478

ตัวอย่างผลการดาเนินงานสนองพระราชดาริในกิจกรรมของ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชดาริ ในปีงบประมาณ 2558
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ดำเนินงำนโดยกองทัพอำกำศ
 ธนาคารเมล็ดพันธุพ์ ืช อพ.สธ. – ทอ.
การจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. – ทอ. ดาเนินงานมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 มี
แนวคิดจากการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชที่ Svalbard Global Seed Vault ประเทศนอร์เวย์ ที่ใช้
ประโยชน์ความเย็นจากน้าแข็งเพื่อประหยัดพลังงานในการเก็บรักษา โดยทั่วไปวิธีการรักษาพันธุ์กรรม
พืชที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก โดยเฉพาะพันธุกรรมที่อยู่ในรูปของเมล็ด ที่สามารถลด
ความชื้นและเก็บรักษาไว้ได้นานโดยยังสามารถ คงความงอกได้แม้จะเก็บรักษาไว้เป็นระยะเวลานาน
โดยการเก็บรักษาไว้ในรูปแบบของธนาคารเมล็ดพันธุ์ (seed gene bank) อาศัยหลักวิชาการที่สาคัญ
คือ การเก็บในที่ความชื้นอากาศและอุณหภูมิต่า จะสามารถรักษาความมีชีวิตเมล็ดพันธุ์ได้นานแตกต่าง
กัน การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ในห้องฉนวนภายใต้โถงพระมหาธาตุเจดีย์ นภพลภูมิสิริ พื้นประมาณ 1,500
ตารางเมตร ซึ่งตั้งอยู่บนยอดดอยอินทนนท์มีความสูง จากระดับน้าทะเลปานกลาง 2 ,565 เมตร อยู่
ภายใต้การดูแลของกองทัพอากาศ

วัตถุประสงค์ เพื่อเก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ ของ
พืช 4 กลุ่ม ได้แก่ พืชอาหาร พืชใช้เนื้อไม้สาหรับทาโครงสร้างที่อยู่อาศัย พืชเส้นใย และพืชสมุนไพร ซึ่ง
เป็นแหล่งเก็บพันธุกรรมของพืชปัจจัย 4 ที่ดาเนินงานโดยกองทัพอากาศ เป็นการรักษาฐานความมั่นคง
ทางทรั พยากรของชาติ นอกจากนี้จ ะใช้เ ป็น แหล่ง ศึ กษา-วิ จัย เทคนิค การเก็บ รัก ษาเมล็ ดพั นธุ์ แบบ
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ประหยัดพลังงานโดยใช้ประโยชน์จากอุณหภูมิต่า และคงที่บนยอดดอยอินทนนท์ ในการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์พืชในห้องฉนวนที่มีการกาจัดความชื้นที่สูงออกไป และในอนาคตทางกองทัพอากาศจะมีแผนงาน
ในการใช้พลังงานทดแทนสาหรับโครงการดังกล่าว ปัจจุบันภายใต้พระมหาธาตุเป็นห้องโถงมีเสาจัดวาง
เป็นระเบียบตามแบบการก่อสร้าง บางส่วนใช้เก็บของเป็นบางส่วน มีประตูเหล็กม้วนจานวน 2 ประตู
ติดตั้งตู้เก็บเมล็ดพันธุ์พืช ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแล้วเสร็จ เพื่อทดลองเก็บค่าอุณหภูมิและ
ความชื้นของอากาศตลอดปีต่อไป ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์พืชพร้อมทดลองเก็บเมล็ดพันธุ์พืช มีการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าน้อย เมื่อเทียบกับการที่ต้องใช้ระบบที่มีเครื่องทาความเย็น เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์ให้ได้ตามเกณฑ์ ปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ให้มีความมั่นคงและปลอดภัย ปรับปรุง
พื้นที่ทางเดินรอบโถงห้องทดลองและปรับปรุงระบบไฟฟ้า

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

สภาพทั่วไปหลังจากได้จัดสร้างห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ ชุดที่ 1 จานวน 2 ห้อง
ลั ก ษณะห้ อ งเก็ บ รั ก ษาเมล็ ด พั น ธุ์ มี จ านวน 2 ห้ อ ง ฝาผนั ง ติ ด กั น ท าด้ ว ยแผ่ น ฉนวนหนา
ประมาณ 4 นิ้ วด้ า นหน้ าของแต่ ละห้ อ งมีตู้ ค วบคุ มการทางาน แผงวงจรไฟฟ้ าภายในตู้ ควบคุ ม
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จอแสดงผลการทางานในระบบต่าง ๆ ระบบลดความชื้นในอากาศที่อยู่ด้านหลังของตู้ ภายห้องมีชั้นวาง
เพื่อใช้เก็บ กล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ และกล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ ลักษณะห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ และ
ตาแหน่งการติดตั้ง เป็นห้องที่มีขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 2.5 เมตร จานวน 3 ห้อง ที่
สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ได้ โดยมีชุดแผ่นฉนวนสาหรับห้องเย็น PS 3 นิ้ว มีขนาด
ห้ อ งโดยรวม กว้ า ง 3 เมตร ยาว 3 เมตร และสู ง 2.5 เมตร ชุ ด อุ ป กรณ์ ร ะบบส่ ง ผ่ า นความเย็ น
ประกอบด้วย ชุดพัดลมดูดอากาศเข้าออกห้อง พร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า และชุดระบบควบคุมการลด
ความชื้นในอากาศ ประกอบด้วย เครื่องลดความชื้น ระบบควบคุมไฟฟ้า
ภาพรวมการดาเนินงานธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. – ทอ. ในปีงบประมาณ 2558 เป็นการ
ปรับปรุงระบบห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ ระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยมี
แผนที่จะเริ่มดาเนินการเก็บเมล็ดพันธุ์ในปีงบประมาณ 2559
ดำเนินงำนโดยกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุพ์ ืช
 ดาเนินการปลูกรวบรวมแปลงอนุรักษ์ไม้ดอกหอม อุทยานแห่งชาติเขาสก จังหวัดสุราษฎร์
ธานี
ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการสารวจและซ่อมบารุงพันธุ์ไม้ดอกหอมที่คงเหลือภายในแปลงจานวน 20 วงศ์ 45
ชนิด 250 ต้น เพื่อเก็บรวบรวมและขยายพันธุกรรมพืชไม้ดอกหอม

