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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

พระราชด าร ิพระบรมราโชวาท พระราชด ารสั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาติและจุดเริ่มตน้ อพ.สธ. 
 

 1) พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปักรกัษายางนา 
  ในฤดูรอ้นเกือบทุกปี พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ วงัไกลกังวล อ าเภอหัวหิน 

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ในระยะแรกเสด็จพระราชด าเนินโดยรถไฟ ต่อมาเสด็จฯโดยรถยนต์ เมื่อ

เสด็จฯ ผ่านอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองข้างทางมีต้นยางขนาดใหญ่ ขึ้ นอยู่มากมี

พระราชด าริท่ีจะสงวนบริเวณป่าตน้ยางน้ีไวเ้ป็นสวนสาธารณะดว้ยพระราชทรพัย ์แต่ไม่สามารถ

จัดถวายตามพระราชประสงค์ เพราะมีราษฎรเขา้มาท าไร่ท าสวนในบริเวณน้ันมาก จะต้อง

จ่ายเงินทดแทนในการจดัหาท่ีใหมใ่นอตัราท่ีไมส่ามารถจดัได ้
 

 2) พ.ศ. 2504 ป่าสาธิตทดลอง 
  เมื่อไม่สามารถด าเนินการปกปักรักษาตน้ยางนาท่ีอ าเภอท่ายางได ้พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงทดลองปลูกตน้ยาง

เอง โดยทรงเพาะเมล็ดท่ีเก็บจากตน้ยางนาในเขตอ าเภอท่ายาง ในกระถางบนพระต าหนักเป่ียม

สุข วงัไกลกงัวล หวัหิน และทรงปลูกตน้ยางนาเหล่าน้ันในแปลงทดลองป่าสาธิตใกลพ้ระต าหนัก

เรือนตน้ สวนจิตรลดา พรอ้มขา้ราชบริพาร เมื่อวนัท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2504 จ านวน 1,250
ตน้ ตน้ยางท่ีท่ายางสูญส้ินแต่พนัธุกรรมของยางนาเหล่าน้ันยงัอนุรกัษ์ไวไ้ดท่ี้สวนจิตรลดา 
  ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหน้ าพรรณไมจ้ากภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศมาปลูกใน

บริเวณท่ีประทบัสวนจิตรลดา เพ่ือใหเ้ป็นท่ีศึกษาพรรณไมข้องนิสิตนักศึกษาแทนท่ีจะตอ้งเดินทาง

ไปทัว่ประเทศ 

 

 3) วนัที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2521 ในเรื่องรกัษาทรพัยากร 

 พระบรมราโชวาทในการเสด็จฯออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระ

ชนมพรรษาดงัความตอนหน่ึงวา่ 
“....ธรรมชาติแวดลอ้มของเรา ไม่วา่จะเป็นแผ่นดิน ป่าไม ้แม่น ้า ทะเล และอากาศ มิได ้

เป็นเพียงส่ิงสวยๆ งามๆ เท่าน้ัน หากแต่เป็นส่ิงจ  าเป็นส าหรบัการด ารงชีวิตของเรา และการ

คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของเราไวใ้หด้ีน้ี ก็เท่ากับเป็นการปกปักรกัษาอนาคตไวใ้หลู้กหลานของเรา

ดว้ย...” 
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 4) วนัที่ 5 ธนัวาคม พ.ศ. 2521 ในเรื่องรกัษาทรพัยากร 

 พระราชด ารสัในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

ดงัความตอนหน่ึงวา่ 
“...ทุกวนัน้ีประเทศไทยยงัมีทรพัยากรพรอ้มมูล ทั้งทรพัยากรธรรมชาติและ ทรพัยากร

บุคคล ซ่ึงเราสามารถน ามาใชเ้สรมิสรา้งความอุดมสมบูรณแ์ละเสถียรภาพอันถาวรของบา้นเมือง

ไดเ้ป็นอยา่งดี ขอ้ส าคัญเราตอ้งรูจ้กัใชท้รพัยากรน้ันอยา่งฉลาด คือไม่น ามาทุ่มเทใชใ้หส้ิ้นเปลือง

ไปโดยไรป้ระโยชน์ หรอืไดป้ระโยชน์ไม่คุม้ค่า หากแต่ระมัดระวงัใชด้ว้ยความประหยดัรอบคอบ

ประกอบดว้ยความคิดพิจารณาตามหลักวิชา เหตุผล และความถูกตอ้งเหมาะสม โดยมุ่งถึง

ประโยชน์แทจ้รงิท่ีจะเกิดแก่ประเทศชาต ิทัง้ในปัจจบุนัและอนาคตอนัยนืยาว...” 

 

 5)  พ.ศ. 2528 ทรงใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีพาะเล้ียงเน้ือเยือ่อนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช 
    ในวนัพืชมงคล วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พรอ้มดว้ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคารหอ้งปฏิบติัการ

เพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืชท่ีโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแสใหอ้นุรกัษ์ตน้

ขนุนหลงัพระท่ีนัง่ไพศาลทกัษิณ ในพระบรมมหาราชวงั 
  ความส าเร็จของการใชว้ิธีการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อพืช ขยายพันธุ์ขนุนไพศาลทักษิณ

น าไปสู่การขยายพันธุ์ตน้ไมท่ี้มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงเป็นพืชเอกลักษณ์ของพระราชวงัต่าง ๆ แลว้

อนุรกัษ์ไวอี้กหลายชนิด ไดแ้ก่ พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ท่ีอยู่ในพระบรมมหาราชวงั และสมอไทยใน

พระท่ีนัง่อมัพรสถานมงคล ในขณะเดียวกนัก็ไดม้ีการพฒันาเทคโนโลยีการเก็บรกัษาพนัธุกรรมของ

พืชเอกลกัษณ์ในสภาวะปลอดเช้ือในอุณหภูมิต า่ เพ่ือใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดใ้นอนาคต 

จนท าใหเ้ก็บรกัษาเน้ือเยื่อขนุนท่ีอุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมีเน้ือเยื่อขนุนท่ี

รอดชีวิตอยูไ่ด ้23 เปอรเ์ซ็นต ์ 

 

 6)  พ.ศ. 2529 ทรงใหอ้นุรกัษพ์นัธุกรรมหวาย 
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

มีพระราชด าริใหอ้นุรกัษ์และขยายพนัธุห์วายชนิดต่าง ๆ โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อเพ่ือเตรียมการ

แกปั้ญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นเป้าหมายคือ 

หวายขอ้ด า หวายน ้าผ้ึง หวายตะคา้ทอง หวายหอม หวายแดง หวายโป่ง หวายก าพวน หวายงวย 

และหวายขี้ เส้ียน เมื่อขยายพันธุ์ไดต้น้ท่ีสมบูรณ์ของหวายขอ้ด า และหวายตะค้าทองแลว้ ก็ได้

พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหท้ าการทดลองปลูกตน้หวายเหล่าน้ันในป่ายางนาใกลพ้ระ

ต าหนักเรือนตน้ สวนจิตรลดา และมีพระราชด าริใหท้ดลองปลูกท่ีศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยฮ่อง

ไครอ้ันเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดัเชียงใหม่ ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ จังหวดัสกลนคร และศูนยศึ์กษาการพัฒนาพิกุลทองอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

จงัหวดันราธิวาส  
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  การด าเนินงานเก่ียวกับหวายไดม้ีการขยายผลไปสู่ความร่วมมือระหว่างโครงการส่วน

พระองค์ฯ สวนจิตรลดา ส านักพระราชวงั กบัส่วนราชการจงัหวดัตรงั จดัท าแปลงรวบรวมพันธุ์

หวายขึ้ นในพ้ืนท่ี 1,000 ไร่ ท่ีต าบลปะเหลียน อ าเภอปะเหลียน จงัหวดัตรงั เมื่อปี พ .ศ. 2532 
และไดน้้อมเกลา้ฯ ถวายเป็นสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซ่ึงนอกจากจะเป็นสถานท่ีอนุรกัษ์พนัธุห์วายชนิด

ต่าง ๆ ของประเทศไทยแลว้ยงัไดใ้ชเ้ป็นสถานศึกษา วิจยั และขยายพันธุ์หวายเศรษฐกิจ เพ่ือให้

ผลประโยชน์ถึงประชาชนอยา่งกวา้งขวาง 
 

 7)  พ.ศ.2529 ทรงใหส้รา้งสวนพืชสมุนไพรในโครงการส่วนพระองคฯ์ สวนจติรลดา 
พระราชวงัดุสิต 

  ในปี พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชด าริใหม้ีการอนุรกัษ์พนัธุกรรมหวายแลว้ยงัไดใ้ห้
จดัท าสวนพืชสมุนไพรขึ้ นในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมา

ปลูกเป็นแปลงสาธิต และรวบรวมขอ้มูลสรรพคุณ ตลอดจนการน าไปใชป้ระโยชน์กับทั้งให้มี

การศึกษาขยายพนัธุส์มุนไพร โดยการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อและเผยแพร่ความรูท่ี้ไดสู้่ประชาชน 
 

 8)  พ.ศ. 2531 ทรงใหพ้ฒันาพนัธุผ์กัโดยการผสมสองชั้น 
  เมื่อวนัท่ี 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชกระแสกับพระเจา้    

วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้จกัรพนัธเ์พ็ญศิริ ใหด้ าเนินการผสมพนัธุผ์ักสองชั้น (double hybridization) 

พรอ้มกนัไปทั้งศูนยศึ์กษาการพฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ และในหอ้งปฏิบัติการเพาะเล้ียง

เน้ือเยื่อพืชของโครงการส่วนพระองคฯ์ สวนจิตรลดา  
 

9)  พ.ศ. 2547 ทรงใหป้ระเทศที่ก  าลงัพฒันารูเ้ท่าและรูท้นัในเรื่องการศึกษาวิจยั 

  เมื่อวนัท่ี 16 สิงหาคม พ.ศ. 2547 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา พระบาทสมเด็จพระบรมชน

กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารัส ในพิธีเปิดการ

ประชุมวิทยาศาสตรน์านาชาติ เจา้ฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งท่ี 5 เร่ืองวิวฒันาการของพันธุศาสตรแ์ละ

ผลกระทบต่อโลก ความตอนหน่ึงวา่  

  “....ในปัจจุบัน การศึกษาวจิยัดา้นพันธุศาสตรมี์ความเจรญิกา้วหน้ามาก และมีการ

น าผลท่ีไดไ้ปปรบัใชใ้นกิจการดา้นต่าง ๆ อยา่งกวา้งขวาง ในโอกาสน้ี ขา้พเจา้จึงใครจ่ะปรารภกับ

ทุกท่านวา่ ความรูต้่าง ๆ เหล่าน้ัน แมจ้ะมีประโยชน์มากก็จรงิ แต่ถา้ใชไ้ม่ถูกเรื่ องถูกทางโดยไม่

พิจารณาให้ดีให้รอบคอบแลว้ ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบเสียหายแก่ชีวิตความเป็นอยู่และ

ส่ิงแวดลอ้มอยา่งรา้ยแรงไดเ้ช่นกนั เหตน้ีุ ประเทศตา่ง ๆ โดยเฉพาะประเทศท่ีก าลงัพฒันาจ าเป็น

จะตอ้งศึกษาใหรู้เ้ท่าและรูท้นั จึงเป็นท่ีน่ายนิดอียา่งยิ่ ง ท่ีไดเ้ห็นผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศตา่ง ๆ มา

ประชุมปรกึษาหารอืกัน รวมทั้งน าเสนอผลงานการศึกษาวจิยั เก่ียวกับเรื่ องววิฒันาการของพนัธุ
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ศาสตรแ์ละผลกระทบต่อโลก ท าใหห้วงัไดว้า่ การน าความรูด้า้นพันธุศาสตรไ์ปปรบัใชใ้นกิจการ

ดา้นต่าง ๆ จะเป็นไปดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์และความปลอดภยัสูงสุด

แก่มวลมนุษยชาติ...” 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระราชด ารสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรวัฒนธรรมและภมิูปัญญา 

1) วนัที่ 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2504 ทรงใหร้กัษาศิลปวตัถุและโบราณสถาน 

พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร มีพระราชด ารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
“ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และโบราณสถานทั้งหลายเป็นของมีคุณค่าและจ  าเป็นแก่

การศึกษาคน้ควา้ในทางประวตัิศาสตร ์ศิลปโบราณคดีเป็นการแสดงถึงความเจริญรุง่เรืองของ

ชาติไทยท่ีมีมาแตอ่ดตี ควรสงวนรกัษาไวใ้หค้งทนถาวร เป็นสมบตัิของชาติไวต้ลอดกาล” 

  
2) วนัที่ 12 ตลุาคม พ.ศ. 2513 ทรงใหเ้ห็นความส าคญัของศิลปะและวฒันธรรม 

พระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวิทยาลยัศิลปากร 

“ งานดา้นการศึกษาศิลปะและวฒันธรรมน้ัน คืองานสรา้งสรรค์ความเจริญทางปัญญา

และทางจิตใจ ซ่ึงเป็นทั้งตน้เหตทุั้งองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ไดข้องความเจรญิดา้นอ่ืน ๆ ทัง้หมด และ

เป็นปัจจยัท่ีจะช่วยใหเ้รารกัษา และด ารงความเป็นไทยไวไ้ดสื้บไป” 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชด าร ิพระราโชวาท พระราชด ารสั พระราชวินิจฉยั 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละ อพ.สธ. 

 

1) พ.ศ.2535 ทรงใหก่้อตั้ง อพ.สธ. 

   เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชด าริกบันายแกว้ขวญั วชัโรทยั เลขาธิการพระราชวงั

และผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ใหอ้นุรักษ์พืชพรรณของประเทศและ

ด าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณ โดยมอบหมายใหฝ่้ายวิชาการ โครงการส่วนพระองค์ฯ เป็น

ผูด้ าเนินการ ส าหรบังบประมาณด าเนินงานน้ัน ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (กปร.) สนับสนุนใหก้บัโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา 

เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)

ไดแ้ก่การจดัสรา้งธนาคารพืชพรรณ ขึ้ นในปี พ.ศ. 2536 ส าหรบัเก็บรักษาพันธุกรรมพืชท่ีเป็น
เมล็ด สารพันธุกรรม (DNA) และเน้ือเยื่อพืช (plant tissue culture) และสนับสนุนงบประมาณ

ด าเนินงานในทุกกิจกรรมทั้ง 8 กิจกรรม ของ อพ.สธ. เร่ือยมาจนกระทัง่ปีงบประมาณ 2550 

ส านักพระราชวงัจึงจดัสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินงาน อพ.สธ. ต่อไปในฐานะเป็นหน่วยงานหน่ึง

ของส านักพระราชวงั 

 
2) วนัที่ 8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2536 พระราชทานแนวทางการด าเนินงานของ อพ.สธ. 

ระยะ 5 ปีที่หน่ึง 

ณ อาคารท่ีประทบัในส านักงานชลประทานเขต 1ถนนทุ่งโฮเตล จงัหวดัเชียงใหม ่
   มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชด าเนินผ่านไปทางจังหวดันนทบุรี 

ทอดพระเนตรเห็นพนัธุ์ไมเ้ก่ายงัมีอยู่มาก บางพนัธุ์อาจยงัคงมีลกัษณะดีอยู่ เช่น ทุเรียน แต่สวน

เหล่าน้ันก าลงัจะเปล่ียนสภาพไป จึงทรงห่วงวา่พนัธุไ์มเ้หล่าน้ันจะหมดดว้ย 
   พระราชทานแนวทางการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช ควรอนุรกัษ์พนัธุกรรม

พืชท่ีมิใช่พืชเศรษฐกิจไวด้ว้ย 
   ตามเกาะต่าง ๆ มีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยงัไม่มีผูส้นใจเท่าไร จึงน่าจะมีการ

ส ารวจพืชพรรณตามเกาะดว้ย 
   พระราชทานแนวทางการสอนและอบรมใหเ้ด็กมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์

พันธุกรรมพืช ควรใชว้ิธีปลูกฝังใหเ้ด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณ และเกิด

ความปิติท่ีจะศึกษาและอนุรกัษ์ต่อไป การใชว้ิธีการสอนการอบรมท่ีใหรู้สึ้กกลวัว่า หากไม่อนุรกัษ์

แลว้จะเกิดผลเสีย เกิดอนัตรายแก่ตนเองจะท าใหเ้ด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อประเทศ

ในระยะยาว 
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   มีพ ระราชด า ริให้ท าศูนย์ข ้อมู ลพัน ธุกรรมพืช  โดยมี โปรแกรม

คอมพิวเตอรท่ี์สามารถแสดงลกัษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได ้เพ่ือความสะดวกในการอา้งอิง

คน้ควา้  
 

3) วนัที่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2538 พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน 
“งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน” 

ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะหต์าก จงัหวดัตาก 
   พระราชทานแนวทางการด าเนินงานเก่ียวกบัสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

 การน าตน้ไมม้าปลกูเพิ่มเติมใหเ้ด็กรูจ้กัน้ัน ตอ้งไมม่ีพืชเสพติด 
   ควรใหเ้ด็กหดัเขียนต ารา จากส่ิงท่ีเรียนในสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
   ควรน าตวัอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไวใ้นหอ้งพิพิธภณัฑพื์ชดว้ยเพราะใน

จงัหวดัตาก มีหินแร่อยูม่ากชนิด 
 

4) วนัที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ทรงให ้อพ.สธ. ด าเนินงานในพ้ืนที่ตา่ง ๆ 

ณ เขาเสวยกะปิ ในศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดั

เพชรบุรี 
   ทรงให ้อพ.สธ. ด าเนินการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชท่ีเกาะละวะ อ่าวพังงา 

จงัหวดัพงังา 
   ทรงใหอ้นุรกัษ์ตน้หวา้ใหญ่ในบริเวณพระราชวังไกลกงัวล ซ่ึงเขา้ใจว่าจะ

