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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เป็นกิจกรรมที่ดำเนินกำรสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยำกรธรรมชำติ ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ในพื้นที่ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นจำกกำรพัฒนำ เช่น จำกกำรทำอ่ำงเก็บน้ำ ทำถนน
เปลี่ยนแปลงจำกป่ำธรรมชำติเป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือกำรทำโรงงำนอุตสำหกรรม กำรจัดทำบ้ำน
จัดสรร ฯลฯ ซึ่งทรัพยำกรต่ำง ๆ โดยเฉพำะพันธุกรรมพืชในพื้นที่เหล่ำนั้นจะสูญ ไป กำรนี้ได้ส่ง
เจ้ำหน้ำที่และอำสำสมัคร ออกสำรวจเก็บรวบรวม ในรูปเมล็ด กิ่ง ต้น เป็นกำรดำเนินกำรนอกพื้นที่
ในควำมรับผิดชอบของกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช (ยกเว้นเป็นพื้นที่ที่กรมฯ
อนุญำตหรือนำมำสนองพระรำชดำริ) ในทุกเขตพรรณพฤกษชำติ รอบพื้นที่ของหน่วยงำนที่ร่วมสนอง
พระรำชดำริฯ ในรัศมี 50 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินกำรในพื้นที่ต่ำง ๆ ทั่วประเทศ
กำรปฏิบัติงำนในภำพรวม หน่วยงำนสนองพระรำชดำริดำเนินกำรตำมแนวทำงกำร
ดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยมี อพ.สธ. ช่วยดูแลกำกับให้เป็นไปตำมกรอบแผน
แม่บทที่วำงไว้ โดยมีแนวทำงกำรดำเนินงำนดังนี้
แนวทำงกำรดำเนินกิจกรรม
1. กำรสำรวจเก็บรวบรวมตัวอย่ำง เก็บรวบรวมพันธุกรรมของทรัพยำกรธรรมชำติ (กำยภำพ
และชีวภำพ) ภูมิปัญญำท้องถิ่นในพื้นที่เป้ำหมำย บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร ของหน่วยงำนนั้น ๆ หรือ
พื้นที่ที่จะมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรพัฒนำเช่น พื้นที่สร้ำงอ่ำงเก็ บน้ำ พื้นที่สร้ำงถนน หรือขยำยทำง
หลวงหรือเส้นทำงต่ำงๆ พื้นที่สร้ำงสำยไฟฟ้ำแรงสูง และในพื้นที่อื่นๆ ที่จะถูกพัฒนำเปลี่ยนแปลงจำก
สภำพเดิม
2. กำรเก็บรวบรวมตัวอย่ำงแห้ง และตัวอย่ำงดอง เพื่อเป็นตัวอย่ำงในกำรศึกษำหรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำ
3. กำรเก็บพันธุกรรมทรัพยำกร ตัวอย่ำงในพืช มีกำรเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วนพืชที่
มีชีวิต (เพื่อนำมำเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และสำหรับทรัพยำกรอื่น ๆ สำมำรถเก็บตัวอย่ำงมำศึกษำได้ เช่น
ตัวอย่ำงของสัตว์ จุลินทรีย์ หิน ดิน น้ำ ฯลฯ
สรุปงำนในกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
จำนวนกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนในพื้นที่ทั่วประเทศของเจ้ำหน้ำที่ อพ.สธ. ในกิจกรรมสำรวจ
เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง
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ตัวอย่ำงกำรดำเนินงำนในกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
โดยเจ้ำหน้ำที่อพ.สธ. ในพืน้ ที่เป้ำหมำย
2.1 กำรส ำรวจเก็บ รวบรวมพื ช อนุ รั ก ษ์ อพ.สธ. ในเขตจั ง หวัด ภำคเหนื อ ตอนบนของ
ประเทศไทย เช่น จังหวัดลำปำง จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่ำน และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดำเนินกำรโดย คณะนักวิจัย อพ.สธ. ฝ่ำยวิชำกำร ร่วมกับคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ.
ผลกำรดำเนินงำน
1. มะกิ๊ง Hodgsonia spp.
จำกกำรสำรวจควำมหลำกหลำยของมะกิ๊ง ในเขตจัง หวัดลำปำง เชียงใหม่ เชียงรำย
แพร่ น่ำน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบมะกิ๊ งจำนวน 2 ชนิดคือ H. heterocilta subsp. heteroclite
และ H. heterocilta subsp. indochinensis
ระบบนิเวศมะกิ๊ง
พบมะกิ๊งที่ระดับควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปำนกลำงตั้งแต่ 300 ถึง 1,400 เมตร และ
มักพบบริเวณที่มีควำมชื้นสูง เช่น บริเวณห้วย หรือร่องน้ำ โดยเลื้อยพันไม้ต้นใหญ่เป็นที่อยู่อำศัย แทง
ช่อดอกช่วงเดือนธันวำคม – มีนำคม ดอกบำนในเวลำกลำงคืน ตั้งแต่เวลำ 21.00 น. เป็นต้นไป หลัง
ผสมเกสรติดผลจะเริ่มพัฒนำและเก็บเกี่ยวได้ระยะเวลำ 4 เดือนหลังกำรผสมเกสร มะกิ๊ง จะเริ่มให้
ผลผลิต 1 ปี 6 เดือน หลังปลูก