ภาพกิจกรรมที่ดาเนินงาน ประจาปี 2558
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ภาพกิจกรรมที่ดาเนินงาน ประจาปี 2558
ดำเนินงำนโดยองค์กำรเภสัชกรรม
 โครงการการจัดการสวนสมุนไพร-ไม้หอม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อเป็นการบารุงรักษาต้นสมุนไพรให้คงสภาพและพร้อมใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
3. เพื่อสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สมุนไพรและดูแลสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพืน้ ที่อย่างยั่งยืน
5. เพื่อรณรงค์และลดภาวะโลกร้อน ลดการบุกรุกทาลายป่า
พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรีจานวน 38 ไร่ และ จัดปลูก
พุทธรักษาดอกสีแดง จานวน 7 ไร่ เพื่อปรับภูมิทัศน์
เป้าหมาย
จานวนของสมุนไพรที่ปลูกไว้จานวน 24 กลุ่ม เป้าหมายเชิงคุณภาพสมุนไพรไม้หอมได้รับการ
สารวจและปลูกทดแทนต้นที่สูญหายพร้อมได้รับการบารุง รักษาให้เจริญเติบโต คงสภาพสวยงาม
ผลการดาเนินงาน
ได้ดาเนินการสารวจสมุนไพรไม้หอมที่ได้ปลูกไว้ตามกลุ่มโรค จานวน 24 กลุ่ม พื้นที่ 38 ไร่
บริเวณโดยรอบอาคารอเนกประสงค์ ในพื้นที่องค์การเภสัชกรรม อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และ
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หลังจากสารวจแล้วได้ดาเนินการปลูกทดแทนสมุนไพรไม้หอม โดยกาหนดปลูกเป็นไม้ยืนต้นทดแทนต้น
ที่สูญหายไปจานวน 103 ชนิด ๆ ละ 3 ต้น รวม 301 ต้น พร้อมทั้งจัดทาป้ายชื่อต้นไม้พร้อมแจ้ง
สรรพคุณการรักษา
รวมถึงได้จัดทาการปรับภูมิทัศน์โดยการปลูกพุทธรักษาดอกสีแดง ซึ่งเป็นพืช
สมุนไพรที่สอดคล้องกับการผลิตยาขององค์การเภสัชกรรม
โดยพุทธรักษาดอกสีแดงเป็นสมุนไพรที่
องค์การเภสัชกรรมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา Fitoplexเป็นยาบารุง และรักษาโรคมะเร็ง ได้ปลูกไว้
จานวน 7 ไร่ ๆ ละ 2,000 ต้น รวมปลูกไว้ทั้งสิ้น 14,000 ต้น

สารภี

พุทธรักษาดอกสีแดง

 โครงการ ปลูกมเหสักข์ - สักสยามินทร์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในโครงการ เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุ 84 พรรษา
2. เพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.

เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ลดสภาวะการเปลี่ ย นแปลงบรรยากาศโลก ช่ ว ยดู ด ซั บ ก๊ า ซ

คาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนในอากาศ
4. เพื่อใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่างตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
5. เพื่ อ รายงานผลการดู แ ลรัก ษาให้ กั บ อพ.สธ. และถวายรายงานแด่ส มเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
พื้นที่เป้าหมาย
พื้นที่องค์การเภสัชกรรม อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี จานวน 8,400 ต้น ในพื้นที่ 84 ไร่
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เป้าหมาย
จานวนต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ 8,400 ต้น เป้าหมายเชิงคุณภาพสารวจและตรวจสอบต้นที่
คงเหลือ และปลูกทดแทนต้นที่สูญหาย พร้อมทั้งได้รับการบารุง รักษาให้เจริญเติบโต
ผลการดาเนินงาน
องค์การเภสัชกรรม ได้ดาเนินการปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555
จานวน 8,400 ต้น ในเนื้อที่ 84 ไร่ ซึ่งในการปลูกต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ ต้องดาเนินการรายงานให้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทราบซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ดาเนินการสารวจ วัดขนาดต้น รวมถึงออกเลขรหัสต้นและจัดทา
ป้ายบอกรหัสต้นที่ได้ทาการสารวจ ทั้งนี้ได้ดาเนินการสารวจ และแจ้งผลให้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ ทราบแล้วโดยมีต้นมเหสักข์รอด 2,885 ต้น ตาย 1,315 ต้น ต้นสักสยามินทร์ รอด 3,168 ต้น ตาย
1,032 ต้น รวมรอด 6,053 ต้น ตายจานวน 2,347 ต้น องค์การเภสั ชกรรม ได้แจ้งให้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชทราบและได้ดาเนินการจัดหาต้นมเหสักข์ สักสยามินทร์ในส่วนที่ตายมาดาเนินการปลูก
ทดแทนให้ พร้อมรหัสต้นใหม่ รวมถึง จะได้รับค่าบารุงรักษาจากทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
เป็นเงิน 306,852 บาท ซึ่งเป็นค่าบารุงรักษาในปีที่ 3

ภาพแสดง แปลงปลูก ต้น มเหสักข์-สักสยามินทร์
ดำเนินงำนโดย องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้
 โครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์”
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ต้นสักที่มีอายุยืนยาว และขนาดลาต้นใหญ่ที่สุดในโลก และต้นสัก
ที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัว ทรงโปรดฯ ให้ปลูกไว้ ให้คงอยู่สืบไป
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3. เพื่อบารุงรักษาแปลงปลูกมหสักข์-สักสยามมินทร์
ผลการดาเนินงาน
ปลูกดูแลรักษามเหสักข์-สักสยามินทร์ที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปี 2555 และปี 2556 จานวน 11,500 ต้น
ในพื้นที่ของ อ.อ.ป. ดังนี้
- สวนป่าพบพระ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ปลูกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555จานวน
1,100 ต้น พื้นที่ 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้
o อัตราการรอดตาย 96.55 %
o ความโตเส้นรอบวงเฉลี่ย 22.82 เซนติเมตร
o ความสูงเฉลี่ย 572.90 เซนติเมตร
- สวนป่ าแม่เมาะ อาเภอแม่ เมาะ จัง หวั ดลาปาง ปลูก เมื่อวัน ที่ 6 กั นยายน 2555
จานวน 1,100 ต้น พื้นที่ 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้
o อัตราการรอดตาย 90.63 %
o ความโตเส้นรอบวงเฉลี่ย9.805 เซนติเมตร
o ความสูงเฉลี่ย 293 เซนติเมตร
- สวนป่าห้ว ยน้าขาว อาเภอคลองท่ อม จั ง หวัด กระบี่ ปลู กเมื่ อ 12 ตุล าคม 2555
จานวน 1,100 ต้น พื้นที่ 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้
o อัตราการรอดตาย 88.45 %
o ความโตเส้นรอบวงเฉลี่ย4.3 เซนติเมตร
o ความสูงเฉลี่ย 157.4เซนติเมตร
- สวนป่ า กาญจนดิ ษ ฐ์ อ าเภอดอนสั ก จั ง หวั ด กระบี่ ปลู ก เมื่ อ 29 มี น าคม 2556
จานวน 1,100 ต้น พื้นที่ 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้
o อัตราการรอดตาย 75%
o ความโตเส้นรอบวงเฉลี่ย25.1 เซนติเมตร
o ความสูงเฉลี่ย 643.5 เซนติเมตร
- สวนป่ า ลาดกระทิ ง อ าเภอสนามชั ย เขต จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา ปลู ก เมื่ อ วั น ที่ 23
พฤษภาคม 2556 จานวน 1,100 ต้น พื้นที่ 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้
o อัตราการรอดตาย 100 %
o ความโตเส้นรอบวงเฉลี่ย 20.17 เซนติเมตร
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o ความสูงเฉลี่ย 537.5 เซนติเมตร
- สวนป่าช่องเม็ก อาเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
จานวน 1,100 ต้น พื้นที่ 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้
o อัตราการรอดตาย 70.18 %
o ความโตเส้นรอบวงเฉลี่ย 8.76 เซนติเมตร
o ความสูงเฉลี่ย 154.11 เซนติเมตร
- สวนป่าห้ วยระบา อาเภอลานสัก จั ง หวัดอุทั ยธานี ปลูกเมื่อ 21 มิถุนายน 2556
จานวน 1,700 ต้น พื้นที่ 17 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้
o อัตราการรอดตาย 95 %
o ความโตเส้นรอบวงเฉลี่ย8.55 เซนติเมตร
o ความสูงเฉลี่ย 155.36 เซนติเมตร
- สวนป่าภูสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดเลย ปลูกเมื่อ 2 สิงหาคม 2556 จานวน 1,100
ต้น พื้นที่ 11 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้
o อัตราการรอดตาย 62.64 %
o ความโตเส้นรอบวงเฉลี่ย 10.09 เซนติเมตร
o ความสูงเฉลี่ย 171.44 เซนติเมตร
- สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2556 จานวน 1,000
ต้น พื้นที่ 9.9 ไร่ มีอัตราการเจริญเติบโต ดังนี้
o อัตราการรอดตาย 92.5 %
o ความโตเส้นรอบวงเฉลี่ย2.129 เซนติเมตร
o ความสูงเฉลี่ย 235.4 เซนติเมตร
- สานักงานสวนป่า 111 แห่ง ทั่วประเทศ ปี 2555-2556 สวนป่าละ 9 ต้น มีอัตรา
การเจริญเติบโต ดังนี้
o อัตราการรอดตาย 99.07 %
o ความโตเส้นรอบวงเฉลี่ย13.68 เซนติเมตร
o ความสูงเฉลี่ย 325.89 เซนติเมตร
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ภาพแสดง สวนป่าพบพระจ.ตาก ปลูกด้วยระบบวนเกษตร โดยให้เกษตรกรดูแลรักษา
และสวนป่าได้ดาเนินการวัดความเจริญเติบโต และป้องกันไฟป่า

