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6.2 กรอบการใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรศึกษำประเมินพันธุกรรมพืช ท่ีส ำรวจเก็บรวบรวมมำปลูก
รักษำไว้ โดยมีกำรศึกษำประเมินในสภำพธรรมชำติ  แปลงทดลอง ในด้ำนสัณฐำนวิทยำ ชีววิทยำ 
สรีรวิทยำ กำรขยำยพันธุ์ กำรปลูกเล้ียง  กำรเขตกรรม ส ำหรับในห้องปฏิบัติกำรมีกำรศึกษำด้ำน
โภชนำกำร องค์ประกอบ  รงควัตถุ กล่ิน กำรใช้ประโยชน์ในด้ำนอื่นๆ  เพื่อศึกษำคุณสมบัติ  คุณภำพ 
ในแต่ละสำยต้น  ในด้ำนกำรด ำเนินงำนวิจัยในกิจกรรมท่ี 4 นี้  เป็นกำรด ำเนินงำนโดยควำมร่วมมือของ
นักวิจัยและเจ้ำหน้ำท่ีอพ.สธ. และหน่วยงำนร่วมสนองพระรำชด ำริอพ.สธ. หรือสมำชิกและนักวิจัยใน
ชมรมคณะปฏิบัติงำนวิทยำกำร อพ.สธ. ในหน่วยงำนท่ีเข้ำร่วมสนองพระรำชด ำริ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 1. กำรวิเครำะห์ทำงกำยภำพ เช่น ตัวอย่ำงดิน คุณสมบัติของน้ ำ จำกแหล่งก ำเนิดพันธุกรรม
ด้ังเดิมของพืชนั้น ๆ 
 2. กำรศึกษำทำงด้ำนชีววิทยำ สัณฐำนวิทยำ สรีรวิทยำ ชีวเคมี พันธุกรรมของพันธุกรรมพืชท่ี
คัดเลือกมำศึกษำ เป็นต้น 
 3. กำรศึกษำด้ำนโภชนำกำร องค์ประกอบของสำรส ำคัญในพันธุกรรมพืช ไม่ว่ำจะเป็นรงควัตถุ 
กล่ิน ตลอดจนสำรด้ำนเภสัชวิทยำ สำรที่มีฤทธิ์ต่ำง ๆ ของพันธุกรรมพืชเป้ำหมำย 
 4. กำรศึกษำกำรขยำยพันธุ์พืชด้วยกำรขยำยพันธุ์ตำมปกติ และกำรขยำยพันธุ์โดยกำร
เพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 
 5. กำรศึกษำด้ำนกำรปลูก(พันธุกรรมพืช) เล้ียง (ทรัพยำกรชีวภำพอื่น ๆ)  ให้ได้ผลผลิตตำมท่ี
ต้องกำร กำรศึกษำกำรเขตกรรมของพันธุกรรมพืชท่ีต้องกำร 
 6. กำรศึกษำกำรจ ำแนกสำยพันธุ์โดยวิธีทำงชีวโมเลกุล เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำพันธุ์พืช สัตว์ 
และจุลินทรีย์  เพื่อเก็บเป็นลำยพิมพ์ดีเอ็นเอพืชชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 7. กำรจัดกำรพื้นท่ีท่ีก ำหนดเพื่อกำรอนุรักษ์และพัฒนำ เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ 
ตัวอย่ำงเพื่อกำรเรียนรู้กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ัง
ศูนย์ฯ เหล่ำนี้สำมำรถใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมในด้ำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรได้ใน
อนำคต 
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สรุปงานในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 1. จ ำนวนกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำนในพื้นท่ีท่ัวประเทศของเจ้ำหน้ำท่ีอพ.สธ. ในกิจกรรม
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 73 ครั้ง 
 2. งำนวิจัยท่ีด ำเนินงำนโดยนักวิจัยและเจ้ำหน้ำท่ีอพ.สธ. 50 เรื่อง 
 

ตัวอย่างการด าเนินงานวิจัยที่ด าเนินงาน โดยนักวิจัย อพ.สธ. 
4.1 งานศึกษาวิจัยของหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและหน่วยปฏิบัติการเก็บรักษา
พันธุกรรมพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 ด าเนินงานโดย เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยปฏิบัติกำรเก็บรักษำพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ฝ่ำยวิชำกำร สวน
จิตรลดำ 
 4.1.1 การเพิ่มปริมาณต้นหยาดน้ าค้าง (Drosera  burmannii  L.) 
 ด าเนินการศึกษา โดยนักวิจัยฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. สวนจิตรลดำ และนักศึกษำภำควิชำ
เทคโนโลยีชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล 
สรุปผล 
 กำรศึกษำมีนี้จุดประสงค์เพื่อหำสภำวะท่ีเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตและกำรเพิ่มจ ำนวนของ
หยำดน้ ำค้ำง (Drosera burmannii) โดยท ำกำรปรับควำมเข้มข้นของธำตุอำหำรในอำหำร MS (MS, 
1/4 MS, 1/8 MS) และใช้น้ ำมะพร้ำวเป็นแหล่งฮอร์โมน cytokinin  (1/4 MS + C และ 1/8 MS + C) 
โดยแบ่งกำรทดลองออกเป็น 5 ชุด ท ำกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อ 4 สัปดำห์ และท ำกำรบันทึกลักษณะกำร
เจริญเติบโต ได้แก่ ควำมสูงและเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของต้นท่ีเปล่ียนไป, จ ำนวนรำกต่อต้น, ควำมยำวรำก 
จ ำนวนก้ำนดอกต่อต้น และควำมยำวก้ำนดอก มีควำมสูงเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อเจริญในอำหำร 
1/8 MS และ 1/8 MS+C และมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของต้นเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อเจริญในอำหำร 
1/4 MS และ 1/8 MS นอกจำกนี้ ไม่พบว่ำมีกำรเปล่ียนแปลงใดๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อเพิ่มน้ ำมะพร้ำว
เป็นแหล่งของฮอร์โมน cytokinin ในกำรเพำะเล้ียงในสภำวะ in vitro 
 

 
หยาดน้ าค้าง 
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 4.1.2 ศึกษาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสมของ BA ที่มีผลต่อการเร่งการเพิ่มปริมาณต้น
ขิงดา ( Zingiber kerrii Craib ) 
 ด าเนินการศึกษา โดยนักวิจัยฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. สวนจิตรลดำ และนักศึกษำภำควิชำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรอำหำรและส่ิงแวดล้อม คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
สรุปผล 
 ขิงดำ ( Zingiber kerrii Craib ) เป็นพืชล้มลุก มีเหง้ำใต้ดิน ในกำรศึกษำครั้งนี้จัดท ำขึ้นเพื่อ
ศึกษำควำมเข้มข้นของฮอร์โมนพืชท่ีมีควำมเหมำะสมต่อกำรเพิ่มจ ำนวนต้นของขิงดำได้ดีท่ีสุด โดยมีกำร
ทดลองท่ีฮอร์โมน ท่ีควำมเข้มข้นต่ำงๆเพื่อหำสภำวะท่ีส่งผลให้ขิงดำ เจริญได้ดีและเร็วท่ีสุด ได้มีกำร
ก ำหนดท้ังหมด 4 ทรีตเมนท์ เป็นระยะเวลำ 4 สัปดำห์ เพื่อสังเกตุอัตรำกำรเจริญของใบและหน่อของขิง
ดำ จำกกำรวิจัยพบว่ำ  ทรีตเมนท์ 2  ซึ่งเป็น BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ท ำให้เกิดกำรชักน ำใบหรือยอด
มำกท่ีสุดโดยค ำนวณจำกร้อยละกำรงอกของหน่อในจ ำนวนขวดท่ีรอดชีวิตจำกกำรปนเปื้อนของเช้ือรำ
จำกจ ำนวนท้ังหมดท่ีได้ท ำกำรทดลองในแต่ละทรีตเมนท์ 
 

 
ขิงดา 

 
4.2 งานศึกษาวิจัยของหน่วยปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อพ.สธ. คลองไผ่ 
 4.2.1 ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์และระยะเวลาในการฟอก
ฆ่าเชื้อต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแอฟริกันไวโอเลต (Saintpaulia ionantha H. Wendl.) 
 ด าเนินการศึกษา โดย นักวิจัยฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. คลองไผ่ และนักศึกษำภำควิชำชีววิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
ผลการศึกษา 
 พบว่ำ จำกกำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นของสำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ และระยะเวลำ
ในกำรฟอกฆ่ำเช้ือต่อกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อแอฟริกันไวโอเลต (Saintpaulia ionantha H. Wendl.) 
โดยท ำกำรฟอกฆ่ำเช้ือช้ินส่วนใบของแอฟริกันไวโอเลตด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ท่ีระดับ
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ควำมเข้มข้นแตกต่ำงกัน คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 % และระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกัน คือ 5, 10, 15 และ 
20 นำที ตำมล ำดับ จำกนั้นน ำมำเล้ียงในอำหำรสูตร MS เติม BA ท่ีควำมเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เป็นระยะเวลำ 30 วัน พบว่ำ ช้ินส่วนใบของแอฟริกันไวโอเลต ท่ีฟอกฆ่ำเช้ือด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮ
โปคลอไรด์ควำมเข้มข้น 10 % นำน 10 นำที มีเปอร์เซ็นต์กำรรอดสูงสุด 25 % รองลงมำคือ ควำม
เข้มข้น  20 % นำน 15 นำที มีเปอร์เซ็นต์กำรรอด 16.66 % ยังพบอีกว่ำช้ินส่วนใบของแอฟริกันไวโอ
เลตท่ีรอดชีวิตสำมำรถพัฒนำไปเป็นต้นขนำดเล็กได้จ ำนวนมำก 
 

 
การฟอกใบแอฟริกันไวโอเลตด้วยน้ ายาฟอกฆ่าเชื้อรา (บาโนซิน 0.5 กรัม/ลิตร และ ผงวิเศษ 1.0 

กรัม/ลิตร) และฟอกฆ่าเชื้อด้วยความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์ในระยะเวลาต่างๆ 
 

 
ลักษณะการเกิดต้นของเนื้อเยือ่แอฟริกันไวโอเลตที่เลี้ยงในอาหารสูตร MS 

ที่เติมฮอร์โมน  BA ความเข้มข้น 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 30 วัน 
 
 4.2.2 ผลของความเข้มข้นของสารละลายโซเดียมไฮโปคลอไรด์และระยะเวลาในการฟอก
ฆ่าเชื้อต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อคริสต์มาส (Euphorbia pulcherima Wild.)  
 ด าเนินการศึกษา โดย นักวิจัยฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. คลองไผ่ และนักศึกษำภำควิชำชีววิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
ผลการศึกษา 
 พบว่ำ  จำกกำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นของสำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ และระยะเวลำ
ในกำรฟอกฆ่ำเช้ือต่อกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อคริสต์มำส (Euphorbia pulcherima Wild.)โดยท ำกำร
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ฟอกฆ่ำเช้ือช้ินส่วนข้อของคริสต์มำสด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ท่ีระดับควำมเข้มข้นแตกต่ำง
กัน คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 %  และระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกัน คือ 5, 10, 15 และ 20 นำที ตำมล ำดับ 
จำกนั้นน ำมำเล้ียงในสูตรอำหำร MS เติม BA ท่ีควำมเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA  ท่ีควำม
เข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลำ 30 วัน พบว่ำ ช้ินส่วนข้อของคริสต์มำสท่ีฟอกฆ่ำเช้ือด้วย
สำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ควำมเข้มข้น 20 %  นำน 5 นำที มีเปอร์เซ็นต์กำรรอดสูงสุด คือ 8.34 
%  ยังพบอีกว่ำช้ินส่วนข้อของคริสต์มำสมีกำรแตกยอดจำกตำข้ำง 1 ยอด 
 

 
ลักษณะการเกิดต้นของเนื้อเยือ่คริสต์มาสที่เลี้ยงในสูตรอาหาร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น  

