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                                         บทท่ี ๑  
                                         บทนํา 

 
๑.๑ เปาหมาย วัตถุประสงคของโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริฯ 

 
เปาหมาย 

  เพื่อพัฒนาบุคลากร 
   อนุรักษและพฒันาทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
    ใหเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย 

วัตถุประสงค 
  -  ใหเขาใจและเหน็ความสําคัญของพันธุกรรมพืช 
  -  ใหรวมคิด รวมปฏิบัติ จนเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย 
                  -  ใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืช ส่ือถึงกันไดทัว่ประเทศ 

 
๑.๒  สรุปสภาพการณเก่ียวกับพันธุกรรมพชืและความหลากหลายทางชวีภาพและการดําเนิน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

 
 จากสถานการณของความหลากหลายทางชีวภาพที่ทั่วโลกตระหนักถึงการอนุรักษและการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน นอกจากกฎหมายภายในของแตละประเทศที่เขามามีสวนบังคับใช  ยังมี
กฎหมายและอนุสัญญาระหวางประเทศ  ซ่ึงเกี่ยวของในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพตางๆ โดยเฉพาะ
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ CBD (Convention on Biological Diversity ) ซ่ึงประเทศ
ไทยไดมอบสัตยาบันสาร เพื่อเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  เมื่อวันที่ 
๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ มีผลใหอนุสัญญาฯ มีผลบังคับใชกับประเทศไทยในฐานะภาคีลําดับที่ 
๑๘๘ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยเนื้อหาวัตถุประสงคของอนุสัญญาฯ คือ อนุรักษ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพ และ แบงปนผลประโยชนที่
เกิดจากการใชทรัพยากรทางชีวภาพอยางยุติธรรมและเทาเทียม ดังนั้นประเทศไทยในฐานะที่เปน
ภาคีจึงตองจัดทํานโยบาย มาตรการ และแผนการดําเนินงานขึ้นเอง ณ ขณะนี้ ประเทศไทยมี
พระราชบัญญัติที่ออกมาเพื่อใชในการนี้แลวไดแก พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 
พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ยังอยูในการ
รางพระราชบัญญัติ ไดแก รางพระราชบัญญัติคุมครองพันธุสัตวพื้นเมือง  รางพระราชบัญญัติวา
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ดวยความปลอดภัยทางชีวภาพ เนื่องจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และระเบียบคณะกรรมการ
อนุรักษและใชประโยชนทรัพยากรชีวภาพแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ การเขาถึงและการ
ไดรับผลประโยชนตอบแทนจากทรัพยากรชีวภาพ เปนตน นอกจากนั้น ประเทศไทยยังตอง
เตรียมพรอมและมีมาตรการเพื่ออนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
การเขาถึงทรัพยากรพันธุกรรม  และความปลอดภัยทางชีวภาพ  

การที่ประเทศไทยกําลังพิจารณาการใหสัตยาบันเขาเปนภาคี  ในสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture ๒๐๐๑, ITPGR) ซ่ึง
เกี่ยวของกับทรัพยากรของประเทศ มีสาระสําคัญคือ ทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตร ๖๔ จีนัส 
(genus) ประมาณ ๓,๓๐๐ ชนิด (species) ที่แนบทายสนธิสัญญา ฯ  ซ่ึงเปนของหนวยงานภาครัฐจะ
ตกเปนของพหุภาคี  ซ่ึงรวมไปถึงขอมูลตางๆ ที่อยูในหนวยงานของรัฐ  ดวยเหตุนี้เราอาจสูญเสีย
ทรัพยากรของประเทศ เนื่องมาจากเมื่อตางชาติไดนําไปศึกษาวิจัยและพัฒนา แลวนําไปจด
สิทธิบัตรเปนพืชพันธุใหม อาจสงผลใหประเทศไทยไมไดเปนเจาของสิทธิในการใชทรัพยากรนัน้ๆ  
เนื่องจากอาจถูกจดสิทธิบัตรโดยตางชาติไปแลว จึงเปนอันตรายอยางยิ่งในเรื่องของการสูญเสีย
ความรูและภูมิปญญาพื้นบานใหกับตางประเทศ  โดยที่ประเทศไทยยังไมมีความพรอมของ
มาตรการเพื่ออนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน การเขาถึงทรัพยากร
พันธุกรรมพืช  