ที่
1
2
3
4
5
6

ลักษณะมะกิ๊งที่สำรวจพบ
1. Hodgsonia heterocilta subsp. indochinensis
แหล่งกำรกระจำยพันธุ์และขึ้นบัญชีต้น
จังหวัด
ต้นเพศผู้ (ต้น)
จังหวัดลำปำง
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงรำย
1
จังหวัดแพร่
1
จังหวัดน่ำน
2
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รวมจำนวน
4

ต้นเพศเมีย (ต้น)
8
8
7
1
3
27
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เถำต้น

ด้ำนหลังใบ

ด้ำนหน้ำใบ

ผลและเมล็ดมะกิ๊ง Hodgsonia heterocilta subsp. indochinensis

ที่
1
2
3

2. Hodgsonia heterocilta subsp. heterocilta
แหล่งกำรกระจำยพันธุ์และขึ้นบัญชีต้น
จังหวัด
ต้นเพศผู้ (ต้น)
จังหวัดเชียงรำย
จังหวัดน่ำน
1
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รวมจำนวน
1

ต้นเพศเมีย (ต้น)
7
3
1
11
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เถำต้นและใบของ Hodgsonia heterocilta subsp. heterocilta

ดอกมะกิ๊ง Hodgsonia heterocilta subsp. Heterocilta เพศผู้ (ซ้ำย) และเพศเมีย (ขวำ)