เป็นตน้หวา้ท่ีขึ้ นอยูใ่นท่ีน้ันก่อนมีการก่อสรา้งพระราชวงั 
   ทรงใหท้ าการส ารวจขึ้ นทะเบียนรหสัตน้พืชท่ีขึ้ นอยู่เดิมในศูนยศึ์กษาการ

พฒันาอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
   ทรงใหว้ดัพิกดัต าแหน่งของตน้พืชท่ีขึ้ นทะเบียนไว ้
   ทรงใหร้วบรวมพนัธุกรรมหวายชนิดต่าง ๆ  
   ทรงใหม้ีการปลูกรกัษาพนัธุกรรมพืชไวใ้นศูนยศึ์กษาการพฒันาพิกุลทอง

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ จงัหวดันราธิวาส 
  

5) วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทรงใหด้  าเนินงานในการสรา้งจิตส านึกแก่
เยาวชนใหร้กัพืชพรรณ 

ณ อาคารชยัพฒันา พระราชวงัดุสิต สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร 
   ทรงใหห้าวิธีการท่ีจะท าใหเ้ด็กเกิดความสนใจในพืชพรรณต่าง ๆ และ

เกิดความสงสัยตั้งค าถามตนเองเก่ียวกับพืชพรรณท่ีตนสนใจน้ัน ซ่ึงจะน าไปสู่การศึกษา 

คน้ควา้วิจัย ทดลองอย่างง่าย ๆ ท่ีโรงเรียนท่ีไม่มีหอ้งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนักก็สามารถ

ด าเนินการได ้หากอาจารยใ์นโรงเรียนต่าง ๆ ท าไดก็้จะช่วยใหเ้ด็กเป็นคนฉลาด 
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6) วนัที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2540 พระราโชวาทและแนวทางการด าเนินงาน 
อพ.สธ.ระยะ 5 ปีที่สอง 

ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 
   พระราชทานพระราโชวาทใหค้ณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ

บริหารผู้ร่วมสนองพระราชด าริและผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ท่ีเฝ้าทูลละอองพระบาทในการประชุม

ประจ าปีโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
“ขา้พเจา้ยนิดแีละขอบคณุท่ีทกุคนเขา้มาประชุมกันพรอ้มหนา้ในวนัน้ีดงัท่ีได ้

กล่าวมาแลว้วา่ โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชฯ น้ี ไดด้  าเนินการมาเป็นเวลาถึง 5 ปีแลว้ และคิด

กันวา่จะท าต่อไปในช่วงท่ีสองอีก 5 ปี และคิดมาใหม่วา่ในขัน้ท่ีสองน้ีจะท าในลกัษณะไหน ท่ีจริง

ในเบ้ืองตน้น้ัน ขา้พเจา้ก็มิไดเ้ป็นนักพฤกษศาสตรห์รอืศึกษาทางน้ีมาโดยตรง ถึงแมศึ้กษาตอนน้ี

ก็คงจะสายไปเสียแลว้เพราะวา่ขณะน้ีไม่สามารถท่ีจะจ  าช่ือคน สตัว ์ส่ิงของไดม้ากเท่าท่ีควร แต่วา่

เหตท่ีุสนใจในพืชพรรณหรอืทรพัยากรต่าง ๆ ของประเทศเรามานานแลว้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ งทาง

พืช เหตผุลท่ีศึกษาเพราะถือวา่ง่ายต่อการศึกษาอยา่งอ่ืน เวลาไปไหนท่ีมีคนตามกนัเยอะแยะ ถา้

ศึกษาสัตว ์สัตวก็์วิ่ งหนีหมด แต่พืชน้ันเขาอยู่ใหศึ้กษาได ้พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจวา่ 

นอกจากทางกรมป่าไมซ่ึ้งไดติ้ดต่อกันในครัง้แรก เบ้ืองตน้เพราะวา่ชอบไปท่องเท่ียวในท่ีต่าง ๆ 

ตามป่าเขา ดูวา่ในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศภูมิศาสตรอ์ย่างไร และก็ไดศึ้กษาเรื่ องตน้ไมต้่าง ๆ 

ตามท่ีกล่าวมาแลว้น้ี ก็ยงัเห็นวา่มีหน่วยงานของรฐั ของเอกชน ทั้งเป็นหน่วยงานของราชการ เช่น 

กรมป่าไม ้กรมวชิาการเกษตร และสถาบนัการศึกษาท่ีท างานเก่ียวกับเรื่ องของพืช ศึกษาวา่พืชก่ี

ชนิด ทั้งเรื่ องช่ือของพืชชนิดต่าง ๆ เรื่ องการอนุกรมวิธาน เป็นตน้ ก็ศึกษากันหลายแห่ง จึงเกิด

ความคิดขึ้นมาว่าน่าจะมีการรวบรวมว่าแต่ละสถาบันน้ันไดท้ างานในส่วนของตนอย่างไร 

ยกตัวอย่างเช่น พืช ก็ได ้ศึกษาพืชแต่ละแห่ง ไดร้วบรวมน้ันช่ือต่างกันหรือซ ้ากันอย่างไร 

เพ่ือท่ีจะใหร้วมกนัวา่ทั้งประเทศน้ันเรามีอะไรกนับา้ง ท่ีจรงิแลว้งานท่ีจะศึกษาพืชหลายชนิดน้ีเป็น

เรื่ องท่ีท าไดย้ากและท าไดช้า้ คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวน้ันครอบคลุมไม่ไดท้ั้งหมด ถา้มี

หลาย ๆ หน่วยงานช่วยกันครอบคลุมก็อาจจะไดม้าก ถา้ต่างคนต่างไม่รูก้ัน ก็อาจจะเกิดเป็นท่ีน่า

เสียดายวา่จะไม่ไดข้อ้มูลเต็มท่ี จึงคิดวา่อยากจะท าฐานขอ้มูลท่ีนักวิชาการทุกคนจะใชใ้นการ

คน้ควา้รวมไวด้ว้ยกัน ในวงัมีความรูสึ้กวา่ 1 ตารางกิโลเมตรของวงัน้ีก็ใหญ่โตพอสมควร แต่วา่ท่ีจรงิ

แลว้ถา้จะเอางานทุกส่ิงทุกอย่างมาสุมกันย่อมจะไม่พอ พ้ืนท่ีไม่ได ้ก็ตอ้งท างานอะไรท่ีจะประหยดั

ท่ีดนิท่ีสุด ในตอนน้ันก็เลยคิดวา่ท าฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ซ่ึงใชก้ารเรยีกช่ือพืชท่ีทุกคนจะเขา้ถึง

ได ้จึงพัฒนาจากจุดน้ันมาเป็นงานต่าง ๆ ท่ี ดร.พิศิษฐ์ ไดก้ล่าวเม่ือสักครูน้ี่ ซ่ึงงานท่ีกล่าวถึงน้ีก็

เป็นงานท่ีหน่วยงานราชการตา่ง ๆ ไดท้ ามาแลว้เป็นจ  านวนมาก และหลงัจากโครงการฯ น้ีก็มีการ

ตัง้ขึ้นใหม่ เพราะฉะน้ันก็ยงัคิดวา่ถา้มีการไดป้ระชุมกนัพรอ้มกนัอยา่งน้ี จะไดม้าตกลงกนัแน่นอน

วา่ใครท าอะไร และในส่วนท่ีเหมือนกัน ถา้ซ า้กันโดยไม่จ  าเป็นก็อาจจะตกลงกัน แบ่งกันวา่อันน้ี

งานน้ีใครจะท า หรืองานท่ีหน่วยโครงการทางดา้นส านักพระราชวังเคยท าอยู่ แต่ว่าเม่ือมี

หน่วยงานท่ีเขา้มารบัผิดชอบโดยตรงรบัไปท าแลว้ทางส านักพระราชวังก็คิดวา่น่าจะตดัไดใ้นส่วน

น้ันและก็หนัมาท างานทางดา้นการประสานงานหรอืความรว่มมืออยา่งน้ีเป็นตน้ ซ่ึงเขา้ใจวา่ก็เป็น

การทันสมยัในปัจจบุนั ซ่ึงประเทศค่อนขา้งจะฝืดเคือง เพราะฉะน้ันท างานอะไร ถึงแมจ้ะเป็นงาน
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ท่ีดี ถา้ตกลงกันไดแ้ลว้ก็จะเป็นการประหยัดพลังคนหรือพลังเงินงบประมาณในส่วนน้ี ไม่

จ  าเป็นตอ้งใหใ้นหน่วยงานอ่ืนหรอืถา้ใหห้น่วยงานอ่ืนท าก็ตอ้งใหท้ าไป และงานน้ีเราอาจจะตอ้ง

มาน่ังพิจารณาคิดดูวา่จะท างานไดโ้ดยประหยดัอยา่งไร บางส่วนท่ีอาจจะยงัไม่จ  าเป็นในขัน้น้ีหรอื

ว่าท าไดไ้ม่ตอ้งเน้นเรื่ องความหรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะท่ีใชจ้ริง ๆ  และก็

ประหยดัไปไดเ้ป็นบางส่วนก็ด ี

  ส่วนส าหรบัเรื่ องของโรงเรียนน้ัน ก็ไดมี้ประสบการณ์ในการท่ีไปเยี่ ยมโรงเรียนใน

ภาคต่าง ๆ มาหลายแห่ง ก็เห็นวา่เรื่ องท่ีจะสอนใหนั้กเรียนหรือใหเ้ด็กมีความรู ้และมี ความรกั

ทรพัยากร คือความรกัชาติ รกัแผ่นดิน น้ีก็คือรกัส่ิงท่ีเป็นสมบัติของตัวเขา การท่ีใหเ้ขารกัษา

ประเทศชาติหรอืรกัษาสมบติัของเขาน้ัน ท าไดโ้ดยสรา้งความรกัความเขา้ใจ ถา้ใครไม่รูจ้กักนั เรา

ก็ไม่มีความสมัพนัธ ์ไม่มีความผูกพนัต่อกนั แต่วา่ถา้ใหเ้ขารูจ้กัวา่ส่ิงน้ันคืออะไร เขาจะรูสึ้กช่ืนชม

และรกัหวงแหนในส่ิงน้ันวา่เป็นของตนและจะท าใหเ้กิดประโยชน์ได ้เคยไดแ้นะน าโรงเรยีนตา่ง ๆ 

ท่ีไดไ้ปเยี่ ยมไม่เฉพาะแต่โรงเรียนท่ีเขา้รว่มโครงการฯ น้ี โรงเรียนทั่ว ๆ ไปดว้ยวา่ นอกจากพืช

พรรณแลว้ ส่ิงท่ีมีในธรรมชาติหรอืส่ิงท่ีหาไดง้า่ย ๆ น้ันก็อาจจะเป็นอุปกรณก์ารสอนในวชิาต่าง ๆ 

ไดห้ลายอย่างแมแ้ต่วชิาศิลปะก็ใหม้าวาดรูปตน้ไม ้ไม่ตอ้งหาของอ่ืนใหเ้ป็นตวัแบบ หรอืในเรื่ อง

ภาษาไทยการเรียงความก็อาจช่วยในการเขียนรายงานท าใหห้ดัเขยีนหนังสือหรอืแต่งค าประพันธ์

ในเรื่ องของพืชเหล่าน้ีได ้หรือเป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร ์หรือวิชาอ่ืน ๆ ดงัท่ี ดร .

พิศิษฐ์ ไดก้ล่าวมา ในท่ีน้ีท่ียังไม่เคยกล่าวคือเรื่ องของวิชาการท้องถิ่ น ซ่ึงเป็นนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการอยู่แลว้ ท่ีว่าจะใหนั้กเรียนไดศึ้กษาความรูท้อ้งถิ่ น นอกจากความรูท่ี้เป็น

มาตรฐานจากส่วนกลางมาแลว้ แมแ้ต่ต  าราก็มีการส่งเสรมิใหค้รู อาจารยใ์นทอ้งถิ่ นน้ันไดร้วบรวม

ความรูห้รอืไดแ้ต่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวชิาการทางดา้นศิลปวฒันธรรม อาชีพทอ้งถิ่ น แต่ใน

ดา้นของธรรมชาติน้ันยงัมีค่อนขา้งนอ้ย เท่าท่ีไปแนะน ามาในเรื่ องของการอนุรกัษ์ทรพัยากรน้ัน 

ไดเ้สนอวา่ไม่ใช่เป็นเฉพาะท่ีวา่จะใหเ้ด็กนักเรยีนปลูกป่าหรอืวา่ใหอ้นุรกัษ์ดินปลูกหญา้แฝกอยา่ง

เดยีวก็จะพยายามจะใหอ้อกไปดูขา้ง ๆ โรงเรยีนวา่ท่ีน่ันมีอะไรอยู ่และตน้ไมน้ั้นช่ืออะไร เป็นอะไร 

พอดีมีประสบการณจ์ากการท่ีไดเ้คยออกไปส่งเสริมในเรื่ องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ท่ีเริ่ ม

ท างานเม่ือ พ.ศ.2523  ในช่วงน้ันออกไปท างานก็ท างานอยา่งค่อนขา้งจะเบ้ียน้อยหอยนอ้ย คือ

เงินไม่ค่อยมีตอ้งออกเองบา้ง ท าใหไ้ม่มีเงินท่ีจะส่งเสรมิเรื่ องเมล็ดพันธุผ์กั หรืออุปกรณเ์ครื่ องใช้

มากนัก ไดค้รบทุกแห่งก็ใหใ้ชพื้ชผกัในทอ้งถิ่ นน้ัน เขาก็รูแ้ละก็มีช่ือพ้ืนเมือง แต่วา่พอเอาเขา้จริง 

แมแ้ต่ช่ือวทิยาศาสตรย์งัไม่มีใครแน่ใจวา่ช่ืออะไร ก็น ามาศึกษา และเวลาน้ีก็ไดเ้ห็นวา่มีการศึกษา

อยา่งกวา้งขวาง คือ ไดศึ้กษาวา่คณุค่าทางอาหารของผกัพ้ืนเมืองเหลา่น้ันมีอะไรบา้ง และไดมี้การ

วเิคราะหพิ์ษภยัของพืชเหล่าน้ันไวด้ว้ย เดิมเท่าท่ีคิดก็ยอมรบัวา่ไม่ไดคิ้ดเรื่ องพิษภยัเพราะเห็นวา่

คนรบัประทานกันอยู่ประจ  าก็ยงัมีอายยุืน แต่เห็นวา่จากการวิจัยของนักวิชาการก็ไดท้ราบวา่มีพืช

พ้ืนบา้นบางอย่างท่ีรบัประทานกันอยู่มีพิษบา้ง ท าใหเ้กิดความคิดท่ีว่าถา้บริโภคกันในส่วนท่ีเป็น

ทอ้งถิ่ นก็อาจจะไม่เป็นพิษเป็นภัยมาก เพราะวา่ในวนัน้ันเก็บผกัชนิดน้ีไดก็้น ามาบริโภค อีกวนัก็

เก็บไดอี้กอยา่งก็น ามาบรโิภค แต่ถา้สมมติวา่เป็นการส่งเสรมิเป็นโครงการขึ้นมาแลว้ ก็จะมีการ

ขยายพันธุ์เป็นจ  านวนมาก และก็รบัประทานอย่างน้ีซ า้ ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายต่อรา่งกายเป็น

อย่างยิ่ งก็อาจจะเป็นได ้อันน้ีท่ียกตัวอย่างแสดงว่าวิชาการน้ีแตกแขนงไปหลายอย่าง และมี
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การศึกษาไดห้ลายอยา่ง และก็มีบุคคลหลายคนท่ีช่วยกันคิดช่วยกันท า ถา้จะช่วยกันจริง ๆ น้ี ก็

อาจจะตอ้งแบ่งหน้าท่ี ถึงขัน้ตอนน้ีก็ตอ้งแบ่งหน้าท่ีกันเพ่ือท่ีจะแบ่งในดา้นปริมาณงานท่ีท าหรือ

งบประมาณท่ีท า ก็ไดร้บัการสัง่สอนจากผูห้ลกัผูใ้หญ่อยูเ่สมอวา่ ถา้คนเรามีความคิดพุ่งแล่นอะไร

ต่าง ๆ นานา ก็คิดได ้แต่ถึงตอนท าจรงิ มีขัน้ตอนเหมือนกัน การใชค้นใหท้ าอะไรน่ี ก็ตอ้งคิดถึง

กระบวนการวา่ จะไปถึงเป้าหมายท่ีเราตอ้งการน้ัน จะตอ้งใชท้ั้งเงินใชท้ั้งเวลา ใชท้ั้งความคิดความ

อ่านตา่ง ๆ ซ่ึงจะไปใชใ้ครท าก็ตอ้งใหแ้น่ใจวา่ เขาเต็มใจหรอือาจเต็มใจแต่วา่ภารกิจมากมีเวลาจะ

ท าใหเ้ท่าใด หรือเขาอาจท าใหด้ว้ยความเกรงใจเราแลว้ว่าทีหลัง อย่างน้ีเป็นตน้ ก็บอกว่าไม่

เป็นไร เพราะวา่เวลาท าอะไรก็มิไดบ้ังคับ ก็ขอเชิญเขา้รว่มช่วยกัน แต่ถา้คนใดมีขอ้ขดัขอ้งหรอืมี

ขอ้สงสยัประการใด ก็ไถ่ถามกันไดไ้ม่ตอ้งเกรงใจ เพราะถือวา่ท างานวชิาการแบบน้ีไม่เคยจะคิดวา่

โกรธเคือง ถา้ใครท าไม่ได ้ไม่ไดก็้แลว้ไป ก็ท าอย่างอ่ืนท าอย่างน้ีไม่ได ้ก็ตอ้งท าไดส้ักอย่าง คิดวา่

โครงการน้ีขัน้ตอนต่อไป อาจจะตอ้งดูเรื่ องเหล่าน้ีใหล้ะเอียดยิ่ งขึ้น ใครท าอะไรได ้และประโยชน์

