อพ.สธ.

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ความเป็นมาของ

อพ.สธ.

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิ ต รทรงเห็ น ความส� ำ คั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะความอุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณมาเป็นเวลาช้านานก่อนค�ำว่าความ
หลากหลายทางชี ว ภาพและการอนุ รั ก ษ์ จ ะเป็ น ที่ รู ้ จั ก กั น ดี ใ นประเทศไทย
แหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด�ำริแห่งแรกถือก�ำเนิดขึน้ ณ พระต�ำหนัก
จิตรลดารโหฐาน
พ.ศ.๒๕๐๓ พระองค์ให้มหาดเล็กเก็บเมล็ดยางนา ริมทาง ต�ำบลท่ายาง
จั ง หวั ด เพชรบุ รี ทรงทดลองเพาะเมล็ ด ยางนาที่ พ ระต� ำ หนั ก เปี ่ ย มสุ ข และ
ทรงปลูกต้นยางนาในแปลงทดลอง ทีส่ วนจิตรลดา พร้อมข้าราชการ ข้าราชบริพาร
คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔
ทรงใช้ ส วนจิ ต รลดาทดลองโครงการส่ ว นพระองค์ ด ้ า นการเกษตร
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงปลูกป่ายางนาและพืชพรรณในแปลงป่าสาธิต
ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวาย และพรรณไม้เอกลักษณ์ของพระราชวัง

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร เสด็ จ ฯ พร้ อ มด้ ว ย
สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเปิ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ พื ช
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

สืบสานพระราชปณิธาน

วีดิทัศน์การดำ�เนินงานตามแผนแม่บท
ช่วงระยะ ๕ ปีที่หนึ่งถึง ๕ ปีที่หก

รักษาฐานทรัพยากรแผ่นดิน

มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร มีพระราชด�ำริ ให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และ
ด�ำเนินการเป็นธนาคารพืชพรรณเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี ๒๕๓๕ อพ.สธ. ด�ำเนินงานตามแผนแม่บท
ระยะ ๕ ปีที่ หนึ่งถึงหก โดยมีผลการด�ำเนินงานตาม QR code

ช่วงระยะ ๕ ปีที่หนึ่ง

ช่วงระยะ ๕ ปีที่สี่

ช่วงระยะ ๕ ปีที่สอง

ช่วงระยะ ๕ ปีที่ห้า

ช่วงระยะ ๕ ปีที่สาม

ช่วงระยะ ๕ ปีที่หก

สัญลักษณ์โครงการ

อพ.สธ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ชมพูภูคา
เป็นดอกไม้ สัญลักษณ์ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ชมพูภคู า เป็นพืชหายากใกล้สญ
ู พันธุท์ มี่ ดี อกสีชมพูอมขาวงดงาม ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ไว้ให้คงอยูต่ ามแนวพระราชดําริ
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Bretschneidera sinensis Hemsl.
ชื่อวงศ์ : BRETSCHNEIDERACEAE
เป็นไม้ต้นสูงได้ถึง ๒๕ เมตร เปลือกเรียบสีเทา ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ยาว ๓๐ - ๘๐ เซนติเมตร ใบย่อย
ไม่มกี า้ นใบ รูปหอกถึงรูปไข่ กว้าง ๒.๕ - ๖ เซนติเมตร ยาว ๘ - ๒๕ เซนติเมตร โคนใบมนไม่เท่ากัน ปลายใบแหลม ดอกสีชมพูคล้าย
รูประฆัง ออกเป็นช่อทีป่ ลายยอดช่อยาวได้ถงึ ๔๐ เซนติเมตร กลีบรองดอกขนาดใหญ่ รูปถ้วยขอบหยักตืน้ ๆ กลีบดอก ๕ กลีบ
รูปไข่กว้าง โคนกลีบเรียวยาว ปลายกลีบม้วนออกด้านนอก ขนาด ๑.๘ - ๒ เซนติเมตร กลีบบนมักคว�่ำลง เกสรผู้
๘ อัน ผลรูปกระสวย แก่แล้วแตก เมล็ดรูปรี กว้าง ๑๒ มิลลิเมตร ยาว ๒๐ มิลลิเมตร
ชมพูภูคา พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธุ์ของโลก ซึ่งพบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา จังหวัดน่านด้วยความสูงจาก
ระดับน�ำ้ ทะเลถึง ๑,๙๘๐ เมตร ดอยภูคานับเป็นยอดดอยทีส่ งู ทีส่ ดุ แห่งหนึง่ ของเทือกเขาหลวงพระบาง และเป็นยอดดอยทีส่ งู
ในลําดับต้น ๆ ของประเทศไทย ซึ่งจากสภาพดังกล่าวนี้ทําให้เทือกดอยภูคา มีลักษณะโดดเด่น ในด้านระบบนิเวศของ
พืชพรรณภูเขาสูงอันอุดมไปด้วยป่าดงดิบเขา ป่าดงดิบชื้น รวมทั้งป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง อีกทั้งเป็นป่าต้นน�้ำของแม่น�้ำ
น่านอีกด้วย พันธุไ์ ม้ทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ และพบเพียงแห่งเดียวในโลกทีน่ คี่ อื ชมพูภคู า ซึง่ เป็นต้นไม้พนื้ เมืองของไทยและเป็นพันธุไ์ ม้หา
ยากทีใ่ กล้สญ
ู พันธุช์ นิดหนึง่ ของโลก โดยเมือ่ ประมาณ ๓๐ ปีทผี่ า่ นมา มีรายงานว่าพบพันธุไ์ ม้ชนิดนี้ ทีม่ ณฑลยูนนานประเทศจีน
แต่ในปัจจุบันคาดว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว
*ข้อมูลจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมว่าด้วยเรื่องนิเวศธรรมชาติในเมืองไทย – ภาคเหนือ

