แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ.
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม พ.ศ.2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ข้างต้น จึงกําหนดแนวทางและแผนการ
ดําเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 30 กันยายน พ.ศ. 2559)
โดยมีกิจกรรม 8 กิ จกรรม ที่ อยู่ ภายใต้ 3 กรอบการดํ าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้ แก่ ทรั พยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ดังนี้
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการพัฒนาและดานการบริหารจัดการด้าน
ปกปักทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดยมี
กิจกรรมที่ดําเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มีเป้าหมายที่ จะปกปักพื้ นที่ ป่าธรรมชาติ นอกเขตพื้ นที่ รับผิดชอบของ
กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานี
ทดลอง ป่าที่ประชาชนร่วมใจกันปกปัก ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพื้นที่
โดยมีเป้าหมายให้มีกระจายทั่วประเทศในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ มีแนวทางการดําเนินกิจกรรมดังนี้
- การทําขอบเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
- การสํารวจเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
- การสํารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ธรรมชาติ
- สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นที่
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชทรัพยากรต่าง ๆในพื้นที่ล่อแหลมต่อการสูญ
สิ้นพันธุกรรม ที่กําลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นจากการพัฒนา เช่น จากการทําอ่างเก็บน้ํา ทําถนน การพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจากป่าธรรมชาติเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือการทําโรงงานอุตสาหกรรม การจัดทําบ้านจัดสรร ฯลฯ
ซึ่งพันธุกรรมในพื้นที่เหล่านั้นจะสูญไป การนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ออกสํารวจเก็บรวบรวม ในรูปเมล็ด
กิ่ง ต้น เป็นการดําเนินการนอกพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ มีแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- การสํ ารวจเก็ บ รวบรวมตั ว อย่ า งทรั พยากรกายภาพ ทรั พยากรชี ว ภาพ และทรั พยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่เป้าหมาย

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนําพันธุกรรมไปเพาะปลูกในพื้นที่
ที่ปลอดภัย ในศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศ ในพื้นที่ศูนย์วิจัย
และสถานี ทดลองของกรมวิ ชาการเกษตร พื้ นที่ ที่จั งหวั ดหรื อสถาบั นการศึ กษาที่ เข้ าร่ วมสนองพระราชดํ าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) มีการดําเนินการรับ - ส่งพันธุกรรมพืชไป
ตามพื้นที่อนุรักษ์ พื้นที่ของโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามที่ต่างๆ มีการ
แลกเปลี่ ยนและฝากเพาะขยายพั นธุ์ ดู แลรั กษา ทดลองปลู ก ตามศู นย์ และพื้ นที่ ต่ างๆของโครงการอนุ รั กษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มีแนวทางการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก
- การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชรูปแบบต่างๆ
- การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่างๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา โดย
มีระบบฐานข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
- งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต
2. กรอบการใช้ประโยชน์
เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น งานศึ ก ษาวจั ย และประเมิ น ศั ก ยภาพของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ใน อพ.สธ. ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การดําเนินงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อกัน รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ
สมบู ร ณ์ แ ละเป็ น ปั จ จุ บั น โดยบรรลุ จุ ด มุ่ ง หมายตามแนวพระราชดํ า ริ โดยมี กิจ กรรมที่ ดํ า เนิ น งาน ได้ แ ก่
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
และกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช ที่สํารวจเก็บรวบรวมมาปลูกรักษาไว้ โดยมี
การศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง
การเขตกรรม สําหรับในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในแต่ละสายต้น ในด้านการดําเนินงานวิจัยในกิจกรรมที่
4 นี้ เป็นการดําเนินงานโดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่นักวิจัยของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริฯ และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ า ริ หรื อ นั ก วิ จั ย ในชมรมคณะปฏิ บั ติ ง านวิ ท ยาการ ในหน่ ว ยงานที่ เ ข้ า ร่ ว มสนองพระราชดํ า ริ
มีแนวทางการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- การศึกษา วิเคราะห์ ทางกายภาพ ชีวภาพ การขยายพันธุ์พืช