ภาพแสดง สวนป่าแม่เมาะ จ.ลาปาง บารุงรักษาต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558

ภาพแสดง สวนป่าห้วยน้าขาว จ.กระบี่ วัดความเจริญเติบโต และดาเนินการปลูกด้วยระบบวนเกษตร
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ภาพแสดง สวนป่ากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฏร์ธานี ดาเนินการปลูกด้วยระบบวนเกษตร

ภาพแสดง สวนป่าลาดกระทิง จ.ฉะเชิงเทรา ปลูกด้วยระบบวนเกษตร ให้เกษตรกรดูแลรักษา
ต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์

ภาพแสดง สวนป่าภูสวรรค์ จ.เลย บารุงต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์
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ภาพแสดง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ บารุงดูแลรักษาแปลงปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์

ภาพแสดง สวนป่าทุ่งเกวียน จ.ลาปาง ดูแลต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์ จานวน 100 ต้น ที่ปลูกใน
โครงการ “รวมใจภักดิ์ปลูกมเหสักข์ – สักสยามินทร์ ที่ปลูกในพื้นที่สวนป่าทั่วประเทศ
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ภาพแสดง สวนป่าแม่สิน – แม่สูง จ.แพร่ ดูแลรักษา กาจัดวัชพืช ต้นมเหสักข์ – สักสยามินทร์
ที่ปลูกบริเวณ สานักงานสวนป่า จานวน 9 ต้น

ภาพแสดง สวนป่าแม่สรอย จ.แพร่ ได้ดาเนินการกาจัดวัชพืช ต้นสักมเหสักข์ – สักสยามินทร์
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558
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ดำเนินงำนโดย สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 โครงการธนาคารเชื้อพันธุกรรมพืช
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นแหล่งใช้ประโยชน์ เพื่อการศึกษา และการอนุรักษ์ใน
รูปแบบของเมล็ดและสภาพแปลงปลูก
ผลการดาเนินงาน
จากการสารวจพื้นที่ทั่วประเทศ ได้รวบรวมตัวอย่างทั้งส่วนเมล็ดเพื่อเก็บรักษาในธนาคารเมล็ด
ต้นที่มีชิวิต ประมาณ 200 ชนิด ส่วนที่เป็นเมล็ดชนิดที่ลดความชื้นได้มากนาไปทดลองเก็บรักษาโดยใช้
อุณหภูมิต่า ส่วนเชื้อพันธุ์ที่ไม่มีเมล็ดในขณะที่สารวจหรือเป็นพืชที่เมล็ดไม่สามารถลดความชื้นมากได้
ได้ปลูกในสภาพมีชีวิต เชื้อพันธุ์เหล่านี้เก็บรักษาเพื่อใช้เป็นแหล่ง เชื้อพันธุ์และเตรียมไว้จัดแสดงใน
อาคารการจัดแสดงเกษตรเสมือนจริงและอาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กาลังอยู่ในระหว่างการจัดทาต่อไป

ภาพเมล็ดเทียนนางคาร์
ภาพการศึกษาระยะต่าง ๆ ของเมล็ดเทียนนางคาร์ (Impatiens kerriaeCraib) ที่เก็บจาก
ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และดอยตุง จังหวัดเชียงราย นามาศึกษาสัณฐานวิทยาของเมล็ดและการ
เก็บรักษาด้วยอุณหภูมิต่า

492

ภาพต้นชมพูสิริน
การเก็ บ ข้ อ มู ล และศึ ก ษาการขยายพั น ธุ์ ข องต้ น ชมพู สิ ริ น (Impatiens sirindhorniae
Triboun&Suksathan) พรรณไม้ที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จากพื้นที่เก็บตัวอย่างต้นแบบในจังหวัดกระบี่ เพื่อนามาศึกษาขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจานวน

ภาพแสดงการเพาะเมล็ดพืชต้นกล้าพืชที่เก็บรวบรวมได้เพื่อปลูกรวบรวม
เป็นเชื้อพันธุกรรมพืชของประเทศ
ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
 แปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง
แปลงไม้ผลพื้นเมืองประกอบด้วยไม้ผลพื้นเมือง 25 ชนิด จานวน 303 ต้น (ตารางที่ 1) ปลูก ณ
แปลงรวบรวมพันธุ์ สานักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับการเขตกรรมแบบมาตรฐานตลอดทั้งปี ได้แก่ การกาจัดวัชพืช การให้น้า การใส่ปุ๋ย
การจัดทรงพุ่มและการตัดแต่งกิ่ง และการป้องกันกาจัดศัตรูพืช ทาให้ต้นไม้ผลพื้นเมืองในแปลงมีการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลูกในแปลง (ภาพที่ 1-9) อย่างไรก็ตามพบว่าไม้ผลพื้นเมืองบางชนิด
ได้รับผลกระทบจากการเข้าทาลายของโรคและแมลง ได้แก่ ชมพูมะเหมี่ยว (ภาพที่ 6) และมิราเคิล
(ภาพที่ 8)
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ภาพที่ 1 แปลงไม้ผลพื้นเมืองที่ปลูกเมื่อต้นปี 2557 ปัจจุบันอายุ 2 ปี
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ภาพที่ 2 ต้นลาดวนในแปลงรวบรวมพันธุ์อายุ 2 ปี

ภาพที่ 3 ต้นละมุดเขมรในแปลงรวบรวมพันธุไ์ ม้ผลพื้นเมืองอายุ 2 ปี
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ภาพที่ 4 ต้นนมแมวในแปลงรวบรวมพันธุไ์ ม้ผลพื้นเมืองอายุ 2 ปี

ภาพที่ 5 ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ในแปลงรวบรวมพันธุ์ไม้ผลพื้นเมือง
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ภาพที่ 6 ต้นชมพู่มะเหมี่ยวในแปลงรวบรวมพันธุไ์ ม้ผลพื้นเมืองอายุ 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 ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ และจานวนต้นของไม้ผลพื้นเมืองในแปลงรวบรวมพันธุ์
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
จานวน (ต้น)
มะตูม
Aegle marmelos (Linn.) Corr.
10
มะกอกน้า
Elaeocarpus hygrophilus Kurz.
10
มะม่วงหาวมะนาวโห่ Carissa carandas L.
10
นมแมว
Uvaria rufa Blume
6
ลาดวน
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
5
(Hochr) Phengklai
มะยงชิด
Bouea macrophylla Griffith
10
หว้า
Syzygium cumini (Linn.) Skeels
10
มะหาด
Artocarpus lakoocha Roxb.
6
มะเม่า
Antidesma ghaesembilla Gaertn.
100
ชามะเลียง
Lepisanthes fruticosa Leenh.
3
ด้านการเจริญเติบโตทางลาต้นของไม้ผลพื้นเมืองในแปลงรวบรวมพันธุ์ ได้ทาการบันทึกขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นของไม้ผลแต่ละต้นด้วยเวอร์เนียคาร์ลิปเปอร์ บริเวณลาต้นเหนือผิวดินประมาณ
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10 เซนติเมตร ทาการบันทึกเดือนละ 1 ครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม ถึง กันยายน) ได้ผ ลการ
บันทึกดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นของไม้ผลพื้นเมืองบางชนิดในแปลงรวบรวมพันธุ์
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลาต้น (มิลลิเมตร)
ชนิดของไม้ผล
จานวนต้น
พื้นเมือง
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ค่าเฉลี่ย
นมแมว
10
18.97
20.90
22.29
20.72
ชมพู่มะเหมี่ยว
7
14.34
14.53
14.78
14.55
ลาดวน
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
ชามะเลียง
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 (ภาพที่ 10)
ได้แก่
1. มะเม่า พันธุ์ ฟ้าประทาน ชมพูภูพาน บราซิล วารินทิพย์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสวน
ครูต้อย วารินชาราบ บ้านเกษตรสมบูรณ์
2. มะหาดผลใหญ่ เก็บเมล็ดได้จากพื้นที่ป่าของสานักงานไร่ฝึกทดลองฯ
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 น้าหนักเฉลี่ย 100 กรัม/ผล (ภาพ
ที่ 11)
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ภาพที่ 10 ลักษณะเมล็ดของไม้ผลพื้นเมืองที่นามาเพาะต้นกล้า

ภาพที่ 11 ลักษณะของผลค้อ
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นอกจากนี้ทางโครงการฯ ยังดาเนินการอนุบาลต้นกล้าไม้ผลพื้นเมืองอีกหลายชนิด สาหรับการ
อนุรักษ์และการแจกจ่ายให้กับผู้สนใจปลูกไม้ผลพื้นเมือง ดังแสดงในตารางที่ 3 และภาพที่ 12-27
ตารางที่ 3 รายชื่อและจานวนต้นกล้าที่ได้รับการอนุบาลในเรือนเพาะชา
ลาดับที่
ชื่อ
1
ผีผ่วน
2
มะเม่า
3
มะม่วงหาวมะนาวโห่
4
ชามะเลียง
5
หว้า
6
หมากยางต้น
7
ละมุดเขมร
8
มิราเคิล
9
กล้วยน้อย
10
ลาดวน
11
มะตูม
12
มะสัง
13
มะหาด
14
เม็ก
15
ค้อหนาม
16
มะขามป้อม
17
สมอ
18
คายข้าว
19
ตะขบ
20
หมากยางเครือ
21
มะหวด
22
หว้าผลใหญ่

จานวน (ต้น)
24
39
800
270
157
37
45
2
2
3
17
89
5
2
80
19
24
2
3
6
33
20
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ภาพที่ 12 ต้นกล้ามะเม่า (ซ้าย) และผีผ่วน (ขวา) ในเรือนเพาะชา

ภาพที่ 13 ต้นกล้ามะม่วงหาวมะนาวโห่ในเรือนเพาะชา
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ภาพที่ 14 ต้นกล้าชามะเลียงในเรือนเพาะชา

ภาพที่ 15 ต้นกล้าหว้า (ซ้าย) และละมุดเขมร (ขวา) ในเรือนเพาะชา

504

ภาพที่ 16 ต้นกล้าเม็ก (ซ้าย) และมิราเคิล (ขวา) ในเรือนเพาะชา

ภาพที่ 17 ต้นกล้าหมากยางต้นในเรือนเพาะชา
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ภาพที่ 18 ต้นกล้าสมอ (ซ้าย) และหมากยางเครือ (ขวา) ในเรือนเพาะชา

ภาพที่ 19 ต้นกล้าตะขบในเรือนเพาะชา
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ภาพที่ 20 ต้นกล้าคายข้าวในเรือนเพาะชา

ภาพที่ 21 ต้นกล้ามะขามป้อมในเรือนเพาะชา
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ภาพที่ 22 ต้นกล้ามะหวดในเรือนเพาะชา

ภาพที่ 23 ต้นกล้าหว้าใหญ่ในเรือนเพาะชา
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ภาพที่ 24 ต้นกล้ากล้วยน้อย (ซ้าย) และมะตูม (ขวา) ในเรือนเพาะชา

ภาพที่ 25 ต้นกล้าลาดวนในเรือนเพาะชา
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ภาพที่ 26 ต้นกล้ามะหาดในเรือนเพาะชา