0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร นาน 30 วัน 
 
 4.2.3 การขยายพันธุ์ผักอีนูนโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่ 
 ด าเนินการศึกษา โดย นักวิจัยฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. คลองไผ่ และนักศึกษำสำขำวิชำเทคโนโลยี
กำรผลิตพืช ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ผลการศึกษา 
 พบว่ำ  ผักอีนูน (Adenia viridiflora Craib) เป็นไม้เถำเล้ือยอำยุหลำยปี ในประเทศไทยพบ
ขึ้นมำกตำมป่ำเบญจพรรณ ในภำคกลำงตอนบน ภำคเหนือ และภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ในวงศ์
เดียวกับกระทกรก ผักอีนูนเป็นผักพื้นบ้ำนท่ีนิยมรับประทำนท่ัวไป เนื่องจำกเป็นผักท่ีมีรสชำติดีและเช่ือ
กันว่ำเป็นสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อร่ำงกำย กำรทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระยะเวลำและ
ควำมเข้มข้นของสำรละลำยไฮเตอร์ท่ีเหมำะสม ในกำรฟอกฆ่ำเช้ือผักอีนูน และศึกษำระดับควำมเข้มข้น
ของ BA ท่ีเหมำะสมต่อกำรเพิ่มจ ำนวนยอดของผักอีนูน จำกแหล่งท่ีมำต่ำงกัน คือ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุนำรี (มทส.), ปำกช่อง และอุทัยธำนี พบว่ำ เมื่อท ำกำรฟอกฆ่ำเช้ือยอดและข้อของผักอีนูน 
ด้วยสำรละลำยไฮเตอร์ในระดับควำมเข้มข้นที่แตกต่ำงกัน คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 %  และระยะเวลำ
ท่ีแตกต่ำงกัน คือ 5, 10, 15 และ 20 นำที แล้วน ำไปเพำะในอำหำรสูตร MS ท่ีเติม BA 2 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร นำน 1 เดือน ยอดและข้อของผักอีนูนท่ีฟอกฆ่ำเช้ือด้วยสำรละลำยไฮเตอร์ควำมเข้มข้น 20 %  
นำน 15 นำที ให้ผลดีท่ีสุดในกำรฟอกฆ่ำเช้ือผักอีนูนทุกแหล่งท่ีมำ จำกนั้นน ำยอดท่ีได้ไปท ำกำร
เพำะเล้ียงบนอำหำรสูตร MS ท่ีเติม BA ท่ีระดับควำมเข้มข้น 0, 1, 1.5, 2, 2.5 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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นำน 1 เดือน พบว่ำ เมื่อท ำกำรเพำะเล้ียงผักอีนูนจำก มทส. และอุทัยธำนี บนอำหำรสูตร MS ท่ีเติม 
BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สำมำรถท ำให้เกิดยอดใหม่ได้มำกท่ีสุดถึง 11.2±3.67 และ 6.90±6.36 ยอด
ตำมล ำดับ ส่วนผักอีนูนจำกปำกช่อง มีจ ำนวนกำรเกิดยอดใหม่มำกท่ีสุด 2.40±1.64 ยอดเมื่อเพำะเล้ียง
บนอำหำรสูตร MS ท่ีเติม BA 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่เมื่อพิจำรณำท้ัง 3 แหล่งท่ีมำ พบว่ำ สูตรอำหำร
ท่ีให้เปอร์เซ็นต์กำรเกิดยอดสูงท่ีสุด 96.67±7.58 %  คือ อำหำรสูตร MS ท่ีเติม BA 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

  
ลักษณะการเจริญเติบโต (A) และการปนเปื้อน (B) ของผักอีนูนจาก มทส. 

หลังจากการเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 2 มิลิกรัมต่อลิตร นาน 1 เดือน 
 
 4.2.4  ผลของความเข้มข้นของไฮเตอร์ในการฟอกฆ่าเชื้อต่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อช้องนาง
และเสลดพังพอนตัวผู้ 
 ด าเนินการศึกษา  โดย นักวิ จัยฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ.  คลองไผ่ และนักศึกษำสำขำ
เทคโนโลยีชีวภำพ ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
ผลการศึกษา 
 พบว่ำ  ต้นช้องนำง (Thunbergia erecta (Benth.) Anderson.) และต้นเสลดพังพอนตัวผู้ 
(Barleria lupulina Lindl. ) เป็นพืชวงศ์ ACANTHACEAE  เป็นพืชท่ีมีควำมสำคัญในด้ำนเศรษฐกิจ 
โดยต้นช้องนำง เป็นไม้ประดับท่ีนิยมกันแพร่หลำย ส่วนต้นเสลดพังพอนผู้ เป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณท่ีใช้
ถอนพิษ สกัดท ำทิงเจอร์และกรีเซอรีน ใช้รักษำแผล ในกำรทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับ
ควำมเขม้ข้นของไฮเตอร์ในกำรฟอกฆ่ำเช้ือต้นช้องนำงและต้นเสลดพังพอนตัวผู้ในสภำพหลอดทดลอง  
โดยใช้ควำมเข้มข้นของสำรละลำยไฮเตอร์ท่ีควำมเข้มข้น  0,5,10 และ 15 %  นำน 10 นำที หลังจำก
นั้นเพำะเล้ียงช้ินส่วนตำข้ำงในอำหำรสูตร MS ดัดแปลงท่ีเติม BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร นำน 1 สัปดำห์ 
พบว่ำกำรฟอกฆ่ำเช้ือตำข้ำงช้องนำงด้วยสำรละลำยไฮเตอร์ควำมเข้มข้น 15 %  ท ำให้มีเปอร์เซ็นต์กำร
รอดชีวิตสูงท่ีสุดถึง 80 %  และยังพบยอดใหม่ท่ีเกิดขึ้นจำกตำข้ำงท่ีรอดชีวิต ส่วนในต้นเสลดพังพอนตัว
ผู้ควำมเข้มข้นของสำรละลำยไฮเตอร์ไม่มีผลต่อกำรฟอกฆ่ำเช้ือ  โดยพบว่ำ ช้ินส่วนมีกำรปนเปื้อน
เช้ือจุลินทรีย์ 100 %  ในทุกระดับควำมเข้มข้น 
 

A B 
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ลักษณะชิ้นส่วนข้อของต้นช้องนางที่รอดชีวิต 

หลังจากการฟอกฆ่าเชื้อด้วยไฮเตอร์ที่ความเข้ม 5 (T2),10 (T3), และ 15 (T4) % 
 

 
ลักษณะชิ้นส่วนข้อของต้นเสลดพังพอนตัวผู้ที่ปนเปือ้น 

หลังจากการฟอกฆ่าเชื้อด้วยไฮเตอร์ที่ความเข้ม 5 (T2),10 (T3), และ 15 (T4) % 
 
 4.2.5  ศึกษาระดับความเข้มข้นของไฮเตอร์ที่เหมาะสมต่อการฟอกฆ่าเชื้อตรีชวา, กระ
ดูกไก่ด า, ทองพันชั่ง และดีปลากั้ง 
 ด าเนินการศึกษา โดย นักวิจัยฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. คลองไผ่ และนักศึกษำภำควิชำชีววิทยำ 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
ผลการศึกษา 
 พบว่ำ  ตรีชวำ (Justicia betonica L.), กระดูกไก่ด ำ (Gendarussa vulgaris Nees.), 
ทองพันช่ัง (Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz) และดีปลำกั้ง (Phlogacanthus pulcherrimus T. 
Anderson)  พืชท้ัง 4 ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์  Acanthaceae ซึ่งมีสรรพคุณเป็นยำสมุนไพร โดยตรีชวำ มี
สรรพคุณช่วยสมำนบำดแผล รักษำริดสีดวงและขับปัสสำวะ เช่นเดียวกับดีปลำกั้ง เมื่อน ำล ำต้นมำต้มน้ ำ
ด่ืมช่วยในกำรขับปัสสำวะ แก้ปัสสำวะขัด ยอดอ่อนมีรสขมอ่อนๆ กินเป็นอำหำร ช่วยเจริญอำหำร ส่วน
กระดูกไก่ด ำ น ำใบสดมำต ำและเอำน้ ำมำด่ืม แก้ปวดศีรษะ โรคหืด ไอ อัมพำต  และทองพันช่ัง ใบช่วย
รักษำโรคควำมดันโลหิตสูงเป็นต้น  ในกำรทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับควำมเข้มข้น
ของไฮเตอร์ท่ีเหมำะสมต่อกำรฟอกฆ่ำเช้ือต้น กระดูกไก่ด ำ, ตรีชวำ, ทองพันช่ังและดีปลำกั้ง  โดยท ำกำร
ฟอกฆ่ำเช้ือท่ีระดับควำมเข้มข้นของไฮเตอร์ 0, 5, 10 และ 15 %  แล้วน ำมำเพำะเล้ียงบนอำหำรสูตร 
MS  ท่ีเติมฮอร์โมน BA ฮอร์โมน BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร นำน 1 สัปดำห์ พบว่ำ เมื่อฟอกฆ่ำเช้ือต้นกระ
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ดูกไก่ด ำ ท่ีระดับควำมเข้มข้น 15 %  มีอัตรำกำรรอดชีวิตมำกท่ีสุดคือ 80 %  ซึ่งมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยส ำคัญยิ่งกับพืชอีก 3 ชนิด ส่วนกำรฟอกฆ่ำเช้ือต้นตรีชวำและต้นทองพันช่ังท่ีระดับควำมเข้มข้น 10 
%  มีอัตรำกำรรอดชีวิตมำกท่ีสุดคือ 80 %  และ 55 %  ตำมล ำดับ ส่วนกำรฟอกฆ่ำเช้ือต้นดีปลำกั้งไม่
พบกำรรอดชีวิต  เพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวิตสูงสุด ควรใช้ควำมเข้มข้นของไฮเตอร์ท่ีระดับควำม
เข้มข้น 10 %  เพื่อประสิทธิภำพในกำรฟอกฆ่ำเช้ือท่ีดีท่ีสุด 

 
ลักษณะของต้นกระดูกไก่ด าที่รอดชีวิต 

หลังจากฟอกฆ่าเชื้อด้วยไฮเตอร์ความเข้มข้น 0, 5, 10 และ 15 % 
 

 
ลักษณะของต้นตรีชวาที่รอดชีวิต 

หลังจากฟอกฆ่าเชื้อด้วยไฮเตอร์ความเข้มข้น 0, 5, 10 และ 15 % 
 

 
ลักษณะของต้นทองพันชั่งที่รอดชีวิต 

หลังจากฟอกฆ่าเชื้อด้วยไฮเตอร์ความเข้มข้น 0, 5, 10 และ 15 % 
 

 
ลักษณะการปนเปื้อนจุลินทรีย์ของต้นดีปลากั้ง 

หลังจากฟอกฆ่าเชื้อด้วยไฮเตอร์ความเข้มข้น 0, 5, 10 และ 15 % 



85 

 4.2.6 ผลของความเข้มข้นอาหารสูตร MS และฮอร์โมน IBA ร่วมกับสารพาโคลบิวทราโซล  
ต่อการชักน าให้เกิดรากต้นม่วงเทพรัตน์ในสภาพปลอดเชื้อ 
 ด าเนินการศึกษา โดย นักวิจัยฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. คลองไผ่ และนักศึกษำสำขำชีววิทยำ คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 
ผลการศึกษา 
 พบว่ำ  ม่วงเทพรัตน์ (Exacum affine Balf.f ex Regel) อยู่ในวงศ์ Gentianaceae จัดเป็นไม้
ดอกไม้ประดับท่ีมีสีสวยงำมและมีกล่ินหอมทำให้เป็นท่ีนิยมอย่ำงแพร่หลำย จึงมีกำรขยำยพันธุ์โดยกำร
เพำะเล้ียงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ปริมำณมำกในระยะเวลำอันส้ัน แต่ต้นท่ีได้จำกกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อมักมี
ควำมอ่อนแอ เนื่องจำกต้นเรียวยำว เหี่ยวเฉำง่ำย กำรทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลของ
ควำมเข้มข้นอำหำรสูตร MS และฮอร์โมน IBA ร่วมกับสำรพำโคลบิวทรำโซล (PBZ) ต่อกำรชักนำให้เกิด
รำกต้นม่วงเทพรัตน์และเพิ่มอัตรำกำรรอดชีวิตในกำรออกปลูก โดยทำกำรเพำะเล้ียงบนอำหำรสูตร MS 
ไม่เติมฮอร์โมน, สูตร ½ MS และ ¼ MS เติม PBZ 0.075 มิลลิกรัมต่อลิตร, สูตร MS เติม PBZ 0.075 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IBA 0, 0.1, 0.5, 1.0 และ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมท้ังส้ิน 8 ทรีตเมนต์ 
หลังจำกเพำะเล้ียงเป็นเวลำ 5 สัปดำห ์พบว่ำ อำหำรสูตร ¼ MS เติม PBZ 0.075 มิลลิกรัมต่อลิตร ชัก
นำรำกได้สูงสุด 65 %  และมีควำมยำวรำกสูงสุด 1.87 เซนติเมตร อำหำรสูตร MS เติม PBZ 0.075 
มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IBA 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 

 
 
MS-free (T1)     MS + 0.075 mg/l PBZ + 0.1 mg/l IBA (T5) 
MS + 0.075 mg/l PBZ (T2)   MS + 0.075 mg/l PBZ + 0.5 mg/l IBA (T6) 
1/2 MS + 0.075 mg/l PBZ (T3)  MS + 0.075 mg/l PBZ + 1.0 mg/l IBA (T7) 
1/4 MS + 0.075 mg/l PBZ (T4)  MS + 0.075 mg/l PBZ + 1.5 mg/l IBA (T8) 

T1 T2 T3 T7 T6 T5 T4 T8 
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ลักษณะต้นม่วงเทพรัตน์ที่รอดชีวิตหลังการย้ายปลูกเป็นเวลานาน 4 สัปดาห์ (a) 