อาจจะมีอีกหลายอย่าง เช่น งานบางอยา่งหรืออยา่งพืชน้ีจะมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจไดอี้กก็มีดว้ย

ซ า้ ถา้เราทราบสรรพคุณของเขาและน ามาใช ้ในส่วนท่ีว่าถา้ขยายพันธุ์แลว้อันตราย คือ การ

ขยายพันธุเ์หล่าน้ีก็อาจจะเป็นการช่วยในเรื่ องของการส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่ราษฎรเพ่ิมขึ้นอีกก็อาจ

เป็นได ้ทั้งน้ีก็ตอ้งไม่ละเลยในเรื่ องของวชิาการ ส่ิงท่ีถกูตอ้งอะไรท่ีเป็นคณุ อะไรท่ีเป็นโทษ และยงัมี

เรื่ องท่ีเก่ียวขอ้งในเรื่ องของงาน ของเงิน ในท่ีน้ียงัมีเรื่ องเพ่ิมอีกเรื่ องหน่ึงคือ เรื่ องของท่ีดนิ อาจจะ

ตอ้งมีการก าหนดแน่นอนวา่ท่ีดินน้ันอยู่ในสภาพไหน สภาพการถือครองในลกัษณะใด ศึกษาใน

เรื่ องของกฎหมายใหถู้กตอ้งวา่ใครมีสิทธ์ิหรอืหน้าท่ีท าอะไรบา้งใครท าอะไรไม่ได ้เรื่ องเหล่าน้ีเป็น

เรื่ องท่ีจะตอ้งศึกษา เป็นเรื่ องท่ีจะตอ้งจกุจิกมากอีกหลายอยา่ง ท่ีพูดน้ีมิไดห้มายความถึงวา่จะเป็น

การจะจับผิดว่าใครท าผิดใครท าถูก แต่ว่างานโลกปัจจุบันน้ี ท าอะไรก็รูสึ้กว่าเรื่ องการรกัษา

มาตรฐานน้ันเป็นเรื่ องส าคัญ เพราะว่าต่อไปงานน้ีเราอาจจะไม่ใช่จ  ากัดอยู่แต่ภายในประเทศ 

อาจจะตอ้งมีการติดต่อไปถึงประเทศอ่ืนดว้ย เป็นการสรา้งความเจรญิใหแ้ก่ประเทศ เพราะฉะน้ัน

จะตอ้งมีการท างานในลกัษณะท่ีคนอ่ืนยอมรบัได ้น่ีก็เป็นความคิดเก่ียวกบัโครงการน้ี” 

  

7) วนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการด าเนินงานที่เกาะ
แสมสาร และเกาะขา้งเคียง 

พระราชทานพระราชด าริกบั นายสุเมธ ตนัติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชยัพฒันา และนาย

พิศิษฐ์ วรอุไร ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯ เมื่อคราวน าคณะเจา้หน้าท่ีมูลนิธิ TOTAL และเจา้หน้าท่ีป่าไมจ้ากประเทศฝรัง่เศส

เขา้เฝ้าฯ ถวายรายงานการส ารวจเบ้ืองตน้ท่ีเกาะแสมสาร โดยมีพระราชด าริสรุปไดด้งัน้ี 
 ใหด้ าเนินการทั้ง 9 เกาะ เกาะแสมสารและเกาะขา้งเคียง 
 ใหศึ้กษาตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใตท้ะเล 

   ใหม้ีการรวบรวมพันธุ์ไมน้านาชนิด ทั้งพืชบนดิน และพืชน ้า โดยเน้น

ระบบนิเวศวิทยาแบบภาพรวมทั้งระบบ ซ่ึงรวมถึงสตัวต่์างๆ ดว้ย นอกจากน้ีไดร้วมเอาเกาะเล็ก ๆ 

รอบเกาะแสมสารเขา้ในโครงการในลกัษณะผสมผสานเน่ืองจากอยู่ใกลก้นัและมีความคลา้ยคลึง
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กนัในหลาย ๆ ดา้นใหท้ าการส ารวจทั้งดา้นภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา แร่ธาตุ ฯลฯ ไป

พรอ้มๆ กนั 
 
 8) วนัที่ 3 กนัยายน พ.ศ. 2541 พระราชทานแนวทางการด าเนินงานที่เกาะ
แสมสาร 

พระราชทานพระราชด าริเพ่ิมเติมในคราวเสด็จฯ ทอดพระเนตรความกา้วหนา้ใน 
การด าเนินโครงการฯ ณ เกาะแสมสาร ดงัน้ี 

 ใหแ้สมสารเป็นแหล่งศึกษา 
   การด าเนินงานของ อพ.สธ.-ทร. ณ  เกาะแสมสารควรพิจารณาหาแหล่ง
น ้าจืดใหเ้พียงพอ 
   แนวการด าเนินงาน ณ เกาะแสมสาร 
   - การด าเนินงานในเบ้ืองตน้ อาคารส่ิงก่อสรา้ง ควรท าในลักษณะชัว่คราว
และเรียบง่าย ไม่ควรจดัใหม้ีท่ีพกันักท่องเท่ียว และใหช้มรมอาสาสมคัรเขา้มาช่วยด าเนินการใน

ดา้นการเรียนรู ้การเผยแพร่ผลการศึกษาทรพัยากรธรรมชาติ 
   - ควรจดักลุ่มเยาวชนเขา้มาศึกษาธรรมชาติในลกัษณะ organized tour

โดยใหค้วามส าคญัต่อกลุ่มเยาวชนท่ีมีฐานะยากจน สอนใหร้กัธรรมชาติใหรู้ว้า่ท าอะไรได ้ท าอะไร

ไม่ได ้ยงัไม่ควรท่ีจะโฆษณาประชาสมัพนัธก์ารเดินทางมาท่องเท่ียวใหม้ากนักใหใ้ชเ้ป็นท่ีส าหรบั

ใหอ้าจารย ์นิสิต นักศึกษาเขา้มาใชท้ าการศึกษาวิจยัได ้
 

 9) วนัที่ 4 กนัยายน พ.ศ. 2541  
ณ เกาะแสมสาร 
พระราชทานแนวทางในการด าเนินงานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ือง 

มาจากพระราชด าริฯณ เกาะแสมสารเพ่ิมเติมดงัน้ี 
“เกาะแสมสารมีขนาดเล็ก ระบบนิเวศน์เปล่ียนงา่ยใหจ้ดัเกาะแสมสารเป็นท่ี 

ศึกษาและใหน้ าเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนดอ้ยโอกาสเขา้มาศึกษา” 

 

 10) วนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2543 ทรงใหพ้ึงระวงัการน าขอ้มูลลงเว็บไซต ์

ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต 
  เมื่อครั้งเสด็จทอดพระเนตรงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

บริเวณหอ้งพิพิธภัณฑ์พืชและทอดพระเนตรพันธุ์ไมแ้หง้ท่ีจัดแสดงไวใ้นตูเ้ก็บรกัษา มีพระราช

กระแสกบัอาจารยบุ์ญศรี เทพบ ารุง  
“พืชพรรณท่ีหายากหากไดม้าก็บนัทึกเก็บไวเ้พ่ือการศึกษาใหด้ี การลงเวบ็ไซต ์ก็

พึงระวงั บางทีเราศึกษาหามาได ้แตเ่ม่ือชาวตา่งชาติเห็นจากเวบ็ไซด ์ก็อาจน าไปศึกษาและอา้งอิง

เป็นของตนเองได”้ 
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 11) วนัที่ 12 ตลุาคม พ.ศ. 2543 พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน 
สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ณ หอ้งประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
  พระราชทานพระราโชวาทใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน 
  “..โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ ไดเ้ริ่ มตน้ขึ้นราว

ปี พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นการส่งเสรมิใหส้ถาบนัต่าง ๆ ท่ีมีหนา้ท่ีในการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ และ

บุคคลท่ีสนใจไดมี้โอกาสปฏิบตัิงานท่ีศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ท่ีมีอยูจ่  านวนมากในประเทศไทย ได ้

ศึกษาวธีิการทางวทิยาศาสตร ์ไดร้วบรวมเป็นหลกัฐานไวแ้ละเพ่ือเป็นส่ือในระหวา่งสถาบนัต่าง ๆ 

บุคคลต่าง ๆ ท่ีท าการศึกษาใหส้ามารถร่วมใชฐ้านขอ้มูลเดียวกัน เพ่ือใหก้ารศึกษาไม่ซ า้ซอ้น 

สามารถท่ีจะด  าเนินการไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได ้ ส่วนโครงการสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนน้ัน ก็เป็นงานท่ีสืบเน่ืองตอ่จากงานอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช เพ่ิงจะไดเ้ดนิทาง

ไปเยี่ ยมดูโรงเรยีนทั้งในระดบัประถมศึกษา และมธัยมศึกษาในภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ไดเ้ห็นวา่

โรงเรียนบางแห่งน้ันมีภูมิทัศน์ท่ีรม่รื่ นมีพืชพันธุห์ลายชนิด ในวชิาเรียนของนักเรียนท่ีจริงตัง้แต่

เป็นเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถม มัธยม ทางครูอาจารยก็์มักจะสอนใหนั้กเรียนศึกษาถึง

โลกของเรา เรื่ องของธรรมชาติ ฉะน้ันการท่ีศึกษาของใกลต้วัไดแ้ก่ พืชพรรณท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ

น้ัน ก็เป็นส่ิงท่ีง่าย ไม่เสียค่าใชจ้า่ยสูง และมีประโยชน์เพ่ิมประสบการณแ์ก่นักเรยีนในดา้นต่าง ๆ 

ได ้จึงเห็นวา่งานท่ีคนในระดบัท่ีเป็นผูใ้หญ่ไดท้ าไดศึ้กษาในพืชพรรณต่าง ๆ แมแ้ตเ่ดก็ระดบัเล็กก็

น่าจะไดป้ระโยชน์ดว้ย โรงเรยีนบางแห่งก็ตัง้อยูใ่นท่ีทุรกันดาร แต่ก็ยงัมีพืชพรรณตา่ง ๆ ขึ้นอยูท่ี่คน

อ่ืน ๆ นอกพ้ืนท่ีจะเขา้ไปศึกษาไดย้าก ทั้งนักเรยีนและผูป้กครองก็อาจจะมีความรูน้ั้นมากกวา่คนอ่ืน 

ๆ นักเรยีนก็อาจจะเรียนจากผูป้กครองของนักเรียน เป็นเรื่ องของภูมิประเทศทอ้งถิ่ นวา่พืชชนิดน้ี

คืออะไร แลว้ก็ไดศึ้กษาเปรยีบเทียบกับวทิยาการสมัยใหม่ท่ีครูบาอาจารยส์ัง่สอน หรือมีปรากฏ

ในหนังสือ นอกจากน้ันการศึกษาเรื่ องพืชพรรณน่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในแง่ต่าง ๆ ได ้

คนท่ีศึกษาเรื่ องพืชน้ันก็ไดร้บัความสุขความสบายใจ มีความคิดในดา้นสุนทรยี ์ดา้นศิลปะในแง่

ตา่ง ๆ อาจจะศึกษาหรอืใชเ้ป็นอปุกรณก์ารศึกษาในหมวดวชิาตา่ง ๆ ทั้งในเรื่ องของวทิยาศาสตร์

และมนุษยศาสตร ์ซ่ึงครูและนักเรยีนโรงเรยีนไดน้ ามาปฏิบัติ แต่ละโรงเรยีนก็มีความคิดแตกต่าง

กนัไป หรอืวา่บางอยา่งก็เหมือนกนั บางอยา่งก็แตกตา่งกัน ก็เป็นเรื่ องท่ีดถีา้ทกุโรงเรยีนสามารถท่ี

จะแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน หรอืวา่น าผลงานมาบนัทึกลงในส่ือตา่ง ๆ ท่ีจะ

สามารถน ามาแลกเปลี่ ยนกันได ้จึงเห็นว่าในการจัดงานในลักษณะน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ต่อ

นักเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ และนักเรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ท่ียังไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ขอแสดง

ความยินดีด ้วยกับโรงเรียนท่ีได ้รับรางวัล และโรงเรียน ท่ีสามารถรักษามาตรฐานของสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนเอาไวไ้ด ้พวกท่ีรกัษามาตรฐานไวไ้ม่ได ้ก็ไม่ตอ้งเสียอกเสียใจไป เพราะการ

ท่ีจะจดักิจกรรมต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานก็ไม่ใช่ของท่ีงา่ย และโรงเรยีนท่ีอยูใ่นลกัษณะต่าง 

ๆ ก็อาจจะไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติงานในดา้นน้ีไดอ้ยา่งเต็มท่ีทุกแห่ง ก็ถา้มีความพยายามก็ขอให้

พยายามต่อไป แต่วา่ถา้มีกิจกรรมในดา้นอ่ืนท่ีเรง่ด่วนกวา่ ท าไม่ได ้ก็ไม่ตอ้งเสียใจท่ีไม่ไดร้างวลั 

หวงัวา่การศึกษาเท่าท่ีปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติต่อไปในอนาคต มีประโยชน์ ในการท่ีจะไดเ้พ่ิมพูน
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ความรูท้างวิชาการ ท่ีนักเรียนจะตอ้งศึกษาต่อไปในระดบัสูง หรือวา่เพ่ิมพูนความรูต้่าง ๆ ในดา้น

วชิาชีพ ซ่ึงนักเรยีนก็อาจจะน าไปประกอบอาชีพไดต้อ่ไป ยกตวัอยา่งเช่น มีนักเรยีนบางโรงเรยีนท่ี

ศึกษาในดา้นของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร ์น่ันก็จะใชเ้ป็นอาชีพในอนาคตเป็นตน้ หวงัวา่

ทุกคนคงไดร้บัประโยชน์ในการมารว่มประชุมในครัง้น้ี ทั้งครูนักเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีความสุข

สวสัดทีัว่กนั” 

 

 12) วนัที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 พระราชทานแนวทางการด าเนินงาน
พิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิิทยาเกาะและทะเลไทย อพ.สธ. -ทร. 
  นายแกว้ขวญั  วชัโรทยั เลขาธิการพระราชวงั นายสุเมธ  ตนัติเวชกุล เลขาธิการ

มูลนิธิชัยพัฒนา นายปานเทพ กลา้ณรงค์ราญ เลขาธิการ กปร. และ ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร ประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ไดเ้ขา้เฝ้าทูล

ละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ณ อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา เน่ืองในโอกาสท่ีน าผูบ้ญัชาการทหารเรือและคณะเขา้เฝ้า

น้อมเกลา้ฯ ถวายพ้ืนท่ีจดัตั้งพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โดยมีพระราชด าริสรุปได้

ดงัน้ี 
   ทรงยินดีท่ีกองทพัเรือสนองพระราชด าริในการอนุรกัษ์ทรพัยากรซ่ึงท าได้

เป็นอยา่งดีมาโดยตลอด ทั้งท่ีภารกิจหลกัคือการป้องกนัราชอาณาจกัร 
   การท าพิพิธภณัฑน้ี์ในดา้นการก่อสรา้งควรท าเป็นอาคารถาวร โล่งกวา้ง 

ดูแลรกัษาสะดวกง่าย ซ่ึงจะเป็นการประหยดังบประมาณ ดังท่ีทอดพระเนตรท่ีพิพิธภัณฑ์การกีฬา

ของกรมพลศึกษา ส่วนท่าเทียบเรือ ขอใหน้ าไปพิจารณาทบทวน 
  ในดา้นสาระจะตอ้งใชเ้ป็นการสอนและปรับปรุงใหใ้หม่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

ดงัท่ีทอดพระเนตรท่ีโรงเรียนสตรีภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต และควรมีงานวิจยัอยา่งต่อเน่ือง 
  ในดา้นการจัดแสดงผลงานวิชาการ ควรค านึงถึงการซ่อมบ ารุง การใชอุ้ปกรณ์

ช่วยแสดงท่ีซบัซอ้นอาจช ารุดง่าย ท าใหต้อ้งซ่อมแซมบ่อย การลงทุนก็อาจสูง ไมป่ระหยดั 
  ในดา้นการจดัการ ควรใหม้ีคนเขา้มาชมท่ีพิพิธภัณฑม์ากกว่าท่ีจะไปรบกวนบนเกาะ

เน่ืองจากเกาะมีขนาดเล็ก เมื่อท าเสร็จแลว้ใหล้กูทหารเรือเขา้มาชมและพิพิธภณัฑน้ี์ควรมีรายได ้
  ในดา้นงบประมาณ ทางกองทัพเรือควรช้ีแจงส านักงบประมาณว่า กองทัพเรือ

ท างานน้ีเพ่ือความมัน่คงของประเทศ คือความมัน่คงทางทรพัยากร 
   ทรงรับทราบเร่ืองต าแหน่งของอาคารท่ีจะปรับเปล่ียนจากอาคารเล็ก

หลายหลงัเป็นอาคารใหญ่ ซ่ึงตอ้งดูในพื้ นท่ีจริงอีกครั้งวา่อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมเห็นทะเลกวา้ง

และเกาะต่าง ๆ 
   ทรงรบัทราบเร่ืองการดูแลพิพิธภณัฑฯ์ น้ีว่า หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ 

กองทพัเรือเป็นผูดู้แลตามค ากราบบงัคมทูลของผูบ้ญัชาการทหารเรือ 
 
 



 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 

212 

 

 13) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2544 พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปิดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : อนุรกัษแ์ละพฒันาดว้ยจิตส านึกแห่งนักวิจยัไทย ณ 

ศาลาพระเก้ียว จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั สรุปไดว้า่ 
  “…งานการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชน้ีไดด้  าเนินมาเป็นเวลาหลายปี เริ่ มตั้งแต่ท่ี

เขา้ใจวา่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงหาพรรณพืชต่าง ๆ ท่ีหายากมาปลูกเอาไวเ้พ่ือคนรุน่

