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

4.สรุปภาพรวมการด าเนินงาน อพ.สธ. ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หน่ึง-ระยะ 5 ปีที่หก 

  

4.1 สรปุผลการด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีหน่ึง (มิถนุายน พ.ศ. 2535 –พฤษภาคม 

พ.ศ. 2540) และระยะ 5 ปีท่ีสอง (มิถนุายน พ.ศ. 2540 – กนัยายน พ.ศ. 2544) 

จากแนวทางพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให ้อพ.สธ. ด าเนินงานในส่วนท่ีเป็นการสรา้งความเขา้ใจ และ

ไม่เป็นงานซ ้าซอ้นกบังานในกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ แต่ อพ.สธ. จะช่วยในการสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากร และ

แสดงใหเ้ห็นชดัเจนว่าการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชจะยงัใหเ้กิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทยน้ัน  

ตอ้งด าเนินกิจกรรมหลายอย่างพรอ้มกนัไป  และมีพนัธุกรรมพืชเป้าหมายเดียวกนั  บุคคลเดียว

หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเพียงหน่วยงานเดียว  ไม่สามารถท าได้ครบถ้วน  ต้องใช้

ทรัพยากรมากทั้งทรัพยากรบุคคล อุปกรณ์ สถานท่ี เวลาและอาจต้องมีงบประมาณท่ีมา

สนับสนุนตามความเหมาะสม ตลอดจนเป็นงานท่ีตอ้งท าต่อเน่ือง นอกจากน้ันจ าเป็นตอ้งให้

ประชาชนทัว่ไป มีความรูจ้นเกิดความเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ เห็นประโยชน์และความส าคัญของ

พนัธุกรรมพืช  จึงท าใหก้ารอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชสมบรูณไ์ด ้  

มีการด าเนินการศึกษาในชีวภาพต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีของ อพ.สธ. เท่าน้ัน เช่น เกาะ

แสมสาร ท่ีกองทพัเรือรบัผิดชอบ พ้ืนท่ี อพ.สธ. อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี พ้ืนท่ี อพ.สธ. 

สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว จังหวดัชลบุรี พ้ืนท่ีทับลาน และหนองระเวียง จงัหวดันครราชสีมา พ้ืนท่ี

โคกภูตากา อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่นมีหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมขึ้ น

ประมาณ 40 หน่วยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนประมาณ 400 โรงเรียน 

 ซ่ึงในระยะ 5 ปีท่ีสอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. มีการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

และเสด็จฯ เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดงาน 

                     1. การประชุมงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ระหว่างวนัท่ี 12-14 ตุลาคม 

พ.ศ. 2543 ณ หอ้งประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์                         

                     2. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรพัยากรไทย : อนุรกัษ์และพัฒนาดว้ย

จิตส านึกแห่งนักวิจัยไทย ระหว่างวันท่ี 21-27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ณ ศาลาพระเก้ียว  

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยัเพ่ือเป็นการเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ ใหต้ระหนักและเห็นความส าคญั

ของการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชและเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

 

4.2 การด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีสาม (1 ตุลาคม พ.ศ. 2544 – 30 กันยายน 

พ.ศ. 2549) 

อพ.สธ. มีกิจกรรมและงานต่าง ๆ ท่ีหลายหลาก หน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนอง

พระราชด าริเพ่ิมมากขึ้ นกวา่ 70 หน่วยงาน  สามารถแบ่งกลุ่มการสนองพระราชด าริ ได ้10 กลุ่ม 

ไดแ้ก่ กลุ่มความมัน่คงทางทรพัยากร  กลุ่มสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช  กลุ่มส่วน
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ราชการท่ีเก่ียวกับทรัพยากรชีวภาพ  กลุ่มการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร  กลุ่ม

มหาวิทยาลยัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภฏัและมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคล  กลุ่มนโยบายในเร่ืองของทรพัยากรชีวภาพ กลุ่มจงัหวดัท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  กลุ่มศูนย์

ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และกลุ่มหน่วยงานสนับสนุนนอกจากน้ียังมี

โรงเรียนท่ีเขา้เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมากกว่า 800 โรงเรียน ซ่ึงยังตอ้งมีการ

ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง ในทุกระดบัเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างชดัเจน ในการท่ีจะ

ด าเนินงานเพ่ือผลประโยชน์แท้ของมหาชนชาวไทย หน่วยงานต่าง ๆ เข ้ามาร่วมสนอง

พระราชด าริมากขึ้ น มีความหลายหลากในการศึกษาวิจยั มีหน่วยงานท่ีสนับสนุนงานวิจยัดา้น

ความหลากหลายทางชีวภาพ  มีการสนับสนุนครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้ น บางหน่วยงานก็ใหก้าร

สนับสนุนในแนวทางเดียวกบัการด าเนินงานของ อพ.สธ. 

ซ่ึงในระยะ 5 ปี ท่ีสาม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. มีการจดัการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ  และเสด็จฯ เป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดงาน 

1.การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต   

ระหวา่งวนัท่ี 9-15พฤษภาคม พ.ศ. 2546ณ ส านักพระราชวงัพระราชวงัดุสิต  กรุงเทพมหานคร  

2. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : สรรพส่ิงลว้นพันเก่ียว 

ระหว่างวนัท่ี 19-25ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ ต าบล

คลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา และทรงเปิดศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลอง

ไผ่ ส านักพระราชวงั  

 

4.3 การด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีส่ี (1 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – 30 กันยายน พ.ศ. 

2554) 

อพ.สธ. มีหน่วยงานท่ี เข ้าร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ิม ขึ้ นมากกว่า 100 

หน่วยงาน โดยแบ่งกลุ่มการสนองพระราชด าริ ได ้10 กลุ่ม เช่นเดียวกับในการด าเนินงานใน

แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีสาม นอกจากน้ียงัมีโรงเรียนท่ีเขา้เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน

เพ่ิมข้ึนเป็น จ านวนประมาณ 1,500 โรงเรียน (มกราคม พ.ศ. 2555) 

ในแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีท่ีส่ี อพ.สธ. วางแนวกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการ

ต่ืนตัวการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ของทัว่โลกท าใหห้น่วยงานต่างๆไดเ้ห็นภาพรวมการอนุรกัษ์

พฒันาพนัธุกรรมพืชอาทิศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไดน้ าแนวกิจกรรมไป

วางเป็นแนวโปรแกรมท่ีด าเนินการคลา้ยคลึงกนัจนถึง ณ ปัจจุบนัประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ

โดยทัว่ไปในประเทศไทย พดูถึงการอนุรกัษ์ตน้ไม ้การอนุรกัษ์ป่า และการปลกูตน้ไม ้และเร่ิมรูจ้กั

ค าว่าความหลากหลายทางชีวภาพและความส าคัญมากขึ้ นแต่ยงัไม่มีตัวช้ีวดัท่ีชัดเจนว่าเขา้ใจ

ชดัเจนหรือไม่พืชพรรณของไทย ทั้งท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจ ทั้งท่ียงัมิไดเ้ป็นพืชเศรษฐกิจทั้งท่ีเป็นพืช

พรรณป่า ทั้งท่ีเป็นพืชพรรณท่ีพัฒนาคัดเลือกแล้ว ถูกเก็บและถูกน าออกนอกประเทศโดยถูก

กฎหมายและโดยไมถู่กกฎหมาย 
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ในช่วงสิบปีท่ีผ่านมาหน่วยราชการต่าง ๆ ไดข้ยายขอบเขตการศึกษา วิจยั ใหค้รอบคลุม

พืชพรรณต่าง ๆ โดยเน้นไปในเร่ืองพืชอาหารและสมุนไพร เพราะประชาชนมีการดูแลรักษา

สุขภาพมีเพ่ิมมากขึ้ นโดยเฉพาะเน้นในเร่ืองอาหารเพ่ือสุขภาพ  ส าหรบัอาจารยแ์ละนักวิจัยใน

สถาบนัการศึกษาและมหาวิทยาลยั  ไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถดา้นการศึกษาวิจยัในสาขาวิชา

ของคนกับพืชพรรณต่างๆ โดยทุนวิจยัทั้งจากรฐับาลไทย และจากองค์กรต่างประเทศ รายงาน

ผลการวิจยัไดพิ้มพเ์ผยแพร่ทัว่ไป เร่ิมมีการศึกษาวิจัย พืชชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีมี ถ่ินก าเนิดใน

ประเทศไทย  มีการเร่ิมศึกษาลงลึกไปในดา้นต่างๆ  แต่ยงัไม่มีการวางแผนการพฒันาระยะยาว

ในหลากหลายชนิด ความร่วมมือในการศึกษาวิจยั  การใชป้ระโยชน์พืชน้ันๆ ในประเทศไทย ยงั

ไม่มีมากเท่าท่ีควร ส่วนทางดา้นขอ้มูลพนัธุกรรมพืชในประเทศไทยมีอยู่ในหน่วยงานต่างๆ  ใน

รูปแบบต่างๆ กัน เร่ิมมีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างหน่วยงาน และท าฐานขอ้มูลพันธุกรรม

เผยแพร่ใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้มาศึกษาคน้ควา้หาขอ้มลูมากขึ้ น 

  ตัวอย่างของงาน อพ.สธ. ตามแนวทางแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีส่ีน้ี เป็นการ

ทบทวนและด าเนินงานต่อเน่ือง เพ่ือเตรียมเขา้สู่แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหา้ โดยเน้นและให้

ความส าคัญกับการด าเนินงานวิชาการในทุกด้านเป็นหลัก โดยเฉพาะการด าเนินงานศึกษา

ทดลองวิจยัเพ่ือการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์พนัธุกรรมพืช และทรพัยากรต่าง ๆ ท่ีส่งผลและเกิด

ประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยโดยเร่ิมท างานเชิงประจกัษ์ตั้งแต่การอนุรกัษ์กลุ่มพืชเอกลกัษณใ์น

พระบรมมหาราชวังตามพระราชกระแสให้อนุรักษ์ขนุนไพศาลทักษิณเป็นพืชแรกสามารถ

ขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชและพระราชทานใหก้บัประชาชนทั้งประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2535 จนถึงปัจจุบนั นอกจากน้ียงัมีสมอไทย มณฑา ยี่หุบ และพุดสวน และไดข้ยายผลต่อยอด

ด าเนินงานเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชหายาก และใกลสู้ญพนัธุ ์อาทิ หวายตะคา้ทอง หวายน ้าผ้ึง หวาย

หอม หวายขอ้ด า ทุเรียน ตามล าดบั และรวมถึงตน้มเหสกัข ์สกัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก วดัความสูงได ้

38.5 เมตร วดัรอบตน้ได ้10.21 เมตร ขอ้มูล ณ วนัท่ี 18 มิถุนายน 2543 ยืนตน้อยู่ท่ีอุทยาน

แห่งชาติตน้สกัใหญ่ บา้นปางเกลือ ต.น ้าไคร ้อ.น ้าปาด จ.อุตรดิตถ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานนามว่า “มเหสักข์” เพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันท่ี 29 

กนัยายน 2552  และยงัมีตน้สกัสยามินทร ์(ตน้สกัสองตน้ ปัจจุบนัอยูห่นา้ท่ีวา่การอ าเภอลบัแล 

จ.อุตรดิตถ์ เป็นสักท่ีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯเจา้อยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ทรงมีพระมหา

กรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหน้ าตน้สกัจาก ม่อนจ าศีล ไปปลูกท่ีมอ่นจุงจา (ม่อนชิงชา้) เมื่อคราวเสด็จฯ 

ประพาสหวัเมืองฝ่ายเหนือ เมื่อปี พ.ศ. 2444 ตน้สกัทั้งสองมีอายุไม่น้อยกว่า 115 ปีนับตั้งแต่ปี

ท่ีน ามาปลูก และเมื่อตรวจสอบ DNA Fingerprint ปรากฎว่าสกัสยามินทรเ์ป็นสายพนัธุท่ี์สืบทอด

มาจากมเหสักข)์ ม่วงเทพรัตน์ Exacum affine Balf. f. ex Regel (อพ.สธ. ไดร้ับพระราชทาน

เน้ือเยื่อ Persian violet จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารีเมื่อวนัท่ี 27 มีนาคม 2551 ทรงใหเ้ก็บรกัษาและขยายพันธุ์โดยการเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อ) อัสดรจรัล Phalaenopsis pulcherrima (Lindl.) J. J. Sm.(กลว้ยไมม้า้วิ่งสีม่วง ไดจ้าก

การกลายพนัธุ์ในหอ้งปฏิบติัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา) และ  จ าปีสิรินธร
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin (จ าปีชนิดใหม่ของโลกพบท่ีป่าพรุน ้าจืดของชุมชน 

ต.ซบัจ าปา จ.ลพบุรี) เป็นตน้ 

  จากตัวอย่างขา้งตน้จะเห็นไดว้่า อพ.สธ. ไม่ไดข้ยายพนัธุ์เฉพาะพืชทัว่ไป แต่ได้

ขยายพนัธุพื์ชท่ีมีความส าคญัในระบบนิเวศ พืชหายาก ใกลสู้ญพนัธุ ์และมีความสมัพนัธท์ั้งในเชิง

ประวติัศาสตร ์เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม และเป็นพืชท่ีไดร้บัพระราชทานช่ือ เพ่ือเป็นตวัอยา่งและการ

สรา้งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม ท าใหม้ีการอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ในพืชอ่ืนๆ ตามมา 

เมื่อวนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. จดัตั้งมูลนิธิอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) และต่อมา

กระทรวงมหาดไทยไดม้อบหนังสือส าคัญการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. เมื่อวันท่ี 30 

พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีส านักงานตั้งอยู่ท่ีอาคารส านักงาน อพ.สธ. สวนจิตรลดา โดย

มูลนิธิ อพ.สธ. น้ีมีวตัถุประสงคส์ าคัญเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามเป้าหมายของ อพ.สธ. 

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 

                    ในระยะ 5 ปีท่ีส่ี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. มีการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

และเสด็จฯเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดงาน  

                    1. การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน 

ระหว่างวนัท่ี 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และทรงเปิดพิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยา

เกาะและทะเลไทย  อพ.สธ.-ทร. ณ เขาหมาจอ แสมสาร อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  

                    2. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย 

ระหว่างวนัท่ี 19 – 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ณ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว องคก์ารสวนสตัวใ์นพระ

บรมราชูปถัมภ์ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานและทรงเปิดศูนย์

อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัออก อพ.สธ.-อสส. ณ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว จงัหวดัชลบุรี 

3. การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดบัภูมิภาค 

ครั้งท่ี 1ระหว่างวนัท่ี 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี อ าเภอเมือง 

จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 

4.4 การด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีหา้ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554– 30 กันยายน พ.ศ. 