  ทั้งนี้จะเห็นไดวาการเปนเจาของทรัพยากรแตไมสามารถผลิตและใชประโยชนอยางเต็มที่
ไดจึงเปนอันตรายอยางยิ่งในอนาคต  ทั้งนี้ทางโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)  ไดเสนอกับคณะผูวิจัยการศึกษาผลกระทบสนธิสัญญาระหวางประเทศวา
ดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร และคณะกรรมการพิจารณากระบวนการใหสัตยาบัน
สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรที่มี  กรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ   ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ  คือใหประเทศไทยมี ๓ สถานะคือ  
ภาครัฐ ภาคเอกชน  และ  สวนพระองค   โดยที่  อพ.สธ. และหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ    
จัดเปนหนวยงานสวนพระองค   ดังนั้นหากตางประเทศจะนําขอมูลหรือพันธุกรรมใดๆไปใช  ตอง
ขอพระราชทานขอมูลหรือพันธุกรรมนั้น ๆ กอน  ขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย 

จากสถานการณนี้  ทาง  อพ.สธ. จึงขอพระราชวินิจฉัยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี   ในเรื่องสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและ
การเกษตร  โดยทรงมีพระราชวินิจฉัยเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้  
          “หากผลการวิจัย  และประชาพิจารณ ประเทศไทยยังไมพรอม ก็ขอใหชะลอไปกอน  
ระหวางนี้ ขอใหนักวิชาการทุกฝายรวมมือกัน  เตรียมคนใหพรอมโดยเรงดวน  เพราะวันที่
จําเปนตองรับการนี้ ตองมาถึงสักวันหนึ่ง”  
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 เชนเดียวกับในวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระ
ราชดํารัสในพิธีเปดการประชุมวิทยาศาสตรนานาชาติเจาฟาจุฬาภรณ คร้ังที่ ๕  เร่ืองวิวัฒนาการของ
พันธุศาสตรและผลกระทบตอโลก ณ โรงแรมแชงกรี-ลา  ในสวนงานวิจัยทางพันธุศาสตรที่มี
ความกาวหนามากขึ้น ดังนี้  
 “ความรูตาง ๆ เหลานั้น แมจะมีประโยชนมากก็จริง แตถาใชไมถูกเรื่องถูกทางโดยไม
พิจารณาใหดีใหรอบคอบแลว  ก็อาจกอใหเกิดผลกระทบเสียหายแกชีวิตความเปนอยูและ
ส่ิงแวดลอมอยางรายแรงไดเชนกัน เหตุนี้ประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาจําเปน

จะตองศึกษาใหรูเทาและรูทัน” 
        ดังนั้นจากอนุสัญญา CBD และ ITPGR โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ และหนวยงานที่เขารวมสนองพระราชดําริ จะเปนสวนที่ทําการอนุรักษ พัฒนา และ
ใชประโยชนทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยขึ้นอยูกับพระราชวินิจฉัย เปนอิสระ ไมขึ้นกับผลของ
สนธิสัญญา โดยเฉพาะอยางยิ่งขึ้นอยูกับจิตสํานึกที่รักและหวงแหนทรัพยากร ดังที่มีรับสั่ง  

“การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผนดิน”   
 
๑.๓  ผลการดําเนินงานที่ผานมาของ อพ.สธ. 

