
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

อพ.สธ.



พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตรทรงเห็นความส�าคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณมาเป็นเวลาช้านานก่อนค�าว่าความ

หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์จะเป็นที่รู ้จักกันดีในประเทศไทย  

แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด�ารแิห่งแรกถอืก�าเนดิขึน้ ณ พระต�าหนกั

จิตรลดารโหฐาน 

พ.ศ.๒๕๐๓ พระองค์ให้มหาดเล็กเก็บเมล็ดยางนา ริมทาง ต�าบลท่ายาง 

จังหวัดเพชรบุรี ทรงทดลองเพาะเมล็ดยางนาท่ีพระต�าหนักเปี ่ยมสุขและ 

ทรงปลูกต้นยางนาในแปลงทดลอง ทีส่วนจิตรลดา พร้อมข้าราชการ ข้าราชบริพาร 

คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔

ทรงใช้สวนจิตรลดาทดลองโครงการส่วนพระองค์ด้านการเกษตร  

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงปลูกป่ายางนาและพืชพรรณในแปลงป่าสาธิต  

ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวาย และพรรณไม้เอกลักษณ์ของพระราชวัง

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จฯ พร้อมด้วย  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช 

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ความเป็นมาของ อพ.สธ.



มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงสบืสานพระราชปณธิาน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร มีพระราชด�าริ ให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และ

ด�าเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณเป็นจุดเร่ิมต้นของโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ๒๕๓๕ อพ.สธ. ด�าเนินงานตามแผนแม่บท

ระยะ ๕ ปีที่ หนึ่งถึงหก โดยมีผลการด�าเนินงานตาม QR code

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ชมพูภูคา  
เป็นดอกไม้ สัญลักษณ์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯ 

ชมพูภคูา เป็นพืชหายากใกล้สญูพนัธ์ุทีม่ดีอกสชีมพูอมขาวงดงาม ควรค่าแก่การอนรุกัษ์ไว้ให้คงอยูต่ามแนวพระราชด�าริ 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bretschneidera sinensis Hemsl. 
ชื่อวงศ์ : BRETSCHNEIDERACEAE
เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง ๒๕ เมตร เปลือกเรียบสีเทา ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ยาว ๓๐ - ๘๐ เซนติเมตร ใบย่อย 

ไม่มก้ีานใบ รปูหอกถงึรปูไข่ กว้าง ๒.๕ - ๖ เซนตเิมตร ยาว ๘ - ๒๕ เซนติเมตร โคนใบมนไม่เท่ากนั ปลายใบแหลม ดอกสีชมพคูล้าย
รปูระฆงั ออกเป็นช่อท่ีปลายยอดช่อยาวได้ถงึ ๔๐ เซนติเมตร กลบีรองดอกขนาดใหญ่ รปูถ้วยขอบหยักตืน้ ๆ  กลบีดอก ๕ กลบี 
รูปไข่กว้าง โคนกลีบเรียวยาว ปลายกลีบม้วนออกด้านนอก ขนาด ๑.๘ - ๒ เซนติเมตร กลีบบนมักคว�่าลง เกสรผู้  
๘ อัน ผลรูปกระสวย แก่แล้วแตก เมล็ดรูปรี กว้าง ๑๒ มิลลิเมตร ยาว ๒๐ มิลลิเมตร

ชมพูภูคา พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลก ซ่ึงพบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่านด้วยความสูงจาก  
ระดับน�า้ทะเลถงึ ๑,๙๘๐ เมตร ดอยภคูานบัเป็นยอดดอยทีส่งูทีส่ดุแห่งหนึง่ของเทือกเขาหลวงพระบาง และเป็นยอดดอยท่ีสงู 
ในล�าดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งจากสภาพดังกล่าวนี้ท�าให้เทือกดอยภูคา มีลักษณะโดดเด่น ในด้านระบบนิเวศของ 
พืชพรรณภูเขาสูงอันอุดมไปด้วยป่าดงดิบเขา ป่าดงดิบชื้น รวมทั้งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง อีกทั้งเป็นป่าต้นน�้าของแม่น�้า
น่านอกีด้วย พนัธุไ์ม้ทีส่�าคญัทีส่ดุและพบเพยีงแห่งเดยีวในโลกทีน่ีค่อื ชมพภูคูา ซึง่เป็นต้นไม้พืน้เมอืงของไทยและเป็นพนัธุไ์ม้หา
ยากท่ีใกล้สูญพนัธุช์นิดหนึง่ของโลก โดยเมือ่ประมาณ ๓๐ ปีทีผ่่านมา มรีายงานว่าพบพนัธุไ์ม้ชนดินี ้ทีม่ณฑลยนูนานประเทศจนี 
แต่ในปัจจุบันคาดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว

*ข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องนิเวศธรรมชาติในเมืองไทย – ภาคเหนือ

สืบสานพระราชปณิธาน 
รักษาฐานทรัพยากรแผ่นดิน

สัญลักษณ์โครงการ 

วีดิทัศน์การดําเนินงานตามแผนแม่บท
ช่วงระยะ ๕ ปีที่หนึ่งถึง ๕ ปีที่หก

ช่วงระยะ ๕ ปีที่หนึ่ง ช่วงระยะ ๕ ปีที่สี่

ช่วงระยะ ๕ ปีที่สอง ช่วงระยะ ๕ ปีที่ห้า

ช่วงระยะ ๕ ปีที่สาม ช่วงระยะ ๕ ปีที่หก

อพ.สธ



เป้าหมายรวม

๑) ให้เข้าใจและเห็นความสำาคัญของทรัพยากร

๒) ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

๓) ให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ

อพ.สธ. ดำาเนินงานโดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำาริโดยพระราชานุญาต มากกว่า 

๒๐๐ หน่วยงานและแบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม ตามพันธกิจของหน่วยงาน และมีเครือข่ายที่ร่วม 

สนองพระราชดำารโิดยการสมคัรได้แก่สมาชกิสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน (สถานศกึษา) และสมาชกิ

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อปท.)

เพื่อพัฒนาบุคลากร

         อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

                  ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์

กลุ่มหน่วยงาน
สนองพระราชดําริ

พระราชานุญาต สมัครสมาชิก

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน (สถานศึกษา)

สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
(อปท.)



การดำาเนินงานตามแผนแม่บท

อพ.สธ. อนรุกัษ์และพฒันาฐานทรพัยากร 
๓ ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชวีภาพ ทรพัยากรวฒันธรรมและภมูปัิญญา มี
แนวทางการด�าเนนิงาน ๓ กรอบ ๘ กจิกรรม  
ภายใต้แผนแม่บทมีระยะ ๕ ปี ต่อหนึง่แผน

แนวทางการดําเนินงาน 
๓ กรอบ ๘ กิจกรรม

เอกสารแผนแม่บทช่วงระยะ ๕ ปีที่เจ็ด 

(ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงกันยายน ๒๕๖๙)

วีดิทัศน์การดำาเนินงานตามแผนแม่บท

ช่วงระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๙) 



กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร   

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร

เป้าหมายเพือ่ปกปักรักษาพืน้ท่ีป่าธรรมชาตขิองหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด�าริ 

(in situ) ทัง้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีม่พีืน้ทีป่่าธรรมชาตดิัง้เดมิอยูใ่นความรบัผดิชอบ 

และยงัไม่มนีโยบาย ทีจ่ะเปลีย่นแปลงสภาพพ้ืนที ่แต่จะต้องเป็นพืน้ทีน่อกเหนอืจากพืน้ทีข่อง

กรมป่าไม้และกรมอทุยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพนัธุพ์ชื หรอืจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา

กับราษฎร และเพ่ือร่วมมือกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

โดยที่กรมฯ น�าพืน้ที ่ของกรมฯ มาสนองพระราชด�าร ิตามความเหมาะสม และมีการส�ารวจ

ทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร

เป้าหมายเพื่อส�ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่ภายใต้รัศมี ๕๐ 

กิโลเมตรหรือมากกว่า ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริ ในพื้นที่ที่ทราบแน่ชัดว่า

ก�าลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่น จากป่ากลายเป็นสวน พื้นท่ีตามเกาะต่าง ๆ  

ท่ีจะกลายสภาพเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่ที่เร่งในการสร้างถนน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

ให้พจิารณาความพร้อมและศกัยภาพของหน่วยงานทีเ่ป็นแกนกลางด�าเนนิงาน ในแต่ละ

พื้นท่ีเป็นส�าคัญโดยจะต้องประสานงานและขออนุญาตการร่วมส�ารวจกับเจ้าของพ้ืนที ่

เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน 

กรอบที ่๑ 



กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร

เป้าหมายเพือ่ศึกษาและประเมนิศกัยภาพพนัธกุรรมพชืและทรพัยากรอืน่ ๆ  ทีส่�ารวจเกบ็รวบรวม และปลกูรกัษาไว้จาก

กิจกรรมท่ี ๑ - ๓ หรือเป็นทรัพยากรที่ถูกคัดเลือกมาจากหน่วยงานหรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาวิธีการเพื่อการ

อนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ทรพัยากรทัง้สามฐานทรพัยากร ได้แก่ ทรพัยากรกายภาพ ทรพัยากรชวีภาพ และทรพัยากรวฒันธรรม

และภมูปัิญญา มกีารวางแผนและด�าเนนิการวจัิยศกัยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ  น�าไปสูก่ารเกดิผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นประโยชน์กบัท้อง