2559) 

อพ.สธ. มีหน่วยงานท่ีเข ้าร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ิมเป็นประมาณ 150 

หน่วยงาน โดยแบ่งกลุ่มการสนองพระราชด าริ ได ้10 กลุ่ม เช่นเดียวกับในการด าเนินงานใน

แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีส่ี นอกจากน้ียังมีโรงเรียนท่ีเขา้เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เพ่ิมขึ้ นมากกว่า 2,000 แห่งและ อพ.สธ. มีนโยบายท่ีท างานกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ



23 

 

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

เกิดงานฐานทรัพยากรทอ้งถ่ินซ่ึงด าเนินงานอยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช  และมีจ านวนสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินประมาณ 500 แห่ง 

ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหา้ อพ.สธ. จึงมีมาตรการในการด าเนินงานลงไปใน

ระดับท้องถ่ิน โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้เข ้ามาร่วมสนองพระราชด าริใน

ปีงบประมาณ 2558 และเป็นนโยบายใหม้ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดย อบต./เทศบาล สมคัร

เป็นสมาชิกในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินซ่ึงอยู่ในกิจกรรมท่ี 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรกัษ์พันธุกรรมพืช อย่างน้อยอ าเภอละหน่ึงแห่ง รวมถึงสนับสนุนใหโ้รงเรียนท่ีอยู่ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ๆ สนับสนุนให้มีสถานศึกษาสมัครเขา้มาเป็นสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนอยา่งนอ้ยหน่ึงแห่ง  

ในส่วนของงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน อพ.สธ. ด าเนินการประสานและท า

ความเขา้ใจกับส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานฯ ท่ีสังกัดอยู่ในกระทรวงเช่น 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใหส้นับสนุน ผลกัดันใหส้ถานศึกษาในสงักดัสมคัร

เป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซ่ึงจะเป็นก าลังท่ีส าคัญในการร่วมท างานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ินร่วมกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในประเทศต่อไป 

บทบาทท่ีส าคญัของมหาวิทยาลยัและวิทยาลยัต่างๆ ในประเทศไทย ท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ อพ.สธ. น้ัน ด าเนินงานสนองพระราชด าริมีบทบาทชดัเจนขึ้ นในการเขา้ไปเป็นพ่ี

เล้ียงและท างานวิจยัต่อยอดจากงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินใหก้บัทอ้งถ่ินท่ีมหาวิทยาลยั/วิทยาลยั

เหล่าน้ันตั้งอยู่ เกิดเป็นงานวิจยัตอบโจทยค์วามตอ้งการของ อปท.ต่างๆ เช่นการอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์พืชตาลโตนด ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัซ่ึงท างานร่วมกบั องคก์าร

บริหารส่วนต าบลร าแดง อ าเภอสิงหนคร จงัหวดัสงขลา เป็นตน้ 

ในแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีท่ีหา้ อพ.สธ.ท างานชดัเจนข้ึนในทรพัยากร 3 ฐาน ไดแ้ก่ 

ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา  เพ่ือพฒันา

ประสิทธิภาพการด าเนินงานทางดา้นวิชาการ สรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร การเรียนรู ้

ทรัพยากร โดยประสานงานและร่วมกับหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างๆ และการจัดท า

ฐานขอ้มลูทรพัยากรท่ีมีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานใหไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 ซ่ึงในระยะ 5 ปีท่ีหา้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. มีการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  

และเสด็จฯเป็นองคป์ระธานในพิธีเปิดงาน  

1.การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : กา้วสู่โลกกวา้งอยา่งมัน่ใจ 

ระหวา่งวนัท่ี 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ณ ศูนยฝึ์กหนองระเวียง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาและทรงเปิดพิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ.-มทร.อีสาน ณ ศูนยฝึ์กหนองระเวียง  

                     2. การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดับภูมิภาค

ครั้งท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 21-24 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้อ าเภอสันทราย  

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

  3.การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก 

ระหวา่งวนัท่ี 20-26 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย อ าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี และทรงเปิดอาคารราชานุรกัษ์ ณ เขื่อนศรีนครินทร ์

4. การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดบัภูมิภาค 

ครั้งท่ี 3 ระหว่างวนัท่ี 12-16 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลยั  อ าเภอปาก

เกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

  5. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 

ระหว่างวันท่ี 23-29 มีนาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น และทรงเปิดพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา อพ.สธ.- มข. ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

4.5 การด าเนินงานในระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559– 30 กนัยายน พ.ศ. 

2564) 

       จากความชัดเจนในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ ในเร่ืองของการ

อนุรกัษ์ทรพัยากรในระยะ 25 ปีท่ีผ่านมาของ อพ.สธ.ท่ีชดัเจนมากขึ้ น ในเร่ืองของทรพัยากรท่ี

เก่ียวขอ้งสมัพนัธก์นัทั้งหมด ในฐานทรพัยากร กายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิปัญญา ดงัน้ัน

เมื่อเขา้สู่ปีท่ี 26 อพ.สธ. จึงขอพระราชทานพระราชานุญาตในการเปล่ียนช่ือกิจกรรมทั้ง 8 

กิจกรรมของ อพ.สธ. ท่ีอยู่ภายใตก้รอบการด าเนินงานทั้งสามฐานทรัพยากร เพ่ือใหช่ื้อของ

กิจกรรมไดส่ื้อถึงงานท่ีด าเนินงานในกิจกรรมไดช้ดัเจนมากยิ่งขึ้ น ดงัน้ี 

 1. กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

 2. กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

 3. กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลกูรกัษาทรพัยากร 

 4. กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร 

 5. กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากร 

 6. กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

 7. กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

 8. กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากร 

  อพ.สธ.ขอพระราชทานเพ่ือปรบัเปล่ียนกลุ่มของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ

โดยพระราชานุญาต ในกลุ่มท่ี 10 จากเดิมเป็นกลุ่มของศูนยศึ์กษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ จะยา้ยไปรวมกับหน่วยงานต้นสังกัดคือ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และกลุ่มท่ี 10 คือกลุ่มภาคเอกชนและมูลนิธิ

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

 ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก มีผลงานท่ีโดดเด่นในเร่ืองการสรา้งเครือข่ายในการ

ด าเนินงานสนองพระราชด าริท่ีเป็นรูปธรรมอย่างยิ่ง มีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมขึ้ น 

จ านวน 210 หน่วยงาน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2564) สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนจ านวน 5,858 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564) และสมาชิกงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ินจ านวน 5,433 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2564) ส่ิงท่ีเห็นเป็น

รูป ธรรมมากขึ้ น คือห น่ วยงานระดับกระทรวงเช่ น  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและ

นวตักรรม เป็นตน้ ไดผ้ลกัดนัในเชิงนโยบายอยา่งชดัเจน เช่น 

1.นโยบายสนับสนุนให้ทุกสถานศึกษาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย

กระทรวงศึกษาธิการ (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วนัท่ี 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดัง

รายละเอียดในภาคผนวก) 

 2.นโยบายใหทุ้กทอ้งถ่ินเป็นสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน โดยกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (หนังสือท่ี มท 0810.6/ว 2232 ลงวนัท่ี 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 

ดงัรายละเอียดในภาคผนวก) 

 ยิ่งไปกว่าน้ันหน่วยงานในกระทรวงต่างๆ ได้เขา้มาร่วมท าแผนในการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ทรพัยากร ครอบคลุมไปถึงในระดบัทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในเร่ืองของการรกัษาสิทธ์ิใหก้บั

ทรพัยากรท่ีอยู่ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อพ.สธ. ไดเ้ขา้ร่วมกบันโยบายการปฏิรูปประเทศ

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตามยุทธศาสตรช์าติ และแนวทางประชารฐั ท่ีจะเขา้สู่ 

Thailand 4.0 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มี

วาระการปฏิรูปประเทศดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ซ่ึงมีประเด็นปฏิรูปท่ี 4 

โดยใชง้านสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. เป็นแนวทางการ

ปฏิรูป โดยจะด าเนินงานให้เป็น ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบล... ” ให้

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

แผนการปฏิรูปประเทศท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน (Quick Win) มีการก าหนดการปฏิรูปประเทศ

ดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ทรพัยากรความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใหง้านฐาน

ทรัพยากรทอ้งถ่ินมีศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรพัยากรทอ้งถ่ินต าบลใหค้รอบคลุมทุกต าบลทัว่

ประเทศ  ส่งผลใหง้านฐานขอ้มูลของ อพ.สธ. ท่ีจะเช่ือมต่อขอ้มูลใหท้ัว่ถึงกันทั้งประเทศเร่ิมมี

ความเป็นไปไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ในเร่ืองของฐานขอ้มูล อพ.สธ. จึงร่วมกับมูลนิธิ อพ.สธ. จัดท าเคร่ืองมือเพ่ือใชใ้นการ

จัดท าฐานขอ้มูลทรัพยากรท่ีส่ือถึงกันได้ทัว่ประเทศ เพ่ือสะดวกในการเก็บขอ้มูลมาลงใน

ฐานขอ้มูล เรียกว่าฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. ซ่ึงไดด้ าเนินการและใหศู้นยแ์ม่ข่ายประสานงาน 

อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. เป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

เดียวกันกับศูนยฯ์ น้ัน ๆ ในการส ารวจ รวบรวมและลงขอ้มูลในฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมต่อกับระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรท่ี์ท าใหเ้ห็นภาพของทรพัยากรท่ีมีอยู่จริง ตั้งอยู่ท่ีไหน จ านวนเท่าไหร่ 

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

สถานท่ีและงบประมาณในการรวบรวมและจัดท าบัญชีรายการขึ้ นทะเบียนทรพัยากรกายภาพ 

ชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีก ากับการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรเหล่าน้ันในรูปแบบของ

ฐานขอ้มูล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือคุม้ครองสิทธิประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์จาก

การใชท้รพัยากรท่ีเป็นธรรมใหก้บัชุมชนทอ้งถ่ินไดต่้อไป 

ในช่วงกลางระยะการด าเนินงาน อพ.สธ. ในแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีท่ีหก อพ.สธ.  

รบันโยบายของกรมกิจการพิเศษ ส านักพระราชวงั ในเร่ืองของการเป็นหน่วยงานประสานงาน

กลาง โดยมีพระราชานุญาตใหม้ีศูนยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง ไดแ้ก่ 

 

1. ศูนยแ์มข่า่ยประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่        

(ศูนยแ์ม่ขา่ยประสานงาน อพ.สธ. –มช.)  

2. ศูนยแ์มข่า่ยประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลยัขอนแก่น         

(ศูนยแ์ม่ขา่ยประสานงาน อพ.สธ. - มข.)   

3. ศูนยแ์มข่า่ยประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

(ศูนยแ์ม่ขา่ยประสานงาน อพ.สธ.-มทส.)   

4. ศูนยแ์มข่า่ยประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั       

(ศูนยแ์ม่ขา่ยประสานงาน อพ.สธ.-จฬ.)   

5. ศูนยแ์มข่า่ยประสานงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

(ศูนยแ์ม่ขา่ยประสานงาน อพ.สธ.-มอ.)   

  ซ่ึงศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. น้ี กระจายอยู่ในภูมิภาคของประเทศไทย 

เพ่ือช่วยดูแลเครือขา่ยของ อพ.สธ. ท่ีมีอยูท่ัว่ประเทศไดท้ัว่ถึง และเป็นตวัแทนของ อพ.สธ. ในการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ณ พื้ นท่ีน้ันๆ (area base) ภายใตก้ารก ากบัดูแล สนับสนุน เป็นท่ีปรึกษาใน

แนวทางด าเนินงานต่าง ๆ อย่างใกลชิ้ด ส านักพระราชวังได้มีนโยบายให้มอบศูนย์อนุรักษ์

พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา ใหอ้ยู่ในความรบัผิดชอบ

ของศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.-มทส. ในระยะ 5 ปีท่ีหกน้ี อพ.สธ. ร่วมกบักระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนใหม้หาวิทยาลัยต่าง ๆ ท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริเป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. และร่วมท างานกบัศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 

อย่างใกลชิ้ด ซ่ึงในแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหกน้ี มีศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์

ประสานงาน อพ.สธ. จ านวน 26 แห่ง (รายช่ืออยู่ในภาคผนวก) และมีมหาวิทยาลยัอีกหลาย ๆ 

แห่งท่ีก าลงัอยู่ในช่วงด าเนินการขอเป็นศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. เพ่ิมขึ้ น  ดังน้ันเมื่อส้ินสุดช่วง
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

ระยะ 5 ปีท่ีหกของ อพ.สธ. จึงเป็นการปงูานเขา้สู่เป้าหมายท่ีส าคญัในแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด 

เป็นการเขา้สู่ปีท่ี 31-35 ของ อพ.สธ. ท่ีน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ท่ีสามคือเพ่ือใหม้ีขอ้มูล

ดา้นทรพัยากรและเช่ือมต่อฐานขอ้มูลน้ันไดถึ้งกนัทัว่ประเทศ เพ่ือน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในการ

วางแผนพฒันาทรพัยากรและใชท้รพัยากรน้ันอย่างยัง่ยืน เป็นฐานทรพัยากรใหก้บัประเทศไทย

ต่อไป 

ในระยะ 5 ปีท่ีหก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงพระราชทานให ้อพ.สธ. มีการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ  และเสด็จเป็น

องคป์ระธานในพิธีเปิดงาน  

1.การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ินระดบัภูมิภาคครั้งท่ี 4 ระหวา่งวนัท่ี 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ 

ส านักพระราชวงั (สนามเสือป่า) พระราชวงัดุสิต กรุงเทพมหานคร 

  2.การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น 

ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤศจิกายน - 4 ธนัวาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนยเ์ครือขา่ยการเรียนรูเ้พ่ือภูมิภาค 

จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี 

  3. การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 5 ระหวา่งวนัท่ี 24 - 28 พฤษภาคม พ.ศ.2561  

ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี  

  4. การประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์

ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน–5 ธนัวาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนยห์นองระเวียง มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา 
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5. สรุปผลงาน 30 ปี ในภาพรวมอพ.สธ. ตามกรอบการด าเนินงาน อพ.สธ. 

