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 ตัวอย่างผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริในกิจกรรมของ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ 2558 
 

กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
 

ด ำเนินงำนโดยกองทัพอำกำศ 

 ธนาคารเมล็ดพันธุพ์ืช อพ.สธ. – ทอ. 
 การจัดต้ังธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. – ทอ. ด าเนินงานมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2557 มี
แนวคิดจากการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชท่ี Svalbard Global Seed Vault ประเทศนอร์เวย์ ท่ีใช้
ประโยชน์ความเย็นจากน้ าแข็งเพื่อประหยัดพลังงานในการเก็บรักษา โดยท่ัวไปวิธีการรักษาพันธุ์กรรม
พืชท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับกันท่ัวโลก โดยเฉพาะพันธุกรรมท่ีอยู่ในรูปของเมล็ด ท่ีสามารถลด
ความช้ืนและเก็บรักษาไว้ได้นานโดยยังสามารถ คงความงอกได้แม้จะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานาน 
โดยการเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของธนาคารเมล็ดพันธุ์ (seed gene bank) อาศัยหลักวิชาการท่ีส าคัญ
คือ การเก็บในท่ีความช้ืนอากาศและอุณหภูมิต่ า จะสามารถรักษาความมีชีวิตเมล็ดพันธุ์ได้นานแตกต่าง
กัน การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ในห้องฉนวนภายใต้โถงพระมหาธาตุเจดีย์  นภพลภูมิสิริ พื้นประมาณ 1 ,500 
ตารางเมตร ซึ่งต้ังอยู่บนยอดดอยอินทนนท์มีความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 2 ,565 เมตร อยู่
ภายใต้การดูแลของกองทัพอากาศ  

 
 

 วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ ของ
พืช 4 กลุ่ม ได้แก่ พืชอาหาร พืชใช้เนื้อไม้ส าหรับท าโครงสร้างท่ีอยู่อาศัย พืชเส้นใย และพืชสมุนไพร ซึ่ง
เป็นแหล่งเก็บพันธุกรรมของพืชปัจจัย 4 ท่ีด าเนินงานโดยกองทัพอากาศ เป็นการรักษาฐานความมั่นคง
ทางทรัพยากรของชาติ นอกจากนี้จะใช้เป็นแหล่งศึกษา -วิจัยเทคนิคการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์แบบ
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ประหยัดพลังงานโดยใช้ประโยชน์จากอุณหภูมิต่ า และคงท่ีบนยอดดอยอินทนนท์ ในการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์พืชในห้องฉนวนท่ีมีการก าจัดความช้ืนท่ีสูงออกไป และในอนาคตทางกองทัพอากาศจะมีแผนงาน
ในการใช้พลังงานทดแทนส าหรับโครงการดังกล่าว ปัจจุบันภายใต้พระมหาธาตุเป็นห้องโถงมีเสาจัดวาง
เป็นระเบียบตามแบบการก่อสร้าง บางส่วนใช้เก็บของเป็นบางส่วน มีประตูเหล็กม้วนจ านวน 2 ประตู 
ติดต้ังตู้เก็บเมล็ดพันธุ์พืช  ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนแล้วเสร็จ เพื่อทดลองเก็บค่าอุณหภูมิและ
ความช้ืนของอากาศตลอดปีต่อไป ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์พืชพร้อมทดลองเก็บเมล็ดพันธุ์พืช มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าน้อย เมื่อเทียบกับการท่ีต้องใช้ระบบท่ีมีเครื่องท าความเย็น เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนสัมพัทธ์ให้ได้ตามเกณฑ์ ปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ให้มีความมั่นคงและปลอดภัย ปรับปรุง
พื้นท่ีทางเดินรอบโถงห้องทดลองและปรับปรุงระบบไฟฟ้า  
 

 

 
สภาพทั่วไปและห้องใต้ฐานของพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริพื้นที่ 1,500 ตรม. 
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สภาพทั่วไปและห้องใต้ฐานของพระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริพื้นที่ 1,500 ตรม. 

 

 

 

 
สภาพทั่วไปหลังจากได้จัดสร้างห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ชุดที่ 1 จ านวน 2 ห้อง  

 
 ลักษณะห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีจ านวน 2 ห้อง ฝาผนังติดกัน ท าด้วยแผ่นฉนวนหนา
ประมาณ 4 นิ้วด้านหน้าของแต่ละห้องมีตู้ควบคุมการท างาน  แผงวงจรไฟฟ้าภายในตู้ควบคุม 
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จอแสดงผลการท างานในระบบต่าง ๆ ระบบลดความช้ืนในอากาศท่ีอยู่ด้านหลังของตู้ ภายห้องมีช้ันวาง
เพื่อใช้เก็บกล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ และกล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ ลักษณะห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และ
ต าแหน่งการติดต้ัง เป็นห้องท่ีมีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.5 เมตร  จ านวน 3 ห้อง ท่ี
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนสัมพัทธ์ได้ โดยมีชุดแผ่นฉนวนส าหรับห้องเย็น PS 3 นิ้ว มีขนาด
ห้องโดยรวม กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 2.5 เมตร ชุดอุปกรณ์ระบบส่งผ่านความเย็น 
ประกอบด้วย ชุดพัดลมดูดอากาศเข้าออกห้อง พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า และชุดระบบควบคุมการลด
ความช้ืนในอากาศ ประกอบด้วย  เครื่องลดความช้ืน ระบบควบคุมไฟฟ้า 
 ภาพรวมการด าเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. – ทอ. ในปีงบประมาณ 2558 เป็นการ
ปรับปรุงระบบห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมี
แผนท่ีจะเริ่มด าเนินการเก็บเมล็ดพันธุ์ในปีงบประมาณ 2559  
 
ด ำเนินงำนโดยกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุพ์ืช 

 ด าเนินการปลูกรวบรวมแปลงอนุรักษ์ไม้ดอกหอม อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์
ธาน ี

ผลการด าเนินงาน 
 ด าเนินการส ารวจและซ่อมบ ารุงพันธุ์ไม้ดอกหอมท่ีคงเหลือภายในแปลงจ านวน 20 วงศ์ 45 
ชนิด 250 ต้น เพื่อเก็บรวบรวมและขยายพันธุกรรมพืชไม้ดอกหอม 

 

   

   
ภาพกิจกรรมที่ด าเนินงาน ประจ าปี 2558 
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ภาพกิจกรรมที่ด าเนินงาน ประจ าปี 2558 

ด ำเนินงำนโดยองค์กำรเภสัชกรรม 

 โครงการการจัดการสวนสมุนไพร-ไม้หอม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนรุักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 2. เพื่อเป็นการบ ารุงรักษาต้นสมุนไพรให้คงสภาพและพร้อมใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ 

 3. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์สมุนไพรและดูแลส่ิงแวดล้อม 

 4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพืน้ท่ีอย่างยั่งยืน 

 5. เพื่อรณรงค์และลดภาวะโลกร้อน ลดการบุกรุกท าลายป่า 

พื้นที่เป้าหมาย 

 พื้นท่ีองค์การเภสัชกรรม อ าเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรีจ านวน 38 ไร่ และ จัดปลูก

พุทธรักษาดอกสีแดง จ านวน 7 ไร่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ 

