง ๆ   โดยทั่วไปในประเทศ

ไทย  พูดถึงการอนุรักษตนไม  การอนุรักษปา  และการปลูกตนไม  และเริ่มรูจักคําวาความ

หลากหลายทางชีวภาพและความสําคัญมากขึ้น  แตยังไมมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนวาเขาใจชัดเจนหรือไม   
พืชพรรณของไทย  ทั้งที่เปนพืชเศรษฐกิจ  ทั้งที่ยังมิไดเปนพืชเศรษฐกิจ ทั้งที่เปนพืชพรรณปา ทั้ง

ที่เปนพืชพรรณที่พัฒนาคัดเลือกแลว  ถูกเก็บและถูกนําออกนอกประเทศ  โดยถูกกฎหมายและ

โดยไมถูกกฎหมาย 
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              ในชวงสิบปที่ผานมาหนวยราชการตาง ๆ ไดขยายขอบเขตการศึกษา วิจัย ใหครอบคลุม

พืชพรรณตาง ๆ โดยเนนไปในเรื่องพืชอาหารและสมุนไพร เพราะประชาชนมีการดูแลรักษา

สุขภาพมีเพ่ิมมากขึ้นโดยเฉพาะเนนในเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพ  สําหรับอาจารยและนักวิจัยใน

สถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย  ไดใชความรูความสามารถดานการศึกษาวิจัยในสาขาวิชา

ของคนกับพืชพรรณตาง ๆ โดยทุนวิจัยทั้งจากรัฐบาลไทย และจากองคกรตางประเทศรายงาน

ผลการวิจัยไดพิมพเผยแพรทั่วไป เริ่มมีการศึกษาวิจัย พืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ มี ถ่ินกําเนิดใน

ประเทศไทย  มีการเริ่มศึกษาลงลึกไปในดานตาง ๆ  แตยังไมมีการวางแผนการพัฒนาระยะยาว

ในหลากหลายชนิด  การใชประโยชนพืชชนิดนั้น ๆ โดยหนวยงานตาง ๆ รวมมือกันเอง ยังไมมี

ในประเทศไทยมากเทาที่ควร  สวนทางดานขอมูลพันธุกรรมพืชในประเทศไทยมีอยูในหนวยงาน

ตาง ๆ  ในรูปแบบตาง ๆ กัน เริ่มมีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และทําฐานขอมูล

พันธุกรรมเผยแพรใหประชาชนทั่วไปเขามาศึกษาคนควาหาขอมูลมากขึ้น   
 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จึงมีมาตรการในการดําเนิน 
งานโดยคณะทํางานดําเนินงานศึกษาวิจัยงานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานทางดานวิชาการ สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช การเรียนรูทรัพยากร

พันธุกรรมพืช  โดยประสานงานและรวมกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ และทําฐานขอ 
มูลพันธุกรรมพืชที่มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  

5. วิสัยทัศน 

 “พัฒนาบุคลากร อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ใหเกิดประโยชนแก

มหาชนชาวไทย” 

 

6. กรอบแนวทางการดําเนินงาน 

 เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนดังกลาว จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษ 
พันธุกรรมพืชฯ ในระยะ 5 ปที่ส่ี (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) โดยยึดพระราชดําริ
และแนวทางที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไวเปนหลัก โดย

ดําเนินงานตอเนื่องจากระยะที่ผานมา ดังน้ี 

 6.1   เนนและใหความสําคัญกับการดําเนินงานวิชาการในทุกดานเปนหลัก โดยเฉพาะ

การดําเนินงานศึกษาทดลองวิจัยเพื่อการอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืชที่สงผลและเกิด

ประโยชนแกประชาชนชาวไทย 
 6.2   ใหความสําคัญกับการพัฒนารวบรวมขอมูลสารสนเทศในการอนุรักษพันธุกรรมพืช
ใหเปนมาตรฐานสากลและเกิดประโยชนสูงสุด 
 6.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการเรียนรูทรัพยากรและสรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชควบคูไปกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในดาน
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กระบวนการวางแผน การประสานดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณ

ดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงาน 
 6.4   ปรับใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10  (พ.ศ. 

2550 – พ.ศ. 2554) ในหัวขอ ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และทุนทางธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6.5   กรอบการดําเนินงาน 3 กรอบ คือ กรอบการเรียนรูทรัพยากร  กรอบการใช

ประโยชน  และกรอบการสรางจิตสํานึก 

 

7. วัตถุประสงค 

    7.1   อนุรักษพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  และดําเนินการ

เปนธนาคารพืชพรรณ 

    7.2   สํารวจขึ้นทะเบียนรหัสตนของพืชที่มีอยูเดิมและหายากใกลสูญพันธุ  เพ่ือไปปลูก

รักษาพันธุกรรมไวในพื้นที่ที่ปลอดภัย 

     7.3   ศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสรางฐานองคความรูทาง

วิทยาการ ที่จะนําไปสูการอนุรักษ และพัฒนาอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง 

    7.4   จัดทําศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช โดยเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานที่เขารวม

สนองพระราชดําริ เชน  ศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ   หอพรรณไม  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา

และพันธุพืช กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และขอมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของ

หนวยงานตาง ๆ ส่ือถึงกันในระบบเดียวกัน 

    7.5   ปลูกฝงสรางใหเด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 



แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

8. เปาหมาย 

 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- วางแผนพัฒนาพันธุพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพชื 

- ธนาคารพืชพรรณ สวนจิตรลดา 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชสวนจิตรลดา 

- ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ จ.นครราชสีมา 

- พื้นที่สหกรณนิคมตากฟา จ.นครสวรรค 

- พื้นที่ภาคเหนอื ภาคใตตอนบน และพื้นที่ภาคใตตอนลาง 

จันทบุรี ชลบุรี  ระยอง  ตราด และนครราชสีมา 

- ศูนยเรียนรูฯ และศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว 

จ.นครราชสีมา  

- ศูนยเรียนรูฯ สูเศรษฐกิจพอเพียง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  

-ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาขุนพนม อ.พรหมคีรี  

จ.นครศรีธรรมราช 

-ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ  

จ.ชลบุรี 

 -ศูนยเรียนรูฯ อพ.สธ.สวนอุไทยธรรม  รังสิต  จ.ปทุมธานี   
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หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

กลุมที่ 1 กลุมความมั่นคงทางทรัพยากร 

1. กองทัพเรือ 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- พื้นที่เกาะแสมสาร 2,738 ไร เกาะแรด 421 ไร 

- เกาะตางๆในอาวไทยและทะเลอันดามัน 

- พิพิธภณัฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

2. หนวยบัญชาการทหารพัฒนา  

กองบัญชาการทหารสูงสุด 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

-อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่รับผิดชอบของกองการเกษตรและสหกรณ สํานักงาน

ทหารพัฒนา จํานวน 20,525 ไร 

3. กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที ่กกก.ตชด.19 กองกํากับ จํานวน  4,281 ไร 

- พื้นที่กองรอยปฏิบัติการตชด. 26 กองรอย จํานวน 

1,486 ไร 

- ศูนยฝกอาชีพนักเรียนเกา ตชด. ภาค 3,4 และศูนยรบ

พิเศษปาละอู กก.สอ.ตชด. จํานวน 238 ไร 

- พื้นที่งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนตชด. 58 

โรงเรียน จํานวน  1,303 ไร  
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หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

กลุมที่ 2 กลุมสรางจิตสํานกึในการอนุรักษ

พันธุกรรมพชื 

4. สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

(งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

 

 

สนับสนุนโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

(โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 40 แหง) 

5. สํานักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา  - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

(งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

สนับสนุนโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 

6. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

(งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

สนับสนุนโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

(โรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน 540 โรงเรียน) 

7. สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา           

 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

(งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

- พื้นที่ปาดั้งเดิมของวิทยาลัย 

- วิทยาลัยเกษตรกรรมลําพูนจํานวน 1,000 ไร 

- วิทยาลัยเกษตรกรรมพังงาจํานวน 300 ไร 

- วิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรีจํานวน 2 ไร 

- วิทยาลัยเกษตรกรรมอุทัยธานีจํานวน 4 ไร 

- วิทยาลัยเกษตรกรรมมหาสารคาม จํานวน 10 ไร 

- วิทยาลัยเกษตรกรรมชลบุรีจํานวน 15 ไร 

- วิทยาลัยเกษตรกรรมกาญจนบุรี จํานวน 35 ไร 

- วิทยาลัยเกษตรกรรมศรีสะเกษจํานวน 2 ไร 

- สถาบันอาชีวศึกษา  28 แหง ไดแก วิทยาลัยเทคนิค,

วิทยาลัยอาชีวศึกษา, วิทยาลัยสารพัดชาง, วิทยาลัยการอาชีพ 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

8. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา        

 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ. 

9. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร         

 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

(งานฐานขอมูลพรรณไมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

 

กลุมที่ 3 กลุมสวนราชการที่เกี่ยวกับทรพัยากร

ชีวภาพ 

10. กรมปาไม 

 

 
 

-  ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

 
 

-พื้นที่ ต.ซับจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี (600 ไร) 

 

11. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช  

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

 

 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- อุทยานแหงชาติทับลาน ครบุรี จ.นครราชสีมา 

- อ.เวียงสา และพื้นที่พัฒนาภูฟา อ.บอเกลือ จ.นาน 

- พื้นที่อนุรักษภูคอฯ บานนาบอน อ.สังคม จ.หนองคาย 

- เขตหามลาสตัวปาบริเวณเทือกเขาคุงกระเบน จ.จันทบุรี 

- พื้นที่ทับซอน แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 

236 ไร 

- หอพรรณไม กรมอุทยานแหงชาติฯ 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

12. กรมวิชาการเกษตร 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

 

 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

-ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

 

 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

-  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- สถานีทดลองพืชสวนหางฉัตร จ.ลําปาง 500 ไร 

- ศูนยวิจัยยางหนองคาย  110 ไร 

- ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง  296 ไร 

- สถานีทดลองพชืไรบานใหมสาํโรง จ.นครราชสีมา 150 ไร 

- พื้นที่ทั่วประเทศไทยในศูนยวิจัยตางๆ  795.25 ไร ไดแก

กองคุมครองพันธุพืช 1 ไร, ศูนยบริการวิชาการดานพืชและ

ปจจัยการผลิตลําปาง 50 ไร, ศูนยบริการวิชาการดานพืช

และปจจัยการผลิตเชียงราย (วาวี) 237 ไร,  ศูนยวิจัยพืช

สวนแพร 2 ไร, ศูนยบริการวิชาการดานพืชและปจจัยการ

ผลิตตาก 4 ไร, ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันหนองคาย 25 ไร, 

ศูนยวิจัยพืชสวนศรีสะเกษ 30 ไร, ศูนยวิจัยยางหนองคาย 

45 ไร, ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท 2 ไร, ศูนยบริการวิชาการ

ดานพืชและปจจัยการผลิตเลย (ภูเรือ) 50 ไร, ศูนยบริการ

วิชาการดานพืชและปจจัยการผลิตภูเก็ต 30 ไร, ศูนยวิจัยพืช

สวนชุมพร 272.25 ไร, ศูนยวิจัยพืชสวนยะลา 19 ไร,

ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 10 ไร และศูนยวิจัยปาลมน้ํามัน

นราธิวาส 18 ไร 

- ศูนยวิจัยพืชสวน จ.จันทบุรี 

- สํานักวิจัยพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพ 

- สํานักวิจัยพฒันาการอารักขาพืช  

- กองคุมครองพันธุพืช พิพธิภัณฑพืชสิรินธร กรุงเทพฯ 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

13. กรมสงเสริมการเกษตร - ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

 

 

 

 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.ระยอง 

-ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.กระบี่ 

-ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เชียงราย 

-โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯบานทุงตาหนอน อ.พนม  

จ.สุราษฎรธานี 

- พื้นที่อื่น ๆ รวมกับจังหวัดที่มีโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

14. กรมสงเสริมสหกรณ 

 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช - สนับสนนุการดําเนินงานตามที่ อพ.สธ. ประสานการ

สนับสนุนในพื้นที่นอมเกลาฯ ถวาย อ.ตากฟา จ.นครสวรรค 

- พื้นที่ อ.พนม จ.สุราษฎรธานี 

 

15. กรมประมง - อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

- สถานแสดงพันธุสัตวน้ําระยอง จ.ระยอง  (Rayong 

Aquarium)  

16. กรมชลประทาน - กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

(สนับสนุนการจัดหาและพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่

โครงการฯ) 

 

 

- ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ 

- พื้นที่สหกรณนิคมตากฟา จ.นครสวรรค 

- ศูนยเรียนรูฯ และศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว 

จ.นครราชสีมา  

- ศูนยเรียนรูฯ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

17. กรมพัฒนาที่ดิน 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

 

 

 

 

 

 

 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 
 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
 

-กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

-สถานพีัฒนาที่ดินทั่วประเทศ 76 แหง (76 ไร) 

- จ.เชียงใหม จ.ขอนแกน จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.ระนอง 

(5 แหง) 

- อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 4 ไร  

- อ.เมือง จ.ระนอง 14 ไร 

- อ.ทายเหมือง จ.พังงา 2 ไร 

- อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 10 ไร 

- อ.หลังสวน จ.ชุมพร 4 ไร 

- อ.อาวลึก จ.กระบี่ 1 ไร 1 งาน 

- ทุกสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ 69 จังหวัด 

(จังหวัดละ 2 ไร) 138 ไร 

- อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ,อ.พนม จ.สุราษฎรธานี  

(1,200 ไร) 

- ขอมูลพันธุหญาแฝกทั่วประเทศ 
 

- พื้นที่ อพ.สธ. แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 

1,400 ไรเศษ 

 

18. กรมทรัพยากรธรณี - กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

(สนับสนุนกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืชและกิจกรรมสราง

จิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช) 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

19. องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ  - ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- สวนสัตวเปดเขาเขียว จ.ชลบุรี  3,500 ไร 

- รัศมี 50 กม. รอบสวนสัตวเปดเขาเขียว องคการสวนสตัว

ในพระบรมราชูปถัมภ 

20. องคการสวนพฤกษศาสตร 

 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

(งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน) 

 

21. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย - ปกปกพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

พื้นที่เขื่อน 13 เขื่อน 30,850 ไร (เขื่อนภูมิพล, เขื่อนสิริกิติ์, 

เขื่อนศรีนครินทร, เขื่อนทาทุงนา, เขื่อนวชิราลงกรณ, เขื่อนรัชช 

ประภา, เขื่อนบางลาง, เขื่อนอุบลรัตน, เขื่อนสิรินธร, เขื่อนจุฬา

ภรณ, เขื่อนน้ําพุง, เขื่อนหวยกุม, โรงไฟฟาลําตะคอง) 

กลุมที่ 4  กลุมการอนุรักษและใชประโยชนจาก

ทรัพยากร 

22. กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

23. องคการเภสัชกรรม -ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

-อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

พื้นที่อําเภอหนองใหญ จ.ชลบุรี 1,500 ไร 

24. กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทย

ทางเลือก 

-อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

25. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) โดย ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
 

26. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง 

ประเทศไทย   

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่สถานสีิ่งแวดลอมสะแกราช ต.อุดมทรัพย อ.วังน้ําเขียว 

จ.นครราชสีมา 

- วว.เทคโนธานี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

- สถานวีิจัยพืชลําตะคอง ต.หนองสาหราย อ.ปากชอง  

จ.นครราชสีมา 

กลุมที่ 5 กลุมมหาวิทยาลัยที่รวมสนอง

พระราชดาํริ 

27. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพนัธุกรรมพชื 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

 

- วิทยาเขตบางเขน  20 ไร 

- วิทยาเขตกําแพงแสน  100 ไร 

- วิทยาเขตศรีราชา  200 ไร 

- วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร  500 ไร 

- วิทยาเขตลพบุรี  200 ไร 

- ศูนยวิจัยและสถานีวิจัยของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 680 ไร 

28. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย -ปกปกพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่สนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

- คณะเภสัชศาสตร, คณะวิทยาศาสตร, คณะสัตวแพทยศาสตร 

- งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยรวมกับ อพ.สธ. 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

29. มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- พื้นที่ปาบานโปง 

-พื้นที่ปาธรรมชาติในมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

- พื้นที่มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 330 ไร 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย 

 

 

30. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- พื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ ลาดกระบังวิทยา

เขตชุมพร 500 ไร 

31. มหาวิทยาลัยเชียงใหม    - สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