นับตั้งแต่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี พระราชทานพระราชด าริในการด าเนินงานอพ.สธ. ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2535 และต่อเน่ือง

มาเป็นล าดับถึงปัจจุบัน ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 อพ.สธ. แบ่งหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกเป็นระดบัหน่วยงานท่ีขอพระราชทานพระราชานุญาตเขา้

ร่วมสนองพระราชด าริ ซ่ึงมีหน่วยงานต่าง ๆ เขา้ร่วมด าเนินงานสนองพระราชด าริทั้งภาครฐัและ

เอกชน โดยพระราชานุญาตจ านวน 210 หน่วยงาน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2564) 

กลุ่มท่ีสองเป็นสถานศึกษาในประเทศสมคัรเขา้มาเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนจ านวน

5,858 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2564) และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสมคัร

เขา้มาเป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินจ านวน 5,433 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

พ.ศ.2564) ซ่ึงมีผลการด าเนินงานโดยสรุปตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบนั โดยด าเนินงานใน

กิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม ภายใต ้3 กรอบการด าเนินงาน ระยะละ 5 ปี โดยท างานครอบคลุมในทั้ง

ทรพัยากรชีวภาพ ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญาโดยสรุปดงัน้ี 

 

กรอบการเรียนรูท้รพัยากร 

              เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเน้นในเร่ืองของการรักษาพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีอยู่

ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเป็นเจ้าของครอบครองโดยถูกกฏหมาย ตลอดจน

การศึกษาเรียนรูใ้นพ้ืนท่ีน้ัน ๆ ว่ามีทรพัยากรอะไร เพ่ือวางแผนและด าเนินการอนุรกัษ์และใช้

ประโยชน์ นอกจากน้ันใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริดูแลในพ้ืนท่ีท่ีก าลงัจะเปลียนแปลงใน

พ้ืนท่ีของหน่วยงานเอง และร่วมมือกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีหน่วยงานตั้งอยู่ในการร่วม

ส ารวจทรัพยากร เพ่ือเก็บรวบรวมทรัพยากรท่ีล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์ และทรัพยากรท่ีมี

ศักยภาพเมื่อมาพัฒนาต่อไป และสามารถท่ีจะก าหนดใหเ้กิดพ้ืนท่ีส าหรบัเป็นแหล่งเรียนรูแ้ละ

ขยายพนัธุ์ทรพัยากรเพ่ือการศึกษาวิจยัและน าไปใชป้ระโยชน์ เพ่ือเป็นการเพ่ิมทรพัยากรท่ีมีอยู่

ในสภาพธรรมชาติใหม้ีจ านวนเพ่ิมมากขึ้ น ไม่สูญพันธุ์และมีวตัถุดิบเพียงพอในการศึกษาวิจัย 

หรือเป็นตัวอย่างในการปลูกรักษาทรัพยากร โดยมีกิจกรรมท่ีสนับสนุนกรอบการเรียนรู ้

ทรพัยากรน้ี 3 กิจกรรมไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร   กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรม

ส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรและกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากรสามารถสรุปงาน

ตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรพัยากร 

  ด าเนินการส ารวจและก าหนดพ้ืนท่ีเป้าหมาย ในการปกปักพนัธุกรรมทรพัยากร

ต่าง ๆ ด้วยเคร่ืองหาพิกัดดาวเทียม (Global Positioning System : GPS) เพ่ือให้เกิดความ

ถูกต้องและชัดเจนครอบคลุมพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรโดยท่ีเป็นพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของ 

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ น าพ้ืนท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริมากกว่า 50 หน่วยงาน 

และศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ จ านวน 6 แห่ง มีพ้ืนท่ีมากกว่า 50,000
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ไร่ ในทั้งประเทศแต่ละหน่วยงานท่ีด าเนินงานในกิจกรรมน้ี ใชพ้ื้นท่ีท่ีเป็นป่าดั้งเดิมและไม่มี

แผนการด าเนินงานในการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีน้ัน ๆ การด าเนินงานในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดขอบเขต

ชดัเจน และไม่ไดซ้อ้นทบักบัพ้ืนท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุ์พืช  พ้ืนท่ีของกรมป่า

ไม ้หรือพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาในเร่ืองการครอบครองสิทธ์ิ ยกเวน้มีบางพ้ืนท่ีท่ีกรมอุทยานแห่งชาติสตัว์

ป่าและพนัธุพื์ช  พ้ืนท่ีของกรมป่าไมด้ าเนินการสนองพระราชด าริ 

การด าเนินงานในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรอพ.สธ.ได้แก่ จัดท าแผนท่ีปกปัก

ทรพัยากร จดัท าแนวป้องกนัไฟป่า ส ารวจขึ้ นทะเบียน และจดัท ารหสัประจ าตน้ทรพัยากรต่าง ๆ 

นอกจากน้ันยงัไดส้ ารวจทรพัยากรในพ้ืนท่ีเกาะต่างๆ ไดแ้ก่ เกาะแสมสารและเกาะขา้งเคียง จ.

ชลบุรี ของกองทัพเรือ, พ้ืนท่ีเขาวังเขมร จ.กาญจนบุรี ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  

กองบัญชาการกองทัพไทย, พ้ืนท่ีในเขื่อนต่างๆของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไดแ้ก่  

เข่ือนภูมิพล จ.ตาก, เข่ือนสิริกิต์ิ จ.อุตรดิตถ์, เข่ือนอุบลรตัน์ จ.ขอนแก่น, เข่ือนจุฬาภรณ์ และ 

เขื่อนหว้ยกุ่ม จ.ชยัภูมิ, เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี, เขื่อนศรีนครินทร ์และเขื่อนวชิราลงกรณ ์จ.

กาญจนบุรี, เขื่อนรชัชประภา จ.สุราษฎรธ์านี และ เขื่อนบางลาง จ.ยะลา เป็นตน้ซ่ึงไม่ไดม้ีการ

ส ารวจและศึกษาเฉพาะทรพัยากรพนัธุกรรมพืชเท่าน้ัน แต่ยงัรวมถึงสตัวแ์ละจุลินทรียย์ิ่งไปกว่า

น้ันยงัมีการด าเนินงานปกปักทรพัยากรในทรพัยากรกายภาพ ซ่ึงเป็นส่ิงไม่มีชีวิต เช่นลกัษณะทาง

กายภาพของดิน  หิน แร่ธาตุ แหล่งน ้า เป็นตน้ รวมถึงการรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญา

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี 

 ในการส ารวจและศึกษาในกิจกรรมท่ี 1 สามารถเก็บเป็นตัวอย่างแหง้ ตัวอย่าง

ดอง หรือเป็นพนัธุกรรมท่ีมีชีวิต เพ่ือไปด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

ในการส ารวจน้ีจะมีการระบุต าแหน่งท่ีตั้งของทรพัยากรต่าง ๆ ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัท าฐานขอ้มูล

ทรพัยากรในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากรต่อไป 

 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร 

  ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรกายภาพและชีวภาพ ทรัพยากร

วฒันธรรมและภูมิปัญญา ในพ้ืนท่ีท่ีก าลงัจะเปล่ียนแปลงเน่ืองมาจากการพัฒนาเช่น สรา้งอ่าง

เก็บน ้ า ท าถนน ฯลฯ พ้ืนท่ี ท่ีเกิดภัยธรรมชาติ สงครามและความไม่สงบพ้ืนท่ี ท่ี เกิดการ

เปล่ียนแปลงจากป่าธรรมชาติเป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ท่ีอยู่อาศยั พ้ืนท่ีป่าชายเลน พ้ืนท่ีเกาะท่ีก าลงักลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว การด าเนินการในพื้ นท่ี

ในกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรกายภาพและชีวภาพพรอ้มบนัทึกขอ้มูล มีหน่วยงานเขา้

ร่วมสนองพระราชด าริทัว่ประเทศ นอกจากน้ันสมาชิกชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึง

ประกอบด้วยคณะนักวิจัยและผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาต่าง ๆ ประมาณ  300 คน ร่วมกับ

กองทพัเรือ ไดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการส ารวจรวบรวมทรพัยากรกายภาพและชีวภาพในพ้ืนท่ีของ

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเพ่ือเป็นรายงานซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลทรัพยากรใหก้ับ

ประเทศไทย ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎรธ์านี,พ้ืนท่ีเกาะยาวใหญ่และ

เกาะขา้งเคียงจ.พงังา,พื้ นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา และเกาะขา้งเคียง จ.สตูล เป็นตน้โดย

มีรายละเอียดอยูใ่นรายงานประจ าปีของ อพ.สธ. ทุกปี 



30 

 

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

 การด าเนินงานในพ้ืนท่ีส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร สามารถด าเนินงานไดใ้น

พ้ืนท่ีรัศมี 50 กิโลเมตรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริน้ัน ๆ ด าเนินการส ารวจเก็บ

รวบรวมทรพัยากรกายภาพและชีวภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้

ทรัพยากรต่าง ๆ อาจด าเนินการเก็บทรัพยากรเป็นรูปตัวอย่างแหง้ เมล็ดพันธุ์ ตัวอย่างดอง 

ตัวอย่างท่ีมีชีวิต โดยเฉพาะพืช สามารถน าไปเพาะปลูก ขยายพนัธุ์โดยวิธีปกติ หรือโดยการใช้

เทคโนโลยีชีวภาพช่วย เช่นการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช หรือเก็บรกัษาในท่ีท่ีปลอดภัยต่อไป (ใน

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร)ในการส ารวจน้ีจะมีการระบุต าแหน่งท่ีตั้งของ

ทรพัยากรต่าง ๆ เช่นเดียวกบัในงานกิจกรรมท่ี 1 ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรใน

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากรต่อไป 

 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากร 

 ด าเนินการต่อเน่ืองจากกิจกรรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 โดยการน าพันธุกรรม

ทรพัยากรไปเพาะปลูก/เล้ียง ในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภยั มีขอบเขตและการดูแลรกัษาอยา่งดี เช่นในศูนย์

ศึกษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ พ้ืนท่ีศูนยว์ิจยัและสถานีทดลองของกรมวิชาการ

เกษตร พ้ืนท่ีท่ีจงัหวดัน้อมเกลา้ฯ ถวายและพ้ืนท่ีน ามาสนองพระราชด าริ  เช่น สวนสาธารณะ

ต่าง ๆ สวนป่า พ้ืนท่ีสถาบันการศึกษาท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ  อพ.สธ. เป็นต้น มีการ

ด าเนินการรบัและส่งพนัธุกรรมทรพัยากรต่างๆ แลกเปล่ียนและฝากเพาะขยายพนัธุ์ ดูแลรกัษา

ทดลองปลกูโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่นตามศูนยว์ิจยัฯ และพ้ืนท่ีต่างๆของอพ.สธ.

จนถึงปัจจุบนัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริในกิจกรรมปลูกรกัษาทรพัยากรมากกว่า 100

หน่วยงานและ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 6 แห่งมีเน้ือท่ีประมาณ 

มากกว่า 80,000 ไร่ จ านวนมากกว่า 2,000,000 ตน้ เก็บรักษาในรูปเมล็ดบรรจุซองและ

กระป๋องในธนาคารพืชพรรณของ อพ.สธ. 

          ธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา มีการเก็บรกัษาพนัธุกรรมพืชดงัน้ี 

1. การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยวิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชมากกว่า 100

ชนิด ไดแ้ก่ สกั หวาย ขนุน กฤษณา มะมว่ง มว่งเทพรตัน์ สมุนไพร และกลว้ยไมช้นิดต่างๆฯลฯ  

2. การเก็บในรูปสารพนัธุกรรม (DNA) เช่น มะเก๋ียง ทุเรียน มะตูม พืชสมุนไพร 

กลว้ยไมต่้าง ๆ เป็นตน้ 

3. การเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุพื์ชท่ีสามารถเก็บดว้ยเมล็ดได ้ในระยะสั้น ระยะปาน

กลาง และระยะยาว ไดแ้ก่ ขา้วพนัธุต่์าง ๆ งา ฝ้าย ถัว่ ผกัพื้ นบา้นชนิดพนัธุต่์างๆ เป็นตน้ 

4. การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในระยะยาว ได้แก่ เก็บพันธุกรรมพืชใน

ไนโตรเจนเหลว (-196 องศาเซลเซียส) โดยเก็บในรูปของเมล็ดพนัธุแ์ละช้ินส่วนของพืช 

พ้ืนท่ีในการปลูกรักษา อพ.สธ. มีกรอบการด าเนินงานใหห้น่วยงานท่ีสนอง

พระราชด าริใน อพ.สธ. มีพ้ืนท่ีปลูกรักษาทรัพยากรในหน่วยงานน้ันๆ โดยมีขอบเขตพ้ืนท่ีท่ี

ชดัเจนและมีเป้าหมายในการเก็บรวบรวมทรพัยากรท่ีอยู่ในทอ้งถ่ินน้ันๆ เช่น สวนพฤกษศาสตร์

เกาะทะเลไทย สวนรุกขชาติ ท่ีเกาะแสมสาร เพ่ือเป็นแหล่งปลูกรวบรวมพรรณไมห้มู่เกาะแสมสาร

ทั้ง 9 เกาะ และใชเ้ป็นแหล่งศึกษาเรียนรูเ้ก่ียวกับพืชพรรณไมเ้กาะแสมสาร ในพ้ืนท่ี 100 ไร่ 
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แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2564–30 กนัยายน พ.ศ. 2569) 

รวมถึงการทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในพ้ืนท่ีต่างๆ ของอพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริทัว่ประเทศ 

นอกจากการปลูกตน้พนัธุกรรมพืชแลว้ยงัมีการเก็บรกัษาในรูปเมล็ดพนัธุ์, การ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช  มีการเก็บรกัษาสารพันธุกรรม (DNA) ท่ีธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ.สวน

จิตรลดา และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริตัวอย่างเช่น ในพ.ศ. 2554อพ.สธ.ร่วมกับ

กองทพัอากาศ (ทอ.) ไดจ้ดัตั้งธนาคารเมล็ดพนัธุพื์ชอพ.สธ.-ทอ. ขึ้ นโดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั

เพ่ือรักษาความหลากหลายของพันธุกรรมพืชท่ีมีอยู่ในประเทศไทยและเป็นหลักประกันใน

อนาคตว่าประเทศไทยจะมีเมล็ดพนัธุพื์ชเพ่ืออาหารและการเกษตรท่ีรวมไปถึงการปรบัปรุงพนัธุ์

พืชได ้ และในวโรกาสเจริญพระชนัษา 84 ปีเพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ

เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อพ.สธ. ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของสถานท่ีท่ี

จะเป็นแหล่งเก็บรกัษาเมล็ดพันธุ์พืช “ธนาคารเมล็ดพนัธุ์พืช อพ.สธ. บนดอยอินทนนท์”ซ่ึงได้

จัดตั้งท่ีเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไวภ้ายในหอ้งโถงภายใต้พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ดอยอิน

ทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่  พ้ืนท่ีดงักล่าวอยู่ภายใตก้ารดูแลของกองทัพอากาศ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ี

เขา้ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ใน พ.ศ.2553 คณะกรรมการ อพ.สธ.-ทอ.โดยผูบ้ญัชาการ

กองทัพอากาศ เห็นความส าคัญในการร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในกิจกรรมปลูกรักษา

ทรพัยากร ในการเก็บรกัษาเมล็ดพนัธุ์พืช  การศึกษาวิจยัเพ่ือหาค าตอบถึงความเป็นไปไดแ้ละ

การพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชของชาติขึ้ น  โดยได้รับความร่วมมือกับทาง

กองทัพอากาศในการด าเนินการออกแบบพ้ืนท่ีและหอ้งเก็บเมล็ดพนัธุ์พืช ทั้งน้ีเพ่ือใชป้ระโยชน์

จากสภาพอุณหภูมิท่ีต า่ตลอดปีส าหรบัการรกัษาคุณภาพเมล็ดพนัธุใ์หค้งอยูไ่ดน้านไม่ต า่กวา่ 25 

ปีปัจจุบันมีหอ้งเก็บรกัษาเมล็ดพันธุ์ 4 หอ้ง และมีคณะท างานธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ.-

ทอ. จากหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริหลายหน่วยงาน ไดแ้ก่ ทอ. สวทช. กรมวิชาการ

เกษตร ม.แมโ่จ ้ม.เชียงใหม ่กรมป่าไม ้กรมอุทยานฯ เป็นตน้ 

ในกิจกรรมน้ีแต่เดิมเน้นการด าเนินงานในพนัธุกรรมพืช แต่ในช่วงปลายของแผนแม่บท

ระยะ 5 ปีท่ีสามเป็นตน้มา เร่ิมขยายผลด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรมสตัวใ์นสวนสตัวต่์างๆ

เป็นตน้ และการเก็บจุลินทรียใ์นหอ้งปฏิบติัการซ่ึงเป็นการเก็บรกัษาในท่ีท่ีปลอดภัย และมีการ

ระบุต าแหน่งท่ีตั้งของทรพัยากรต่างๆ ซ่ึงจะน าไปสู่การจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรในกิจกรรมท่ี 5 

กิจกรรมศูนยข์อ้มลูทรพัยากรต่อไป 

 

กรอบการใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

  เป็นกรอบการด าเนินงานท่ีเน้นในเร่ืองการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

ทรพัยากรอย่างมีเป้าหมายและตอบโจทยค์วามตอ้งการของทอ้งถ่ินอย่างชดัเจน  มีเป้าหมายและ

แนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นทิศทางเดียวกบัยุทธศาสตรก์ารวิจยัและนวตักรรมแห่งชาติ (พ.ศ.

2560-2579) ซ่ึงมี 4 ยุทธศาสตร ์ไดแ้ก่  

 

1. การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  

2. การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือการพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  
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3. การวิจยัและนวตักรรมเพ่ือตอบโจทยก์ารสรา้งองคค์วามรูพ้ื้นฐานของประเทศ 

4. การสรา้งบุคลากรพฒันาระบบนิเวศและเครือขา่ยการวิจยัและนวตักรรมท่ี 

เขม้แข็ง 

ซ่ึงตอ้งใชทุ้นทางทรพัยากรของประเทศเป็นพ้ืนฐานทั้งส้ิน รวมทั้งพฒันาระบบ 

ขอ้มูลสารสนเทศอพ.สธ. ใหเ้ป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน และบรรลุจุดมุ่งหมายตาม

แนวพระราชด าริโดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานสนับสนุนกรอบการใชป้ระโยชน์ทรัพยากรน้ี 3 

กิจกรรมไดแ้ก่ กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรม

ศูนยข์อ้มูลทรพัยากรและกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร สามารถสรุปงานตาม

กิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนท์รพัยากร 

  ด าเนินการต่อเน่ืองจากกิจกรรม 1, 2 และ 3 และในแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีท่ีหน่ึง 

– ระยะ 5 ปีท่ีสาม เป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืชเพียงอย่างเดียว แต่ใน

แผนแม่บทระยะ 5ปีท่ีส่ี เร่ิมมีการศึกษาประเมินในพนัธุกรรมของส่ิงมีชีวิตในสตัวแ์ละจุลินทรีย ์

นอกจากน้ันยงัศึกษาทรพัยากรกายภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนัธุกรรมของส่ิงท่ีมีชีวิต (เช่น ดิน หิน แร่ 

คุณภาพน ้า คุณภาพดิน คุณภาพอากาศ เป็นตน้)กิจกรรมน้ีมีการศึกษาประเมินทั้งในสภาพ

ธรรมชาติและในแปลงทดลองศึกษาดา้นสณัฐานวิทยาชีววิทยาสรีรวิทยา การขยายพนัธุ ์การปลูก

เล้ียงการเขตกรรมส าหรับการศึกษาและวิจัยในหอ้งปฏิบัติการเช่นการศึกษาดา้นโภชนาการ

องคป์ระกอบต่าง ๆดา้นรงควตัถุกล่ินหอมต่าง ๆ หรือศึกษาและประเมินการใชป้ระโยชน์ในดา้น

อ่ืนๆเพ่ือศึกษาคุณสมบติัคุณภาพในแต่ละสายตน้อีกทั้งยงัมีในเร่ืองของการวิจยัเพ่ือสนับสนุนภูมิ

ปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชท้รพัยากรต่าง ๆ เช่น เร่ืองของสาระส าคญัในสมุนไพรต่าง ๆ  

จนถึงปัจจุบนัการด าเนินงานวิจยัในกิจกรรมท่ี4 น้ี เป็นการด าเนินงานโดยความร่วมมือ

ของนักวิจยัและเจา้หน้าท่ี อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. หรือนักวิจยัใน

ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในหน่วยงานท่ีเขา้ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. มี

จ านวนหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริในกิจกรรมน้ี มากกว่า 100 หน่วยงานไดด้ าเนินงาน

วิจยัจ านวนหลายพนัโครงการ ซ่ึงจะมีรายละเอียดอยูใ่นรายงานประจ าปี อพ.สธ. ในแต่ละปี พืชท่ี

ไดว้ิจยัคน้ควา้ศึกษาประเมินพนัธุกรรมพืชท่ีส ารวจเก็บรวบรวมและปลูกรกัษาไว ้ไดด้ าเนินการไป

แลว้จ านวนมากกว่า 20 สกุล ไดแ้ก่ ทุเรียน มะตูม มะเก๋ียง ก่อ มะแขว่น มะพอก มะม่วง หวา้ 

ขนุน ออ้ย ดองดึง หวาย  มงัคุด กระเจียว บุกคางคก ผักล้ินห่าน ฮ่อม ผักเค็ด กลว้ยไมป่้า พืช

สกุลอบเชย ผักพื้ นเมือง พืชสมุนไพร ฯลฯ และศึกษาดา้นชีวโมเลกุล การท า DNA Fingerprint ใน 

มะตูม หวาย กลว้ยไมม้า้วิ่ง ทุเรียน ขนุนฯลฯนอกจากพันธุกรรมพืชแลว้ ยังมีการศึกษาใน

พนัธุกรรมของสตัวใ์นหลายชนิด เช่น พนัธุป์ลาชนิดต่าง ๆ สตัวเ์ล้ือยคลาน สตัวส์ะเทินน ้าสะเทิน

บก สตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยนม เช่น คา้งคาวคุณกิตติ เป็นตน้  

เมื่อวนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อพ.สธ.ถวาย

หนังสือแนวทางการด าเนินงานพืชอนุรักษ์ 8 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มะเก๋ียง สัก มะก๊ิง น้อยหน่า
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เครือ ตีนฮุง้ดอย กลว้ยไม ้และชาเมี่ยง และตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานการ

อนุรกัษ์และพฒันาการใชป้ระโยชน์จากพืชอนุรกัษ์อพ.สธ. ต่อมามเีพ่ิมพืชชนิดท่ี 9 คือ ยางนา ใน

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 โดย อพ.สธ.-มข. แนวทางการด าเนินงานพืชอนุรกัษ์ทั้ง 9 ชนิด

น้ี จะเป็นตัวอย่างในการท างานร่วมกนัหลายๆ หน่วยงานเพ่ือใหก้ารการอนุรกัษ์ พฒันา และใช้

ประโยชน์อยา่งยัง่ยืน 

อพ.สธ. ยงัไดป้ระสานไปยงัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริในกลุ่มท่ี 7 กลุ่ม 

นโยบายในเร่ืองของทรพัยากร ในเร่ืองสนับสนุนในการท างานวิจยัน้ันๆ ตอ้งมีคนในทอ้งถ่ินมีส่วน

ร่วมและงานวิจยัน้ัน ๆ เป็นความตอ้งการของทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง  

 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรพัยากร 

  ด าเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบนั อพ.สธ. จดัตั้งศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรม

พืช/ทรพัยากรขึ้ นโดยมี อพ.สธ. ท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินงาน มีการวางแผน

ด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบขอ้มูลสารสนเทศ ใหส้ามารถเช่ือมโยงและใชร้่วมกนัได ้ โดย

เว็บไซตข์อง อพ.สธ. (http://www.rspg.or.th)นอกจากน้ันยงัมีการพฒันาขอ้มลูของ อพ.สธ. และ

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ใหเ้ป็นเอกภาพความสมบูรณแ์ละทนัสมยั  ซ่ึงหน่วยงานต่างๆ 

สามารถใชป้ระโยชน์ร่วมกนัได้การด าเนินงานจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรต่างๆน้ันด าเนินงานโด

ยอพ.สธ. และสนับสนุนใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริด าเนินงาน  โดยเฉพาะฐานขอ้มูล

พืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม และฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ มีขอ้มูลพันธุกรรมพืชได ้ประมาณ 

250,000 ขอ้มูล ซ่ึงเป็นขอ้มูลของหอพรรณไมข้องกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

พิ พิ ธภัณฑ์ พื ช สิ รินธร ของกรมวิชาการเกษตร พิ พิ ธภัณฑ์พื ชของคณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์เป็นตน้  

ไม่เพียงแต่ฐานขอ้มูลด้านพืชเท่าน้ัน แต่จากการด าเนินงานของ อพ.สธ. ใน

กิจกรรมต่างๆ ตลอด 30 ปีท่ีผ่านมา ร่วมกับหน่วยงานสนองพระราชด าริ สถานศึกษา และ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าให ้อพ.สธ. มีขอ้มูลท่ีหลากหลายและครอบคลุมทัว่ทุกทรพัยากร  

ก่อใหเ้กิดเป็นฐานขอ้มูลต่างๆ ขึ้ น เช่น ฐานขอ้มูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ฐานขอ้มูล

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ฐานขอ้มูลการด าเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ  ระบบ

จดัเก็บงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 
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งานที่ด  าเนินงานโดยศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช อพ.สธ. 

1. งานบนัทึกขอ้มูล/ดูแลฐานขอ้มูล 

ด าเนินการดูแลรักษาขอ้มูลเดิมและบันทึกขอ้มูลท่ีมีส่งเพ่ิมเติมเขา้มาท่ี ศูนย์ขอ้มูล

พนัธุกรรมพืชตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล ทั้งขอ้มูลท่ีมีอยู่เดิมและขอ้มูลท่ีเพ่ิมขึ้ นพฒันาและ

ปรบัปรุงระบบงานฐานขอ้มูลพนัธุกรรมพืช  บนัทึกการจ าแนกพรรณไมท่ี้หอพรรณไมก้รมอุทยาน

แห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช  และพิพิธภณัฑพื์ชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร โดยผูเ้ช่ียวชาญดา้น

พฤกษศาสตร์บันทึกแกไ้ขขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ท่ีตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญดา้นพฤกษศาสตร์ดัง

ตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงชื่อและจ านวนขอ้มูล อพ.สธ. ที่ผ่านการตรวจสอบแลว้ 

 

ช่ือขอ้มูล จ  านวนขอ้มูล หมายเหตุ 

1.1 ขอ้มูลพรรณไมส้ด    42,489  

1.2 ขอ้มูลพรรณไมแ้หง้ท่ีไดร้บัมาจากหอพรรณ

ไมแ้ละพิพิธภณัฑพื์ช 

- หอพรรณไม ้(กรมอุทยานฯ) 

- พิพิธภณัฑพื์ช (กรมวชิาการเกษตร) 

- พิพิธภณัฑพื์ช(มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร)์ 

 

 

124,821 

56,289 

9,163 

รวมขอ้มูลตวัอยา่งพนัธุไ์ม้

แหง้ท่ีไดร้บัมาจากหอพรรณ

ไมแ้ละพิพิธภณัฑพื์ช จ านวน 

190,273 ขอ้มูล 

1.3  ขอ้มูลการแปลงรหสัพ้ืนท่ี 1,103,467  

1.4  ขอ้มูลรหสัปลูกในพ้ืนท่ี  330,524  

1.5 ขอ้มูลการเจริญเติบโตของตน้พนัธุกรรมพืช

ท่ีส่งเขา้มา 

- อพ.สธ. หว้ยฮ่องไคร ้

- อพ.สธ. หว้ยทราย 

- อพ.สธ. ครบุรี 

 

 

97,521 

44,856 

6,459 

(ฐานขอ้มูลเดิม ปัจจุบนัไม่มี

การบนัทึกแลว้) 

1.6  ขอ้มูลการส่งใบ  ผล เน้ือ  ไปวเิคราะหใ์น

สถาบนัต่าง ๆ 

2,030  

1.7   ฐานขอ้มูลมะกอกโอลีฟ 

ขอ้มูลมะกอกโอลีฟ 

        บนัทึกการเจริญเติบโตของมะกอก 

โอลีฟในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

 

11,926 

62,310 

(ฐานขอ้มูลเดิม ปัจจุบนัไม่มี

การบนัทึกแลว้) 

1.8ฐานขอ้มูลภาพพรรณไมส้ด 3,200  

1.9 งานสแกนรูปภาพเพ่ือเก็บใน CD 

-งานภาพ จากหอพรรณไมก้รมอุทยานฯ (งาน

ซ่อม) 

-  งานภาพ จากหอพรรณไมก้รมอุทยานฯ    

(งานใหม่) 

 

4,265 

 

4,110 

 

(ฐานขอ้มูลเดิม ปัจจุบนัไม่มี

การบนัทึกแลว้) 
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ช่ือขอ้มูล จ  านวนขอ้มูล หมายเหตุ 

-  งานภาพพรรณไมจ้ากสไลดแ์ละจากภาพถ่าย

ในอพ.สธ. 

