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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตุลาคม ๒๕๖0 – กันยายน๒๕๖1) 

1.  ความเป็นมา 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงสืบทอดงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงอนุรักษ์ต้นยาง
นา ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๓ ทรงเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรงด าเนินการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพ
รัตน์สุดาฯ ทรงมีพระราชด าริให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศเป็นธนาคารพืชพรรณ 
โดยทรงเน้นให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท่ีหายากหรือก าลังใกล้สูญพันธุ์ เพื่อไว้เป็นแหล่งเชื้อพันธุ์
พืชให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ดียิ่งขึ้น
ต่อไป ในระหว่างการด าเนินงานได้ทรงติดตามผลงานท่ีได้ด าเนินงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน แรกเริ่ม
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชได้ท าอยู่เพียงในห้องปฏิบัติการภายในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวน
จิตรลดาเท่านั้น กิจกรรมไม่กว้างขวาง ไม่ได้ขยายสู่ภายนอกต่อเมื่อมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ ขึ้นจึงได้ขยายออกไปตามจังหวัดต่างๆท่ัวประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องท้ังส่วนราชการท้ังสถาบันการศึกษาและผู้ว่าราชการจังหวัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เป็นโครงการท่ีแตกต่างจากโครงการพระราชด าริอื่นๆ เนื่องจาก
เป็นโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงก ากับดูแลเองในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ คือกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวม กิจกรรมปลูกรักษา
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  เช่น  งาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  เป็นต้น 

 

 

 

 

 



2.  การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลาเป็นศูนย์ท่ีตั้งขึ้นมาใหม่  เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 โดยแยกออก
จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ซึ่งมีพื้นท่ีของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ อยู่ในพื้นท่ีด้วยนั้น ศวพ.ยะลา ได้ด าเนินการส่งมอบงานโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ให้ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา และศูนย์วิจัยพืชสวน
ยะลา รับมอบพร้อมด าเนินโครงการเมื่อวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2559 โดยด าเนินการ 3 กิจกรรม
ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมปกปักทรัพยากรจ านวน ๒๐๐ไร่ 
 ๒. กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากรจ านวน ๒๐ ไร่ 
  ๒.๑. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชส้มจุกและส้มพื้นเมืองจ านวน ๑๐ไร่ 
  ๒.๒. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชผักพื้นเมืองจ านวน ๓ ไร่ 
  ๒.๓. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรจ านวน ๓ ไร่  
  ๒.๔. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม้หอม จ านวน ๔ ไร่ 
 
3.  วัตถุประสงค ์

3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปของโครงการ 
- รักษาสภาพป่าธรรมชาติดั้งเดิมให้คงสภาพมากที่สุด 

   - รักษาพันธ์ุพืชพื้นเมืองท่ีบริโภคในภาคใต้ 
   - รักษาพันธ์ุไม้ผลเมืองร้อนให้คงอยู่และมีความหลากหลาย 
  3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะในส่วนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เก็บรวบรวมพันธุ์พืชต่าง ๆ โดยเฉพาะพันธุ์พืชพื้นเมืองในภาคใต้ เพื่อเป็น
ธนาคารเชื้อพันธ์ุส าหรับงานทดลองวิจัยในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที่ ๑  ปกปักทรัพยากร (ในพื้นที่ป่าธรรมชาติเดิม) จ านวน ๒๐๐ ไร่  
 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 
 การส ารวจ พื้นท่ีป่าธรรมชาติ มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาหินปูนและดิน สภาพเป็นป่า
รกชุกมีความอุดมสมบูรณ์ ปกคลุมด้วยพรรณไม้ป่าหลากหลายชนิด จากการส ารวจ ระยะทาง ๑ 
กิโลเมตร สามารถจ าแนกพรรณไม้ได้ดังนี้ 
 ๑. พืชเมล็ดเปลือก ๑ วงศ์ จ านวน ๑ ชนิด  
 ๒. พืชดอก ๒๓ วงศ์ 
  ๒.๑พืชใบเลี้ยงคู่๑๗วงศ์ จ านวน ๒๕ ชนิด 
  ๒.๒พืชใบเลี้ยงเดี่ยว๖วงศ์ จ านวน ๙ ชนิด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



พรรณไม้ทีส่ ารวจพบจากป่าปกปักทรัพยากร ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลามีรายละเอียดดังนี้ 

     ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์

1 เต่าร้าง 
มะเด็ง (มลาย-ูยะลา), งอเด็ง (มลายู-
นราธิวาส) 

CarytamitisLour. PALMAE 

2 ส าเภา 
ขี้หนอน (ยะลา) บาตู (มลาย-ู
นราธิวาส) 

Zollingeriadongnaiensis Pierre SAPINDACEAE 

3 
ว่านสาก
เหล็ก 

พร้าวนกคุม (ยะลา) ละโมยอ 
(มลาย-ูนราธิวาส) 

CurculigomegacarpaRidl. HYPOXIDACEAE 

4 ข่อยน้ า ขี้แรด (ยะลา) Streblustaxoides (Heynes) Kurz MORACEAE 

5 หญ้ารังไก ่ หญ้ารังไก ่(ตรัง) Gahniatristis. Nees. CYPERACEAE 

6 หวายน้ า  - 
Daemonorpsangustifola (Griff.) 
Mart. 