การดําเนินงานในระยะ ๕ ปที่หนึ่ง (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๕ – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐) 
และระยะ ๕ ปที่สอง (มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๔)  โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  แสดงใหเห็นชัดเจนวาการอนุรักษพันธุกรรมพืชให
เกิดผลประโยชนถึงมหาชนชาวไทยนั้น  ตองดําเนินกิจกรรมหลายอยางพรอมกันไป  และมีพืช
เปาหมายเดียวกัน  บุคคลเดียวหรือหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเพียงหนวยงานเดียว  ไมสามารถทํา
ไดครบถวน  ตองใชทรัพยากรมากทั้งทรัพยากรบุคคล อุปกรณ สถานที่ เวลาและงบประมาณ 
ตลอดจนตองทําตอเนื่อง ไมมีที่ส้ินสุด นอกจากนั้นจําเปนตองใหประชาชนทั่วไป มีความรูจนเกิด
ความเขาใจอยางถองแท  เห็นประโยชนและความสําคัญของพันธุกรรมพืช  จึงทําใหการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชสมบูรณได  ซ่ึงไดจัดแสดงนิทรรศการในระยะ ๕ ปที่สองไป ๒ คร้ัง คือ การประชุม
งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระหวางวันที่ ๑๒-๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓   ณ หองประชุมสุ
ธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : อนุรักษและพัฒนาดวยจิตสํานึกแหงนักวิจัยไทย  ระหวางวันที่ ๒๑-
๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ณ ศาลาพระเกี้ยว  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ในระยะ ๕ ปที่สองนี้ มี
การดําเนินการศึกษาในชีวภาพตาง ๆ ในพื้นที่ ของ  อพ.สธ. เทานั้น เชน เกาะแสมสาร ที่กองทัพเรือ
รับผิดชอบ พื้นที่  อพ.สธ. อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่  อพ.สธ. สวนสัตวเปดเขาเขียว 
จังหวัดชลบุรี พื้นที่ทับลาน และหนองระเวียง จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่โคกภูตากา อําเภอภูเวียง 
จังหวัดขอนแกน 
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ในระยะปลาย ๕ ปที่สาม (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙) จนถึงระยะ
เร่ิมตนจัดทําแผนแมบทระยะ ๕ ปที่ส่ี  มีกิจกรรมและงานตาง ๆ ที่หลายหลาก หนวยงานที่เขารวม
สนองพระราชดําริฯ ๗๖ หนวยงาน  สามารถแบงกลุมการสนองพระราชดําริ ได ๑๐ กลุมไดแก 
กลุมความมั่นคงทางทรัพยากร  กลุมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  กลุมสวนราชการ
ที่เกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพ  กลุมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากร  กลุมมหาวิทยาลัยที่
รวมสนองพระราชดําริ  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  กลุม
นโยบายในเรื่องของทรัพยากรชีวภาพ  กลุมจังหวัดที่รวมสนองพระราชดําริ  กลุมศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และกลุมหนวยงานสนับสนุน  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนที่เขา
เปนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมากกวา ๑,๐๐๐ โรงเรียน ซ่ึงยังตองมีการดําเนินกิจกรรมตาง 
ๆ อยางตอเนื่อง ในทุกระดับเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจน ในการที่จะดําเนินงานเพื่อ
ผลประโยชนแทของมหาชนชาวไทย  หนวยงานตางๆ เขามารวมสนองพระราชดําริมากขึ้น มีความ
หลายหลากในการศึกษาวิจัย มีหนวยงานที่สนับสนุนงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ  มี
การสนับสนุนครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น บางหนวยงานก็ใหการสนับสนุนในแนวทางเดียวกับการ
ดําเนินงานของ  อพ.สธ. 

จากการดําเนินงานที่ผานมา  ทาง อพ.สธ. วางแนวกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงสอดคลองกับการ
ตื่นตัวการอนุรักษและใชประโยชนของทั่วโลก  ทําใหหนวยงานตาง ๆ  ไดเห็นภาพรวมการอนุรักษ
พัฒนาพันธุกรรมพืช   อาทิ  ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ  ไดนําแนวกิจกรรม
ไปวางเปนแนวโปรแกรมที่ดําเนินการคลายคลึงกัน  จนถึง ณ ปจจุบันประชาชนและหนวยงานตาง 
ๆ   โดยท่ัวไปในประเทศไทย  พูดถึงการอนุรักษตนไม  การอนุรักษปา  และการปลูกตนไม  และ
เร่ิมรูจักคําวาความหลากหลายทางชีวภาพและความสําคัญมากขึ้น  แตยังไมมีตัวช้ีวัดที่ชัดเจนวา
เขาใจชัดเจนหรือไม   พืชพรรณของไทย  ทั้งที่เปนพืชเศรษฐกิจ  ทั้งที่ยังมิไดเปนพืชเศรษฐกิจ ทั้งที่
เปนพืชพรรณปา ทั้งที่เปนพืชพรรณที่พัฒนาคัดเลือกแลว  ถูกเก็บและถูกนําออกนอกประเทศ  โดย
ถูกกฎหมายและโดยไมถูกกฎหมาย 

