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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)
1. ความนา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นความสาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมา
เป็นเวลาช้านาน ก่อนคาว่าความหลากหลายทางชีวภาพ (biological diversity) และการอนุรักษ์
(conservation) จะเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย จากการแปรพระราชฐานไปประทับ ณ วังไกลกังวล
หัวหิน ในปี พ.ศ. 2503 เมื่อเสด็จฯ ผ่านอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ทอดพระเนตรสองข้างทางเห็น
ต้นยางขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจานวนมาก ทรงมีพระราชดาริที่จะสงวนป่ายางนี้ไว้ด้วยพระราชทรัพย์ส่วน
พระองค์ แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากมีราษฎรเข้าไปทาไร่ทาสวนในบริเวณดัง กล่าวมาก
จะต้องจ่ายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหม่ ไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราชประสงค์ เมื่อไม่สามารถ
ดาเนินการปกปักต้นยางนาที่อาเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดยางที่
เก็บจากต้นยางนาในเขตอาเภอท่ายาง ในกระถางบนพระตาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรง
ปลูกต้นยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองป่าสาธิตใกล้พระตาหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา พร้อมข้าราช
บริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จานวน 1,250 ต้น ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หากต้นยางที่ท่ายางสูญสิ้น แต่พันธุกรรมของยางนาเหล่านั้น ยัง
อนุรักษ์ไว้ได้ที่สวนจิตรลดา
ต่อมาในปี พ.ศ.2504 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นาพรรณไม้จากภูมิภาคต่างๆทั่ว
ประเทศ มาปลูกในบริเวณที่ประทับ สวนจิตรลดา เพื่อให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ของนิสิตนักศึกษา
แทนที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ ในปี พ.ศ.2539 สานักงานเอกลักษณ์แห่งชาติได้จัดทาหนังสือ สวน
จิตรลดาพฤกษาพรรณ ซึ่งเป็นหนังสือเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ในสวนจิตรลดากว่า 200 ชนิด
ในวันพืชมงคล 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชด าเนิ น ไปทรงเปิ ด อาคาร
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และทรงมีพระราชกระแส
ให้อนุรักษ์ต้นขนุนหลังพระที่นั่ งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง ความสาเร็จของการใช้วิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช นาไปสู่การอนุรักษ์ต้นขนุนและพืชเอกลักษณ์ของพระราชวังต่างๆ เช่นพุดสวน
มณฑา ยี่หุบ สมอไทย มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาในสภาวะปลอดเชื้อ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ในอนาคต
ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวาย ในปี พ.ศ. 2529 ทรงพระราชทานให้โครงการส่วน
พระองค์ฯ สวนจิตรลดา อนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายชนิดต่างๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อ
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เตรียมการแก้ปัญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ พระราชทานพระบรม
ราชานุญาต ให้ทาการทดลองปลูกต้นหวายเหล่านั้นในป่ายางนา ใกล้พระตาหนักเรือนต้นสวนจิตรลดา
และมีพระราชดาริให้ทดลองปลูกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร
ในปี พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดาริให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมหวายแล้ว ยังได้
จัดทาสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพร มาปลูกเป็น
แปลงสาธิต และรวบรวมข้อมูลสรรพคุณ ตลอดจนการนาไปใช้ประโยชน์ กับทั้งให้มีการศึกษาการ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ให้ดาเนินการผสมพันธุ์พืช
สองชั้น (double hybridization) ขึ้นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และ
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ของโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ดาเนินการผสมพันธุ์พืช
สองชั้นพร้อมกันไปด้วย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบต่องานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช โดยในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 ทรงมีรับสั่งกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และ
ผู้อานวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้ดาเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และ
ดาเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ การนี้ได้มอบให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ
ดาเนินงาน โดยสานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ได้สนับสนุนงบประมาณดาเนินการมาตั้งแต่ต้นจนถึงงบประมาณปี พ.ศ. 2550 และมีผู้ที่มีจิตศรัทธา
ทูลเกล้าฯถวายเงิน น้อมเกล้าฯถวายอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ สนับสนุนการดาเนินงาน ปัจจุบันได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากสานักพระราชวัง
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 กองทัพเรือได้เข้าร่วมสนองพระราชดาริ นาหมู่เกาะแสมสาร
ประกอบด้วยเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง จานวน 9 เกาะ ดาเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชดาริ ให้นักวิชาการทาการศึกษาสารวจทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะ “ตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้
ทะเล”” เพื่อที่จะทาการอนุรักษ์เกาะแสมสาร ให้เป็นแหล่ งศึกษาธรรมชาติสาหรับคนรุ่นต่อไป ตั้งแต่
นั้ น มา จึ ง มี ง านศึ ก ษาส ารวจทรั พ ยากรธรรมชาติ ทั้ ง ทางด้ า นกายภาพ และชี ว ภาพ ศึ ก ษาความ
หลากหลายทางชีวภาพในทุกชีวภาพ ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยมีคณะนักวิจัย
จากสถาบั นและหน่ วยงานต่ างๆ เข้ ามาร่ วมแรงร่ วมใจ อั นน าไปสู่ การก่ อตั้ ง ชมรมคณะปฏิ บัติ ง าน
วิทยาการ อพ.สธ.ขึ้นมา จากนั้นได้เข้าทาการศึกษาสารวจความหลากหลายทางกายภาพและชีวภาพ