หลงัจะไดเ้ห็นไดศึ้กษาต่อไป และก็มีงานดา้นวชิาการต่าง ๆ ท่ีท ากัน ในประเทศไทยมีหน่วยงาน

หลายหน่วยท่ีสนใจในเรื่ องการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช เพ่ือการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ใน

ประเทศ โครงการน้ีมีจดุประสงคส์ าคัญท่ีจะใหห้น่วยงานตา่ง ๆ ท่ีไดท้ างานมาไดมี้โอกาสแลกเปลี่ ยน

ความคิดเห็นหรอืแลกเปลี่ ยนความรูซ่ึ้งกันและกัน รวบรวมขอ้มูลเพ่ือท าใหว้ชิาการดา้นน้ีกา้วหน้า

ไปและเป็นการประหยดัเพราะแทนท่ีต่างคนต่างท า งานไหนท่ีมีผูท้  าแลว้จะไดร้ว่มกันท าโดยไม่ให้

ซ า้ซอ้นกันในวนัน้ีไดมี้การมอบฐานขอ้มูลทางดา้นพืชใหห้น่วยงานต่างๆ ก่อนน้ีในหน่วยงานต่าง ๆ 

มีหอพรรณไม ้เช่น ท่ีกรมป่าไม ้มีหอพรรณไมโ้ดยมีพืชท่ีนักวชิาการ นักวจิยั ไดเ้ก็บตวัอยา่งพรรณ

พืชแห้ง เก็บไวเ้ป็นเวลาเกือบรอ้ยปีแลว้ ตัวอย่างพรรณไม้เหล่าน้ีก็เป็นส่ิงท่ีมีค่าสูง จะเป็น

ประโยชน์ในดา้นการศึกษา แตข่องเหลา่น้ียอ่มเก่าแก่ไปตามกาลเวลา แตส่มยัน้ีเรามีเทคโนโลยีท่ี

จะรกัษาส่ิงเหล่าน้ีเพ่ือใหนั้กวชิาการไดศึ้กษากันไดก็้เลยไดคิ้ด ช่วยกันท าโครงการในการถ่ายรูป

และถ่ายขอ้มูลพรรณไมเ้พ่ือเป็นฐานขอ้มูล แต่ในการเก็บฐานขอ้มูลน้ีถา้เก็บไวแ้ห่งเดียวก็อาจสูญ

หายได ้ก็มีความคิดกันวา่จะใหห้น่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันเก็บ ท่ีหน่ึงเกิดเหตุเสียหายไปก็จะไดมี้

ข ้อมูล เอาไว ้ ไม่ สูญหายไปจากประเทศไทย ฐานข ้อมูล น้ี เป็นของท่ี มี ค่ า ต้องช่ วยกัน 

ดูแลใหด้ีและผูท่ี้จะมาใชก็้ตอ้งดูแลใชใ้หถู้กตอ้ง ใหเ้ป็นประโยชน์แก่ประเทศไทย แก่มนุษยชาติ

ต่อไป โครงการแบบน้ีไม่ใช่วา่จะท าส าเร็จในเวลาสั้น ๆ ตอ้งมีโครงการระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง และ

ระยะต่อ ๆ ไป การจดัการประชุมน้ีก็เป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและเพ่ิมพูนความรูใ้นระดบั

นักวชิาการ และการจดันิทรรศการจะมีโอกาสใหค้นท่ีสนใจไดม้าดูไดม้าศึกษาแลว้ก็ทราบถึงพืช

ต่าง ๆ ต่อไปก็ตอ้งศึกษาเรื่ องสัตวส่ิ์งมีชีวติและส่ิงธรรมชาติต่าง ๆ ซ่ึงของพวกน้ีเป็นส่ิงน่าสนใจ 

เม่ือสนใจแลว้ก็จะมีความรูสึ้กอยากปกปักรกัษา ไม่ท าลายใหเ้สียหายสูญส้ินไป ก็เป็นการช่วย

อนุรกัษ์เป็นอยา่งด…ี” 

 

 14) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ทรงมีพระราชด าริในการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
ในเรื่องเว็บไซต ์ฐานขอ้มูล พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ศูนยอ์นุรักษ์

พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ไดม้ีพระราชด าริกับนายพรชยั  จุฑามาศ รองผูอ้ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวน

จิตรลดา ณ อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา สรุปไดด้งัน้ี 
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   ขอ้มูลของ อพ.สธ. ในส่วนของโฮมเพจ อพ.สธ. น้ันทรงเห็นว่าดีแลว้ท่ี

เจา้หน้าท่ี อพ.สธ. ควรด าเนินการเอง เพราะไปจา้งคนอ่ืนท าจะชา้และอาจไม่ไดต้ามท่ีตอ้งการ 

อีกทั้งการท่ีจะปรบัปรุงขอ้มลูก็ท าไดส้ะดวกกวา่ ส าหรบัเว็บไซต ์อพ.สธ. ใหไ้วท่ี้เครือขา่ยกาญจนา

ภิเษก NECTEC โดยจะทรงประสานให ้
   ทรงใหด้ าเนินการเช่ือมขอ้มลูกนัระหว่างศูนยข์อ้มูลพรรณพฤกษชาติ หอ

พรรณไม ้กรมป่าไม ้กับศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา และทรงให้ด าเนินการท า

ฐานขอ้มูลพรรณไมแ้หง้โดยการบันทึกภาพตัวอย่างพรรณไมแ้หง้ บนัทึกลงแผ่น photo CD และ

บนัทึกขอ้มลูพรรณไมเ้มื่อแลว้เสร็จใหท้ าส าเนาใหห้น่วยงานน้ัน ๆ 
   ให้มีการประชุมผู้เช่ียวชาญด้านพฤกษศาสตร์อนุกรมวิธานและผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งในเร่ืองการจัดโปรแกรมเง่ือนไขเวลาเปิดขอ้มูลและใหม้ีการท ารายละเอียดการขอใช้

ขอ้มลู  
   พ้ืนท่ีศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว 

จงัหวดันครราชสีมา เน้ือท่ี 395 ไร่ อาคาร 21 หลงั เป็นพ้ืนท่ีราชพสัดุ ใชเ้ป็นพ้ืนท่ีปลูกรกัษา

พนัธุกรรมพืช หอ้งปฏิบติัการเร่ิมด าเนินการปี พ.ศ. 2543 มีพระราชวินิจฉยัวา่ 
“หากหน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร ์หรือหน่วยใดมีความจ าเป็นท่ีจะยา้ยไปให้

ท าเป็นโครงการเฉพาะไปก่อน” 

   การก่อสรา้งพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยพ้ืนท่ีบริเวณเขา

หมาจอของกองทพัเรือมีพระราชวินิจฉยัว่า  
“ใหก้องทพัเรอืขอจาก กปร. เอง ส าหรบัพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาเกาะและทะเล 

ไทยเม่ือเสรจ็แลว้ใหก้องทัพเรอืดูแลรบัผิดชอบจดัการ  โดยทางโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด  ารฯิ เป็นฝ่ายวชิาการใหมี้การศึกษาตอ่เน่ือง” 
 องคป์ระกอบคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมา 

จากพระราชด าริฯ โปรดเกลา้ฯ  

 ใหน้ายแกว้ขวญั วชัโรทยั เป็นประธานคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และให ้ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร เป็นท่ีปรกึษา นายพรชัย จุฑามาศ เป็น

รองผูอ้  านวยการโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ และรบัสัง่ให้ นาย

อ าพล เสนาณรงค ์องคมนตร ีมาดูโครงการเน่ืองจากท างานดา้นน้ีหลายโครงการ จะไดท้ราบวา่

โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด  ารฯิ ด  าเนินการอยา่งไรบา้ง 

   โครงการศึกษาทดลองปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทย เป็นโครงการท่ี

แยกต่างหากจากโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ โดยเป็นของโครงการ

ส่วนพระองคฯ์ สวนจิตรลดา แต่ปฏิบัติงานโดยเจา้หน้าท่ีของโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
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 15) วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 พระราชทานแนวทางการด าเนินงานที่เกาะ
แสมสาร 

พระราชทานพระราชด าริกบักองทพัเรือ ในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินทรงวาง 
แผ่นจารึกพระราชกระแส และทอดพระเนตรความกา้วหน้าของ อพ.สธ.-ทร.ณ เกาะแสมสาร  

ดงัน้ี 
มีพระราชกระแสต่อผูบ้ญัชาการทหารเรือ ณ เนินจุดท่ี 2หลงัจากรบัฟังการถวาย 

รายงานฯ และทอดพระเนตรแบบจ าลองพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ความวา่  
“ เม่ือสรา้งท่าเทียบเรอืแลว้ คนคงขึ้นไปท่ีเกาะกนัมาก” 

ในการน้ีผูบ้ญัชาการทหารเรือไดก้ราบบงัคมทูลว่า 
 “ คงไมม่ากเพราะอยูใ่นพ้ืนท่ีกองทพัเรือ ” 

มีพระราชกระแสต่อนักเรียนนายเรือ ชั้นปีท่ี 3 และปีท่ี 4 ณ ชายหาดหนา้อาคาร 

ทรงงานความวา่ 

“ เป็นโอกาสดท่ีีนักเรยีนไดม้าเรยีนรูใ้นวนัน้ีเป็นความรูท่ี้ไม่มีในโรงเรยีนปกติ  

ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของทหารเรอื ท่ีจะท างานรว่มกบัประชาชน ในการดูแลประเทศไทยอีกแงห่น่ึง ” 

ทรงมีพระราชกระแสกบัผูท่ี้ร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารวา่ง ณ อาคารทรงงาน 

ความวา่ 

  “…ท่ีเกาะแสมสารจะท าแบบเกาะปอรเ์กอรอลสไ์ม่ได ้เพราะเกาะของเราเล็ก  

ฉะน้ันควรใหค้นมาดูแลว้กลบัไป ไม่มีท่ีใหค้า้ง…” 

  “…ท าท่ีน่ีใหเ้รยีบรอ้ย ไม่ตอ้งไปท่ีอ่ืน เพราะท่ีอ่ืนไม่สามารถคมุคนได…้” 

  “…การก่อสรา้งเอาแค่น้ี…” 

 

 16)  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 พระราชทานพระราโชวาทในการเปิดการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต  ณ หอ้งประชุม ส านัก

พระราชวงั พระราชวงัดุสิต  

“ขา้พเจา้ยนิดแีละขอบคณุทกุท่านท่ีมาพรอ้มกนัในวนัน้ีดงัท่ีไดท้ราบแลว้วา่ 

โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ ไดด้  าเนินมา 10 ปีแลว้ซ่ึงท่ีผ่านมา

เห็นไดช้ัดวา่มีหลายหน่วยงานท่ีด  าเนินงานในลกัษณะ ใกลเ้คียงกัน แต่หน่วยงานใดหน่วยงาน

หน่ึงหรือสถาบันใดสถาบันหน่ึงจะท า ครอบคลุมใหป้ระสบผลส าเร็จน้ันท าไดย้าก  ตอ้งรว่มมือ

รว่มใจและวางแผน รว่มกัน  ตกลงกันใหแ้น่นอนวา่ใครจะท าส่วนใด  เพ่ือใหก้ารศึกษาไม่ซ า้ซอ้น 

เกิดความสมบูรณใ์นการศึกษาวจิยั เกิดความกา้วหนา้และเป็นประโยชน์ทางวชิาการ  การประชุม

ในครัง้น้ีเป็นการต่อเน่ืองใหเ้ห็นวา่โครงการแบบน้ีใช่วา่จะส าเรจ็ในเวลาสัน้ๆ ท่ีตอ้งมีโครงการใน

ระยะท่ีหน่ึง  ระยะท่ีสอง  โดยท่ีขณะน้ีอยูใ่น ระยะ 5 ปีท่ีสาม และจะมีระยะต่อๆ ไป  การประชุม

น้ีเป็นการแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ิมพูนความรูร้ะดบันักวิชาการ ไดเ้พ่ือเป็นการส่งเสริมให้

สถาบันต่าง ๆมีหน้าท่ีในการศึกษาพืชพรรณต่างๆ  และบุคคลท่ีสนใจไดมี้ โอกาสปฏิบัติงาน ท่ี

ศึกษาพืชพรรณต่างๆ  ท่ีมีอยู่จ  านวนมากในประเทศไทย  ไดศึ้กษาวิธีการทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

รวบรวมเป็นหลกัฐานไวแ้ละเพ่ือเป็นส่ือในระหวา่งสถาบันต่างๆ บุคคลต่าง ๆ ท่ีท าการศึกษาให้
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สามารถร่วมใช้ฐานขอ้มูลเดียวกัน  เพ่ือให้การศึกษาไม่ซ ้าซ้อน สามารถท่ีจะด  าเนินการให้

ก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได ้ ท าให้เห็นว่าโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ ได ้

กลายเป็นศูนยร์วมของผูมี้ความรู ้ความสามารถ และเสียสละ พรอ้มท่ีจะเป็นพลังท่ีส าคัญของ 

แผ่นดิน เกิดประชาคมวจิยัและวชิาการท่ีมีศักยภาพสูง งานของโครงการฯ ในปัจจบุนัไดเ้ก่ียวขอ้ง

กับการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติไม่เฉพาะแต่พืชเท่าน้ัน ส่ิงไรชี้วิตเช่น หิน ดิน แร่  และ

ส่ิงมีชีวติแทบทุกประเภทก็อยูใ่นเป้าหมายดว้ย เช่นกัน ทั้งหมดลว้นมีผลกระทบท่ีส าคัญต่อความ

อยู่รอดของชาติ และประการท่ีส าคัญท่ีสุดคือการร่วมงานของผูค้นจากหลายสถาบันท่ีมีทั้ง

ธรรมชาติของการท างาน ท่ีเหมือนกันและต่างกัน  แต่มาท างานดว้ยจดุมุ่งหมายเดียวกันคือการ 

รว่มสนองพระราชด าร ิในการเรยีนรูท้รพัยากร  การใชป้ระโยชน์และการสรา้งจิตส านึกของคนใน

ชาติ ซ่ึงจะน าไปสู่มรรคผลท่ียัง่ยนื การปฏิบติัท่ีก าลงัด  าเนินอยู ่ในขณะน้ี เป็นการสรา้งวฒันธรรม

ใหม่ของการท างานหวงัวา่ทุกคนคงไดร้บัประโยชน์ในการมารว่มประชุมในครัง้น้ี  ทั้งคณาจารย ์

นักวจิยั ครู นักเรยีน และผูเ้ก่ียวขอ้งมีความสุขสวสัดทีัว่กนั” 

 

 17) วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2547 ทรงมีพระราชวินิจฉัยในการจดัตั้งศูนยเ์รียนรู ้

อนุรกัษพ์ฒันาและใชป้ระโยชนท์รพัยากรอยา่งยัง่ยนื สู่เศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ 
1. ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริฯคลองไผ่  ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 
2. โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ อ าเภอไทรโยค  

จงัหวดักาญจนบุรี (แปลง 905) 
 

 18) วนัที่16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระราชวินิจฉัย ITPGR 
ทรงมีพระราชวินิจฉยั จากสถานการณท่ี์มีผลจากอนุสญัญาความหลากหลายทาง 

ชีวภาพและสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าดว้ยพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร ท่ี รล  

0008/3133 ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ในเร่ือง “สนธิสญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ย
พนัธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR)” 
  “...หากผลการวิจยั และประชาพิจารณป์ระเทศไทยยงัไม่พรอ้ม ก็ขอใหช้ะลอไป

ก่อน ระหวา่งน้ี ขอใหนั้กวิชาการทุกฝ่ายรว่มมือกัน เตรียมคนใหพ้รอ้มโดยเรง่ด่วน เพราะวนัท่ี

จ  าเป็นตอ้งรบัการน้ี ตอ้งมาถึงสกัวนัหน่ึง....” 