ภาพที่ 27 ต้นกล้ามะสังในเรือนเพาะชา
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 สวนบัวเฉลิมพระเกียรติ
1 งานสารวจ
1.1 สร้างสวนบัวเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณเรือนเพาะชา คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พื้นที่ 400 ตารางเมตร จานวน 100 กระถาง
1.2 เก็บรวบรวมพันธุ์บัวในพืน้ ที่จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 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 และได้นาทูลเกล้าถวายแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 และได้รับพระราชทาน
นามบัวว่า “ม่วงสิริปภา”
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ทูลเกล้าถวายบัวม่วงสิริปภา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 ธันวาคม 2557
ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย
 โครงการอนุรักษ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ (คณะเกษตรศาสตร์)
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.) รวบรวมพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ลงในแปลง
2.) ศึกษาเทคนิคการขยายพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้
3.) การเผยแพร่องค์ความรู้และปลูกฝังจิตสานึก
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สถานที่ดาเนินการ
แผนกเรือนเพาะชาไม้ประดับ สาขาพืชศาสตร์ และบริเวณสวนป่าสาคู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) 109 หมู่ที่ 2 ตาบลถ้าใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
แผนงาน/กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการโครงการ
แผนกิจกรรม

ระยะเวลาดาเนินการ
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
ปาล์มพื้นบ้าน
2. ศึกษาวิธีขยายพันธุ์
ปลูกลงแปลง และ
ดูแลรักษา
3. จัดสิ่งก่อสร้าง ทางเดิน
ชม
4. เผยแพร่องค์ความรู้สู่
ผู้สนใจ

ขั้นตอนการดาเนินงานหรือผลการดาเนินงาน
1. ออกแบบศูนย์เรียนรู้ปาล์มพื้นบ้าน

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะโครงร่างของศูนย์เรียนรู้ปาล์มพื้นบ้าน
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ภาพที่ 2 แสดงผู้ดาเนินโครงการ

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. จัดสิ่งก่อสร้าง ทางเดินชม

ภาพที่ 9 แสดงการสร้างสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์เรียนรู้

ภาพที่ 10 แสดงการสร้างสิ่งก่อสร้างภายในศูนย์เรียนรู้

ภาพที่ 11 แสดงการสร้างสะพานและทางเดินเพิ่ม

ภาพที่ 12 แสดงการสร้างสะพานและทางเดินเพิ่ม
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ภาพที่ 13 แสดงการสร้างสะพานและทางเดินเพิ่ม

ภาพที่ 14 แสดงการสร้างสะพานและทางเดินเพิ่ม

4. เผยแพร่องค์ความรู้สู่ผู้สนใจ

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

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

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

ภาพที่ 18 แสดงโปสเตอร์การเผยแพร่ความรู้สู่ผู้สนใจใน
งานไสใหญ่วิชาการ 2558 ระหว่างวันที่ 2022 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 2022 สิงหาคม 2558 ณ มทร.ศรีวิชัย ไสใหญ่

ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. มีปาล์มพื้นบ้านในศูนย์เรียนรู้ อย่างน้อย 200 ต้น
2. มีสะพานและทางเดินเพิ่มขึ้น 20 เมตร
3. มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมและศึกษา 50 คน ต่อปี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้
- เอกสารเกี่ยวกับชนิดของพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้
- แปลงศึกษาชนิดของพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้
2. มีแหล่งศึกษาพันธุ์ปาล์มพื้นบ้าน และแหล่งความรู้ท้องถิ่น
- โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ จานวน 1 โรงเรือน

ภาพที่ 22 ลักษณะปาล์มพื้นบ้านภายในโรงเรือน

ภาพที่ 23 ลักษณะโรงเรือน
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- มีแหล่งศึกษาพันธุ์ปาล์มประดับพื้นบ้านภาคใต้และแหล่งความรู้ท้องถิ่น

ภาพที่ 24 ลักษณะเส้นทางเดิน

ภาพที่ 25 ลักษณะเส้นทางเดินและสะพาน

ภาพที่ 26 ลักษณะเส้นทางเดินและสะพาน

ภาพที่ 27 ลักษณะปาล์มพื้นบ้านในพื้นที่

ภาพที่ 28 ลักษณะปาล์มพื้นบ้านในพื้นที่

ภาพที่ 29 ลักษณะปาล์มพื้นบ้านในพื้นที่
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ภาพที่ 30 ลักษณะปาล์มพื้นบ้านในพื้นที่

ภาพที่ 31 ลักษณะปาล์มพื้นบ้านในพื้นที่

สรุปผลการประเมินการดาเนินงานในโครงการ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาในปีถัดไป
ผลการประเมิน การด าเนิ นงานในโครงการ เป็ น ไปตามแผนที่ วางไว้ ทุก ประการ และต้ อ ง
ดาเนินการต่อไป ดังนี้
1. ดาเนินการศึกษาชนิดของพันธุ์ปาล์มพื้นบ้านภาคใต้ สังเกตและบันทึกผลการเจริญเติบโต
และการดูแลรักษา
2. จัดทาแหล่งศึกษาพันธุ์ปาล์มประดับพื้นบ้านภาคใต้และแหล่งความรู้ท้องถิ่น ในลักษณะสวน
พฤกษ์ศาสตร์ เพิ่มขึ้น
3. การเผยแพร่อ งค์ค วามรู้ และปลู ก ฝัง จิ ตส านึ ก แก่ ผู้ สนใจในลัก ษณะนิ ทรรศการ และสื่ อ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ
ลงชื่อ