ผลและเมล็ดมะกิ๊ง Hodgsonia heterocilta subsp. Heterocilta
2. น้อยหน่ำเครือ Kadsura sp.
จำกกำรสำรวจ ศึกษำ เก็ บรวบรวม Kadsura โดยคณะทำงำนสำรวจพืชอนุรัก ษ์
อพ.สธ. ภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ทำกำรสำรวจ ศึกษำ เก็บรวบรวมในพื้นที่ป่ำในเขตจังหวัดภำคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย พบพืชสกุล Kadsura 2 ชนิด ดังนี้
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2.1 ชนิดผลใหญ่ Kadsura ananosma Kerr กระเหรี่ยงจัง หวัดแม่ฮ่องสอน
เรียกว่ำ “สะกรึยสะ” ลำต้นเป็นเถำ อำยุหลำยปี เลื้อยพันไม้ต้นใหญ่เป็นที่อยู่อำศัย ผิวเปลือกต้นสี
น้ำตำลเทำมีลักษณะขรุขระ เส้นรอบวงต้น 20 - 30 เซนติเมตร เถำต้นยำวได้ถึง 30-50 เมตร ใบ เป็น
ใบเดี่ยว รูปไข่ เรียงสลับ แผ่นใบเรียบสีด้ำนบนใบสีเขียวเข้ม สีด้ำนหลังใบสีเขียวอ่อน ก้ำนใบสีเขียว
ดอก แยกเพศอยู่บนต้นเดียวกัน ดอกมีหลำยสี เช่น สีแดง สีแดงปนขำว สีขำว เป็นต้น ผล เป็นผลกลุ่ม
มีขนำดใหญ่ เส้นรอบวงผล 40-55 เซนติเมตร ยำว 18-30 เซนติเมตร ก้ำนผลสีน้ำตำล ยำว 1.8 -7.0
เซนติเมตร เส้นรอบวงก้ำนผล 0.5 – 1.0 เซนติเมตร น้ำหนักผล 0.50-2.50 กิโลกรัม สีเปลือกผลสีขำว
สีแดง สีเหลือง สีเขียวปนแดง สีเหลืองปนแดง จำนวนผลย่อย 50-70 ผล เนื้อในผลสีขำว สีขำวปน
ชมพู และสีขำวปนแดงเข้ม ผลสุกช่วงเดือนตุลำคม เมล็ด รูปไต ผิวเปลือกเรียบมัน สีเปลือกนอกเมล็ดสี
น้ำตำลเข้ม สีเนื้อในเมล็ดสีขำว น้ำหนักเมล็ด 0.8-1.60 กรัม ใน 1 ผล มีจำนวนเมล็ด 50-110 เมล็ด
K. ananosma พบบริเวณที่มีควำมชื้นสูง ที่ระดับควำมสูงจำกระดับน้ำทะเลปำน
กลำงตั้งแต่ 900 เมตรขึ้นไป

ลักษณะดอกของ Kadsura ananosma Kerr

25

ลักษณะดอกของ Kadsura ananosma Kerr

ผลดิบ Kadsura ananosma Kerr

ผลสุก Kadsura ananosma Kerr
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เนื้อผลสุก Kadsura ananosma Kerr
งำนขึ้นทะเบียนต้นพันธุกรรมน้อยหน่ำเครือ Kadsura ananosma Kerr
ที่
จังหวัด
จำนวน (ต้น)
1
ลำปำง
5
2
เชียงใหม่
1
3
เชียงรำย
25
4
น่ำน
4
5
แม่ฮ่องสอน
8
รวม
43
2.2 ชนิดผลเล็ก Kadsura heteroclita (Roxb.) A.C.Sm. เป็นไม้เถำ อำยุหลำย
ปี ผิวเปลือกต้นขรุขระ สีน้ำตำล-เทำ อำศัยไม้ต้นใหญ่เป็นที่อยู่ ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปหอกแกม
ขอบขนำน สีแผ่ นใบด้ ำนบนสีเขี ยวเข้ ม สีด้ ำนหลัง ใบสีเขี ยวอ่อ น ก้ำ นใบสีเขีย ว ใบมีขนำดเล็ กกว่ ำ
K.ananosma ดอก มีขนำดเล็ก แยกเพศบนต้นเดียวกัน ก้ำนดอกมี 2 แบบคือ ก้ำนดอกสั้น และก้ำน
ดอกยำว ผล เป็นผลกลุ่ม เมื่อสุกแก่เต็มที่มีสีแดงเข้ม ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงผล 6 – 7.5 ซม. ยำว 5.5 –
6.5 ซม. น้ำหนักผล 110-150 กรัม จำนวนผลย่อย 40 – 70 ต่อผล เมล็ด มีขนำดเล็ก รูปไต เปลือก
นอกเมล็ดสีน้ำตำลเข้ม สีเนื้อในเมล็ดสีขำว น้ำหนักเมล็ด 2-3 กรัม ใน 1 ผล มีจำนวน 30-60 เมล็ด
K. heteroclita พบมีกำรกระจำยพันทำงภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย เช่น
จังหวัดลำปำง เชียงใหม่ เชียงรำย น่ำน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน บริเวณที่มีควำมชื้นสูง ที่ควำมสูงจำก
ระดับน้ำทะเลปำนกลำง 800 – 1,500 เมตร
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ลักษณะเถำต้น Kadsura heteroclita (Roxb.) A.C.Sm.