และลักษณะต้นที่ตายด้วยโรคเน่าคอดิน (b) 
 
 4.2.7 การศึกษาประสิทธิภาพของสารฟอกฆ่าเชื้อใบเงิน 
 ด าเนินการศึกษา โดย นักวิจัยฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. คลองไผ่  และนักศึกษำสำขำสำขำ
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตร อำหำรและส่ิงแวดล้อม คณะ
วิทยำศำสตร์ประยุกต์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
ผลการศึกษา 
 พบว่ำ  จำกกำรศึกษำประสิทธิภำพของสำรฟอกฆ่ำเช้ือโดยใช้สำรละลำยไฮเตอร์  ท ำกำร
ทดลองฟอกฆ่ำเช้ือช้ินส่วนตำข้ำงและยอดของต้นใบเงิน (Graptophyllum pictum) ท่ีใช้สำรละลำยไฮ
เตอร์ระดับควำมเข้มข้น 0, 5, 15 และ 30 เปอร์เซ็นต์ นำน 10 นำที  ย้ำยลงบนอำหำรสูตร MS 
ดัดแปลงท่ีมีกำรเติมฮอร์โมน BA ท่ีมีควำมเข้มข้น 1 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลำ 1  สัปดำห์ เพื่อหำ
เปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวิตและลักษณะกำรเจริญเติบโตของยอดและตำข้ำงของต้นใบเงิน  พบว่ำ กำรฟอก
ฆ่ำเช้ือด้วยสำรละลำยไฮเตอร์ในทุกระดับควำมเข้มข้นเกิดกำรปนเปื้อนเช้ือรำท้ังหมด จำกกำรทดลอง
ข้ำงต้นนี้ ท ำให้ทรำบว่ำเทคนิคกำรฟอกฆ่ำเช้ือนี้ไม่เหมำะสมกับพืชชนิดนี้ เนื่องจำกพืชชนิดนี้มียำงและ
ตำข้ำงแนบชิดกับล ำต้นมำกเกินไปจึงยำกต่อกำรฟอกฆ่ำเช้ือมีผลท ำให้เกิดกำรปนเป้ือนเช้ือรำ 

 
ลักษณะการปนเปื้อนของเชื้อราของชิ้นใบเงินหลักการฟอกฆ่าเชื้อเปน็เวลา 1 สัปดาห์ 

(a) (b) 
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 4.2.8 การศึกษาผลของแคลเซียมและปริมาณกรดต่อการเจริญของต้นเอื้องจ าปาน่าน 
 ด าเนินการศึกษา โดย นักวิ จัย ฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ .  คลองไ ผ่ และนัก ศึกษำสำขำ
เทคโนโลยีชีวภำพ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ผลการศึกษา 
 พบว่ำ  จำกกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของต้นเอื้องจ ำปำน่ำน  (Dendrobium sulcatum 
Lindl.) โดยท ำกำรทดลองเล้ียงบนอำหำรสูตรVW (Vacin and Went) เพื่อเปรียบเทียบผลของ
แคลเซียมและปริมำณกรดในอำหำรVW ท่ีท ำให้ต้นเอื้องจ ำปำน่ำนเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุด โดยน ำต้นเอื้อง
จ ำปำน่ำนมำเพำะเล้ียงบนอำหำรสูตรVW ท้ัง 5 ทรีทเมนต์ ท่ีใส่ stock II ซึ่งมี Ca3(PO4)2 เป็น
ส่วนประกอบของอำหำร ในปริมำตรที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 1) ไม่ใส่ stock II, 2) ใส่ stock II 5มิลลิกรัมต่อ
ลิตร , 3) ใส่ stock II 10 มิลลิกรัมต่อลิตร , 4) ใส่ stock II 15 มิลลิกรัมต่อลิตร  และ 5) ใส่ stock II 
17.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  หลังจำกทำกำรเพำะเล้ียงเนื้อเยื่อต้นเอื้องจ ำปำน่ำนเป็นเวลำ 1 เดือน พบว่ำ ต้น
เอื้องจ ำปำน่ำนท่ีเล้ียงบนอำหำรสูตร VW ท่ีใส่ Stock II 15 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีน้ ำหนักสดและน้ ำหนัก
แห้งสูงสุด คือ 0.1152 กรัม และ 0.0190 กรัม ตำมลำดับ นอกจำกนี้ต้นเอื้องจ ำปำน่ำนท่ีเล้ียงบน
อำหำรสูตร VW ท่ีใส่ Stock II 15 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีเปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวิตสูงสุด คือ 85.19 
เปอร์เซ็นต์ ลักษณะกอมีสีเขียว ขนำดใหญ่ มีกำรแตกยอดเพิ่มขึ้น ส่วนเอื้องจ ำปำน่ำนท่ีเล้ียงบนอำหำร
สูตร VW ท่ีไม่ใส่ Stock II มีเปอร์เซ็นต์กำรตำยมำกท่ีสุด คือ 70.37 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะกอเป็นสีน้ ำตำล
ท้ังกอหรือน้ ำตำลปนเหลือง ส่วนเอื้องจ ำปำน่ำนท่ีเล้ียงบนอำหำรสูตร VW ท่ีใส่ Stock II 17.5 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  มีเปอร์เซ็นต์กำรตำยรองลงมำ เนื่องจำกปริมำณกรดท่ีใช้ในเป็นตัวท ำละลำย แคลเซียม ใน 
Stock II มำกท่ีสุด 
 

 

Control คือสูตร ท่ีไม่ใส่ Stock II 
T1 คือสูตร ท่ีใส่ Stock II 5 mg/L 
T2 คือสูตร ท่ีใส ่Stock II 10 mg/L 
T3 คือสูตร ท่ีใส่ Stock II 15 mg/L 

T4 คือสูตร ท่ีใส่ Stock II 17.5 mg/L 

ลักษณะของกอเอื้องจ าปาน่าน ที่รอดชีวิตหลังจากเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร VW 
ที่ใส ่Stock II ในปริมาณที่แตกต่างกัน เป็นนาน 4 สัปดาห์ 
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4.3. งานศึกษาวิจัยของหน่วยปฏิบัติการชีวโมเลกุลพืช 
 ด าเนินการศึกษาวิจัย โดยเจ้ำหน้ำท่ีหน่วยปฏิบัติกำรชีวโมเลกุลพืช อพ.สธ. ฝ่ำยวิชำกำร สวน
จิตรลดำ 
 4.3.1  การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของมะก้ิง (Hodgsonia sp.) โดยใชเ้ทคนิค AFLP
         (ชุดที่ 2) 
สรุปความก้าวหน้าของผลการศึกษา 
 กำรศึกษำลำยพิมพ์ดีเอ็นเอของมะกิ๊ง โดยใช้เครื่องหมำย AFLP จ ำนวน 15 เครื่องหมำย ได้
จ ำนวนแถบดีเอ็นเอท้ังหมด 213 แถบมีจ ำนวนแถบดีเอ็นเอท่ีแสดงควำมแตกต่ำงในกลุ่มมะกิ๊งท่ี
ท ำกำรศึกษำจ ำนวน 205 แถบ คิดเป็น 96.24 เปอร์เซ็นต์ในเบ้ืองต้น ผลกำรศึกษำท่ีได้ ยังไม่สอดคล้อง
กับรำยงำนผลกำรศึกษำเดิม ท่ีสำมำรถแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำงมะกิ๊งท่ีอยู่บนพื้นท่ีสูง (วำวี) และมะกิ๊
งท่ีอยู่ระดับต่ ำกว่ำ (ป่ำแป๋) ได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถแยกมะกิ๊งเพศผู้กับเพศเมียได้อย่ำงชัดเจน โดย
กำรศึกษำครั้งนี้ ได้เพิ่มเติมตัวอย่ำงในกำรวิเครำะห์ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอมำอีก 5 ตัวอย่ำง ซึ่งมีแหล่งท่ีมำคน
ละแหล่งกับของเดิม ดังนั้น จึงต้องมีกำรศึกษำเพิ่มเติมก่อนสรุปผลกำรศึกษำอีกครั้งหนึ่ง 
 

 
ภาพแสดงตัวอย่างลายพิมพ์ดีเอ็นเอมะก้ิงที่ได้จากเคร่ืองหมาย AFLP 

 
 น ำข้อมูลลำยพิมพ์ดีเอ็นเอท่ีได้ มำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์โดยใช้ค่ำสัมประสิทธิ์ Jaccard จัด
กลุ่มด้วยวิธี UPGMA โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป NTSYS พบว่ำ มีค่ำสัมประสิทธิ์ควำมคล้ำย อยู่ระหว่ำง 
0.14-0.96 และมีค่ำ cophenetic correlation (r) ซึ่งเป็นค่ำท่ีบ่งบอกประสิทธิภำพกำรจัดกลุ่ม เท่ำกับ 
0.99 จัดว่ำอยู่ในเกณฑ์ดีมำก ได้ควำมสัมพันธ์ดัง dendrogram ดังภำพ 
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 จำก dendrogram ท่ีได้จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ พบว่ำมีควำมแตกต่ำงกับผลกำรทดลองชุดก่อน
หน้ำ ท่ีใช้ตัวอย่ำงในกำรศึกษำจ ำนวน 9 ตัวอย่ำง ใช้ไพรเมอร์ จ ำนวน 33 คู่ รำยงำนผลว่ำสำมำรถแยก
มะกิ๊งท่ีอยู่บนพื้นท่ีสูง (วำวี) และมะกิ๊งท่ีอยู่ระดับต่ ำกว่ำ  (ป่ำแป๋) ได้ และสำมำรถแยกมะกิ๊งเพศผู้กับ
เพศเมียได้ ดังภำพ  
 

 
ภาพแสดงการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของมะก้ิงที่ใช้ศึกษา แยกตามเพศและถ่ินอาศัย 

 

Jaccard Coefficient
0.14 0.33 0.53 0.72 0.91

Hod_10MW
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ปัญหาและอุปสรรค 
 กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอมะกิ๊งในครั้งนี้ ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ เนื่องจำก
ต้องปิดห้องปฏิบัติกำรฯ เพื่อให้หน่วยบ ำรุงรักษำ ด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรท้ังหลัง ดังนั้นจึงต้องรอให้
ห้องปฏิบัติกำรฯ สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ จึงจะด ำเนินกำรตรวจสอบและยืนยันผลกำรวิจัยได้อีกครั้ง 
 
 4.3.2 การศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอของน้อยหน่าเครือ (Kadsura sp.) โดยใช้เทคนิค AFLP 
รายงานความก้าวหน้างานวิจัย 

ตัวอย่างน้อยหน่าเครือที่ใช้ศึกษา รวมจ ำนวน 20 ตัวอย่ำง 
สรุปความก้าวหน้าของผลการศึกษา 

กำรศึกษำลำยพิมพ์ดีเอ็นเอของน้อยหน่ำเครือ จ ำนวน 17 ตัวอย่ำง โดยใช้เครื่องหมำย AFLP 
จ ำนวน 8 เครื่องหมำย ได้จ ำนวนแถบดีเอ็นเอท้ังหมด 152 แถบ มีจ ำนวนแถบดีเอ็นเอท่ีแสดงควำม
แตกต่ำงในกลุ่มน้อยหน่ำเครือท่ีท ำกำรศึกษำจ ำนวน 152 แถบ คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์สำมำรถ
แบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่มหลัก ดังภำพที่ 3 แต่กำรทดลองนี้ยังไม่เสร็จส้ินสมบูรณ์ เนื่องจำกแถบดีเอ็นเอท่ี
ให้ควำมแตกต่ำงมีจ ำนวนยังไม่พอท่ีจะสรุปผลกำรศึกษำได้ 
 

 
ภาพแสดงตัวอย่างลายพิมพ์ดีเอ็นเอน้อยหน่าเครือที่ได้จากเคร่ืองหมาย AFLP 
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ปัญหาและอุปสรรค 
 กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอน้อยหน่ำเครือในครั้งนี้ ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ 
เนื่องจำกจ ำเป็นต้องปิดห้องปฏิบัติกำรฯ เพื่อด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรและห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ หำก
ปฏิบัติกำรฯ สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ จึงจะด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อยืนยันผลกำรวิจัยอีกครั้งหนึ่ง 
 
4.4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชมะเกี๋ยง 
 ด าเนินการโดย เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. หมู่เกำะแสมสำร และ เจ้ำหน้ำท่ี อพ.สธ.
ภำคเหนือ 
  ด ำเนินงำนในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ในงำนอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พืชมะเกี๋ยง Syzygium nervosum DC. var. paniala (Roxb.) Craven & Biffin. พื้นท่ี
ศึกษำ อพ.สธ.ล ำปำง จ.ล ำปำง และพื้นท่ี อพ.สธ.วำวี อ.แม่สรวย จ.เชียงรำย ดังนี้ 
 