7

เป็นพื้นที่แรก จึงนาไปสู่การสารวจและศึกษาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชพื้นที่อื่น ๆ ของหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. และเกี่ยวเนื่องไปทุ กกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการต่อเนื่องตามแผน
แม่บทที่ได้วางกรอบไว้
การดาเนินงานของ อพ.สธ. ตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554 –
กันยายน 2559) มีการดาเนินงานในกิจกรรมที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การดาเนินงานที่การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและ
พลัง งาน ยุ ทธศาสตร์ก ารสร้า งเศรษฐกิจ ที่มีเ สถี ยรภาพบนฐานความรู้ และยุท ธศาสตร์ การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมอย่างยั่งยืน ในแผนฯ 11 อีกทั้ง อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตามกรอบ
แผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ฯ ของสานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) อันได้แก่ ยุทธศาสตร์การวิจัยการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา
ทางสังคม, ยุทธศาสตร์การวิ จัยการสร้ างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพั ฒนาทางเศรษฐกิจ ,
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย การอนุ รั ก ษ์ เ สริ ม สร้ า งและพั ฒ นาทุ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม,
ยุทธศาสตร์การวิจัยการสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากร ทางการ
วิ จั ย และยุ ท ธศาสตร์ ก ารวิ จั ย การปฏิ รู ป ระบบวิ จั ย ของประเทศ เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การความรู้
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและ ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย
แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559) เป็น
แผนแม่บทที่จัดทาขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบในการดาเนินงานอั นเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชดาริเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้มีแนวทางดาเนินงานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บท ต่อเนื่องในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า โดยเน้นการทางานใน
ระดับท้องถิ่นในการทาฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยากร
ชีวภาพ, ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ต่อไป
รายงานประจาปี พ.ศ. 2558 ของ อพ.สธ. ฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่สี่ตามแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 - กันยายน พ.ศ. 2559) ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พระราชทานกรอบการดาเนินงาน คือการเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์และการ
สร้างจิตสานึก โดยมีหน่วยงานที่มีความสนใจพร้อมเข้าร่วมสนองพระราชดาริเพิ่มขึ้น
ณ ปัจจุบัน มีส่วนราชการ หน่วยราชการ มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา จังหวัด ร่วม
สนองพระราชดาริ 152 หน่วยงาน จานวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 2,442 แห่ง และจานวน
อบต.และเทศบาลตาบล 347 แห่ง
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2. เป้าหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากร
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

3. วัตถุประสงค์
- ให้เข้าใจและเห็นความสาคัญของพันธุกรรมพืช
- ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
- ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

4. กรอบการดาเนินงานและกิจกรรมของ อพ.สธ.
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางและมาตรการดาเนินงานที่กาหนดไว้ จึง
กาหนดกรอบการดาเนินงานของ อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559)
โดยที่มีกรอบการดาเนินงานดังนี้