ลักษณะใบ และดอกตูม Kadsura heteroclita (Roxb.) A.C.Sm.

ลักษณะดอกบำน Kadsura heteroclita (Roxb.) A.C.Sm.
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ดอกเพศผู้ Kadsura heteroclita (Roxb.) A.C.Sm.

ดอกเพศเมีย Kadsura heteroclita (Roxb.) A.C.Sm.

ผลสุก Kadsura heteroclita (Roxb.) A.C.Sm
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ไส้ผล และเมล็ดน้อยหน่ำเครือ Kadsura heteroclita (Roxb.) A.C.Sm
งำนขึ้นทะเบียนต้นพันธุกรรมน้อยหน่ำเครือ Kadsura heteroclita (Roxb.) A.C.Sm
ที่
จังหวัด
จำนวน (ต้น)
1
เชียงใหม่
8
2
เชียงรำย
2
3
น่ำน
1
4
แม่ฮ่องสอน
1
รวม
12
3. ตีนฮุ้งดอย Paris polyphylla Smith (Melanthiaceae)
ตีนฮุ้งดอย หรือสัตฤำษี เป็นพืชล้มลุก ลำต้นใต้ดินมีลักษณะเป็นเหง้ำหัว อำยุหลำยปี
ในช่ วงฤดู แล้ งลำต้น เหนือ ดินจะยุ บตั วหรือตำยไป ส่ วนลำต้ นใต้จ ะมี กำรพัก ตัว และจะเกิด ขึ้น ใหม่
หลังจำกพ้นระยะพักตัวในช่วงต้นฤดูฝน ตีนฮุ้งดอยเป็นพืชที่มีกำรเจริญเติบโตค่อนข้ำงช้ำ หลำยสิบปีถึง
จะนำมำใช้ประโยชน์ได้ ลำต้นเหนือดินมีลักษณะอวบน้ำ ลำต้นสีเขียว หรือสีเขียวปนม่วง ใบแบบนิ้ว
มือ มี 5-9 แฉก ก้ำนใบสีเขียว และสีม่วง ลำต้นใต้ดินมีลักษณะเป็นเหง้ำคล้ำยเหง้ำของข่ำ สีของเหง้ำหัว
มีสีน้ำตำลดำ และมีรำกฝอยเกิดบริเวณรอบๆเหง้ำหัวคล้ำยข่ำ เป็นพืชที่ค่อนข้ำงวิกฤต เสี่ยงต่อกำรสูญ
พันธุ์และเป็นพืชที่มีศักยภำพสูง โดยเฉพำะทำงด้ำนสมุนไพร
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ตีนฮุ้งดอยในสภำพธรรมชำติ

เหง้ำหัวตีนฮุ้งดอย

แปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมตีนฮุ้งดอย พื้นที่ อพ.สธ.วำวี จังหวัดเชียงรำย
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ที่
1
2
3
4
5

แหล่งพันธุกรรมตีนฮุ้งดอยที่เก็บรวบรวม
แหล่งพันธุกรรม
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรำย 5 แหล่ง
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง จังหวัดเชียงรำย
อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมำยเหตุ
ขึ้นบัญชีต้นพันธุกรรม
จัดซื้อ
ขึ้นบัญชีต้นพันธุกรรม / จัดซื้อ
จัดซื้อ
ขึ้นบัญชีต้นพันธุกรรม

ปัจจุบันโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ร่วมกับศูนย์ วิจัยและพัฒนำเกษตรที่สูงเชียงรำย (วำวี)
สำนักวิจัยและพัฒนำกำรเกษตรเขต 1 กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือ อพ.สธ.
วำวี ได้ดำเนินกำรปลูกรวบรวมพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. มะเกี๋ยง มะกิ๊ง ตีนฮุ้งดอย และน้อยหน่ำเครือ ไว้ใน
พื้นที่สนองพระรำชดำริจำนวน 500 ไร่ โดยได้ดำเนินกำรปลูกครั้งแรกเมื่อวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2558

ปลูกพันธุกรรมพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. (12 กุมภำพันธ์ 2558)
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2.2 กำรสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์ผักอีนูน ในโครงกำรศึกษำวิจัยผักอีนูนเพื่อเข้ำสู่ธุรกิจ
ดำเนินกำรโดย คณะนักวิจัย อพ.สธ. ฝ่ำยวิชำกำร ร่วมกับคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ.
ผลกำรดำเนินงำน
- ปฏิบัติงำนสำรวจเก็บรวบรวมในพื้นที่ต่ำงๆ บันทึกลักษณะสัณฐำนวิทยำและ
บันทึกภำพ ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้งและดอง จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 และ 2 สำรวจในพื้นที่ อ.โชคชัย และ อ.ขำมทะเลสอ จ.นครรำชสีมำ
- บันทึกลักษณะสัณฐำนวิทยำของผักอีนูน และบันทึกภำพ 8 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง 5 หมำยเลข 9 ตัวอย่ำง
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้ดอง 2 หมำยเลข 2 ตัวอย่ำง
ครั้งที่ 3
สำรวจในพื้นที่ อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี อ.บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี และ อ.ตำกฟ้ำ
จ.นครสวรรค์
- บันทึกลักษณะสัณฐำนวิทยำของผักอีนูน และบันทึกภำพ 13 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง 2 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้ดอง 2 หมำยเลข
ครั้งที่ 4
สำรวจในพื้นที่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ และ อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
- บันทึกลักษณะสัณฐำนวิทยำของผักอีนูน และบันทึกภำพ 2 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง 3 หมำยเลข 10 ตัวอย่ำง
ครั้งที่ 5
สำรวจในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธำนี และ อ.นำแก
จ.นครพนม
- บันทึกลักษณะสัณฐำนวิทยำของผักอีนูน และบันทึกภำพ 2 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง 4 หมำยเลข 10 ตัวอย่ำง
ครั้งที่ 6
สำรวจในพื้นที่ อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี และ อ.ศรีเทพ
จ.เพชรบูรณ์
- บันทึกลักษณะสัณฐำนวิทยำของผักอีนูน และบันทึกภำพ 5 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง 6 หมำยเลข 21 ตัวอย่ำง
ครั้งที่ 7
สำรวจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำปำง จ.อุตรดิตถ์ และ จ.เพชรบูรณ์
- บันทึกลักษณะสัณฐำนวิทยำของผักอีนูน และบันทึกภำพ 11 หมำยเลข
ครั้งที่ 8
สำรวจในพื้นที่ จ.สระแก้ว
- บันทึกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของผักอีนูนในตำรำงข้อมูล เพื่อให้สะดวกต่อกำร
จำแนกชนิดพันธุ์
- จัดทำไฟล์ภำพกำรปฏิบัติงำนสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์ผักอีนูนในพื้นที่ต่ำงๆ
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- ตรวจเอกสำรงำนวิจัยเกี่ยวกับผักอีนูน (Adenia viridiflora Craib) และชนิดอื่นๆ
ในสกุล Adenia
- จัดกลุ่มผักอีนูนที่สำรวจจำกพื้นที่ต่ำงๆ เพื่อจำแนกควำมแตกต่ำง

ภำพกำรสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์ผักอีนูน

ตำรำงสรุปผลกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
ชื่อหน่วยงำน
คณะนักวิจัย อพ.สธ. ฝ่ำย
วิชำกำร ร่วมกับคณะ
ปฏิบัติงำนวิทยำกำร
อพ.สธ.

ชื่อโครงกำร
พื้นที่
กำรส ำรวจเก็ บ รวบรวมพื ชอนุ รั ก ษ์ อพ.สธ. ในเขต จังหวัดลำปำง จังหวัด
จังหวัดภำคเหนือตอนบนของประเทศไทย
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย
จังหวัดแพร่ จังหวัดน่ำน
และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