เป้าหมายรวม

เพื่อพัฒนาบุคลากร
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย

วัตถุประสงค์

๑) ให้เข้าใจและเห็นความสำ�คัญของทรัพยากร
๒) ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย
๓) ให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ
อพ.สธ. ด�ำเนินงานโดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริโดยพระราชานุญาต มากกว่า
๒๐๐ หน่วยงานและแบ่งเป็น ๑๐ กลุ่ม ตามพันธกิจของหน่วยงาน และมีเครือข่ายที่ร่วม
สนองพระราชด�ำริโดยการสมัครได้แก่สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (สถานศึกษา) และสมาชิก
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (อปท.)

พระราชานุญาต

สมัครสมาชิก

กลุ่มหน่วยงาน

สนองพระราชดำ�ริ

สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน (สถานศึกษา)
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(อปท.)

การดำ�เนินงานตามแผนแม่บท

เอกสารแผนแม่บทช่วงระยะ ๕ ปีที่เจ็ด
(ตุลาคม ๒๕๖๔ - ถึงกันยายน ๒๕๖๙)

อพ.สธ. อนุรกั ษ์และพัฒนาฐานทรัพยากร
๓ ฐาน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญา มี
แนวทางการด�ำเนินงาน ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม
ภายใต้แผนแม่บทมีระยะ ๕ ปี ต่อหนึง่ แผน

แนวทางการดำ�เนินงาน

๓ กรอบ ๘ กิจกรรม
วีดิทัศน์การดำ�เนินงานตามแผนแม่บท
ช่วงระยะ ๕ ปีที่เจ็ด (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๙)

๑
กรอบที่

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร

เป้าหมายเพือ่ ปกปักรักษาพืน้ ทีป่ า่ ธรรมชาติของหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริ
(in situ) ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทีม่ พี นื้ ทีป่ า่ ธรรมชาติดงั้ เดิมอยูใ่ นความรับผิดชอบ
และยังไม่มนี โยบาย ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงสภาพพืน้ ที่ แต่จะต้องเป็นพืน้ ทีน่ อกเหนือจากพืน้ ทีข่ อง
กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื หรือจะต้องไม่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
กับราษฎร และเพื่อร่วมมือกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โดยที่กรมฯ น�ำพืน้ ที่ ของกรมฯ มาสนองพระราชด�ำริ ตามความเหมาะสม และมีการส�ำรวจ
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสำ�รวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
เป้าหมายเพื่อส�ำรวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในพื้นที่ภายใต้รัศมี ๕๐
กิโลเมตรหรือมากกว่า ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ ในพื้นที่ที่ทราบแน่ชัดว่า
ก�ำลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่น จากป่ากลายเป็นสวน พื้นที่ตามเกาะต่าง ๆ
ที่จะกลายสภาพเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว พื้นที่ที่เร่งในการสร้างถนน และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
ให้พจิ ารณาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานทีเ่ ป็นแกนกลางด�ำเนินงาน ในแต่ละ
พื้นที่เป็นส�ำคัญโดยจะต้องประสานงานและขออนุญาตการร่วมส�ำรวจกับเจ้าของพื้นที่
เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจน

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
เป้าหมายเพื่อน�ำทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อน�ำมาใช้
ประโยชน์ โดยการคัดเลือกทรัพยากรพืน้ ทีใ่ นกิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมที่ ๒ เป็นกิจกรรมต่อเนือ่ ง
โดยการน�ำพันธุกรรม ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูกเลี้ยง และขยายพันธุ์เพิ่ม
ในพื้นที่ที่ปลอดภัย (ex situ) เรียกว่าพื้นที่ปลูกรักษาทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด�ำริ เช่นพืน้ ทีแ่ หล่งรวบรวมพันธุท์ รัพยากรตามพืน้ ทีข่ องหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในแปลง
เพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น การเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ
และสารพันธุกรรม (DNA) ในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริรวมถึง
การเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ เช่นห้องปฏิบัติการ อพ.สธ. สวนจิตรลดา พื้นที่ในศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริที่มีอยู่ ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ ศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง
ของกรมวิชาการเกษตร องค์การสวนสัตว์ฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา
อาจจะเป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้นที่ในป่าชุมชน ฯลฯ

๒

กรอบที่

กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร

เป้าหมายเพือ่ ศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอืน่ ๆ ทีส่ ำ� รวจเก็บรวบรวม และปลูกรักษาไว้จาก
กิจกรรมที่ ๑ - ๓ หรือเป็นทรัพยากรที่ถูกคัดเลือกมาจากหน่วยงานหรือ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาวิธีการเพื่อการ
อนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทัง้ สามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญา มีการวางแผนและด�ำเนินการวิจยั ศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ น�ำไปสูก่ ารเกิดผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นประโยชน์กบั ท้อง
ถิ่นต่าง ๆ และประเทศไทยการศึกษาวิจัยเหล่านี้อาจน�ำไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ และมีแนวทางน�ำ
ไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ทรัพยากรไม่สูญหายไป

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
เป้ า หมายให้ มี ฐ านข้ อ มู ล ทรั พ ยากรของประเทศโดยศู น ย์ ข ้ อ มู ล
ทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดาร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด�ำริ
บันทึกข้อมูลของการส�ำรวจเก็บรวบรวม มีการศึกษาประเมินการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูล พรรณ
ไม้แห้งฐานข้อมูลงานวิจยั ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล
และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการท�ำงานในกิจกรรมต่าง ๆ
ของ อพ.สธ. โดยท�ำการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.
ซึ่งมีในรูปแบบของการบันทึกผ่าน application และน�ำไปสู่การแสดงผล
เป็นฐานข้อมูลและเชื่อมต่อถึงกันได้

ฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. เป็นข้อมูลเพือ่ ใช้ในการวางแผนการ
ใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน ใช้เป็นข้อมูลพัฒนาพันธุพ์ ชื และทรัพยากรต่าง ๆ
และการขึ้นทะเบียนทรัพยากรต่าง ๆ

กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
เป้าหมายเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้นตามความต้องการของท้องถิ่น โดยที่ อพ.สธ. มีหน้าที่
ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น ในเรื่องของพืช โดยวิเคราะห์จากฐาน
ข้อมูลจากกิจกรรมที่ ๕ มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพ ของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์ ฯลฯ และน�ำไปสู่การวิเคราะห์
ข้อมูลและคัดเลือกสายต้น เพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์
ระยะยาว น�ำแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
และพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความ
พร้อมน�ำไปปฏิบตั ิ พันธุพ์ ชื /สัตว์/ชีวภาพอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นเป้าหมาย ได้แก่ พันธุพ์ ชื สมุนไพร
พันธุ์พืชพื้นเมืองต่าง ๆ ที่สามารถวางแผนน�ำไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เหมาะสม
ต่อการปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย

๓
กรอบที่

กรอบการสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ ๗

กิจกรรมสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

เป้าหมาย เพื่อให้เยาวชนและประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส�ำคัญและ
ประโยชน์ของทรัพยากร ทั้งสามฐาน ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน�ำไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนซึ่งน�ำไปสู่แนวทางการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ
อย่างยัง่ ยืนบนพืน้ ฐานของทรัพยากรทีม่ อี ยูจ่ ริง โดยให้มงี านสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
อพ.สธ. ท�ำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา มีคมู่ อื และแนวทางการด�ำเนินงาน ประสานงาน ร่วมมือ
สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และสนับสนุนในงานพิพธิ ภัณฑ์ ต่าง ๆ ของหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริ
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และน�ำไปสู่การสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

วีดิทัศน์
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น
คือฐานประเทศ

กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
เป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น มอบทุนสนับสนุนมาที่ มูลนิธิ อพ.สธ. ส่วนของหน่วยงานทีร่ ว่ มสนองพระราชด�ำริสามารถด�ำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต�ำบล เทศบาลเมือง
ให้ดำ� เนินงานฐานทรัพยากรท้องถิน่ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีนโยบายให้ทกุ อปท. เป็นสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิน่
เพื่อการจัดท�ำฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. และน�ำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากร

พ.ศ.๒๕๖๑ ช่วงแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด�ำริให้จัดตั้งศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยศูนย์แม่ข่ายประสานงาน และ
ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. โดยพระราชานุญาต
ทั่วประเทศ มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้แทน อพ.สธ.
ระดับพืน้ ที่ ประสานงานและขับเคลือ่ นงานสนอง
พระราชด�ำริ
อพ.สธ. เปิ ด โอกาสให้ ก ลุ ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย
ที่ ส นองพระราชด� ำ ริ ใ นทุ ก ภู มิ ภ าคเป็ น ศู น ย์
ประสานงานตามความพร้อม ด�ำเนินการภายใต้
กิ จ กรรมที่ ๘ กิ จ กรรมพิ เ ศษสนั บ สนุ น การ
อนุรักษ์ทรัพยากร โดยการก�ำกับดูแลของคณะ
กรรมการด�ำเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยทีม่ ี
อธิการบดีเป็นประธาน ภายใต้แผนแม่บท อพ.สธ.
ของมหาวิทยาลัย

มูลนิธิ อพ.สธ.

วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๕๑ สมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า กรมสมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชด�ำรัส ให้มกี ารจัดตัง้ มูลนิธิ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)
เพื่อสนับสนุนงานตามเป้าหมายของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และในวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ กระทรวงมหาดไทยได้มอบหนังสือส�ำคัญการจดทะเบียน มูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
จัดตัง้ มูลนิธิ อพ.สธ. โดยมีสำ� นักงานตัง้ อยูท่ ี่ ส�ำนักงานโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ถนนราชวิถี แขวงพญาไท เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
จวบจนปัจจุบัน

วิถี อพ.สธ

ซื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา
		
สามัคคี มีคุณธรรม

เป็นแนวคิด และแนวทางปฏิบตั ิ จากคําขวัญ อพ.สธ. เกิดขึน้ เมือ่ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึง่ ได้ดาํ เนินงาน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯมา ๑๐ ปี หลังจากที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงรับสั่งกับท่านเลขาธิการพระราชวัง ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ และเริ่มดําเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ในขณะนั้น
มีความคิดทีจ่ ะให้เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. มีทศิ ทางในการทํางานโดยให้คาํ ขวัญเพือ่ กํากับความคิด พฤติกรรม และถือเป็นคําสัง่ ปฏิบตั ิ
คําขวัญ อพ.สธ. มี ๕ ข้อ คือ ชื่อตรง มุ่งมั่น พัฒนา สามัคคี มีคุณธรรม ที่มีความหมายดังนี้
ชื่อตรง : ต่อตนเอง หน้าที่รับผิดชอบ อาชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
มุ่งมั่น : มีศรัทธา มีจิตปณิธานมุ่งมั่น ที่จะปฏิบัติงานให้สําเร็จ เพื่อผลประโยชน์แท้
พัฒนา : วิทยาการ ปัญญา พัฒนาคุณภาพงาน พัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองให้พร้อมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และการได้รับมอบหมาย เรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า รู้จริง รู้ทํา รู้จําพัฒนาด้วยความยั่งยืน พัฒนาสุขภาพกาย ให้สุขภาพแข็งแรง
พัฒนาสุขภาพจิต ให้เข้มแข็ง พอเพียง
สามัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิ มีความพร้อมเพรียงเป็นหนึง่ (one for all all for one) one = พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว one = อพ.สธ.
มีคุณธรรม : ความรับผิดชอบ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ อดทน อดกลั้น สามัคคี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาศีล
จะเห็นได้จากความหมายที่อธิบาย เป็นการผูกพัน สัมพันธ์ ต่อเนื่องกัน ซื่อตรงแรกเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัวเรือคุณธรรม
หลังเป็นเหมือนหางเสือ ทีค่ อยกํากับโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งความรับผิดชอบทีม่ คี วามหมายลึกลงไปอีก ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในหัวข้อ ในหลวงกับความรับผิดชอบ ซึ่งหมายถึง
การรู้หน้าที่ มีวินัย ตรงต่อเวลา ความเป็นเลิศ ความกล้าหาญ ความซื่อตรง การคํานึงต่อผู้อื่น ถ้ามีความรับผิดชอบแล้ว
งานย่อมสําเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย จากนั้นคุณธรรมอื่น ๆ จะตามมา ท้ายสุดการรักษาศีล ผู้นับถือ ศาสนาใด ก็รักษา
ถือปฏิบัติตามหลักศรัทธาข้อปฏิบัติของศาสนานั้น ดังนั้นสํานักงานใด องค์กรใด รักษาข้อปฏิบัติแต่ละศาสนา ที่ตนเองนับถือ
ที่รักษาศีล ๕ สํานักงานหรือองค์กรนั้น ๆ ก็จะประสบแต่ความสุข ความสงบ และความเจริญก้าวหน้า
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