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GPO ปีที	่23	ฉบับที	่3	ประจ�าเดือน	กรกฎาคม	-	กันยายน	2559 

                 หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน
(Thai Resources : Review Our Own Assets)

สายดนีย์ หวังพัฒนพาณิชย์

กลุ่มวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

จากพระราชกระแสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	 ที่ส�าคัญ	 คือ	 “ให้ท�างานตั้งแต่ยอดเขาจนถึงใต้ทะเล”  

จึงเป็นที่มาของการด�าเนินงาน	 3	 ฐานทรัพยากร	 ได้แก่	ทรัพยากร

กายภาพ	ทรัพยากรชีวภาพ	 และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	

ภายใต้ทรัพยากรทั้ง	3	ฐาน	อพ.สธ.	มีกรอบการด�าเนินงาน	3	กรอบ	

และมีกิจกรรมสนับสนุนการด�าเนินงาน	8	กิจกรรม	ได้แก่1

• กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
u กิจกรรมที	่1	:	กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
u กิจกรรมที่	2	:	กจิกรรมส�ารวจเกบ็รวบรวมพันธกุรรมพชื
u กิจกรรมที	่3	:	กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

• กรอบการใช้ประโยชน์
u กิจกรรมที่	4	:	กิจกรรมอนุรักษ ์และใช ้ประโยชน ์

พันธุกรรมพืช
u กิจกรรมที	่5	:	กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
u กิจกรรมที	่6	:	กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

• กรอบการสร้างจิตส�านึก
u กิจกรรมที่	7	:	กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช
u กิจกรรมที่	8	:	กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

	เมือ่วนัที	่23	-	26	มนีาคม	2559	ผูเ้ขยีนได้มโีอกาสเข้าร่วมการ

ประชุมวิชาการและนิทรรศการ	 “ทรัพยากรไทย	 :	หวนดูทรัพย์ส่ิง 

สินตน”	 จัดโดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี 

(อพ.สธ.)	ณ	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	จงัหวดัขอนแก่น	โดยงานนทิรรศการ

จัดแสดงตั้งแต่วันที่	23	 -	29	มีนาคม	2559	ส่วนงานประชุมวิชาการ

ตั้งแต่วันที่	 24	 -	 26	มีนาคม	 2559	ซึ่งในการนี้องค์การเภสัชกรรม 

เข้าร่วมเสนอผลงานวชิาการในรปูแบบโปสเตอร์	และร่วมจดันทิรรศการ

องค์การเภสัชกรรมเป็นหนึ่งในหน่วยงานกลุ่ม	G4	 (กลุ่มการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร)	ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	 ซ่ึงประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน 

ที่เข้าร่วมสนองพระราชด�าริฯ	10	กลุ่ม	ได้แก่
u กลุ่ม	G1	 :		 กลุ่มความมั่นคงทางทรัพยากร
u กลุ่ม	G2	 :		 กลุม่สร้างจติส�านกึในการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื
u กลุ่ม	G3	 :		 กลุ่มส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร
u กลุ่ม	G4	 :		 กลุ ่มการอนุรักษ ์และใช ้ประโยชน ์จาก

ทรัพยากร
u กลุ่ม	G5	 :		 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด�าริ
u กลุ่ม	G6	 :	 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ	และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล
u กลุ่ม	G7	 :		 กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร
u กลุ่ม	G8	 :		 กลุ่มจังหวัดที่ร่วมสนองพระราชด�าริ
u กลุ่ม	G9	 :		 กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน
u กลุ่ม	G10	 :	 กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าริฯ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ	มีดังนี้

• เป้าหมาย :	เพื่อพัฒนาบุคลากร	อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร

พันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

• วัตถุประสงค์ :
u ให้เข้าใจและเห็นความส�าคัญของพันธุกรรมพืช
u ให้ร่วมคดิ	ร่วมปฏบิตั	ิจนเกดิประโยชน์ถงึมหาชนชาวไทย
u ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

รูปที่ 1		ฐานทรัพยากร	3	ฐาน

ทรัพยากรไทย :ทรัพยากรไทย :
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	 ปัจจุบันการด�าเนินงานของ	อพ.สธ.	ในกิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นไป

ตามกรอบแผนแม่บท	ระยะ	5	ปีที่ห้า	(ตุลาคม	2554	-	กันยายน	2559)	