 

 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย 

-คณะวิทยาศาสตร 

-คณะเกษตรศาสตร 

29 



แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

32. มหาวิทยาลัยขอนแกน       -ปกปกพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

-วางแผนพัฒนาพันธุพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- โคกภูตากา ต.เมืองเกาพัฒนา อ.ภูเวียง จ.ขอนแกน 

- คณะเกษตรศาสตร 

- คณะวิศวกรรมศาสตร 

33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                   - ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- สํานักวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนธานี  

 

34. มหาวิทยาลัยมหิดล - อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

 

 

35. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร       - ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 
 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

-  พื้นที่ปกปกพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส 200 ไร 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย 

- คณะเภสัชศาสตร 

- คณะวิทยาศาสตร 

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

- ศูนยสมุนไพรทักษิณและศูนยคอมพิวเตอร คณะเภสัช

ศาสตร 

- พิพธิภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรม

ราชกุมาร ี
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

36. มหาวิทยาลัยบูรพา               - ปกปกพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

-  คณะวิทยาศาสตร 

- สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล 

37. มหาวิทยาลัยนเรศวร     - ปกปกพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่ ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

- วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต.แมกา อ.เมือง จ.พะเยา 

 

38. มหาวิทยาลัยศิลปากร - สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย 

39. มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมไลเคน 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมไลเคน 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมไลเคน 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมไลเคน 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมไลเคน 

-สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมไลเคน 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมไลเคน 

- คณะวิทยาศาสตร  

- รวมเปนคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ทําการสํารวจ

ในพื้นที่สนองพระราชดําริในโครงการฯ 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

กลุมที่ 6 กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

40. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

 

- พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร, อําเภอสรรคบุรี จังหวัด

ชัยนาท และพื้นที่ชุมชน รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจันทรเกษม อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

 

 

41. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

 

 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช (เห็ดและผักพื้นบาน) 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

-พื้นที่มหาวิทยาลัย 

-พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย 

 

42. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

 

 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

-พื้นที่มหาวิทยาลัย 

-พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 

-วทิยาเขตบานยางนอย 100 ไร 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

43. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 

 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย 

44. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 50 ไร 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบมหาวิทยาลัย 

45. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

-สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชบัว 

-ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชบัว 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืชบัว 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชบัว 

-สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

พื้นที่ในวิทยาเขต ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

46. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

 

 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- วิทยาเขตเชียงใหม 

- วิทยาเขตพิษณุโลก 

- วิทยาเขตนาน 

- วิทยาเขตเชียงราย 

- วิทยาเขตตาก 

- วิทยาเขตลําปาง 

 

47. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

 

 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่ อ.หนองระเวียง มทร.อีสาน วิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 1,000 ไร 

- มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ  วิทยาเขตขอนแกน วิทยา

เขตสกลนคร สถาบันวิจัยฯสกลนคร 

- พื้นที่ อ.หนองระเวียง มทร.อีสาน วิทยาเขตภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 

- มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสนิธุ วิทยาเขตสุรนิทร วิทยา

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา สถาบันวิจัยฯ

สกลนคร 

- พิพธิภัณฑธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง มทร.อีสาน วิทยา

เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา 

- มทร.อีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ  วิทยาเขตสุรนิทร  

สถาบันวิจัยฯสกลนคร 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบวิทยาเขต 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

48. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

-ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- วิทยาเขตบางพระ 5 ไร 

- วิทยาเขตจันทบุรี 450 ไร 

- วิทยาเขตอุเทนถวาย 

- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

49. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 

- วิทยาเขตเทเวศร , วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์,  

   วิทยาเขตพระนครเหนือ 

50. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

 

 

-ปกปกพันธุกรรมพืช 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

 

 
 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- วิทยาเขตตรัง 

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม, ไสใหญ) 

- วิทยาเขตตรัง 

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ขนอม, ไสใหญ) 

- วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุงใหญ) 

- วิทยาเขตสงขลา 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบวิทยาเขต 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

51. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- วิทยาเขตวังไกลกังวล 

- วิทยาเขตเพาะชาง, วิทยาเขตศาลายา 

- วิทยาเขตบพติรพิมุขจักรวรรดิ, วิทยาเขตวังไกลกังวล 

- วิทยาเขตวังไกลกังวล 

52. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- พื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

53. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- วิทยาเขตอยุธยา หันตรา 

- วิทยาเขตอยุธยา หันตรา 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

กลุมที่ 7 กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากร 

54. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ            

 

 

 

 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

 

 

 

55. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

กลุมที่ 8 กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ 

56. จังหวัดขอนแกน                        

 

 

 

-  ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

-  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

-  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- พื้นที่สาธารณประโยชน บานเมืองเกา อ.ภูเวียง  

จ.ขอนแกน จํานวน 694 ไร 

- พื้นที่ในจังหวัดขอนแกน 

57. จังหวัดจันทบุรี           -  ปกปกพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

-  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่สาธารณประโยชนทุงสน ต.สนามไชย อ.นายายอาม 

จ.จันทบุรี  จํานวน  444 ไร 

- พื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี 

58. จังหวัดชุมพร  -  ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

-  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

-  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่ในจังหวัดชุมพร 

- พื้นที ่ต.สลุย , ต.สองพี่นอง อ.ทาแซะ จ.ชุมพร 1,954 ไร 

- พื้นที ่ต. ครน อ.สวี 300 ไร 

- พื้นที ่ต.บางน้ําจืด อ.หลังสวน 200 ไร 

- สถานศึกษาทีร่วมโครงการฯ 

59. จังหวัดปราจีนบุรี                 - ปกปกพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช  

(สนับสนุนกรมวิชาการเกษตรในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช) 

- พื้นที่สาธารณประโยชน อ.บานสราง จ.ปราจีนบุรี 13 ไร  

60. จังหวัดสุราษฎรธานี         

 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

-อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

- พื้นที่บานตาหนอน อ.พนม จ.สุราษฎรธานี 100 ไร 2 งาน 

- สถานศึกษาที่รวมโครงการฯ 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

61. จังหวัดหนองคาย        -  ปกปกพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- ศูนยวิจัยยางหนองคาย  155 ไร 

- พื้นที่บานนาบอน อ.สังคม จ.หนองคาย  500 ไร  

- พื้นที่ในจังหวัดหนองคาย 

62. จังหวัดชลบุรี             

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่ในจังหวัดชลบุรี 

63. จังหวัดภูเก็ต                      - ปกปกพันธุกรรมพืช 

 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

-พื้นที่เขาพระแทว สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตว

ปาเขาพระแทว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

- พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต 

64. จังหวัดลพบุรี  - สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

(สนับสนุนกรมปาไมในกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช) 

 

-พื้นที่ในจังหวัดลพบุรี 

 

 

- พื้นที่ต.ซับจําปา อ.ทาหลวง จ.ลพบุรี 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

65. จังหวัดนนทบุรี  - สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- พื้นที่ในจังหวัดนนทบุรี 

- อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก 

- อุทยานมกุฎรมยสราญ 

- สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน ี

- วัดสวนแกว 

66. จังหวัดนาน  - ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่ในจังหวัดนาน 

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

- สํานักงานจัดการตนน้ํานาน 

- ศูนยภูฟาพัฒนา อําเภอบอเกลือ 

- อําเภอเวียงสา 

- สถานศึกษาทีร่วมโครงการฯ 

 

67. จังหวัดนครราชสีมา - ปกปกพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯคลองไผ 

- พื้นที่อําเภอหนองระเวียง 

68. กรุงเทพมหานคร - สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่เขตตางๆ ในกรุงเทพมหานคร (ศาสนสถาน สถานศึกษา 

พื้นที่ของเอกชนและพื้นที่อื่นๆ) 

- พื้นที่สวนสาธารณะตางๆ ในกรุงเทพมหานคร (สวนลุมพินี, 

สวนจตุจักร, สวนพระนคร, สวนสราญรมย, สวนธนบุรีรมย, 

สวนหลวง ร.9, สวนเสรีไทย. สวนหนองจอก, อุทยานเบญจสิริ, 

สวนรมณีนาถ, สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์, สวนสันติภาพ, 

สวนวชิรเบญจทัศ, สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

  พระชนมพรรษา, สวนรมณียทุงสีกัน, สวนทวีวนารมย, สวน

มหาดไทย, สวนกีฬารามอินทรา, สวน 60 พรรษา สมเด็จ

พระบรมราชินีนาถ, สวนธรรม 70 พรรษามหาราชินี) 

69. จังหวัดนครสวรรค - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

พื้นที่ในสหกรณนิคมตากฟา จ.นครสวรรค 

 

กลุมที่ 9 กลุมหนวยงานสนบัสนุน 

70. สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)      

 

 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

 

 

 

- พิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตาม

ความจําเปนและเหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานสามารถ

สนองพระราชดําริไดอยางมีประสิทธิภาพ 

- ประสาน กํากับดูแล การดําเนินงานพัฒนาของศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเปนไปตามแนว

พระราชดําร ิ

71. สํานักงบประมาณ        - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- สนับสนุนงบประมาณแกหนวยงาน สถาบันการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ในงานที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดรับพระราชวินิจฉัยให

หนวยงาน สถาบัน มหาวิทยาลัยที่รวมสนองพระราชดํารินั้น 

เปนผูปฏิบัติในลักษณะโครงการพิเศษ 

72. การไฟฟานครหลวง      - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- สนับสนุนระบบไฟฟา เกาะแสมสาร 

- สนับสนุนแสดงนิทรรศการในสวนจิตรลดา (อาคาร

ตัวอยางนิทรรศการพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะ 

และทะเลไทย) 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

73. การไฟฟาสวนภูมิภาค - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- สนับสนุนระบบไฟฟาพื้นที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

-   สนับสนุนจัดการเรื่องไฟฟาในการประชุมวิชาการนิทรรศการ 

ป 2550 2552 และ 2554    

74. สวทช. โดย  (ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ

คอมพิวเตอรแหงชาติ )   

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช  

 

- สนับสนุนเผยแพรขอมูลของ อพ.สธ. ทางอินเตอรเน็ต 

- สนับสนุนจัดทําโปรแกรมเชื่อมตอฐานขอมูลระหวาง อพ.สธ. 

กับหนวยงาน ตาง ๆ ที่รวมสนองพระราชดําริ 

75. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                                  - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

- พิจารณาภาพรวมการใชทรัพยากรจากงานพระราชดําริและ

แผนการใชทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน

ของประเทศไทย 

- พิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยโครงการที่รวมสนองพระราชดําริใน 

อพ.สธ.ตามขั้นตอนปกติ 

กลุมที่ 10 กลุมศูนยศึกษาการพัฒนาอนั

เนื่องมาจากพระราชดาํริฯ 

76. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จ.เชียงใหม 

 

 
 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 

 

 

- ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครฯ จํานวน 250 ไร 

77. ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  จ.จันทบุรี 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

   - พื้นที่ปาชายเลนอาวคุงกระเบน 1,122 ไร 

   - เขตหามลาสตัวปาคุงกระเบน 11,370 ไร 

- พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนฯ 10 ไร 
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แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

หนวยงานรับผิดชอบ กิจกรรมดําเนินงานในระยะ 5  ปที่สี่ 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

พื้นที่เปาหมาย 

78. ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  จ.นราธิวาส 

 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จํานวน 1,027 ไร 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 

 

79. ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา 

 

 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ จํานวน 20 ไร 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 

- พื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนฯ 45 ไร 

 

80. ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  จ.เพชรบุรี 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- พื้นที่บริเวณเขาเสวยกะป อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 200 ไร 

- พื้นที่ที่กําลังเปลี่ยนแปลง อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี 

- พื้นที่บริเวณเขาเสวยกะป อ.ชะอาํ จ.เพชรบุรี 97 ไร 

 

 

81. ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  จ.สกลนคร 

- ปกปกพันธุกรรมพืช 

- สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

- ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

- อนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

- ศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

- ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จํานวน 100 ไร 

- พื้นที่รัศมี 50 กม. รอบศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ 
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9. แนวทางและมาตรการดําเนินงาน 

 เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวขางตน จึงกําหนดยทุธศาสตรแนวทาง

และมาตรการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ ระยะ 5 ปที่ส่ี 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) ดังน้ี 

 9.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานดานวชิาการ 

  9.1.1  เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัย เพ่ือการอนุรักษและใช

ประโยชนพันธุกรรมพืชและการวางแผนและพัฒนาพันธุพืชตามแนวพระราชดําริ โดยมีแนวทาง

ดําเนินงานดังน้ี 

  1) “คณะทํางานดําเนินงานศึกษาวจิัยงานอนุรักษพันธุกรรมพชืฯ” โดยมีโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนฝายเลขานุการ ทําหนาที่เปนแกนกลาง

ในการดําเนินงาน ชี้นํา ประสานและสงเสริมสนับสนนุการดําเนินงานดานวิชาการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยมีแนวทางดําเนินงานหลักดังน้ี 

    วางแผนรวมกบัหนวยงานและสถาบันการศึกษาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

ดําเนินการศกึษาวิจยัการอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดํารทิี่พระราชทานใหไวและยัง

ไมไดมีการดาํเนินงาน โดยดําเนินงานใหครบถวน 

    ประสานกับหนวยงานและสถาบันการศกึษาตาง ๆ เพ่ือดําเนินการ

จัดทาํสรุปผลการศึกษาทดลองและระเบียนวิจัยงานอนุรักษพันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดาํรทิี่

ไดศึกษาวจิัยในระยะ 5 ปที่ส่ี 

    รวมกับหนวยงานและสถาบันการศึกษาพิจารณาดาํเนินการกําหนด

กรอบการศึกษาวิจยัโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในระยะตอไป 

เพ่ือใหหนวยตาง ๆ ใชเปนกรอบแนวทางดําเนินงาน  

  2)   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประสานกับ

นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิของหนวยงานและสถาบันการศึกษาตางๆ  วิเคราะหขอมูลและคัดเลือก
สายตนเพื่อเปนพอแมพันธุพืช  พรอมกับวางแผนพัฒนาพันธุระยะยาวและนําแผนพัฒนาพันธุขึ้น

ทูลเกลาฯ  ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือมีพระราชวินิจฉัยและ

พระราชทานแผนพัฒนาพันธุและพันธุกรรมที่คัดเลือก  ใหหนวยงานที่มีความพรอมนําไปปฏิบัติ 

  9.1.2  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ การอนุรักษพันธุกรรมพชืฯ โดย 

  1)   พัฒนาการบริหารจัดการขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  โดยมีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  เปนหนวยงานกลางในการดําเนินงาน 
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  2)   วางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือขายระบบขอมูลสารสนเทศ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ใหสามารถเชื่อมโยงและใชรวมกันไดอยางกวางขวาง 

  3)   พัฒนาฐานขอมูลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ใหมีเอกภาพ  มีความสมบูรณและเปนปจจุบัน  ซึ่งหนวยงานตาง ๆ สามารถใชประโยชนรวมกัน

ได โดยเฉพาะฐานขอมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม  ฐานขอมูลพรรณไมแหง ฐานขอมูลสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน  การผลิตส่ือกราฟฟกและ website โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

 

 9.2    การสรางจิตสํานกึในการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

  9.2.1   พัฒนาและปรับปรุงการดาํเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดย 

  1)   กําหนดจุดมุงหมายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โดยสราง

จิตสํานึกใหเยาวชน   นักเรียนเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนของพันธุกรรมพืช   ใหรูจักหวง

แหนและรูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน 

  2)   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  กําหนดแนวทางและ
หลักเกณฑการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  โดยใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเปนที่

รวบรวมพืชพรรณไมทองถ่ิน   และรวบรวมภูมิปญญาทองถ่ินของพืชพรรณ  เปนที่เก็บพรรณไม

แหง พรรณไมดอง  มีหองสมุดสําหรับคนควาและนํางานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใชเปนส่ือการ

เรียนการสอนในวิชาตาง ๆ  ใชปจจัยพืชเปนปจจัยหลักในการเรียนรู 

  3)   หนวยงานตาง ๆ ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่

ทําอยูเดิมใหครบถวนตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐาน   ที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ กําหนด 

  4)   การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของสมาชิกใหม หนวยงานตาง ๆ 

จะตองดําเนินงานใหเปนไปตามคุณสมบัติและเกณฑมาตรฐาน    ที่โครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กําหนดขึ้น 