หัวหน้าโครงการ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัญ ไชยศร )
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี
 โครงการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงเพื่อการอนุรักษ์
ความเป็นมา
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ มีจุดมุ่งหมายสาคัญคือ
การอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชประจาถิ่นที่หายาก ใกล้สูญพันธุ์และมีความสาคัญในการ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ในปัจจุบันมีพืชจานวนมากที่มีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ การดาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จึงมี
บทบาทสาคัญในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น การเร่งดาเนินงานสารวจ และส่งเสริม
การอนุรักษ์จึงเป็นบริบทสาคัญ หม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นพืชที่มีพื้นกาเนิดอยู่ในเขตร้อนชื้น เดิมทีพืช
ชนิดนี้มีจานวนมากและชุกชม อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีการทาลายป่า ทาให้พืชกลุ่มนี้ลดน้อยลงอย่าง
มาก จนเป็นพืชหายากในธรรมชาติ และมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาโครงการ
ขยายพันธุ์ในหลอดทดลองเพื่อเพิ่มจานวนต้นพันธุ์ให้ได้จานวนมากเพื่อการอนุรักษ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมพันธุ์ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เป็นพืชประจาถิ่นของภาคใต้
2. เพื่อวิจัยขยายพันธุ์โดยเพาะเลี้ยงเพิ่มจานวนสาหรับเก็บรักษาและส่ง เสริมการปลูกเพื่อ
อนุรักษ์
3. เพื่อ ศึ ก ษาวิ จั ย และพั ฒ นาเพิ่ ม มูล ค่ า ทรั พ ยากรให้ เกิ ด ประโยชน์ ในการด ารงชีวิ ต ของ
ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย
ขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดปลอดเชื้อ ได้ต้นพันธุ์จานวนมาก
ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
พื้นที่เป้าหมาย
บริเวณพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หมู่ที่ 9 ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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งบประมาณดาเนินงาน
ในการดาเนินงานโครงการ ประจาปี 2558 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหม้อข้าวหม้อแกงลิง
(Nepenthes) เพื่อการอนุรักษ์ ใช้งบประมาณแผ่นดินของงานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น จานวน
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังนี้
1. สารวจและเก็บตัวอย่างเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงประจาถิ่น 5 ชนิด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา และพังงา
2. เพาะเลี้ยงเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิง จานวน 5 ชนิด ที่เป็นพืชประจาถิ่นของภาคใต้ ได้แก่
N. suratensis, N. mirabilis, N. gracilis, N. globusa และ N. ampullaria
3. จัดเก็บในขวดเพาะเลี้ยงในสภาพปลอดเชื้อ
4. ย้ายปลูกลงวัสดุปลูกตามธรรมชาติ
วิธีการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
2. วิเคราะห์สภาพปัญหาของพืชในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นที่พืชใกล้สูญพันธุ์ หายาก
และมีความสาคัญต่อการดารงชีวิต
3. เลือกวิธีการอนุรักษ์โดยการขยายพันธุ์เพิ่มจานวนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเก็บรักษาใน
ขวดทดลอง และเพาะเลี้ยงในวัสดุที่ราคาถูกหาง่ายในท้องถิ่น
4. กาหนดขอบเขตงาน ชนิดพืช สถานที่ดาเนินการและเขียนโครงการเสนอขออนุมัติ
5. จัดซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นต้องใช้ในการดาเนินงานขยายพันธุ์พืช
6. ดาเนินการศึกษาวิจัยขยายพันธุ์พืชที่กาหนดไว้ในโครงการ
7. จัดทารายงานวิจัยสรุปผลการดาเนินงานโครงการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
หน่วยงานดาเนินการ
งานบริการวิชาการพัฒนาท้องถิ่น กองกลาง สานักงานอธิการบดีร่วมกับสาขาชีววิทยาและ
สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ต้นพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงพันธุ์พื้นเมืองจานวนมาก ที่สามารถปลูกเพื่ออนุรักษ์ได้
2. สามารถนาพืชที่ได้จากการขยายพันธุ์ส่งเสริมการปลูกเป็นไม้ประดับและแสดงผลงานตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได
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ผลการดาเนินงาน
1) การสารวจและเก็บตัวอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิง
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1
1
การสารวจและเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 ได้เก็บตัวอย่างหม้อข้าวหม้อแกงลิง
N. mirabilis และ N. gracilis
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การสารวจครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่าง N. suratensi, N. ampullaria และ N. globusa
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2) การเพาะเลี้ยงเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในสภาพปลอดเชื้อ
จากการด าเนิ น งานเพาะเลี้ ย งเมล็ ด หม้ อ ข้ า วหม้ อ แกงลิ ง จ านวน 5 ชนิ ด คื อ N.
suratensi, N. ampullaria, N. globusa, N. mirabilis และ N. gracilis สามารถเพาะต้นกล้าใน
สภาพปลอดเชื้อได้ต้นกล้าขนาดต่างๆ (ตามอายุ) จานวนมาก โดยพบว่า หม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้ง 5 ชนิด
งอกในอาหารสูตร ½ MS ทั้งที่เติมและไม่เติมผงถ่าน 0.1% ได้ดี และมีเปอร์เซ็นต์งอกสูง แต่ขึ้นอยู่กับ
อายุ ข องเมล็ ด หลัง การเก็บ เกี่ ย วเป็ น ส าคัญ ถ้ า อายุ เ ก็ บ นานอั ต รางอกจะต่าลง ดัง ตั ว อย่ างผลการ
เพาะเลี้ยง ดังภาพ

1

2

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

1

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

2
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1

2

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

1

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

ภาพตัวอย่าง N. ampullaria อายุ 4 เดือนหลังเพาะเลี้ยง

2
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3) การเพาะเลี้ยงในวัสดุปลูกที่หาได้ในท้องถิ่น

ภาพตัวอย่าง การเพาะเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาชนะปิดร่วมกับวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นและราคาถูก ทาให้ต้นกล้า
งอกจานวนมาก โดยไม่ต้องลงทุนสูงและสามารถตอบสนองงานอนุรักษ์พืชในกลุ่มนี้ได้ดีมาก

ภาพตัวอย่าง การเพาะเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในภาชนะปิดขนาดเล็กและวัสดุราคาถูก
ที่มีเปอร์เซ็นต์งอกสูงเช่นเดียวกัน
4) การอนุบาลและการย้ายปลูกลงกระถาง