หมำยเหตุ
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ผลกำรดำเนินงำน
1. มะกิ๊ง Hodgsonia spp.
จำกกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยของมะกิ๊ ง ในเขตจั ง หวั ด
ลำปำง เชียงใหม่ เชียงรำย แพร่ น่ำน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
พบมะกิ๊ ง จ ำนวน 2 ชนิ ด คื อ H. heterocilta subsp.
heteroclite และ H. heterocilta subsp. indochinensis
2. น้อยหน่ำเครือ Kadsura sp.
จำกกำรส ำรวจ ศึ ก ษำ เก็ บ รวบรวมพื ช Kadsura โดย
คณะทำงำนสำรวจพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. ภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์
พันธุ กรรมพื ชอั นเนื่องมำจำกพระรำชดำริ สมเด็จ พระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทำกำรสำรวจ ศึกษำ เก็บ
รวบรวมในพื้ น ที่ ป่ ำ ในเขตจั ง หวั ด ภำคเหนื อ ตอนบนของ
ประเทศไทย พบพืชสกุล Kadsura 2 ชนิด ดังนี้
- ชนิดผลใหญ่ Kadsura ananosma Kerr
- ชนิดผลเล็ก Kadsura heteroclita (Roxb.) A.C.Sm.
3. ตี น ฮุ้ ง ด อ ย Paris
polyphylla
Smith
(Melanthiaceae)
ตีนฮุ้งดอย หรือสัตฤำษี เป็นพืชล้มลุก ลำต้นใต้ดินมีลักษณะ
เป็ น เหง้ ำ หั ว อำยุ หลำยปี ในช่ วงฤดู แล้ ง ล ำต้น เหนือ ดิ น จะ
ยุบตัวหรือตำยไป ส่วนลำต้นใต้จะมีกำรพักตัว และจะเกิดขึ้น

ชื่อหน่วยงำน

กำรสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์ผักอีนูน ในโครงกำร
ศึกษำวิจัยผักอีนูนเพื่อเข้ำสู่ธุรกิจ

พื้นที่

ครั้งที่ 1 และ 2 ส ำรวจใน
พื้ น ที่ อ.โชคชั ย และ อ.
ขำมทะเลสอ จ.
นครรำชสีมำ
ครั้งที่ 3 สำรวจในพื้นที่ อ.
พนมทวน จ.กำญจนบุรี อ.
บ้ำนไร่ จ.อุทัยธำนี และ อ.
ตำกฟ้ำ จ.นครสวรรค์
ครั้งที่ 4 สำรวจในพื้นที่ อ.
โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ
แ ล ะ อ . ห น อ ง ห ง ส์ จ .
บุรีรัมย์
ครั้งที่ 5 สำรวจในพื้นที่ อ.
น้ ำพอง จ.ขอนแก่ น อ.

ผลกำรดำเนินงำน
ใหม่หลังจำกพ้นระยะพักตัวในช่วงต้นฤดูฝน ตีนฮุ้งดอยเป็นพืช
ที่ มี ก ำรเจริ ญ เติ บ โตค่ อ นข้ ำ งช้ ำ หลำยสิ บ ปี ถึ ง จะน ำมำใช้
ประโยชน์ได้ ลำต้นเหนือดินมีลักษณะอวบน้ำ ล ำต้นสีเขียว
หรือสีเขียวปนม่วง ใบแบบนิ้วมือ มี 5-9 แฉก ก้ำนใบสีเขียว
และสีม่วง ลำต้นใต้ดินมีลักษณะเป็นเหง้ำคล้ำยเหง้ำของข่ำ สี
ของเหง้ำหัวมีสีน้ำตำลดำ และมีรำกฝอยเกิดบริเวณรอบๆเหง้ำ
หัวคล้ำยข่ำ เป็นพืชที่ค่อนข้ำงวิกฤต เสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์และ
เป็นพืชที่มีศักยภำพสูง โดยเฉพำะทำงด้ำนสมุนไพร
- ปฏิบัติงำนสำรวจเก็บรวบรวมในพื้นที่ต่ำงๆ บันทึกลักษณะ
สัณฐำนวิทยำและบันทึกภำพ ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้งและ
ดอง จำนวน 8 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 และ 2 สำรวจในพื้นที่ อ.โชคชัย และ อ.ขำมทะเลสอ
จ.นครรำชสีมำ
- บั น ทึ ก ลั ก ษณะสั ณ ฐำนวิ ท ยำของผั ก อี นู น และ
บันทึกภำพ 8 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง 5 หมำยเลข 9 ตัวอย่ำง
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้ดอง 2 หมำยเลข 2 ตัวอย่ำง
ครั้งที่ 3 สำรวจในพื้นที่ อ.พนมทวน จ.กำญจนบุรี อ.บ้ำนไร่ จ.
อุทัยธำนี และ อ.ตำกฟ้ำ จ.นครสวรรค์
- บั น ทึ ก ลั ก ษณะสั ณ ฐำนวิ ท ยำของผั ก อี นู น และ
บันทึกภำพ 13 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง 2 หมำยเลข