  5)    โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมกับหนวยงาน

หลักที่เกี่ยวของดําเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนตาม

แนวพระราชดําริฯ  โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด ระดับภาค และ

ระดับประเทศ    โดยเนนและใหความสําคัญในเรื่องกระบวนการ     และผลลัพธการดําเนินงาน

เปนหลัก 
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  9.2.2 พัฒนาและเสริมสรางกระบวนการเรียนรู ในการดําเนินงานโครงการ

อนุรักษพันธกุรรมพืชฯ โดย 

  1)   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  เปนแกนกลางใน

การดําเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ   ตามที่ไดพระราชทานพระราชวินิจฉัย   โดยจะมีการจัดประชุม

นิทรรศการเพื่อเสนอผลการดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปที่ส่ี 

ป พ.ศ. 2550  ประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน 
                   จัดที่พิพิธภณัฑธรรมชาติวทิยาเกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ  แสมสาร  

อําเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบรุ ี ประมาณปลายป พ.ศ. 2550 
ป พ.ศ. 2552  ประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :  ผันสูวิถีใหม  ในฐานไทย 
                    จัดในพื้นทีห่นวยงานสนองพระราชดําริที่มีความพรอม 

ป พ.ศ. 2554  เตรียมการประชุมวิชาการนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางมั่นใจ 
ที่จะจดัในพื้นที่หนวยงานสนองพระราชดํารทิี่มีความพรอม 

                     

  2)   ขยายผลการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางกระบวนการเรียนรู  ไปสูประชาชน 

กลุมเปาหมายตาง ๆ  ใหกวางขวางยิ่งขึ้น  โดย 

     ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริและจังหวัดตางๆ  
จัดทําแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชในลักษณะ “พิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมี

ชีวิต” โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ที่ถูกตองและครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในพื้นที่ศูนย

ศึกษาการพัฒนาและพื้นที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสม 

     สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานสภาการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนในการดําเนินงานรวมกบั

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมกันพิจารณาและวางแผน เพ่ือนํา

แนวทางดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ บรรจุไวใน

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับตาง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 

     โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราขดําริฯ เปน

แกนกลางในการสนับสนุนและประสานการดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยาโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   และรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของจัดทํา

แผนปฏิบัติงานในดานการศึกษาการอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืชตามแนวทางการ

สนองพระราชดําริ 
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  นอกจากนั้น อพ.สธ. ยังดําเนินการจัดตั้งใหมีศูนยเรยีนรู  อนุรักษ  พัฒนา  และใช

ประโยชนทรพัยากรอยางยัง่ยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคใน

การดาํเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เริ่มดําเนินการใน 

6 พ้ืนที่ ของโครงการอนรุักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ  ในจงัหวดันครราชสีมา  

จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดปทุมธานี โดยมศีูนยเรียนรู อนรุักษ พัฒนา และใชประโยชน

ทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ที่กระจายอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ไดแก 

 1) ศูนยเรยีนรูฯ  สูเศรษฐกจิพอเพยีง ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  

      2) ศูนยเรยีนรูฯ สูเศรษฐกจิพอเพยีง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  

       3)  ศูนยเรยีนรูฯ สูเศรษฐกจิพอเพยีง อพ.สธ.สวนอุไทยธรรม  อ.รงัสิต  จ.ปทุมธานี    

 4) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. ลําตะคอง ต.คลองไผ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  

 5) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี

       (พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบรุ ี  

 6) ศูนยฝกอบรม อพ.สธ. เขาขุนพนม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 

            (ใชหองประชุม ที่พัก ของโรงเรียนวัดเขาขุนพนม และพื้นที่พระตาํหนักเมืองนคร  

      อ.พรหมครีี จ.นครศรีธรรมราช) 

 

 9.3    การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูทรัพยากรพันธุกรรมพชื 

  9.3.1   เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานปกปกพนัธุกรรมพืช โดย 

  1)   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนแกนกลางใน
การกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานปกปกพันธุกรรมพืช  ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  ไดแก 

    การสํารวจกาํหนดขอบเขตพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช หาพิกัดและ 

    จัดทาํแผนผัง 

    สํารวจพืชพรรณขึ้นทะเบียนและจัดทํารหสัประจําตน 

 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ศกึษาดานชีววทิยา นิเวศวทิยา 

และสณัฐานพชื 

    จัดเก็บขอมูลในศูนยขอมูล 

    ปองกันและดแูลรักษาพื้นทีป่กปกรักษา 
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  2)   หนวยงานตาง ๆ ที่มีพ้ืนที่ปกปกพันธุกรรมพืชอยูในความรับผิดชอบ จัดทาํแผน

ปฏิบัติงานปกปกพันธุกรรมพืชระยะ 4 ป และแผนประจําปเฉพาะในสวนของหนวยของตนให

ชัดเจน โดยระบุสาระสําคญัในการดําเนินงาน เชน พ้ืนที่เปาหมายในการดาํเนินงาน วิธีการและ

ขั้นตอนการดาํเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผูรับผิดชอบในการปฏิบัติและคาใชจาย

ในการดําเนินงาน โดยเนนการดาํเนินงานในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชเดิมเปนลําดับแรก ทั้งน้ีมี

โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ เปนผูสนับสนุนดานวิชาการ และ

สถาบันการศกึษาตาง ๆ สนับสนุนบุคลากรปฏิบัติงาน 

  9.3.2   พัฒนาประสิทธภิาพการสาํรวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดย 

  1)   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนแกนกลางใน
การกําหนดกรอบแนวทางดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ใหสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติงานที่จัดทําขึ้นประจําป ไดแก 

    การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

    การปลูกรวบรวมในเรือนเพาะชําและการจัดสงพันธุกรรมให อพ.สธ. 

  2)   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมกับหนวยงาน
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน จังหวัด กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนวยบัญชาการทหาร

พัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาตาง ๆ ฯลฯ กําหนดพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงาน

สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ระยะ 5 ปที่ส่ีและประจําป พรอมทั้งวางแผนปฏิบัติงานรวมกันให
ชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเนนการ

ดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายเดิมใหแลวเสร็จเปนลําดับแรกกอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต

ละหนวยงานเปนผูรับผิดชอบและเปนแกนกลางดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหนวยในแตละ

พ้ืนที่ซึ่งมีอพ.สธ. เปนผูสนับสนุนดานวิชาการ 

  3)   การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะ 5 ปที่ส่ี  ใหความสําคัญกับการ

ดําเนินงานในพื้นที่เกาะและทะเลไทยตามแนวพระราชดําริเปนลําดับแรก สวนการดําเนินงานใน

พ้ืนที่สูงและพื้นที่หางไกลคมนาคม เชน จังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน เชียงราย ลําปาง แพร และ

นาน จะดําเนินงานในลําดับตอมาโดยใหพิจารณาความพรอมและศักยภาพของหนวยงานที่เปน

แกนกลางดําเนินงานในแตละพื้นที่เปนสําคัญ 

  9.3.3   การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกรักษา โดย 

  1)   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนแกนกลางใน
การกําหนดกรอบแนวทางดําเนินงานปลูกรักษา ไดแก 
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     การปลูกรักษาตนพืชมีชีวิตลักษณะปาพันธุกรรมพืช มีแนวทาง

ดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพื้นที่และสรางส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งาน

ขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนที่ตน

พันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรม 

     การเก็บรักษาในรูปเมล็ดพันธุโดยศึกษาการเก็บเมล็ดพันธุ 
ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ  และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ 

     การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต
ละชนิด  ศึกษาการฟอกฆาเชื้อ ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยง

เน้ือเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และศึกษาการขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

     การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม โดยเก็บรักษา DNA 

 9.4    การพฒันาในพื้นที่เปาหมายเฉพาะ 

    9.4.1   การดําเนินงานพัฒนาในพื้นที่ เปาหมายเฉพาะที่ ไดพระราชทาน

พระราชดําริใหไวหรือทรงมีพระราชวินิจฉัยแลว ใหเรงรัดดําเนินงานใหครบถวนและเสร็จส้ินตามที่

มีพระราชดําริ ทั้งน้ีหากมีการขยายหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมหรือสาระสําคัญในการดําเนนิงานให

ทูลเกลาฯ ขอพระราชวินิจฉัยกอน   

   9.4.2   การดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ในพื้นที่เกาะแสมสาร และพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีแนวทางดําเนินงานดังน้ี 

   1) กอสราง ตกแตง จัดแสดงนิทรรศการและจัดการ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย  ตามที่ทรงมีพระราชวินิจฉัย 

   2) สรางสวนพฤกษศาสตรพืชเกาะทะเลไทยบนเกาะแสมสารและจัดเปนแหลง
ศึกษาธรรมชาติ 

   3) พัฒนาพ้ืนที่บริเวณเกาะแสมสารและเกาะขางเคียงใหเปนแหลงเก็บรักษา 
พันธุกรรมพืชตามเกาะ 

   4) สํารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติตามเกาะทั้งในอาวไทย
และทะเลอันดามัน 

   5) ดําเนินการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชและทรัพยากรที่รวบรวมในพื้นที่    เฉพาะที่

จัดเตรียมไว 

   6) ดําเนินการปกปกพันธุกรรมพืช ชีวภาพและระบบนิเวศนของเกาะแสมสารและ

เกาะขางเคยีง 



  

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่ส่ี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 

49 

 
   7) ศึกษาและดําเนินการใชประโยชนพันธุกรรมพืชทรัพยากรชีวภาพ และสนับสนุน

การปฏิบัติงานของคณะปฏบัิติงานวิทยาการอพ.สธ. 

   9.4.3   การพัฒนาในพื้นที่เปาหมายเฉพาะที่ยังไมมีพระราชดําริหรือพระราช

วินิจฉัย  มีเพียงแนวคิดการดําเนินงานในการอนุรักษพันธุกรรมพืช ใหโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ประสานการดําเนินงานกับจังหวัดและหนวยงานตางๆ  ที่เก่ียวของ 

เพ่ือรวมกันพิจารณาวางแผนดําเนินงาน ทั้งน้ีใหพิจารณาความพรอมในดานตางๆ โดยเฉพาะเรื่อง

ความพรอมของพื้นที่ที่จะดําเนินงาน  ความพรอมของหนวยงาน  ศักยภาพของหนวยงาน  และ
ทรัพยากรดําเนินงาน  โดยใหนําแผนการดําเนินงานขึ้นทูลเกลาฯถวาย  ขอพระราชทานพระราช
วินิจฉัยกอน 

 

10.  แผนการดาํเนินงานตามกรอบการดําเนินงาน 

 เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงค เปาหมาย แนวทางและมาตรการดําเนินงานที่กาํหนดไว จึงกําหนด

กรอบการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5 ปที่ส่ี 

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) ดังน้ี 

 โดยที่มีกรอบการดาํเนินงานดังนี ้

1. กรอบการเรียนรูทรัพยากร    

 เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการบริหารจัดการ

งานปกปกพันธุกรรมพืช  งานสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช   และงานปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

โดยประกอบดวยแผนงานหลักดังน้ี 

    โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนดังน้ี       

              1.1 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 

              1.2 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

              1.3 กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

          2. กรอบการใชประโยชน 

 เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยในโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ทั้งในดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงาน

เปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวยประโยชนตอกัน   รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ใหเปนเอกภาพ  สมบูรณและเปน

ปจจุบัน โดยบรรลุจุดมุงหมายตามแนวพระราชดําริ  ประกอบดวยแผนงานหลัก ดังน้ี 
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                       โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนดังน้ี   

              2.1 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 

              2.2 กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 

              2.3 กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

           3. กรอบการสรางจิตสํานึก 

เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ

บุคคลทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรมพืชของ

ประเทศ จนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่กอใหเกิด

ประโยชนตอมหาชนชาวไทย         

              โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนดังน้ี   

              3.1 กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรกัษพันธุกรรมพืช 

                3.2 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 
วิธีการสนองพระราชดาํริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริฯ  
ของหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหอยูในกรอบการดาํเนินงาน 

หนวยงานตาง ๆ ที่มีความพรอมที่จะสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ดําเนินการเขามาประสานงานและขอแนวทางการสนอง

พระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  เม่ือศึกษาแนว

ทางการสนองพระราชดําริอยางถองแทแลว   จึงทําหนังสือขอพระราชทานพระราชานุญาต  เขา

รวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เม่ือไดรับ

พระราชทานพระราชานุญาตใหเขารวมสนองพระราชดําริแลว  หนวยงานนั้นๆ  ดําเนินการขอ

พระราชทานพระราชานุญาต  เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  รวมกันจัดทําแผนแมบทและ

แผนปฏิบัติงานกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  โดยมีกรอบการ

ดําเนินงานตามแนวทางพระราชดําริและเห็นพองตองกัน  ทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ จึงนําแผนแมบทกราบบังคมทูลขอพระราชวินิจฉัย  
ดังน้ันการดําเนินงานในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   จึง

มีขอพิจารณาเปนแนวทางดังน้ี 
1.การดาํเนินงานในพื้นที่เปาหมาย 
การดําเนินงานในพื้นที่เปาหมายของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ    โดยที่เปนพื้นที่เขารวมสนองพระราชดําริที่มีพระราชวินิจฉัยแลว  เชน หมูเกาะ

แสมสาร  พ้ืนที่หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ เชน ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  พ้ืนที่ทับลาน  พ้ืนที่หนองระเวียง  พ้ืนที่ที่
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กรมวิชาการเกษตร  พ้ืนที่บริเวณเขื่อนตางๆ  ที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยรวมสนอง

พระราชดําริ   หรือพื้นที่ที่ขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยเขารวมเพิ่ม 
2.การดาํเนินงานในทรัพยากรชีวภาพตาง ๆ 
การดําเนินงานศึกษาวิจัยของทรัพยากรชีวภาพในดานตางๆ  ใหดําเนินงานตามที่

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯมอบหมาย ในพื้นที่เปาหมายของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  หรือเปนการดําเนินการศึกษาวิจัย

ในทรัพยากรชีวภาพที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  มอบหมายให

หนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริดําเนินการ และมีความเห็นพองตองกัน            
 
การทําแผนปฏิบัติงานจะนําไปสูการจัดตั้งงบประมาณดําเนินงานประจําป   โดยในแตละ

ปใหหนวยงานฯ สงรายละเอียดใหกับโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

และโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จะใหความเห็นชอบวาเปนไป

ตามกรอบแผนแมบท  กรอบการดําเนินงานหรือไม  ทานเลขาธิการพระราชวังในฐานะ

ผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  นําความกราบบังคมทูล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย  แลวจะทําหนังสือ

ไปยังสํานักงบประมาณเพื่อยืนยันวา  เปนการสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ดังน้ันการทํากรอบแผนแมบท  แผนปฏิบัติ จึงตองเปนไปตาม

กรอบกิจกรรมของโครงการฯ   แนวทางการดําเนินงาน  การจัดทํางบประมาณที่ประหยัด 

โปรงใส  และใชเฉพาะในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เทานั้น  
 

11. ระยะเวลาดําเนินงาน 

   ระยะเวลาดาํเนินงานรวม 5 ป (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) 

12. งบประมาณดําเนินงาน  (ปรากฏในแผนปฏิบัติการ) 

 

13. องคกรการบริหารงาน 

    เพ่ือประสิทธิภาพในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ และสอดคลองกับการบริหารงาน

ภาครฐัในกระบวนการพัฒนาปกติ จึงเห็นควรกําหนดองคกรการบรหิารงานโครงการอนุรกัษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ ระยะ 5 ปที่ส่ี (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 

2554) ประกอบดวย 
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 13.1  ระดับนโยบาย ไดแก คณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหนา

สวนราชการ หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริและสนับสนุนโครงการฯ  รวมเปนคณะกรรมการ 

มีหนาที่รับนโยบายและกรอบการดําเนินงานของสวนราชการ   หนวยงาน  ในการสนองพระราชดําริ

หรือสนับสนุนโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ แตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานในพื้นที่หนวยงานสนองพระราชดําริรับผิดชอบ   โดยเสนอผานความเห็นชอบจาก

เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท ขอพระราชทานพระราชา

นุญาตแตงตั้ง เพ่ือสนับสนุนในการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  

 

  13.2   ระดับปฏิบัติ ประกอบดวย 

13.2.1 คณะที่ปรึกษาและประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีประธาน
คณะที่ปรึกษาและประสานงาน  มีหนาที่ใหการปรึกษาแกประธานคณะกรรมการโครงการฯ และ
หนวยงานตางๆ  ที่รวมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ 