 4.4.1 งานศึกษาสัณฐานวิทยา 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษำลักษณะสัณฐำนวิทยำพืชมะเกี๋ยงของประเทศไทย 
 2. ประกอบข้อมูลในกำรจัดกลุ่ม จ ำแนกสำยพันธุ์มะเกี๋ยงของประเทศไทย 
 3. ประกอบข้อมูลกำรขอข้ึนทะเบียนรับรองพันธุพ์ืช (มะเกี๋ยง) 
 4. ประกอบข้อมูลทำงพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) 
 5. เพื่อคัดเลือกสำยพันธุ์มะเกี๋ยงท่ีเหมำะส ำหรับปลูกบนท่ีรำบภูเขำ สูงจำกระดับน้ ำทะเล 
1400 เมตร และมีอำกำศหนำวเย็น 
วิธีการศึกษา 

1. ลักษณะต้น 
     - สีเปลือกต้น 
     - ควำมสูงต้น (เมตร)    
     - ทรงพุ่มต้น (เมตร)      
     - รูปทรงต้น    
     - เส้นรอบวงต้น (เมตร) 
     - อื่นๆ 
2. ลักษณะใบ 
     สุ่ม คัดเลือก เก็บบันทึกข้อมูลสัณฐำนวิทยำใบ จ ำนวน 10 ใบต่อต้นข้อมูลท่ีเก็บดังนี้ 
  ลักษณะใบอ่อน   
     - สีใบอ่อน (เทียบสีจำกกระดำษเทียบสี) 
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     - สีก้ำนใบอ่อน 
   ลักษณะใบท่ีเจริญเต็มท่ี 
     - รูปทรงใบ                
     - กำรเรียงตัวของ 
     - สีแผ่นใบ (ด้ำนบนใบ/ด้ำนหลังใบ ((เทียบสีจำกกระดำษเทียบสี) 
     - สีก้ำนใบ (เทียบสีจำกกระดำษเทียบสี) 
     - ลักษณะขอบใบ โคนใบ ปลำยใบ 
     - อื่นๆ 
3. ลักษณะดอก 
   ลักษณะช่อดอกตูม 
     สุ่ม คัดเลือก เก็บบันทึกข้อมูลสัณฐำนวิทยำช่อดอกตูม จ ำนวน 10 ช่อดอกต่อต้น ข้อมูลท่ี
เก็บ ดังนี้ 
     - เปอร์เซ็นต์กำรติดดอกในต้น (%) ดูภำพรวมกำรเกิดดอกในต้น 
     - รูปทรงดอกตูม 
     - สีดอกตูม  (เทียบสีจำกกระดำษเทียบสี) 
     - ขนำดช่อดอก (ควำมกว้ำง x ควำมยำว (ซม.)  
     - จ ำนวนดอกย่อยต่อช่อ (ดอก/ช่อ) 
     - อื่นๆ 
   ลักษณะดอกบำน 
     - รูปทรงดอกบำน 
     - สีดอกบำน ( เทียบสีจำกกระดำษเทียบสี ) 
     - อื่นๆ 
4. ลักษณะผลสุก 
   สุ่ม คัดเลือก เก็บบันทึกข้อมูลสัณฐำนวิทยำผลสุก จ ำนวน 10 ผลต่อ 1 ซ้ ำ เก็บข้อมูลสำยต้น
ละ 5 ซ้ ำ   ข้อมูลท่ีเก็บดังนี้ 
     - รูปทรงผล 
     - สีเปลือกนอกผลสุก (เทียบสีจำกกระดำษเทียบสี) 
     - น้ ำหนักผล (กรัม /ผล) 
     - ขนำดผล (เส้นผ่ำศูนย์กลำงผล x ควำมยำวผล (มม.) 
     - ควำมหนำเนื้อผล (มม.) 
     - สีเนื้อผลสุก (เทียบสีจำกกระดำษเทียบสี) 
     - ควำมล่อนของเนื้อผล 
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     - สัดส่วนเนื้อผล โดยน้ ำหนักสด (เปอร์เซ็นต์) 
     - ปริมำณของแข็งท่ีละลำยได้ (องศำบริกซ์) 
     - ผลผลิตต่อต้น (กิโลกรัม) 
     - อื่นๆ 
5. ลักษณะเมล็ด 
     - รูปทรงเมล็ด 
     - สีเปลือกนอกเมล็ด (เทียบสีจำกกระดำษเทียบสี) 
     - สีเนื้อในเมล็ด (เทียบสีจำกกระดำษเทียบสี) 
     - น้ ำหนักเมล็ด (กรัม /ผล) 
     - ขนำดเมล็ด (เส้นผ่ำศูนย์กลำงเมล็ด x ควำมยำวเมล็ด (มม.) 
     - สัดส่วนเมล็ด โดยน้ ำหนักสด (เปอร์เซ็นต์) 
     - อื่นๆ 

หมายเหตุ บันทึกรูปภำพทุกลักษณะท่ีท ำกำรศึกษำ 
ผลการด าเนินงาน 

ท่ี หัวข้อการศึกษา 
 

พื้นที่ศึกษา 

อพ.สธ.ล าปาง  อพ.สธ.วาวี 
1 สัณฐำนวิทยำ ต้น ใบ - 115 
2 สัณฐำนวิทยำดอก (ต้น) 300 78 
3 สัณฐำนวิทยำผลสุก (ต้น) 264  115 

 

     
สัณฐานวิทยาต้น ใบมะเกี๋ยง 
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สัณฐานวิทยาดอก 

 

    
สัณฐานวิทยาผลสุกมะเกี๋ยง 

 
 4.4.2. งานจัดส่งตัวอย่างผลสุก ให้หน่วยงำนท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริ ท ำกำรศึกษำวิจัย ดังนี้ 

ท่ี หน่วยงาน / หัวข้อวิจัย จ านวนตัวอย่าง 
1 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร กรุงเทพฯ (คุณวิภำวรรณ) 

     -ศึกษำคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
120 ตัวอย่ำง 

2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จ.ล ำปำง 
     -น้ ำมะเกี๋ยงพร้อมด่ืม จ ำนวน 3,000 ขวด 

800 กิโลกรัม 

3 มหำวิทยำลัยแม่โจ้เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
     -กำรแปรรูปน้ ำมะเกี๋ยงพร้อมด่ืม  

 

4 มหำวิทยำลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ 
     -กำรแปรรูปแยมมะเกี๋ยง ให้ทำง อสค.  
     -ท ำต้นพันธุ์ปลูกเพื่อผลิตชำมะเกี๋ยง 

 
550 กิโลกรัม 
100 กิโลกรัม 
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4.5 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว  
จ.นครราชสีมา 
 ด าเนินการโดย เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ 
 4.5.1 การศึกษาทดลองงานท าชาสมุนไพรจากพืชต่างๆ 
การผลิตชาอินทรีย์จากพืชสมุนไพร 

ล ำดับท่ี รำยกำร น้ ำหนักสด 
(กิโลกรัม) 

น้ ำหนักแห้ง 
(กิโลกรัม) 

1 ชำหม่อน 890.10 164.90 
2 ชำรำงจืด 82.60 16.45 
3 ชำมะรุม 15.60 2.30 
4 ชำมะกอกโอลีฟ 11.10 6.40 
5 ชำผักเชียงดำ 199.30 37.80 
6 ชำผักหวำนป่ำ 7.90 5.85 
7 ชำกระเจ๊ียบ - - 
8 ชำมะตูม - - 

รวม  1,206.60 233.70 
 

 

 
ภาพการผลิตชาอินทรีย์สมุนไพร  
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 4.5.2 งานศึกษาการผลิตพืชต่าง ๆ เพื่อผลิตชาอินทรีย์ 
 ด าเนินการโดย เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 
  พื้นท่ีปลูก 2.2 ไร่ เช่น แปลงหม่อน  แปลงกระเจ๊ียบแดง  แปลงผักเชียงดำ เป็นต้น 
  5.2.1    ปลูกกระเจ๊ียบแดง พื้นท่ีประมำณ 100 ตำรำงวำ 
  5.2.2    ปลูกหม่อนแปลงใหม่ทดแทนแปลงท่ีมีอำยุมำก ต้นทรุดโทรม พื้นท่ีประมำณ 
200 ตำรำงวำ จ ำนวน 1,280 ต้น 

   
ปลูกหม่อนแปลงใหม่ทดแทนแปลงเก่า 

 4.5.3 งานอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไม้ย้อมสี 
 ด าเนินการโดย เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 
  ดูแลแปลงและขยำยพันธุ์ไม้ย้อมสีเพิ่มเติม ได้แก่ ฮ่อม, เทียนกิ่ง, ดำวเรือง, ฯลฯ 

      
                             คราม                                              ครามเถา 

      
                           เทียนก่ิง                                              ดาวเรือง 
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 4.5.4 งานศึกษาวิจัยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุ์ไม้ย้อมสี 
 ด าเนินการโดย เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิชำกำร อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์พนัธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 
  4.5.4.1 งานวิจัยและพัฒนาเทคนิคการย้อมไหมและฝ้ายด้วยพืชชนิดใหม่ 
  - ทดลองย้อมสีเส้นไหมด้วยผลมะเกลือดิบ ย้อมด้วยวิธีกำรย้อมร้อน หลังย้อมแช่สำร
ช่วยติดสีโคลนคลองไผ่และโคลนบ้ำนใหม่ส ำโรง 
 

   
 
  - ทดลองย้อมสีเส้นใยลินินจำกสีธรรมชำติ ย้อมด้วยวิธีกำรย้อมร้อน จ ำนวน 7 ชนิด 
ได้แก่ ดำวเรือง เพกำ ครั่ง สะเดำ มะพูด และมะเกลือ  ย้อมด้วยวิธีกำรย้อมเย็นได้แก่ ครำมและครำม
เถำ 
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  - ทดลองเก็บผลมะพูดดิบจำกสวนสมุนไพร จ ำนวน 7.7 กิโลกรัม น ำมำหั่นและตำก
แห้ง ได้น้ ำหนักแห้งจ ำนวน 1.4 กิโลกรัม เพื่อเก็บไว้ใช้ในกำรทดลองย้อมสี 
  - ทดลองเก็บผลมะพูดดิบจำกสวนไม้ย้อมสี จ ำนวน 7.2 กิโลกรัม น ำมำแบ่งเป็น 2 
ส่วน ส่วนท่ี 1 จ ำนวน 3.5 กิโลกรัม น ำมำหั่นและนึ่ง-ตำกแห้ง ได้น้ ำหนักแห้ง จ ำนวน 0.72 กิโลกรัม 
ส่วนท่ี 2 จ ำนวน 3.7 กิโลกรัม น ำมำหั่นและตำกแห้ง ได้น้ ำหนักแห้ง จ ำนวน 0.83 กิโลกรัม เก็บไว้ใช้ใน
กำรทดลองย้อมสี 
 

   
 
  - ทดลองย้อมสีเส้นไหมด้วยเปลือกผลชำน้ ำมันผสมกับเปลือกต้นคำง อัตรำส่วน 1:1 
สกัดน้ ำสีด้วยวิธีกำรต้ม ย้อมด้วยวิธีย้อมร้อน พบว่ำ หลังย้อม control และแช่สำรช่วยติดสีสำรส้ม ได้
เส้นไหมสีน้ ำตำลอ่อน มีควำมคงทนต่อกำรซักแต่ไม่ทนต่อแสงแดด ส่วนเส้นไหมท่ีผ่ำนกำรแช่จุนสี มีสี
น้ ำตำลเข้ม มีควำมคงต่อกำรซักและแสงแดด 
 

  
 
  - ทดลองย้อมสีเส้นไหมด้วยด้วยผลมะพูดจำกสวนสมุนไพร(ตำกแห้ง) ย้อมด้วยวิธีกำร
ย้อมร้อน พบว่ำหลังย้อม control ได้เส้นไหมสีเหลืองอ่อน มีควำมคงทนต่อกำรซักแต่ไม่ทนต่อแสงแดด 
ส่วนกำรแช่สำรช่วยติดสีสำรส้ม ได้เส้นไหมสีเหลืองสด มีควำมคงทนต่อกำรซักและแสงแดด 
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 - ทดลองย้อมสีเส้นไหมด้วยผลมะพูดจำกสวนไม้ย้อมสี (นึ่ง-ตำกแห้ง) ย้อมด้วยวิธีกำรย้อมร้อน 
พบว่ำ หลังย้อม control ได้เส้นไหมสีเหลืองอ่อน มีควำมคงทนต่อกำรซักแต่ไม่ทนต่อแสงแดด ส่วนกำร
แช่สำรช่วยติดสีสำรส้ม ได้เส้นไหมสีเหลืองสด มีควำมคงทนต่อกำรซักและแสงแดด   

  
 