PALMAE 

7 ช้ากระเรยีน ทุเรียนป่า (ยะลา) Duriomansoni (Gamble) Bakh. BOMBACACEAE 

8 ลองกองป่า  - AglaiadookkooGriff. MELIACEAE 

9 กระวานไทย ปล้าก้อ (ปัตตานี) AmomumtestaceumRidl. ZINGIBERACEAE 

10 ราชครูด า กาเยาะบารเนาะ (มลาย-ูปัตตานี) 
Goniothalamusmacrophyllus(Bl
ume) 

ANNONACEAE 

11 มังคุดป่า พวา (ยะลา) Garciniaspeciosa Wall. GUTTIFERAE 

12 โสกน้ า กาแปะห์ไอย ์(มลาย-ูยะลา) Saracaindica L. LEGUMINOSAE 

13 ศรีสยาม  - 
Arengahookeriana (Becc) 
Whitmore 

PALMAE 

14 มะม่วงป่า มะม่วงขี้ใต้มะม่วงคัน (ภาคใต้) Manngiferaquadrifida Jack var. ANACARDIACEAE 

15 ชิงโคป่า 
กระรอก (ปัตตานี) เล็บควายเล็ก 
(ยะลา) 

Bauhinia bidentata Jack LEGUMINOSAE 

16 ชะเนียง เนียงนก (ยะลา,นราธิวาส) 
Archidendronbubalinum (Jack) 
I.C.Nielsen 

LEGUMINOSAE 

17 ดีปล ี ดีปลีเชือก Piper retrofractumVahl PIPERACEAE 

18 ส้านใหญ ่ ส้าน Dilleniaobovata (Blume) DILLENIACEAE 

19 ไข่เขียว ดามาอีแต (มลาย-ูยะลา) Parashorea stellateKurz DIPTEROCARPACEAE 

20 ยวน ตอแล (มลาย-ูภาคใต้) 
Koompassiaexcelsa (Becc.) 
Taub. 

LEGUMINOSAE 

21 
หลาว
ชะโอนเขา 

ชะโอน นิบงบายะห์ (มลาย-ูยะลา) 
Oncospermahorridum (Griff.) 
Scheff 

PALMAE 

22 คล้า เบอร์แม (มลาย-ูยะลา) 
Schumannianathusdichotomus
(Roxb.) 

MARANTHACEAE 

 
     



ล าดับ
ที ่

ชื่อไทย ชื่อท้องถิ่น ชื่อวิทยาศาสตร ์ วงศ ์

23 เมื่อย กะรูวะ (มลาย-ูยะลา) GnetumlatifoliumBlume GNETACEAE 

24 เชียด กะทังนั้น (ยะลา) 
CinnamomuminersReinw.exBlu
me 

LAURACEAE 

25 เตยเหาะ มะกูแวจาโบะ๊ (มลาย-ูปัตตานี) Pandanusunicornuts H. St.John PANDANCEAE 

26 ประยงค์ป่า กียะ (มลาย-ูนราธิวาส) AglaiaodoratissimaBlume MELIACEAE 

27 หยีทองบึ้ง ทองบึ้ง (นราธิวาส) DialiumplatysepalumBaker LEGUMINOSAE 

28 ล าพูป่า 
ล าแพนเขา (ยะลา) บ่อแมะ (มลายู-
ยะลา) 

Duabangagrandiflora (Roxb.ex 
DC.)Walp 

SONNERATIACEAE 

29 ท้าวแสนปม 
ไหม ้(ยะลา,นราธิวาส) ตูบอ (มลายู-
ปัตตานี) 