ในชวงสิบปที่ผานมาหนวยราชการตาง ๆ ไดขยายขอบเขตการศึกษา วิจัย ใหครอบคลุมพืช
พรรณตาง ๆ  โดยเนนไปในเรื่องพืชอาหารและสมุนไพร เพราะประชาชนมีการดูแลรักษาสุขภาพมี
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเนนในเรื่ องอาหารเพื่ อสุขภาพ   สําหรับอาจารยและนักวิจั ยใน
สถาบันการศกึษาและมหาวิทยาลัย  ไดใชความรูความสามารถดานการศึกษาวิจัยในสาขาวิชาของคน
กับพืชพรรณตาง ๆ โดยทุนวิจัยทั้งจากรัฐบาลไทย และจากองคกรตางประเทศรายงานผลการวิจัยได
พิมพเผยแพรทั่วไปเริ่มมีการศึกษาวิจัย พืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย  มีการเริ่ม
ศึกษาลงลึกไปในดานตาง ๆ  แตยังไมมีการวางแผนการพัฒนาระยะยาวในหลากหลายชนิด  การใช
ประโยชนพืชชนิดนั้น ๆ โดยหนวยงานตาง ๆ รวมมือกันเอง ยังไมมีในประเทศไทยมากเทาที่ควร  
สวนทางดานขอมูลพันธุกรรมพืชในประเทศไทยมีอยูในหนวยงานตาง ๆ  ในรูปแบบตาง ๆ กัน เร่ิมมี
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การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน และทําฐานขอมูลพันธุกรรมเผยแพรใหประชาชนทั่วไปเขามา
ศึกษาคนควาหาขอมูลมากขึ้น   
 อพ.สธ.  จึงมีมาตรการในการดําเนินงานโดยคณะทํางานดําเนินงานศึกษาวิจัยงานอนุรักษ
พันธุกรรมพืช เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานทางดานวิชาการ สรางจิตสํานึกในการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช การเรียนรูทรัพยากรพันธุกรรมพืช  โดยประสานงานและรวมกับหนวยงาน
และสถาบันการศึกษาตาง ๆ และทําฐานขอมูลพันธุกรรมพืชที่มีการเชื่อมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๑.๔  ท่ีมา  

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการอนุรักษพันธุกรรมพชื 
พ.ศ. ๒๕๐๓ ทรงพยายามปกปกยางนา 
 ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสดจ็แปรพระราชฐานไปประทบัแรม 
ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดาํเนินโดยรถไฟ 
ตอมาเสด็จฯโดยรถยนต เมือ่เสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จังหวดัเพชรบรีุ สองขางทางมีตนยางขนาด
ใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดาํริที่จะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปนสวนสาธารณะดวยพระราชทรัพย 
แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคเพราะมีราษฎรเขามาทําไรทําสวนในบริเวณนั้นมาก 
จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาที่ใหมในอัตราที่ไมสามารถจัดได 
 

 
    ภาพที่ ๑ พระราชกรณยีกิจในการอนุรักษพันธุกรรมพืชยางนา 
 
พ.ศ. ๒๕๐๔ ปาสาธติทดลอง 
 เมื่อไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได  จึงทรงทดลองปลูกตน
ยางเอง  โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระตําหนักเปยม
สุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้น ในแปลงทดลองปาสาธิตใกลพระตําหนัก
เรือนตน สวนจิตรลดา พรอมขาราชบริพาร เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ จํานวน ๑,๒๕๐ 
ตน ตนยางที่ทายางสูญสิ้นแตพันธุกรรมของยางนาเหลานั้นยังอนุรักษไวไดที่สวนจิตรลดา 
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 ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน
บริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพื่อใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต นักศึกษาแทนที่จะตองเดินทาง
ไปทั่วประเทศ 
 
พ.ศ. ๒๕๒๘ ทรงใหใชเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษพืช 

 ในวันพืชมงคล วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแส
ใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง 

 ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณนําไปสู
การขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ  ซ่ึงเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ  แลวอนุรักษไว
อีกหลายชนิด  ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง  และสมอไทยในพระที่นั่ง
อัมพรสถานมงคล  ในขณะเดียวกันก็ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรมของพืช
เอกลักษณในสภาวะปลอดเชื้อในอุณหภูมิต่ํา เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนไดในอนาคต จนทํา
ใหเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -๑๙๖ องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมีเนื้อเยื่อขนุนที่รอดชีวิตอยู
ได ๒๓ เปอรเซ็นต  

 
พ.ศ. ๒๕๒๙ ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย 

 มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ
เตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปนเปาหมาย
คือ หวายขอดํา หวายน้ําผ้ึง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกําพวน หวายงวย 
และหวายขี้เสี้ยน เมื่อขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา และหวายตะคาทองแลว ก็ได
พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลานั้นในปายางนาใกลพระ
ตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮอง
ไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม และที่ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดสกลนคร อีกดวย 