เป้าหมาย 
 จ านวนของสมุนไพรที่ปลูกไว้จ านวน 24 กลุ่ม  เป้าหมายเชิงคุณภาพสมุนไพรไม้หอมได้รับการ
ส ารวจและปลูกทดแทนต้นท่ีสูญหายพร้อมได้รับการบ ารุง รักษาให้เจริญเติบโต  คงสภาพสวยงาม 
ผลการด าเนินงาน 
 ได้ด าเนินการส ารวจสมุนไพรไม้หอมท่ีได้ปลูกไว้ตามกลุ่มโรค  จ านวน 24 กลุ่ม พื้นท่ี 38 ไร่ 
บริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นท่ีองค์การเภสัชกรรม อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และ
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หลังจากส ารวจแล้วได้ด าเนินการปลูกทดแทนสมุนไพรไม้หอม โดยก าหนดปลูกเป็นไม้ยืนต้นทดแทนต้น
ท่ีสูญหายไปจ านวน 103 ชนิด ๆ ละ 3 ต้น รวม 301 ต้น พร้อมท้ังจัดท าป้ายช่ือต้นไม้พร้อมแจ้ง
สรรพคุณการรักษา  รวมถึงได้จัดท าการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกพุทธรักษาดอกสีแดง ซึ่งเป็นพืช
สมุนไพรท่ีสอดคล้องกับการผลิตยาขององค์การเภสัชกรรม โดยพุทธรักษาดอกสีแดงเป็นสมุนไพรท่ี
องค์การเภสัชกรรมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา Fitoplexเป็นยาบ ารุง และรักษาโรคมะเร็ง ได้ปลูกไว้
จ านวน 7 ไร่ ๆ ละ 2,000 ต้น รวมปลูกไว้ทั้งส้ิน 14,000 ต้น 
 

  
สารภี พุทธรักษาดอกสีแดง 

        

 โครงการ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร ์

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในโครงการ เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา 

 2. เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นท่ีขององค์การเภสัชกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 3. เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดสภาวะการเปล่ียนแปลงบรรยากาศโลก ช่วยดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนในอากาศ 

 4. เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีตัวอย่างตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 5. เพื่อรายงานผลการดูแลรักษาให้กับ อพ.สธ. และถวายรายงานแด่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

 
พื้นที่เป้าหมาย 
 พื้นท่ีองค์การเภสัชกรรม อ าเภอหนองใหญ่  จังหวัดชลบุรี จ านวน 8,400 ต้น ในพื้นท่ี 84 ไร่ 
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เป้าหมาย 
 จ านวนต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ 8,400 ต้น เป้าหมายเชิงคุณภาพส ารวจและตรวจสอบต้นท่ี
คงเหลือ และปลูกทดแทนต้นท่ีสูญหาย พร้อมท้ังได้รับการบ ารุง รักษาให้เจริญเติบโต   
ผลการด าเนินงาน 
 องค์การเภสัชกรรม ได้ด าเนินการปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2555 
จ านวน 8,400 ต้น ในเนื้อที่ 84 ไร่ ซึ่งในการปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ ต้องด าเนินการรายงานให้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทราบซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ด าเนินการส ารวจ วัดขนาดต้น รวมถึงออกเลขรหัสต้นและจัดท า
ป้ายบอกรหัสต้นท่ีได้ท าการส ารวจ ท้ังนี้ได้ด าเนินการส ารวจ และแจ้งผลให้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ ทราบแล้วโดยมีต้นมเหสักข์รอด 2,885 ต้น ตาย 1,315 ต้น ต้นสักสยามินทร์ รอด 3,168 ต้น ตาย 
1,032 ต้น รวมรอด 6,053 ต้น ตายจ านวน 2,347 ต้น องค์การเภสัชกรรม ได้แจ้งให้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทราบและได้ด าเนินการจัดหาต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ในส่วนท่ีตายมาด าเนินการปลูก
ทดแทนให้ พร้อมรหัสต้นใหม่ รวมถึงจะได้รับค่าบ ารุงรักษาจากทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
เป็นเงิน 306,852 บาท ซึ่งเป็นค่าบ ารุงรักษาในปีท่ี 3 
 

  
ภาพแสดง แปลงปลูก ต้น มเหสักข์-สักสยามินทร ์

 
ด ำเนินงำนโดย องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ 

 โครงการ “รวมใจภักด์ิปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร”์ 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 2. เป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ต้นสักท่ีมีอายุยืนยาว และขนาดล าต้นใหญ่ท่ีสุดในโลก และต้นสัก 

ท่ีสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้ปลูกไว้ ให้คงอยู่สืบไป 
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 3. เพื่อบ ารุงรักษาแปลงปลูกมหสักข์-สักสยามมินทร์ 

 

ผลการด าเนินงาน 

 ปลูกดูแลรักษามเหสักข์-สักสยามินทร์ที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปี 2555 และปี 2556 จ านวน 11,500 ต้น 

ในพื้นท่ีของ อ.อ.ป. ดังนี้ 

  - สวนป่าพบพระ อ าเภอพบพระ จังหวัดตาก ปลูกเมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2555จ านวน 

1,100 ต้น พื้นท่ี 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้ 

o อัตราการรอดตาย 96.55 % 

o ความโตเส้นรอบวงเฉล่ีย 22.82 เซนติเมตร 

o ความสูงเฉล่ีย 572.90 เซนติเมตร 

  - สวนป่าแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ปลูกเมื่อวันท่ี 6 กันยายน 2555 

จ านวน 1,100 ต้น พื้นท่ี 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้ 

o อัตราการรอดตาย 90.63 % 

o ความโตเส้นรอบวงเฉล่ีย9.805 เซนติเมตร 

o ความสูงเฉล่ีย 293 เซนติเมตร 

  - สวนป่าห้วยน้ าขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปลูกเมื่อ 12 ตุลาคม 2555 

จ านวน 1,100 ต้น พื้นท่ี 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้ 

o อัตราการรอดตาย 88.45 % 

o ความโตเส้นรอบวงเฉล่ีย4.3 เซนติเมตร 

o ความสูงเฉล่ีย 157.4เซนติเมตร 

  - สวนป่ากาญจนดิษฐ์ อ าเภอดอนสัก จังหวัดกระบี่ ปลูกเมื่อ 29 มีนาคม 2556 

จ านวน 1,100 ต้น พื้นท่ี 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้ 

o อัตราการรอดตาย 75% 

o ความโตเส้นรอบวงเฉล่ีย25.1 เซนติเมตร 

o ความสูงเฉล่ีย 643.5 เซนติเมตร 

  - สวนป่าลาดกระทิง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ปลูกเมื่อวันท่ี 23 

พฤษภาคม 2556 จ านวน 1,100 ต้น พื้นท่ี 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้ 

o อัตราการรอดตาย 100 % 

o ความโตเส้นรอบวงเฉล่ีย 20.17 เซนติเมตร 
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o ความสูงเฉล่ีย 537.5 เซนติเมตร  

  - สวนป่าช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกเมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน 2556 

จ านวน 1,100 ต้น พื้นท่ี 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้ 

o อัตราการรอดตาย 70.18 % 

o ความโตเส้นรอบวงเฉล่ีย 8.76 เซนติเมตร 

o ความสูงเฉล่ีย 154.11 เซนติเมตร 

  - สวนป่าห้วยระบ า อ าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ปลูกเมื่อ 21 มิถุนายน 2556 

จ านวน 1,700 ต้น พื้นท่ี 17 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้ 

o อัตราการรอดตาย 95 % 

o ความโตเส้นรอบวงเฉล่ีย8.55 เซนติเมตร 

o ความสูงเฉล่ีย 155.36 เซนติเมตร 

  - สวนป่าภูสวรรค์ อ าเภอเมือง จังหวัดเลย ปลูกเมื่อ 2 สิงหาคม 2556 จ านวน 1,100 

ต้น พื้นท่ี 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้ 

o อัตราการรอดตาย 62.64 % 

o ความโตเส้นรอบวงเฉล่ีย 10.09 เซนติเมตร 

o ความสูงเฉล่ีย 171.44 เซนติเมตร 

  - สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 2556 จ านวน 1,000 

ต้น พื้นท่ี 9.9 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้ 

o อัตราการรอดตาย 92.5 % 

o ความโตเส้นรอบวงเฉล่ีย2.129 เซนติเมตร 

o ความสูงเฉล่ีย 235.4 เซนติเมตร 

  - ส านักงานสวนป่า 111 แห่ง ท่ัวประเทศ ปี 2555 -2556 สวนป่าละ 9 ต้น มีอัตรา

การเจริญเติบโต ดังนี้ 

o อัตราการรอดตาย 99.07 % 

o ความโตเส้นรอบวงเฉล่ีย13.68 เซนติเมตร 

o ความสูงเฉล่ีย 325.89 เซนติเมตร 
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ภาพแสดง สวนป่าพบพระจ.ตาก ปลูกด้วยระบบวนเกษตร โดยให้เกษตรกรดูแลรักษา  