  - ทดลองย้อมสีเส้นไหม ด้วยผลมะพูดจำกสวนไม้ย้อมสี (ตำกแห้ง) ย้อมด้วยวิธีกำร
ย้อมร้อน พบว่ำ หลังย้อม control ได้เส้นไหมสีเหลืองอ่อน มีควำมคงทนต่อกำรซักและแสงแดดปำน
กลำง แช่สำรช่วยติดสีสำรส้ม ได้เส้นไหมสีเหลือง มีควำมคงทนต่อกำรซักและแสงแดด 
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  4.5.4.2 งานทดสอบคุณภาพหลังการย้อม 
 1. ทดสอบควำมคงทนต่อกำรซักด้วยวิธีกำร Soaping 
 - เส้นไหมย้อมสีธรรมชำติ จ ำนวน 3 ชนิด 11 ตัวอย่ำง 
 - เส้นใยลินินย้อมสีธรรมชำติ จ ำนวน 7 ชนิด 40 ตัวอย่ำง 

    
 
 2. ทดสอบควำมคงทนต่อแสงเบ้ืองต้น ด้วยวิธีกำรตำกแดดวันละ 6 ช่ัวโมง 
 - เส้นไหมย้อมสีธรรมชำติ จ ำนวน 3 ชนิด 11 ตัวอย่ำง 
 - เส้นใยลินินย้อมสีธรรมชำติ จ ำนวน 7 ชนิด 40 ตัวอย่ำง 
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  4.5.4.3 งานผลิตผ้า 

 งานย้อมสี 
      - ฟอกและลอกกาว 

 - ย้อมสี 
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 งานทอผ้า 

   
 

 งานปั่นหลอด 

   
  

 งานขึ้นเครือทางยืน 
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 งานอื่น ๆ  เช่น ท ำชำยผ้ำพันคอและผ้ำคลุมไหล่ไหม จ ำนวน 151 ผืน  แก้ตะกอ จ ำนวน 202 
ตะกอ   ซัก รีด ผ้ำไหม ผ้ำฝ้ำย และผ้ำไหมสปัน เพื่อจัดเข้ำจ ำหน่ำยในร้ำนหยำดป่ำ 

     
 
  4.5.4.4 สีย้อม 
  - ดอกดำวเรืองสด จ ำนวน 88.3 กิโลกรัม, ครำม จ ำนวน 1,639.4 กิโลกรัม, ครำมเถำ 
จ ำนวน 61กิโลกรัม, มะเกลือ 430 กิโลกรัม, คนทำ 123 กิโลกรัม และ คำง 54 กิโลกรัม 
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  4.5.4.5 งานเผยแพร่ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบสีธรรมชาติ 
  จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ร้ำนหยำดป่ำ 40 ประเภท รำยได้รวม 368,820 บำท  ร่วมจัด
นิทรรศกำรสถำนท่ีต่ำง ๆ 6 ครั้ง 
 

   
 

   
 
4.6 งานศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
 ด าเนินการโดย  เจ้ำหน้ำท่ี อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์พนัธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ 
 4.6.1 งานศึกษาและทดลองปลูกพืชสบู่ด า 

 งานศึกษาและทดลองปลูกพืชสบู่ด าพื้นที่แปลง ศูนย์คลองไผ่ 
แปลงรวบรวมสายพันธุ์ 1) ระยะปลูก 2 × 2 เมตร 27 ต้นต่อแถว จ ำนวน 27 แถว รวม

ท้ังหมด 729 ต้น คิดเป็นพื้นท่ีปลูก 1.82 ไร่   2) ก ำจัดวัชพืชแปลงสบู่ด ำออกโดยกำรถำงและขุดตอ
วัชพืชท่ีอำยุยืน เช่นสำบเสือ โมกมัน จ ำนวน 1 ครั้ง 

 งานศึกษาและทดลองปลูกพืชสบู่ด าพื้นที่แปลงทดลองบ้านหนองขวาง ต.วังกะทะ   
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีผลการด าเนินงาน 

-  ถำงวัชพืชสบู่ด ำ 1 ครั้ง พื้นท่ีประมำณ 100 ตำรำงเมตร 
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 4.6.2 งานปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้ เบอร์ 4 
  เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมพืช แหล่งศึกษำทดลอง และเป็นแปลงเพิ่มรำยได้ตำม
แนวทำงหัวหน้ำส ำนักงำนท่ีมีเป้ำหมำยให้ อพ.สธ. คลองไผ่ เป็นศูนย์เรียนรู้  อนุรักษ์ พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน 390 ต้น ปีงบประมำณ 2558  มีกำร
ด ำเนินกำร ดังนี้ 

1. ตัด ถำกวัชพืชรอบโคนต้น 3 ครั้ง 
2. ปลูกซ่อมจ ำนวน 89 ต้น และต้นตอ 10 ต้น 
3. ทำบกิ่งเพื่อจ ำหน่ำยและปลูกซ่อม จ ำนวน 97 กิ่ง 
4. ตัดแต่งกิ่ง 2 ครั้ง 
5. พ่นปุ๋ยฟอสฟอรัส 5 ครั้ง 
6. พ่นเช้ือไตรโคเดอร์ม่ำ 1 ครั้ง 
7. เก็บผลเพื่อจ ำหน่ำย 270 ผล 

  
 
 4.6.3 แปลงรวบรวมพันธุ์มะม่วง 
  ดูแลแปลงรวบรวมพันธุ์มะม่วง 10 สำยพันธุ์ รวม 34 ต้น  ปี 2558  ด ำเนินกำรก ำจัด
วัชพืช 5 ครั้ง  พรวนดิน 3 ครั้ง  ปลูกต้นตอซ่อม 5 ต้น เพื่อเตรียมเสียบยอด  และพ่นเช้ือไตรโคเดอร์ม่ำ 
1 ครั้ง 
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 4.6.4 งานปลูกรวบรวมพันธุกรรมและทดลองผักอีนูน (งานศึกษาวิจัย เข้าสู่ระบบธุรกิจ) 
  ปลูกรวบรวมพันธุกรรมผักอนีูน ดูแลรดน้ ำ ก ำจัดวัชพืช ติดตำมกำรเจริญเติบโต  
ศึกษำวิธีกำรเล้ียงดู  วิธีกำรทดลองช ำรำกเบ้ืองต้น  และศึกษำวัสดุท่ีเหมำะสมส ำหรับกำรช ำกิ่ง 
 

   
        รากผักอีนูนที่เตรียมตัดเพื่อทดลองช า                  ศึกษาวัสดุช าผักอีนูนที่เหมาะสม 
 

   
        ปลูกผักอีนูนเพิ่มเพื่อเตรียมงานทดลอง                    สภาพการแตกยอดผักอีนูน 
 

  
     ต้นอีนูนอายุหนึ่งเดือนคร่ึงหลังปลูกลงดิน                    สภาพผักอีนูนอายุ 6 เดือน 
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 4.6.5 งานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 

 ปุ๋ยหมักจำกซำกพืชต่ำง ๆ 16 ตัน 

 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพแห้งโบกำชิ 15,675 กก. 

 ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพและฮอร์โมนน้ ำ จ ำนวน 65 ลิตร 

 ฮอร์โมนท่ีท ำจำกพืช จ ำนวน 40 ลิตร 

 ขยำยจุลินทรีย์ 500 ลิตร, ลูกบอลจุลินทรีย์ 425 ก้อน 

 ผลิตถ่ำน 18 กระสอบ 

 ซ่อมแซมเตำเผำน้ ำส้มควันไม้ 2 เตำ 

 ผลิตน้ ำส้มควันไม้ 60 ลิตร 

   
            การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพน้ า                        การผลิตอีเอ็มบอลบ าบัดน้ าเสีย 
 
4.7 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ณ พื้นที่ อพ.สธ. อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
 ด าเนินการโดย  เจ้ำหน้ำท่ี อพ.สธ. อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 
 การจัดการแปลงปลูกมะม่วงระบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 1. ต้นมะม่วงเจริญเติบโตตำมปกติแตกใบอ่อนและพัฒนำเป็นใบแก่สะสมอำหำรเพื่อกำรออกดอก  
(ตุลำคม – ธันวำคม) 
 2. ต้นมะม่วงออกช่อดอกกระจำยท่ัวท้ังแปลง ช่อดอกมะม่วงมีพัฒนำกำร และผสมเกสรเจริญเติบโต
เป็นผล (มกรำคม) 
 3. ผลมะม่วงเจริญเติบโตเพิ่มขนำดรอกำรเก็บเกี่ยวผลเมื่อถึงช่วงระยะท่ีผลแก่ (กุมภำพันธ์ – 
เมษำยน) 
 4. เก็บเกี่ยวผลผลิตมะม่วงจ ำนวน 5,650 กิโลกรัม และส่งผลผลิตมะม่วงท่ีภำควิชำเทคโนโลยีกำร
อำหำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก วิทยำเขตจันทบุรี 
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 5. ท ำกำรตัดแต่งกิ่งมะม่วง จัดทรงพุ่มตำมท่ีก ำหนดโดยควำมสูงประมำณ 6  เมตร ควำมกว้ำง
ประมำณ 6.5 – 7 เมตร ต้นมะม่วงมีกำรเจริญเติบโตแตกใบชุดใหม่  และมีพัฒนำกำรเป็นใบแก่ท่ีสมบูรณ์ 
สะสมอำหำรเพื่อกำรออกดอกติดผลในฤดูกำลผลิตต่อไป (มิถุนำยน – กันยำยน) 
 6. ตัดหญ้ำและวัชพืชในแปลงมะม่วงโดยใช้รถแทรคเตอร์ขนำด 20 แรงม้ำ และเครื่องตัดหญ้ำสะพำย
หลังท ำให้สภำพแวดล้อมในแปลงมะม่วงสะอำดเรียบร้อย 
 7. พืชสมุนไพรท่ีปลูกเสริมในสวนมะม่วงมีกำรเจริญเติบโตและขยำยพันธุ์ปลูกเพิ่มในแปลง เช่น 
กระวำน 
 8. ปรับปรุงสภำพพื้นท่ีและคุณภำพดินเพื่อให้มีควำมเหมำะสม กับกำรปลูกมะม่วงโดยอินทรีย์ชีวภำพ 
 9. ผลิตปุ๋ยน้ ำหมักชีวภำพโดยใช้สูตรของศูนย์กสิกรรมธรรมชำติมำบเอื้อง มีส่วนผสมของ ผลมะม่วง
และผลไม้ท้องถ่ินจันทบุรี กำกน้ ำตำล น้ ำสะอำด พด. 2 โดยใช้พ่นเป็นอำหำรทำงใบและรำดทำงดิน 
 10. ดูแลรักษำซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรและท ำควำมสะอำดหลังจำกที่น ำไปใช้ปฏิบัติงำนในแปลง 

 

 

 
การจัดการแปลงปลูกมะม่วงระบบเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ 

พื้นที่ อพ.สธ. อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 
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4.8 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ณ พื้นที่ อพ.สธ. แปลง 905 จังหวัดกาญจนบุรี 
 ด าเนินการโดย  เจ้ำหน้ำท่ี อพ.สธ. พื้นท่ีแปลง 905 จ.กำญจนบุรี 
  ศูนย์กำรเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนำ และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง อ.ไทรโยค จ.กำญจนบุรี อยู่ในควำมดูแลของกองกำรเกษตรและสหกรณ์ ส ำนักงำนทหำร
พัฒนำ หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ ทำง อพ.สธ. มีเป้ำหมำยด ำเนินงำนให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ฯ ใน
ลักษณะเดียวกับศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  โดยดึงศักยภำพของพื้นท่ีซึ่งเป็น
พื้นท่ีสลับระหว่ำงระบบนิเวศเกษตร และระบบนิเวศป่ำไม้ ซึ่งจะเกื้อหนุนกัน มีหน่วยงำนร่วมสนอง
พระรำชด ำริ อพ.สธ. อำทิ กรมพัฒนำท่ีดิน กรมกำรข้ำว กรมทรัพยำกรน้ ำ กรมทรัพยำกรน้ ำบำดำล 
เข้ำมำด ำเนินงำนสนองพระรำชด ำริตำมแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีห้ำ ในลักษณะงำนทดลองเพื่อขยำยผล
ให้เกิดประโยชน์กับพื้นท่ีและเป็นตัวอย่ำงให้กับหมู่บ้ำนสู่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีสมำชิกอำสำสมัครเข้ำ
ร่วมเป็นเกษตรกรตัวอย่ำง จ ำนวน 10 ครัวเรือน ทำง อพ.สธ. ปฏิบัติหน้ำท่ีงำนด้ำนวิชำกำร โดย
ด ำเนินงำนเกษตรอินทรีย์ มีกำรหมุนเวียนใช้ทรัพยำกรในพื้นท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยั่งยืน ใน
ปีงบประมำณ 2558 ทำงศูนย์กำรเรียนรู้ฯ แปลง 905 มีกำรด ำเนินงำนหลักๆ ดังนี้ 

 
งานเพาะช า 

- เปล่ียนถุงต้นพันธุกรรม 6 ชนิด 130 ต้น 
- ท ำกำรขยำยพันธุกรรมพืช จ ำนวน 20 ชนิด 8 วิธีกำร 207 ต้น 6,109 ถุง 850 กิ่ง 

 
งานปลูกพันธุกรรมพืช 
- ท ำกำรปลูกต้นพันธุกรรมพืชลงในแปลงปลูก ดังนี้ 
- บริเวณอำคำรส ำนักงำน จ ำนวน 2 ชนิด 64 ต้น 
- แปลงพลังงำนทดแทน ปลูกส้มโอ 263 ต้น, ปลูกสมุนไพรตระกูลขิง 2 ชนิด 
- เย้ืองถ้ ำวังพระ ปลูกสมุนไพรไม้ยืนต้น 6 ชนิด 455 ต้น, กล้วยน้ ำว้ำ 407 ต้น 
 
งานผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
- หมักปุ๋ยชีวภำพจำกต้นมันส ำปะหลัง จ ำนวน 3 ตัน 
- ผลิตน้ ำหมักชีวภำพจำกเปลือกข้ำวโพด จ ำนวน 600 ลิตร 
- ผลิตน้ ำหมักชีวภำพจำกผลไม้สีเหลือง จ ำนวน 100 ลิตร 
- ผลิตน้ ำหมักชีวภำพจำกปลีกล้วย จ ำนวน 600 ลิตร 
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ประมวลภาพการด าเนินงานในศูนย์การเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
อย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง แปลง 905 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
หน่วยปฏิบัติกำรเก็บรักษำ
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. 