ถิ่นต่าง ๆ และประเทศไทยการศึกษาวิจัยเหล่านี้อาจน�าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ และมีแนวทางน�า

ไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ทรัพยากรไม่สูญหายไป

เป้าหมายเพื่อน�าทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อน�ามาใช้

ประโยชน์ โดยการคดัเลอืกทรพัยากรพืน้ทีใ่นกจิกรรมที ่๑ กจิกรรมท่ี ๒ เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ง

โดยการน�าพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์เพิ่ม 

ในพื้นท่ีที่ปลอดภัย (ex situ) เรียกว่าพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนอง 

พระราชด�าร ิเช่นพืน้ท่ีแหล่งรวบรวมพนัธุท์รพัยากรตามพืน้ทีข่องหน่วยงานต่าง ๆ  ท้ังในแปลง

เพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น การเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ 

และสารพันธุกรรม (DNA) ในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริรวมถึง

การเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ  เช่นห้องปฏิบัติการ อพ.สธ. สวนจิตรลดา พื้นที่ในศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริที่มีอยู่ ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ ศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง 

ของกรมวิชาการเกษตร องค์การสวนสัตว์ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา  

อาจจะเป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้นที่ในป่าชุมชน ฯลฯ

กรอบที ่๒ 



กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร

เป้าหมายให้มีฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ข้อมูล

ทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดาร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�าริ 

บันทึกข้อมูลของการส�ารวจเก็บรวบรวม มีการศึกษาประเมินการอนุรักษ์ 

และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูล พรรณ

ไม้แห้งฐานข้อมลูงานวจิยั ฐานข้อมลูทรพัยากร อพ.สธ. ฐานข้อมลูสัตว์ทะเล 

และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการท�างานในกิจกรรมต่าง ๆ  

ของ อพ.สธ. โดยท�าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.  

ซึ่งมีในรูปแบบของการบันทึกผ่าน application และน�าไปสู่การแสดงผล 

เป็นฐานข้อมูลและเชื่อมต่อถึงกันได้ 

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ทรัพยากรให้ดียิ่งข้ึนตามความต้องการของท้องถิ่น โดยที่ อพ.สธ. มีหน้าที่

ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น ในเรื่องของพืช โดยวิเคราะห์จากฐาน

ข้อมูลจากกิจกรรมที่ ๕ มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพ ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์ ฯลฯ และน�าไปสู่การวิเคราะห์

ข้อมูลและคัดเลือกสายต้น เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์ 

ระยะยาว น�าแผนพัฒนาพันธุ ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเพือ่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

และพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานท่ีมีความ

พร้อมน�าไปปฏิบตั ิพนัธุพ์ชื/สัตว์/ชวีภาพอืน่ ๆ  ท่ีอยูใ่นเป้าหมาย ได้แก่ พันธุพ์ชืสมนุไพร 

พันธุ์พืชพ้ืนเมืองต่าง ๆ ที่สามารถวางแผนน�าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสม 

ต่อการปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย

ฐานข้อมลูทรพัยากร อพ.สธ. เป็นข้อมลูเพ่ือใช้ในการวางแผนการ

ใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยนื ใช้เป็นข้อมลูพฒันาพันธุพ์ชืและทรพัยากรต่าง ๆ  

และการขึ้นทะเบียนทรัพยากรต่าง ๆ



 กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร

เป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ  

เช่น มอบทนุสนบัสนนุมาที ่มลูนธิ ิอพ.สธ. ส่วนของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด�ารสิามารถด�าเนนิงานสนบัสนนุกจิกรรมต่าง ๆ  

ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต�าบล เทศบาลเมือง  

ให้ด�าเนนิงานฐานทรพัยากรท้องถิน่ โดยกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินมนีโยบายให้ทุก อปท. เป็นสมาชกิฐานทรพัยากรท้องถิน่ 

เพื่อการจัดท�าฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. และน�าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากร

เป้าหมาย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส�าคัญและ

ประโยชน์ของทรัพยากร ทั้งสามฐาน ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน�าไปใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนซ่ึงน�าไปสู่แนวทางการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ

อย่างยัง่ยนืบนพ้ืนฐานของทรัพยากรทีม่อียูจ่ริง โดยให้มงีานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรยีน 

อพ.สธ. ท�าหน้าทีเ่ป็นทีป่รกึษา มีคู่มอืและแนวทางการด�าเนนิงาน ประสานงาน ร่วมมอื 

สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรยีน และสนบัสนุนในงานพิพิธภณัฑ์ ต่าง ๆ  ของหน่วยงานทีร่่วมสนองพระราชด�าริ 

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และน�าไปสู่การสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

กรอบการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร   

กรอบที ่๓ 

วีดิทัศน์ 

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

คือฐานประเทศ



มหาวิทยาลัยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และ

ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. โดยพระราชานุญาต

ท่ัวประเทศ มีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้แทน อพ.สธ.