ภาพตัวอย่าง การอนุบาลต้นกล้าในขวด ทาให้เจริญเติบโตดี
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ภาพตัวอย่าง ต้นพืชกลุ่มแรกที่ย้ายปลูกลงกระถางดินอายุ 8 เดือน
สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
จากการดาเนินงานโครงการขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เป็นพืชประจาถิ่นในภาคใต้
จานวน 5 ชนิด คือ N. suratensis, N. mirabilis, N. gracilis, N. globusa และ N. ampullaria
พบว่า
1. จากการสารวจเพื่อหาต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงประจาถิ่นภาคใต้ พบว่า ในจานวน 5
ชนิดที่นามาขยายพันธุ์ N. suratensis มีความเสี่ยงที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุด (Critically endanger
species) ส่วน N. mirabilis ยังคงมีพบเห็นได้ทั่วไป แต่มีปริมาณน้อยลงเนื่องจากถูกทาลายจากการบุก
รุกป่าเพื่อทาการเกษตรกรรม
2. เมล็ดของหม้อข้าวหม้อแกงลิงทั้ง 5 ชนิด สามารถงอกและเจริญเติบโตได้ดีในสภาพ
ปลอดเชื้อ บนอาหารกึ่งแข็งสูตร ½ MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติมหรือไม่เติมผงถ่าน 0.1
% โดยไม่ต้องเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช (Plant growth regulator) โดยเมล็ดที่เก็บใหม่ๆ
มีอัตรางอกสูง แต่อัตรางอกจะลดลงตามระยะเวลาที่เก็บรักษา
3. การเพาะเลี้ยงเมล็ดหม้อข้าวหม้อแกงลิงในวัสดุเพาะที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น พีทมอส
และขุยมะพร้าว โดยต้องมีการควบคุมความชื้นและแสงที่เหมาะสม ซึ่งการใช้ภาชนะปิดทาให้เมล็ด
หม้อข้าวหม้อแกงลิงงอกได้ในปริมาณมาก ทาให้เสียค่าใช้จ่ายและแรงงานน้อยกว่าการเพาะเลี้ยงใน
สภาพปลอดเชื้อ
4. การอนุบาลก่อนย้ายปลูกลงดิน โดยการย้ายเลี้ยงในภาชนะปิดโดยใช้ขุยมะพร้าวหรือพี
ทมอส ทาให้อัตรารอดตายสูง และสิ้นเปลืองแรงงานน้อย
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ดำเนินงำนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตและการอนุรักษ์เท้ายายม่อม
วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเท้ายายม่อม เริ่มจากปลูกด้วยเมล็ดและจากหัว
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมเท้ายายม่อมโดยเตรียมเมล็ดพันธุ์นามาเพาะให้ได้หัวเท้ายายม่อม
3. เป็นแหล่งเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืชป่าที่หายาก
วิธีดาเนินงาน
1. ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมต่อการปลูกเท้ายายม่อมประมาณ 2ไร่ เพิ่มเติมจากปีงบประมาณ 2557
2. เตรียมแปลงปลูก กว้าง 1เมตร ยาว 8เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 50เซนติเมตร
3. ปลูกเท้ายายม่อมด้วยหัวที่มีอายุ 2 ปี ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ วิทยาเขตสุรินทร์
4. ปลูกเท้ายายม่อมด้วยเมล็ด ระยะห่างระหว่างหลุม 20เซนติเมตร หลุมละ 3เมล็ด
5. วัดการเจริญเติบโต โดยนับจานวนใบ น้าหนักหัวจากเท้ายายม่อมอายุ 1,2 ปี
นับจานวนผล และน้าหนักเมล็ดที่ผลิตได้
6. สรุปข้อมูลรายงานเป็นรูปเล่ม
ผลการดาเนินงาน
1. ปลูกเท้ายายม่อมด้วยเมล็ดตั้งแต่เดือนเมษายน เริ่มงอกเมื่อเดือน มิถุนายนขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลาและปริมาณน้าฝน
2. การวัดการเจริญเติบโตองเท้ายายม่อม สามารถวัดได้แล้วคือความยาวของก้านใบ ความ
ยาวก้านดอก จานวนดอก เปรียบเทียบระหว่างเท้ายายม่อมสีเขียวและสีม่วง ส่วนจานวน
ผลและจานวนเมล็ด ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลเนื่องจากผลของเท้ายายม่อมยังไม่เจริญเติบโต
เต็มที่ ประมาณเดือนพฤศจิกายน ส่วนน้าหนักหัวเท้ายายม่อมสามารถขุดหัวชั่งน้าหนักได้
ประมาณเดือนมกราคม
พันธุ์สีเขียว
เท้ายายม่อม
ที่ปลูกหัว
ก้าน
(กรัม)
ก้านใบที่1 จานวนก้านใบ ดอก
501-600
64.78
1.4
149.16
401-500
55.125
1.75
123.15
301-400
59
1
131.32
201-300
58.17
1.5
120.35
101-200
52.06
1.2
92.96
≥ 50
19.64
2.6
0
≤ 50
23.34
2.4
0

พันธุ์สีม่วง
จานวน
ดอก
135
96.5
86.67
85.17
38.8
0
0

ก้าน
ก้านใบที่1 จานวนก้านใบ ดอก
64.98
2
148.34
63.53
1.75
134.43
63.5
1.5
137.33
52.97
1.5
106.95
50.34
1.8
97.46
17.38
2.6
0
20.7
2
0

จานวน
ดอก
102.8
127.25
92.5
78.17
45
0
0
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เปรียบเทียบลักษณะทางพฤกษศาสตร์เท้ายายม่อม
เท้ายายม่อมที่รวบรวมไว้ในแปลงพบ 3 สายพันธุ์ คือ (1) พันธุ์สีม่วง (2) พันธุ์สีเขียว ในจังหวัด
สุรินทร์ ซึ่งตามธรรมชาติพบสีม่วงมากกว่าสีเขียวและ (3) พันธุ์สีเขียวจากภาคตะวันออก (ตราด ชลบุร)ี

(1)

ลักษณะช่อผล

ลักษณะช่อดอก

ลักษณะก้านใบ

ลักษณะแผ่นใบ

(2)

(3)
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ดำเนินงำนโดยจังหวัดกรุงเทพมหำนคร
 การขยายพันธุ์พืชควรค่าแก่การอนุรักษ์เพื่อปลูก หรือแลกเปลี่ยนหรือแจกจ่ายพันธุกรรม
ด าเนิ นการเพาะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อกล้ วยไม้ หายากของไทย ส าหรั บแจกจ่ ายผู้ ที่ มี ความสนใจ เช่ น
ช้างพลาย ช้า งแดง ช้า งเผือ ก เอื้อ งแปรงสีฟัน เอื้อ งมะลิ เข็ม แดง แคทลีย า ฯลฯ ดาเนิน การโดย
สานักพัฒนาสังคม จานวน 31,500 ต้น

ดำเนินงำนโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 โครงการขยายพันธุ์ไม้สาคัญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพาะกล้าไม้
ขยายพันธุ์ไม้สาคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพาะกล้าไม้ (1) จันทน์หอม 620 กล้า (2) มะริด
159 กล้า และ (3) เกด 21 กล้า
แปลงเพาะขยายพันธุ์เกด

แปลงเพาะขยายพันธุ์จันทน์หอม

533

ต้นมะริด

ดำเนินงำนโดยจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดาริ โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานี (อพ.สธ.-จ.สฎ.)
โครงการอนุรั กษ์พั นธุกรรมพื ช บ้ านทุ่ ง ตาหนอน หมู่ ที่ 13 ต าบลคลองชะอุ่ น อ าเภอพนม
จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 154 ไร่ 2 งาน 55 ตารางวา งาน โดยตั้งอยู่ในพื้นที่ของนิคม
สหกรณ์พนม โดยทางโครงการ อพ.สธ.-จ.สุราษฎร์ธานี ได้ดาเนินการจัดสรรพื้นที่ภายในโครงการ ฯ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมสนองพระราชดาริฯ เพื่อรับผิดชอบแปลงพันธุ์ไม้ต่างๆ ภายในโครงการ
อพ.สธ.-สฎ. ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ แปลงพันธุ์ไม้เพิ่มขึ้น ประกอบกับมีหน่วยงานที่มี
ความประสงค์เข้าร่วมสนองพระราชดาริฯเพิ่มมากขึ้น ทางสานักงานเลขานุการ อพ.สธ.-สฎ. ได้มีการ
ประชุมคณะทางาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจัง หวัดสุราษฏร์ธานีนั้น โดยที่
ประชุมได้พิจารณาเพิ่มแปลงพันธุกรรมพืชและหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็น 20 แปลงพันธุกรรมพืช โดย
จะเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้มอบหมายให้ส่วนราชการ องค์กร
เอกชนและผู้มีจิตศรัทธา เข้าปฏิบัติงานรับผิดชอบและบารุงรักษาในพื้นที่ที่แบ่งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
จานวน 14 แปลง ดังนี้
1. งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ งานพัฒนาถนนทั้งภายใน และภายนอกโครงการฯ งาน
ก่อสร้างฝาย งานก่อสร้างรั้ว งานแบ่งซอยแปลงสาหรับเพาะปลูกพันธุกรรม ฯลฯ มอบองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ การจัดหาคนงาน เข้าดูแลบารุงรักษาพันธุกรรมพืช
2. งานบารุงรักษา ได้แก่ การจัดหาคนงาน เข้าดูแลบารุงรักษาพันธุกรรมพืช โดยมีเทศบาล
ตาบลคลองชะอุ่น และองค์การบริหารส่วนตาบลต้นยวน คอยให้การสนับสนุน
3. งานรวบรวมพันธุกรรม และพัฒนาพันธุกรรมพืชได้จัดแบ่งพื้นที่และมอบหมายให้หน่วยงาน
ต่างๆ รับผิดชอบ ดังนี้
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แปลง
พันธุกรรมพืช
1 แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมปาล์มไทย
2 แปลงไม้ดอก ไม้ประดับ
3
4