-  งานฟิลม์สไลดภ์าพพรรณไมจ้าก 

กรมวชิาการเกษตร 

1,754 

 

 

12,062 

-  งานฟิลม์สไลดภ์าพพรรณไมจ้าก

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร ์

10,848 (ฐานขอ้มูลเดิม ปัจจุบนัไม่มี

การบนัทึกแลว้) 

1.10 งานบนัทึกตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้บนัทึกลง

แผ่น Photo CD 

- หอพรรณไม ้กรมอุทยานฯ 

- พิพิธภณัฑพื์ช กรมวชิาการเกษตร 

- พิพิธภณัฑพื์ช ม.สงขลานครินทร ์

 

 

116,963 ตวัอยา่ง 

56,497 ตวัอยา่ง 

10,555 ตวัอยา่ง  

 

 

ซีดี 937 แผ่น 

ซีดี 351 แผ่น 

ซีดี 98 แผ่น 

1.11 ฐานขอ้มูลหนังสือขออนุญาตจาก

หน่วยงานรว่มสนองพระราชด าริ 

130  

1.12 ฐานขอ้มูลสมาชิกงานฐานทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน 

4,472  

1.13 ฐานขอ้มูลการด าเนินงานหน่วยงานรว่ม

สนองพระราชด าริ 

16,890  

1.14 ฐานขอ้มูลการขอช่ือส่ิงมีชีวติชนิดใหม่ 

 

5  

1.15 ฐานขอ้มูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 

5,196  

1.16 ฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศงานฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

29 (29 อบต.) 

1.17 ฐานขอ้มูลภูมิสารสนเทศพืชอนุรกัษ์ 

อพ.สธ.  

172 (172 รหสัขอ้มูล) 
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2. งานฐานขอ้มูลการด าเนินงานของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ 

เป็นฐานขอ้มูลท่ีท าการบันทึกผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

โดยหน่วยงานต่างๆ มีการจดัท าโครงการหรืองานวิจยัซ่ึงมีการด าเนินงานอยูภ่ายใตแ้ผนแมบ่ท 3 

กรอบ 8 กิจกรรมของ อพ.สธ. และมุ่งเน้นการด าเนินงานศึกษาทรพัยากรทั้งสามฐานทรพัยากร 

ไดแ้ก่ ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา  

การบนัทึกขอ้มูลในฐานขอ้มูลการด าเนินงานหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ จะมีการ

ระบุปีงบประมาณ หน่วยงาน พ้ืนท่ีด าเนินการ และจ าแนกโครงการหรืองานวิจยัตามกิจกรรมทั้ง 

8 ของ อพ.สธ.ท าการบนัทึกรายละเอียดต่างๆ ของโครงการหรืองานวิจยั ไดแ้ก่ ช่ือโครงการ ช่ือผู้

ประสานงาน/ช่ือหวัหน้าโครงการ เป้าหมาย/วตัถุประสงค ์และ ผลการด าเนินงาน/ผลท่ีคาดว่า

จะไดร้บั โดยปัจจุบันหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริกว่า 200 หน่วยงาน และมีขอ้มูลการ

ด าเนินงานท่ีบนัทึกในฐานขอ้มูลจ านวนประมาณ 20,000 ขอ้มลู 
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3. งานฐานขอ้มูลหนงัสือของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริที่จดัท าข้ึนเพ่ือ

เผยแพร่ในงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 

ฐานขอ้มูลหนังสือท่ีขออนุญาต อพ.สธ. เพ่ือด าเนินการจดัพิมพแ์ละขอใชต้ราสญัลกัษณ ์

อพ.สธ. เพ่ือใหป้รากฏอยู่ในหนังสือน้ัน ๆ ฐานขอ้มูล จะมีการบนัทึกรายละเอียดการขออนุญาต

น าเสนอ เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ผลงานวิจยัต่างๆท่ีไดจ้ากการส ารวจและด าเนินงานภายใตก้รอบ

การด าเนินงานของ อพ.สธ.หรือด าเนินงานในพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร ของ อพ.สธ. ท่ีหน่วยงาน

ร่วมสนองพระราชด าริ รวมไปถึงการขออนุญาตใชต้ราสัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ประกอบการ

น าเสนอหรือตีพิมพใ์นรูปแบบต่างๆซ่ึงในฐานขอ้มูลจะมีการบนัทึกรายละเอียดต่างๆ ไดแ้ก่ กลุ่ม

ของหน่วยงานท่ีขออนุญาต (เผยแพร่/ตีพิมพ/์ใชต้ราสญัลกัษณ)์ลงเลขท่ีรบั ลงวนั/เดือน/ปีท่ีรบั

เร่ือง เร่ืองท่ีขออนุญาต วตัถุประสงค ์ผูข้อ/ผูป้ระสานงาน และการอนุมติั โดยปัจจุบนั ขอ้มูลท่ีมี

การบันทึกอยู่ในฐานขอ้มูลหนังสือขออนุญาตจากหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริมีจ านวน

มากกวา่ 100 ขอ้มลู 
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4.  งานฐานขอ้มูลการขอช่ือสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 

ฐานขอ้มูลการขอช่ือส่ิงมีชีวิตชนิดใหม่ ด าเนินการบันทึกขอ้มูลการขอพระราชทานช่ือ

ส่ิงมีชีวิตชนิดใหมข่องโลก ซ่ึงคน้พบจากการส ารวจทรพัยากรในพ้ืนท่ีปกปักพนัธุกรรมพืช รวมไป

ถึงการศึกษาวิจัยของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริปัจจุบนัมีขอ้มูลการขอช่ือส่ิงมีชีวิตชนิด

ใหม่จ านวน 5 ข ้อมูล คือ เข็มรัชประภา ( Ixora megalophylla Chamch. Sp. Nov.) ตะขาบ 

(Sterroprites violaceus) เห็ดเรืองแสงสิรินรศัมี (Neonothopanus nambi) และหงสเ์หินลูกผสม

ดอกสีม่วง “หังสรัตน์”, ไลเคน “ฟลิคติส สิรินธรเน”ช่ือวิทยาศาสตร์ Phlyctis sirindhorniae 

sp.nov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างฐานขอ้มูลการขอช่ือสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ 
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5.  งานฐานขอ้มูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

  ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสถานศึกษาท่ีไดร้บัการตอบรบัใหเ้ป็นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนของ อพ.สธ. โดยท าการบนัทึกขอ้มูลลงในโปรแกรม Microsoft Access ซ่ึง

ขอ้มูลท่ีบันทึกลงในฐานขอ้มูลประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ขอ้มูลบุคลากร ขอ้มูลทาง

ภูมิศาสตร์ ขอ้มูลสถานภาพปัจจุบัน ขอ้มูลการประสานงาน ขอ้มูลทัว่ไป และท่ีอยู่หรือสถานท่ี

ติดต่อของสถานศึกษา จดัท า google form ใหส้มาชิกส่งขอ้มลูเป็นปัจจุบนัทุกปีการศึกษา ปัจจุบนั

มีจ านวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนจ านวน 5,858 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กันยายน 

พ.ศ.2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างฐานขอ้มูลสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
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6. ฐานขอ้มูลสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 

ด าเนินการบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ท่ีเป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน มีด าเนินการตามแนวทางการ

ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เช่นการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ส ารวจ

ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญาของทอ้งถ่ินน้ันๆ  

โดยขอ้มูลของสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินจะท าการบนัทึกลงในโปรแกรม ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ท่ีตั้งของอปท. ขอ้มูลการตอบรบัการเป็นสมาชิก ขอ้มูลท่ีใชใ้นการติดต่อ/ผูป้ระสานงาน ขอ้มูล

สถานภาพการเป็นสมาชิก ขอ้มูลเอกสารท่ีได้รับจากสมาชิก และขอ้มูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม จัดท า 

google form ให้สมาชิกส่งขอ้มูลเป็นปัจจุบันทุกปีงบประมาณ ปัจจุบันมีจ านวนสมาชิกฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ินจ านวน 5,433 แห่ง (ขอ้มลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ.2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่างฐานขอ้มูลสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น 
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7. ระบบจดัเก็บขอ้มูลงานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น  

 เป็นการบันทึกขอ้มูลของงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ซ่ึงด าเนินงานโดยสมาชิกฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน ไดแ้ก่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ท่ีไดม้ีการส ารวจทรัพยากรใน

ทอ้งถ่ิน ทั้งทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชีวภาพ และ ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา โดย

ขอ้มลูของทรพัยากรจะถูกบนัทึกลงในเอกสารใบงาน 9 ใบงานซ่ึงประกอบไปดว้ย  

ใบงานท่ี 1 เร่ือง การเก็บขอ้มลูพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน 

ใบงานท่ี 2 เร่ือง การเก็บขอ้มลูการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 

ใบงานท่ี 3 เร่ือง การเก็บขอ้มลูดา้นกายภาพในทอ้งถ่ิน 

ใบงานท่ี 4 เร่ือง การเก็บขอ้มลูประวติัหมูบ่า้น ชุมชน วิถีชุมชน 

ใบงานท่ี 5 เร่ือง การเก็บขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ของพืชในทอ้งถ่ิน 

ใบงานท่ี 6 เร่ือง การเก็บขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ของสตัวใ์นทอ้งถ่ิน 

ใบงานท่ี 7 เร่ือง การเก็บขอ้มลูการใชป้ระโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆในทอ้งถ่ิน 

ใบงานท่ี 8 เร่ือง การเก็บขอ้มลูภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

ใบงานท่ี 9 เร่ือง การเก็บขอ้มลูแหล่งทรพัยากรและโบราณคดีในทอ้งถ่ิน 

โดยมีมหาวิทยาลัยหลัก เป็นศูนยแ์ม่ข่ายประสาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย งานแบ่งเขต

พ้ืนท่ีรับผิดชอบดูแลการจัดเก็บข้อมูล ปัจจุบันทั้ งหมด 26 ศูนย์แม่ข่ายประสาน/ ศูนย์

ประสานงานอพ.สธ.-มหาวิทยาลยั โปรแกรมระบบการจดัเก็บขอ้มูลงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

อยู่ระหว่างการพฒันาโปรแกรมร่วมกบัโปรแกรมฐานทรพัยากร อพ.สธ.โดยบริษัท อินเทอรเ์น็ต

ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากมลูนิธิ อพ.สธ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9. โครงการพฒันา website และ application ฐานทรพัยากร อพ.สธ. 
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 จากการสนับสนุนตามโครงการในกรอบการสรา้งจิตส านึก กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรกัษ์ทรพัยากรของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ในกลุ่ม G5 กลุ่ม

มหาวิทยาลัยและกลุ่ม G6 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ท่ี

เช่ือมโยงความสอดคลอ้งเชิงนโยบายของ 1) เป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยืน หรือ Sustainable 

Development Goals (SDGs) ในเป้าหมายขจัดความยากจน 2) แผนปฏิรูปประเทศด้าน

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ประเด็นการปฏิรูปกลไกระดบัพ้ืนท่ี โดยใชศู้นยอ์นุรกัษ์และ

พฒันาทรพัยากรทอ้งถ่ินต าบล ท่ียกระดบัขั้นมาจากกลไกและเครือข่ายงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

อพ.สธ.3) การใชง้บประมาณจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจยัและนวตักรรม ใน

โครงการจา้งงาน ประชาชนท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโร

น่า 2019 (COVID-19) ตามมติ ครม.วนัท่ี 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 มาพฒันาขบัเคล่ือนใหเ้กิด

ขอ้มูลทอ้งถ่ินจาก 9 ใบงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการบนัทึกขอ้มูลจากงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน เพ่ือ

ใชท้ดสอบระบบฐานขอ้มูลทรพัยากรทอ้งถ่ินท่ีทาง อพ.สธ. พัฒนาร่วมกับบริษัท อินเตอร์เน็ต

ประเทศไทย จ ากดั หรือ INET โดยการสนับสนุนจากมลูนิธิ อพ.สธ.  