                 13.2.2 คณะกรรมการดํา เนินงานโครงการอนุ รักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  สนองพระราชดําริโดยหนวยงาน  ซึ่งอาจเปนหนวยงานราชการและ

รัฐวิสาหกิจตางๆ เชน  หนวยงานระดับกรม  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย สถาบันการศึกษา

ตางๆ  เชนมหาวิทยาลัย  เปนตน  ที่เขารวมสนองพระราชดําริ  เปนคณะกรรมการดําเนินงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ของหนวยงานตางๆ  โดยที่มีหัวหนา

หนวยงาน หัวหนาสวนราชการ เปนประธานคณะกรรมการดําเนินงาน  ทําหนาที่รับผิดชอบการ

ดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ของแตละหนวยงานใน

ภาพรวมทั้งหมด                

  13.2.3 คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  สนองพระราชดําริโดยจังหวัด  ซึ่งจะเปนจังหวัดที่เขารวมสนองพระราชดําริ เปน

คณะกรรมการระดับจังหวัด  โดยมีผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดมอบหมายเปน

ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน   มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ของจังหวัดในภาพรวมทั้งหมด 
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  13.2.4  คณะปฏิบัติงานวิทยาการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีหัวหนาคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ.เปนประธาน  และมีหนาที่จัดบุคลากรเขาสํารวจ  เก็บรวบรวม  ศึกษา
พืชพรรณและทรัพยากร   ตามแผนงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ 

 

14. การจัดทําแผนปฏิบัติการ 

  14.1   หนวยงานตาง ๆ จัดทําแผนปฏิบัติการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554) และแผนปฏิบัติการประจําป โดย
บรรจุไวในแผนปฏิบัติการของกรมและกระทรวงไปพรอมกัน เพ่ือผูกพันในการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปของแตละหนวยงาน 

  14.2   แผนปฏิบัติงานที่จัดขึ้นในแตละป     จะตองคํานึงถึงผลประโยชนทั้งระยะตน

และระยะยาว ครุภัณฑและสิ่งกอสรางตาง ๆ  จะตองเปนประโยชนและตอเนื่อง 

  14.3   การปฏิบัติตามแผนงานประจําปที่จัดทําขึ้นตองไดรับความเห็นชอบจาก 

เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ เปนขั้นตน  แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี  เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย 

 

15.  แหลงที่มาของคาใชจายในการดาํเนินงาน 

                15.1   งบประมาณปกติประจําปของหนวยงาน   หรือขอตั้งงบประมาณเฉพาะจาก

สํานักงบประมาณเพื่อการรวมสนองพระราชดําริ  
  15.2   ในกรณีที่หนวยงานขอตั้งงบประมาณ   เพ่ือการรวมสนองพระราชดําริใน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จะตองไดรับความเห็นชอบจาก

เลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  ในเบื้องตนกอน  หลังจากนั้นเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จะนําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย  และประสานไปยังผูอํานวยการ

สํานักงบประมาณตอไป 

  15.3   งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  15.4   งบประมาณ กปร. 
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  สําหรับการใชจายงบประมาณเพื่อการดําเนินงานในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ตองเปนไปตามระเบียบปฏิบัติที่กําหนดไวของการของบประมาณ  

และตองเปนลักษณะประหยัด  เหมาะสม  มีความชัดเจนทุกขั้นตอน  และใชเฉพาะในโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เทานั้น  

 

16. การติดตามประเมินผล 

  16.1   การติดตามผลการดําเนินงาน  หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริตองทํา

รายงานแสดงความกาวหนาของการดําเนินงานทุก ๆ 4 เดือน เสนอใหเลขาธิการพระราชวังใน

ฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  เพ่ือทูลเกลาฯ 

ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  16.2   การประเมินผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ  ดําเนินการโดยความเห็นชอบของเลขาธิการพระราชวังในฐานะผูอํานวยการ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เทานั้น 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประมวล 

พระราชดําริ  

พระราชกระแส  

พระราชวินิจฉัย 

 

 

 



 

 

 

กรอบการดําเนินงาน 
และ 

กิจกรรมของอพ.สธ. 
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ประมวลพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

 1)  พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปกรักษายางนา 

  ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ

แรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดย

รถไฟ ตอมาเสด็จฯโดยรถยนต เม่ือเสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จงัหวดัเพชรบุรี สองขางทางมตีน

ยางขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดําริทีจ่ะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปนสวนสาธารณะดวย

พระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคเพราะมรีาษฎรเขามาทําไรทาํสวนใน

บริเวณน้ันมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจดัหาที่ใหมในอัตราทีไ่มสามารถจัดได 

 2)  พ.ศ. 2504 ปาสาธิตทดลอง 

  เม่ือไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได  จึงทรงทดลองปลูก 
ตนยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระตําหนัก

เปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้น ในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระ

ตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พรอมขาราชบริพาร เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จํานวน 

1,250 ตน ตนยางที่ทายางสูญส้ินแตพันธุกรรมของยางนาเหลานั้นยังอนุรักษไวไดที่สวนจิตรลดา 

  ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน

บริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพ่ือใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต นักศึกษาแทนที่จะตอง

เดินทางไปทั่วประเทศ 

 3)  พ.ศ. 2528 ทรงใหใชเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษพืช 

         ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอม

ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแส

ใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่น่ังไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง 

  ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณ

นําไปสูการขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ  ซึ่งเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ  แลว

อนุรักษไวอีกหลายชนิด  ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง  และสมอไทย

ในพระที่น่ังอัมพรสถานมงคล  ในขณะเดียวกันก็ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรม

ของพืชเอกลักษณในสภาวะปลอดเชื้อในอุณหภูมิต่ํา เพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชนไดใน
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อนาคต จนทําใหเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมีเน้ือเยื่อ

ขนุนที่รอดชีวิตอยูได 23 เปอรเซ็นต  

 4)  พ.ศ. 2529 ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย 

  มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เพ่ือเตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน

เปาหมายคือ หวายขอดํา หวายน้ําผึ้ง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกํา

พวน หวายงวย และหวายขี้เส้ียน เม่ือขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา และหวายตะคา

ทองแลว ก็ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลานั้นในปายาง

นาใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกที่ศูนยศึกษาการ

พัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม และที่ศูนยศึกษาการพัฒนาภู

พานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร อีกดวย 

  การดําเนินงานเกี่ยวกับหวายไดมีการขยายผลไปสูความรวมมือระหวางโครงการสวน

พระองคฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับสวนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงรวบรวมพันธุ

หวายขึ้นในพื้นที่1,000 ไร ที่ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เม่ือป พ.ศ. 2532 

และไดนอมเกลาฯ ถวายเปนสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งนอกจาก

จะเปนสถานที่อนุรักษพันธุหวายชนิดตาง ๆ ของประเทศไทยแลว ยังไดใชเปนสถานศึกษา วิจัย 

และขยายพันธุหวายเศรษฐกิจ เพ่ือใหผลประโยชนถึงประชาชนอยางกวางขวางดวย 

 5)  พ.ศ. 2529 สวนพืชสมุนไพร 

  ในป พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให 
จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา  เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมา

ปลูกเปนแปลงสาธิต  และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ  ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี

การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร  โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน 

 6)  พ.ศ. 2531 ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น 

  เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ใหดําเนินการผสมพันธุ

ผักสองชั้น (double hybridization) พรอมกันไปทั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ
และในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 1)  พ.ศ. 2535 ทรงเริ่มโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

เม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช 
กุมารี มีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ  วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการโครงการ

สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชโดยมอบใหฝายวิชาการ 

โครงการสวนพระองคฯ  เปนผูดําเนินการ สําหรับงบประมาณดําเนินงานนั้น สํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดสนับสนุนใหกับ

โครงการสวนพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โดยจัดสรางธนาคารพืชพรรณ ขึ้นในป  พ.ศ. 2536  

สําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานในทุก

กิจกรรมของโครงการฯ  
 

         2)  วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 ณ อาคารที่ประทับในสํานักงานชลประทานเขต 

1 ถนนทุงโฮเตล จังหวัดเชียงใหม 
   มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผานไปทางจังหวัดนนทบุรี 

ทอดพระเนตรเห็นพันธุไมเกายังมีอยูมาก บางพันธุอาจยังคงมีลักษณะดีอยู เชน ทุเรียน แตสวน

เหลานั้นกําลังจะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรงหวงวาพันธุไมเหลานั้นจะหมดดวย 
   พระราชทานแนวทางการอนุรักษพันธุกรรมพืช ควรอนุรักษพันธุกรรม

พืชที่มิใชพืชเศรษฐกิจไวดวย 
   ตามเกาะตาง ๆ มีพืชพรรณอยูมาก แตยังไมมีผูสนใจเทาไร จึงนาจะมีการ

สํารวจพืชพรรณตามเกาะดวย 
   พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช ควรใชวิธีปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจของพืชพรรณ และเกิด

ความปติที่จะศึกษาและอนุรักษตอไป การใชวิธีการสอนการอบรมที่ใหรูสึกกลัววา หากไมอนุรักษ

แลวจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแกตนเอง  จะทําใหเด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเปนผลเสยีตอประเทศ

ในระยะยาว 
   มีพระราชดํ าริ ใหทํ าศูนย ขอมูลพัน ธุกรรมพืช  โดยมี โปรแกรม

คอมพิวเตอรที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเปนภาพสีได เพ่ือความสะดวกในการอางอิง

คนควา  
   

 3)  วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหตาก จังหวัดตาก 
   พระราชทานแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

 การนําตนไมมาปลูกเพ่ิมเติมใหเด็กรูจักน้ัน ตองไมมีพืชเสพติด 
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   ควรใหเด็กหัดเขียนตํารา จากสิ่งที่เรียนในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
   ควรนําตัวอยางดิน หิน แร มาแสดงไวในหองพิพิธภัณฑพืชดวยเพราะใน

จังหวัดตาก มีหิน แร อยูมากชนิด 
 

 4)  วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ณ เขาเสวยกะป ในศูนยศึกษาการพฒันาหวย

ทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดาํริ จังหวัดเพชรบุรี 
   ทรงใหโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

ดําเนินการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่เกาะละวะ 
   ทรงใหอนุรักษตนหวาใหญในบริเวณพระราชวังไกลกังวล ซึ่งเขาใจวาจะ

เปนตนหวาที่ขึ้นอยูในที่น้ันกอนมีการกอสรางพระราชวัง 
   ทรงใหทําการสํารวจขึ้นทะเบียนรหัสตนพืชที่ขึ้นอยูเดิม  ในศูนยศึกษาการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
   ทรงใหวัดพิกัดตําแหนงของตนพืชที่ขึ้นทะเบียนไว 
   ทรงใหรวบรวมพันธุกรรมหวายชนิดตาง ๆ  
   ทรงใหมีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไวในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนราธิวาส 
  

5)  วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  ณ อาคารชยัพัฒนา พระราชวังดุสิต สวน

จิตรลดา กรงุเทพฯ 
   ทรงใหหาวิธีดําเนินการใหขอมูลที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหนวยงาน

ตาง ๆ ส่ือถึงกันในระบบเดียวกันได 
   ทรงใหหาวิธีการที่จะทําใหเด็กเกิดความสนใจในพืชพรรณตาง ๆ และ

เกิดความสงสัยตั้งคําถามตนเองเกี่ยวกับพืชพรรณที่ตนสนใจนั้น ซึ่งจะนําไปสูการศึกษา 

คนควาวิจัย ทดลองอยางงาย ๆ ที่โรงเรียนที่ไมมีหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดีนักก็สามารถ

ดําเนินการได หากอาจารยในโรงเรียนตาง ๆ ทําไดก็จะชวยใหเด็กเปนคนฉลาด 
 

 6)  วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
   พระราชทานพระราโชวาทใหคณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ

บริหารผูรวมสนองพระราชดําริและผูทูลเกลาฯ ถวาย ที่เฝาทูลละอองพระบาทในการประชุม

ประจําปโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
“ขาพเจายินดีและขอบคุณที่ทุกคนเขามาประชุมกันพรอมหนาในวันนี้  ดังที่ได 

กลาวมาแลววา โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ น้ี ไดดําเนินการมาเปนเวลาถึง 5 ปแลว และคิด

กันวาจะทําตอไปในชวงที่สองอีก 5 ป และคิดมาใหมวาในขั้นที่สองนี้จะทําในลักษณะไหน ที่จริง

ในเบื้องตนนั้น  ขาพเจาก็มิไดเปนนักพฤกษศาสตรหรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแมศึกษาตอนนี้

ก็คงจะสายไปเสียแลวเพราะวาขณะนี้ไมสามารถที่จะจําชื่อคน สัตว ส่ิงของไดมากเทาที่ควร แตวา
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เหตุที่สนใจในพืชพรรณหรือทรัพยากรตาง ๆ ของประเทศเรามานานแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งทาง

พืช เหตุผลที่ศึกษาเพราะถือวางายตอการศึกษาอยางอื่น เวลาไปไหนที่มีคนตามกันเยอะแยะ ถา

ศึกษาสัตว สัตวก็วิ่งหนีหมด แตพืชนั้นเขาอยูใหศึกษาได พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจวา 

นอกจากทางกรมปาไมซึ่งไดติดตอกันในครั้งแรก เบ้ืองตนเพราะวาชอบไปทองเที่ยวในที่ตาง ๆ 

ตามปาเขา ดูวาในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตรอยางไร และก็ไดศึกษาเรื่องตนไมตาง ๆ  

ตามที่กลาวมาแลวนี้ ก็ยังเห็นวามีหนวยงานของรัฐ ของเอกชน ทั้งเปนหนวยงานของราชการ เชน 

กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช ศึกษาวาพืชกี่

ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดตาง ๆ เรื่องการอนุกรมวิธาน เปนตน ก็ศึกษากันหลายแหง จึงเกิด

ความคิดขึ้นมาวานาจะมีการรวบรวมวาแตละสถาบันนั้น ไดทํางานในสวนของตนอยางไร 

ยกตัวอยางเชน พืช ก็ไดศึกษาพืชแตละแหง ไดรวบรวมนั้นชื่อตางกันหรือซ้ํากันอยางไร 

เพ่ือที่จะใหรวมกันวาทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรกันบาง ที่จริงแลวงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้เปน

เรื่องที่ทําไดยากและทําไดชา คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวนั้นครอบคลุมไมไดทั้งหมด ถามี

หลาย ๆ หนวยงานชวยกันครอบคลุมก็อาจจะไดมาก ถาตางคนตางไมรูกัน ก็อาจจะเกิดเปนที่นา

เสียดายวาจะไมไดขอมูลเต็มที่ จึงคิดวาอยากจะทําฐานขอมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใชในการ

คนควารวมไวดวยกัน ในวังมีความรูสึกวา 1 ตารางกิโลเมตรของวังน้ีก็ใหญโตพอสมควร แตวาที่จริง
แลวถาจะเอางานทุกส่ิงทุกอยางมาสุมกันยอมจะไมพอ พ้ืนที่ไมได ก็ตองทํางานอะไรที่จะประหยัด

ที่ดินที่สุด ในตอนนั้นก็เลยคิดวาทําฐานขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งใชการเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเขาถึง

ได จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเปนงานตาง ๆ ที่ ดร.พิศิษฐ ไดกลาวเมื่อสักครูน้ี ซึ่งงานที่กลาวถึงน้ีก็

เปนงานที่หนวยงานราชการตาง ๆ ไดทํามาแลวเปนจํานวนมาก และหลังจากโครงการฯ น้ีก็มีการ

ตั้งขึ้นใหม เพราะฉะนั้นก็ยังคิดวาถามีการไดประชุมกันพรอมกันอยางนี้ จะไดมาตกลงกันแนนอน

วาใครทําอะไร และในสวนที่เหมือนกัน ถาซ้ํากันโดยไมจําเปนก็อาจจะตกลงกัน แบงกันวาอันนี้

งานนี้ใครจะทํา หรืองานที่หนวยโครงการทางดานสํานักพระราชวังเคยทําอยู แตวาเมื่อมี

หนวยงานที่เขามารับผิดชอบโดยตรงรับไปทําแลว ทางสํานักพระราชวังก็คิดวานาจะตัดไดในสวน

น้ันและก็หันมาทํางานทางดานการประสานงานหรือความรวมมืออยางนี้เปนตน ซึ่งเขาใจวาก็เปน