 การดําเนินงานเกี่ยวกับหวายไดมีการขยายผลไปสูความรวมมือระหวางโครงการสวนพระองค
ฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับสวนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงรวบรวมพันธุหวายขึ้นใน
พื้นที่ ๑,๐๐๐ ไร ที่ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๒ และไดนอม
เกลาฯ ถวายเปนสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงนอกจากจะเปนสถานที่
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อนุรักษพันธุหวายชนิดตาง ๆ ของประเทศไทยแลว ยังไดใชเปนสถานศึกษา วิจัย และขยายพันธุ
หวายเศรษฐกิจ เพื่อใหผลประโยชนถึงประชาชนอยางกวางขวางดวย 
 

 
ภาพที่ ๒ ตวัอยางพันธุกรรมหวาย เพื่อการอนุรักษ 
 

พ.ศ.  ๒๕๒๙ สวนพืชสมุนไพร 
 ในป พ.ศ. ๒๕๒๙ นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให
จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา  เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรมา
ปลูกเปนแปลงสาธิต  และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ  ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี
การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร  โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน 
 

 
ภาพที่ ๓ พรรณไมสวนสมุนไพร  สวนจติรลดา 
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พ.ศ. ๒๕๓๑ ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น 

 เมื่อวนัที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา พระบาทสมเดจ็พระ
เจาอยูหวั มพีระราชกระแสกบัหมอมเจาจกัรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธ ใหดาํเนินการผสมพันธุผักสอง
ช้ัน (double hybridization) พรอมกนัไปทัง้ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ และใน
หองปฏิบัตกิารเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวนจติรลดา  
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ภาพที่ ๔ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

    ทรงสืบตองานอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

 เมื่อเดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรง
มีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการโครงการสวน
พระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานใหโครงการ
สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ฝายวิชาการ สํานักพระราชวัง เปนผูดําเนินการสําหรับงบประมาณ
ดําเนินงานนั้น   สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  ไดสนับสนุนใหกับโครงการสวนพระองค  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในงาน อพ.สธ.  โดยจัดสรางธนาคารพืชพรรณข้ึนในป พ.ศ. ๒๕๓๖  สําหรับการเก็บ
รักษาพันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานทุกกิจกรรมตาม
กรอบของแผนแมบทของ  อพ.สธ.จนกระทั่งป พ.ศ. ๒๕๕๑ อพ.สธ. จึงไดรับงบประมาณจาก
สํานักพระราชวังเพื่อดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของ  อพ.สธ. ตามกรอบแผนแมบทระยะ ๕ ปที่ส่ี 
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔) ในฐานะหนวยงานหนึ่งของสํานักพระราชวัง
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กรอบการดําเนินงานและกิจกรรมของอพ.สธ. 
 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย แนวทางและมาตรการดําเนินงานที่กําหนดไว จึง
กําหนดกรอบการดําเนินงาน อพ.สธ. ระยะ ๕ ปที่ส่ี (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ – กันยายน พ.ศ. 
๒๕๕๔)  โดยที่มีกรอบการดําเนินงานดังนี้ 
  

๑. กรอบการเรียนรูทรัพยากร 
  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานดานการพัฒนาและดานการ
บริหารจัดการดานปกปกพันธุกรรมพืช  สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  และปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช  โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนไดแก  กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช   
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช 
 
กิจกรรมที่ ๑  กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมที่มีแนวปฏิบัติใหมีพื้นที่ปกปกพื้นที่ปาธรรมชาติ ใหมีกระจายอยูทั่ว
ประเทศ ในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ  ดําเนินงานนอกพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม  ดําเนินการใน
พื้นที่ปาธรรมชาติของสวนราชการ  ศูนยวิจัย  สถานีทดลอง  สถาบันการศึกษา  พื้นที่ที่ประชาชน
รวมกันปกปกรักษา  จากนั้นมีการสํารวจขึ้นทะเบียนทํารหัสประจําตน  ทําการศึกษาดานชีววิทยา  
สนับสนุนใหมีอาสาสมัครระดับหมูบาน  ซ่ึงหากรักษาปาดั้งเดิมไวได  ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิม
ซ่ึงจะทําการศึกษาและนํามาใชประโยชนตอไปเมื่อมีความพรอม 
แนวทางการดาํเนินกิจกรรม 
 ๑.๑ การสํารวจทํารหัสประจําตน และขึ้นทะเบียนพันธุกรรมพืชในพื้นที่ขององคกรในศูนย
ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดํา ริฯ  ปาที่ชาวบานรวมใจปกปกรักษา  ปาใน
สถาบันการศึกษา ปาที่ใชพื้นที่เปนสวนสัตว ปาในพื้นที่บริเวณเขื่อนตาง ๆ ของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย 
 ๑.๒ การสํารวจ ทํารหัสประจําตน และขึ้นทะเบียนพันธุกรรมพืชที่นําเขาจากตางประ
ประเทศมาปลูกดูแลรักษา  ในลักษณะสวนรวบรวมพันธุพืชโดยเอกชน 
 ๑.๓ สนับสนุนใหมีอาสาสมัครปกปกรักษาพันธุกรรมพืชในระดับหมูบาน  