 

 19)  วนัที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่อง DNA Fingerprint 
ทรงมีพระราชกระแส ในเร่ือง “การด าเนินการ ใหม้ีการท า DNA Fingerprint” 

ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กับนายพรชัย 

จุฑามาศ ความวา่ 

 “ ไดไ้ปกับ สมศ. (ส านักมาตรฐานการศึกษา) มา  เห็นวา่โรงเรยีนยงัสมัพันธก์ับชุมชน

นอ้ย ท าอยา่งไรใหชุ้มชนมาใหโ้รงเรยีน โดยเฉพาะนักเรยีน ช่วยในการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช และ

ใหมี้การท า DNA Fingerprint ในโรงเรยีน” 
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 20) วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 พระราชทานพระราโชวาทในพิธีเปิดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งลว้นพันเก่ียว ณ ศูนยอ์นุรกัษพ์ันธุกรรม

พืช โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่  ต  าบลคลองไผ่ 

อ  าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา 

  “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหน่ึงในวนัน้ี โครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ ด  าเนินงานมาถึงปีน้ีเป็นปีท่ี 12 โครงการฯ รว่มแรง

รว่มใจกับหน่วยงานและสถานศึกษา หลายหน่วยงาน หลายสถาบัน ปฏิบัติงานดา้นศึกษาและ

อนุรกัษ์พนัธุพื์ชต่างๆ ดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร ์และรวบรวมผลการศึกษาวจิยัไวเ้ป็นหลกัฐาน 

เป็นศูนยร์วมขอ้มูลทางพันธุกรรมพืชท่ีสถาบันการศึกษาต่างๆ  และผูส้นใจสามารถเข ้ารว่มใช้

ฐานขอ้มูลได ้ปัจจบุนังานของโครงการฯ มิไดจ้  ากัดเพียงศึกษาอนุรกัษ์พนัธุพื์ชเท่าน้ัน แต่ขยายวง

กวา้งไปถึงการศึกษาเพ่ืออนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติอ่ืนดว้ย เช่น ดิน หิน แร ่และส่ิงมีชีวิตทุก

ประเภท ทุกส่ิงท่ีกล่าวมาลว้นแต่มีความเก่ียวพันกัน ส่ิงหน่ึงส่ิงใดขาดไปก็จะกระทบต่อการด ารง

อยู่ของชาติและประชาชน นอกจากศึกษาสภาวะของทรพัยากรธรรมชาติแลว้ การใหค้วามรูแ้ก่

ประชาชนก็เป็นส่ิงส าคัญ โดยเฉพาะในเรื่ องการใชป้ระโยชน์จากธรรมชาติอย่างเหมาะสม วิธี

สงวนรักษา  เพ่ือทุกคนจะไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างยั่งยืนตลอดไป  การประชุมครั้งน้ีมี  

คณาจารย์ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรจ านวนมาก เขา้ร่วมแลกเปลี่ ยน

ประสบการณแ์ละขอ้คิดเห็น ขา้พเจา้หวงัวา่ทกุท่าน จะไดร้บัประโยชน์จากการประชุมโดยทัว่กนั” 

 

 21) วนัที่ 19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องพนัธุกรรมเห็ด 
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ“ทรพัยากรไทย : สรรพส่ิงลว้นพนัเก่ียว” 

ณ ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลอง

ไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ระหว่างวนัท่ี 19-25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 

ทรงมีพระราชกระแสกบันายพรชยั  จุฑามาศ  ระหว่างเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการสรุปของ

หน่วยงานส่วนราชการท่ีสนองพระราชด าริ บอร์ดนิทรรศการ ศูนยศึ์กษาการพัฒนาภูพานอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริ 
  พระราชกระแสโดยสรปุ  

“ ใหท้ าเรื่ องพันธุกรรมเห็ดมีพระสหายท างานรว่มกับต่างประเทศ  ขอ้มูลและ

พนัธุกรรมเห็ด ถกูน าเอาไปหมด” 

 
 

 22) วนัที่ 19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 พระราชวินิจฉัยในเรื่องพ้ืนที่ศูนยอ์นุรกัษ์

พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 
ในการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรพัยากรไทย : สรรพส่ิงลว้นพันเก่ียว”  

ณ ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลอง

ไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวดันครราชสีมา ระหว่างวนัท่ี 19-25 ตุลาคม พ.ศ.2548  
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ทรงมีพระราชกระแสกบั นายพรชยั  จุฑามาศ ระหว่างเสด็จฯ ทอดพระเนตรพ้ืนท่ีบริเวณแปลง

เกษตรอินทรีย ์   

 พระราชกระแสโดยสรปุ 
“เรื่ องพ้ืนท่ีค่อยๆท าไป เรื่ องเกษตรมีคนท ากันหลายคน อาชีวะเกษตรค่อยคยุกัน   

ใหไ้ปเจรจากบัโรงเรยีนจิตรลดา เรื่ องงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน” 

 

 23) วนัที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ในเรื่องพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเล

ไทย 
ทรงมีพระราชกระแสกับรองผูบ้ังคับการหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ระหว่าง

เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ในวนัท่ี19 ตุลาคม 

พ.ศ. 2548 ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : สรรพส่ิงลว้นพนัเก่ียว  ณ 
ศูนยอ์นุรกัษ์พนัธุกรรมพืช  โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่ 

ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา ความวา่ 

  “พิพิธภณัฑน้ี์ทหารเรอืจะดูแลเองใช่หรอืไม่” 

 

 24) วนัที่19 ตลุาคม พ.ศ. 2548 พระราชกระแสในเรื่องเกาะแสมสาร 
  ทรงมีพระราชกระแสกับผูร้่วมโต๊ะเสวยในส่วนกองทัพเรือ  พระราชทานใหก้ับ

ผูแ้ทนผูบ้ัญชาการทหารเรือ (พลเรือเอกก าธร พุ่มหิรัญ) และผู้ร่วมโต๊ะเสวย อาทิ เลขาธิการ

พระราชวัง (นายแกว้ขวัญ วัชโรทัย) กรรมการท่ีปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (ฯพณฯ องคมนตรี อ าพล เสนาณรงค์  ดร.พิ ศิษฐ์ วรอุไร)   

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ผู้ว่า

ราชการจงัหวดันครราชสีมา ผูต้รวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ณ โต๊ะเสวยพระกระยา

หารกลางวนั ในวนัท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนยฝึ์กอบรม โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืช

อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จงัหวดันครราชสีมา  

  พระราชกระแสโดยสรปุ 

“ไม่ควรมีส่ิงก่อสรา้งเพ่ือการพกัคา้งคืน บนเกาะแสมสาร” 

  “ทรงรบัทราบการจดัประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครัง้ต่อไปในปี พ.ศ.2550

ในเรื่ อง “ทรพัยากรไทย : ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน” ท่ีพิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเล

ไทย อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุร ีและจะเปิดพิพิธภณัฑใ์หป้ระชาชนเขา้ชม ” 

  

 25) วนัที่ 30 ตลุาคม พ.ศ. 2550 พระราโชวาทใหต้ระหนกัในการอนุรกัษท์รพัยากร
อื่น ๆ นอกเหนือจากพรรณพืช 

ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย  : ประโยชน์แทแ้ก่
มหาชน และ พิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  เขาหมาจอ  ต. แสมสาร อ. สตัหีบ จ. 

ชลบุรี 
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“ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : 
ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ี  ขา้พเจา้รูสึ้กช่ืนชมท่ีไดท้ราบวา่ งานของโครงการอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืช ขยายไปถึงการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ขอขอบใจหน่วยงานทุก ๆ หน่วย 

ท่ีมีส่วนช่วยสนับสนุนใหก้ารด  าเนินงานของโครงการกา้วหน้าไปดว้ยดี ประเทศไทยเราเ ป็น

ประเทศท่ีมีความสมบูรณ์มาแต่โบราณกาล ดว้ยเหตุท่ีมีทรพัยากรธรรมชาติหลากหลายทั้งพืช 

สัตว ์และแรธ่าตุ สมดงัค าท่ีกล่าววา่ “ทรพัยใ์นดินสินในน ้า” ทรพัยากรเหล่าน้ีใหคุ้ณประโยชน์

เก้ือกูลแก่ชนทุกหมู่เหล่า ในด้านการยังชีพ อีกทั้งสรา้งภาวะสมดุลให้แก่สภาพแวดล้อม 

ทรพัยากรธรรมชาติทุก ๆ ส่ิงมีความเช่ือมโยงเก่ียวพันกัน หากส่ิงใดส่ิงหน่ึง หมดส้ินสูญไปก็จะ

ส่งผลกระทบต่อส่ิงอ่ืน ๆ ต่อสภาวะแวดล้อม และท้ายท่ีสุด ต่อการด ารงชีวิตของมนุษย ์

ทรพัยากรธรรมชาติเป็นสมบตัิของเราพวกเราทุกคน ไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหน่ึงโดยเฉพาะ เรา

ทุกคนจึงมีหน้าท่ีจะตอ้งช่วยกันปกปักรกัษาทรพัยากรอันมีค่าใหด้  ารงอยู ่ช่วยกันปลูกฝังและสืบ

ทอดเจตนารมณ์เรื่ องการอนุรักษ์ให้แก่อนุชน เพ่ือให้ประเทศของเรายังมีทรัพยากรท่ีจะ

เอ้ืออ านวยประโยชน์ใหแ้ก่มหาชนสืบเน่ืองต่อไป ไดเ้วลาอันควรแลว้ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุม

นิทรรศการ“ทรพัยากรไทย:ประโยชน์แทแ้ก่มหาชน” ณ บดัน้ี ขอใหง้านบรรลุผลส าเรจ็สมดงัท่ีมุ่ง

หมายไวท้กุประการ และขอใหท้กุท่านประสบแตค่วามผาสุขสวสัดโีดยทัว่กนั” 

 

 26) วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 พระราโชวาทเน่ืองในงานประชุมสภาสหภาพ

อนุรกัษส์ากลครั้งที่ 4 
ณ ศูนยก์ารประชุมนานาชาติบาเซโลนา นครบาเซโลนา ประเทศสเปน 
แปลจากพระราชด ารสัภาษาองักฤษดงัความตอนหน่ึงว่า 

 “หวัขอ้การประชุมน้ี คือ “โลกหลากหลายและยบัยัง้” ซ่ึงสะทอ้นถึงความตอ้งการ

และแนวทางอนัหลากหลายท่ีจะรบัมือกับปัญหาท่ีเราประสบในปัจจบุนั แตแ่ทท่ี้จรงิแลว้ เราต่างมี

เป้าหมายอยา่งเดียวกัน น่ันคือ เราตอ้งการรกัษาโลกใบน้ีไวใ้หไ้ด ้ทุกท่านทราบดีวา่ การจดัการ

ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิผล มีความส าคัญต่อการลดความยากจนและการอนุรกัษ์

ส่ิงแวดลอ้ม กระน้ันเรายังประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติครัง้แลว้ครัง้เล่า ท่ีท าใหสู้ญเสียชีวิต 

ทรพัยากรและความหลากหลายทางชีวภาพจ านวนมาก เรายงัเห็นการเติบโตท่ี ไม่ยัง่ยืนทั้งใน

เมืองและในชนบท อีกทั้งความยากจนก็ยงัคงเป็นปัญหาของโลก ดงัน้ัน เราจึงตอ้งพยายามมาก

ขึ้นโดยเน้นการพัฒนาแบบองค์รวม เพ่ือใหเ้กิดความมัน่คงของมนุษย ์เราท าไดอ้ยา่งไร ขา้พเจา้

ไดเ้คยเห็นวธีิการตา่ง ๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีทรงปฏิบตัิพระราชกรณียกิจในช่วง 4-

5 ทศวรรษท่ีผ่านมา คนส่วนใหญ่มองพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัวเพียงแค่

งานพฒันาหรอืพฒันาชนบท แทท่ี้จริงแลว้ทรงเห็นเรื่องการอนุรกัษธ์รรมชาติเป็นเรื่องส าคัญ

ท่ีสุด เพราะเป็นกญุแจของการพฒันาอย่างยั่งยืน ขา้พเจา้จะขอยกเพียงบางตวัอยา่งมากลา่ว ณ 

ท่ีน้ี ดา้นการอนุรกัษ์น ้า ทุกชีวิตตอ้งพ่ึงพาน า้ พระราชกรณียกิจดา้นชลประทาน ก็เพ่ือใหมี้น ้าใช้

ในครวัเรอืนและเพ่ือการเกษตร การควบคมุน ้าท่วม ก็เพ่ือมิใหน้ ้าส่วนเกินไปท าลายส่ิงแวดลอ้ม 

ทรงมีวิธีการจดัการน ้ามากมาย อาทิ การสรา้งเขื่ อนขนาดเล็กอย่างเป็นระบบ การท าฝนหลวง

เพ่ือน าน า้ในบรรยากาศมาใช ้การจดัการน า้ท่ีดี ช่วยเจือจางและขบัไลน่ า้เสียออกไป ส่วนน า้เสียก็



 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 

219 

 

สามารถกลบัคืนเป็นน ้าดีได ้โดยใชว้ิธีการกรองทางชีวภาพและวิธีกลอ่ืน ๆ ครัง้หน่ึงเกิดไฟป่า

บริเวณป่าพร ุซ่ึงเป็นระบบนิเวศน์ท่ีพิเศษมาก ทรงดบัไฟดว้ยการท าฝนเทียมโดยใหต้กในแหล่ง

น ้าท่ีจะไหลเขา้สู่ป่าพรุ ดา้นการอนุรกัษ์ดิน ปัญหาการกัดเซาะและดินถล่ม สามารถป้องกันได ้

ดว้ยการท าแปลงขัน้บนัได โดยปลูกพืชทอ้งถิ่ นและหญา้แฝก ท่ีมีระบบรากท่ียาวและแข็งแรง ทรง

มีวธีิท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม ในการจดัการกับดินท่ีมีปัญหา เช่น การใส่สารอินทรยีเ์พ่ือปรบัปรงุ

ดิน การแกไ้ขดินเป็นกรดเน่ืองจากซัลเฟด โดยแกไ้ขท่ีตน้เหต ุการปลูกหญา้แฝกเพ่ือปรบัปรงุดิน

ดานท่ีแขง็มากแมก้ระทัง่ศิลาแลง เพราะรากของหญา้แฝกแขง็แรงมาก สามารถชอนไชดินท่ีแข็ง

ได ้ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ถา้เราไม่ไปท าลายป่า ป่าก็จะสามารถฟ้ืนฟูไดเ้อง เราคงไม่

มีวนัท่ีจะมีเจา้หนา้ท่ีจ  านวนมากพอท่ีจะเฝ้าป่าไดท้กุจดุ ดงัน้ัน จึงเป็นหนา้ท่ีของคนในทอ้งถิ่ นท่ีจะ

ช่วยกันดูแลทรพัยากรธรรมชาติอันมีคณุค่ายิ่ ง หากไดร้บัน า้จากเขื่ อนท่ีควบคมุปรมิาณน า้ได ้และ

ปลูกตน้อ่อนของพืชทอ้งถิ่ น โดยเฉพาะไมผ้ล ไมท่ี้เป็นพลงังานและไมส้ าหรบัการก่อสรา้ง ป่าจะ

กลบัเป็นป่าสมบูรณไ์ด ้และป่าท่ีสมบูรณจ์ะอนุรกัษ์น า้ รวมทัง้เป็นแนวฉนวนท่ีกั้นไฟป่าไดด้ว้ย ใน

ระยะแรก พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงอนุรกัษ์ตน้ยางนา เม่ือ ค.ศ. 1960 ทรงเก็บรวบรวม

เมล็ดจากป่า น ามาปลูกในสวนจิตรลดา ปัจจปัุนตน้ยางนาเจรญิแพรพ่นัธุไ์ดด้ี แต่ในท่ีซ่ึงเคยเก็บ

เมล็ดมาก็ไม่พบตน้ยางนาเหลืออยูแ่มแ้ต่ตน้เดียว ความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถอนุรกัษ์

ไดท้ั้งในหอ้งทดลองและในแหล่งธรรมชาติ โดยมีฐานขอ้มูลอิเล็คทรอนิกสเ์ก็บรวบรวมขอ้มูลไว ้

ขา้พเจา้ไม่มีเวลาท่ีจะกล่าวถึงการอนุรกัษ์พันธุส์ัตวน์ ้าและจุลินทรีย ์ดา้นการท าแผนท่ี ตวัอย่าง

สุดทา้ยคือการท าแผนท่ี นักวางแผนจะตอ้งทราบวา่ทรพัยากรทั้งหลายมีอยูจ่รงิในจดุใดบา้ง ตอ้งรู ้

วา่น า้ไหลไปทางทิศใด ภูมิประเทศมีระดบัความสูง ความลาดชนัเท่าใด เราตอ้งรูป้ระเภทของหิน 

ดิน และพืชจากแผนท่ีเหล่าน้ี เราอาจใชภ้าพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเพ่ือใหข้อ้มูล 

ขณะปัจจบุนัไดอี้กดว้ย” 

 

 27) วนัที่ 19 ตลุาคม พ.ศ.2552  พระราโชวาทถึงความกา้วหนา้ของ อพ.สธ. และ

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาท  ให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริฯในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐาน
ไทย และ ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออก ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต าบล

บางพระ อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 
“ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ          

ทรพัยากรไทย : ผนัสู่วถิีใหม่ในฐานไทย” ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ี 

  โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ ไดร้บัการสนับสนุนอย่างดียิ่ งจากหน่วยงาน

ราชการหลายฝ่ายท่ีเห็นว่างานของโครงการเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติ ท าให้

โครงการสามารถขยายงานศึกษาค้นควา้ออกไปอย่างกวา้งขวาง สนองพระราชด าริของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัอยา่งเต็มท่ีเช่นในปัจจบุนัโครงการปฏิบตัิงานศึกษาวจิยัและอนุรกัษ์

พันธุกรรมพืชดว้ยวธีิการทางวทิยาศาสตร ์มีการส่งเสริมใหโ้รงเรียนในท้องถิ่ นต่างๆ จดัท าสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน เพ่ือนักเรยีนจะไดศึ้กษาเรยีนรูท้รพัยากรธรรมชาติประจ  าทอ้งถิ่ นของตน
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และใชส้วนพฤกษศาสตรเ์ป็นหอ้งเรยีนทางธรรมชาติ ปลูกฝังใหนั้กเรยีนรกัธรรมชาติ รกัทอ้งถิ่ น 

และเป็นก าลงัช่วยกันอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ งานของโครงการในปัจจุบันมิใช่เพียงอนุรกัษ์

พนัธุกรรมพืชเท่าน้ัน แต่ยงัขยายไปถึงการศึกษาคน้ควา้เก่ียวแก่ส่ิงมีชีวติ ทั้งบนบกตามเกาะแก่ง

ต่างๆ ลงไปจนถึงในทอ้งทะเล ท่ีทางกองทัพเรอืรบัเป็นผูด้  าเนินการจนประสบผลส าเร็จ เห็นได ้

จากการท่ีสามารถจดัตั้งพิพิธภัณฑท์างธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ท่ีอ าเภอสัตหีบ ศูนย์

อนุรกัษ์และพฒันาทรพัยากรภาคตะวนัออก และศูนยล์ายพิมพ ์ดีเอ็นเอ ท่ีจะเปิดในวนัน้ี นับเป็น

ความส าเรจ็ท่ีน่าปล้ืมใจอีกขัน้หน่ึง 
  ขา้พเจา้ยินท่ีไดท้ราบว่า การประชุมครัง้น้ีมีหน่วยราชการ สถานศึกษา และ

เครือข่ายเกษตรกรเขา้ร่วมงานเป็นจ  านวนมาก หวงัว่าท่านทั้งหลายจะไดร้บัความรูจ้ากการ

ประชุมครัง้น้ี และสามารถน าไปปฏิบติัใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชนของตนไดเ้ป็นอยา่งด ี
  ได ้เวลาอันควรแล้ว ขา้พเจ ้าขอเปิดการประชุม วิชาการและนิทรรศการ 