และสวนป่าได้ด าเนินการวัดความเจริญเติบโต และป้องกันไฟป่า 

 
ภาพแสดง  สวนป่าแม่เมาะ จ.ล าปาง บ ารุงรักษาต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์  

เมื่อวันท่ี 3 มิถุนายน 2558 

 
ภาพแสดง  สวนป่าห้วยน้ าขาว จ.กระบี่ วัดความเจริญเติบโต และด าเนินการปลูกด้วยระบบวนเกษตร 
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ภาพแสดง  สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี ด าเนินการปลูกด้วยระบบวนเกษตร 

 

 
ภาพแสดง  สวนป่าลาดกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา ปลูกด้วยระบบวนเกษตร ให้เกษตรกรดูแลรักษา 

ต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์ 
 

 
ภาพแสดง  สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย บ ารุงต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์ 
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ภาพแสดง  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ บ ารุงดูแลรักษาแปลงปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ 
 

 
ภาพแสดง  สวนป่าทุ่งเกวียน จ.ล าปาง ดูแลต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์ จ านวน 100 ต้น ท่ีปลูกใน

โครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ ท่ีปลูกในพื้นท่ีสวนป่าท่ัวประเทศ 
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ภาพแสดง  สวนป่าแม่สิน – แม่สูง จ.แพร่ ดูแลรักษา ก าจัดวัชพืช ต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์  

ท่ีปลูกบริเวณ ส านักงานสวนป่า จ านวน 9 ต้น 
 

 
ภาพแสดง  สวนป่าแม่สรอย จ.แพร่ ได้ด าเนินการก าจัดวัชพืช ต้นสักมเหสักข์ – สักสยามินทร์ 

เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 
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ด ำเนินงำนโดย สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

 โครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนรุักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพื่อรวบรวมเช้ือพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นแหล่งใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษา และการอนุรักษ์ใน
รูปแบบของเมล็ดและสภาพแปลงปลูก 
 
ผลการด าเนินงาน 
 จากการส ารวจพื้นท่ีท่ัวประเทศ ได้รวบรวมตัวอย่างท้ังส่วนเมล็ดเพื่อเก็บรักษาในธนาคารเมล็ด 
ต้นท่ีมีชิวิต ประมาณ 200 ชนิด ส่วนท่ีเป็นเมล็ดชนิดท่ีลดความช้ืนได้มากน าไปทดลองเก็บรักษาโดยใช้
อุณหภูมิต่ า  ส่วนเช้ือพันธุ์ท่ีไม่มีเมล็ดในขณะท่ีส ารวจหรือเป็นพืชท่ีเมล็ดไม่สามารถลดความช้ืนมากได้ 
ได้ปลูกในสภาพมีชีวิต  เช้ือพันธุ์เหล่านี้เก็บรักษาเพื่อใช้เป็นแหล่งเช้ือพันธุ์และเตรียมไ ว้จัดแสดงใน
อาคารการจัดแสดงเกษตรเสมือนจริงและอาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท่ีก าลังอยู่ในระหว่างการจัดท าต่อไป 
 

 
ภาพเมล็ดเทียนนางคาร์ 

 
 ภาพการศึกษาระยะต่าง ๆ ของเมล็ดเทียนนางคาร์ ( Impatiens  kerriaeCraib) ท่ีเก็บจาก
ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และดอยตุง จังหวัดเชียงราย น ามาศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดและการ
เก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่ า 
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ภาพต้นชมพูสิริน 

 การเก็บข้อมูลและศึกษาการขยายพันธุ์ของต้นชมพูสิริน ( Impatiens sirindhorniae 
Triboun&Suksathan) พรรณไม้ท่ีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
จากพื้นท่ีเก็บตัวอย่างต้นแบบในจังหวัดกระบี่ เพื่อน ามาศึกษาขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจ านวน 

 

 
ภาพแสดงการเพาะเมล็ดพืชต้นกล้าพืชท่ีเก็บรวบรวมได้เพื่อปลูกรวบรวม 

เป็นเช้ือพันธุกรรมพืชของประเทศ 
 
ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

 แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง 
 แปลงไม้ผลพื้นเมืองประกอบด้วยไม้ผลพื้นเมือง 25 ชนิด จ านวน 303 ต้น (ตารางท่ี 1) ปลูก ณ 
แปลงรวบรวมพันธุ์ ส านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้รับการเขตกรรมแบบมาตรฐานตลอดท้ังปี ได้แก่ การก าจัดวัชพืช การให้น้ า การใส่ปุ๋ย 
การจัดทรงพุ่มและการตัดแต่งกิ่ง และการป้องกันก าจัดศัตรูพืช ท าให้ต้นไม้ผลพื้นเมืองในแปลงมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่ปลูกในแปลง (ภาพที่ 1-9) อย่างไรก็ตามพบว่าไม้ผลพื้นเมืองบางชนิด
ได้รับผลกระทบจากการเข้าท าลายของโรคและแมลง ได้แก่ ชมพูมะเหมี่ยว (ภาพท่ี 6) และมิราเคิล 
(ภาพที่ 8) 
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ภาพที่ 1  แปลงไม้ผลพื้นเมืองท่ีปลูกเมื่อต้นปี 2557 ปัจจุบันอายุ 2 ปี 
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ภาพที่ 2  ต้นล าดวนในแปลงรวบรวมพันธุ์อายุ 2 ปี 
 

 
 

ภาพที่ 3  ต้นละมุดเขมรในแปลงรวบรวมพันธุไ์มผ้ลพื้นเมืองอายุ 2 ปี 
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ภาพที่ 4  ต้นนมแมวในแปลงรวบรวมพันธุไ์ม้ผลพื้นเมืองอายุ 2 ปี 
 

 
 

ภาพที่ 5  ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ในแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง 
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ภาพที่ 6  ต้นชมพู่มะเหมี่ยวในแปลงรวบรวมพันธุไ์ม้ผลพื้นเมืองอายุ 2 ปี 
 

 
 

ภาพที่ 7  ต้นหมากยางต้นในแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองอายุ 2 ปี 
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ภาพที่ 8  ต้นมิราเคิลในแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองอายุ 2 ปี 
 

 
 

ภาพที่ 9  ต้นหว้าในแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมืองอายุ 3 ปี 
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ตารางที่ 1  ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ และจ านวนต้นของไม้ผลพื้นเมืองในแปลงรวบรวมพันธุ์ 
ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร์ จ านวน (ต้น) 

มะตูม Aegle marmelos (Linn.) Corr. 10 
มะกอกน้ า Elaeocarpus hygrophilus Kurz. 10 
มะม่วงหาวมะนาวโห ่ Carissa carandas L. 10 
นมแมว Uvaria rufa Blume 6 
ล าดวน Melodorum fruticosum Lour. 9 
ละมุดเขมร Pouteria campechiana (Kunth) Baehni. 8 
ชมพู่มะเหมี่ยว Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry 7 
หมากยางต้น Chrysophyllum cainito L. 9 
หมากยางเครือ Willughbeia edulis Roxb. 10 
มิราเคิล Synsepalum dulcificum Daniell. 9 
ตะลิงปลิง Averrhoa bilimbi Linn. 10 
ชะมวง Garchaa cowo Roxb. 10 
มะดัน Garcinia schomburgkiana Pierre 10 
สะมอไทย Terminalia chebula Retz. 10 
ตะโกนา Drospvros rhodocalyx Kurz. 8 
มะขามป้อม Phyllanthus emblica Linn. 10 
มะไฟ Baceaurea ramiflora Lour. Syn. B. sapida Muell. 3 
มะขาม Tamarindus indica Linn. 10 
คายข้าว Uvaria hirsute Jack 10 
มะพลับ Diospyros malabarica (Desr) Kostel var. siamensis 