 

 

 

ตวัอย่างประกาศรบัสมัครลกูจา้ง ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มอ. 
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จากโครงการน้ี ทาง อพ.สธ. จึงประสานงานต่อเน่ืองกับมหาวิทยาลัยท่ีเป็นศูนย์

ประสานงาน อพ.สธ. รวม 11 แห่ง แห่งละ 40 อปท. รวมทั้งส้ิน 440 อปท. (2 ,200 ต าแหน่ง

งาน) ในการใชก้ารจา้งงานกับประชาชนใน อปท. ท่ีด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินเพ่ือ

ด าเนินงานส ารวจและเก็บรวบรวมทรพัยากรในทอ้งถ่ิน โดยใชแ้นวทางการด าเนินงานในงานฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน เช่นการใช้ 9 ใบงาน และเป็นประชาชนในท้องถ่ินเป็นผู้ส ารวจแต่มี

มหาวิทยาลยัเป็นผูก้ ากบัดูแล 

 

 รูปแบบของระบบจดัเก็บขอ้มลูทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิปัญญา ดว้ย

เคร่ืองมือใบงาน 9 ใบงาน ท่ีถูกแปลงรูปแบบจากกระดาษสู่คอมพิวเตอร ์โดยสามารถด าเนินงาน

ไดด้ว้ยคอมพิวเตอรผ่์านเว็บไซต์ หรือผ่าน Mobile application จะมีการตรวจสอบความถูกตอ้ง

โดยเครือขา่ย อพ.สธ. ก่อนน าลงฐานขอ้มูลทรพัยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัอย่าง Application ระบบเก็บขอ้มูลทรพัยากร 
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การบูรณาการเครือข่ายมหาวิทยาลยัท่ีเป็นศูนยแ์ม่ช่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์

ประสานงาน อพ.สธ. ขอ้มลูจากงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. ท่ีเกิดจากโครงการดงักล่าว มี

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณขอ้มูล 3,000 ขอ้มูลต่อ อปท. ส่งผลใหภ้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มี

ปริมาณขอ้มูลถึง 1,320,000 ขอ้มูล (ขอ้มูลท่ียงัตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้ง) ท่ีจะน ามาเป็น

ตน้แบบในฐานขอ้มูลทรัพยากรทอ้งถ่ินตามแนวทางการด าเนินงานในกรอบการใชป้ระโยชน์ 

กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนยข์อ้มูลทรัพยากร เพ่ือการขยายผลเชิงเครือข่ายระหว่างศูนยแ์ม่ข่าย 

อพ.สธ./ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. จงัหวดัและเครือข่าย อปท. สู่การอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์

ทรพัยากรทอ้งถ่ินอยา่งยัง่ยืนต่อไป 

             ปีงบประมาณ 2563-2564 อพ.สธ. เป็นจุดเปล่ียนในการด าเนินการจดัท าเคร่ืองมือ

เพ่ือใชใ้นการจัดท าฐานขอ้มูลทรัพยากร อพ.สธ.โดยการสนับสนุนของมูลนิธิ อพ.สธ. ซ่ึงจะ

ด าเนินงานต่อเน่ือง ในการเก็บขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบันและแหล่งท่ีอยู่ของทรัพยากรท่ีมีอยู่จริงใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร่วมกับศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.และศูนย์ประสานงาน 

อพ.สธ. เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีใหป้ระเทศไทยน าไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผนพฒันา

ประเทศต่อไป  

 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพฒันาทรพัยากร 

ด าเนินการใชข้อ้มูลจากศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืชท่ีไดจ้ากการส ารวจเก็บรวบรวม 

ในพ้ืนท่ีปกปักทรพัยากร พ้ืนท่ีส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร พื้ นท่ีการปลูกรกัษาทรพัยากร น ามา

สู่การศึกษาประเมินในกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร ท าใหเ้กิดองค์

ความรูแ้ละขอ้มูลต่าง ๆ น ามาใหผู้ท้รงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนาพนัธุ์พืช เพ่ือใหม้ีพันธุ์

ตามความตอ้งการในอนาคต หรือพบทรพัยากรทอ้งถ่ิน เช่นพืชทอ้งถ่ิน สตัวท์อ้งถ่ินท่ีมีศกัยภาพ

มาพฒันาโดยการปลูกการเล้ียงท่ีเหมาะสม โดยเป็นการวางแผนระยะยาว 30 ปี –50 ปี ว่าจะมี

พันธุ์พืชลักษณะต่างๆ ท่ีตอ้งการของช่วงเวลา เป็นการวางแผนคาดการณ์ล่วงหน้า  ซ่ึงเมื่อ ได้

แผนพัฒนาพันธุ์พืชแต่ละชนิด น าทูลเกลา้ฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานใหก้ับ

หน่วยงานท่ีมีหน่วยงานในการพฒันาปรบัปรุงพนัธุพื์ช เช่น กรมวิชาการเกษตร เป็นตน้   

ในช่วง 30 ปีท่ี ผ่านมา อพ.สธ. มีงานร่วมกับหลายหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ เช่น ในเร่ืองกลว้ยไม ้ร่วมกบัศูนยบ์ริการการพฒันาขยายพนัธุ์ไมด้อกไมผ้ลบา้นไร่

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริในเร่ืองการคดัเลือกกลว้ยไมส้ปาโต เอ้ืองมอนไข่ กระเจียว เป็นตน้ใน

เร่ืองมะเก๋ียง ศูนยบ์ริการวิชาการดา้นผลผลิตพืชหา้งฉัตรจงัหวดัล าปางร่วมกบัสถาบนัวิจยัและ

ฝึกอบรมการเกษตร จงัหวดัล าปาง ศูนยบ์ริการวิชาการดา้นผลผลิตพืชดอยวาวี จงัหวดัเชียงราย,

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, มหาวิทยาลยัแม่โจ,้ มหาวิทยาลยัพะเยา และมหาวิทยาลยันเรศวร ซ่ึงใน

ปลายระยะ 5 ปีท่ีหน่ึง ไดม้ีการประชุมแนวทางการพฒันาพนัธุพื์ชในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 

ซ่ึงมีการหารือในประเด็น แนวโน้มการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการบริโภค, 

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

อุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง, อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมอาหารสตัว,์ อุตสาหกรรมยารกัษา

โรค, อุตสาหกรรมส่ิงทอ, อุตสาหกรรมสีธรรมชาติและดา้นอ่ืนๆ, การใชป้ระโยชน์จากสารสกัด

ธรรมชาติจากพืช, จิตวิทยาการบริโภคของคนในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 และ โภชนาการ

ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ซ่ึงเป็นการวางแผนในระยะยาว  

ปัจจุบัน อพ.สธ. มีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริท่ีมีศักยภาพในการ

ด าเนินงานในเร่ืองการวางแผนและพัฒนาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นกรมวิชาการเกษตร กรมการขา้ว 

สวทช. มหาวิทยาลยัต่าง ๆ  

การด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 6 น้ัน ตอ้งอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

หลายหน่วยงานในการด าเนินการเพ่ือใหไ้ดพ้นัธุ์พืช/สตัว/์จุลินทรีย์ชนิดใหม่ท่ีเหมาะสมกบัการ

ปลูกเพ่ือประโยชน์ในแง่ท่ีแตกต่างกัน สุดทา้ยท าไปสู่การจดสิทธิบัตรพืชพันธุ์ใหม่ หรือถา้เป็น

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน อพ.สธ. สนับสนุนใหม้ีการขึ้ นทะเบียนทรพัยากรทอ้งถ่ินเพ่ือรกัษาสิทธ์ิใหก้ับ

ประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของทรพัยากร และเพ่ือใหแ้ก่ประชาชนชาวไทยไดใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป 

 

กรอบการสรา้งจิตส านึกในการรกัทรพัยากร 

 

เพ่ือใหป้ระชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ

บุคคลทัว่ไป ไดม้ีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัพืชพรรณไม ้และการอนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศ  

ไมว่่าจะเป็นทรพัยากรกายภาพ ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิปัญญา ไดต้ระหนักถึงความส าคญัและ

ประโยชน์ของการอนุรกัษ์ทรัพยากรท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมท่ี

ด าเนินงานสนับสนุนในกรอบการสรา้งจิตส านึกในการรกัทรพัยากรน้ี 2 กิจกรรมไดแ้ก่  กิจกรรม

ท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน

การอนุรกัษ์ทรพัยากร  สามารถสรุปงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ไดด้งัน้ี 

 

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษท์รพัยากร 

  1.งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ด าเนินการสืบเน่ืองจากท่ีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเก่ียวกบัการอนุรกัษ์พนัธุกรรม

พืช “การสอนและอบรมใหเ้ดก็มีจิตส านึกในการอนุรกัษ์พืชพรรณน้ัน ควรใชว้ธีิการปลูกฝังใหเ้ด็ก

เห็นความงดงาม ความน่าสนใจและเกิดความปิติท่ีจะท าการศึกษาและอนุรกัษ์พืชพรรณต่อไป

การใชว้ิธีการสอนการอบรมท่ีใหเ้กิดความรูสึ้กกลัวว่า หากไม่อนุรกัษ์แลว้จะเกิดผลเสียเกิด

อนัตรายแก่ตนเอง จะท าใหเ้ดก็เกิดความเครยีดซ่ึงจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” “การให้

เด็กเรียนอย่างมีความสุข ไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ แลว้จิตใจจะอ่อนโยน” อพ.สธ. ด าเนินงานสนอง

พระราชด าริจัดตั้งงาน “สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน” เพ่ือเป็นส่ือในการสรา้งจิตส านึกด้าน

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยใหเ้ยาวชนน้ันไดใ้กลชิ้ดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ความ

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

พฤกษศาสตรใ์นพ้ืนท่ีของโรงเรียน เป็นการจดัแหล่งการเรียนรูท่ี้สรา้งโอกาสใหนั้กเรียนไดเ้ผชิญ

กบัความเป็นจริงตามธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต โดยเฉพาะตน้ไมต้ลอดจนส่ิงมีชีวิตอ่ืน ท่ีอยู่อาศัย

สมัพนัธ์กบัพืชพรรณไมท้ั้งหลาย และรวมถึงระบบนิเวศท่ีเก้ือกูลกนัของธรรมชาติในบริเวณน้ัน  

ชีวิตเด็กท่ีสมัพนัธ์กบัธรรมชาติจะเปิดโอกาสแห่งการแสวงหาความรู ้จากประสบการณ์ตรงและ

สรา้งความร่ืนรมยบ์่มเพาะความอ่อนโยนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกบัชีวิตทั้งหลาย ซ่ึงเป็นเพ่ือนร่วม

โลกเดียวกัน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจึงเป็นการด าเนินงานท่ีอิงรูปแบบของ  “สวน

พฤกษศาสตร”์ โดยมีการรวบรวมพันธุ์ไมท่ี้มีชีวิต มีแหล่งขอ้มูลพรรณไมม้ีการศึกษาต่อเน่ืองมี

การเก็บตวัอย่างพรรณไมแ้หง้พรรณไมด้อง มีการรวบรวมพนัธุไ์มท้อ้งถ่ินเขา้มาปลกูรวบรวมไวใ้น

โรงเรียนบนัทึกขอ้มูลและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเก่ียวกบัพนัธุ์ไม  ้มีมุมส าหรบัศึกษาคน้ควา้และมีการ

น าไปใชป้ระโยชน์เป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการใหส้อดคลอ้งกับ

สภาพทอ้งถ่ิน ไม่ฝืนธรรมชาติ เป็นไปตามความสนใจและความพรอ้มของโรงเรียน ด าเนินการ

ดว้ยความสมคัรใจไม่ใหเ้กิดความเครียด  การใช  ้“สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน” เป็นส่ือในการท่ี

จะใหนั้กเรียนเยาวชนและประชาชนทัว่ไปไดม้ีความเขา้ใจเห็นความส าคญัของพืชพรรณเกิดความ

รกัหวงแหนและรูจ้กัการน าไปใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยืน  ซ่ึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดพ้ระราชทานพระราชด าริและแนวปฏิบติัในการ

ด าเนินงานเป็นระยะ ๆ การด าเนินงานตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2537 จนถึงปลายระยะแผนแม่บท

ระยะ 5 ปีท่ีห้า มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ท่ีเป็นสถานศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อาชีวศึกษา และระดบัอุดมศึกษา มากกวา่ 5,000 แห่ง 

อพ.สธ. ไดจ้ดัใหมี้การฝึกอบรมปฏิบติัการงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนท่ีศูนย์

แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. ทัว่ประเทศโดยมีหลักสูตรในการ

ฝึกอบรมเป็นรูปแบบเดียวกันเมื่อสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนผ่านการฝึกอบรมจาก 

อพ.สธ.แลว้ จะสามารถด าเนินงานตามขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานในงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน โดยทางอพ.สธ. ไดจ้ัดท าคู่มือมอบใหแ้ก่โรงเรียนสมาชิกบทเรียนออนไลน์ ตลอดจน

เอกสารต่าง ๆ โดยสามารถดาวน์โหลดไดจ้ากเว็บไซต ์อพ.สธ. (http://www.rspg.or.th) 

ในช่วงระยะ 5 ปีท่ีหน่ึงจนถึงกลางระยะ 5  ปีท่ีหก ของ อพ.สธ. มีเจา้หน้าท่ี

กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากร และคณะท่ีปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิ

ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และใหค้ าปรึกษาในการท างานอย่าง

ใกลชิ้ด มีการประชุมเชิงปฏิบติัการเสริมต่อ (เร่ืองการเก็บรวบรวมรกัษาคุณภาพเมล็ดพนัธุพื์ชผัก

พ้ืนเมือง,เร่ืองอารกัขาพืชกบังานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน, การวาดภาพทางพฤกษศาสตร,์ การ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช และ การเก็บตวัอย่างเพ่ือการสกดัสารพนัธุกรรม (DNA)เป็นตน้) และต่อมา

ในปีงบประมาณ 2561 อพ.สธ. ร่วมกบัศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน 

อพ.สธ. ในการดูแลเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนไดใ้กลชิ้ดมากยิ่งขึ้ น 

เมื่อทางสถานศึกษาท างานไดจ้นถึงระดับหน่ึง สามารถสมคัรขอรบัการประเมิน

ได้เพ่ือแสดงถึงความสามารถในการท างานของผู้บริหาร ครู อาจารย์ ของโรงเรียนท่ีท าให้

นักเรียนเขา้มาเรียนรูแ้ละมีส่วนร่วมในงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนน าไปสู่การสรา้งจิตส านึก

ในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและช่วยเหลือ
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ชุมชนท่ีโรงเรียนน้ัน ๆ ตั้งอยู่ ทาง อพ.สธ. มีขั้นตอนและวิธีการประเมินท่ีมีมาตรฐานโดยมี

คณะกรรมการท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูป้ระเมิน โดยสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนสามารถ

ยื่นขอรบัการประเมินผ่านมาทางศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. และศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

เพ่ือขอรบัพระราชทานไดด้งัน้ี 

1.  ป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

2.  เกียรติบตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 2.1 ขั้นท่ี 1 เป็นเกียรติบตัรขั้นตน้ เกียรติบตัรแห่งความมุง่มัน่ อนุรกัษ์ สรรพส่ิง

สรรพชีวิต ดว้ยจิตส านึกของครูและเยาวชน 

  2.2 ขั้นท่ี  2 เป็นเกียรติบัตรขั้นกลาง เกียรติบัตรแห่งการเขา้สู่สถานภาพ

สถานศึกษาอบรมสัง่สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

  2.3 ขั้นท่ี 3 เป็นเกียรติบตัรขั้นสูง เกียรติบตัรแห่งการเป็นสถานศึกษาอบรมสัง่

สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

          สรุปจ านวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 จ านวน

5,858 แห่ง 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ท่ีรับพระราชทาน ป้ายสนองพระราชด าริในงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน และเกียรติบตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ปี 2540-2564   จ านวน 

604 แห่ง  ประกอบดว้ย 

 ก.ป้ายสนองพระราชด าริ  ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จ านวน  371 แห่ง 

 ข. เกียรติบตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนขัน้ท่ี 1 เกียรติบตัรแห่งความมุง่มัน่ อนุรกัษ์ 