การทันสมัยในปจจุบัน ซึ่งประเทศคอนขางจะฝดเคือง เพราะฉะนั้นทํางานอะไร ถึงแมจะเปนงาน

ที่ดี ถาตกลงกันไดแลวก็จะเปนการประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณในสวนนี้ ไม

จําเปนตองใหในหนวยงานอื่นหรือถาใหหนวยงานอื่นทําก็ตองใหทําไป และงานนี้เราอาจจะตอง

มานั่งพิจารณาคิดดูวาจะทํางานไดโดยประหยัดอยางไร บางสวนที่อาจจะยังไมจําเปนในขั้นนี้หรือ

วาทําไดไมตองเนนเรื่องความหรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใชจริง ๆ และก็

ประหยัดไปไดเปนบางสวนก็ดี 
  สวนสําหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ไดมีประสบการณในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนใน

ภาคตาง ๆ มาหลายแหง ก็เห็นวาเรื่องที่จะสอนใหนักเรียนหรือใหเด็กมีความรู และมีความรักใน

ทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผนดินนี้ก็คือ รักส่ิงที่เปนสมบัติของตัวเขา การที่ใหเขารักษา

ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ทําไดโดยสรางความรักความเขาใจ ถาใครไมรูจักกัน เรา

ก็ไมมีความสัมพันธ ไมมีความผูกพันตอกัน แตวาถาใหเขารูจักวาส่ิงน้ันคืออะไร เขาจะรูสึกชื่นชม
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และรักหวงแหนในสิ่งน้ันวาเปนของตนและจะทําใหเกิดประโยชนได เคยไดแนะนําโรงเรียนตาง ๆ 

ที่ไดไปเยี่ยมไมเฉพาะแตโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ น้ี โรงเรียนทั่ว ๆ ไปดวยวา นอกจากพืช

พรรณแลว ส่ิงที่มีในธรรมชาติหรือส่ิงที่หาไดงาย ๆ น้ันก็อาจจะเปนอุปกรณการสอนในวิชาตาง ๆ 

ไดหลายอยางแมแตวิชาศิลปะก็ใหมาวาดรูปตนไม ไมตองหาของอื่นใหเปนตัวแบบ หรือในเรื่อง

ภาษาไทยการเรียงความก็อาจชวยในการเขียนรายงานทําใหหัดเขียนหนังสือหรือแตงคําประพันธ

ในเรื่องของพืชเหลานี้ได หรือเปนตัวอยางงานศึกษา งานวิทยาศาสตร หรือวิชาอื่น ๆ ดังที่ ดร.
พิศิษฐ ไดกลาวมา ในที่น้ีที่ยังไมเคยกลาวคือเรื่องของวิชาการทองถ่ิน ซึ่งเปนนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการอยูแลว ที่วาจะใหนักเรียนไดศึกษาความรูทองถ่ิน นอกจากความรูที่เปน

มาตรฐานจากสวนกลางมาแลว แมแตตําราก็มีการสงเสริมใหครู อาจารยในทองถ่ินนั้นไดรวบรวม

ความรูหรือไดแตงขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวิชาการทางดานศิลปวัฒนธรรม อาชีพทองถ่ิน แตใน

ดานของธรรมชาติน้ันยังมีคอนขางนอย เทาที่ไปแนะนํามาในเรื่องของการอนุรักษทรัพยากรนั้น 

ไดเสนอวาไมใชเปนเฉพาะที่วาจะใหเด็กนักเรียนปลูกปาหรือวาใหอนุรักษดินปลูกหญาแฝกอยาง

เดียวก็จะพยายามจะใหออกไปดูขาง ๆ โรงเรียนวาที่น่ันมีอะไรอยู และตนไมน้ันชื่ออะไร เปนอะไร 

พอดีมีประสบการณจากการที่ไดเคยออกไปสงเสริมในเรื่องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ที่เริ่ม

ทํางานเมื่อ พ.ศ.2523  ในชวงนั้นออกไปทํางานก็ทํางานอยางคอนขางจะเบี้ยนอยหอยนอย คือ

เงินไมคอยมีตองออกเองบาง ทําใหไมมีเงินที่จะสงเสริมเรื่องเมล็ดพันธุผัก หรืออุปกรณเครื่องใช

มากนัก ไดครบทุกแหงก็ใหใชพืชผักในทองถ่ินนั้น เขาก็รูและก็มีชื่อพื้นเมือง แตวาพอเอาเขาจริง 

แมแตชื่อวิทยาศาสตรยังไมมีใครแนใจวาชื่ออะไร ก็นํามาศึกษา และเวลานี้ก็ไดเห็นวามีการศึกษา

อยางกวางขวาง คือ ไดศึกษาวาคุณคาทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหลานั้นมีอะไรบาง และไดมีการ

วิเคราะหพิษภัยของพืชเหลานั้นไวดวย เดิมเทาที่คิดก็ยอมรับวาไมไดคิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นวา

คนรับประทานกันอยูประจําก็ยังมีอายุยืน แตเห็นวาจากการวิจัยของนักวิชาการก็ไดทราบวามีพืช

พ้ืนบานบางอยางที่รับประทานกันอยูมีพิษบาง ทําใหเกิดความคิดที่วาถาบริโภคกันในสวนที่เปน

ทองถ่ินก็อาจจะไมเปนพิษเปนภัยมาก เพราะวาในวันนั้นเก็บผักชนิดนี้ไดก็นํามาบริโภค อีกวันก็

เก็บไดอีกอยางก็นํามาบริโภค แตถาสมมติวาเปนการสงเสริมเปนโครงการขึ้นมาแลว ก็จะมีการ

ขยายพันธุเปนจํานวนมาก และก็รับประทานอยางนี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายตอรางกายเปน

อยางยิ่งก็อาจจะเปนได อันนี้ที่ยกตัวอยางแสดงวาวิชาการนี้แตกแขนงไปหลายอยาง และมี

การศึกษาไดหลายอยาง และก็มีบุคคลหลายคนที่ชวยกันคิดชวยกันทํา ถาจะชวยกันจริง ๆ น้ี ก็

อาจจะตองแบงหนาที่ ถึงขั้นตอนนี้ก็ตองแบงหนาที่กันเพื่อที่จะแบงในดานปริมาณงานที่ทําหรือ

งบประมาณที่ทํา ก็ไดรับการสั่งสอนจากผูหลักผูใหญอยูเสมอวา ถาคนเรามีความคิดพุงแลนอะไร

ตาง ๆ นานา ก็คิดได แตถึงตอนทําจริง มีขั้นตอนเหมือนกัน การใชคนใหทําอะไรนี่ ก็ตองคิดถึง

กระบวนการวา จะไปถึงเปาหมายที่เราตองการนั้น จะตองใชทั้งเงินใชทั้งเวลา ใชทั้งความคิดความ

อานตาง ๆ ซึ่งจะไปใชใครทําก็ตองใหแนใจวา เขาเต็มใจหรืออาจเต็มใจแตวาภารกิจมากมีเวลาจะ

ทําใหเทาใด หรือเขาอาจทําใหดวยความเกรงใจเราแลววาทีหลัง อยางนี้เปนตน ก็บอกวาไม

เปนไร เพราะวาเวลาทําอะไรก็มิไดบังคับ ก็ขอเชิญเขารวมชวยกัน แตถาคนใดมีขอขัดของหรือมี

ขอสงสัยประการใด ก็ไถถามกันไดไมตองเกรงใจ เพราะถือวาทํางานวิชาการแบบนี้ไมเคยจะคิดวา



     

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่ส่ี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 
 

61 
 

 

โกรธเคือง ถาใครทําไมได ไมไดก็แลวไป ก็ทําอยางอื่นทําอยางนี้ไมได ก็ตองทําไดสักอยาง คิดวา

โครงการนี้ขั้นตอนตอไป อาจจะตองดูเรื่องเหลานี้ใหละเอียดยิ่งขึ้น ใครทําอะไรได และประโยชน

อาจจะมีอีกหลายอยาง เชน งานบางอยางหรืออยางพืชนี้จะมีประโยชนในเชิงธุรกิจไดอีกก็มีดวย

ซ้ํา ถาเราทราบสรรพคุณของเขาและนํามาใช ในสวนที่วาถาขยายพันธุแลวอันตราย คือ การ

ขยายพันธุเหลานี้ก็อาจจะเปนการชวยในเรื่องของการสงเสริมอาชีพใหแกราษฎรเพิ่มขึ้นอีกก็อาจ

เปนได ทั้งน้ีก็ตองไมละเลยในเรื่องของวิชาการ ส่ิงที่ถูกตองอะไรที่เปนคุณ อะไรที่เปนโทษ และยงัมี

เรื่องที่เกี่ยวของในเรื่องของงาน ของเงิน ในที่น้ียังมีเรื่องเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของที่ดิน อาจจะ

ตองมีการกําหนดแนนอนวาที่ดินนั้นอยูในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะใด ศึกษาใน

เรื่องของกฎหมายใหถูกตองวาใครมีสิทธ์ิหรือหนาที่ทําอะไรบาง ใครทําอะไรไมได เรื่องเหลานี้เปน

เรื่องที่จะตองศึกษา เปนเรื่องที่จะตองจุกจิกมากอีกหลายอยาง ที่พูดนี้มิไดหมายความถึงวาจะเปน

การจะจับผิดวาใครทําผิดใครทําถูก แตวางานโลกปจจุบันนี้ ทําอะไรก็รูสึกวาเรื่องการรักษา

มาตรฐานนั้นเปนเรื่องสําคัญ เพราะวาตอไปงานนี้เราอาจจะไมใชจํากัดอยูแตภายในประเทศ 

อาจจะตองมีการติดตอไปถึงประเทศอื่นดวย เปนการสรางความเจริญใหแกประเทศ เพราะฉะนั้น

จะตองมีการทํางานในลักษณะที่คนอื่นยอมรับได น่ีก็เปนความคิดเกี่ยวกับโครงการนี้” 
  

7)  วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพระราชทานพระราชดําร ิ

กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และนายพิศิษฐ วรอุไร ประธาน

คณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เม่ือคราวนํา

คณะเจาหนาที่มูลนิธิ TOTAL และเจาหนาที่ปาไมจากประเทศฝรั่งเศสเขาเฝาถวายรายงานการ
สํารวจเบื้องตนที่เกาะแสมสาร โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังน้ี 

 ใหดําเนินการทั้ง 9 เกาะ เกาะแสมสารและเกาะขางเคียง 
 ใหศึกษาตั้งแตยอดเขาจนถึงใตทะเล 

   ใหมีการรวบรวมพันธุไมนานาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน้ํา โดยเนน

ระบบนิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงสัตวตางๆ ดวย นอกจากนี้ไดรวมเอาเกาะเล็ก ๆ 

รอบเกาะแสมสารเขาในโครงการในลักษณะผสมผสาน  เน่ืองจากอยูใกลกันและมีความคลายคลึง

กันในหลาย ๆ ดาน ใหทําการสํารวจทั้งดานภูมิศาสตร ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แรธาตุ ฯลฯ ไป

พรอมๆ กัน 
  

8)  วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 
เม่ือวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานพระราชดําริเพ่ิมเติมในคราว 

เสด็จฯ ทอดพระเนตรความกาวหนาในการดาํเนินโครงการฯ ณ เกาะแสมสาร ดังน้ี 
 ใหแสมแสรเปนแหลงศึกษา 

   การดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ เกาะแสมสารควรพิจารณาหาแหลงนํ้าจืดใหเพียงพอ 
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   แนวการดําเนินโครงการ 
   - การดําเนินงานในเบื้องตน อาคารสิ่งกอสราง ควรทําในลักษณะชั่วคราว

และเรียบงาย ไมควรจัดใหมีที่พักนักทองเที่ยว และใหชมรมอาสาสมัครเขามาชวยดําเนินการใน

ดานการเรียนรู การเผยแพรผลการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ 
   - ควรจัดกลุมเยาวชนเขามาศึกษาธรรมชาติในลักษณะ organized tour 
โดยใหความสําคัญตอกลุมเยาวชนที่มีฐานะยากจน สอนใหรักธรรมชาติใหรูวาทําอะไรได   ทํา

อะไรไมได ยังไมควรที่จะโฆษณาประชาสัมพันธการเดินทางมาทองเที่ยวใหมากนัก ใหใชเปนที่

สําหรับใหอาจารย นิสิต นักศึกษาเขามาใชทําการศึกษาวิจัยได 
 

9)  วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2541 ณ เกาะแสมสาร 
พระราชทานแนวทางในการดําเนินงานโครงการอนรุักษพันธุกรรมพชือันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริฯ ณ เกาะแสมสารเพิม่เติม ดังน้ี  
“เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิเวศนเปลี่ยนงาย ใหจัดเกาะแสมสารเปนที่ 

ศึกษาและใหนําเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนดอยโอกาสเขามาศึกษา” 

  

10)  วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2543 ณ หองประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 

50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  พระราชทานพระราโชวาทใหผูเขารวมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน 
  “โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดเริ่มตนขึ้นราวป 

พ.ศ. 2535 เพ่ือเปนการสงเสริมใหสถาบันตาง ๆ ที่มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ และ

บุคคลที่สนใจไดมีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย ได

ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร ไดรวบรวมเปนหลักฐานไวและเพื่อเปนส่ือในระหวางสถาบันตาง ๆ 

บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศึกษาใหสามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน เพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน 

สามารถที่จะดําเนินการไปกาวหนาเปนประโยชนในทางวิชาการได สวนโครงการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนนั้น ก็เปนงานที่สืบเนื่องตอจากงานอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ิงจะไดเดินทาง

ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคตาง ๆ ทั่วประเทศ ไดเห็นวา

โรงเรียนบางแหงน้ันมีภูมิทัศนที่รมรื่นมีพืชพันธุหลายชนิด ในวิชาเรียนของนักเรียนที่จริงตั้งแต

เปนเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็มักจะสอนใหนักเรียนศึกษาถึง

โลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการที่ศึกษาของใกลตัวไดแก พืชพรรณที่มีอยูในธรรมชาติ

น้ัน ก็เปนส่ิงที่งาย ไมเสียคาใชจายสูง และมีประโยชนเพ่ิมประสบการณแกนักเรียนในดานตาง ๆ 

ได จึงเห็นวางานที่คนในระดับที่เปนผูใหญไดทําไดศึกษาในพืชพรรณตาง ๆ แมแตเด็กระดับเล็กก็

นาจะไดประโยชนดวย โรงเรียนบางแหงก็ตั้งอยูในที่ทุรกันดาร แตก็ยังมีพืชพรรณตาง ๆ ขึ้นอยู ที่

คนอื่น ๆ นอกพื้นที่จะเขาไปศึกษาไดยาก ทั้งนักเรียนและผูปกครองก็อาจจะมีความรูน้ันมากกวาคน
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อื่น ๆ นักเรียนก็อาจจะเรียนจากผูปกครองของนักเรียน เปนเรื่องของภูมิประเทศทองถ่ินวาพืช

ชนิดนี้คืออะไร  แลวก็ไดศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหมที่ครูบาอาจารยส่ังสอน หรือมี

ปรากฏในหนังสือ  นอกจากนั้นการศึกษาเรื่องพืชพรรณ  นาจะเปนประโยชนตอนักเรียนในแง

ตาง ๆ ได คนที่ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ไดรับความสุขความสบายใจ มีความคิดในดานสุนทรีย ดาน

ศิลปะในแงตาง ๆ อาจจะศึกษาหรือใชเปนอุปกรณการศึกษาในหมวดวิชาตาง ๆ ทั้งในเรื่องของ

วิทยาศาสตรและมนุษยศาสตร ซึ่งครูและนักเรียนโรงเรียนไดนํามาปฏิบัติ แตละโรงเรียนก็มี

ความคิดแตกตางกันไป หรือวาบางอยางก็เหมือนกัน บางอยางก็แตกตางกัน ก็เปนเรื่องที่ดีถาทุก

โรงเรียนสามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน หรือวานําผลงานมาบันทึก

ลงในสื่อตาง ๆ ที่จะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนกันได จึงเห็นวาในการจัดงานในลักษณะนี้นาจะเปน

ประโยชนตอนักเรียนที่เขารวมโครงการ และนักเรียนในโรงเรียนอื่น ๆ ที่ยังไมไดเขารวมโครงการ 

ขอแสดงความยินดีดวยกับโรงเรียนที่ไดรับรางวัล และโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานของสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนเอาไวได พวกที่รักษามาตรฐานไวไมได ก็ไมตองเสียอกเสียใจไป เพราะการ

