โครงการอนุรกั ษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
(อพ.สธ.)

เปาหมาย
เพื่อพัฒนาบุคลากร
อนุรักษและพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ใหเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย
วัตถุประสงค
- ใหเขาใจและเห็นความสําคัญของพันธุกรรมพืช
- ใหรว มคิด รวมปฏิบัติ จนเกิดประโยชนถึงมหาชนชาวไทย
- ใหมรี ะบบขอมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันไดทั่วประเทศ
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ความเปนมาของ อพ.สธ.

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับการอนุรักษพันธุกรรมพืช
พ.ศ. 2503 ทรงพยายามปกปกยางนา
ในฤดูรอนเกือบทุกป พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับ
แรม ณ วังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ันธ ในระยะแรกเสด็จพระราชดําเนินโดย
รถไฟ ตอมาเสด็จฯโดยรถยนต เมื่อเสด็จฯ ผานอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี สองขางทางมีตน
ยางขนาดใหญขึ้นอยูมาก มีพระราชดําริที่จะสงวนบริเวณปาตนยางนี้ไวเปนสวนสาธารณะดวย
พระราชทรัพย แตไมสามารถจัดถวายตามพระราชประสงคเพราะมีราษฎรเขามาทําไรทําสวน
ในบริเวณนั้นมาก จะตองจายเงินทดแทนในการจัดหาทีใ่ หมในอัตราที่ไมสามารถจัดได
พ.ศ. 2504 ปาสาธิตทดลอง
เมื่อไมสามารถดําเนินการปกปกรักษาตนยางนาที่อําเภอทายางได จึงทรงทดลองปลูก
ตนยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากตนยางนาในเขตอําเภอทายาง ในกระถางบนพระ
ตําหนักเปยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกตนยางนาเหลานั้น ในแปลงทดลองปาสาธิต
ใกลพระตํ าหนักเรือนตน สวนจิตรลดา พรอมขาราชบริพาร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.
2504 จํานวน 1,250 ตน ตนยางที่ทายางสูญสิ้นแตพันธุกรรมของยางนาเหลานั้นยังอนุรักษไว
ไดที่สวนจิตรลดา
ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพรรณไมจากภาคตาง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกใน
บริเวณที่ประทับสวนจิตรลดา เพื่อใหเปนที่ศึกษาพรรณไมของนิสิต นักศึกษาแทนที่จะตอง
เดินทางไปทั่วประเทศ

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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พ.ศ. 2528 ทรงใหใชเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษพืช
ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอม
ดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเปดอาคาร
หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา และมีพระราช
กระแสใหอนุรักษตนขนุนหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง
ความสําเร็จของการใชวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ขยายพันธุขนุนไพศาลทักษิณ
นําไปสูการขยายพันธุตนไมที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเปนพืชเอกลักษณของพระราชวังตาง ๆ แลว
อนุรักษไวอีกหลายชนิด ไดแก พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยูในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทย
ในพระที่ นั่ ง อั ม พรสถานมงคล ในขณะเดี ย วกั นก็ ได มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารเก็ บรั กษา
พันธุกรรมของพืชเอกลักษณในสภาวะปลอดเชื้อในอุณหภูมิต่ํา เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชน
ไดในอนาคต จนทําใหเก็บรักษาเนื้อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ -196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลวมี
เนื้อเยื่อขนุนที่รอดชีวิตอยูได 23 เปอรเซ็นต

พ.ศ. 2529 ทรงใหอนุรักษพันธุกรรมหวาย
มีพระราชดําริใหอนุรักษและขยายพันธุหวายชนิดตาง ๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อเตรียมการแกปญหาการขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจและเปน
เปาหมายคือ หวายขอดํา หวายน้ําผึ้ง หวายตะคาทอง หวายหอม หวายแดง หวายโปง หวายกํา
พวน หวายงวย และหวายขี้เสี้ยน เมื่อขยายพันธุไดตนที่สมบูรณของหวายขอดํา 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 เมื่อป พ.ศ. 2532
และได น อ มเกลา ฯ ถวายเป น สวนหวายเฉลิ มพระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ า อยู หัว ซึ่ ง
นอกจากจะเป น สถานที่ อ นุ รั ก ษ พั น ธุ ห วายชนิ ด ต า ง ๆ ของประเทศไทยแล ว ยั ง ได ใ ช เ ป น
สถานศึ ก ษา วิ จั ย และขยายพั น ธุ ห วายเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให ผ ลประโยชน ถึ ง ประชาชนอย า ง
กวางขวางดวย

พ.ศ. 2529 สวนพืชสมุนไพร
ในป พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชดําริใหมีการอนุรักษพันธุกรรมหวายแลว ยังไดให
จัดทําสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรมา
ปลูกเปนแปลงสาธิต และรวบรวมขอมูล สรรพคุณ ตลอดจนการนําไปใชประโยชน กับทั้งใหมี
การศึกษาขยายพันธุสมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพรความรูที่ไดสูประชาชน

พ.ศ. 2531 ทรงใหพัฒนาพันธุผักโดยการผสมสองชั้น
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว มีพระราชกระแสกับหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ใหดําเนินการผสมพันธุ
ผักสองชั้น (double hybridization) พรอมกันไปทั้งศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดํ าริ และในห องปฏิ บั ติ การเพาะเลี้ ยงเนื้ อ เยื่ อ พื ช ของโครงการส ว นพระองค ฯ สวน
จิตรลดา
แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงสืบตองานอนุรักษพันธุกรรมพืช
เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระราชดําริกับนายแกวขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผูอํานวยการโครงการ
สวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ใหดําเนินการอนุรักษพืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให
โครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดา ฝายวิชาการ สํานักพระราชวัง เปนผูดําเนินการสําหรับ
งบประมาณดํ าเนินงานนั้น สํา นั ก งานคณะกรรมการพิ เศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ได ส นั บ สนุ น ให กั บ โครงการส ว นพระองค สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ในงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่อ งมาจาก
พระราชดําริ โดยจัดสรางธนาคารพืชพรรณขึ้นในป พ.ศ. 2536 สําหรับการเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชที่เปนเมล็ดและเนื้อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณดําเนินงานทุกกิจกรรมตาม
กรอบของแผนแมบทของอพ.สธ.จนกระทั่งป พ.ศ. 2551 อพ.สธ. จึงไดรับงบประมาณจาก
สํานักพระราชวังเพื่อดําเนินงานในกิจกรรมตาง ๆ ของอพ.สธ. ตามกรอบแผนแมบทระยะ 5 ป
ที่ สี่ (ตุ ล าคม พ.ศ. 2549 – กั น ยายน พ.ศ. 2554) ในฐานะหน ว ยงานหนึ่ ง ของสํ า นั ก
พระราชวัง

แนวทางการดําเนินงานอพ.สธ. ระยะ 5 ปที่หา (ตุลาคม พ.ศ. 2554-กันยายน พ.ศ. 2559)