สรรพส่ิง สรรพชีวิต ดว้ยจิตส านึกของครูและเยาวชน  จ านวน 211 แห่ง 

 ค. เกียรติบตัรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนขั้นท่ี 2 เกียรติบตัรแห่งการเขา้สู่สถานภาพ  

สถานศึกษาอบรมสัง่สอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน จ านวน 22 แห่ง 

 

                 2. งานพิพิธภณัฑ ์

 ตวัอยา่งพิพิธภณัฑต่์าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

- พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย กองทพัเรือ 

- พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาหนองระเวียง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

- พิพิธภณัฑพื์ชสิรินธร กรมวิชาการเกษตร 

- หอพรรณไม ้กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธุพื์ช 

- พิพิธภณัฑพื์ช คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

- พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยามหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ฯลฯ 
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กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรกัษท์รพัยากร 

ด าเนินการเปิดโอกาสใหห้น่วยงานต่าง ๆ เขา้ร่วมสนับสนุนงานของอพ.สธ. ใน

รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ของอพ.สธ. หรือด าเนินงานท่ี

เก่ียวขอ้งและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท นอกจากน้ัน

ยงัเปิดโอกาสใหเ้ยาวชนและบุคคลไดศึ้กษาหาความรูเ้ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ 

ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารยผู์เ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาใหค้ าแนะน า  และใหแ้นวทาง

การศึกษา จดัตั้งเป็นชมรมนักชีววิทยาอพ.สธ. ในระดับโรงเรียน/มหาวิทยาลยั และชมรมคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการอพ.สธ.ส าหรับนักวิจัย คณาจารย ์ในสถาบันศึกษา ซ่ึงจะเป็นผูน้ าในการ

ถ่ายทอดความรูแ้ละสรา้งจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรของประเทศใหแ้ก่เยาวชนต่อไป 

 

สรุปงานที่ด  าเนินงานในกิจกรรมที่   ดงัน้ี 

 1) งานเผยแพร่โดยการจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ ซ่ึงด าเนินงานโดย อพ.สธ. ใน

งานจดันิทรรศการต่างๆ และร่วมกบัหน่วยงาน ส่วนราชการ มหาวิทยาลยั และสถาบนัการศึกษา

ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ือเป็นการสรุปงานในภาพรวมของ อพ.สธ. เป็นการน าเสนอกิจกรรม

ของ อพ.สธ. ซ่ึงการด าเนินการท่ีผ่านมาไดด้ าเนินตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เองและหน่วยงาน

ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  ในงานน้ีมีการประชุมวิชาการและนิทรรศการของชมรมคณะปฏิบติังาน

วิทยาการ อพ.สธ. สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด า ริ 

ไดแ้ก่  

1.1  การประชุมวชิาการและนิทรรศการ อพ.สธ.รว่มกับหน่วยงานท่ีรว่มสนองพระราชด ารแิละ

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

1.1.1 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ดว้ยจิตส านึกแห่งนักวิจยัไทย  

ระหวา่งวนัท่ี 21-27 มิถุนายน พ.ศ. 2544 

ณ ศาลาพระเก้ียว จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร  

1.1.2 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต  

ระหวา่งวนัท่ี 9-15 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

ณ ส านักพระราชวงั พระราชวงัดุสิต กรุงเทพมหานคร  

1.1.3 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : สรรพส่ิงลว้นพนัเก่ียว   

ระหวา่งวนัท่ี 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548  

ณ ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่ ต าบลคลองไผ่    

อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา  

1.1.4 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน  

    ระหวา่งวนัท่ี  30 ตุลาคม -5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550  

    ณ พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ  แสมสาร อ าเภอสตัหีบ   

    จงัหวดัชลบุรี   
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1.1.5 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ผนัสู่วิถีใหมใ่นฐานไทย 

    ระหวา่งวนัท่ี 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2552  

    ณ สวนสตัวเ์ปิดเขาเขียว องคก์ารสวนสตัวใ์นพระบรมราชูปถมัภ์ อ าเภอศรีราชา 

    จงัหวดัชลบุรี 

1.1.6 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : กา้วสู่โลกกวา้งอยา่งมัน่ใจ 

    ระหวา่งวนัท่ี 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  

    ณ ศูนยฝึ์กหนองระเวียง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ต าบลหนองระเวียง  

    อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

1.1.7  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก 

    ระหวา่งวนัท่ี 20-26 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 

    ณ เขื่อนศรีนครินทร ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอศรีสวสัด์ิ  

    จงัหวดักาญจนบุรี 

1.1.8  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน 

    ระหวา่งวนัท่ี 23-29 มีนาคม พ.ศ. 2559  

    ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

    1.1.9 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น  

    ระหวา่งวนัท่ี  28 พฤศจิกายน - 4 ธนัวาคม 2560  

    ณ ศูนยเ์ครือขา่ยการเรียนรูเ้พ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จงัหวดัสระบุรี  

    1.1.10 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ชาวบา้นไทยไดป้ระโยชน์  

    ระหวา่งวนัท่ี 29 พฤศจิกายน – 5 ธนัวาคม 2562  

    ณ ศูนยห์นองระเวียง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดันครราชสีมา 

 

1.2 การประชุมวชิาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

 1.2.1 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ครั้งท่ี 1 

 ระหวา่งวนัท่ี 12-14 ตุลาคม พ.ศ.2543  

 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

1.2.2 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดบัภูมิภาค 

ครั้งท่ี 1 

 ระหวา่งวนัท่ี 8-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  

 ณ โรงเรียนสุราษฎรธ์านี อ าเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

 1.2.3 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดบัภูมิภาค 

ครั้งท่ี 2 

 ระหวา่งวนัท่ี 21-24 มิถุนายน พ.ศ. 2555  

ณ มหาวิทยาลยัแมโ่จ ้อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 1.2.4 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดบัภูมิภาค 

ครั้งท่ี 3 

 ระหวา่งวนัท่ี 12-16 มิถุนายน พ.ศ. 2557  

ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลยั อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

 1.2.5 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากร 

ทอ้งถ่ินระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 4 

ระหวา่งวนัท่ี 29 กรกฎาคม-2 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

ณ ส านักพระราชวงั (สนามเสือป่า) พระราชวงัดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 1.2.6 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐาน 

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 5  

ระหวา่งวนัท่ี 24 - 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   

ณ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี  

โดยในทุกครั้งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองคป์ระธานในการประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ยกเวน้ในปี 2562 ท่ี

ทรงพระประชวร ผลตอบรบัจากแบบประเมินเป็นท่ีช่ืนชมและเป็นท่ีน่าพึงพอใจต่อหน่วยงานท่ี

ร่วมสนองพระราชด าริ และประชาชนท่ีเขา้ชมงานเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้  

นอกจากงานประชุมท่ีทาง อพ.สธ. ด าเนินการจัดงานฯ แลว้ ทาง อพ.สธ. ยงัไดไ้ปร่วมจัดงาน

นิทรรศการร่วมกับอีกหลายหน่วยงานซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อาทิเช่น 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย กระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ อีกทั้งการน าเสนอผลงานทางวิชาการในงานประชุมวิชาการ

ต่าง ๆ เช่นสมาคมพนัธุศาสตรแ์ห่งประเทศไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย เป็น

ตน้ 

 2) งานเผยแพร่และฝึกอบรม เพ่ือสนับสนุนงานสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์

พนัธุกรรมพืชฯ เช่น การเก็บรวบรวมรกัษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชผักพ้ืนเมือง, การวาดภาพทาง

พฤกษศาสตร ์และ การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช เป็นตน้ 

 3) งานเผยแพร่โดยการผลิตส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น จุลสารสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

รวม 30 ฉบับ จัดพิมพ์เป็นราย 2 เดือน เพ่ือเผยแพร่ให้กับโรงเรียนซ่ึงเป็นสมาชิกสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ทาง อพ.สธ. ไดจ้ดัท าเป็น application เพ่ือให้

ดาวน์โหลดไดจ้ากโทรศพัทม์ือถือ แทบเล็ต และเป็น e-journal จากเว็บไซต ์อพ.สธ. นอกจากน้ัน

ยงัมีคู่มือสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน หนังสือการใชป้ระโยชน์พืชสมุนไพรในงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน ไมพุ้ทธประวติั แพลงกต์อน ศิลปะการวาดภาพพฤกษศาสตร์ พรรณไมห้มู่เกาะแสมสาร 

ไมย้อ้มสีธรรมชาติพรรณไมเ้ขื่อนศรีนครินทร์  พรรณไมเ้ขาวงัเขมร จากยอดเขาถึงใตท้ะเลเล่มท่ี 

1-8 เป็นตน้ อีกทั้งหนังสือวิชาการอีกมากมาย ซ่ึงจัดพิมพ์โดย อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วม

สนองพระราชด าริ 

4) งานฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการดา้นวิชาการ เช่น เทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อ

พืช เทคนิคการเก็บรกัษาเมล็ดพันธุ์พืช เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลพืช เทคนิคในการจ าแนก
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พรรณไม ้เทคนิคการวาดภาพทางวิทยาศาสตร ์ แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลยัต่างๆ โดย ฝ่าย

วิชาการ อพ.สธ. สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต กรุงเทพมหานคร 

5) งานประชุมเชิงปฏิบติัการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ณ หอ้งปฏิบติัการเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร และหอ้งปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช 

ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 

6) งานอบรมเชิงปฏิบติัการชีวโมเลกุลพืช ในเร่ืองการวิเคราะหล์ายพิมพดี์เอ็นเอ

พืชณ หอ้งปฏิบติัการชีวโมเลกุลพืช อพ.สธ.สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานครและหอ้งปฏิบติัการชีว

โมเลกุลพืช ศูนยอ์นุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  นอกจากน้ัน 

อพ.สธ. จดัอบรมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น คณะเภสชัศาสตร ์

สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสชัภณัฑ ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,หอ้งปฏิบติัการลายพิมพดี์เอ็นเอ 

ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาภาคตะวันออก สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ในพระบรม

ราชูปถัมภ์, หอ้งปฏิบติัการคณะวิทยาศาสตรแ์ละศิลปศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน เป็นตน้ 

7)  งานปรับปรุงพัฒนาเว็บไซด์ อพ.สธ. เพ่ือเผยแพร่ แนะน า และติดต่อ

เช่ือมโยงกบัผูท่ี้สนใจในงานของ อพ.สธ. และพฒันาใหท้นัสมยั (http://www.rspg.or.th) อพ.สธ. 

ด าเนินการปรบัปรุงเว็บไซดข์อง อพ.สธ. ใหท้นัสมยัและทันเหตุการณทุ์กวนั เพ่ือเผยแพร่แนะน า 

สืบคน้ขอ้มลูพรรณไมต่้างๆ และติดต่อเช่ือมโยงกบัผูท่ี้สนใจในงานของ อพ.สธ.  

7.1  เว็บไซด ์(web sites) http://www.rspg.or.th อพ.สธ. ด าเนินการปรบัปรุง 

เว็บไซด์ของ อพ.สธ. ให้ทันสมัยและทันเหตุการณ์ทุกวัน เพ่ือเผยแพร่  แนะน า และติดต่อ

เช่ือมโยงกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯและผู้ท่ีสนใจในงานของ อพ.สธ. จ านวน

ผูใ้ชบ้ริการผ่านเว็บไซด์ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562– กันยายน 2563) 

จ านวน 71,124 ครั้ง และสืบคน้ขอ้มลูในเว็บไซดจ์ านวน 162,617 หนา้ 

7.2  เว็บบอรด์ (webboard) ไดแ้ก่ 

http://www.plantgenetics-rspg.org/schoolbot_club/index.php?name=webboard 

 8) งานซ่ึงด าเนินงานโดยชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. และชมรมนัก

ชีววิทยา อพ.สธ. โดยท่ีชมรมคณะปฏิบติังานวิทยาการ อพ.สธ. และชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ให้

การสนับสนุนและร่วมส ารวจในกิจกรรมปกปักทรพัยากร กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

และในกิจกรรมอ่ืน ๆ ของ อพ.สธ. ดงัรายละเอียดท่ีไดก้ล่าวถึงในกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากน้ันได้

ร่วมในการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ในทุกครั้ง 

  9) ก่อตั้ง มูลนิธิอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)เน่ืองจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรบัสัง่กบันายพรชยั จุฑามาศ เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 

พ.ศ. 2551 ใหจ้ดัตั้งมูลนิธิ อพ.สธ. และไดร้บัใบส าคัญแสดงการจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิ เมื่อ

วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสนับสนุนงานตามเป้าหมายของ อพ.สธ.

เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย สนับสนุนการฝึกอบรม ศึกษา คน้ควา้ วิจยัและพฒันา

เพ่ือสนับสนุนในงานของ อพ.สธ. สนับสนุนและส่งเสริมความเป็นไทย วิถีไทย วฒันธรรมและภูมิ

http://www.rspg.or.th/
http://www.plantgenetics-rspg.org/schoolbot_club/index.php?name=webboard
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ปัญญาอนัดีงามของไทย ด าเนินการเพ่ือสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกบัองคก์รการกุศลอ่ืนๆ

เพ่ือสาธารณประโยชน์ และไม่ด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัการเมืองแต่ประการใดทาง อพ.สธ. จึงได้

ขอพระราชทานขยายพนัธุพื์ชท่ีไดร้บัพระราชทานนาม “ม่วงเทพรตัน์” มาในวนัท่ี 29 กนัยายน 

พ.ศ. 2552 ซ่ึงตน้ม่วงเทพรตัน์น้ันสามารถขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและออกดอกใน

ขวดสวยงาม เพ่ือใหผู้ม้ีจิตศรทัธาไดร้่วมสมทบทุนร่วมจดัตั้งมลูนิธิ อพ.สธ. 

10) โครงการรวมใจภกัด์ิ ปลกูมเหสกัข-์สกัสยามินทรถ์วายพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัเน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร (รชักาลท่ี 9) มีพระชนมายุ 84 พรรษา เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและการ

สนองพระราชด าริในการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมพืชของประเทศ ให้ยัง่ยืนเป็นท่ีรูจ้ัก

แพร่หลายในประเทศไทยและหมู่ประชาคมโลกต่อไป ยิ่งไปกวา่น้ันยงัน าไปสู่การสรา้งส่ิงแวดลอ้ม

ท่ีดี และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต  อีกทั้งน าไปสู่การอนุรักษ์ พัฒนา และใช้

ประโยชน์ทรัพยากรของชาติอย่างยัง่ยืน ดว้ยโครงการน้ี สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเขา้สู่

ต าบลในประเทศไทย จ านวน 7,255 ต าบล โดยมีเป้าหมายในการปลูกตลอดโครงการ พ.ศ.