แปลงพรรณไม้น้า
แปลงไม้ดอกหอม

5

แปลงสมุนไพรและเครื่องเทศ

6

แปลงพืชผักพื้นบ้าน

7
8
9
10
11
12
13
14

แปลงไม้ผล
แปลงกล้วยไม้
แปลงผลผลิตพืชที่เกิดจากการพัฒนาสายพันธุ์
เรือนอนุบาลพันธุ์ไม้
แปลงป่าอนุรักษ์
แปลงพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
แปลงไม้ดัดและไม้แคระ
แปลงหญ้าแฝกและพืชปรับปรุงบารุงดิน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (พืชสวน)
สานักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อุทยานแห่งชาติเขาสก
กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 416
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองทุ่งทอง
สานักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นิคมสหกรณ์พนม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม
จ.สุราษฎร์ธานี และกลุ่มเกษตรกร
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เทศบาลตาบลคลองชะอุ่น และกลุ่มเกษตรกร
องค์การบริหารส่วนตาบลต้นยวน
สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี
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ดำเนินงำนโดยศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ
 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
ผลการดาเนินงาน
1. ปลูกดูแลรักษา บารุงพรรณไม้ รดน้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน เปลี่ยนย้ายกระถาง

2. ไม้ต่างจังหวัดที่นาเข้ามาปลูกดูแลรักษา และขยายพันธุ์เพิ่มเติม จานวน 39 ชนิด
ลาดับ

ชือ่

1

หวายน้า Calamus siamensis

2

ผักหวานป่า Champereia manillana
(Blume)Merr.

3

ต้นสิเหรง Livistona saribus Merr.

ปีที่นาเข้า จานวนต้น จานวนต้น จังหวัด/สถานที่
มาปลูก
ทีน่ าเข้า
ปัจจุบัน
ที่นาเข้ามา
2538
6,963
อพ.สธ นาเข้ามา
ให้ สถานี
2541
3,343
298 (กอ) ทดลองพืชไร่
สกลนคร ปลูก
2538
2,588
อพ.สธ นาเข้ามา
ให้ สถานี
2541
200
0
ทดลองพืชไร่
สกลนคร ปลูก
2538
2,255
อพ.สธ นาเข้ามา
ให้ สถานี
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

กระโดนน้า Barringtonia
acutangula Gaertn.
ตลิงปิง Ayerrhoa bilimbi
มะแปรม Garcinia cowa Roxb.
กระเจา Holoptelea integrifolia
Planch.
ตะเคียนชันตาแมว
Neobalanocarpus heimii
หอมแขก Murrya koenigii
โมกราชินี Wightia sirikitiae Mid. &
Sautisuk
กันภัยมหิดล Afgekia mahidolae
Buett. Et chermgir.
การบูร Cinnamomum camphora
(L.) Presl
ตีนเป็ดทะเล Cerbera odallam
Gaertn.
สีเสียดเปลือก Pentace burmanica
Kurz.
กาซะลองคา Radermachera ignea
(Kurz)
ลาดวน Melodorum fruticosum
Lour.
จันทน์ชะมด Aglaia pyramidata
จันทน์หอม Mansonia gagei
Drumm.
หอมหมื่นลี้ Osmanthus fragrans
Lour.
สะเดาช้าง Azadirachta excelsa
สาวสันทราย Clerodendrum
guadriloculare Merr.
เกด Manikara hexandra
จันทน์กะพ้อ Vatica diospyroides
Syming

2541

200

25

2538

265

58

2547
2547
2547

1
2
1

0
2
1

ทดลองพืชไร่
สกลนคร ปลูก
อพ.สธ นาเข้ามา
ให้
-

2547

1

1

-

2547
2548

1
2

1
2

-

2548

2

10

-

2548

2

2

-

2548

1

1

-

2548

8

8

-

2548

2

3

-

2548

6

5

ศรีษะเกษ

2548
2548

1
1

1
0

-

22/12/25
48
2548
2548

1

1

-

3
1

2
8

-

2548
2548

2
2

2
2

-
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

กฤษณา Aquilaria crassna Pierre
อบเชย Cinnamomum bejolghota
(Buch.-Ham.)
ปีบ Milingtonia hortensis Linn.
เทพทาโร
เมเปิ้ล
สามสิบสองประดง
ใบไม้สีทอง
พญาไม้
สารอง
สาโรง
อรพิม Bauhinia winitii
พิกุล
จาปาป่า
ทังเก Magnolia elegars (Blumel
H.Keng)
มเหสักข์ Tectona grandis L.f.
หลาวชะโอน Oncosperma horridum

2548
2548

7
4

7
4

-

2548
2548
2548
2548
2548
2548
25489
2548
2550
2550
2550
2553

1
4
3
2
2
1
1
1
4
4
6
3

1
4
3
2
2
1
1
1
3
4
6
0

พิกุลทอง
พิกุลทอง

2555
2556

1
22

1
5

อพ.สธ
พิกุลทอง

3. เพาะขยายพันธุ์พันธุกรรมพืช ที่มีประโยชน์ต่อชุมชนในด้านต่างๆ เช่นไม้สมุนไพร พืชอาหาร
เป็นต้น และได้จากการสารวจรวบรวมในกิจกรรมที่ 2 (กิจกรรมสารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช) และ
ขยายพันธุ์พืชในพื้นที่โครงการฯ จานวน 68 ชนิด 5,000 กล้า เพื่อปลูกเป็นไม้ตัวอย่างให้ผู้สนใจเข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ และแจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจนาไปปลูก เพื่อเป็นการกระจายพันธุ์ ป้องกันการสูญพันธุ์อีก
ด้วย
หว้าน้า

อินทนิลน้า

เหมือดโลด
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มะขาม

เสาวรส

ต้อยติ่ง

หญ้ารีแพร์

พะยูง

มะค่าโมง