(Hochr) Phengklai 
5 

มะยงชิด Bouea macrophylla Griffith 10 
หว้า Syzygium cumini (Linn.) Skeels 10 
มะหาด Artocarpus lakoocha Roxb. 6 
มะเม่า Antidesma ghaesembilla Gaertn. 100 
ช ามะเลียง Lepisanthes fruticosa Leenh. 3 
 
 ด้านการเจริญเติบโตทางล าต้นของไม้ผลพื้นเมืองในแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้ท าการบันทึกขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นของไม้ผลแต่ละต้นด้วยเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ บริเวณล าต้นเหนือผิวดินประมาณ 
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10 เซนติเมตร ท าการบันทึกเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม ถึง กันยายน)  ได้ผลการ
บันทึกดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉล่ียขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นของไม้ผลพื้นเมืองบางชนิดในแปลงรวบรวมพันธุ์ 

ชนิดของไม้ผล
พื้นเมือง 

จ านวนต้น 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (มิลลิเมตร) 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ค่าเฉล่ีย 
นมแมว 10 18.97 20.90 22.29 20.72 
ชมพู่มะเหมี่ยว 7 14.34 14.53 14.78 14.55 
ล าดวน 10 16.62 17.42 19.60 17.88 
หมากยางต้น 9 12.97 13.62 14.19 13.59 
ละมุดเขมร 9 17.97 18.22 19.24 18.48 
มิราเคิล 9 19.69 19.86 20.15 19.90 
ช ามะเลียง 3 15.45 16.21 18.93 16.86 
มะหาด 9 34.16 34.85 44.82 37.94 
หว้า 9 15.49 15.97 17.04 16.17 
 

การเก็บรวบรวมและอนุบาลต้นกล้าไม้ผลพื้นเมือง 
 ในปีนี้ทางโครงการฯ ได้มีโอกาสเก็บรวบรวมไม้ผลพื้นเมืองเพิ่มเติมอีกหลายชนิด (ภาพท่ี 10) 
ได้แก่  

1. มะเม่า พันธุ์ ฟ้าประทาน ชมพูภูพาน บราซิล วารินทิพย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสวน
ครูต้อย วารินช าราบ บ้านเกษตรสมบูรณ์  

2. มะหาดผลใหญ่ เก็บเมล็ดได้จากพื้นท่ีป่าของส านักงานไร่ฝึกทดลองฯ  
3. มะหาดผลเล็ก เก็บเมล็ดจากวัดบ้านแมด 
4. บักยางเครือ ซื้อผลผลิตจากตลาดและเก็บเมล็ด 
5. หมากยางต้น  
6. ค้อ มีทรงผลแบบรูปหัวใจ (ovate) สีส้มเหลือง มีรสชาติฝาด เปลือกบาง เนื้อบาง และมี

เมล็ดโต ขนาดผลกว้างประมาณ 5-6 เซนติเมตร ยาว 5-6 เซนติเมตร น้ าหนักเฉล่ีย 100 กรัม/ผล (ภาพ
ท่ี 11) 
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ภาพที่ 10  ลักษณะเมล็ดของไม้ผลพื้นเมืองท่ีน ามาเพาะต้นกล้า 
 

 
 

ภาพที่ 11  ลักษณะของผลค้อ 
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 นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังด าเนินการอนุบาลต้นกล้าไม้ผลพื้นเมืองอีกหลายชนิด ส าหรับการ
อนุรักษ์และการแจกจ่ายให้กับผู้สนใจปลูกไม้ผลพื้นเมือง ดังแสดงในตารางท่ี 3 และภาพที่ 12-27 
 
ตารางที่ 3  รายช่ือและจ านวนต้นกล้าท่ีได้รับการอนุบาลในเรือนเพาะช า 

ล าดับท่ี ช่ือ จ านวน (ต้น) 
1 ผีผ่วน 24 
2 มะเม่า 39 
3 มะม่วงหาวมะนาวโห ่ 800 
4 ช ามะเลียง 270 
5 หว้า 157 
6 หมากยางต้น 37 
7 ละมุดเขมร 45 
8 มิราเคิล 2 
9 กล้วยน้อย 2 
10 ล าดวน 3 
11 มะตูม 17 
12 มะสัง 89 
13 มะหาด 5 
14 เม็ก 2 
15 ค้อหนาม 80 
16 มะขามป้อม 19 
17 สมอ 24 
18 คายข้าว 2 
19 ตะขบ 3 
20 หมากยางเครือ 6 
21 มะหวด 33 
22 หว้าผลใหญ่ 20 

 



502 
 

    
 

ภาพที่ 12  ต้นกล้ามะเม่า (ซ้าย) และผีผ่วน (ขวา) ในเรือนเพาะช า 
 

 
 

ภาพที่ 13  ต้นกล้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ในเรือนเพาะช า 
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ภาพที่ 14  ต้นกล้าช ามะเลียงในเรือนเพาะช า 
 

   
 

ภาพที่ 15  ต้นกล้าหว้า (ซ้าย) และละมุดเขมร (ขวา) ในเรือนเพาะช า 
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ภาพที่ 16  ต้นกล้าเม็ก (ซ้าย) และมิราเคิล (ขวา) ในเรือนเพาะช า 
 

 
 

ภาพที่ 17  ต้นกล้าหมากยางต้นในเรือนเพาะช า 
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ภาพที่ 18  ต้นกล้าสมอ (ซ้าย) และหมากยางเครือ (ขวา) ในเรือนเพาะช า 
 

 
 

ภาพที่ 19  ต้นกล้าตะขบในเรือนเพาะช า 
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ภาพที่ 20  ต้นกล้าคายข้าวในเรือนเพาะช า 
 

 
 

ภาพที่ 21  ต้นกล้ามะขามป้อมในเรือนเพาะช า 
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ภาพที่ 22  ต้นกล้ามะหวดในเรือนเพาะช า 
 

 
 

ภาพที่ 23  ต้นกล้าหว้าใหญ่ในเรือนเพาะช า 
  



508 
 

   
 

ภาพที่ 24  ต้นกล้ากล้วยน้อย (ซ้าย) และมะตูม (ขวา) ในเรือนเพาะช า 
 
 

 
 

ภาพที่ 25  ต้นกล้าล าดวนในเรือนเพาะช า 
  



509 
 

 
 

ภาพที่ 26  ต้นกล้ามะหาดในเรือนเพาะช า 
 

 
 

ภาพที่ 27  ต้นกล้ามะสังในเรือนเพาะช า 
 



510 
 

 สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ 
 1 งานส ารวจ 
  1.1 สร้างสวนบัวเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเรือนเพาะช า คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พื้นท่ี 400 ตารางเมตร จ านวน 100 กระถาง 
  1.2 เก็บรวบรวมพันธุ์บัวในพืน้ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 2 สกุล ได้แก่ บัวหลวง 
และบัวสาย และได้รับอนุเคราะห์พันธุ์บัวจาก นายสมพล จันทร์จุลเจิม โรงพยาบาล 50 พรรษามหา
วชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี   
 

ภาพโครงการสร้างสวนบัว 
 

  
สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ 

  
บัวในสวนบัวเฉลิมพระเกียรติและลูกบัวต้นเล็ก 
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ภาพตัวอย่างบัว 