หมำยเหตุ
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คณะนักวิจัย อพ.สธ. ฝ่ำย
วิชำกำร ร่วมกับคณะ
ปฏิบัติงำนวิทยำกำร
อพ.สธ.

ชื่อโครงกำร

ชื่อหน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

ผลกำรดำเนินงำน
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้ดอง 2 หมำยเลข
ครั้งที่ 4 สำรวจในพื้นที่ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ และ อ.
หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์
- บั น ทึ ก ลั ก ษณะสั ณ ฐำนวิ ท ยำของผั ก อี นู น และ
บันทึกภำพ 2 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง 3 หมำยเลข 10 ตัวอย่ำง
ครั้งที่ 5 สำรวจในพื้นที่ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น อ.หนองวัวซอ
จ.อุดรธำนี และ อ.นำแก จ.นครพนม
- บั น ทึ ก ลั ก ษณะสั ณ ฐำนวิ ท ยำของผั ก อี นู น และ
บันทึกภำพ 2 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง 4 หมำยเลข 10 ตัวอย่ำง
ครั้งที่ 6 สำรวจในพื้นที่ อ.ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ อ.ชัย
บำดำล จ.ลพบุรี และ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
- บั น ทึ ก ลั ก ษณะสั ณ ฐำนวิ ท ยำของผั ก อี นู น และ
บันทึกภำพ 5 หมำยเลข
- ทำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง 6 หมำยเลข 21 ตัวอย่ำง
ครั้งที่ 7 สำรวจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ จ.ลำปำง จ.อุตรดิตถ์ และ
จ.เพชรบูรณ์
- บั น ทึก ลั ก ษณะสั ณ ฐำนวิ ท ยำของผั ก อี นู น และ
บันทึกภำพ 11 หมำยเลข
ครั้งที่ 8 สำรวจในพื้นที่ จ.สระแก้ว

หมำยเหตุ
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พื้นที่
หนองวั ว ซอ จ.อุ ด รธำนี
และ อ.นำแก จ.นครพนม
ครั้งที่ 6 สำรวจในพื้นที่ อ.
ด่ำนขุนทด จ.นครรำชสีมำ
อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี และ
อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
ครั้งที่ 7 สำรวจในพื้นที่ จ.
เชี ย งใหม่ จ.ล ำปำง จ.
อุ ต ร ดิ ต ถ์ แ ล ะ จ .
เพชรบูรณ์ และ
ครั้งที่ 8 สำรวจในพื้นที่ จ.
สระแก้ว

ชื่อหน่วยงำน

ชื่อโครงกำร

พื้นที่

ผลกำรดำเนินงำน
- บันทึกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของผักอีนูนในตำรำงข้อมูล
เพื่อให้สะดวกต่อกำรจำแนกชนิดพันธุ์
- จัดทำไฟล์ภ ำพกำรปฏิบัติงำนสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์ผัก
อีนูนในพื้นที่ต่ำงๆ
- ตรวจเอกสำรงำนวิจัยเกี่ยวกับผักอีนูน (Adenia viridiflora
Craib) และชนิดอื่นๆ ในสกุล Adenia
- จัดกลุ่มผักอีนูนที่สำรวจจำกพื้นที่ต่ำงๆ เพื่อจำแนกควำม
แตกต่ำง

หมำยเหตุ
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