งำนศึกษำวิจัยของหน่วยปฏิบัติกำรวิจัย
เพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชและหน่วยปฏิบัติกำรเก็บ
รักษำพันธุกรรมพืชโดยกำรเพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
พืช 
1. กำรเพ่ิมปริมำณต้นหยำดน้ ำค้ำง (Drosera  
burmannii  L.) 

อำคำรธนำคำรพืชพรรณ อพ.สธ.  
สวนจิตรลดำ 

 
 
 
1. กำรศึกษำมีนี้จุดประสงค์เพ่ือหำสภำวะท่ีเหมำะสมต่อ
กำรเจริญเติบโตและกำรเพ่ิมจ ำนวนของหยำดน้ ำค้ำง 
(Drosera burmannii) โดยท ำกำรปรับควำมเข้มข้นของ
ธำตุอำหำรในอำหำร MS (MS, 1/4 MS, 1/8 MS) และใช้
น้ ำมะพร้ำวเป็นแหล่งฮอร์โมน cytokinin  (1/4 MS + C 
และ 1/8 MS + C) โดยแบ่งกำรทดลองออกเป็น 5 ชุด ท ำ
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 4 สัปดำห์ และท ำกำรบันทึกลักษณะ
กำรเจริญเติบโต ได้แก่ ควำมสูงและเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของ
ต้นท่ีเปลี่ยนไป, จ ำนวนรำกต่อต้น, ควำมยำวรำก จ ำนวน
ก้ำนดอกต่อต้น และควำมยำวก้ำนดอก มีควำมสูงเพ่ิมขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญเมื่อเจริญในอำหำร 1/8 MS และ 1/8 
MS+C และมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงของต้นเพ่ิมขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญเมื่อเจริญในอำหำร 1/4 MS และ 1/8 MS 
นอกจำกนี้  ไม่พบว่ำมีกำรเปลี่ ยนแปลงใดๆ อย่ำงมี
นัยส ำคัญเมื่อเ พ่ิมน้ ำมะพร้ำวเป็นแหล่งของฮอร์โมน 
cytokinin ในกำรเพำะเลี้ยงในสภำวะ in vitro 
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ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
หน่วยปฏิบัติกำรเก็บรักษำ
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. 

2. ศึกษำปริมำณควำมเข้มข้นที่เหมำะสมของ 
BA ที่มีผลต่อกำรเร่งกำรเพ่ิมปริมำณต้นขิงดำ 
(Zingiber kerrii Craib) 
 

อำคำรธนำคำรพืชพรรณ อพ.สธ.  
สวนจิตรลดำ 

2. ขิงดำ ( Zingiber kerrii Craib ) เป็นพืชล้มลุก มเีหง้ำใต้
ดิน ในกำรศึกษำครั้งนี้จดัท ำขึน้เพื่อศึกษำควำมเข้มข้นของ
ฮอร์โมนพืชที่มีควำมเหมำะสมต่อกำรเพ่ิมจ ำนวนตน้ของขิง
ดำไดด้ีท่ีสดุ โดยมีกำรทดลองท่ีฮอร์โมน ท่ีควำมเข้มขน้
ต่ำงๆเพ่ือหำสภำวะท่ีส่งผลให้ขิงดำ เจริญได้ดีและเร็วท่ีสดุ 
ได้มีกำรก ำหนดท้ังหมด 4 ทรีตเมนท์ เปน็ระยะเวลำ 4 
สัปดำห ์ เพื่อสังเกตุอัตรำกำรเจริญของใบและหน่อของขงิ
ดำ จำกกำรวิจัยพบว่ำ  ทรีตเมนท์ 2  ซึ่งเป็น BA 2.0 
มิลลิกรัมต่อลิตร ท ำให้เกิดกำรชักน ำใบหรือยอดมำกท่ีสุด
โดยค ำนวณจำกร้อยละกำรงอกของหน่อในจ ำนวนขวดท่ี
รอดชีวติจำกกำรปนเปื้อนของเชื้อรำจำกจ ำนวนท้ังหมดท่ีได้
ท ำกำรทดลองในแต่ละทรตีเมนท์ 

 

หน่วยปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ อพ.สธ.คลองไผ่ 

1. ผลของควำมเข้มข้นของสำรละลำย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์และระยะเวลำในกำรฟอก
ฆ่ำเช้ือต่อกำรเพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือแอฟริกันไวโอ
เลต (Saintpaulia ionantha H. Wendl.) 

อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครรำชสีมำ 1. จำกกำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นของสำรละลำย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ และระยะเวลำในกำรฟอกฆ่ำเชื้อต่อ
กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อแอฟริกันไวโอเลต (Saintpaulia 
ionantha H. Wendl.) โดยท ำกำรฟอกฆ่ำเชื้อชิ้นส่วนใบ
ของแอฟริกันไวโอเลตด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 
ท่ีระดับควำมเข้มข้นแตกต่ำงกัน คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 
% และระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกัน คือ 5, 10, 15 และ 20 
นำที ตำมล ำดับ จำกนั้นน ำมำเลี้ยงในอำหำรสูตร MS เติม 
BA ท่ีควำมเข้มข้น 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลำ 30 
วัน พบว่ำ ชิ้นส่วนใบของแอฟริกันไวโอเลต ท่ีฟอกฆ่ำเชื้อ
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ด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ควำมเข้มข้น 10 % 
นำน 10 นำที มีเปอร์เซ็นต์กำรรอดสูงสุด 25 % รองลงมำ
คือ ควำมเข้มข้น  20 % นำน 15 นำที มีเปอร์เซ็นต์กำร
รอด 16.66 % ยังพบอีกว่ำชิ้นส่วนใบของแอฟริกันไวโอเลต
ท่ีรอดชีวิตสำมำรถพัฒนำไปเป็นต้นขนำดเล็กได้จ ำนวนมำก 

หน่วยปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ อพ.สธ.คลองไผ่ 
 

2. ผลของควำมเข้มข้นของสำรละลำย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์และระยะเวลำในกำรฟอก
ฆ่ำเช้ือต่อกำรเพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือคริสต์มำส 
(Euphorbia pulcherima Wild.) 
 

อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครรำชสีมำ 2. จำกกำรศึกษำผลของควำมเข้มข้นของสำรละลำย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ และระยะเวลำในกำรฟอกฆ่ำเชื้อต่อ
กำร เพำะ เลี้ ย ง เนื้ อ เ ยื่ อคริ สต์ มำส  (Euphorbia 
pulcherima Wild.)โดยท ำกำรฟอกฆ่ำเชื้อชิ้นส่วนข้อของ
คริสต์มำสด้วยสำรละลำยโซเดียมไฮโปคลอไรด์ ท่ีระดับ
ควำมเข้มข้นแตกต่ำงกัน คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 %  
และระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกัน คือ 5, 10, 15 และ 20 นำที 
ตำมล ำดับ จำกนั้นน ำมำเลี้ยงในสูตรอำหำร MS เติม BA ท่ี
ควำมเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร และ NAA  ท่ีควำม
เข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นระยะเวลำ 30 วัน พบว่ำ 
ชิ้นส่วนข้อของคริสต์มำสท่ีฟอกฆ่ำเชื้อด้วยสำรละลำย
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ควำมเข้มข้น 20 %  นำน 5 นำที มี
เปอร์เซ็นต์กำรรอดสูงสุด คือ 8.34 %  ยังพบอีกว่ำชิ้นส่วน
ข้อของคริสต์มำสมีกำรแตกยอดจำกตำข้ำง 1 ยอด 

 

หน่วยปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ อพ.สธ.คลองไผ่ 

3. กำรขยำยพันธ์ุผักอีนูนโดยกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ 

อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครรำชสีมำ 3. ผักอีนูน (Adenia viridiflora Craib) เป็นไม้เถำเลื้อย
อำยุหลำยปี ในประเทศไทยพบขึ้นมำกตำมป่ำเบญจพรรณ 
ใ น ภ ำ ค ก ล ำ ง ต อ น บ น  ภ ำ ค เ ห นื อ  แ ล ะ ภ ำ ค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ในวงศ์เดียวกับกระทกรก ผัก
อีนูนเป็นผักพ้ืนบ้ำนท่ีนิยมรับประทำนท่ัวไป เนื่องจำกเป็น
ผักท่ีมีรสชำติดีและเชื่อกันว่ำเป็นสมุนไพรท่ีมีประโยชน์ต่อ
ร่ำงกำย กำรทดลองครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษำ
ระยะเวลำและควำมเข้มข้นของสำรละลำยไฮเตอร์ ท่ี
เหมำะสม ในกำรฟอกฆ่ำเชื้อผักอีนูน และศึกษำระดับควำม
เข้มข้นของ BA ท่ีเหมำะสมต่อกำรเพ่ิมจ ำนวนยอดของผัก
อีนูน จำกแหล่งท่ีมำต่ำงกัน คือ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุ
นำรี (มทส.), ปำกช่อง และอุทัยธำนี พบว่ำ เมื่อท ำกำรฟอก
ฆ่ำเชื้อยอดและข้อของผักอีนูน ด้วยสำรละลำยไฮเตอร์ใน
ระดับควำมเข้มข้นท่ีแตกต่ำงกัน คือ 0, 5, 10, 15 และ 20 
%  และระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกัน คือ 5, 10, 15 และ 20 
นำที แล้วน ำไปเพำะในอำหำรสูตร MS ท่ีเติม BA 2 
มิลลิกรัมต่อลิตร นำน 1 เดือน ยอดและข้อของผักอีนูนท่ี
ฟอกฆ่ำเชื้อด้วยสำรละลำยไฮเตอร์ควำมเข้มข้น 20 %  
นำน 15 นำที ให้ผลดีท่ีสุดในกำรฟอกฆ่ำเชื้อผักอีนูนทุก
แหล่งท่ีมำ จำกนั้นน ำยอดท่ีได้ไปท ำกำรเพำะเลี้ยงบน
อำหำรสูตร MS ท่ีเติม BA ท่ีระดับควำมเข้มข้น 0, 1, 1.5, 
2, 2.5 และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร นำน 1 เดือน พบว่ำ เมื่อท ำ
กำรเพำะเลี้ยงผักอีนูนจำก มทส. และอุทัยธำนี บนอำหำร
สูตร MS ท่ีเติม BA 3 มิลลิกรัมต่อลิตร สำมำรถท ำให้เกิด
ยอดใหม่ได้มำกท่ีสุดถึง 11.2±3.67 และ 6.90±6.36 ยอด
ตำมล ำดับ ส่วนผักอีนูนจำกปำกช่อง มีจ ำนวนกำรเกิดยอด
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ใหม่มำกท่ีสุด 2.40±1.64 ยอดเมื่อเพำะเลี้ยงบนอำหำรสูตร 
MS ท่ีเติม BA 2.5 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่เมื่อพิจำรณำท้ัง 3 
แหล่งที่มำ พบว่ำ สูตรอำหำรที่ให้เปอร์เซ็นต์กำรเกิดยอดสูง
ท่ีสุด 96.67±7.58 %  คือ อำหำรสูตร MS ท่ีเติม BA 2 
มิลลิกรัมต่อลิตร 

หน่วยปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ อพ.สธ.คลองไผ่ 
 

4. ผลของควำมเข้มข้นของไฮเตอร์ในกำรฟอก
ฆ่ำเช้ือต่อกำรเพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือช้องนำงและ
เสลดพังพอนตัวผู้ 

อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครรำชสีมำ 4. ต้นช้องนำง (Thunbergia erecta (Benth.) 
Anderson.) และต้นเสลดพังพอนตัวผู้  (Barleria 
lupulina Lindl. ) เป็นพืชวงศ์ ACANTHACEAE  เป็นพืช
ท่ีมีควำมสำคัญในด้ำนเศรษฐกิจ โดยต้นช้องนำง เป็นไม้
ประดับท่ีนิยมกันแพร่หลำย ส่วนต้นเสลดพังพอนผู้ เป็น
สมุนไพรท่ีมีสรรพคุณท่ีใช้ถอนพิษ สกัดท ำทิงเจอร์และกรี
เซอรีน ใช้รักษำแผล ในกำรทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษำระดับควำมเข้มข้นของไฮเตอร์ในกำรฟอกฆ่ำเชื้อต้น
ช้องนำงและต้นเสลดพังพอนตัวผู้ในสภำพหลอดทดลอง 
โดยใช้ควำมเข้มข้นของสำรละลำยไฮเตอร์ท่ีควำมเข้มข้น 
0,5,10 และ 15 %  นำน 10 นำที หลังจำกนั้นเพำะเลี้ยง
ชิ้นส่วนตำข้ำงในอำหำรสูตร MS ดัดแปลงท่ีเติม BA 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร นำน 1 สัปดำห์ พบว่ำกำรฟอกฆ่ำเชื้อตำ
ข้ำงช้องนำงด้วยสำรละลำยไฮเตอร์ควำมเข้มข้น 15 %  ท ำ
ให้มีเปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวิตสูงท่ีสุดถึง 80 %  และยังพบ
ยอดใหม่ ท่ีเ กิดขึ้นจำกตำข้ำงท่ีรอดชีวิต  ส่วนในต้น
เสลดพังพอนตัวผู้ควำมเข้มข้นของสำรละลำยไฮเตอร์ไม่มี
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ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ผลต่อกำรฟอกฆ่ำเชื้อ โดยพบว่ำ ชิ้นส่วนมีกำรปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ 100 %  ในทุกระดับควำมเข้มข้น 

หน่วยปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ อพ.สธ.คลองไผ่ 

5. ศึกษำระดับควำมเข้มข้นของไฮเตอร์ที่
เหมำะสมต่อกำรฟอกฆ่ำเช้ือตรีชวำ , กระ
ดูกไก่ด ำ, ทองพันช่ัง และดีปลำกั้ง 

อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครรำชสีมำ 5. ตรีชวำ (Justicia betonica L.), กระดูกไก่ด ำ 
(Gendarussa vulgaris Nees.) , ทองพันชั่ ง 
(Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz) และดีปลำก้ัง 
(Phlogacanthus pulcherrimus T. Anderson)  พืชท้ัง 
4 ชนิดนี้จัดอยูใ่นวงศ์  Acanthaceae ซึ่งมีสรรพคุณเป็นยำ
สมุนไพร โดยตรีชวำ มีสรรพคุณช่วยสมำนบำดแผล รักษำ
ริดสีดวงและขับปัสสำวะ เช่นเดียวกับดีปลำก้ัง เมื่อน ำล ำ
ต้นมำต้มน้ ำดื่มช่วยในกำรขับปัสสำวะ แก้ปัสสำวะขัด ยอด
อ่อนมีรสขมอ่อนๆ กินเป็นอำหำร ช่วยเจริญอำหำร ส่วน
กระดูกไก่ด ำ น ำใบสดมำต ำและเอำน้ ำมำดื่ม แก้ปวดศีรษะ 
โรคหืด ไอ อัมพำต  และทองพันชั่ง ใบช่วยรักษำโรคควำม
ดันโลหิตสูงเป็นต้น  ในกำรทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษำระดับควำมเข้มข้นของไฮเตอร์ที่เหมำะสมตอ่กำรฟอก
ฆ่ำเชื้อต้น กระดูกไก่ด ำ, ตรีชวำ, ทองพันชั่งและดีปลำก้ัง  
โดยท ำกำรฟอกฆ่ำเชื้อท่ีระดับควำมเข้มข้นของไฮเตอร์ 0, 
5, 10 และ 15 %  แล้วน ำมำเพำะเลี้ยงบนอำหำรสูตร MS  
ท่ีเติมฮอร์โมน BA ฮอร์โมน BA 1 มิลลิกรัมต่อลิตร นำน 1 
สัปดำห์ พบว่ำ เมื่อฟอกฆ่ำเชื้อต้นกระดูกไก่ด ำ ท่ีระดับ
ควำมเข้มข้น 15 %  มีอัตรำกำรรอดชีวิตมำกท่ีสุดคือ 80 
%  ซึ่งมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญยิ่งกับพืชอีก 3 ชนิด 
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ส่วนกำรฟอกฆ่ำเชื้อต้นตรีชวำและต้นทองพันชั่งท่ีระดับ
ควำมเข้มข้น 10 %  มีอัตรำกำรรอดชีวิตมำกท่ีสุดคือ 80 
%  และ 55 %  ตำมล ำดับ ส่วนกำรฟอกฆ่ำเชื้อต้นดีปลำ
ก้ังไม่พบกำรรอดชีวิต  เพ่ือให้ได้เปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวิต
สูงสุด ควรใช้ควำมเข้มข้นของไฮเตอร์ท่ีระดับควำมเข้มข้น 
10 %  เพื่อประสิทธิภำพในกำรฟอกฆ่ำเชื้อท่ีดีท่ีสุด 

หน่วยปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ อพ.สธ.คลองไผ่ 

6. ผลของควำมเข้มข้นอำหำรสูตร MS และ
ฮอร์โมน IBA ร่วมกับสำรพำโคลบิวทรำโซล  
ต่อกำรชักน ำให้เกิดรำกต้นม่วงเทพรัตน์ใน
สภำพปลอดเช้ือ 

อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครรำชสีมำ 6. ม่วงเทพรัตน์ (Exacum affine Balf.f ex Regel) อยู่ใน
วงศ์ Gentianaceae จัดเป็นไม้ดอกไม้ประดับท่ีมีสีสวยงำม
และมีกลิ่นหอมทำให้เป็นท่ีนิยมอย่ำงแพร่หลำย จึงมีกำร
ขยำยพันธุ์โดยกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อให้ได้ปริมำณมำก
ในระยะเวลำอันสั้น แต่ต้นท่ีได้จำกกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มักมีควำมอ่อนแอ เนื่องจำกต้นเรียวยำว เหี่ยวเฉำง่ำย กำร
ทดลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลของควำม
เข้มข้นอำหำรสูตร MS และฮอร์โมน IBA ร่วมกับสำรพำ
โคลบิวทรำโซล (PBZ) ต่อกำรชักนำให้เกิดรำกต้นม่วงเทพ
รัตน์และเพ่ิมอัตรำกำรรอดชีวิตในกำรออกปลูก โดยทำกำร
เพำะเลี้ยงบนอำหำรสูตร MS ไม่เติมฮอร์โมน, สูตร ½ MS 
และ ¼ MS เติม PBZ 0.075 มิลลิกรัมต่อลิตร, สูตร MS 
เติม PBZ 0.075 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ IBA 0, 0.1, 0.5, 
1.0 และ 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร รวมท้ังสิ้น 8 ทรีตเมนต์ 
หลังจำกเพำะเลี้ยงเป็นเวลำ 5 สัปดำห์ พบว่ำ อำหำรสูตร 
¼ MS เติม PBZ 0.075 มิลลิกรัมต่อลิตร ชักนำรำกได้
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สูงสุด 65 %  และมีควำมยำวรำกสูงสุด 1.87 เซนติเมตร 
อำหำรสูตร MS เติม PBZ 0.075 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ 
IBA 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 

หน่วยปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ อพ.สธ.คลองไผ่ 

7. กำรศึกษำประสิทธิภำพของสำรฟอกฆ่ำเช้ือ
ใบเงิน 

อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครรำชสีมำ 7. จำกกำรศึกษำประสิทธิภำพของสำรฟอกฆ่ำเชื้อโดยใช้
สำรละลำยไฮเตอร์ ท ำกำรทดลองฟอกฆ่ำเชื้อชิ้นส่วนตำข้ำง
และยอดของต้นใบเงิน (Graptophyllum pictum) ท่ีใช้
สำรละลำยไฮเตอร์ระดับควำมเข้มข้น 0, 5, 15 และ 30 
เปอร์เซ็นต์ นำน 10 นำที  ย้ำยลงบนอำหำรสูตร MS 
ดัดแปลงท่ีมีกำรเติมฮอร์โมน BA ท่ีมีควำมเข้มข้น 1 
มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลำ 1 สัปดำห์ เพื่อหำเปอร์เซ็นต์กำร
รอดชีวิตและลักษณะกำรเจริญเติบโตของยอดและตำข้ำง
ของต้นใบเงิน พบว่ำ กำรฟอกฆ่ำเชื้อด้วยสำรละลำยไฮ
เตอร์ในทุกระดับควำมเข้มข้นเกิดกำรปนเปื้อนเชื้อรำ
ท้ังหมด จำกกำรทดลองข้ำงต้นนี้ ท ำให้ทรำบว่ำเทคนิคกำร
ฟอกฆ่ำเชื้อนี้ไม่เหมำะสมกับพืชชนิดนี้ เนื่องจำกพืชชนิดนี้มี
ยำงและตำข้ำงแนบชิดกับล ำต้นมำกเกินไปจึงยำกต่อกำร
ฟอกฆ่ำเชื้อมีผลท ำให้เกิดกำรปนเปื้อนเชื้อรำ 

 

หน่วยปฏิบัติกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ อพ.สธ.คลองไผ่ 

8. กำรศึกษำผลของแคลเซียมและปริมำณกรด
ต่อกำรเจริญของต้นเอ้ืองจ ำปำน่ำน 
 

อพ.สธ. คลองไผ่ จ.นครรำชสีมำ 8. จำกกำรศึกษำกำรเจริญเติบโตของต้นเอ้ืองจ ำปำน่ำน 
(Dendrobium sulcatum Lindl.) โดยท ำกำรทดลองเลี้ยง
บนอำหำรสูตรVW (Vacin and Went) เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลของแคลเซียมและปริมำณกรดในอำหำรVW ท่ีท ำให้ต้น
เอื้องจ ำปำน่ำนเจริญเติบโตได้ดีท่ีสุด โดยน ำต้นเอ้ืองจ ำปำ
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น่ำนมำเพำะเลี้ยงบนอำหำรสูตรVW ท้ัง 5 ทรีทเมนต์ ท่ีใส่ 
stock II ซึ่งมี Ca3(PO4)2 เป็นส่วนประกอบของอำหำร ใน
ปริมำตรที่แตกต่ำงกัน ดังนี้ 1) ไม่ใส่ stock II, 2) ใส่ stock 
II 5มิลลิกรัมต่อลิตร , 3) ใส่ stock II 10 มิลลิกรัมต่อลิตร , 
4) ใส่ stock II 15 มิลลิกรัมต่อลิตร  และ 5) ใส่ stock II 
17.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  หลังจำกทำกำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ต้นเอื้องจ ำปำน่ำนเป็นเวลำ 1 เดือน พบว่ำ ต้นเอ้ืองจ ำปำ
น่ำนท่ีเลี้ยงบนอำหำรสูตร VW ท่ีใส่ Stock II 15 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  มีน้ ำหนักสดและน้ ำหนักแห้งสูงสุด คือ 0.1152 
กรัม และ 0.0190 กรัม ตำมลำดับ นอกจำกนี้ต้นเอื้องจ ำปำ
น่ำนท่ีเลี้ยงบนอำหำรสูตร VW ท่ีใส่ Stock II 15 มิลลิกรัม
ต่อลิตร  มีเปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวิตสูงสุด คือ 85.19 
เปอร์เซ็นต์ ลักษณะกอมีสีเขียว ขนำดใหญ่ มีกำรแตกยอด
เพิ่มขึ้น ส่วนเอื้องจ ำปำน่ำนท่ีเลี้ยงบนอำหำรสูตร VW ท่ีไม่
ใส่ Stock II มีเปอร์เซ็นต์กำรตำยมำกท่ีสุด คือ 70.37 
เปอร์เซ็นต์ ลักษณะกอเป็นสีน้ ำตำลท้ังกอหรือน้ ำตำลปน
เหลือง ส่วนเอื้องจ ำปำน่ำนท่ีเลี้ยงบนอำหำรสูตร VW ท่ีใส่ 
Stock II 17.5 มิลลิกรัมต่อลิตร  มีเปอร์เซ็นต์กำรตำย
รองลงมำ เนื่องจำกปริมำณกรดท่ีใช้ในเป็นตัวท ำละลำย 
แคลเซียม ใน Stock II มำกท่ีสุด 
 
 



 
120 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
หน่วยปฏิบัติกำรชีว
โมเลกุลพืช 