๑.๔ สนับสนุนใหมีการฝกอบรมและศึกษาดานอนุกรมวิธานพืช 
 
กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมในพื้นที่ที่กําลังจะ
เปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นจากการพัฒนา  เชน จากการทําอางเก็บน้ํา  ทําถนน  เปลี่ยนแปลงจากปา
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ธรรมชาติเปนพื้นที่เกษตรกรรม  หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม  การจัดทําบานจัดสรร ฯลฯ  ซ่ึง
พันธุกรรมในพื้นที่เหลานั้นจะสูญไป  การนี้ไดสงเจาหนาที่และอาสาสมัคร  ออกสํารวจเก็บ
รวบรวม  ในรูปเมล็ด  กิ่ง  ตน เปนการดําเนินการนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมปาไม ใน
ทุกเขตพรรณพฤกษชาติ 
แนวทางการดาํเนินกิจกรรม 
 ๒.๑ การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอยาง  เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่เปาหมาย บริเวณ
รัศมี ๕๐ กิโลเมตร ของหนวยงานนั้น ๆ หรือพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเชน พื้นที่
สรางอางเก็บน้ํา พื้นที่สรางถนน หรือขยายทางหลวงหรือเสนทางตางๆ พื้นที่สรางสายไฟฟาแรงสูง 
และในพื้นที่อ่ืนๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม 
 ๒.๒ การเก็บรวบรวมตวัอยางแหง (Herbarium Specimens) และตัวอยางดอง 
 ๒.๓ การเก็บพันธุกรรมพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ตนพืชมีชีวิต ช้ินสวนพืชที่มีชีวติ (เพื่อ
นํามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) 
 
กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมตอเนื่องจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  โดยการนํา
พันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย  ในศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ
ฯ ที่มีอยู  ๖  ศูนยทั่วประเทศ  ในพื้นที่ศูนยวิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พื้นที่ที่
จังหวัดหรือสถาบันการศึกษา  ทูลเกลาฯถวายเขารวมสนองพระราชดําริ  และยังมีการเก็บรักษาใน
รูปเมล็ดและเนื้อเยื่อในธนาคารพืชพรรณ  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สวนจิตรลดา  เก็บใน
รูปสารพันธุกรรม  หรือ ดีเอ็นเอ  ในธนาคารพืชพรรณ  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ สวน
จิตรลดา  และที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน 
แนวทางการดาํเนินกิจกรรม 
 ๓.๑ การประสานงานระหวางหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริตาง ๆ เชน ศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ศูนยบริการการพัฒนาการขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  กรมวิชาการเกษตร  กรมปาไม  กรมสงเสริมการเกษตร  สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และสถาบันการศึกษาตางๆ  เปนตน 
             ๓.๒ การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตนพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก 
และการเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA)  

๓.๓ การตรวจสอบพืชปราศจากโรคกอนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบตาง ๆ 
๓.๔ การสรางสวนพฤกษศาสตร  การปลูกพืชในสถานศึกษา  การปลูกพืชในสวน 

สาธารณะตาง ๆ โดยมีระบบฐานขอมูล ที่สามารถใชประโยชนไดในอนาคต 
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     ๓.๕ งานขยายพันธุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทํา
แผนที่ตนพันธุกรรมและทําพิกัดตนพันธุกรรม 

 
๒. กรอบการใชประโยชน 

  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยใน อพ.สธ.  ทั้งในดาน
การพัฒนาและการบริหารจัดการใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออํานวย
ประโยชนตอกัน  รวมทั้งพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ อพ.สธ.  ใหเปนเอกภาพ  สมบูรณและเปน
ปจจุบัน และบรรลุจุดมุงหมายตามแนวพระราชดําริโดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนไดแก 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนยขอมูล
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 