  
บัวปริมลาภ บัวม่วงสิริปภา 

  
บัวพรหมวชิรญาณ บัวบุญยง 

  
บัวทีน่า บัวอัลเบิร์ตกรีนเบิร์ก 

 
 2. การถวายบัวอุบลชาติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  โดยคัดเลือกพันธุ์บัวอุบลชาติ ซึ่งบัวลูกผสม ของ นายชัยพัฒน์ นาคศรี ซึ่งเป็นผู้ร่วม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การปลูกและขยายพันธ์บัว เมื่อ ปี 2557  และได้น าทูลเกล้าถวายแด่ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2557 และได้รับพระราชทาน
นามบัวว่า “ม่วงสิริปภา” 
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ทูลเกล้าถวายบัวม่วงสิริปภา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันที่ 2 ธันวาคม 2557 

 
ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 โครงการอนุรักษ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ (คณะเกษตรศาสตร์) 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.) รวบรวมพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ลงในแปลง 
 2.) ศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ 
 3.) การเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกฝังจิตส านึก 
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สถานที่ด าเนินการ 
 แผนกเรือนเพาะช าไม้ประดับ สาขาพืชศาสตร์ และบริเวณสวนป่าสาคู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 109 หมู่ท่ี 2 ต าบลถ้ าใหญ่ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการโครงการ 

แผนกิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ออกแบบศูนย์เรียนรู้

ปาล์มพ้ืนบ้าน 
            

2. ศึกษาวิธีขยายพันธ์ุ 
ปลูกลงแปลง และ
ดูแลรักษา 

            

3. จัดสิ่งก่อสร้าง ทางเดิน
ชม  

            

4. เผยแพร่องค์ความรู้สู่
ผู้สนใจ 

            

ขั้นตอนการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงาน 
1. ออกแบบศูนย์เรียนรู้ปาล์มพื้นบ้าน 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะโครงร่างของศูนย์เรียนรู้ปาล์มพ้ืนบ้าน 
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ภาพที่ 2 แสดงผู้ด าเนินโครงการ 

 

  
ภาพที่ 3 แสดงการเตรียมการจัดตกแต่งภายในศูนย์ ภาพที่ 4 แสดงการเตรียมการจัดตกแต่งเส้นทางเข้า 

           ภายในศูนย์ 

 
2. ศึกษาวิธีขยายพันธุ์ ปลูกลงแปลง และดูแลรักษา 

  
ภาพที่ 5 แสดงลักษณะการติดผลของปาล์มเจ้าเมืองตรัง ภาพที่ 6 แสดงลักษณะการงอกของเมล็ดปาล์มพน 
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ภาพที่ 7 แสดงการปลูกและดูแลรักษาปาล์มพื้นบ้าน ภาพที่ 8 แสดงการปลูกต้นปาล์มชิง 

 
3. จัดส่ิงก่อสร้าง ทางเดินชม 

  
ภาพที่ 9 แสดงการสร้างสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์เรียนรู้ ภาพที่ 10 แสดงการสร้างสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์เรียนรู้ 

 

  
ภาพที่ 11 แสดงการสร้างสะพานและทางเดินเพ่ิม ภาพที่ 12 แสดงการสร้างสะพานและทางเดินเพ่ิม 
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ภาพที่ 13 แสดงการสร้างสะพานและทางเดินเพ่ิม ภาพที่ 14 แสดงการสร้างสะพานและทางเดินเพ่ิม 

4. เผยแพร่องค์ความรู้สู่ผู้สนใจ 

  

ภาพที่ 15 แสดงลักษณะของโปสเตอร์การเผยแพร่ 
              ความรู้สู่ผู้สนใจ  ในงานไสใหญ่วิชาการ  
              2558 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม  
              2558 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 

ภาพที่ 16 แสดงการติดต้ังโปสเตอร์การเผยแพร่ความรู้สู่ 
             ผู้สนใจในงานไสใหญ่วิชาการ 2558 ระหว่าง 
             วันที่ 20- 22 สิงหาคม 2558  
             ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 

 

  
ภาพที่ 17 แสดงลักษณะของโปสเตอร์การเผยแพร่ 
              ความรู้สู่ผู้สนใจ  ในงานไสใหญ่วิชาการ  
              2558 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม  
              2558 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 

ภาพที่ 18 แสดงโปสเตอร์การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้สนใจใน 
             งานไสใหญ่วิชาการ 2558 ระหว่างวันที่ 20- 
             22 สิงหาคม 2558 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 
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ภาพที่ 19 แสดงลักษณะของโปสเตอร์การเผยแพร่ 
              ความรู้สู่ผู้สนใจ  ในงานไสใหญ่วิชาการ  
              2558 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม  
              2558 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 

ภาพที่ 20 แสดงโปสเตอร์การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้สนใจใน 
             งานไสใหญ่วิชาการ 2558 ระหว่างวันที่ 20- 
             22 สิงหาคม 2558 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  

  1. มีปาล์มพื้นบ้านในศูนย์เรียนรู้ อย่างน้อย 200 ต้น 
2. มีสะพานและทางเดินเพิ่มข้ึน 20 เมตร 

  3. มีผู้สนใจเข้าเย่ียมชมและศึกษา 50 คน ต่อปี 
  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
  1. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ 

- เอกสารเกี่ยวกับชนิดของพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ 
- แปลงศึกษาชนิดของพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ 

  2. มีแหล่งศึกษาพันธุ์ปาล์มพื้นบ้าน และแหล่งความรู้ท้องถิ่น 
    - โรงเรือนรวบรวมพนัธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ จ านวน 1 โรงเรือน 

 
 

ภาพที่ 22 ลักษณะปาล์มพ้ืนบ้านภายในโรงเรือน ภาพที่ 23 ลักษณะโรงเรือน 
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    - มีแหล่งศึกษาพันธุ์ปาล์มประดับพื้นบ้านภาคใต้และแหล่งความรู้ท้องถิ่น  

  
ภาพที่ 24 ลักษณะเส้นทางเดิน ภาพที่ 25 ลักษณะเส้นทางเดินและสะพาน 

 

  
ภาพที่ 26 ลักษณะเส้นทางเดินและสะพาน ภาพที่ 27 ลักษณะปาล์มพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ 

 

  
ภาพที่ 28 ลักษณะปาล์มพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ ภาพที่ 29 ลักษณะปาล์มพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ 
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ภาพที่ 30 ลักษณะปาล์มพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ ภาพที่ 31 ลักษณะปาล์มพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ 

 
สรุปผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป 

 ผลการประเมินการด าเนินงานในโครงการ  เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ทุกประการ และต้อง
ด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

1. ด าเนินการศึกษาชนิดของพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ สังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโต 
และการดูแลรักษา  

2. จัดท าแหล่งศึกษาพันธุ์ปาล์มประดับพื้นบ้านภาคใต้และแหล่งความรู้ท้องถิ่น ในลักษณะสวน
พฤกษ์ศาสตร์ เพิ่มข้ึน 

3. การเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกฝังจิตส านึกแก่ผู้สนใจในลักษณะนิทรรศการ และส่ือ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ 

ลงช่ือ  หัวหน้าโครงการ 
 ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ   ไชยศร )  
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี 

 โครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงเพื่อการอนุรักษ์ 
ความเป็นมา 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มีจุดมุ่งหมายส าคัญคือ         
การอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชประจ าถิ่นท่ีหายาก ใกล้สูญพันธุ์และมีความส าคัญในการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ในปัจจุบันมีพืชจ านวนมากท่ีมีความเส่ียงท่ีจะสูญพันธุ์ การด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จึงมี
บทบาทส าคัญในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การเร่งด าเนินงานส ารวจ และส่งเสริม
การอนุรักษ์จึงเป็นบริบทส าคัญ หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชท่ีมีพื้นก าเนิดอยู่ในเขตร้อนช้ืน เดิมทีพืช
ชนิดนี้มีจานวนมากและชุกชม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการท าลายป่า ท าให้พืชกลุ่มนี้ลดน้อยลงอย่าง
มาก จนเป็นพืชหายากในธรรมชาติ และมีความเส่ียงท่ีจะสูญพันธุ์ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าโครงการ
ขยายพันธุ์ในหลอดทดลองเพื่อเพิ่มจ านวนต้นพันธุ์ให้ได้จ านวนมากเพื่อการอนุรักษ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อรวบรวมพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงท่ีเป็นพืชประจ าถิ่นของภาคใต้  
 2. เพื่อวิจัยขยายพันธุ์โดยเพาะเล้ียงเพิ่มจ านวนส าหรับเก็บรักษาและส่งเสริมการปลูกเพื่อ
อนุรักษ์  
 3. เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาเพิ่มมูลค่าทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ในการด ารงชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
 
เป้าหมาย 
 ขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดปลอดเช้ือ ได้ต้นพันธุ์จ านวนมาก 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  (ตุลาคม 2557  -  กันยายน  2558) 
 
พื้นที่เป้าหมาย 
 บริเวณพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  หมู่ท่ี 9 ต าบลขุนทะเล  อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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งบประมาณด าเนินงาน 
 ในการด าเนินงานโครงการ ประจ าปี 2558 โครงการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิง 
(Nepenthes) เพื่อการอนุรักษ์ ใช้งบประมาณแผ่นดินของงานบรกิารวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 
100,000 บาท   (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังนี้ 
 1. ส ารวจและเก็บตัวอย่างเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงประจ าถิ่น 5 ชนิด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และพังงา 
 2. เพาะเล้ียงเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง จ านวน 5 ชนิด ท่ีเป็นพืชประจ าถิ่นของภาคใต้ ได้แก่ 
N. suratensis, N. mirabilis, N. gracilis, N. globusa และ N. ampullaria  
 3. จัดเก็บในขวดเพาะเล้ียงในสภาพปลอดเช้ือ  
 4. ย้ายปลูกลงวัสดุปลูกตามธรรมชาติ 
 
วิธีการด าเนินงาน 
 1. ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  
 2. วิเคราะห์สภาพปัญหาของพืชในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นท่ีพืชใกล้สูญพันธุ์ หายาก
และมีความส าคัญต่อการดารงชีวิต  
 3. เลือกวิธีการอนุรักษ์โดยการขยายพันธุ์เพิ่มจานวนโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อและเก็บรักษาใน
ขวดทดลอง และเพาะเล้ียงในวัสดุท่ีราคาถูกหาง่ายในท้องถิ่น 
 4. ก าหนดขอบเขตงาน ชนิดพืช สถานท่ีดาเนินการและเขียนโครงการเสนอขออนุมัติ  
 5. จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ท่ีจาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานขยายพันธุ์พืช 
 6. ด าเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์พืชท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 
 7. จัดทารายงานวิจัยสรุปผลการดาเนินงานโครงการเมื่อส้ินปีงบประมาณ  
 
หน่วยงานด าเนินการ 
 งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น  กองกลาง ส านักงานอธิการบดีร่วมกับสาขาชีววิทยาและ
สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ได้ต้นพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์พื้นเมืองจ านวนมาก ท่ีสามารถปลูกเพื่ออนุรักษ์ได้ 
 2.  สามารถนาพืชท่ีได้จากการขยายพันธุ์ส่งเสริมการปลูกเป็นไม้ประดับและแสดงผลงานตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได 
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ผลการด าเนินงาน 
1) การส ารวจและเก็บตัวอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิง 

  
  

  
  

 

1 2 

3 4 

5 
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การส ารวจและเก็บตัวอย่างครั้งท่ี 1 ได้เก็บตัวอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิง  

 N. mirabilis และ  N. gracilis 

6 7 

8 9 

10 

1 
1 
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** 

1 2 

3 4 
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การส ารวจครั้งท่ี 2 เก็บตัวอย่าง N. suratensi, N. ampullaria และ N. globusa 
 
 
 

8 7 

5 6 
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2) การเพาะเลี้ยงเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ 
จากการด าเนินงานเพาะเล้ียงเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง จ านวน 5 ชนิด คือ N. 

suratensi, N. ampullaria,  N. globusa, N. mirabilis และ  N. gracilis สามารถเพาะต้นกล้าใน
สภาพปลอดเช้ือได้ต้นกล้าขนาดต่างๆ (ตามอายุ) จ านวนมาก โดยพบว่า หม้อข้าวหม้อแกงลิงท้ัง 5 ชนิด
งอกในอาหารสูตร ½ MS ท้ังท่ีเติมและไม่เติมผงถ่าน 0.1% ได้ดี และมีเปอร์เซ็นต์งอกสูง แต่ขึ้นอยู่กับ
อายุของเมล็ดหลังการเก็บเกี่ยวเป็นส าคัญ ถ้าอายุเก็บนานอัตรางอกจะต่ าลง ดังตัวอย่างผลการ
เพาะเล้ียง ดังภาพ  

 

  
ภาพตัวอย่าง N. mirabilis อายุ 2 เดือน (1) และ อายุ 4 เดือน (2) หลังจากเพาะเล้ียง 

 

  
ภาพตัวอย่าง  N. gracilis อายุ  2 เดือน (1) และ 4 เดือน (2) หลังจากเพาะเล้ียง 

 

2 1 

1 2 
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ภาพตัวอย่าง  N. suratensis อายุ 2 เดือน (1)และ 4 เดือน (2) หลังจากเพาะเล้ียง 

 

  
ภาพตัวอย่าง  N. globusa อายุ 2 เดือน (1) และ 4 เดือน (2) หลังเพาะเล้ียง 

 

 
ภาพตัวอย่าง N. ampullaria  อายุ 4 เดือนหลังเพาะเล้ียง 

1 2 

2 1 
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3) การเพาะเลี้ยงในวัสดุปลูกที่หาได้ในท้องถ่ิน 

  
ภาพตัวอย่าง การเพาะเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาชนะปิดร่วมกับวัสดุที่หาได้ในท้องถ่ินและราคาถูก ท าให้ต้นกล้า

งอกจ านวนมาก โดยไม่ต้องลงทุนสูงและสามารถตอบสนองงานอนุรักษ์พืชในกลุ่มน้ีได้ดีมาก 
 

  
ภาพตัวอย่าง การเพาะเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาชนะปิดขนาดเล็กและวัสดุราคาถูก  

ท่ีมีเปอร์เซ็นต์งอกสูงเช่นเดียวกัน 

 
4) การอนุบาลและการย้ายปลูกลงกระถาง 

 
 

ภาพตัวอย่าง การอนุบาลต้นกล้าในขวด ท าให้เจริญเติบโตดี 
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ภาพตัวอย่าง ต้นพืชกลุ่มแรกที่ย้ายปลูกลงกระถางดินอายุ 8 เดือน 

 
 สรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 จากการด าเนินงานโครงการขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงท่ีเป็นพืชประจ าถิ่นในภาคใต้ 
จ านวน 5 ชนิด คือ  N. suratensis, N. mirabilis, N. gracilis, N. globusa และ N. ampullaria 
พบว่า  

 1.  จากการส ารวจเพื่อหาต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงประจ าถิ่นภาคใต้ พบว่า ในจ านวน 5 
ชนิดท่ีน ามาขยายพันธุ์ N. suratensis มีความเส่ียงท่ีใกล้สูญพันธุ์มากท่ีสุด (Critically endanger 
species) ส่วน N. mirabilis ยังคงมีพบเห็นได้ท่ัวไป แต่มีปริมาณน้อยลงเนื่องจากถูกท าลายจากการบุก
รุกป่าเพื่อท าการเกษตรกรรม  