ระดบัพืน้ที ่ประสานงานและขับเคลือ่นงานสนอง

พระราชด�าริ  

อพ.สธ. เปิดโอกาสให้กลุ ่มมหาวิทยาลัย 

ท่ีสนองพระราชด�าริในทุกภูมิภาคเป ็นศูนย ์

ประสานงานตามความพร้อม ด�าเนินการภายใต ้

กิจกรรมที่  ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษ์ทรัพยากร โดยการก�ากับดูแลของคณะ

กรรมการด�าเนนิงาน อพ.สธ. ของมหาวทิยาลยัทีม่ี

อธกิารบดเีป็นประธาน ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ.

ของมหาวิทยาลัย 

พ.ศ.๒๕๖๑ ช่วงแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด�าริให้จัดตั้งศูนย์แม่ข่าย

ประสานงาน อพ.สธ.



วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด�ารสั ให้มกีารจดัตัง้มลูนธิิ

อนรัุกษ์พนัธุกรรมพชื สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(มลูนธิ ิอพ.สธ.) 

เพ่ือสนับสนุนงานตามเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) และในวันที่ 

๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหนังสือส�าคัญการจดทะเบียน 

จดัต้ัง มลูนธิิ อพ.สธ. โดยมีส�านกังานตัง้อยูท่ี ่ส�านกังานโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

จวบจนปัจจุบัน

มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิ อพ.สธ.

วิถี อพ.สธ ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา 
    สามัคคี มีคุณธรรม

เป็นแนวคดิ และแนวทางปฏบิตั ิจากค�าขวญั อพ.สธ. เกดิขึน้เมือ่เดอืนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ได้ด�าเนนิงาน โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริฯมา ๑๐ ปี หลังจากที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ทรงรับสั่งกับท่านเลขาธิการพระราชวัง ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ และเร่ิมด�าเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ในขณะนั้น 

มคีวามคดิทีจ่ะให้เจ้าหน้าที ่อพ.สธ. มทีศิทางในการท�างานโดยให้ค�าขวัญเพือ่ก�ากบัความคดิ พฤตกิรรม และถอืเป็นค�าสัง่ปฏบิตัิ 

ค�าขวัญ อพ.สธ. มี ๕ ข้อ คือ ชื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม ที่มีความหมายดังนี้

ชื่อตรง : ต่อตนเอง หน้าที่รับผิดชอบ อาชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน

มุ่งมั่น : มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้ส�าเร็จ เพื่อผลประโยชน์แท้

พัฒนา : วิทยาการ ปัญญา พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองให้พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และการได้รับมอบหมาย เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า รู้จริง รู้ท�า รู้จ�าพัฒนาด้วยความยั่งยืน พัฒนาสุขภาพกาย ให้สุขภาพแข็งแรง 

พัฒนาสุขภาพจิต ให้เข้มแข็ง พอเพียง

สามคัค ี: ร่วมมอื ร่วมใจ ร่วมคดิ ร่วมปฏบิตั ิมคีวามพร้อมเพรยีงเป็นหนึง่ (one for all all for one) one = พระบาทสมเดจ็ 

พระเจ้าอยู่หัว one = อพ.สธ.

มีคุณธรรม : ความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น สามัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาศีล

จะเห็นได้จากความหมายที่อธิบาย เป็นการผูกพัน สัมพันธ์ ต่อเนื่องกัน ซื่อตรงแรกเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัวเรือคณุธรรม 

หลงัเป็นเหมอืนหางเสอื ทีค่อยก�ากบัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเรือ่งความรบัผดิชอบทีม่คีวามหมายลกึลงไปอกี ตามแนวทางการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ตามแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในหัวข้อ ในหลวงกับความรับผิดชอบ ซึ่งหมายถึง 

การรู้หน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง การค�านึงต่อผู้อื่น ถ้ามีความรับผิดชอบแล้ว 

งานย่อมส�าเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นคุณธรรมอื่น ๆ จะตามมา ท้ายสุดการรักษาศีล ผู้นับถือ ศาสนาใด ก็รักษา 

ถือปฏิบัติตามหลักศรัทธาข้อปฏิบัติของศาสนานั้น ดังนั้นส�านักงานใด องค์กรใด รักษาข้อปฏิบัติแต่ละศาสนา ที่ตนเองนับถือ  

ที่รักษาศีล ๕ ส�านักงานหรือองค์กรนั้น ๆ ก็จะประสบแต่ความสุข ความสงบ และความเจริญก้าวหน้า



สํานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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