 
กิจกรรมที่ ๔  กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช  ที่สํารวจเก็บรวบรวมมา
ปลูกรักษาไว  โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ  แปลงทดลอง  ในดานสัณฐานวิทยา 
ชีววิทยา  สรีรวิทยา  การปลูกเลี้ยง  การเขตกรรม  สําหรับในหองปฏิบัติการมีการศึกษาดาน
โภชนาการ  องคประกอบ  รงควัตถุ  กล่ิน  การใชประโยชนในดานอื่นๆ  เพื่อศึกษาคุณสมบัติ 
คุณภาพ ในแตละสายตนโดยความรวมมือจากคณาจารยนักวิจัย  ของมหาวิทยาลัย สถาบนัการศกึษา  
สถาบันวิจัย  ศูนยวิจัยและสถานีทดลองตางๆ  ที่รวมสนองพระราชดําริ 
แนวทางการดาํเนินกิจกรรม 
 ๔.๑ การวิเคราะหทางกายภาพ เชน ตัวอยางดิน  คุณสมบัติของน้ํา  จากแหลงกําเนิด
พันธุกรรมดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ 
 ๔.๒ การศึกษาทางดานชีววิทยา  สัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา  ชีวเคมี  พันธุกรรมของ
พันธุกรรมพืชที่คัดเลือกมาศึกษา เปนตน 
 ๔.๓ การศึกษาดานโภชนาการ  องคประกอบของสารสําคัญในพันธุกรรมพืช  ไมวาจะเปน
รงควัตถุ กล่ิน ตลอดจนสารดานเภสัชวิทยา สารที่มีฤทธิ์ตาง ๆ ของพันธุกรรมพืชเปาหมาย 
 ๔.๔ การศึกษาการขยายพันธุดวยการขยายพันธุตามปกติ และการขยายพันธุโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

๔.๕ การศึกษาดานการปลูกเลี้ยงใหไดผลผลิตตามที่ตองการ  การศึกษาการเขตกรรมของ
พันธุกรรมพืชที่ตองการ 
 ๔.๖ การศึกษาการจําแนกสายพันธุโดยวิธีทางชีวโมเลกุลพืช  เพื่อนําไปสูการพัฒนาพันธุ
พืช และเก็บเปนลายพิมพดีเอ็นเอพชืชนิดนั้น ๆ  
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กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช 
  เปนการดําเนินงานของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช ที่สวนจิตรลดา บันทึกขอมูลของ
การสํารวจเก็บรวบรวม  การศึกษาประเมิน  การอนุรักษ  และการใชประโยชน รวมทั้งงานจัดทํา
ฐานขอมูลพรรณไมแหง  โดยทําการบันทึกลงในระบบฐานขอมูล เพื่อเปนฐานขอมูลพันธุกรรมพืช
ของประเทศ และใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อกันไดทั่วประเทศ 
แนวทางการดาํเนินกิจกรรม 
 ๕.๑ จัดทําโปรแกรมสําหรับระบบศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช ในดานการสํารวจเก็บ 
รวบรวม  การอนุรักษ การประเมินคุณคาพนัธุกรรม และการใชประโยชน 

๕.๒ นําขอมูลของตัวอยางพืชที่เก็บรวบรวมไวเดิมโดยหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ
องคกรอื่น เชน กรมปาไม กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนตน เขาเก็บไว
ในระบบฐานขอมูลของศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช  

๕.๓ นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ขอมูลการปลูกรักษา ขอมูล
การใชประโยชน ขอมูลพันธุไมจากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เขาเก็บไวในศูนย
ขอมูลพันธุกรรมพืช เพื่อการประเมินคุณคาพันธุกรรมและนําไปสูการวางแผนพัฒนาพันธุพืช 
 
กิจกรรมที่ ๖  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช 
  เปนกิจกรรมที่นําขอมูลจากศูนยขอมูลพันธุกรรมพืชท่ีไดจากการศึกษาประเมิน 
การสํารวจเก็บรวบรวม  การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มีนํามาใหผูทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผน
พัฒนาพันธุพืช เพื่อใหมีพันธุตามความตองการในอนาคต  โดยเปนการวางแผนระยะยาว ๓๐ - ๕๐ 
ป สําหรับพันธุพืชลักษณะตางๆ ที่เปนที่ตองการของชวงเวลานั้น ๆ เปนการพัฒนาโดยมีแผน
ลวงหนา เมื่อผูทรงคุณวุฒิไดแผนพัฒนาพันธุพืชเปาหมายแลว จึงนําทูลเกลาฯถวาย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับหนวยงานที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืช เชน กรมวิชาการเกษตร  ศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  ศูนยบริการการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไรอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ เปนตน 
แนวทางการดาํเนินกิจกรรม 
 ๖.๑ คัดเลือกพันธุพืชที่ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาแลววาควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุเพื่อการ
ใชประโยชนตอไปในอนาคต 
 ๖.๒ ดําเนินการทูลเกลาฯ ถวายแผนการพัฒนาพันธุพืชที่คัดเลือกแลว  เพื่อใหสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานใหกับ
หนวยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุพืชชนิดนั้น ๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย   
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              ๖.๓ ประสานงานเพื่อใหหนวยงานที่มีความพรอมในการพัฒนาพันธุพืชดําเนินการพัฒนา
พันธุพืช และนําออกไปสูประชาชน และอาจนําไปปลูกเพื่อเปนการคาตอไป 
 ๖.๔  ดําเนินการจดสิทธิบัตรพันธุพืชใหมที่ไดมาจากการพัฒนาพันธุพืชดั้งเดิม  
 