2555–2558 จ านวน 8.4 ลา้นตน้ เปิดตัวโครงการ ณ วนัท่ี 2 เมษายน พ.ศ.2554 ต่อมาได้

เปล่ียนช่ือเป็นโครงการพฤกษานุรักษ์ มเหสักข ์นวมินทรานุสรณ์เน่ืองจากเปล่ียนรชัสมยัจาก

รชักาลท่ี 9 เป็นรชักาลท่ี 10  

  11) งานบรรยายและฝึกอบรมท าความเขา้ใจและการด าเนินงานการสมคัรเป็น

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ในจังหวัดท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริทั้ง 77 จงัหวดั 

  12) งาน application อนุรักษ์พันธุกรรมพืช หรือ RSPG application เพ่ือให้

เขา้ถึงสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินและหนังสือ อพ.สธ. 

โดยร่วมพัฒนากับมหาวิทยาลยัสวนดุสิต ประชาสมัพันธ์ใหห้น่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

เครือขา่ย อพ.สธ. และประชาชนท่ีสนใจเขา้ไปใชเ้พ่ือน าความรูไ้ปใชป้ระโยชน์  

 

6. สรุปงาน อพ.สธ. ในฐานะหน่วยงานของส านกัพระราชวงั 

 

1.  ในปีงบประมาณ 2560 อพ.สธ. ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในคณะท างานปฏิรูปประเทศ

ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพภายใตค้ณะกรรมการปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม โดยร่วมพิจารณาเป็นประเด็นส าคญัท่ีจะใชแ้นวทางพระราชด าริดา้นการรกัษา

ฐานทรพัยากร 3 ฐาน ไดแ้ก่ ทรพัยากรกายภาพทรพัยากรชีวภาพ และวฒันธรรมภูมิปัญญาท่ี

ก ากบัการใชท้รพัยากรน้ันๆ โดยมีส่วนร่วมในการผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบายระดบัชาติในการอนุรกัษ์

และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ ประสานงานและส่งผลใหอ้ยู่ในแผนปฏิรูประบบและ

เครือข่ายฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศรวมถึงเครือข่ายระดับประเทศ

และอาเซียน โดยการบูรณาการฐานขอ้มูลทรัพยากรทอ้งถ่ินและพัฒนาเครือข่ายศูนยอ์นุรกัษ์

และพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถ่ินต าบลตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พั นธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บูรณาการร่วมกับ
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แนวทางประชารฐัรวมทั้งขยายศูนยอ์นุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรทอ้งถ่ินต าบลใหค้รบ 7,255 

ต าบลทัว่ประเทศ เพ่ือเขา้สู่แผนการปฏิรูปประเทศดา้นทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเร่ือง

ความหลากหลายทางชีวภาพ น าไปสู่การข้ึนทะเบียนทรพัยากรเพ่ือรกัษาสิทธ์ิและผลประโยชน์

จากทรพัยากรใหก้บัประเทศไทย 

2. อพ.สธ.เป็นหน่วยงานตัวอย่างในเร่ืองของการอนุรกัษ์ทรพัยากรพันธุกรรมพืช ครบ

วงจรและน าทรัพยากรพันธุกรรมพืชไปใชป้ระโยชน์อย่างยัง่ยืนเพราะ อพ.สธ. ประกอบด้วย

บุคลากรท่ีมีความรูท้างวิชาการในระดับแนวหน้าของประเทศ ท่ีส านักพระราชวงัไดบ้่มเพาะมา 

ในเร่ืองของการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรพันธุกรรมพืช เป็นหน่ึงใน

หน่วยงานในประเทศไทยท่ีสามารถเป็นตวัอย่างใหก้บัหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ในเร่ืองการ

อนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชแบบครบวงจร โดยใชแ้นวทางพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีสืบทอดงานรักษาทรัพยากรของ

ประเทศจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

3. อพ.สธ. เขา้ไปสนับสนุนหน่วยงานต่าง ๆ ประสานใหเ้ขา้ร่วมสนองพระราชด าริ โดย

ให้หน่วยงานน้ันใช้พันธกิจและหน้าท่ีหลักของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นหลัก และใช้แนวทาง

พระราชด าริเขา้ไปเสริม ไปเป็นคู่มือในการท างานใหบ้รรลุพนัธกิจและหน้าท่ีหลกัของหน่วยงาน

ได้ส าเร็จ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ใชง้บประมาณท่ีไดร้ับท่ีเป็นงบประมาณปกติ มา

ท างานไดป้ระโยชน์และเห็นผลชดัเจนใหก้บัประเทศชาติ  

4. อพ.สธ. ท าหน้าท่ีตามเป้าหมายเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มาอนุรักษ์และพัฒนา

ทรพัยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอ่ืน เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์อย่างยัง่ยืนแก่มหาชนชาวไทย 

โดยการสรา้งงานท่ีสนับสนุนการสรา้งจิตส านึกในการรักษาทรพัยากรใหก้ับเยาวชนอย่างเป็น

รูปธรรม มีคู่มือ มีการฝึกอบรม และการใหก้ าลงัใจ โดยใชง้านสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ซ่ึงเป็น

แนวทางของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ให้สรา้งงานน้ีเพ่ือสรา้งจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรให้เกิดขึ้ นตั้งแต่เยาว์วัย ณ ขณะน้ีมี

สถานศึกษา ไดแ้ก่โรงเรียน วิทยาลยั และมหาวิทยาลยั เขา้ร่วมเป็นสมาชิกมากกวา่ 5,000 แห่ง 

5. อพ.สธ.ท าหน้าท่ีสรา้งงานและประสานในการท าขอ้มูลทรพัยากรของประเทศท่ีมีอยู ่

อย่างเป็นรูปธรรม มีคู่มือ มีการฝึกอบรม และการให้ก าลังใจ เพ่ือน าไปสู่การขึ้ นทะเบียน

ทรัพยากรของประเทศไทย ฐานขอ้มูลทรัพยากรของประเทศจะช่วยในการรักษาสิทธ์ิใหก้ับ

ประเทศไทยไม่ใหถู้กน าไปใชห้าผลประโยชน์โดยไม่ทราบโดยต่างประเทศ และน าไปสู่การสรา้ง

จิตส านึกของประชาชนในประเทศไทยใหต้ระหนัก รูคุ้ณ เห็นค่า และหวงแหน โดยใชง้านฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นแนวทางของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรา้งงานน้ีเพ่ือใหไ้ดฐ้านขอ้มูลทรพัยากร และสรา้งจิตส านึก

ในการรักษาทรัพยากรใหก้ับประเทศชาติในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ วันท่ี 30 

กนัยายน พ.ศ. 2564 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเขา้ร่วมเป็นสมาชิกจ านวน 5,433 

แห่งรวมถึงกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดร้บัเป็นนโยบายของกรมฯ ใหอ้บต.และเทศบาล

เป็นสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินทั้งประเทศไทย 
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6. อพ.สธ. ด าเนินงานตามแผนแม่บทท่ีวางไว ้ทุก ๆ 5 ปีโดยมีการจดัท าแผนแม่บท จน

เขา้สู่แผนท่ี 7 เพ่ือใหเ้ป็นแผนหลกัในการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 

โดยในแผนแมบ่ทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด มีเป้าหมายการประสานงานท่ีส าคญั 

      6.1 ประสานใหเ้กิดหน่วยฝึกอบรม อพ.สธ. ใหเ้กิดขึ้ นกับมหาวิทยาลัยในทอ้งถ่ิน

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในมหาวิทยาลยัราชภฏั และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลทัว่ประเทศ เพ่ือ

เป็นศูนยฝึ์กอบรมใหก้บัสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน และสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนท่ีมี

เพ่ิมขึ้ นเร่ือย ๆ โดยท่ี อพ.สธ. จะสนับสนุนในการฝึกวิทยากรประจ าศูนยฝึ์กอบรมต่าง ๆ ใช้

หลกัสูตรมาตรฐานเดียวกนั และรบัรองหลกัสูตรการฝึกตลอดจนวิทยากรตามแนวทางการสนอง

พระราชด าริ ท าใหเ้กิดงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีมีเป้าหมายชัดเจน เป็นเครือข่าย

ศูนยฝึ์กอบรมใหก้บั อพ.สธ. และยงัมีบทบาทในการเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัสถานศึกษาท่ีเป็นสมาชิก

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเป็นสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินได้

อยา่งยัง่ยืน 

      6.2 ประสานกบัหน่วยงานระดบัชาติ เช่น กระทรวงต่าง ๆ เช่นกระทรวงมหาดไทย, 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม, กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ในการร่วมมือกันด าเนินงาน สนอง

พระราชด าริและร่วมจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากรใหก้บัประเทศไทย เพ่ือการน าไปใชป้ระโยชน์ใน

เร่ืองของการข้ึนทะเบียนรกัษาสิทธ์ิใหก้บัทอ้งถ่ินและประเทศไทย นอกจากน้ันขอ้มูลทรพัยากรท่ี

เป็นระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์จะช่วยในการวางแผนพฒันาประเทศ ไปในทิศทางของแผน

ยุทธศาสตรช์าติท่ีก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน  

 

7. ภาระงานของ อพ.สธ. ตามวตัถุประสงคข์อง อพ.สธ. ณ ปัจจุบนั 

         1.  ท าความเขา้ใจเพ่ือใหเ้กิดจิตส านึกในการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรอย่าง

ยัง่ยืนและใหค้วามส าคญักบัการด าเนินงานวิชาการในทุกดา้นเป็นหลกั โดยเฉพาะการด าเนินงาน

ศึกษาทดลองวิจยัเพ่ือการอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์พันธุกรรมพืช และทรพัยากรต่าง ๆ ท่ีส่งผล

และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยโดยท างานร่วมกบัศูนยแ์มข่่ายประสานงาน อพ.สธ., ศูนย์

ประสานงาน อพ.สธ. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯ ซ่ึงเป็นพ่ีเล้ียงใหก้บัเครือขา่ยทั้งสมาชิก

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินเพ่ือเน้นในการด าเนินงานไม่เฉพาะ

พนัธุ์พืชเศษฐกิจ แต่เพียงอย่างเดียว แต่เน้นในทรพัยากรชีวภาพท่ีมีความส าคัญในระบบนิเวศ 

หายาก ใกลสู้ญพนัธุ ์และมีความสมัพนัธท์ั้งในเชิงประวติัศาสตร ์เก่ียวขอ้งกบัพิธีกรรม ท่ีสมัพนัธ์

กบัทรัพยากรกายภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา  เป็นงานท่ีไดเ้ห็นผลผลิตจากการ

คน้ควา้ วิจยั ทรพัยากรต่าง ๆ จนเห็นเป็นรูปธรรมจบัตอ้งได ้สรา้งความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้ นกบัคนใน

ทอ้งถ่ินต่าง ๆ 

 2. ใหค้วามส าคญักบัการพฒันารวบรวมขอ้มูลสารสนเทศในการอนุรกัษ์ทรพัยากร เป็น

แบบมาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์สูงสุดโดยการสนับสนุนจากมูลนิธิ อพ.สธ. ให้เกิด

ฐานขอ้มูลทรพัยากรท่ีส่ือและเช่ือมต่อถึงกนัไดท้ัว่ประเทศ โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนยก์ลางรวมของ

ศูนยข์อ้มลูทรพัยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯ 



55 

 

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

 3.  ขับเคล่ือนงานร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริฯเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ด าเนินงานด้านการเรียนรูท้รัพยากรและสรา้งจิตส านึกในการอนุรัก ษ์ทรัพยากรทั้ง 3 ฐาน 

(1.ทรพัยากรกายภาพ 2.ทรพัยากรชีวภาพ 3.ทรพัยากรวฒันธรรมและภูมิปัญญา) ควบคู่ไปกบั

การปรบัปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการในดา้นกระบวนการวางแผน การประสาน

ด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะการยืนยันเพ่ือรับการสนับสนุนงบประมาณ

ด าเนินงานจากส านักงบประมาณและแหล่งทุนต่าง ๆ และการติดตามผลการด าเนินงาน ผ่าน

ทางรายงานและมีผลผลิตจริง ๆ 

 4. อพ.สธ. มีการจดัท ารายงานและมีประชุมใหญ่ คือการประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ. 

เป็นประจ าทุกปี (ตามเหตุการณ์ปัจจุบนัท่ีอาจมีเร่ืองของโรคระบาดต่าง ๆ ท าใหจ้ดัการประชุม 

onsite ไม่ได)้ การประชุมร่วมกบัคณะกรรมการด าเนินงานซ่ึงเป็นหวัหน้าหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริ (จ านวนประมาณ 200 หน่วยงาน เพ่ือสรุปการด าเนินงานในแต่ละปีของ อพ.สธ. 

และของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริท่ีเพ่ิมขึ้ นเร่ือย ๆ ในแต่ละปีและทูลเกลา้ฯ ถวาย

รายงานประจ าปีใหส้มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉยั 

5. อพ.สธ. มีการด าเนินงานในการเป็นเจา้ภาพร่วมกบัหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ

ท่ีมีความพรอ้มในการด าเนินการจดัการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จะด าเนินการ

จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี โดยมีการร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากน้ันยังมีการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ระดับภูมิภาค ร่วมกับสมาชิกงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนและสมาชิกงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ินสลบัปีเวน้ปีกบังานประชุมใหญ่ เพ่ือ

แสดงผลงานเชิงประจักษ์ของ อพ.สธ. ในฐานะของหน่วยงานของส านักพระราชวังให้กับ

กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทัว่ไป 

 

อพ.สธ. ยงัคงมุ่งมัน่และท างานต่อไป ดงัพระราชกระแสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2540 การรัก

ทรพัยากร คือการรกัชาติรกัแผ่นดิน”ในวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2541ใหท้  างานตั้งแต่ยอดเขา

ถึงใตท้ะเล”และในวนัท่ี 31พฤษภาคม พ.ศ.2544 ทรงมีพระราชกระแสและพระราชด าริใหก้บั

กองทพัเรือซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ความมัน่คงของประเทศ คือความ

มัน่คงทางทรพัยากร” 
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