 2. เมล็ดของหม้อข้าวหม้อแกงลิงท้ัง 5 ชนิด สามารถงอกและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพ
ปลอดเช้ือ บนอาหารกึ่งแข็งสูตร ½ MS (Murashige and Skoog, 1962) ท่ีเติมหรือไม่เติมผงถ่าน 0.1 
% โดยไม่ต้องเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth regulator) โดยเมล็ดท่ีเก็บใหม่ๆ 
มีอัตรางอกสูง แต่อัตรางอกจะลดลงตามระยะเวลาท่ีเก็บรักษา 

 3. การเพาะเล้ียงเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในวัสดุเพาะท่ีหาได้ในท้องถิ่น เช่น พีทมอส
และขุยมะพร้าว โดยต้องมีการควบคุมความช้ืนและแสงท่ีเหมาะสม ซึ่งการใช้ภาชนะปิดท าให้เมล็ด
หม้อข้าวหม้อแกงลิงงอกได้ในปริมาณมาก ท าให้เสียค่าใช้จ่ายและแรงงานน้อยกว่าการเพาะเล้ียงใน
สภาพปลอดเช้ือ 
 4. การอนุบาลก่อนย้ายปลูกลงดิน โดยการย้ายเล้ียงในภาชนะปิดโดยใช้ขุยมะพร้าวหรือพี
ทมอส ท าให้อัตรารอดตายสูง และส้ินเปลืองแรงงานน้อย 
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ด ำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและการอนุรักษ์เท้ายายม่อม 
วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเท้ายายม่อม เริ่มจากปลูกด้วยเมล็ดและจากหัว 
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมเท้ายายม่อมโดยเตรียมเมล็ดพันธุ์น ามาเพาะให้ได้หัวเท้ายายม่อม 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืชป่าท่ีหายาก 

วิธีด าเนินงาน    
1. ปรับพื้นท่ีให้เหมาะสมต่อการปลูกเท้ายายม่อมประมาณ 2ไร่ เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 2557 
2. เตรียมแปลงปลูก กว้าง 1เมตร ยาว 8เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 50เซนติเมตร 
3. ปลูกเท้ายายม่อมด้วยหัวที่มีอายุ 2 ปี ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ วิทยาเขตสุรินทร์ 
4. ปลูกเท้ายายม่อมด้วยเมล็ด ระยะห่างระหว่างหลุม 20เซนติเมตร หลุมละ 3เมล็ด 
5. วัดการเจริญเติบโต โดยนับจ านวนใบ น้ าหนักหัวจากเท้ายายม่อมอายุ 1,2 ปี  

นับจ านวนผล และน้ าหนักเมล็ดท่ีผลิตได้ 
6. สรุปข้อมูลรายงานเป็นรูปเล่ม 

ผลการด าเนินงาน 
1. ปลูกเท้ายายม่อมด้วยเมล็ดต้ังแต่เดือนเมษายน  เริ่มงอกเมื่อเดือน มิถุนายนขึ้นอยู่กับ

ช่วงเวลาและปริมาณน้ าฝน 
2. การวัดการเจริญเติบโตองเท้ายายม่อม สามารถวัดได้แล้วคือความยาวของก้านใบ ความ

ยาวก้านดอก จ านวนดอก เปรียบเทียบระหว่างเท้ายายม่อมสีเขียวและสีม่วง ส่วนจ านวน
ผลและจ านวนเมล็ด ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลเนื่องจากผลของเท้ายายม่อมยังไม่เจริญเติบโต
เต็มท่ี ประมาณเดือนพฤศจิกายน ส่วนน้ าหนักหัวเท้ายายม่อมสามารถขุดหัวช่ังน้ าหนักได้
ประมาณเดือนมกราคม  

เท้ายายม่อม
ที่ปลูกหัว

(กรัม) 

พันธ์ุสีเขียว พันธ์ุสีม่วง 

ก้านใบที่1 จ านวนก้านใบ 
ก้าน
ดอก 

จ านวน
ดอก ก้านใบที่1 จ านวนก้านใบ 

ก้าน
ดอก 

จ านวน
ดอก 

501-600 64.78 1.4 149.16 135 64.98 2 148.34 102.8 

401-500 55.125 1.75 123.15 96.5 63.53 1.75 134.43 127.25 
301-400 59 1 131.32 86.67 63.5 1.5 137.33 92.5 

201-300 58.17 1.5 120.35 85.17 52.97 1.5 106.95 78.17 

101-200 52.06 1.2 92.96 38.8 50.34 1.8 97.46 45 
≥ 50 19.64 2.6 0 0 17.38 2.6 0 0 

≤ 50 23.34 2.4 0 0 20.7 2 0 0 
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เปรียบเทียบลักษณะทางพฤกษศาสตร์เท้ายายม่อม  
 เท้ายายม่อมท่ีรวบรวมไว้ในแปลงพบ 3 สายพันธุ์ คือ (1) พันธุ์สีม่วง (2) พันธุ์สีเขียว ในจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งตามธรรมชาติพบสีม่วงมากกว่าสีเขียวและ (3) พันธุ์สีเขียวจากภาคตะวันออก (ตราด ชลบุรี) 

 
 

 (1) (2) (3) 

ลักษณะช่อผล 

   

ลักษณะช่อดอก 

   

ลักษณะก้านใบ 

   

ลักษณะแผ่นใบ 

   
 
  



532 
 

ด ำเนินงำนโดยจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

 การขยายพันธุ์พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อปลูก หรือแลกเปลี่ยนหรือแจกจ่ายพันธุกรรม 
 ด าเนินการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้หายากของไทย ส าหรับแจกจ่ายผู้ท่ีมีความสนใจ เช่น 
ช้างพลาย ช้างแดง ช้างเผือก เอื้องแปรงสีฟัน เอื้องมะลิ เข็มแดง แคทลียา ฯลฯ ด าเนินการโดย
ส านักพัฒนาสังคม จ านวน 31,500 ต้น  
 

  
 
ด ำเนินงำนโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 โครงการขยายพันธุ์ไม้ส าคัญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพาะกล้าไม้ 
 ขยายพันธุ์ไม้ส าคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพาะกล้าไม้ (1) จันทน์หอม 620 กล้า (2) มะริด 
159 กล้า และ (3) เกด 21 กล้า 
 

แปลงเพาะขยายพันธุ์เกด แปลงเพาะขยายพันธุ์จันทน์หอม 
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ต้นมะริด 

 
 