ที่จะจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานก็ไมใชของที่งาย   และโรงเรียนที่อยูในลักษณะ

ตาง ๆ ก็อาจจะไมสามารถที่จะปฏิบัติงานในดานนี้ไดอยางเต็มที่ทุกแหง ก็ถามีความพยายามก็

ขอใหพยายามตอไป แตวาถามีกิจกรรมในดานอื่นที่เรงดวนกวา ทําไมได ก็ไมตองเสียใจที่ไมได

รางวัล หวังวาการศึกษาเทาที่ปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติตอไปในอนาคต มีประโยชน ในการที่จะได

เพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ ที่นักเรียนจะตองศึกษาตอไปในระดับสูง หรือวาเพิ่มพูนความรูตาง ๆ 

ในดานวิชาชีพ ซึ่งนักเรียนก็อาจจะนําไปประกอบอาชีพไดตอไป ยกตัวอยางเชน มีนักเรียนบาง

โรงเรียนที่ศึกษาในดานของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร น่ันก็จะใชเปนอาชีพในอนาคตเปนตน 

หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งน้ี ทั้งครูนักเรียนและผูเกี่ยวของมี

ความสุขสวัสดีทั่วกัน” 
 
 11)  วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544  
  นายแกวขวัญ  วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา นายปานเทพ กลาณรงคราญ เลขาธิการ กปร. และดร.พิศิษฐ วรอุไร ประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ไดเขาเฝาทูล

ละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคารชัยพัฒนา สวน

จิตรลดา เน่ืองในโอกาสที่นําผูบัญชาการทหารเรือและคณะเขาเฝานอมเกลาฯ ถวายพื้นที่จัดตั้ง

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมีพระราชดําริสรุปไดดังน้ี 
   ทรงยินดีที่กองทัพเรือสนองพระราชดําริในการอนุรักษทรัพยากรซึง่ทาํได

เปนอยางดีมาโดยตลอด ทั้งที่ภารกิจหลักคือการปองกันราชอาณาจักร 
   การทําพิพิธภัณฑน้ีในดานการกอสรางควรทําเปนอาคารถาวร โลงกวาง 

ดูแลรักษาสะดวกงาย ซึ่งจะเปนการประหยัดงบประมาณ ดังที่ทอดพระเนตรที่พิพิธภัณฑการกีฬา

ของกรมพลศึกษา สวนทาเทียบเรือ ขอใหนําไปพิจารณาทบทวน 
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  ในดานสาระจะตองใชเปนการสอนและปรับปรุงใหใหมทันเหตุการณอยูเสมอ 

ดังที่ทอดพระเนตรที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
  ในดานการจัดแสดงผลงานวิชาการ ควรคํานึงถึงการซอมบํารุง การใชอุปกรณ

ชวยแสดงที่ซับซอนอาจชํารุดงาย ทําใหตองซอมแซมบอย การลงทุนก็อาจสูง ไมประหยัด 
  ในดานการจัดการ ควรใหมีคนเขามาชมที่พิพิธภัณฑมากกวาที่จะไปรบกวนบนเกาะ

เน่ืองจากเกาะมีขนาดเล็ก เม่ือทําเสร็จแลวใหลูกทหารเรือเขามาชมและพิพิธภัณฑน้ีควรมีรายได 
  ในดานงบประมาณ ทางกองทัพเรือควรชี้แจงสํานักงบประมาณวา กองทัพเรือ

ทํางานนี้เพ่ือความมั่นคงของประเทศ 
   ทรงรับทราบเรื่องตําแหนงของอาคารที่จะปรับเปลี่ยนจากอาคารเล็ก

หลายหลังเปนอาคารใหญ ซึ่งตองดูในพื้นที่จริงอีกครั้งวาอยูในตําแหนงที่เหมาะสมเห็นทะเลกวาง

และเกาะตาง ๆ 
   ทรงรับทราบเรื่องการดูแลพิพิธภัณฑฯ น้ีวา หนวยสงครามพิเศษทางเรือ 

กองทัพเรือเปนผูดูแลตามคํากราบบังคมทูลของผูบัญชาการทหารเรือ 
 
 12)  วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปดการแสดงนิทรรศการและประชุมวิชาการ  

ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย สรุปไดวา 

  “…งานการอนุรักษพันธุกรรมพืชนี้ไดดําเนินมาเปนเวลาหลายป เริ่มตั้งแตที่

เขาใจวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหาพรรณพืชตาง ๆ ที่หายากมาปลูกเอาไวเพ่ือคนรุน

หลังจะไดเห็นไดศึกษาตอไป และก็มีงานดานวิชาการตาง ๆ ที่ทํากัน ในประเทศไทยมีหนวยงาน

หลายหนวยที่สนใจในเรื่องการอนุรักษพันธุกรรมพืช เพ่ือการศึกษาพืชพรรณตาง ๆ ที่มีอยูใน

ประเทศ โครงการนี้มีจุดประสงคสําคัญที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ที่ไดทํางานมาไดมีโอกาสแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นหรือแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน รวบรวมขอมูลเพื่อทําใหวิชาการดานนี้กาวหนา

ไปและเปนการประหยัดเพราะแทนที่ตางคนตางทํา  งานไหนที่มีผูทําแลวจะไดรวมกันทําโดยไมให

ซ้ําซอนกัน ในวันนี้ไดมีการมอบฐานขอมูลทางดานพืชใหหนวยงานตางๆ กอนนี้ในหนวยงานตาง ๆ 

มีหอพรรณไม เชน ที่กรมปาไม มีหอพรรณไมโดยมีพืชที่นักวิชาการ นักวิจัย ไดเก็บตัวอยางพรรณ

พืชแหง เก็บไวเปนเวลาเกือบรอยปแลว ตัวอยางพรรณไมเหลานี้ก็เปนส่ิงที่มีคาสูง จะเปน

ประโยชนในดานการศึกษา แตของเหลานี้ยอมเกาแกไปตามกาลเวลา แตสมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่

จะรักษาส่ิงเหลานี้เพ่ือใหนักวิชาการไดศึกษากันไดก็เลยไดคิด ชวยกันทําโครงการในการถายรูป

และถายขอมูลพรรณไมเพ่ือเปนฐานขอมูล แตในการเก็บฐานขอมูลนี้ถาเก็บไวแหงเดียวก็อาจสูญ

หายได ก็มีความคิดกันวาจะใหหนวยงานตาง ๆ ชวยกันเก็บ ที่หน่ึงเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมี

ขอมูลเอาไว  ไม สูญหายไปจากประเทศไทย  ฐานขอมูลนี้ เปนของที่ มีค า  ตองช วยกัน 
ดูแลใหดีและผูที่จะมาใชก็ตองดูแลใชใหถูกตอง ใหเปนประโยชนแกประเทศไทย แกมนุษยชาติ

ตอไป โครงการแบบนี้ไมใชวาจะทําสําเร็จในเวลาสั้น ๆ ตองมีโครงการระยะที่หน่ึง ระยะที่สอง และ

ระยะตอ ๆ ไป การจัดการประชุมน้ีก็เปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนความรูในระดับ



     

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่ส่ี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 
 

65 
 

 

นักวิชาการ และการจัดนิทรรศการจะมีโอกาสใหคนที่สนใจไดมาดูไดมาศึกษาแลวก็ทราบถึงพืช

ตาง ๆ ตอไปก็ตองศึกษาเรื่องสัตวส่ิงมีชีวิตและสิ่งธรรมชาติตาง ๆ ซึ่งของพวกนี้เปนส่ิงนาสนใจ 

เม่ือสนใจแลวก็จะมีความรูสึกอยากปกปกรักษา ไมทําลายใหเสียหายสูญส้ินไป ก็เปนการชวย

อนุรักษเปนอยางดี…” 

 
 13)  วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ไดมีพระราชดําริกับนาย

พรชัย  จุฑามาศ รองผูอํานวยการโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ณ อาคารชัยพัฒนา สวน

จิตรลดา สรุปไดดังน้ี 
   ขอมูลโครงการพันธุกรรมพืชฯ ในสวนของโฮมเพจโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชฯ ทรงเห็นวาดีแลวที่เจาหนาที่โครงการฯ ทํากันเอง เพราะไปจางคนอื่นทําจะชาและ

อาจไมไดตามที่ตองการ อีกทั้งการที่จะปรับปรุงขอมูลก็ทําไดสะดวกกวา สําหรับ website 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ใหไวที่เครือขายกาญจนาภิเษก 

NECTEC โดยจะทรงประสานให 
   ทรงใหดําเนินการเชื่อมขอมูลกันระหวางศูนยขอมูลพรรณพฤกษชาติ หอ

พรรณไม กรมปาไม กับศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และทรงใหดําเนินการทํา

ฐานขอมูลพรรณไมแหงโดยการบันทึกภาพตัวอยางพรรณไมแหง บันทึกลงแผน photo CD และ
บันทึกขอมูลพรรณไมเม่ือแลวเสร็จใหทําสําเนาใหหนวยงานนั้น ๆ 
   ใหมีการประชุมผูเชี่ยวชาญดานพฤกษศาสตรอนุกรมวิธานและผูที่

เกี่ยวของในเรื่องการจัดโปรแกรมเงื่อนไขเวลาเปดขอมูลและใหมีการทํารายละเอียดการขอใช

ขอมูล  
   พ้ืนที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ 

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เน้ือที่ 395 ไร อาคาร 21 หลัง เปนพื้นที่ราชพัสดุ ใชเปนพื้นที่

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช หองปฏิบัติการเริ่มดําเนินการป พ.ศ. 2543 มีพระราชวินิจฉัยวา 

“หากหนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตร หรือหนวยใดมีความจําเปนที่จะยายไปใหทํา 

เปนโครงการเฉพาะไปกอน” 
   การกอสรางพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย   พ้ืนที่บริเวณ
เขาหมาจอของกองทัพเรือ  มีพระราชวินิจฉัยวา  

“ใหกองทัพเรือขอจาก กปร. เอง สําหรับพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล 
ไทยเมื่อเสร็จแลวใหกองทัพเรือดูแลรับผิดชอบ จัดการ   โดยทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนฝายวิชาการ ใหมีการศึกษาตอเนื่อง” 
   องคประกอบคณะกรรมการโครงการอนุรักษ พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ โปรดเกลาฯ  
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ใหนายแกวขวัญ วัชโรทัย เปนประธานคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรม 
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และให ดร.พิศิษฐ วรอุไร เปนที่ปรึกษา นายพรชัย จุฑามาศ 

เปนรองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และรับส่ังให

นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี มาดูโครงการเนื่องจากทํางานดานนี้หลายโครงการ จะได

ทราบวาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินการอยางไรบาง 
 
   โครงการศึกษาทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทย เปนโครงการที่

แยกตางหากจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ” โดยเปนของโครงการ
สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา แตปฏิบัติงานโดยเจาหนาที่ของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
  

14)  วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 
พระราชทานพระราชดําริกับนายปานเทพ กลาณรงคราญ เลขาธิการ กปร. ณ วัง 

ไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สรุปความวา ขอใหสํานักงาน กปร. และโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ รวมกันจัดทําแผนแมบทเพื่อใชเปนกรอบใน

การดําเนินงาน โดยไมควรจะขยายพื้นที่ดําเนินการออกไปมาก 
  
 15)  วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 

พระราชทานพระราชดําริกับกองทัพเรือ ในวโรกาสเสด็จพระราชดําเนินทรงวาง 
แผนจารึกพระราชกระแส  และทอดพระเนตรความกาวหนาของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือนั

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  กองทัพเรือ ณ เกาะแสมสาร  ดังน้ี 
มีพระราชกระแสตอผูบัญชาการทหารเรือ ณ เนินจุดที่ 2 หลังจากรับฟงการถวาย 

รายงานฯ และทอดพระเนตรแบบจําลองพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ความวา  
 

"เม่ือสรางทาเทียบเรือแลว คนคงขึ้นไปที่เกาะกันมาก" 
 ในการนี้ผูบัญชาการทหารเรือไดกราบบังคมทูลวา 
  "คงไมมากเพราะอยูในพื้นที่กองทัพเรือ" 

มีพระราชกระแสตอนักเรียนนายเรือ ชั้นปที่ 3 และปที่ 4 ณ ชายหาดหนาอาคาร 
ทรงงาน ความวา 

 "เปนโอกาสดทีี่นักเรียนไดมาเรียนรูในวนันี้  เปนความรูที่ไมมีในโรงเรียนปกติ  

ซึ่งเปนหนาทีข่องทหารเรือ ที่จะทาํงานรวมกับประชาชน ในการดูแลประเทศไทยอีกแงหน่ึง " 
ทรงมีพระราชกระแสกับผูที่รวมโตะเสวยพระกระยาหารวาง ณ อาคารทรงงาน 

ความวา 
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  "…ที่เกาะแสมสารจะทําแบบเกาะปอรเกอรอลสไมได เพราะเกาะของเราเล็ก  

ฉะนั้นควรใหคนมาดแูลวกลับไป ไมมีที่ใหคาง…" 

           "… ทําที่น่ีใหเรียบรอย ไมตองไปที่อื่น เพราะทีอ่ื่นไมสามารถคุมคนได…" 

          "… การกอสรางเอาแคน้ี…" 
 

16)  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546    
ทรงพระราชทานพระราโชวาท  ในการเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ   

ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแหงชีวิต  ณ หองประชุม สํานักพระราชวัง พระราชวังดุสิต ไดความวา 

“ขาพเจายินดีและขอบคุณทุกทานที่มาพรอมกันในวันนี้   ดังที่ไดทราบแลววา 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดดําเนินมา 10 ปแลว ซึ่งที่ผานมา

เห็นไดชัดวามีหลายหนวยงานที่ดําเนินงานในลักษณะ ใกลเคียงกัน  แตหนวยงานใดหนวยงาน

หน่ึงหรือสถาบันใดสถาบันหนึ่งจะทํา ครอบคลุมใหประสบผลสําเร็จนั้นทําไดยาก  ตองรวมมือ

รวมใจและวางแผน รวมกัน  ตกลงกันใหแนนอนวาใครจะทําสวนใด  เพ่ือใหการศึกษาไมซ้ําซอน 

เกิดความสมบูรณในการศึกษาวิจัย เกิดความกาวหนาและเปนประโยชนทางวิชาการ  การประชุม

ในครั้งน้ีเปนการตอเนื่องใหเห็นวาโครงการแบบนี้ใชวาจะสําเร็จในเวลาสั้นๆ ที่ตองมีโครงการใน

ระยะที่หน่ึง  ระยะที่สอง  โดยที่ขณะนี้อยูใน ระยะ 5 ปที่สาม และจะมีระยะตอๆ ไป  การประชุม

น้ีเปนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ิมพูนความรูระดับนักวิชาการ ได เพ่ือเปนการสงเสริมให

สถาบันตาง ๆ มีหนาที่ในการศึกษาพืชพรรณตางๆ  และบุคคลที่สนใจไดมี โอกาสปฏิบัติงาน ที่

ศึกษาพืชพรรณตางๆ  ที่มีอยูจํานวนมากในประเทศไทย  ไดศึกษาวิธีการทาง วิทยาศาสตรได

รวบรวมเปนหลักฐานไว   และเพื่อเปนส่ือในระหวางสถาบันตางๆ บุคคลตาง ๆ ที่ทําการศกึษาให

สามารถรวมใชฐานขอมูลเดียวกัน  เพ่ือใหการ ศึกษาไมซ้ําซอน สามารถที่จะดําเนินการให

กาวหนาเปนประโยชนในทาง วิชาการได  ทําใหเห็นวาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ได

กลายเปนศูนยรวม ของผูมีความรู ความสามารถ และเสียสละ พรอมที่จะเปนพลังที่สําคัญของ 

แผนดิน เกิดประชาคมวิจัยและวิชาการที่มีศักยภาพสูง งานของโครงการฯ ในปจจุบันไดเกี่ยวของ

กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไมเฉพาะแตพืชเทานั้น ส่ิงไรชีวิตเชน หิน ดิน แร  และ

ส่ิงมีชีวิตแทบทุกประเภทก็อยูในเปาหมายดวย เชนกัน ทั้งหมดลวนมีผลกระทบที่สําคัญตอความ

อยูรอดของชาติ และประการที่สําคัญที่สุดคือการรวมงานของผูคนจากหลายสถาบันที่มีทั้ง

ธรรมชาติของการ ทํางาน ที่เหมือนกันและตางกัน  แตมาทํางานดวยจุดมุงหมายเดียวกันคือการ 