“ทรพัยากรไทย : ผนัสู่วถิีใหม่ในฐานไทย” ณ บดัน้ี ขอใหง้านบรรลุผลส าเร็จดงัวตัถปุระสงค์ทุก

ประการ และขอใหท้กุท่านท่ีมาประชุมพรอ้มกนัในท่ีน้ี ประสบแตค่วามสุขความเจรญิสืบไป” 

 

 28) วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2553 พระราชวินิจฉัยและพระราชทานแนวทางการ

ด าเนินงานในพ้ืนที่ กองการเกษตรและสหกรณ ์ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการ

ทหารพฒันา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 

  นายพรชยั จุฑามาศ รองผูอ้ านวยการ อพ.สธ. น า พลเอก เสถียร เพ่ิมทองอินทร ์

ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา กองบญัชาการกองทัพไทย และคณะ ทูลเกลา้ฯ ถวาย

แผนแม่บทการด าเนินงาน อพ.สธ. ในพ้ืนท่ีกองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพฒันา 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อ าเภอไทรโยค จังหวดักาญจนบุรี และขอพระราชทานพระราช

วินิจฉยั ณ อาคารชยัพฒันา สวนจิตรลดา สรุปความวา่ 
1. พ้ืนท่ีของทางภาคตะวนัตกมีสภาพเป็นเขาหินปนู และพืชพรรณธรรมชาติ มีความ 
พิเศษกวา่พ้ืนท่ีอ่ืน ควรมีการเฝ้าระวงั ไมใ่หม้ีคนมาตดัไม ้จดัท าทะเบียนพิกดัตน้ไม ้ 
รวบรวมพนัธุกรรมพืช น ามาบนัทึกไว ้
2. ทรงยกตวัอยา่งการดูแลพ้ืนท่ีปกปักพนัธุกรรมพืช อพ.สธ. ของกองทพัเรือ พรอ้มทั้ง 
กล่าวชมเชยวา่ดูแลดี 
3. พ้ืนท่ี กกส.สทพ.นทพ. มีพ้ืนท่ีมาก ใหป้ฏิบติัตอนน้ีคือการเก็บรกัษาพ้ืนท่ีและท าการ 
ส ารวจอยา่งเดียว 
4. พลเอก เสถียร เพ่ิมทองอินทร ์ผูบ้ญัชาการหน่วยบญัชาการทหารพฒันา ใหค้ ายืนยนั 
รบัสนองพระราชด าริ จะด าเนินการตามแผนแมบ่ทท่ีไดทู้ลเกลา้ฯ ถวาย 
 

 29) วนัที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2553 พระราชทานกบัหน่วยบญัชาการทหารพฒันา 
  พระราชทานแนวทางใหข้ยายพนัธุค์า้งคาวคุณกิตติ 
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 30) วนัที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 พระราโชวาทเก่ียวกบัความส าคญัของงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ระดับ

ภูมิภาค ครั้งท่ี 1 โรงเรียนสุราษฎรธ์านี จงัหวดัสุราษฎรธ์านี 

  “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรยีน ระดบัภูมิภาค ครัง้ท่ี 1 ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ี 
  โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนเป็นงานท่ีสืบเน่ืองต่อจากงานอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช เน่ืองดว้ยในหลายๆ โรงเรียนมีพืชพรรณหลายชนิด บางชนิดเป็นไมห้ายากหรือ

เป็นไมเ้ฉพาะถิ่ น ควรอนุรกัษ์ไวเ้พ่ือเป็นแหล่งศึกษา หรอืเพ่ือประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ ประโยชน์ใน

ดา้นการศึกษาเบ้ืองแรก คือการฝึกฝนเดก็ใหรู้จ้กัสงัเกตพืชพรรณไมต้า่งๆ เป็นการเรยีนรูจ้ากส่ิงท่ี

มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัวเด็กเอง ฝึกใหค้น้ควา้หาขอ้มูลทั้งจากเอกสารส่ิงพิมพ์ และสืบถามหา

ค าตอบจากผูใ้หญ่ในชุมชน เด็กและผูใ้หญ่เม่ือมีปฏิสัมพันธก์ันจะมีผลใหเ้กิดความรูสึ้กท่ีดีต่อกัน 

นอกจากน้ีเด็กจะไดฝึ้กการท างานร่วมกัน รูจ้ักออกความเห็น ฟังความเห็นของผูอ่ื้น กิจกรรม

เหล่าน้ีลว้นช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการเรียนรูต้ลอดจนอุปนิสัยท่ีดีใหแ้ก่เด็ก เด็กไดร้บั

การปลูกฝังจิตส านึกเรื่ องการอนุรกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ความรกัทอ้งถิ่ นและสมบตัิท่ีมีใน

ทอ้งถิ่ นตัง้แตย่งัเยาวว์ยั เม่ือเจรญิเติบโตตอ่ไปก็จะเป็นท่ีพ่ึงของถิ่ นฐานและชาติบา้นเมืองได ้
  ขา้พเจา้ขอขอบใจหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทกุๆ ฝ่ายท่ีรว่มมือและสนับสนุนช่วยเหลือ

โครงการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนเป็นอันดีมาตลอด หากปราศจากความรว่มมือรว่มใจกันของ

ท่านทัง้หลาย โครงการน้ีก็มิอาจจะส าเรจ็เรยีบรอ้ยหรอืเจรญิกา้วหนา้ดว้ยดไีด ้
  ได ้เวลาอันควรแล้ว ขา้พเจ ้าของเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ                    

สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ระดับภูมิภาค ครัง้ท่ี 1 ขออ านวยพรใหง้านบรรลุวตัถุประสงค์ทุก

ประการ ทัง้ขอใหท้กุๆ ท่านท่ีมาประชุมพรอ้มกนัในท่ีน้ีประสบแตค่วามสุขสวสัดจีงทัว่กัน” 
  
 

 31) วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 พระราโชวาทในเรื่องความส าคญัต่อการใส่ใจต่อ

การเปลี่ยนแปลงของโลก ในเรื่องการสูญเสียทรพัยากรธรรมชาติ และการสรา้งจติส านึกต่อ

สงัคมและสิ่งแวดลอ้ม โดยการศึกษาเรียนรูโ้ดยงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเป็นประธานเปิดงานจดัการประชุมนานาชาติ “การ

ประชุมระดับสูงว่าด้วยการศึกษาเพ่ือปวงชน ครั้งท่ี 10” (10th Meeting of the High Level 

Group on Education for All หรือ EFA) จัดขึ้ นวันท่ี 22 - 24 มีนาคม พ.ศ. 2554 ท่ีโรงแรม

รอยลัคลิฟ บีช รีสอรท์ จ.ชลบุรี ทรงมีพระราชด ารสัเมื่อเวลา 16.30น. โดยนายอภิสิทธ์ิ เวชชา

ชีวะ นายกรฐัมนตรี นางอิรินา โบโกวา ผูอ้ านวยการใหญ่ องคก์ารการศึกษา วิทยาศาสตรแ์ละ

วฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ องค์การยูเนสโก พรอ้มผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ

รวมถึงผู้น าดา้นการศึกษาของชาติ สมาชิกองค์การยูเนสโก ท่ีมาเขา้ร่วมการประชุมจาก 34 
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ประเทศทัว่โลก ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมในการประชุมระดบัสูงว่าดว้ยการศึกษาเพ่ือปวงชน ครั้งท่ี 10 

ณ โรงแรมรอยลัคลิฟบีช พทัยา จงัหวดัชลบุรี แปลจากพระราชด ารสัภาษาองักฤษ ดงัความตอน

หน่ึงวา่ 
        “... ท่ีกรุงปักก่ิงเม่ือปี 2548 ขา้พเจา้เป็นผูห้น่ึงท่ีสนับสนุนการศึกษาเพ่ือปวงชน

อย่างแข็งขนั เห็นไดจ้ากผลงานของขา้พเจา้ตลอด 30 ปีท่ีผ่านมาและท่ีจะท าต่อไปในอนาคต 

นานาประเทศส่วนใหญ่รวมทั้งประเทศไทย มีความก้าวหน้าดว้ยดีในการด าเนินการตาม

เป้าหมายทั้ง 6 ขอ้ ของหลกัการศึกษาเพ่ือปวงชน ซ่ึงขา้พเจา้ขอแสดงความยินดีในความส าเร็จ

ดงักล่าว ช่วงยี่ สิบปีท่ีผ่านมา มีความเปลี่ ยนแปลงท่ีรวดเร็วทั่วโลก ก่อใหเ้กิดปัญหาและวิกฤติ

ใหม่ๆทั้งในปัจจุบันและอนาคต เราก าลงัเผชิญหน้าการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ ความเส่ือม

โทรมส่ิงแวดลอ้ม ความสูญเสียทรพัยากรธรรมชาติ และพลงังานน ้ามันและถ่านหินท่ีลดน้อยลง 

โครงสรา้งทางประชากรท่ีเปลี่ ยนแปลงไปสู่สงัคมผูสู้งอายแุละการขยายชุมชนเมืองอยา่งรวดเรว็ใน

หลายประเทศ ไดน้ าไปสู่ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจในเวลาอันสั้น ช่วงยี่ สิบปีท่ีผ่านมา มีความ

เปลี่ ยนแปลงท่ีรวดเร็วทัว่โลก ภูมิอากาศท่ีเปลี่ ยนแปลงมีผลกระทบต่อเกษตรกรรม โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ งในพ้ืนท่ีเขตรอ้น ซ่ึงอุดมดว้ยความหลากหลายทางชีวภาพและธัญญาหาร ดังน้ันใน

อนาคตความมัน่คงทางอาหารของโลกอาจอยูใ่นภาวะสุ่มเส่ียง นานาชาติไดป้รกึษาหารอืกันและ

ท าความตกลงท่ีจะช่วยกันชะลอความเปลี่ ยนแปลงของโลกท่ีไม่พึงประสงค์ดงักล่าว การประชุม

ตา่งๆ ลว้นแต่ระบุวา่ การศึกษา คือกญุแจส าคญั สองทศวรรษผา่นไปแลว้ จากน้ีไปการศึกษาเพ่ือ

ปวงชน มีภารกิจสองประการ ประการแรก คือ การยืนหยดัหลกัการทั้ง 6 ขอ้ ท่ีเก่ียวกับสิทธิของ

มนุษยท์ุกคนท่ีจะไดร้บัการศึกษาพ้ืนฐาน ประการท่ีสอง คือ ความรบัผิดชอบของทุกคนในฐานะ

พลเมืองโลกท่ีจะตอ้งร่วมรบัผิดชอบปัญหาของโลก ดังนั้นการศึกษาเพ่ือปวงชนจึงมิใช่เป็น

เพียงการรูห้นังสือและทักษะเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความรู ้ทักษะและความใส่ใจปัญหา

ของโลกดว้ย กว่า 30 ปีท่ีผ่านมา ขา้พเจา้ไดส้อดแทรกหลักการดังกล่าวในกิจกรรมการ

เรียนรูห้ลายรูปแบบใหแ้ก่นักเรียนในโรงเรียนท่ีห่างไกลตลอดมา อาทิ มีบทเรียนเก่ียวกับ

ส่ิงแวดลอ้มในและนอกหลักสูตร ในแต่ละโรงเรยีนนักเรยีนจะเรยีนรูเ้ก่ียวกบัการท าเกษตร

อินทรีย ์เพ่ือผลิตอาหารบริโภคกันเอง นักเรียนจะเรียนรูวิ้ธีการบริหารจดัการน ้า พลังงาน 

และขยะ เพ่ือรักษาสมดุลของส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนของตน แต่ละโรงเรียนจะมีสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนโดยเฉพาะพืชและพนัธุไ์มท้อ้งถิ่ น กิจกรรมดังกล่าวช่วยใหน้ักเรียน

รักธรรมชาติและสนใจอย่างจริงจังเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์

ทรพัยากรพันธุกรรมและส่ิงแวดลอ้มกล่าวคือ นักเรียนเหล่าน้ีไดเ้รียนรูแ้ละปฏิบตัิการตาม

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว การศึกษาสามารถสร ้างความ

ตระหนักรู ้ทักษะท่ีจ าเป็น และนิสัยให้แต่ละบุคคลสามารถรับมือกับปัญหาเหล่านั้นทั้ง

ส่วนตวั ครอบครวัและชุมชน ส่วนผูท่ี้มีทักษะวิชาชีพในระดับสูงข้ึนก็จ าเป็นตอ้งเรียนรูว่้า

องคก์รของเขาควรจะมีส่วนช่วยเหลือสงัคมอย่างไร...” 

 



 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
 

223 

 

 32) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 พระราโชวาทถึงความกา้วหนา้ของ อพ.สธ. 

และงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กา้วสู่โลกกวา้ง
อย่างมัน่ใจ และ เปิดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

       “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : กา้ว
สู่โลกกวา้งอยา่งมัน่ใจ และพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวทิยาหนองระเวยีง ในวนัน้ี ขา้พเจา้รูสึ้กช่ืนชมท่ีได ้

ทราบว่างานของโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ ไดข้ยายไปถึงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่ น 

ด  าเนินงานอนุรกัษ์ทรพัยากร อาทิ ทรพัยากรทางกายภาพ ทรพัยากรทางชีวภาพ ครอบคลุมไป

ถึงทรพัยากรทางวฒันธรรมภูมิปัญญาท่ีจะก่อใหเ้กิดประโยชน์ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการธ ารง

รกัษาสภาพแวดลอ้มใหค้งสภาพท่ีดี  และดา้นการอนุรกัษ์วฒันธรรมภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษได ้

ตั้งใจสืบสานกันมาใหด้  ารงอยู่และเก้ือกูลประโยชน์แก่คนรุ่นน้ีและรุ่นต่อไป ประเทศไทยเป็น

ประเทศหน่ึงท่ีอุดมดว้ยทรพัยากรธรรมชาติ แตด่ว้ยเหตปัุจจยัหลายประการเป็นเหตใุหท้รพัยากร

อันอุดมพร่องไปอย่างน่ากังวล โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ นอกจากด าเนินงานอนุรกัษ์

ทรัพยากร ยังมีวัตถุประสงค์ท่ีจะส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคลทั่ วไป เห็นคุณค่าของ

ทรพัยากร สรา้งจิตส านึกดา้นการอนุรกัษแ์ละส่งเสริมใหเ้ยาวชนเกิดความรกัในทอ้งถิ่น ทัง้

เตม็ใจท่ีจะเขา้ร่วมในการบ ารงุรกัษาวัฒนธรรมภมิูปัญญาประจ าถิ่นของตนใหค้งอยู่ ในส่วน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาท่ีจะเปิดในวันน้ีก็เช่ือว่าจะท าหน้าท่ีเป็นแหล่งศึกษาเพิ่ มพูน

สติปัญญาให้แก่เยาวชนไดเ้ป็นอย่างดี เยาวชนจะสามารถมาเรียนรู ้และท าความเขา้ใจ

ภาพรวมของธรรมชาตินอกเหนือจากเรียนในชั้นเรียน ความรูแ้ละความเขา้ใจจะเป็นแรง

บันดาลให้เกิดความส านึกดา้นอนุรกัษ์ในจิตใจของเยาวชนในภายหนา้ เยาวชนเหล่าน้ีจะ

เป็นแรงส าคัญในการธ ารงรกัษาทรัพยากรของทอ้งถิ่ นและของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

เอ้ืออ านวยคุณประโยชนใ์หแ้ก่ชนในชาตไิดทุ้กรุน่ 
         ขา้พเจา้ขอขอบใจทุกหน่วยงานท่ีช่วยสนับสนุนโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ

อย่างดียิ่ งมาตลอด หากทุก ๆ ฝ่ายร่วมแรงรว่มใจกันเช่นน้ีก็เป็นท่ีมั่นใจไดว้่า การด  าเนินงาน

อนุรกัษ์ทรพัยากรและสภาพแวดลอ้มของชาติจะประสบผลส าเร็จและอ านวยประโยชน์สุขแก่

ประชาชนโดยส่วนรวมสืบต่อไป ไดเ้วลาอันควรแลว้ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรพัยากรไทย:กา้วสู่โลกกวา้งอยา่งมัน่ใจ ณ บดัน้ี ขอใหก้ารประชุมบรรลุจดุมุ่งหมาย
จงทกุประการและขอใหท่้านทัง้หลายท่ีมาพรอ้มกนัในท่ีประชุมน้ี ประสบแตค่วามสุขกายสุขใจ อัน

เป็นผลสืบเน่ืองจากกศุลจิตของทกุ ๆ ท่านตลอดไป” 
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 33) วนัที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พระราโชวาทเก่ียวกบัความส าคญัของงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน 

ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ระดับ

ภูมิภาค ครั้งท่ี 2 ในงาน อพ.สธ.-แม่โจ ้: ภูมิปัญญาเกษตรแห่งแผ่นดิน ณ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
อ าเภอสนัทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
       “ขา้พเจา้ยนิดีท่ีมหาวทิยาลยัแม่โจจ้ดังานแสดงภูมิปัญญาดา้นการเกษตร และงาน

อนุรกัษ์พันธุกรรมพืชขึ้นพรอ้มกัน เพ่ือใหนั้กเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปไดร้บัความรู ้

เก่ียวกับวฒันธรรม และภูมิปัญญาดา้นการเกษตร ตลอดจนการอนุรกัษ์ทรพัยากรท่ีมีอยู่ใน

ทอ้งถิ่ นของตน  ดว้ยเหตุท่ีในยคุปัจจบุนัคนจ านวนมากมกัมองวา่โลกมีความเจรญิกา้วหน้าอยา่ง

ยิ่ งยวด ดว้ยววิฒันาการใหม่และเทคโนโลยีอันทันสมยั จนอาจหลงลืมใส่ใจส่ิงดีงามท่ีมีมาแต่เดิม 

ท่ีบรรพบุรษุสรา้งสมมาดว้ยภูมิปัญญาเม่ือพิจารณาโดยถี่ ถว้นอาจก่อใหเ้กิดขอ้สงสยัวา่ความเจรญิ