ด ำเนินงำนโดยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ               
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี  (อพ.สธ.-จ.สฎ.) 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บ้านทุ่งตาหนอน หมู่ ท่ี 13 ต าบลคลองชะอุ่น อ าเภอพนม  
จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีเนื้อท่ีรวมท้ังส้ิน 154 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา งาน  โดยต้ังอยู่ในพื้นท่ีของนิคม
สหกรณ์พนม โดยทางโครงการ อพ.สธ.-จ.สุราษฎร์ธานี ได้ด าเนินการจัดสรรพื้นท่ีภายในโครงการ ฯ 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ เพื่อรับผิดชอบแปลงพันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในโครงการ 
อพ.สธ.-สฎ. ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ี แปลงพันธุ์ไม้เพิ่มข้ึน ประกอบกับมีหน่วยงานท่ีมี
ความประสงค์เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯเพิ่มมากขึ้น  ทางส านักงานเลขานุการ อพ.สธ.-สฎ. ได้มีการ
ประชุมคณะท างาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เมื่อวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานีนั้น   โดยท่ี
ประชุมได้พิจารณาเพิ่มแปลงพันธุกรรมพืชและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเป็น 20 แปลงพันธุกรรมพืช โดย
จะเริ่มด าเนินการในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ องค์กร
เอกชนและผู้มีจิตศรัทธา เข้าปฏิบัติงานรับผิดชอบและบ ารุงรักษาในพื้นท่ีท่ีแบ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ 
จ านวน 14 แปลง ดังนี้ 
 1. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานพัฒนาถนนท้ังภายใน และภายนอกโครงการฯ งาน
ก่อสร้างฝาย งานก่อสร้างรั้ว งานแบ่งซอยแปลงส าหรับเพาะปลูกพันธุกรรม ฯลฯ มอบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ การจัดหาคนงาน เข้าดูแลบ ารุงรักษาพันธุกรรมพืช 
 2. งานบ ารุงรักษา ได้แก่ การจัดหาคนงาน เข้าดูแลบ ารุงรักษาพันธุกรรมพืช โดยมีเทศบาล
ต าบลคลองชะอุ่น และองค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน คอยให้การสนับสนุน 
 3. งานรวบรวมพันธุกรรม และพัฒนาพันธุกรรมพืชได้จัดแบ่งพื้นท่ีและมอบหมายให้หน่วยงาน
ต่างๆ รับผิดชอบ ดังนี้ 
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แปลง พันธุกรรมพืช หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1 แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์มไทย ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 4 
2 แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน) 
3 แปลงพรรณไม้น้ า ส านักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
4 แปลงไม้ดอกหอม อุทยานแห่งชาติเขาสก 

กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 416 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง 

5 แปลงสมุนไพรและเครื่องเทศ ส านักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
นิคมสหกรณ์พนม 

6 แปลงพืชผักพื้นบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ท่ี 13 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม 
จ.สุราษฎร์ธานี และกลุ่มเกษตรกร 

7 แปลงไม้ผล ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 7 
8 แปลงกล้วยไม้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
9 แปลงผลผลิตพืชท่ีเกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
10 เรือนอนุบาลพันธุ์ไม้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
11 แปลงป่าอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
12 แปลงพันธุ์ไม้ท้องถิ่น เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น และกลุ่มเกษตรกร 
13 แปลงไม้ดัดและไม้แคระ องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน 
14 แปลงหญ้าแฝกและพืชปรับปรุงบ ารุงดิน สถานีพัฒนาท่ีดินสุราษฎร์ธานี 

 

  

  
 



535 
 

ด ำเนินงำนโดยศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 

 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
ผลการด าเนินงาน 
 1. ปลูกดูแลรักษา บ ารุงพรรณไม้ รดน้ า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน เปล่ียนย้ายกระถาง 

 
 
 2. ไม้ต่างจังหวัดท่ีน าเข้ามาปลูกดูแลรักษา และขยายพันธุ์เพิ่มเติม จ านวน 39 ชนิด 
ล าดับ ช่ือ ปีที่น าเข้า

มาปลูก 
จ านวนต้น
ที่น าเข้า 

จ านวนต้น
ปัจจุบัน 

จังหวัด/สถานที่
ที่น าเข้ามา 

1 หวายน้ า  Calamus siamensis 2538 6,963  อพ.สธ น าเข้ามา
ให้ สถานี 

  2541 3,343 298 (กอ) ทดลองพืชไร่
สกลนคร ปลูก 

2 ผักหวานป่า Champereia manillana 
(Blume)Merr. 

2538 2,588  อพ.สธ น าเข้ามา
ให้ สถานี 

  2541 200 0 ทดลองพืชไร่
สกลนคร ปลูก 

3 ต้นสิเหรง Livistona saribus Merr. 2538 2,255  อพ.สธ น าเข้ามา
ให้ สถานี 
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  2541 200 25  ทดลองพืชไร่
สกลนคร ปลูก 

4 กระโดนน้ า  Barringtonia 
acutangula Gaertn. 

2538 265 58  อพ.สธ น าเข้ามา
ให้ 

5 ตลิงปิง Ayerrhoa bilimbi  2547 1 0 - 

6 มะแปรม Garcinia cowa Roxb. 2547 2 2  - 

7 กระเจา Holoptelea integrifolia 
Planch. 

2547 1 1  - 

8 ตะเคียนชันตาแมว 
Neobalanocarpus heimii 

2547 1 1 - 

9 หอมแขก Murrya koenigii 2547 1 1  - 

10 โมกราชินี Wightia sirikitiae Mid. & 
Sautisuk 

2548 2 2  - 

11 กันภัยมหิดล Afgekia mahidolae 
Buett. Et chermgir. 

2548 2 10 - 

12 การบูร Cinnamomum camphora 
(L.) Presl 

2548 2 2 - 

13 ตีนเป็ดทะเล Cerbera odallam 
Gaertn. 

2548 1 1 - 

14 สีเสียดเปลือก Pentace burmanica 
Kurz. 

2548 8 8  - 

15 กาซะลองค า Radermachera ignea 
(Kurz) 

2548 2 3 - 

16 ล าดวน Melodorum fruticosum 
Lour. 

2548 6 5 ศรีษะเกษ 

17 จันทน์ชะมด Aglaia pyramidata  2548 1 1 - 

18 จันทน์หอม  Mansonia gagei 
Drumm. 

2548 1 0 - 

19 หอมหมื่นลี้ Osmanthus fragrans 
Lour. 

22/12/25
48 

1 1 - 

20 สะเดาช้าง Azadirachta excelsa 2548 3 2 - 

21 สาวสันทราย Clerodendrum 
guadriloculare Merr. 

2548 1 8 - 

22 เกด Manikara hexandra 2548 2 2 - 

23 จันทน์กะพ้อ Vatica diospyroides 
Syming 

2548 2 2 - 
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24 กฤษณา Aquilaria crassna Pierre 2548 7 7 - 

25 อบเชย Cinnamomum bejolghota 
(Buch.-Ham.)  

2548 4 4 - 

26 ปีบ Milingtonia hortensis Linn. 2548 1 1 - 

27 เทพทาโร  2548 4 4 - 

28 เมเปิ้ล 2548 3 3 - 

29 สามสิบสองประดง 2548 2 2 - 

30 ใบไม้สีทอง 2548 2 2 พิกุลทอง 

31 พญาไม้ 2548 1 1 - 

32 ส ารอง 25489 1 1 - 

33 ส าโรง 2548 1 1 - 

34 อรพิม  Bauhinia winitii 2550 4 3 - 

35 พิกุล 2550 4 4 - 

36 จ าปาป่า 2550 6 6 - 

37 ทังเก Magnolia elegars (Blumel 
H.Keng) 

2553 3 0 พิกุลทอง 

38 มเหสักข์ Tectona grandis L.f. 2555 1 1 อพ.สธ 

39 หลาวชะโอน Oncosperma horridum 2556 22 5 พิกุลทอง 

 
 3. เพาะขยายพันธุ์พันธุกรรมพืช ท่ีมีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ เช่นไม้สมุนไพร พืชอาหาร 
เป็นต้น และได้จากการส ารวจรวบรวมในกิจกรรมท่ี 2 (กิจกรรมส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช) และ
ขยายพันธุ์พืชในพื้นท่ีโครงการฯ จ านวน 68 ชนิด 5,000 กล้า เพื่อปลูกเป็นไม้ตัวอย่างให้ผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ และแจกจ่ายให้กับผู้ท่ีสนใจน าไปปลูก เพื่อเป็นการกระจายพันธุ์ ป้องกันการสูญพันธุ์อีก
ด้วย 
 
หว้าน้ า 

 

อินทนิลน้ า 

 

เหมือดโลด 
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มะขาม 

 

เสาวรส 

 

ต้อยต่ิง 

 
หญ้ารีแพร์ 

 

พะยูง 

 

มะค่าโมง 

 

   

   
 
 