รวมสนองพระราชดําริ ในการเรียนรูทรัพยากร  การใชประโยชน และการสรางจิตสํานึกของคน

ในชาติ ซึ่งจะนําไปสูมรรคผลที่ยั่งยืน การปฏิบัติที่กําลังดําเนินอยู ในขณะนี้ เปนการสราง

วัฒนธรรมใหมของการทํางาน หวังวาทุกคนคงไดรับประโยชนในการมารวมประชุมในครั้งน้ี  ทั้ง

คณาจารย นักวิจัย ครู นักเรียน และผูเกี่ยวของมีความสุขสวัสดีทั่วกัน” 
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 17)  วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 ทรงมีพระราชวินิจฉัยในการจัดตั้งศูนยเรียนรู 

อนุรักษ พัฒนา และใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง  ไดแก  
1.  ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯคลองไผ  ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
2.  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  อําเภอไทรโยค  

จังหวัดกาญจนบุรี (แปลง 905) 
           
    18)  วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547  

ทรงมีพระราชวินิจฉัย จากสถานการณที่มีผลจากอนุสัญญาความหลากหลายทาง 

ชีวภาพ  และสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ที่ รล  

0008/3133 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ในเรื่อง “สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย

พันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร” 

           “หากผลการวิจัย และประชาพิจารณ ประเทศไทยยังไมพรอม ก็ขอใหชะลอไป

กอน ระหวางนี้ ขอใหนักวิชาการทุกฝายรวมมือกัน เตรียมคนใหพรอมโดยเรงดวน เพราะวันที่

จําเปนตองรับการนี้ ตองมาถึงสักวันหนึ่ง”        

 

19)  วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่อง DNA Fingerprint 

ทรงมีพระราชกระแส  ในเรื่อง “การดําเนินการ ใหมีการทํา DNA Fingerprint” 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กับนายพรชัย 

จุฑามาศ  ความวา 
                 “ ไดไปกับ สมศ. (สํานักมาตรฐานการศึกษา)มา  เห็นวาโรงเรียนยังสัมพันธกับ

ชุมชนนอย ทําอยางไร ใหชุมชนมาใหโรงเรียน โดยเฉพาะนักเรียน  ชวยในการอนุรักษพันธุกรรม

พืช และใหมีการทํา DNA Fingerprint  ในโรงเรียน”  
 

20)  วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  “ทรัพยากร 

ไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว” ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  “ขาพเจายินดีที่ไดมาพบกับทานทั้งหลายอีกวาระหนึ่งในวันนี้ โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินงานมาถึงปน้ีเปนปที่ 12 โครงการฯ รวมแรง

รวมใจกับหนวยงานและสถานศึกษา หลายหนวยงาน หลายสถาบัน ปฏิบัติงานดานศึกษาและ

อนุรักษพันธุพืชตางๆ ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร และรวบรวมผลการศึกษาวิจัยไวเปนหลักฐาน 

เปนศูนยรวมขอมูลทางพันธุกรรมพืชที่สถาบันการศึกษาตางๆ  และผูสนใจสามารถเขารวมใช
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ฐานขอมูลได ปจจุบันงานของโครงการฯ มิไดจํากัดเพียงศึกษาอนุรักษพันธุพืชเทานั้น แตขยายวง

กวางไปถึงการศึกษาเพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอื่นดวย เชน ดิน หิน แร และสิ่งมีชีวิตทุก

ประเภท ทุกส่ิงที่กลาวมาลวนแตมีความเกี่ยวพันกัน ส่ิงหน่ึงส่ิงใดขาดไปก็จะกระทบตอการดํารง

อยูของชาติและประชาชน นอกจากศึกษาสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติแลว การใหความรูแก

ประชาชนก็เปนส่ิงสําคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการใชประโยชนจากธรรมชาติอยางเหมาะสม วิธี

สงวนรักษา  เพ่ือทุกคนจะไดใชประโยชนรวมกัน อยางยั่งยืนตลอดไป การประชุมครั้งน้ีมี  

คณาจารย  นักวิจัย  นักเรียน  นักศึกษา  และเกษตรกรจํานวนมาก  เขารวมแลกเปลี่ยน

ประสบการณและขอคิดเห็น  ขาพเจาหวังวาทุกทาน จะไดรับประโยชนจากการประชุมโดยทั่วกัน”   
 
21)  19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพันธุกรรมเห็ด 

ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว”   
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง

ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548  

ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย  จุฑามาศ  ระหวางเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการสรุปของ

หนวยงาน สวนราชการ ที่สนองพระราชดําริฯ บอรดนิทรรศการ ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ 
             พระราชกระแสโดยสรุป  
                  “ ใหทําเรื่องพันธุกรรมเห็ด มีพระสหายทํางานรวมกับตางประเทศ  ขอมูลและ

พันธุกรรมเห็ด ถูกนําเอาไปหมด” 

 
  22)  19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพื้นที่ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ คลองไผ 

ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว”  
ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง

ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 19 - 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

ทรงมีพระราชกระแสกับนายพรชัย  จุฑามาศ ระหวางเสด็จทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณแปลง

เกษตรอินทรีย    
          พระราชกระแสโดยสรุป 

“เรื่องพื้นที่คอยๆทําไป  เรื่องเกษตรมีคนทํากันหลายคน อาชีวเกษตรคอยคุยกัน   

ใหไปเจรจากับโรงเรียนจิตรลดา  เรื่องงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน” 
     

 23)  19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
ทรงมีพระราชกระแสกับรองผูบังคับการหนวยสงครามพิเศษทางเรือ ระหวาง

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในวันที่ 19 ตุลาคม 

พ.ศ. 2548   ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลวนพันเกี่ยว  
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ณ ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลอง

ไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความวา  
          

           “พิพิธภัณฑน้ีทหารเรือจะดูแลเองใชหรือไม ” 
 

 24)  ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องเกาะแสมสาร 
  ทรงมีพระราชกระแสกับผูรวมโตะเสวยในสวนกองทัพเรือ  พระราชทานใหกับ

ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอกกําธร พุมหิรัญ) และผูรวมโตะเสวย  อาทิ เลขาธิการ

พระราชวัง  (นายแกวขวัญ  วัชโรทัย)  กรรมการที่ปรึกษาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  (ฯพณฯ องคมนตรี  อําพล เสนาณรงค  ดร.พิศิษฐ  วรอุไร)   

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ     ผูวา

ราชการจังหวัดนครราชสีมา  ผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ณ โตะเสวยพระ

กระยาหารกลางวัน ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยฝกอบรม โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ คลองไผ ตําบลคลองไผ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา  
 
         พระราชกระแสโดยสรุป 

 “ไมควรมีส่ิงกอสรางเพื่อการพักคางคืน บนเกาะแสมสาร ” 

   “ทรงรับทราบการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งตอไปในป พ.ศ.2550 

ในเรื่อง “ทรัพยากรไทย : ประโยชนแทแกมหาชน” ที่พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 

อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และจะเปดพิพิธภัณฑใหประชาชนเขาชม ” 

 

                                      



 

 

 

 

ประกาศ อพ.สธ. 

 
 
 
 
 
 
 
 



        

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่ส่ี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 
 

71 
 

 

 
 

 
 

โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                                 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

โดยพระราชานุญาต 
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 

ประกาศที่ อพ.สธ.  36 / 2550 

  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

 

               เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   

ประสบความสําเร็จเปนผลประโยชนแท  และใหเปนไปตามการปรับโครงสรางหนวยงานใหม  

ตามการปฏิรูประบบราชการ  การนี้จึงแตงตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ   ดังตอไปนี้ 

1. เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผูอาํนวยการ        ประธานกรรมการ 

          โครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   

2. รองผูอาํนวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

          อันเนื่องมาจากพระราชดํารฯิ (นายพรชยั  จุฑามาศ)          รองประธานกรรมการ 

3. ฯ พณ ฯ ดร.อาํพล  เสนาณรงค                 กรรมการที่ปรึกษา 

4. ดร.พิศษิฐ  วรอุไร                    กรรมการที่ปรกึษา 

5. เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ           กรรมการ 

     อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
6. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ      กรรมการ  
7.  ผูบัญชาการทหารเรือ        กรรมการ 

8.  ผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา     กรรมการ 

9.  ผูบัญชาการกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน   กรรมการ 

10.  ผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ       กรรมการ 
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11. ผูอํานวยการองคการสวนพฤกษศาสตร              กรรมการ 
12. ผูวาการการไฟฟานครหลวง      กรรมการ 

13.  ผูวาการการไฟฟาสวนภมิูภาค                 กรรมการ 
14.  ผูวาการการไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย                       กรรมการ 
15.  อธิบดีกรมปาไม        กรรมการ  
16.  อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช    กรรมการ 

17. อธิบดีกรมวิชาการเกษตร      กรรมการ 
18.  อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร      กรรมการ 
19.  อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ                   กรรมการ 

       20.  อธิบดีกรมประมง                                                                      กรรมการ 
21. อธิบดีกรมชลประทาน                   กรรมการ 

22. อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน                     กรรมการ 

23. อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี                  กรรมการ 

24. อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ                                กรรมการ 
25. อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก               กรรมการ 
26. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ      กรรมการ 
27. เลขาธิการสภาการศึกษา      กรรมการ 
28. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน    กรรมการ 
29. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศกึษา     กรรมการ 
30. เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา      กรรมการ 
31. เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ     กรรมการ 
32. ผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย  กรรมการ 
33. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยแีหงชาติ    กรรมการ  

34. ผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ           กรรมการ 

35. ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  กรรมการ 

36. ผูอาํนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าํและการเกษตร         กรรมการ 

37. ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย          กรรมการ 
38. ผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม      กรรมการ 
39. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร                          กรรมการ 

40. อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย                                        กรรมการ 

41. อธิการบดีมหาวิทยาลยัแมโจ                             กรรมการ 
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42. อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรรมการ 

43. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเชียงใหม                กรรมการ 

44. อธิการบดีมหาวิทยาลยัขอนแกน                กรรมการ 

45. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี             กรรมการ 

46. อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล                   กรรมการ                      

47. อธิการบดีมหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร                กรรมการ 
48. อธิการบดีมหาวิทยาลยับูรพา               กรรมการ 
49. อธิการบดีมหาวิทยาลยันเรศวร                กรรมการ 
50.  อธิการบดีมหาวิทยาลยัศิลปากร                                                กรรมการ 

51. อธิการบดีมหาวิทยาลยัรามคาํแหง     กรรมการ 
52. อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                      กรรมการ 
53. อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดติถ                                          กรรมการ 
54. อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                    กรรมการ 

55. อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช                              กรรมการ 
56. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรําไพพรรณ ี                             กรรมการ 
57. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา                               กรรมการ 
58. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา                              กรรมการ 
59.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี   กรรมการ            

60. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา      กรรมการ           
61. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน    กรรมการ      

       62. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                  กรรมการ 
63. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร      กรรมการ           
64. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั     กรรมการ 
65. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ    กรรมการ 
66. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร    กรรมการ 
67. อธิการบดีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ    กรรมการ 
68. ผูวาราชการจังหวัดขอนแกน                 กรรมการ 

69. ผูวาราชการจังหวัดจันทบุร ี                     กรรมการ 

70. ผูวาราชการจังหวัดชุมพร                   กรรมการ 

71. ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี                   กรรมการ 

72. ผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี                 กรรมการ 

73. ผูวาราชการจังหวัดหนองคาย                กรรมการ 
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74. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี                 กรรมการ 

75. ผูวาราชการจังหวัดภูเกต็                 กรรมการ 

76. ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี                  กรรมการ  
77. ผูวาราชการจังหวัดนนทบุร ี               กรรมการ 
78. ผูวาราชการจังหวัดนาน                                                             กรรมการ 
79. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร                                                      กรรมการ 

80. ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา                                                  กรรมการ 
81. ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค      กรรมการ 

82. ราชเลขานุการในพระองคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   กรรมการ 

          สยามบรมราชกุมารี                 
     83. รองหัวหนาสํานักงานโครงการอนรุักษพันธุกรรมพืช               กรรมการและเลขานุการ 

          อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ฝายวิชาการ  
(ดร.ปยรัษฎ  เจริญทรัพย)                                               

 
 

หนาที่และอาํนาจของคณะกรรมการ 

 -รับนโยบายและกรอบการดําเนินงานของสวนราชการ  หนวยงานในการสนอง

พระราชดําริ หรือสนับสนุน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
 -หัวหนาสวนราชการ หนวยงาน และองคกร ไปแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานของตน 

โดยเสนอรายชื่อผานเลขาธิการพระราชวัง  ในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   เพ่ือนําความกราบบังคมทูลทราบฝาละอองพระบาท ขอ

พระราชทานแตงตั้งโดยพระราชานุญาต 
 -หัวหนาสวนราชการ หนวยงานและองคกร อํานวยการ สนับสนุนใหการดําเนินงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของ

ตนใหเปนไปตามเปาหมายวัตถุประสงค 
  
 

ทั้งน้ี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ถึง  30 กันยายน พ.ศ. 2554 
      

                                                                                
                                                           
      (นายแกวขวญั วัชโรทัย) 
        เลขาธิการพระราชวัง 
   ผูอํานวยการโครงการอนรุักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดาํริฯ 
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โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                             
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ประกาศ  อพ.สธ ที่ 1/2549 
 

เรื่องแตงตัง้ คณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ระยะ 5 ปที่สี่  (1 ตุลาคม 2549 – 30 กันยายน 2554) 
 

 
                     เน่ืองดวยโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนิน

กิจกรรมโครงการ ในระยะปลายของแผนแมบทโครงการฯ ระยะ 5 ปที่สาม (ตุลาคม 2545  - 
กันยายน 2549)  ซึ่งมีหนวยงาน สวนราชการ  มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา รวมสนอง

พระราชดําริ   เห็นควรที่จะตองดําเนินการรางแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  ระยะ 5 ปที่ส่ี (ตุลาคม 2549 – กันยายน 2554)  ที่มีระยะเวลาการ
ดําเนินงานโครงการฯ  สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 10 
 
  เพ่ือเปนกรอบแผนแมบท  ในการดําเนินงาน  และเพื่อใหการดําเนินงานของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ประสบความสําเร็จเปนผลประโยชน

แท จึงแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี    ในระยะ  5 ปที่ส่ี (1 ตุลาคม 

2549  – 30 กันยายน 2554) ดังน้ี 
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คณะทํางานจัดทําแผนแมบทโครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ในระยะ 5 ปที่สี่  (1 ตุลาคม 2549  – 30 กันยายน 2554) 
 

1.  กลุมความมั่นคงทางทรัพยากร 
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 
   (นายพรชัย  จุฑามาศ)  
2. ผูแทนผูบัญชาการทหารเรือ      คณะทํางาน  
3. ผูแทนผูบัญชาการหนวยบัญชาการทหารพัฒนา           คณะทํางาน 
4. ผูแทนผูบัญชาการ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน              คณะทํางาน 
5.  เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 
    พระราชดํารฯิ   (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)  
6.  นางสาวอริศรา  รื่นอารมย             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
7.  นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 

2.  กลุมสรางจิตสํานึกในการอนรุักษพันธุกรรมพืช 
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 
   (นายพรชัย  จุฑามาศ)  
2. ผูแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                            คณะทํางาน 

3. ผูแทนเลขาธิการสภาการศึกษา                                คณะทํางาน 

4. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    คณะทํางาน 

5. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา             คณะทํางาน 

6. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา              คณะทํางาน 
7. ผูแทนผูอํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร        คณะทํางาน 
8. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 
   พระราชดําริฯ   (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)  
9. นางสาวอริศรา  รื่นอารมย              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
10.นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 

3.  กลุมสวนราชการทีเ่กี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ 
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 
   (นายพรชัย  จุฑามาศ)  
2. ผูแทนอธิบดีกรมปาไม           คณะทํางาน 

3. ผูแทนอธิบดีกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช                 คณะทํางาน 

4. ผูแทนอธิบดีกรมวิชาการเกษตร           คณะทํางาน                                         

5. ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร                                คณะทํางาน                              
6. ผูแทนอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ                                                              คณะทํางาน  
7. ผูแทนอธิบดีกรมประมง                       คณะทํางาน                                         
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8. ผูแทนอธิบดีกรมชลประทาน                                 คณะทํางาน                                         
9.ผูแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน                                                     คณะทํางาน                   
10.ผูแทนอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี                   คณะทํางาน     
11.ผูแทนผูอํานวยการองคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ       คณะทํางาน 
12.ผูแทนองคการสวนพฤกษศาสตร      คณะทํางาน 

