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เปาหมาย 
  เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
   อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพชื 
    ใหเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย 
วัตถุประสงค 
  -  ใหเขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช 
  -  ใหรวมคิด รวมปฏิบัติ จนเกดิประโยชนถึงมหาชนชาวไทย 
                  -  ใหมีระบบขอมูลพันธุกรรมพืช ส่ือถึงกันไดทั่วประเทศ 
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ความเปนมาของ อพ.สธ. 
 

                                                       
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

 
พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปกยางนา 
 ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ

แรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขีันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดย

รถไฟ ตอมาเสด็จฯโดยรถยนต เม่ือเสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จงัหวดัเพชรบุรี สองขางทางมีตน

ยางขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดาํรทิี่จะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปนสวนสาธารณะดวย

พระราชทรัพย แตไมสามารถจดัถวายตามพระราชประสงคเพราะมีราษฎรเขามาทาํไรทําสวน

ในบริเวณน้ันมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาทีใ่หมในอัตราที่ไมสามารถจัดได 
 
พ.ศ. 2504 ปาสาธิตทดลอง 
 เม่ือไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได  จึงทรงทดลองปลูก 
ตนยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระ

ตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้น ในแปลงทดลองปาสาธิต

ใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พรอมขาราชบริพาร เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2504 จํานวน 1,250 ตน ตนยางที่ทายางสูญส้ินแตพันธุกรรมของยางนาเหลานั้นยังอนุรักษไว

ไดที่สวนจิตรลดา 
 ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน

บริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพ่ือใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต นักศึกษาแทนที่จะตอง

เดินทางไปทั่วประเทศ 
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พ.ศ. 2528 ทรงใหใชเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษพืช 

      ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอม

ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา และมีพระราช

กระแสใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่น่ังไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง 

 ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณ

นําไปสูการขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ  ซึ่งเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ  แลว

อนุรักษไวอีกหลายชนิด  ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง  และสมอไทย

ในพระที่ น่ังอัมพรสถานมงคล  ในขณะเดียวกันก็ไดมีการพัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษา

พันธุกรรมของพืชเอกลักษณในสภาวะปลอดเชื้อในอุณหภูมิต่ํา เพ่ือใหสามารถนํามาใชประโยชน

ไดในอนาคต จนทําใหเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมี

เน้ือเยื่อขนุนที่รอดชีวิตอยูได 23 เปอรเซ็นต  

  
พ.ศ. 2529 ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย 

  มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เพ่ือเตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน

เปาหมายคือ หวายขอดํา หวายน้ําผึ้ง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกํา

พวน หวายงวย และหวายขี้เส้ียน เม่ือขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา และหวายตะคา

ทองแลว ก็ไดพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหทําการทดลองปลูกตนหวายเหลานั้นในปา

ยางนาใกลพระตําหนักเรือนตน สวนจิตรลดา และมีพระราชดําริใหทดลองปลูกที่ศูนยศึกษา

การพัฒนาหวยฮองไครอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม และที่ศูนยศึกษาการ

พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร อีกดวย 
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 การดําเนินงานเกี่ยวกับหวายไดมีการขยายผลไปสูความรวมมือระหวางโครงการสวน

พระองคฯ สวนจิตรลดา สํานักพระราชวัง กับสวนราชการจังหวัดตรัง จัดทําแปลงรวบรวมพันธุ

หวายขึ้นในพื้นที่ 1,000 ไร ที่ตําบลปะเหลียน อําเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เม่ือป พ.ศ. 2532 

และไดนอมเกลาฯ ถวายเปนสวนหวายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่ง

นอกจากจะเปนสถานที่อนุรักษพันธุหวายชนิดตาง ๆ ของประเทศไทยแลว ยังไดใชเปน

สถานศึกษา วิจัย และขยายพันธุหวายเศรษฐกิจ เพ่ือใหผลประโยชนถึงประชาชนอยาง

กวางขวางดวย 

       

 
พ.ศ.  2529 สวนพืชสมุนไพร 
 ในป พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให 
จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา  เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมา

ปลูกเปนแปลงสาธิต  และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ  ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี

การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร  โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน 
 

       
 

พ.ศ. 2531 ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น 

  เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ใหดําเนินการผสมพันธุ

ผักสองชั้น (double hybridization) พรอมกันไปทั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ และในหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชของโครงการสวนพระองคฯ สวน

จิตรลดา  
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 ทรงสืบตองานอนรุักษพันธุกรรมพืช 
 

 เม่ือเดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงมีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการโครงการ

สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให

โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ฝายวิชาการ สํานักพระราชวัง เปนผูดําเนินการสําหรับ

งบประมาณดําเนินงานนั้น   สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ  ไดสนับสนุนใหกับโครงการสวนพระองค  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ  โดยจัดสรางธนาคารพืชพรรณขึ้นในป พ.ศ. 2536  สําหรับการเก็บรักษา

พันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานทุกกิจกรรมตาม

กรอบของแผนแมบทของอพ.สธ.จนกระทั่งป พ.ศ. 2551 อพ.สธ. จึงไดรับงบประมาณจาก

สํานักพระราชวังเพ่ือดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของอพ.สธ. ตามกรอบแผนแมบทระยะ 5 ป

ที่ ส่ี (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) ในฐานะหนวยงานหนึ่งของสํานัก

พระราชวัง 

     