1. กำรศึ กษำลำยพิมพ์ดี เอ็นเอของมะกิ้ ง 
(Hodgsonia sp.) โดยใช้เทคนิค AFLP   
(ชุดที่ 2) 

อำคำรธนำคำรพืชพรรณ อพ.สธ.  
สวนจิตรลดำ 
 

1. กำรศึกษำลำยพิมพ์ดีเอ็นเอของมะก๊ิง โดยใช้เครื่องหมำย 
AFLP จ ำนวน 15 เครื่องหมำย ได้จ ำนวนแถบดีเอ็นเอ
ท้ังหมด 213 แถบมีจ ำนวนแถบดีเ อ็นเอท่ีแสดงควำม
แตกต่ำงในกลุ่มมะก๊ิงท่ีท ำกำรศึกษำจ ำนวน 205 แถบ คิด
เป็น 96.24 เปอร์เซ็นต์ในเบื้องต้น ผลกำรศึกษำท่ีได้ ยังไม่
สอดคล้องกับรำยงำนผลกำรศกึษำเดิม ที่สำมำรถแยกควำม
แตกต่ำงระหว่ำงมะก๊ิงท่ีอยู่บนพ้ืนท่ีสูง (วำวี) และมะก๊ิงท่ีอยู่
ระดับต่ ำกว่ำ (ป่ำแป๋) ได้อย่ำงชัดเจน และสำมำรถแยก
มะก๊ิงเพศผู้กับเพศเมียได้อย่ำงชัดเจน โดยกำรศึกษำครั้งนี้ 
ได้เพิ่มเติมตัวอย่ำงในกำรวิเครำะห์ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอมำอีก 
5 ตัวอย่ำง ซึ่งมีแหล่งที่มำคนละแหล่งกับของเดิม ดังนั้น จึง
ต้องมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมก่อนสรุปผลกำรศึกษำอีกครั้งหนึ่ง 
กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอมะก๊ิงในครั้งนี้ 
ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ เนื่องจำกต้องปิดห้องปฏิบัติกำรฯ 
เพื่อให้หน่วยบ ำรุงรักษำ ด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรท้ังหลัง 
ดังนั้นจึงต้องรอให้ห้องปฏิบัติกำรฯ สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ จึงจะด ำเนินกำรตรวจสอบและยืนยันผลกำรวิจัย
ได้อีกครั้ง 

 

หน่วยปฏิบัติกำรชีว
โมเลกุลพืช 

2. กำรศึกษำลำยพิมพ์ดีเอ็นเอของน้อยหน่ำ
เครือ (Kadsura sp.) โดยใช้เทคนิค AFLP  

อำคำรธนำคำรพืชพรรณ อพ.สธ.  
สวนจิตรลดำ 
 

2. กำรศึกษำลำยพิมพ์ดีเอ็นเอของน้อยหน่ำเครือ จ ำนวน 
17 ตัวอย่ำง โดยใช้ เครื่องหมำย AFLP จ ำนวน 8 
เครื่องหมำย ได้จ ำนวนแถบดีเอ็นเอท้ังหมด 152 แถบ มี
จ ำนวนแถบดีเอ็นเอท่ีแสดงควำมแตกต่ำงในกลุ่มน้อยหน่ำ
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เครือท่ีท ำกำรศึกษำจ ำนวน 152 แถบ คิดเป็น 100 
เปอร์เซ็นต์สำมำรถแบ่งกลุ่มได้เป็น 2 กลุ่มหลัก  แต่กำร
ทดลองนี้ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เนื่องจำกแถบดีเอ็นเอท่ีให้
ควำมแตกต่ำงมีจ ำนวนยังไม่พอท่ีจะสรุปผลกำรศึกษำได้ 
กำรตรวจสอบและวิเครำะห์ลำยพิมพ์ดีเอ็นเอน้อยหน่ำเครือ
ในครั้งนี้ ยังด ำเนินกำรไม่แล้วเสร็จ เนื่องจำกจ ำเป็นต้องปิด
ห้องปฏิบัติกำรฯ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำรและ
ห้องปฏิบัติกำรต่ำงๆ หำกปฏิบัติกำรฯ สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ จึงจะด ำเนินกำรตรวจสอบเพ่ือยืนยันผลกำรวิจัย
อีกครั้งหนึ่ง 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิชำกำร 
อพ.สธ. หมู่เกำะแสมสำร 

งำนศึกษำสัณฐำนวิทยำพืชมะเก๋ียง  
 

พ้ืนที่ศึกษำ อพ.สธ.ล ำปำง จ.ล ำปำง 
และพ้ืนที่ อพ.สธ.วำวี อ.แม่สรวย จ.
เชียงรำย 

1. งำนศึกษำและเก็บบันทึกข้อมูลสัณฐำนวิทยำ 
- งำนศึกษำสณัฐำนวิทยำตน้ ใบ จ.เชยีงรำย จ ำนวน 115 
ต้น 
- งำนศึกษำสัณฐำนวิทยำดอก จ.ล ำปำง จ ำนวน 300 ต้น 
- งำนศึกษำสัณฐำนวิทยำดอก จ.เชยีงรำย จ ำนวน 78 ตน้ 
- งำนศึกษำสัณฐำนวิทยำผลสุก จ.ล ำปำง จ ำนวน 264 ตน้ 
- งำนศึกษำสัณฐำนวิทยำผลสุก จ.เชยีงรำย จ ำนวน 115 
ต้น 
2. งำนจัดส่งตัวอย่ำงผลสุก ให้หน่วยงำนท่ีร่วมสนอง
พระรำชด ำริ ท ำงำนศึกษำวิจัย จ ำนวน 4 แห่ง 
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เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิชำกำร 
อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ 
 

งำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครรำชสีมำ 
1.กำรศึกษำทดลองงำนท ำชำสมุนไพรจำกพืช
ต่ำงๆ 
 
2.งำนศึกษำกำรผลิตพืชต่ำง ๆ เพ่ือผลิตชำ
อินทรีย์   
 
3.งำนอนุรักษ์และขยำยพันธ์ุไม้ย้อมสี 
 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ 
จ.นครรำชสีมำ 
 

 
 
 
1. ท ำชำสมุนไพรต่ำงๆ จ ำนวน 6 ชนิด ได้น้ ำหนักสด 
1,206.60 กิโลกรัม น้ ำหนักแห้ง 233.70 กิโลกรัม 
 
2. พ้ืนท่ีปลูก 2.2 ไร่ เช่น แปลงหม่อน  แปลงกระเจี๊ยบแดง  
แปลงผักเชียงดำ เป็นต้น  
 
3. ดูแลแปลงและขยำยพันธุ์ไม้ย้อมสีเพ่ิมเติม ได้แก่ ฮ่อม, 
เทียนก่ิง, ดำวเรือง ฯลฯ 
 

 

เจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยวิชำกำร 
อพ.สธ. ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ 
 

4. งำนศึกษำวิจัยกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จำกพันธ์ุไม้ย้อมสี 
-งำนวิจัยและพัฒนำเทคนิคกำรย้อมไหมและ
ฝ้ำยด้วยพืชชนิดใหม่ 
-งำนทดสอบคุณภำพหลังกำรย้อม 
ฯลฯ 
 
 
 
 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ 
จ.นครรำชสีมำ 
 

4. สรุปผลกำรด ำเนนิงำนได้ดังนี ้
- ทดลองย้อมสีเส้นไหม จำกผลมะเกลือดิบ มะพูดดิบ 
เปลือกผลชำน้ ำมันผสมกับเปลือกตน้คำง และทดลองย้อมสี
เส้นใยลินิน จำกดอกดำวเรือง เพกำ ครั่ง สะเดำ มะพูด 
ครำม และครำมเถำ 
- ทดสอบควำมคงทนต่อกำรซักด้วยวิธีกำร Soaping และ 
ทดสอบควำมคงทนต่อแสงเบือ้งต้น ด้วยวิธีกำรตำกแดด วัน
ละ 6 ชั่วโมง จ ำนวน 51 ตัวอย่ำง 
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5.งำนศูนย์กำรเรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนำ และใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงย่ังยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. 
ต.คลองไผ่ 
5.1 งำนศึกษำและทดลองปลูกพืชสบู่ด ำพ้ืนที่
แปลง ศูนย์คลองไผ่ 
5.2 งำนปลูกมะม่วงน้ ำดอกไม้ เบอร์ 4 
5.3 แปลงรวบรวมพันธ์ุมะม่วง 
5.4 งำนปลูกรวบรวมพันธุกรรมและทดลองผัก
อีนูน 
5.5 งำนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพ 
 
 
 
 
 

5. สรุปผลกำรด ำเนนิงำนได้ดังนี ้
5.1 ด ำเนินกำรดูแลรักษำ ก ำจดัวัชพืช ป้องกันก ำจัดแมลง 
และให้น้ ำสบู่ด ำท่ีปลูกในแปลงวิจยั โดยพ้ืนท่ีปลูกสบู่ด ำ
แบง่เป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ แปลงรวบรวมสำยพันธุ์ อพ.สธ.
คลองไผ่ และ แปลงทดลองบ้ำนหนองขวำง ต.วังกระทะ อ.
ปำกช่อง จ.นครรำชสีมำ 
5.2 งำนดูแลแปลงปลูกมะม่วงน้ ำดอกไม้เบอร์สี่ เช่นรดน้ ำ ,
พ่นปุ๋ยฟอสฟอรัส, พ่นเชื้อไตรโคเดอร์ม่ำ, ก ำจัดวัชพืชรอบ
โคนต้น 3 ครั้ง, ตัดแต่งก่ิง 2 ครั้ง, ทำบก่ิง 97 ก่ิง และปลูก
ซ่อมต้นตำย 89 ต้น 
5.3 ดูแลแปลงรวบรวมพันธุ์มะมว่ง  10 สำยพันธุ์ 
รวม 34 ตน้  ปี 2558  ด ำเนินกำรก ำจดัวัชพืช 5 ครั้ง  
พรวนดิน 3 ครั้ง  ปลูกตน้ตอซ่อม 5 ต้นเพื่อเตรยีมเสียบ
ยอด, พ่นเชื้อไตรโคเดอร์ม่ำ 1 ครัง้ 
5.4 ปลูกรวบรวมพันธุกรรมผักอีนนู ดูแลรดน้ ำ ก ำจัดวัชพืช 
ติดตำมกำรเจริญเติบโต  ศึกษำวิธีกำรเลีย้งดู  วิธีกำร
ทดลองช ำรำกเบื้องตน้  และศึกษำวัสดุท่ีเหมำะสมส ำหรับ
กำรช ำก่ิง 
5.5 ผลิตปุ๋ยหมัก 16 ตัน, ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพแห้งโบกำชิ 
15,675 กก., ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภำพและฮอร์โมนน้ ำ 65 ลิตร, 
ฮอร์โมนท่ีท ำจำกพืช 40 ลิตรและขยำยจุลินทรีย์ 500 ลิตร, 
ลูกบอลจุลินทรีย์ 425 ก้อน, ถ่ำน 18 กระสอบ, น้ ำส้มควัน
ไม้ 60 ลิตร 
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เจ้ำหน้ำท่ี อพ.สธ. อ.ท่ำ
ใหม่  
จ.จันทบุรี 

งำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ณ พ้ืนที่ อพ.สธ.  
อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี 

พ้ืนที่ อพ.สธ. อ.ท่ำใหม่ จ.จันทบุรี ด ำเนนิกำรจดักำรแปลงปลูกมะม่วงระบบเกษตรอินทรยี์
ชีวภำพ ดูแลให้ปุ๋ยชวีภำพ ตัดแตง่ก่ิง ปรบัปรุงดิน ได้
ผลผลติมะม่วง 5,650 กิโลกรัม 

 

เจ้ำหน้ำท่ี อพ.สธ. แปลง 
905 จ.กำญจนบุรี 

งำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ณ พ้ืนที่ อพ.สธ. 
แปลง 905 จ.กำญจนบุรี 

พ้ืนที่ อพ.สธ. แปลง 905 จ.กำญจนบุรี 1. งำนขยำยพันธุกรรมพืช ท ำกำรขยำยพันธุ์พืช โดย
กรรมวิธีต่ำงๆ  จ ำนวน 20 ชนิด 8 วิธีกำร ได้จ ำนวน 
6,109 ถุง 850 ก่ิง 
2. กำรด ำเนนิงำนปลูกตน้พันธุกรรมพืชในแปลงปลูกต่ำงๆ 

จ ำนวน 3 แปลง 9 ชนิด 1,189 ตน้ 

3. หมักปุ๋ยชวีภำพจำกตน้มันส ำปะหลัง จ ำนวน 3 ตนั, 

ผลิตน้ ำหมักชีวภำพจำกเปลือกข้ำวโพด จ ำนวน 600 ลิตร, 

ผลิตน้ ำหมักชีวภำพจำกผลไม้สเีหลือง จ ำนวน 100 ลติร, 

ผลิตน้ ำหมักชีวภำพจำกปลีกล้วย จ ำนวน 600 ลิตร 

 

 

 