ในส่วนของ	อพ.สธ.		องค์การเภสชักรรม	มกีารด�าเนนิงานตามกจิกรรม

ต่าง	ๆ	ดังนี้2

 • กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

  u	 การจัดสวนสมุนไพร	-	ไม้หอม

  u	 โครงการรวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข	์-	สักสยามินทร์

รูปที่ 2		บรรยากาศภายในบูธองค์การเภสัชกรรมในงานแสดงนิทรรศการ

	 • กจิกรรมท่ี 4 : กจิกรรมอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพชื

  u	 โครงการปลูกสมุนไพรเพื่อรองรับการผลิตยาในระดับ 

	 	 	 อุตสาหกรรม

  u	 โครงการแปรรูปสมุนไพรคุณภาพเพื่อใช้ในโรงงาน

  u	 โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบการปลูกสมุนไพร 

	 	 	 เพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น

 • กจิกรรมท่ี 8 : กจิกรรมอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพชื

  u	 การเข้าร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการและ 

	 	 	 นิทรรศการ
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เอกสารอ้างอิง
 1.  Available from: http://www.rspg.or.th
		 2.		Available	from:	http://svr2.gpo.or.th/rspg-gpo
		 3.		เอกสารการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ	อพ.สธ.	ครั้งที่	7	“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”.	24-26	มีนาคม	2559,	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	อ.เมือง	จ.ขอนแก่น

	 การประชุมวิชาการและนิทรรศการครั้งนี้อยู่ภายใต้แนวคิด	

“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน”	 เป็นการน�าเสนองานวิจัย 

ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรในด้านต่าง	 ๆ	ทั้งในด้านกายภาพ	 ชีวภาพ	 

และวัฒนธรรมภูมิปัญญา	 โดยเน้นในเรื่องการทบทวนอัตลักษณ์	 

ความเป็นมา	 ศักยภาพ	 ความสามารถ	 รวมถึงฐานข้อมูลต่าง	 ๆ	 

ในทรัพยากรที่มีอยู่	น�ามาประมวลและน�าเสนอเพื่อประโยชน์ในการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาทรัพยากรต่อไป

	 ในส่วนของการประชุมวิชาการมีการน�าเสนอผลงานวิจัยจาก 

นักวิจัยสาขาต่าง	 ๆ	 แบ่งเป็นภาคบรรยาย	 จ�านวน	 27	 เรื่อง	 และ 

ภาคโปสเตอร์	จ�านวน	71	เรื่อง	รวมทั้งสิ้น	98	เรื่อง	เนื้อหาจะมีความ

หลากหลายในทรัพยากรและสาขาวิชา	ประกอบด้วย	 เรื่องทางพืช	 

สัตว์	 แมลง	 จุลินทรีย์	พันธุศาสตร์	 เทคโนโลยีชีวภาพ	 เคมีวิเคราะห์	

วิทยาศาสตร์การอาหาร	 โภชนาการ	 วิทยาศาสตร์ทางทะเล	 และ

วัฒนธรรมภูมิปัญญา3	 ส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการจะเป็นการ 

น�าเสนอผลงานของ	อพ.สธ.	 และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริ

ประกอบไปด้วย

 u	 นิทรรศการหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด �าริในโครงการ	

อพ.สธ.	

 u	 นิทรรศการของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 u	 นิทรรศการโครงการ	อพ.สธ.	และหน่วยงานพิเศษอื่น	ๆ

 u	 นิทรรศการหน่วยงานท้องถิ่นหรือปราชญ์ชาวบ้าน	 อบต.	

อบจ.	

	 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ	อพ.สธ.	มีการจัดประชุม

ทุก	 ๆ	 2	 ปี	 การประชุมครั้งถัดไปจะจัดในปี	 พ.ศ.	 2560	 มีชื่อ 

การประชุมภายใต้แนวคิดว่า	“ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้

เห็น” ณ	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ศูนย์สระบุรี	 จังหวัดสระบุรี	 

ท่านทีส่นใจกิจกรรมการด�าเนนิงาน	อพ.สธ.	และความก้าวหน้าด้านการ

วิจัยและพัฒนาขององค์การเภสัชกรรม	 อย่าลืมแวะเยี่ยมชมและ 

ร่วมท �ากิจกรรมที่บูธขององค์การเภสัชกรรมในปีหน้านะคะ............	 

See you next year at Saraburi.

รูปที่ 3		บรรยากาศภายในงานประชุมวิชาการ




