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 6. สรุปผลการด าเนินงาน อพ.สธ. ปี 2558 
 

6.1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 

กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีมีแนวปฏิบัติให้มีพื้นท่ีปกปักพื้นท่ีป่าธรรมชาติ ให้มีกระจายอยู่ท่ัวประเทศ 
ในทุกเขตพรรณพฤกษชาติ  ด าเนินงานนอกพื้นท่ีรับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์
ป่าและพันธุ์พืช (ยกเว้นแต่กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ น าพื้นท่ีของหน่วยงานมาสนองพระราชด าริ) และ
ด าเนินการในพื้นท่ีป่าธรรมชาติของส่วนราชการ  ศูนย์วิจัย  สถานีทดลอง  สถาบันการศึกษา พื้นท่ีท่ี
ประชาชนร่วมกันปกปักรักษา  จากนั้นมีการส ารวจขึ้นทะเบียนท ารหัสประจ าต้นไม้ และทรัพยากรชีวภาพ
อื่น ๆ เช่นสัตว์และจุลินทรีย์  ท าการศึกษาด้านชีววิทยา  สนับสนุนให้มีอาสาสมัครระดับหมู่บ้าน  ซึ่งหาก
รักษาป่าด้ังเดิมไว้ได้  ก็จะรักษาพันธุกรรมด้ังเดิมซึ่งจะท าการศึกษาและน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปเมื่อมี
ความพร้อม 
  อพ.สธ. มีพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืชอยู่ทุกภาคในประเทศ ซึ่งเป็นพื้นท่ีร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
  การปฏิบัติงานในภาพรวม หน่วยงานสนองพระราชด าริท่ีมีพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช 
ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช โดยมี อพ.สธ. ช่วยดูแลก ากับให้เป็นไป
ตามกรอบแผนแม่บทท่ีวางไว้ โดยมีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 1. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้  ท ารหัสพิกัด  เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีขององค์กร
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ เช่นในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ป่าท่ีชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าท่ีใช้พื้นท่ี
เป็นสวนสัตว์ ป่าในพื้นท่ีบริเวณเข่ือนต่าง ๆ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 2. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรม
พืช เช่นสัตว์ จุลินทรีย์  ตลอดจนทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีขององค์กร
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  
 3.  การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมต่าง  ๆ ท่ี เกี่ ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 4. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในระดับหมู่บ้าน  

5. สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืช 
*หมายเหตุ 
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ใช้พื้นท่ีเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อด าเนินงานในกิจกรรม 
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สรุปงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
การปฏิบัติงานในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช โดยเจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. และ/ชมรมคณะปฏิบัติงาน

วิทยาการ อพ.สธ. จ านวน 60 ครั้ง 
 

ตัวอย่างการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 
ในพืน้ที่ปกปักพนัธุกรรมพืช อพ.สธ. – องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน ี
การปฏิบัติงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชโดยเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 

การส ารวจบริเวณพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. และพื้นท่ีส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 4 ครั้ง 

 ครั้งท่ี 1/2558 ระหว่างวันท่ี   7 - 10 มกราคม 2558 
 ครั้งท่ี 2/2558 ระหว่างวันท่ี   23 – 26 เมษายน 2558 
 ครั้งท่ี 3/2558 ระหว่างวันท่ี   18 – 21 มิถุนายน 2558 
 ครั้งท่ี 4/2558 ระหว่างวันท่ี   3 – 6 กันยายน 2558 

 
 ตัวอย่างการส ารวจบริเวณพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. และพื้นท่ีส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างเดือน  มกราคม – เดือน
กันยายน 2558 
 

ตัวอย่างงานวิจัยต่อเนื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชและต่อเนื่องไปถึงกรอบการ
ใช้ประโยชน์ในอนาคต ได้แก่ 

 
1.1 การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-อสส. สวนสัตว์

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   
 โดย เจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. (หน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์) 
ผลการส ารวจ 
 - ร่วมกับคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ส ารวจและเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในพื้นท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ.-อสส. สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 2 ครั้ง 
 - ส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ในพืน้ท่ี 
 - ระบุชนิดพรรณไม้ท่ีเก็บรวบรวมจากพื้นท่ีสวนสัตว์อุบลราชธานี จ านวน 5 ชนิด 
 - เก็บตัวอย่างใบพืชท่ีจะน าไปทดลองท าชาสมุนไพรและวิเคราะห์สารส าคัญ 
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 - จัดท าสรุปรายงานความหลากหลายของพรรณไม้ภายในพื้นท่ีสวนสัตว์อุบลราชธานี  
 - จัดท าสรุปรายงานความก้าวหน้าและรายงานวิจัยเรื่อง การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในพื้นท่ี
สวนสัตว์อุบลราชธานี 
 

  
ภาพพรรณไม้ที่ส ารวจจากพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี : เขยตาย  

(Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC) 
 

  
ภาพพรรณไม้ที่ส ารวจจากพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี : เลอืดม้า, เลือดแรด  

(Knema globularia (Lam.) Warb) ดอกเพศเมีย (ซ้าย), ดอกเพศผู้ (ขวา) 
 

  
ภาพพรรณไม้ที่ส ารวจจากพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานี : กะอวม  

(Acronychia pedunculata (L.) Miq.) 
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1.2 ความหลากหลายของพืชวงศ์หญ้าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-อสส. สวนสัตว์
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
 โดย เจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. (หน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์) 
ผลการส ารวจ 
 - จัดท าสรุปรายงานผลการส ารวจความหลากหลายของพืชวงศ์หญ้าฉบับสมบูรณ์ 
 

 
 

ก) หญ้าปล้องก้านธูป Sacciolepis indica (L.) A. Chase ข) Vetiveria lawsonii (Hook.f.) Blatt. et McCann. 
ค) หญ้าง๊าด Cyrtococcum accrescens (Trin.) Stapf ง) หญ้าดอกม่วง Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov. 

จ) Eremochloa muricata (Retz.) Hack. ฉ) หญ้าไผ่จืด Pogonatherum paniceum (Lamk.) Hack. 
ช) หญ้ากอ Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อพ.สธ.ในพื้นทีป่กปักพันธุกรรมพืช 
ในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

 
ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

หน่วยปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ 

1. การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ.-อสส. สวนสัตว์อุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี   

พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. - อสส.  
สวนสัตว์อุบลราชธานี  
จ.อุบลราชธานี 
 

 - ร่วมกับคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ.-อสส. 
สวนสัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 2 คร้ัง 
- ส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ในพ้ืนที่ 
- ระบุ ช นิดพรรณไม้ที่ เ ก็ บรวบรวมจาก พ้ืนที่ ส วนสัต ว์
อุบลราชธานี จ านวน 5 ชนิด 
- เก็บตัวอย่างใบพืชที่จะน าไปทดลองท าชาสมุนไพรและ
วิเคราะห์สารส าคัญ 
- จัดท าสรุปรายงานความหลากหลายของพรรณไม้ภายใน
พ้ืนที่สวนสัตว์อุบลราชธานี  
- จัดท าสรุปรายงานความก้าวหน้าและรายงานวิจัยเร่ือง การ
ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในพ้ืนที่สวนสัตว์อุบลราชธานี 

 

หน่วยปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร์ 

2. ความหลากหลายของพืชวงศ์หญ้าในพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช อพ.สธ.-อสส. สวนสัตว์อุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 - จัดท าสรุปรายงานผลการส ารวจความหลากหลายของพืช
วงศ์หญ้าฉบับสมบูรณ์ 

 

 

 