- การจัดการพื้นที่ที่กําหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นตัวอย่าง
เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งสามารถใช้เป็นศูนย์
ฝึกอบรมในด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรได้ในอนาคต
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
จากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานแนวทางในการดําเนินการ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2536 ว่า "การทําศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยมีคอมพิวเตอร์นั้น ควรให้มีโปรแกรม
ที่สามารถแสดงลักษณะของพืชออกมาเป็นภาพสีได้เพื่อสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า" เป็นกิจกรรมที่ดําเนินงาน
โดยศู นย์ ข้อมู ลพั นธุ กรรมพั นพื ช อพ.สธ. สวนจิ ตรลดา ร่ วมกั บหน่ วยงานที่ สนองพระราชดํ าริ บั นทึ กข้ อมู ล
และจั ดทํ าฐานข้ อมู ลและมี ระบบเชื่ อมโยงกั บฐานข้ อมู ลทรั พยากรของหน่ วยงานที่ ร่ วมสนองพระราชดํ า ริ
มีแนวทางการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- อพ.สธ. ร่ วมกั บหน่วยงานที่สนองพระราชดําริ จั ดทํ าฐานข้ อมู ลระบบดิ จิตอล และพั ฒนา
ระบบฐานข้อมูลร่วมกัน
- หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดําริ ขออนุญาตนําข้อมูลไปแบ่งปันหรือเผยแพร่
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชเป็นกิจกรรมที่นําข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชที่ได้จากการศึกษา
ประเมิน การสํารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชที่มีนํามาให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษาและวางแผนพัฒนา
พันธุ์พืช เพื่อให้มีพันธุ์ตามความต้องการในอนาคต โดยเป็นการวางแผนระยะยาวว่าจะมีพันธุ์พืชลักษณะต่างๆ
ที่ต้องการของช่วงเวลา เป็นการพัฒนาคาดการณ์ล่วงหน้าตามแผนพัฒนาพันธุ์พืชแต่ละชนิด มีแนวทางการดําเนิน
กิจกรรม ดังนี้
- คัดเลือกพันธุ์พืชที่ควรมีการวางแผนพัฒนา ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยและ
พระราชทานให้หน่วยงานพัฒนาปรับปรุงพันธุ์
- ประสานงานเพื่อนําออกไปสู่ประชาชน และดําเนินการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืช
3. กรอบการสร้างจิตสํานึก
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคล
ทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึง
ความสําคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่
ดําเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรท
พิเศษสนับสนุนการอนุรักพันธุกรรมพืช

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริ จัดตั้ง
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , งานพิพิธภัณฑ์พืช (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา, งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะลไทย และการฝึกเรียนรู้ทรัพยากรทะเลเป็นต้น) เพื่อเป็ นสื่อในการสร้างจิ ตสํานึกด้ านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้นได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิด
สํานึกในการอนุรักษ์พรรณพืชต่อไป ได้แก่ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จํานวนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (ตั้งแต่ปี 2539 -พฤษภาคม 2550) มีจํานวน 860 แห่ง มี โรงเรียนที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
แห่งความมุ่งมั่นจํานวน 22 โรงเรียน และโรงเรียนที่ได้รับป้ายสนองพระราชดําริสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จํานวน 92 โรงเรียน มีแนวทางการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
- พิพิธภัณฑ์
- งานอบรม
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการสนับสนุน
นอกจากกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวม ปลูกรักษา อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ศูนย์ข้อมู ล
พันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยได้เริ่มมีกิจกรรมพิเศษนี้
ในปี พ.ศ.2539 มีงานผลิตพืชสวนประดับภาคใต้เป็นงานแรก เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุน
งานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ทุนสนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. หรือดําเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ โดยอยู่ใน
กรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. มีแนวทางการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
- การจัดประชุมทางวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.
- การฝึกอบรมในการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่างๆ
- การจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามแผนแม่บท
- การเผยแพร่โดยสื่อต่างๆ
- การดําเนินงานอื่นๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.