ท่ีเห็นเป็นไปอยา่งถูกทิศทางหรอืไม่ งานท่ีมหาวทิยาลยัแม่โจจ้ดัขึ้นในครัง้น้ี สะทอ้นภาพชีวติตาม

วฒันธรรมเกษตร และภูมิปัญญาเกษตรพ้ืนบา้นของชาวลา้นนา ผูเ้ขา้ชมงานซ่ึงถือวา่เป็นคนรุน่

ใหม่ จะสามารถมองเห็นและเขา้ใจเช่ือมโยงอดีตกับปัจจุบัน เห็นวิถีชีวิตท่ีแฝงปรชัญาความ

พอเพียง และความรูข้องบรรพบุรุษท่ีเป็นรากเหงา้ของปัจจุบัน ส่วนท่ีดีงามท่ีมหาวิทยาลยัแม่โจ ้

ตั้งใจแสดงออกในงานน้ี จะท าใหผู้มี้โอกาสไดช้มงานเกิดความรูสึ้กซาบซ้ึง ความภาคภูมิใจใน

บรรพบุรุษ และความรูสึ้กรกัถิ่ นฐานบา้นเกิดอันอาจน าไปสู่ความคิดท่ีจะพัฒนาสังคม ตลอดจน

ประเทศชาติโดยอาศัยรากเหงา้เดิมเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือใหเ้กิดความเจรญิอยา่งยัง่ยืนและถูกทิศทาง 

ในส่วนกิจกรรมอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชท่ีมีต่อเน่ืองกนัมานาน ก็หวงัจะใหเ้กิดประโยชน์แก่เยาวชนท่ี

ยังอยู่ในวยัเรียน ในแง่การศึกษา ส่งเสริมใหเ้กิดความรกั ความภูมิใจในท้องถิ่ น และความ

ภาคภูมิใจท่ีตนไดมี้ส่วนช่วยในการอนุรกัษ์ทรพัยากรอันมีค่าของทอ้งถิ่ นและของประเทศชาติ 

ขา้พเจา้ขออ านวยพรใหง้านทกุส่ิงทุกประการท่ีมหาวทิยาลยัแม่โจจ้ะจดัขึ้นในวนัน้ี บรรลุผลส าเรจ็

อย่างสูงสุดสมดังท่ีตั้งความหวงัไว ้และขอใหท่้านทั้งหลายท่ีมาประชุมกันในท่ีน้ีถึงพรอ้มดว้ย

ความสุขความสมบูรณ ์ความเจรญิกา้วหนา้ในการประกอบกิจการงานต่าง ๆ  จงทกุเม่ือทัว่กนั” 

 

 34) วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 พระราโชวาทถึงความกา้วหนา้ของ อพ.สธ. และ

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก
และเปิดอาคาร “ราชานุรกัษ์” ณ เขื่อนศรีนครินทร ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอ

ศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี 

  “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรพัยากรไทย : 

น าส่ิงดงีามสู่ตาโลก” ท่ีจดัขึ้นในโอกาสน้ี 

  คนไทยเรานับแต่อดีตกาล คุน้เคยกับค ากล่าวท่ีวา่ “ทรพัยใ์นดิน สินในน ้า”  ซ่ึง

เป็นค ากล่าวท่ีฉายใหเ้ห็นภาพความอุดมสมบูรณด์ว้ยทรพัยากรอันหลากหลาย ท่ีมีความส าคัญ
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ต่อชีวติใหญ่นอ้ยทุกชีวติ ทั้งยงัท าใหผ้ืนแผ่นดินไทยงดงามรุง่โรจน์ เป็นท่ีประจกัษ์แก่สายตาของ

ชาวโลก มาในปัจจบุัน ทรพัยากรหลายส่วน ตกอยูใ่นสภาพเส่ือมโทรมถดถอย  เน่ืองมาจากเหตุ

ปัจจยัหลายประการ ประการหน่ึงไดแ้ก่ การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรอยา่งปราศจากความใส่ใจ 

และไม่ค านึงถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึ้นภายหลัง ทรพัยากรถือเป็นสมบัติของชาติ ของส่วนรวม ท่ี

ประชาชนมีสิทธิ มีส่วนร่วมกัน ทุกคนจึงควรมีจิตส านึก และควรถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะหวงแหน 

ปกป้องคุ้มครอง ตลอดจนอนุรกัษ์ฟ้ืนฟู ดว้ยการร่วมแรงร่วมใจ แสวงหาวิถีทางบ ารุงรกัษา 

คน้ควา้หาความรูใ้นเรื่ องทรพัยากร หรือแนวทางการใชท้รพัยากรอย่างเหมาะสม เพ่ือสืบทอด

สมบัติของชาติใหธ้  ารงอยู่อย่างยัง่ยืน และอ านวยประโยชน์เก้ือกูลแก่อนุชนชั้นลูกหลานของเรา

สืบเน่ืองตอ่ไป 

  ได ้เวลาอันควรแล้ว ขา้พเจ ้าขอเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

“ทรพัยากรไทย : น าส่ิงดีงามสู่ตาโลก” ณ บดัน้ี หวงัวา่การพูดคยุระดมความคิดในท่ีประชุมน้ี จะ

น าไปสู่ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบัติ การขยายผลใหก้วา้งขวางออกไป เพ่ือใหง้านดูแลอนุรกัษ์

ทรพัยากรบรรลุเป้าหมาย พรอ้มกันน้ี ขออวยพรใหทุ้ก ๆ ท่านท่ีเขา้รว่มในการประชุมประสบแต่

ความสุข ความส าเรจ็ ทัง้ในหนา้ท่ีการงาน และในชีวติส่วนตวัโดยทัว่กนั” 

 

 35)  วนัที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557 พระราโชวาทเก่ียวกบัความส าคญัของงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน ระดับ

ภูมิภาค ครั้งท่ี 3 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลยั ต าบลออ้มเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 
“ขา้พเจา้ยนิดท่ีีไดม้าเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร ์

โรงเรียนระดับภูมิภาค ครัง้ท่ี 3 ท่ีจัดขึ้นในโอกาสน้ี นนทบุรีเป็นจังหวดัท่ีมีความเป็นมาทาง

ประวติัศาสตรก์ว่า 400 ปี อุดมดว้ยทรพัยากรธรรมชาติท่ีทรงคุณค่า ทั้งทรพัยากรกายภาพ 

ทรพัยากรชีวภาพ รวมทั้งทรพัยากรทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา ท่ีสืบทอดจากบรรพบุรษุ มีการ

เปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มอย่างเร็วทั้งเศรษฐกิจและสังคม ในพ้ืนท่ีต่างๆควรท่ีจะมีการส ารวจ

ฐานทรัพยากรท้องถิ่ น ท่ีร่วมมือกันทั้งโรงเรียน และองค์กรท้องถิ่ น ชุมชน เด็กและผูใ้หญ่มี

ความสมัพนัธก์นั จะมีผลใหเ้กิดความรูสึ้กท่ีดีตอ่กัน ฝึกการท างานรว่มกัน รูจ้กัออกความเห็น ฟัง

ความเห็นของผูอ่ื้น กิจกรรมเหล่าน้ีลว้นช่วยเสริมสรา้งความสามารถในการเรียนรูต้ลอดจน

อุปนิสัยท่ีดีใหแ้ก่เด็ก เด็กไดร้บัการปลูกฝังจิตส านึกเรื่ องการอนุรกัษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ความรกัทอ้งถิ่ นและสมบัติท่ีมีในทอ้งถิ่ นตัง้แต่ยงัเยาวว์ยั เม่ือเจรญิเติบโตต่อไปก็จะเป็นท่ีพ่ึงของ

ถิ่ นฐานและชาติบา้นเมืองได ้

ทรพัยากรถือเป็นสมบตัิของชาติ ของส่วนรวม ท่ีประชาชนมีสิทธิ มีส่วนรว่มกนั  

ทุกคนจึงควรมีจิตส านึก และควรถือเป็นหน้าท่ีท่ีจะหวงแหน ปกป้องคุม้ครอง ตลอดจนอนุรกัษ์

ฟ้ืนฟู ดว้ยการรว่มแรงรว่มใจ แสวงหาวถิีทางบ ารงุรกัษา คน้ควา้หาความรูใ้นเรื่ องทรพัยากร หรอื

แนวทางการใชท้รพัยากรอยา่งเหมาะสม เพ่ือสืบทอดสมบัติของชาติใหธ้  ารงอยู่อย่างยัง่ยืน และ

อ านวยประโยชน์เก้ือกูลแก่อนุชนชัน้ลูกหลานของเราสืบเน่ืองต่อไปขา้พเจา้ขอขอบใจหน่วยงานท่ี
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เก่ียวขอ้งทุก ๆ ฝ่ายท่ีรว่มมือและสนับสนุนช่วยเหลืองานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีนเป็นอันดีมา

ตลอด หากปราศจากความร่วมมือร่วมใจกันของท่านทั้งหลาย โครงการน้ีก็มิอาจจะส าเร็จ

เรยีบรอ้ยหรอืเจรญิกา้วหนา้ดว้ยดไีด ้   

ไดเ้วลาอนัควรแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ สวน 

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนระดับภูมิภาค ครัง้ท่ี 3 ณ บัดน้ี หวงัว่าการพูดคุยระดมความคิดในท่ี

ประชุมน้ี จะน าไปสู่ความรูแ้ละแนวทางการปฏิบัติ การขยายผลใหก้วา้งขวางออกไป เพ่ือใหง้าน

ดูแลอนุรกัษ์ทรพัยากรบรรลุเป้าหมาย พรอ้มกันน้ี ขออวยพรใหทุ้ก ๆ ท่านท่ีเขา้ร่วมในการ

ประชุมประสบแตค่วามสุข ความส าเรจ็ ทัง้ในหนา้ท่ีการงาน และในชีวติส่วนตวัโดยทัว่กนั” 

 

 36)  วันที่  16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ทรงบรรยายเรื่อง การจัดการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติป่าไมท้รงบรรยายเก่ียวกับ อพ.สธ. ในเรื่องของงานสวนพฤกษศาตร์

โรงเรียน การศึกษาและการอนุรกัษท์รพัยากรต่าง ๆ ไม่เฉพาะพืชอย่างเดียว และการใช้

เทคนิค DNA fingerprint ในการจดัจ  าแนกสายพนัธุ ์

               ทรงบรรยายในงานรกัษ์ป่าน่าน ครั้งท่ี 2 ณ ศูนยก์ารเรียนรูแ้ละบริการวิชาการ 

เครือข่ายแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั ต าบลผาสิงห ์อ าเภอเมืองน่าน จงัหวดัน่าน สรุปในส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งกบั อพ.สธ. จากบทพระราชนิพนธ ์ดงัน้ี 

        “โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช ตั้งแต่โบราณมีผลงานของ ดร.คาร ์หรือ เคอร ์

(Dr. A.Kerr) ท่ีรวบรวมพนัธุพื์ชในประเทศไทย นักพฤกษศาสตรไ์ทยอ่ืน ๆ ศึกษาระบบนิเวศ และ

อนุกรมวิธาน (taxonomy) ร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น สวนพฤกษศาสตรคิ์ว และท่ีอ่ืน ๆ ท า

หนังสือพืชในประเทศไทย หรอื Flora of Thailand  งานของโครงการเรามีการส่งนักพฤกษศาสตร์

ไปส ารวจพ้ืนท่ีต่าง ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ งบริเวณท่ีจะตอ้งกลายเป็นอ่างเก็บน ้า จะตอ้งวางสายไฟ

แรงสูง ต่อมาถ่ายทอดความรูใ้หชุ้มชนและโรงเรียนส ารวจพ้ืนท่ี สรา้งสวนพฤกษศาสตร ์และหอ

พนัธุไ์มใ้นโรงเรียน และสวนพฤกษศาสตรชุ์มชน ในบางพ้ืนท่ีเราจะศึกษาไม่เฉพาะพืช จะศึกษา

ลมฟ้าอากาศ ดิน หิน และสัตวต์่าง ๆ ปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงไม่ไดศึ้กษาเฉพาะ

ลกัษณะ เช่น ใบ ดอก เมล็ด สามารถท า DNA finger print ท าใหจ้ดัหมวดหมู่ใหล้ะเอียด” 

 

สรุป  การอนุรกัษท์รพัยากรป่าไม ้

 1. ตอ้งท าพรอ้มกบัการอนุรกัษ์ทรพัยากรอ่ืน ๆ 

 2. ตอ้งสรา้งความเป็นอยูท่ี่ดีใหป้ระชาชน 

          3. สรา้งความรูแ้ก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ไปว่าสรรพส่ิงต่าง ๆ ลว้นเก่ียวพันกัน 

ความรูเ้ร่ืองโลกและชีวิตในโลก เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจน่าศึกษา เช่น ศึกษาภูมิศาสตร ์สตัวศาสตร ์

พฤกษศาสตร ์ศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จึงจะรกัและไมท่ าลาย 

 4. การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ช่วยสรา้งส านึกแก่นักท่องเท่ียว ตามอุทยานแห่งชาติเด๋ียวน้ีจะ

มีศูนยบ์ริการนักท่องเท่ียวซ่ึงใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัพ้ืนท่ี 
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 5. แบ่งพ้ืนท่ีใหช้ดัเจนว่าท่ีไหนควรปฏิบติัอย่างไร เช่น เขตอนุรกัษ์ เขตท่ีใหค้นเขา้ไปได ้

เขตท่ีอนุญาตใหเ้พาะปลกู 

 6. สมยัก่อนแมแ้ต่ครั้งท่ีมีสมัปทานป่าไม ้มีกฎว่าถา้ตัดตน้ไมห้น่ึงตน้ ตอ้งปลูกใช ้2-3 

ตน้ 

 

 37) วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2559 พระราโชวาทถึงความกา้วหนา้ของ อพ.สธ. และ

งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
  ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัยส่ิ์งสิน
ตน และ เปิดพิพิธภณัฑธ์รรมชาติวิทยา ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

“ขา้พเจา้ยนิดท่ีีไดม้าเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย:  
หวนดูทรพัยส่ิ์งสินตน ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ีคนไทยเราใชท้รพัยากรธรรมชาติเป็นฐานในการด ารงชีวิต

มาเป็นเวลานาน และใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติในหลายๆ ดา้น จนทรพัยากรท่ีมีอยู่

ถดถอยเส่ือมโทรมลง เกิดผลกระทบแก่ชีวติความเป็นอยู่ของคน จึงตอ้งมีการคิดทบทวนในเรื่ อง

การอนุรกัษ์ วา่จะมีวธีิทางใดท่ีจะฟ้ืนฟูรกัษา เพ่ือใหมี้ทรพัยากรธรรมชาติใชอ้ยา่งยัง่ยืนตลอดไป

จนถึงอนุชนรุน่หลงั 

แนวทางการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ โดยเริ่ มตน้จากหน่วยเล็กๆ ไดแ้ก่ใน

ชุมชนหรือท้องถิ่ น เป็นแนวทางท่ีเห็นว่าจะสัมฤทธ์ิผล แต่ละท้องถิ่ นย่อมมีฐานทรพัยากรท่ี

แตกต่างกันไป แต่ละชุมชน แต่ละท้องถิ่ นควรได ้ทบทวนศึกษาดูว่า ในถิ่ นท่ีอยู่ของตนมี

ทรพัยากรธรรมชาติอะไรบา้ง มีความเส่ือมโทรมเสียหายอะไรอย่างไร และทุกฝ่ายทั้งหน่วย

ราชการ เอกชน ตลอดจนประชาชนในทอ้งถิ่ นน้ัน จะตอ้งช่วยกันคิด ช่วยกันหาวธีิการสงวนรกัษา 

โดยถือวา่เป็นทรพัยสิ์นของส่วนรวมท่ีทุกคนมีสิทธ์ิใชป้ระโยชน์ เม่ือทรพัยสิ์นเสียหาย ก็ตอ้งมี

ส านึกรบัผิดชอบร่วมกันแก้ไข เม่ือทุกท้องถิ่ น ทุกชุมชน ท าไดด้ังน้ีตลอดทั่วถึงกัน ก็เท่ากับ

ประชาชนทั้งประเทศ ไดร้ว่มรบัผิดชอบ ไดร้ว่มกันสงวนรกัษาทรพัยากร ต่ออายทุรพัยากรของ

ชาติใหค้งอยูย่ ัง่ยนืไปจนชัน้ลูกหลาน 

ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : หวนดูทรพัย์

ส่ิงสินตน ขอใหก้ารประชุมบรรลุเป้าหมายตามท่ีปรารถนาทุกประการ และขอใหท่้านทั้งหลาย

ท่ีมาพรอ้มกนัในท่ีประชุมน้ี มีความสุขสวสัดทีกุเม่ือทัว่กนั” 

 

 38)  วนัที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 พระราโชวาทเก่ียวกบัความส าคญัของงานสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

ทรงพระราชทานพระราโชวาทให้กับ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนอง

พระราชด าริฯ ในการเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน และฐาน

ทรพัยากรทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ครั้งท่ี 4 ณ พระราชวงัดุสิต (สนามเสือป่า) กรุงเทพมหานคร 
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“ขา้พเจา้ยนิดท่ีีไดม้าเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร ์

โรงเรยีนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ น ระดบัภูมิภาค ครัง้ท่ี 4 ท่ีกรงุเทพมหานครรบัเป็นเจา้ภาพจดั

ขึ้ น ในโอกาสน้ีการประชุมครั้งน้ี เปิดโอกาสให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนสมาชิกสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียน และสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ นในโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ ไดแ้สดงผลงานความกา้วหนา้ทางวชิาการ และผลการด าเนินงานสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีครูและนักเรียนปฏิบัติร่วมกัน และผลการด าเนินการส ารวจฐาน

ทรพัยากรทอ้งถิ่ นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลในทอ้งถิ่ นต่างสนับสนุนช่วยเหลือมาเป็นอย่างด ี

และปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน โรงเรียน ตลอดจนสถาบันระดับอุดมศึกษาอย่างใกลชิ้ดมาเป็น

เวลานาน ยงัผลใหชุ้มชนมีขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการธ ารงคสิ์ทธ์ิในทรพัยากรน้ันๆ  

  ขา้พเจา้ขอขอบใจกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทุกๆ ฝ่าย ท่ี

สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตรใ์นโรงเรียน และงานฐานทรพัยากรท้องถิ่ นเป็นอย่างดี การ

ร่วมมือร่วมใจร่วมคิดกันอย่างแข็งขันเช่นน้ี จะท าให้งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้มชุมชนสัมฤทธ์ิผล งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนจะช่วยสรา้งเยาวชนท่ีมีจิตใจ                        

เป็นนักอนุรกัษ์ มีความเขา้ใจเหตุและผลของการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ตัง้แตเ่ยาววยัอนัจะส่งผลดตีอ่ไปในอนาคต 

  ไดเ้วลาอันควรแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรยีนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ นระดบัภูมิภาค ครัง้ท่ี 4 ณ บดัน้ีขอใหก้ารประชุม

บรรลุผลท่ีสามารถน าไปปฏิบตัิและขยายผลออกไปไดก้วา้ง เพ่ือความเจรญิยัง่ยนืในทุกชุมชน สืบ

ตอ่ไป” 

 

 39) เม่ือวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560 พระราชด ารสั เก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อ

ทรพัยากรชีวภาพ               

           ทรงพระราชทานพระราชด ารสั ในพิธีเปิดงาน BIOFIN DAY ณ บริเวณ Lifestyle 

Hall ชั้น 2 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร แปลจากพระราชด ารสัภาษาองักฤษ ดงัความตอน

หน่ึงวา่ 
   “ภารกิจดา้นการเงินเพ่ือการอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  มิใช่เป็น

หนา้ท่ีหรอืความรบัผิดชอบของหน่วยงานภาครฐัฝ่ายเดยีว ดงัน้ันภาคเอกชนตา่ง ๆ รวมถึงบรรดา

ผูผ้ลิตและผูบ้รโิภคควรมีส่วนรว่มรบัผิดชอบ เพราะเป็นภาคส่วนท่ีไดร้บัประโยชน์ทั้งทางตรงและ

ทางออ้มจากความหลากหลายทางชีวภาพ จึงควรพิจารณาจดัสรรทรพัยากร เพ่ือลงทุนในการ

ปกป้องและดูแลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” 
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 40) วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พระราชด ารัส และพระราโชวาทเก่ียวกับ

ความส าคัญของงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน งานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ที่ มีทิศทางใน

การด าเนินงาน อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในการส ารวจศึกษาให้

รูจ้กัและหาทางอนุรกัษ ์

    ทรงพระราชทานพระราชด ารสั และพระราโชวาทเปิดการประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรพัยากรไทย:ศกัยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น ปี พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

สระบุรี ต าบลช าผกัแพว อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบุรี 
         “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ 

ทรพัยากรไทย : ศักยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ี ประเทศไทยของเราบริบูรณไ์ปดว้ย

ทรพัยากรทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และวฒันธรรมภูมิปัญญา ท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ใหค้นไทย

ด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งเป็นสุขมายาวนาน เป็นทรพัยสิ์นอันล า้ค่า ท่ียงัผลใหฐ้านของชาติแขง็แกรง่ มัง่

คั่ง และพ่ึงพาตนเองไดค้วามตอ้งการใชท้รพัยากรท่ีมีมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นเหตุใหท้รพัยากร

ถดถอยเส่ือมโทรม หากไม่คิดปกป้องรกัษา ในอนาคตประเทศชาติและลูกหลานของเราจะอยู่

ไม่ได ้เพราะหากไรซ่ึ้งทรพัยากร เราจะสูญเสียความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง จึงจ  าตอ้งเรง่คิด

แกไ้ขการจดัการบรหิารการใชท้รพัยากร  ใหมี้การส ารวจทรพัยากรในแตล่ะทอ้งถิ่ น ศึกษาใหรู้จ้กั

และเขา้ใจทรพัยากรน้ันๆ และศึกษาหาวธีิการอนุรกัษ์ ประการหน่ึง ตอ้งเรง่สรา้งคนรุน่ใหม่ใหมี้

จิตส านึกเป็นนักอนุรกัษ์ ตั้งแต่เยาวว์ยั ดังท่ีโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ ด  าเนินการ ดว้ย

ความหวงัวา่เยาวชนเหล่าน้ี เม่ือเจริญเติบโตจะเป็นผูพิ้ทักษ์รกัษาทรพัยสิ์นของชาติใหค้งอยู่ยืน

ยาว และเป็นประโยชน์เก้ือกูลแก่มหาชนอยา่งทัว่ถึง 

อีกประการหน่ึง การจะธ ารงรกัษาทรพัยากรของชาติใหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยืน จ  าตอ้ง

อาศัยความรว่มมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ภาครฐั เอกชน และประชาชนโดยทัว่ไป การทั้งหลายจึงจะ

สะดวกราบรื่ น อยา่งท่ีเราปฏิบตัิกนัมาตลอด ขา้พเจา้ขอชมเชยและขอใหเ้รารวมก าลงัเป็นอนัหน่ึง

อันเดียว ปฏิบัติต่อไปอย่างไม่ย่อทอ้ ทั้งน้ีเพ่ืออนาคตของชาติ ของอนุชนรุ่นต่อ ๆ ไป ซ่ึงก็คือ

ลูกหลานของเราทกุคน” 

ไดเ้วลาอนัควรแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมวชิาการและนิทรรศการ ทรพัยากร

ไทย : ศักยภาพมากลน้มีใหเ้ห็น ณ บัดน้ี ขอใหก้ารประชุมส าเรจ็ผลสมประสงคท์ุกประการ และ

ขอใหท่้านทัง้หลายมีความสุข ความเจรญิกา้วหนา้ในชีวติ และในหนา้ท่ีการงานจงทัว่กนั” 
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  41) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 พระราชด ารัส และพระราโชวาทเก่ียวกับ

ความส าคญัของงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน งานฐานทรพัยากรทอ้งถิ่น ใหท้  างานร่วมกนั

ใหท้นักบัความเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มที่ก  าลงัเปลี่ยนแปลงไปสู่สงัคมเมือง 

   ทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐาน

ทรัพยากรทอ้งถ่ิน ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์จงัหวดัปทุมธานี ทรงพระราชทานพระราโชวาท 

                   “ขา้พเจา้ยินดีท่ีไดม้าเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ น ระดบัภูมิภาค ครัง้ท่ี 5 ท่ีจดัขึ้นในวนัน้ี  ยินดีท่ีมหาวทิยาลยั

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวดัปทุมธานี รว่มช่วยเหลืองานของโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์ จังหวัด

ปทุมธานี ตั้งอยู่ในภูมิสังคมท่ีอุดมไปดว้ยทรัพยากรอันทรงคุณค่า ทั้งทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท่ีสืบทอดมาแต่บรรพบุรุษ การ

เปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ีและสภาพแวดลอ้มไปสู่สงัคมเมืองอย่างรวดเรว็ในปัจจบุัน ตลอดจนปัจจยั

อ่ืนๆ ลว้นส่งผลกระทบต่อทรพัยากรส าคัญในพ้ืนท่ี การท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

จงัหวดัปทุมธานี รบัเป็นหลกัในการส ารวจและจัดท าฐานขอ้มูลทรพัยากรในทอ้งถิ่ นแถบน้ี จัด

โครงการและกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรกัษ์ทรพัยากรทอ้งถิ่ น รว่มกับโรงเรียน องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่ น และชุมชน จะส่งผลใหง้านอนุรกัษ์ทรพัยากรมีค่าของทอ้งถิ่ น ด  าเนินไปไดโ้ดยสะดวก

และประสบผลดี ทั้งจะช่วยสรา้งเสรมิใหชุ้มชนเกิดความสามคัคี มีความส านึกรกัทอ้งถิ่ นอนัเป็นท่ี

อาศัย เดก็และเยาวชนไดร้บัการปลูกฝังใหมี้จิตใจเป็นนักอนุรกัษ์ตัง้แตอ่ายยุงันอ้ย เม่ือเจรญิวยัขึ้น

จะไดเ้ป็นก าลงัช่วยรกัษาของดมีีคณุค่าของทอ้งถิ่ นตน และเขา้ใจกระบวนการพฒันาท่ีจะก่อใหเ้กิด

ความเจรญิอยา่งยัง่ยนืเป็นอยา่งดี 

          ไดเ้วลาอันควรแลว้ ขา้พเจา้ขอเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวน

พฤกษศาสตรโ์รงเรียนและฐานทรพัยากรทอ้งถิ่ น ระดับภูมิภาค ครัง้ท่ี 5 ณ บัดน้ี ขอใหก้าร

ประชุมบรรลุเป้าหมายสมดังความประสงค์ทุกประการ และใหท่้านทั้งหลายมีความสุข ความ

เจรญิรุง่เรอืงในหนา้ท่ีการงานและการด าเนินชีวติส่วนตนจงทัว่กนั” 
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พระราชด ารสัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรพัยากรวัฒนธรรมและภมิูปัญญา 

 

1) วนัที่ 9 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2548 ทรงใหเ้ห็นความส าคญัของการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มและวฒันธรรม เพ่ือชนรุ่นหลงั 

พระราชด ารัสในพิธีเปิดการสัมมนา เร่ือง การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มวฒันธรรม

หัวขอ้แนวทางการอนุรักษ์เชิงบูรณาการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาท่ียัง่ยืน จัดโดยกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ณ ศูนยป์ระชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

         “.....ความเจรญิกา้วหนา้ท่ีเป็นไปอยา่งรวดเรว็ในทกุ ๆ ดา้นมีผลกระทบใหว้ถิีชีวติ

ดั้งเดิมของคน และสภาพแวดลอ้มของชุมชนเปลี่ ยนแปลงไปชุมชนท่ียังคงรกัษาวิถีชีวิตตาม

แบบอยา่งท่ีมีมาแต่เดิมในปัจจบุนัแทบไม่มีเหลือใหช้นรุน่หลงัไดซึ้มซับความงามของวฒันธรรมท่ี

ตกทอดมาแต่อดีต ชุมชนเหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีดีของค าวา่ความพอเพียง คนในชุมชนพ่ึงพาอาศัย

กนัไดแ้ละอยูร่ว่มกันอยา่งสงบสุข มีขนบประเพณีอันดีงาม ภูมิปัญญาชาญฉลาด ชุมชนลกัษณะน้ี

มีคณุค่าทางวฒันธรรมและจิตใจ เป็นประโยชน์ดา้นการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ ปัจจุบันมีใหเ้ห็น

เพียงไม่ก่ีแห่ง หากไม่ช่วยกนัอนุรกัษ์ไวก็้จะสูญสลายไปอยา่งน่าเสียดาย....” 

2) วนัที่ 3 พฤศจกิายน พ.ศ. 2551 ทรงใหเ้ห็นความส าคญัของพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่น 
         พระราชด ารสัในงานเทศกาลพิพิธภณัฑท์อ้งถ่ิน พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) ดงัความตอนหน่ึงวา่ 
         “....พิพิธภัณฑท์อ้งถิ่ นเป็นท่ีเก็บรวบรวมวตัถส่ิุงของ บันทึกเรื่ องราวความรูค้วาม

เขา้ใจเก่ียวกับประวตัิศาสตร ์ศิลปวฒันธรรมการด าเนินชีวิตและความเปลี่ ยนแปลงของผูค้นใน

ทอ้งถิ่ นต่าง ๆ การท่ีพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่ นจ  านวนมากจากทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศมารว่มกิจกรรม

กนัในครัง้น้ี เป็นโอกาสอนัดีท่ีผูเ้ขา้ชมงานจะไดศึ้กษาขอ้มูลความรูเ้บ้ืองตน้ของพิพิธภณัฑท์อ้งถิ่ น

หลายแห่งไดใ้นคราวเดียว ขณะเดียวกันผูด้  าเนินงานพิพิธภัณฑท์อ้งถิ่ นก็จะไดเ้รียนรูล้ักษณะ

ความคลา้ยคลึงหรือแตกต่าง และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน อันจะน าไปสู่ความ

รว่มมือเพ่ือพฒันาพิพิธภัณฑท์อ้งถิ่ นใหก้า้วหน้า สามารถท าหน้าท่ีเป็นแหล่งเรยีนรูข้องคนทั้งใน

และนอกทอ้งถิ่ นไดอ้ยา่งเขม้แขง็ยัง่ยนื...” 
 

3)  วนัที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทรงใหอ้นุรกัษภ์ูมิปัญญาไทย “ยางรกั” 

        พระราชด ารสัในการประชุมวิชาการนานาชาติศึกษายางรกัเพ่ืออนุรกัษ์ภูมิปัญญา

ไทยอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี “Study of Oriental Lacquer Initiated by H.R.H. Princess Maha Chakri 

Sirindhorn for Revitalization of Thai Wisdom” โดยกรมศิลปากร กรมป่าไมแ้ละกรมส่งเสริม

อุตสาหกรรม ณ หอ้งประชุม โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสป์ารค์ ดงัความตอนหน่ึงวา่ 



 

แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
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         “....คนในซีกโลกตะวนัออกหลายเช้ือชาติรูจ้กัน ายางรกัมาใชป้ระโยชน์มานานนับ

พนัๆ ปีทัง้ในชีวติประจ  าวนั  ไดแ้ก่ การใชย้างรกัเคลือบพ้ืนไมใ้หส้วยงามคงทนหรอืภาชนะสานให้

บรรจุของเหลวได ้และใชใ้นงานศิลปะ คนไทยก็ใชย้างรกัเป็นวสัดุส  าคัญในการสรา้งสรรค์งาน

ประณีตศิลป์ขัน้สูงมาเป็นเวลานาน งานลงรกัปิดทอง เขยีนลายรดน า้ งานช่างประดบัมกุ ประดบั

กระจก หรืองานหัตถกรรมทั่วไป เช่น การท าเครื่ องเขิน ลว้นตอ้งใช้ยางรักคุณภาพดีเป็น

องค์ประกอบส าคัญ ยางรกัท่ีดีควรเป็นยางรกัธรรมชาติท่ีมีคณุภาพ ซ่ึงนับวนัจะขาดแคลนเพราะ

ไมร้กัมีนอ้ยลง เป็นเหตใุหมี้การใชส้ารเคมีเจือปน ท าใหย้างรกัมีคณุภาพต า่ไม่คงทน ใชง้านไดไ้ม่

ดี การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์รกั ส่งเสริมการปลูกไมร้กัสายพันธุ์ท่ีให้ยางรกัคุณภาพสูงใน

ทอ้งถิ่ นท่ีมีภูมิประเทศเหมาะสม จะเป็นประโยชน์อย่างกวา้งขวางหลายสถานในระยะยาว เป็น

การแกต้น้เหตุแห่งปัญหา อันจะช่วยใหก้ารอนุรกัษ์สืบสานภูมิปัญญาและศิลปะไทยเป็นไปอยา่ง

ยัง่ยนื....”  

4) วนัที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2553 ทรงใหอ้นุรกัษภ์ูมิปัญญาไทย “ผา้ไหม” 

        พระราชด ารัสในงานประชุมสัมมนาวิชาการหม่อนไหมอาเซียนและงานตรา

นกยูงพระราชทาน สืบสานต านานไหมไทย ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2553 ณ ศูนยแ์สดงสินคา้

และการประชุมนานาชาติอิมแพค เมืองทองธานี ดงัความตอนหน่ึงวา่ 

 

          “...ผา้ไหมเป็นสินคา้ส าคัญมาแต่โบราณกาล ในเสน้ทางแพรไหมอันลือช่ือ ผา้

ไหมเป็นสายใยท่ีเช่ือมโยงซีกโลกตะวนัออกและตะวนัตกเขา้ดว้ยกัน น าผูค้นจากทั้งสองซีกโลกมา

พบปะท าความรูจ้ัก ท าให้เกิดการถ่ายทอดวฒันธรรมดา้นต่าง ๆ  ระหว่างกัน ผา้ไหมเป็น

เครื่ องหมายบ่งบอกความเจรญิ ความมีอารยธรรมและภูมิปัญญาของชนชาติน้ัน ๆ ผา้ไหมจึงมิได ้

มีความหมายเพียงเป็นอาภรณป์ระดบักาย หรอืความหมายทางเศรษฐกิจเท่าน้ัน 

       ในประเทศไทย ผา้ไหมก็เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมและวถิีชีวติ คนไทยรูจ้กัปลูก

หม่อนเล้ียงไหมและทอผา้ไหมใชม้าเป็นเวลานาน ลวดลายผา้ในแต่ละภูมิภาคมีอัตลกัษณป์ระจ  า

ถิ่ น เม่ือพิจารณาจะสามารถเช่ือมโยงไปถึงวิถีชีวติของผูค้น จินตนาการและความคิดสรา้งสรรค์

จากภูมิปัญญาของคนในทอ้งถิ่ น ท่ีสืบทอดมาหลายชัว่อายคุน 

      สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นผูน้ าในการใชผ้า้ไหมท่ี

ราษฎรเป็นผูท้อ ทรงส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเล้ียงไหม และวิธีการทอผา้ไหมของ

ราษฎรในทอ้งถิ่ นต่าง ๆ ใหมี้ความสวยงาม มีคุณภาพดียิ่ งขึ้นเพ่ือสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ครอบครวั

ราษฎรเอง และยงัเป็นการอนุรกัษ์ภาคส่วนของวฒันธรรมไทยใหค้งอยู่ ปัจจบุนัคนไทยนิยมใชผ้า้

ไหมไทยกนัแพรห่ลาย ผา้ไหมไทยยงัมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัท ารายไดใ้หป้ระเทศชาติเป็นอนัมาก...” 

 

 




