
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.)

สนองพระราชด ารโิดย
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ



เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ของปวงประชาชน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทร                
มหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ                
สวนจิตรลดา เป็นผู้ด าเนินการจัดตั้งธนาคารพืชพรรณข้ึนในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่น้ันเป็นต้นมา



• วศ.ทร. ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ 
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก ทร. และคณะปฏิบัติงานวิทยาการ
โครงการฯ (อพ.สธ.) จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาร่วม ๓๐ ปี 

• การด าเนินงานได้สอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งปัจจุบัน              
อยู่ในระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (๑ ต.ค.๖๔ –๓๐ ก.ย.๖๙) เป็นแผนที่ได้
จั ด ท า ขึ้ น ต า ม แ น ว ท า ง พ ร ะ ร า ช ด า ริ  ข อ ง ส ม เ ด็ จ                  
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ          
สยามบรมราชกุมารี

• มีลักษณะแผนการด าเนินงานที่มีกรอบแนวคิดและทิศทางการ
ด าเนินงาน ๓ กรอบ จ านวน ๔ กิจกรรมหลัก เพื่อสนอง
พระราชด าริในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศเป็นองค์
รวม ๓ ฐาน ได้แก่

ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

ทรัพยากรชีวภาพ

ทรัพยากรกายภาพ

กรอบการด าเนินงานของแผนปฏิบัติงานโครงการฯ ของ วศ.ทร.



๑.กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

๓.กรอบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

๒.กรอบการใช้ประโยชน์           
จากทรัพยากร 

แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
ของ วศ.ทร. (ปี งป.๖๕) 

▪ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร
• การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน น้ าทะเล ดินตะกอนต่าง ๆ

▪ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
• การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้หายากในท้องถิ่นเพื่อน ามา

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ/ขยายพันธุ์ให้มีจ านวนมากขึ้นและ             
ปลูกคืนถิ่นเดิมหรือสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ

▪ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

• การศึกษาและพัฒนาวิธีการเตรียมเม็ดบีดน้ ามันหอม

ระเหยสมุนไพรด้วยเทคนิค Encapsulation เพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลิตภัณฑ์

• การศึกษาสารออกฤทธิ์เชิงชีวภาพของสารกลุ่ม

ฟลาโวนอยส์ จากการสกัดสมุนไพรป่าชายเลน



๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
ของ วศ.ทร. (ปี งป.๖๕) 

๑.๑ การวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน น้ าทะเล ดินตะกอน ในพื้นที่อนุรักษ์ตามหมู่เกาะต่าง ๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน  



๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
ของ วศ.ทร. (ปี งป.๖๕) 

๑.๒ การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้หายากในท้องถิ่นเพื่อน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ/
ขยายพันธุ์ให้มีจ านวนมากขึ้นและปลูกคืนถิ่นเดิมหรือสภาพแวดล้อมใน
ธรรมชาติ



๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
ของ วศ.ทร. (ปี งป.๖๕) 

▪ พันธุ์กล้วยไม้ที่เด่นที่ได้ด าเนินการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์
- ว่านเพชรหึงเป็นกล้วยไม้ที่ใหญท่ี่สุดในโลก สวยงามและสรรพคุณ

ทางยามาก ในประเทศไทยพบอยู่ตามธรรมชาติในปา่ของจังหวัดพิษณโุลก 
เลย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง และนราธิวาส เป็นต้น   

หางกระรอก 

เหลืองจันทบูร

กะเรกะร่อนปากเป็ด 

ว่านเพชรหึง

กล้วยไม้ชนิดอ่ืน ท่ีได้เก็บรวมรวมไว้เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์



๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
ของ วศ.ทร. (ปี งป.๖๕) 

การเพาะดูแลกล้ากล้วยไม้ในโรงเรือนเพาะช า วศ.ทร.



แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
ของ วศ.ทร. (ปี งป.๖๕) 

๒.กรอบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ปี งป. ๖๔ – ๖๕ 
• การศึกษาและพัฒนาวิธีการเตรียมเม็ดบีดน้ ามันหอมระเหยสมุนไพรด้วยเทคนิค Encapsulation เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

• การศึกษาสารออกฤทธิ์เชิงชีวภาพของสารกลุ่มฟลาโวนอยส์ (Flavonoids)จากการสกัดสมุนไพรป่าชายเลน

เหงือกปลาหมอ ขลู่ โกงกางใบใหญ่ เสม็ดทะเล



ด าเนินการทดลองการห่อหุ้มน้ ามันหอมระเหยสมุนไพรและการปลดปล่อยสารในยาหม่องสมุนไพร ได้แก่ น้ ามันกานพลู น้ ามันระก า                      

น้ ามันยูคาลิปตัส น้ ามันตะไคร้  และน้ ามันเหงือกปลาหมอ เป็นต้น

แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
ของ วศ.ทร. (ปี งป.๖๕) 

๒.กรอบการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 



การทดลอง
๑. การทดลองหาเงื่อนไขการสร้างเม็ดบีดน ้ามันหอมระเหยท่ีเหมาะสม
๒. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

๒.๑ ยาหม่องสมุนไพรที่มีส่วนผสมของเม็ดบีดน ้ามันหอมระเหย
๒.๒ น ้ามันนวดที่มีส่วนผสมของเม็ดบีดน ้ามันหอมระเหยจากสมุนไพร

เม็ดบีดน้ ามันหอมระเหย
จากกระบวนการ Encapsulation

แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
ของ วศ.ทร. (ปี งป.๖๕) 



แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
ของ วศ.ทร. (ปี งป.๖๕) 

๓. กรอบการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

▪ กิจกรรม : การน าทรัพยากรที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อไปปลูกคืนถิ่น/พ้ืนที่ธรรมชาติ
และติดตามความก้าวหน้า



บทสรุป 

การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของ วศ.ทร. ยังคงยึดมั่นในการร่วมสนองพระราชด าริ
อย่างเต็มก าลังความสามารถ มุ่งมั่นและสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ร่วมกับคณะปฏิบัติการวิทยาการของ อพ.สธ. ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรทะเลของ
เกาะและทะเลไทย ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกให้ก าลังพล เยาวชนและประชาชน                 
ได้ตระหนักและเห็นคุณค่าถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรทะเลให้มีความ
มั่นคง และยั่งยืนสืบไป