13.ผูแทนผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย    คณะทํางาน                                   
14.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 
    พระราชดํารฯิ   (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)  
15.นางสาวอริศรา  รื่นอารมย             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
16.นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

 

4. กลุมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร 
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 
   (นายพรชัย  จุฑามาศ)  
2. ผูแทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ     คณะทํางาน 
3. ผูแทนผูอํานวยการองคการเภสัชกรรม     คณะทํางาน 

4. ผูแทนอธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก     คณะทํางาน      
5. ผูแทนผูอํานวยการศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  คณะทํางาน 
6. ผูแทนผูวาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย    คณะทํางาน                                 
7. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 
    พระราชดํารฯิ   (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)  
8. นางสาวอริศรา  รื่นอารมย             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
9. นางสาวสุญาณิกา ลําเจียกเทศ             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 

5. กลุมมหาวิทยาลัยที่รวมสนองพระราชดําร ิ
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 
   (นายพรชัย  จุฑามาศ)  
2. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร               คณะทํางาน                                      
3. ผูแทนอธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย                              คณะทํางาน                        
4. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ                          คณะทํางาน                                       
5. ผูแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง     คณะทํางาน   
6. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม                  คณะทํางาน                                         

7. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน                คณะทํางาน                                         

8. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                     คณะทํางาน                          
9. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล                 คณะทํางาน                                         

10.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                   คณะทํางาน                             
11.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา                  คณะทํางาน                                              
12.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร         คณะทํางาน 

13.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร      คณะทํางาน 
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14.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง      คณะทํางาน 
15.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 
    พระราชดํารฯิ   (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย)  

16.นางสาวอริศรา  รื่นอารมย             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
17.นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 

                     

6. กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 
   (นายพรชัย  จุฑามาศ)  
2. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม     คณะทํางาน 

3. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ    คณะทํางาน 

4. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี      คณะทํางาน 

5. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   คณะทํางาน 

6. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี    คณะทํางาน 
7. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     คณะทํางาน 
8. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    คณะทํางาน 
9. ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   คณะทํางาน 
10.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา   คณะทํางาน 

11.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน    คณะทํางาน 

12.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก  คณะทํางาน 
13.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   คณะทํางาน 
14.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   คณะทํางาน 
15.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ   คณะทํางาน 
16.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  คณะทํางาน 
17.ผูแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   คณะทํางาน 
18.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 
     พระราชดําริฯ   (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย) 
19.นางสาวอริศรา  รื่นอารมย             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
20.นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 
 

7. กลุมนโยบายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ 
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 
   (นายพรชัย  จุฑามาศ)  
2. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ               คณะทํางาน 

3. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  คณะทํางาน 
4. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 
    พระราชดํารฯิ   (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย) 
5. นางสาวอริศรา  รื่นอารมย             ผูชวยเลขานกุารคณะทํางาน 
6. นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 



        

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่ส่ี (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554) 
 

79 
 

 

8. กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ 
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 
   (นายพรชัย  จุฑามาศ)  
2. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดขอนแกน                           คณะทํางาน                                       
3. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดจันทบุรี               คณะทํางาน                                                      
4. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดชุมพร      คณะทํางาน 

5. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดปราจีนบุรี                    คณะทํางาน                                         

6. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี            คณะทํางาน                                               
7. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดหนองคาย            คณะทํางาน                                         

8. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดชลบุรี                 คณะทํางาน                                         

9. ผูแทนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต                         คณะทํางาน                                         

10.ผูแทนผูวาราชการจังหวัดลพบุรี      คณะทํางาน 

11.ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี      คณะทํางาน 

12.ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนาน      คณะทํางาน 

13.ผูแทนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร     คณะทํางาน 

14.ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา     คณะทํางาน 
15.ผูแทนผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค     คณะทํางาน 
16.เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 
    พระราชดํารฯิ   (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย) 
17.นางสาวอริศรา  รื่นอารมย              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
18.นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ              ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 

9. กลุมหนวยงานสนับสนุน 
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ประธานคณะทํางาน 
   (นายพรชัย  จุฑามาศ)  
2. ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน   คณะทํางาน 
   โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ      

3. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงบประมาณ            คณะทํางาน         
4. ผูแทนผูวาการการไฟฟานครหลวง         คณะทํางาน 

5. ผูแทนผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค     คณะทํางาน 
6. ผูแทนผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ    คณะทํางาน 

7. ผูแทนผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย                               คณะทํางาน       
8. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก  เลขานุการคณะทํางาน 
    พระราชดํารฯิ  (ดร.ปยรัษฎ เจริญทรัพย) 
9. นางสาวอริศรา  รื่นอารมย             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
10.นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
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10. กลุมศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
1. รองผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ         ประธานคณะทํางาน 
   (นายพรชัย  จุฑามาศ)  
2. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  คณะทํางาน 

3. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  คณะทํางาน 

4. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  คณะทํางาน 

5. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะทํางาน 

6. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  คณะทํางาน 

7. ผูแทนผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  คณะทํางาน 
8. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก                     เลขานุการคณะทํางาน 
    พระราชดํารฯิ  (ดร.ปยรัษฎ  เจริญทรัพย) 
9. นางสาวอริศรา  รื่นอารมย             ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
10.นางสาวสุญาณิกา  ลําเจียกเทศ                        ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 
 

หนาที่ของคณะทํางานฯ  
 - ใหจัดทํารางแผนแมบทโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในระยะ 5 ปท่ีสี ่   (1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 2554 ) 
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯที่มีเลขาธิการพระราชวัง

ในฐานะผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนประธาน เพื่อนําขึ้น

ทูลเกลาฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉยั และพระราชทาน

ใหใชตอไป 
 
 
  ท้ังนี้    ณ    วันที่   11  มกราคม  พ.ศ.  2549 
 
  

                                                                      
                      (นายแกวขวัญ       วัชโรทัย) 
                           เลขาธิการพระราชวัง 
                           ผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
                                                                สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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กรอบการดาํเนินงานและกิจกรรมของอพ.สธ. 
 

 เพ่ือใหบรรลุวตัถุประสงค เปาหมาย แนวทางและมาตรการดําเนนิงานที่กําหนดไว จึง

กําหนดกรอบการดาํเนินงานโครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระยะ 5 

ปที่ส่ี (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554)  โดยที่มีกรอบการดาํเนินงานดังน้ี 

  

1. กรอบการเรียนรูทรพัยากร 
 

  เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการ

บริหารจัดการดานปกปกพันธุกรรมพืช    สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช     และปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช    โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนไดแก   กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช   

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปกพันธกุรรมพืช 

  เปนกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติใหมีพ้ืนที่ปกปกพ้ืนที่ปาธรรมชาติ ใหมีกระจายอยูทั่ว
ประเทศ ในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ  ดําเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม  ดําเนินการ
ในพื้นที่ปาธรรมชาติของสวนราชการ  ศูนยวิจัย  สถานีทดลอง  สถาบันการศึกษา พ้ืนที่ที่
ประชาชนรวมกันปกปกรักษา  จากนั้นมีการสํารวจขึ้นทะเบียนทํารหัสประจําตน  ทําการศึกษา

ดานชีววิทยา  สนับสนุนใหมีอาสาสมัครระดับหมูบาน  ซึ่งหากรักษาปาดั้งเดิมไวได  ก็จะรักษา
พันธุกรรมดั้งเดิมซึ่งจะทําการศึกษาและนํามาใชประโยชนตอไปเมื่อมีความพรอม 

 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมในพื้นที่ที่กําลังจะ

เปลี่ยนแปลงหรือสูญส้ินจากการพัฒนา  เชน จากการทําอางเก็บน้ํา  ทําถนน   เปลี่ยนแปลงจาก
ปาธรรมชาติเปนพื้นที่เกษตรกรรม  หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม  การจัดทําบานจัดสรร ฯลฯ  
ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหลานั้นจะสูญไป  การนี้ไดสงเจาหนาที่และอาสาสมัคร  ออกสํารวจเก็บ

รวบรวม  ในรูปเมล็ด  กิ่ง  ตน เปนการดําเนินการนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมปาไม ใน
ทุกเขตพรรณพฤกษชาติ 
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กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

  เปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  โดยการนํา
พันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย  ในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ ที่มีอยู  6 ศูนยทั่วประเทศ ในพื้นที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร 
พ้ืนที่ที่จังหวัดหรือสถาบันการศึกษา  ทูลเกลาฯถวายเขารวมสนองพระราชดําริ  และยังมีการเก็บ
รักษาในรูปเมล็ดและเนื้อเยื่อในธนาคารพืชพรรณ  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา 
เก็บในรูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณ   โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 
สวนจิตรลดา  และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

2. กรอบการใชประโยชน 
 
  เพ่ือพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ทั้งในดานการพัฒนาและการบริหารจัดการใหการ

ดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวยประโยชนตอกัน    รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูล

สารสนเทศโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ   ใหเปนเอกภาพ  

สมบูรณและเปนปจจุบัน และบรรลุจุดมุงหมายตามแนวพระราชดําริ  โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงาน
สนับสนุนไดแก กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 

กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 
 

กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธกุรรมพืช 

  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช  ที่สํารวจเก็บรวบรวมมา

ปลูกรักษาไว  โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ  แปลงทดลอง  ในดานสัณฐานวิทยา 
ชีววิทยา  สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม สําหรับในหองปฏิบัติการมีการศึกษาดาน
โภชนาการ  องคประกอบ  รงควัตถุ  กลิ่น  การใชประโยชนในดานอื่นๆ  เพ่ือศึกษาคุณสมบัต ิ
คุณภาพ ในแตละสายตนโดยความรวมมือจากคณาจารยนักวิจัย  ของมหาวิทยาลัย 
สถาบันการศึกษา  สถาบันวิจัย  ศูนยวิจัยและสถานีทดลองตางๆ  ที่รวมสนองพระราชดําริ 

 

กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนยขอมูลพันธกุรรมพืช 

  เปนการดําเนนิงานของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช ที่สวนจิตรลดา บันทึกขอมูลของ
การสํารวจเกบ็รวบรวม  ศึกษาประเมิน  อนุรักษ  และใชประโยชน รวมทั้งงานจดัทําฐานขอมูล
พรรณไมแหง  โดยทาํการบนัทึกในคอมพิวเตอร  เพ่ือเปนฐานขอมูลพันธุกรรมพืชของประเทศ 
และใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อกันไดทั่วประเทศ 
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กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

  เปนกิจกรรมที่นําขอมูลจากศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชที่ไดจากการศึกษาประเมิน 
การสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มี นํามาใหผูทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผน
พัฒนาพันธุพืช เพ่ือใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต   โดยเปนการวางแผนระยะยาว 30 ป 50 
ป วาจะมีพันธุพืชลักษณะตางๆที่ตองการของชวงเวลา  เปนการพัฒนาโดยคาดการลวงหนา  ซึ่ง
เม่ือไดแผนพัฒนาพันธุพืชแตละชนิด จะนําทูลเกลาฯถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานในการพัฒนาปรับปรุง
พันธุพืช เชน กรมวิชาการเกษตร  ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

 

3. กรอบการสรางจิตสาํนึก 
 

เพ่ือใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรม

พืชของประเทศ  จนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่

กอใหเกิดประโยชนตอมหาชนชาวไทย   โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนไดแก  กิจกรรมที่ 7 

กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพชื 
  เปนกิจกรรมที่จะสรางจติสํานึก ใหเยาวชน บุคคลทัว่ไปใหเขาใจถงึความสําคัญ

และประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรูจกัหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซึ่งมี

ความสําคัญตอการจัดการ การอนรุักษและใชทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดาํริ
ใหดาํเนินการกับเยาวชน  โดยการฝกอบรมใหเห็นประโยชน ความงดงาม เกิดความปติทีจ่ะทํา
การอนรุักษ แทนที่จะสอนใหอนรุักษแลวเกิดความเครียด ในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน” เปนส่ือ โดยการดําเนินงานใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรยีน เปนที่รวบรวมพรรณไมที่มี
ชีวิต มีที่เก็บพรรณไมแหงพรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษาตอเนื่อง รวมทั้งให
โรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถ่ินที่หายาก ใกลสูญพันธุ และเปนที่รวมภูมิปญญาทองถ่ิน 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของโรงเรยีนที่รวมสนองพระราชดาํริฯ จะเปนสวนหน่ึงของ “สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนโครงการอนรุักษพันธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชดําริฯ” นอกจากนั้น

ยังมีงานพิพิธภัณฑพืช (พิพิธภัณฑธรรมชาติวทิยา, งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวทิยาเกาะและทะเล

ไทย) และการฝกเรยีนรูทรัพยากรทะเล เปนตน เพ่ือเปนส่ือในการสรางจติสํานึกดานอนรุกัษ
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พันธุกรรมพืช  โดยใหเยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคณุคาประโยชน ความสวยงาม 
อันจะกอใหเกิดสํานึกในการอนุรักษพรรณพืชตอไป  
 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพนัธุกรรมพชื 
  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ เขารวมสนับสนุนงานของอพ.สธ. 

ในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนทุนสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ ของอพ.สธ. หรือดําเนินงานที่

เกี่ยวของและสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของอพ.สธ. โดยอยูในกรอบของแผนแมบท นอกจากนั้นยัง

เปดโอกาสใหเยาวชนและบคุคลไดศึกษาหาความรูเกี่ยวกับทรัพยากร ธรรมชาตใินสาขาตาง ๆ 

ตามความถนดัและสนใจ โดยมีคณาจารยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคาํแนะนํา  และใหแนวทาง

การศึกษา จดัตั้งเปนชมรมนักชีววิทยาอพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ. ซึ่งจะ
เปนผูนําในการถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนรุักษทรัพยากรของประเทศใหแก

เยาวชนตอไป                         
 



 
 
 
 
 
 

แผนผังบริหารงาน อพ.สธ. 
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       โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 

 

แผนผังการบริหารงานโครงการฯ 
 

 

 

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   องคประธาน 

 

           

      ผูอํานวยการโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

                    (นายแกวขวัญ  วัชโรทัย) 

                       เลขาธิการพระราชวัง                      กรรมการที่ปรึกษา 

    

                                                                   
                     คณะผูเชี่ยวชาญ 

       สํานักงาน อพ.สธ.    

    (นายพรชัย  จุฑามาศ)          คณะกรรมการดําเนินงาน             คณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
                                        สวนราชการ หนวยงาน องคกร ท่ีรวมสนอง   อพ.สธ. 

         รอง ผอ.อพ.สธ.             พระราชดําริ และสนับสนุน                      

                                                          

 
                                                                                                                                    
 
 คณะอนุกรรมการ 

  หรือคณะทํางาน 

 

 

 

   พื้นที่ดําเนินการ                 พื้นที่ดําเนินการ            พื้นที่ดําเนินการ 

 

 

 



การดําเนินงานตามแผนแมบท

ระยะ 5 ปที่สี่ อพ.สธ. รวม

ปงบประมาณ กปร./สํานักพระราชวัง

2550 30,000,000 339,798,651

2551 25,000,000 267,755,440
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2552 30,000,000 213,023,109

2553 25,000,000 187,902,368

2554 30,000,000 188,022,081

140,000,000 1,196,501,649

                       ** วัตถุประสงค : เพื่อใหเห็นภาพรวมการใชงบประมาณทั้งหมดของ อพ.สธ. และ

                       หนวยงาน / สวนราชการ / มหาวิทยาลัย / สถาบัน / องคกร ที่รวมสนองพระราชดําริ 75 หนวยงาน

แผนแมบทอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่สี่ (ตุลาคม 2549-กันยายน 2554)

158,022,081.00

1,056,501,649.00

242,755,440.00

183,023,109.00

162,902,368.00

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

งบประมาณดําเนินการตามแผนแมบท ระยะ 5 ปที่สี่

(ตุลาคม พ.ศ. 2549 - กันยายน พ.ศ. 2554)

309,798,651.00

งบประมาณดําเนินการ (บาท)

หนวยงาน/สวนราชการ/มหาวิทยาลัย/สถาบัน/องคกร

งบประมาณปกติลักษณะโครงการพิเศษสนับสนุน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
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