๓. กรอบการสรางจิตสํานึก 
เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตาง ๆ  โดยเฉพาะเยาวชน ผูเรียน นิสิต นักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป ไดมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม และการอนุรักษพันธุกรรมพืชของ
ประเทศ  จนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการอนุรักษพันธุกรรมพืชที่กอใหเกิด
ประโยชนตอมหาชนชาวไทย   โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินงานสนับสนุนไดแก  กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรม
สรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
 
กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธกุรรมพืช 
  เปนกิจกรรมที่จะสรางจิตสํานึก ใหเยาวชน บุคคลทั่วไปใหเขาใจถึงความสําคัญ
และประโยชนของพันธุกรรมพืช ใหรูจักหวงแหน รูจักการนําไปใชประโยชนอยางยั่งยืน ซ่ึงมี
ความสําคัญตอการจัดการ การอนุรักษและใชทรัพยากรของประเทศ ซ่ึงพระราชทานพระราชดาํริให
ดําเนินการกับเยาวชน  โดยการฝกอบรมใหเห็นประโยชน ความงดงาม เกิดความปติที่จะทําการ
อนุรักษ แทนที่จะสอนใหอนุรักษแลวเกิดความเครียด ในกิจกรรมนี้มี “งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน” เปนสื่อ โดยการดําเนินงานใหสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนที่รวบรวมพรรณไมที่มี
ชีวิต มีที่เก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง มีหองสมุดสําหรับคนควา มีการศึกษาตอเนื่อง รวมทั้งให
โรงเรียนเปนที่รวบรวมพรรณไมทองถ่ินที่หายาก ใกลสูญพันธุ และเปนที่รวมภูมิปญญาทองถ่ิน 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของโรงเรียนที่รวมสนองพระราชดําริฯ จะเปนสวนหนึ่งของ “สวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ” นอกจากนั้น
ยังมีงานพิพิธภัณฑพืช  งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย และงานเรียนรูทรัพยากรทะเล  เพื่อเปนสื่อสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช  โดยให
เยาวชนนั้นไดใกลชิดกับพืชพรรณไม เห็นคุณคาประโยชน  ความสวยงาม  อันจะกอใหเกิด
จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณตอไป  
 
แนวทางการดาํเนินกิจกรรม 

๗.๑ งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดําเนินงานโดยโรงเรียนที่สนองพระราชดําริเปน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  
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๗.๒  งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา ดําเนินงานโดย อพ.สธ. และหนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดําริ 

๗.๓  งานพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย  ดําเนินงานโดย อพ.สธ. และ
หนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  เชน  พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ  
ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  สนองพระราชดําริโดยกองทัพเรือ 

๗.๔  งานเรียนรูทรัพยากรทะเล ดําเนินงานโดย อพ.สธ. รวมกับชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 
และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  จัดการฝกเรียนรูทรัพยากรทางทะเล ใหกับโรงเรียน
สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่มีศักยภาพในการเรียนรูทรัพยากรทะเล เชนโรงเรียนที่ตั้งอยู
ใกลบริเวณชายฝงของประเทศไทย  
 
 กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
  เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหหนวยงานตาง ๆ เขารวมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. 
ในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานที่เกี่ยวของและสนับสนุน
กิจกรรมตางๆ ของ อพ.สธ. โดยอยูในกรอบของแผนแมบท นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหเยาวชน
และประชาชนไดสมัครเขามาศึกษาหาความรูเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาตางๆ ตามความ
ถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย ผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาใหคําแนะนํา และใหแนวทางการศึกษา  
ไดแก ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึงจะเปนผูนําในการ
ถายทอดความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรของประเทศใหแกเยาวชนและ
ประชาชนชาวไทยตอไป                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