4.1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหาร
จัดการด้านปกปักพันธุกรรมพืช สารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
สารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติให้มีพื้นที่ปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิม ให้มีกระจายอยู่ทั่ว
ประเทศ ในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ ดาเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ยกเว้นกรมป่าไม้นาพื้นที่มาสนองพระราชดาริในบางพื้นที่) ดาเนินการใน
พื้นที่ป่าธรรมชาติของส่วนราชการ ศูนย์วิจัย สถานีทดลอง สถาบันการศึกษา พื้นที่ที่ประชาชน
ร่วมกันรักษา จากนั้นมีการสารวจขึ้นทะเบียนทารหัสประจาต้นไม้ และทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เช่น
สัตว์และจุลิน ทรีย์ รวมถึง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพ ยากรวัฒนธรรมและภูมิปั ญ ญา สนับสนุนให้ มี
อาสาสมัครระดับหมู่บ้าน ซึ่งหากรักษาป่าดั้งเดิมไว้ได้ และทราบว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง จะนาไปสู่
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป
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กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการในพื้นที่คนละพื้นที่กับพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช โดยเป็นการ
ดาเนินการสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา และรวมถึง
สารวจเก็บข้อมูลในเรื่องทรัพยากรกายภาพ ในพื้นที่ที่กาลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เช่น จาก
การทาอ่างเก็บน้า ทาถนน เปลี่ยนแปลงจากป่าธรรมชาติเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือการทาโรงงาน
อุตสาหกรรม การจัดทาบ้านจัดสรร ฯลฯ ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหล่านั้นจะสูญไป โดยได้ส่งเจ้าหน้าที่
และอาสาสมัคร ออกสารวจเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ที่กาลังจะสูญพันธุ์หรือพันธุกรรมทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ
ในรูปเมล็ด กิ่ง ต้น เป็นการดาเนินการนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (ยกเว้นกรมป่าไม้นาพื้นที่มาสนองพระราชดาริในบางพื้นที่) ในทั่วประเทศ
กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ
เช่นสัตว์หรือจุลินทรีย์ โดยการนาพันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย เช่นสวนพฤกษศาสตร์
แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้า ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ ที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศ ในพื้นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการ
เกษตร พื้นที่ที่จังหวัดหรือสถาบันการศึกษา ที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริ ตัวอย่างเช่นการเก็บรักษาใน
รูปเมล็ดและเนื้อเยื่อ สารพันธุกรรม ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา

4.2 กรอบการใช้ประโยชน์
เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด าเนิ น งานศึ ก ษาวิ จั ย ในโครงการอนุ รั ก ษ์
พัน ธุ กรรมพื ช อัน เนื่อ งมาจากพระราชด าริฯ ทั้ ง ในด้ านการพั ฒนาและการบริห ารจั ด การให้ ก าร
ดาเนิ น งานเป็ นไปในทิศ ทางเดี ย วกั นและเอื้อ อ านวยประโยชน์ ต่ อกั น รวมทั้ ง พัฒ นาระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และ
เป็นปัจจุบัน และบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดาริ โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานสนับสนุนได้แก่
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
พืช และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
กิจกรรมที่ 4

กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ที่สารวจ
เก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้าน
สัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์ การเขตกรรม สาหรับในห้องปฏิบัติการ
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มีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การศึกษาขยายพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชสาหรับพันธุ์พืชใหม่ ๆ การศึกษาด้านชีวโมเลกุล การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และการใช้
ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากรต่าง ๆ โดยนักวิจัย อพ.สธ. และ
ความร่วมมือจากคณาจารย์นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัยและ
สถานีทดลองต่าง ๆ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ที่ร่วมสนองพระราชดาริ
กิจกรรมที่ 5

กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่ดาเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ บันทึกข้อมูลของการสารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การ
อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้ง งานจัด ทาฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง นอกจากนั้นยัง รวมถึ ง
ฐานข้อมูลทรัพยากรอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุ กรรมพืช เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์ และจุลินทรีย์ การ
จัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ข้อมูลต่าง ๆ จากการทางานในกิจกรรมที่ 1-4 โดยทาการบันทึกลง
ในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึง กันได้ทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดาริ อพ.สธ. นาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
และทรัพยากรต่าง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการทาศูนย์ข้อมูลฯ
กาหนดรูปแบบในการทาฐานข้อมูล
กิจกรรมที่ 6

กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ ืช
เป็นกิจกรรมที่นาข้อมูลจากฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ 5 ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาประเมิน การสารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มีนามาให้
ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อให้มีพันธุ์ตามความต้องการในอนาคต โดยเป็นการ
วางแผนระยะยาว 30 - 50 ปี สาหรับพันธุ์พืชลักษณะต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของช่วงเวลานั้น ๆ เป็นการ
พัฒนาโดยมีแผนล่วงหน้า เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิได้แผนพัฒนาพันธุ์พืชเป้าหมายแล้ว จึงนาทูลเกล้าฯถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับ
หน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ต่อไป

4.3 กรอบการสร้างจิตสานึก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จน
ตระหนักถึงความสาคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาว
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ไทย โดยมีกิจกรรมที่ดาเนินงานสนับสนุนได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 7

กิจกรรมสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่จะสร้างจิตสานึก ให้เยาวชน บุคคลทั่วไปให้เข้าใจถึงความสาคัญและ
ประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสาคัญต่อ
การจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ ซึ่งพระราชทานพระราชดาริให้ดาเนินการกับ
เยาวชน โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ ความงดงาม เกิดความปิติที่จะทาการอนุรักษ์ แทนที่จะ
สอนให้อนุรักษ์แล้วเกิดความเครียด ในกิจกรรมนีม้ ี “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อการเรียนรู้
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิต มีที่เก็บพรรณไม้แห้งพรรณไม้ดอง มี
ห้องสมุดสาหรับค้นคว้า มีการศึกษาต่อเนื่อง รวมทั้งให้โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพรรณไม้ท้องถิ่นที่หายาก
ใกล้สูญพันธุ์ และเป็นที่รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกจากนั้นยังมีงานพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นพิพิธภัณฑ์พืช
งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น เป็น
ต้น เพื่อเป็นสื่อในการสร้างจิตสานึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณ
ไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดสานึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป
กิจกรรมที่ 8

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน
รูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือดาเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของ อพ.สธ. (กิจกรรมที่ 1-7) โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปิดโอกาส
ให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตาม
ความถนัดและสนใจ อพ.สธ. ดาเนินการประสานงานโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ ยวชาญในแต่ละสาขาให้
คาแนะนา และให้แนวทางการศึกษา จัดตั้งเป็นชมรม ได้แก่ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นาในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป

5. การดาเนินงานของ อพ.สธ. ร่วมกับมูลนิธิ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดารัสเมื่อวันที่
30 กันยายน 2551 ให้จัดตั้งมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อสนับสนุนงานตามเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 30 พฤษภาคม 2554 กระทรวงมหาดไทยได้
มอบหนั งสือส าคั ญการจดทะเบี ยนจัด ตั้ง มูล นิธิอนุ รักษ์พั นธุกรรมพืช สมเด็ จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
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สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) โดยมีสานักงานตั้งอยู่ที่ สานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี สวนจิ ต รลดา
พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีจานวนคณะกรรมการทั้งสิ้น
จานวน 14 คน โดยมี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ
นายแก้ วขวัญ วัช โรทั ย นายอาพล เสนาณรงค์ นายเกษม วั ฒนชัย และ นายธีร ะ สุ ตะบุต ร
เป็นรองประธานกรรมการ มูลนิธิ อพ.สธ.
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วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
1. สนับสนุนงานตามเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย
2. สนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนในงานของ อพ.สธ.
3. สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
4. เพื่ อ ด าเนิ น การหรื อ ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก ารการกุ ศ ล เพื่ อ การกุ ศ ล และองค์ ก าร
สาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
5. ไม่ดาเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ในปี 2558 มู ลนิธิ อพ.สธ. ไม่มี ก ารประชุม สามัญ ประจ าปี ด้ วยสมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไม่อาจทรงรับเชิญเป็นประธานการประชุมสามัญประจาปี 2558
มูลนิธิ อพ.สธ. เนื่องจากไม่ทรงว่างพระราชกิจ
โครงการวิจัยภายใต้ความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ
1. ข้ อ ตกลงขอบข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมู ล นิ ธิ อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) มูลนิธิเจ้าชายอัลแบร์ที่สอง แห่งราชรัฐโมนาโค
และ มูลนิธิเจ้าชายอัลแบร์ที่ สองแห่งโมนาโค (สิง คโปร์) ในงานประชุมสักนานาชาติ World Teak
Conference 2013 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ด้วยเรื่องเป็น Partnership ในการวิจัยและ
ส่งเสริมโครงการไม้สัก เรื่อง “ความยั่งยืนการทาสวนป่าสัก และการรับรองการปลูกและไม้สักจากสวน
ป่า” (A sustainable teak timber plantation and certification) โดยได้ดาเนินโครงการวิจัยในหัว
เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบในการปลูกสัก ” “Research and Development Model
for A Sustainable Teak Plantation by Small Holders (Villagers)” ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. โครงการวิจัย“การวิจัยและพัฒนาไม้สักเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ” (Research and
Development of Teak (Tectona grandisL.f.) for sustainable use) ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. โครงการการจัดการและการอนุรักษ์พันธุกรรมสักอย่างยั่งยืน ร่วมกับเครือข่ายสักนานาชาติ
(TEAKNET) สมาพั นธ์อ งค์ การวิจัย ป่า ไม้น านาชาติ (IUFRO) และองค์ การอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาติ (FAO)
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ภาพการประชุม โครงการวิจัย“การวิจัยและพัฒนาไม้สักเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”

ภาพการประชุม โครงการ “การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบในการปลูกสัก”

เว็บไซด์ มูลนิธิ อพ.สธ. foundation.rspg.or.th