DiospyroscaulifloraBlume EBENACEAE 

30 มะกอกป่า กอกเขา (ยะลา) Spondiaspininata(l.f) Kurz ANACARDIACEAE 

31 เข็มป่า เข็มโพดสะมา (ปัตตานี) IxoraCibdelaCraib RUBIACEAE 

32 ชะเอมไทย อ้อยช้าง (สงขลา,นราธิวาส) AlbiziamyriophyllaBenth LEGUMINOSAE 

33 มะค่าโมง  - Fzeliaxylocarpa (Kurz) Craib FABACEAE 

34 นมเมีย อูบีแกแน (มลาย-ูนราธิวาส) Hoya micrantha Hook. F. ASCLEPIADACEAE 

35 เปล่าเงิน เปล้า (ยะลา) Croton argyratusBlume EUPHORBIACEAE 

 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2561 
 1.ส ารวจจ าแนกพรรณไม้ในพื้นท่ีป่าธรรมชาติเดิม 
  1.1 ส ารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพิ่มเติม 
  1.2 สร้างองค์ความรู้ในการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชประจ าถิ่นและส ารวจจ าแนก
พรรณไม้  
  1.3 ท าแนวกันไฟ  
   
 

  



กิจกรรมที่ ๒ ปลกูรักษาทรัพยากร จ านวน ๒๐ ไร่ 
 ๒.๑. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชส้มจุกและส้มพื้นเมือง จ านวน ๑๐ ไร่ 
  -ก าจัดวัชพืชบริเวณโค่นและระหว่างแถว 1 ครั้ง/เดือน 
  -ตัดแต่งกิ่ง2 ครั้ง/ปี   

-ใส่ปุ๋ยคอก 2 ครั้งต่อปีและปุ๋ยเคมีสูตร15-15-15 
-ให้น้ า2ครั้ง/สัปดาห์หากฝนไม่ตก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ๒.๒. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมผักพื้นเมือง จ านวน  ๓ ไร่  
-ขุดเตรียมแปลงส าหรับปลูกผักพื้นเมืองผักน้ าขุดบ่อเป็นบ่อรับน้ าจากน้ าตก 3 ระดับ  

เพื่อให้มีสภาพเหมือนธรรมชาติท่ีผักน้ าเจริญเติบโตประมาณ 8 – 10 เดือน และจะน าผักน้ ามา
ปลูกในเดือน ตุลาคม 2561 
 -ดูแลรักษาก าจัดวัชพืชโดยการตัดหญ้ารอบๆ บ่อผักหนาม และแปลงผักกูดให้สะอาดอยู่
เสมอ 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒.๓. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรจ านวน๓ ไร่ 
  - ดูแลรักษาโดยการปลูกซ่อมแซมต้นที่ตาย ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี สูตร ๔๖-
๐-๐และสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ และให้น้ า 3 วัน ต่อครั้ง  หากฝนไม่ตก 
  - เก็บรวบรวมสมุนไพรจากแหล่งต่างๆ มาขยายพันธุ์เพิ่มเติม และน าไปปลูกในแปลงให้มี
ความหลากหลายของชนิดสมุนไพรมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๒.๔. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมพรรณไม้หอม จ านวน ๔ไร่ 
 - ก าจัดวัชพืชโดยใช้เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายหลัง ระหว่างต้นและระหว่างแถว 
 - ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ 
 - ให้น้ า 1ครั้ง/ สัปดาห์ หากฝนไม่ตก 
 

 
 
 
 
 
  



ผลส าเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
 ผลส าเร็จ 
 1. ปกปักรักษาพื้นท่ีป่าธรรมชาติในพื้นท่ี ๒๐๐ ไร่ ให้คงสภาพดั้งเดิม ไว้ศึกษาและใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

2. รวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์ส้มจุกและส้มพื้นเมืองผักพื้นเมอืง พืชสมุนไพร และพรรณไม้
หอม ไม่น้อยกว่า๒๐ไร่ 
 ผลสัมฤทธิ ์
 -  
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. สภาพพื้นท่ีโครงการเป็นภูเขาสูงชันและป่ารกทึบ ท าให้เป็นอุปสรรคในการเข้าพื้นท่ี 
เพื่อส ารวจและท าเส้นทางเดินศึกษาพันธุ์ไม้ 
 2. ขาดแคลนเครื่องจักรกลทางการเกษตรส าหรับการปรับพื้นท่ี เตรียมแปลงปลูกกิจกรรม
ปลูกรักษาทรัพยากรท าให้ด าเนินงานได้โดยล่าช้า 
 
  



คณะผู้ด าเนินงาน 

ที่ปรึกษา 
 นายฉัตรชัย กิตติไพศาล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา 
 
คณะท างาน 
 น.ส.พรพยุง คงสุวรรณ ต าแหน่ง นกัวิชาการเกษตรช านาญการ 
 น.ส.นนทกร  จันทร์แสง ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 นายช านาญร์  เพ็ชรรัตน์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 
 นายสมพงศ์ ประสานสงฆ์ ต าแหน่ง พนักงานการเกษตร ระดับ ส.๓ 
 นายวรรณะ  บุตรมาตา ต าแหน่ง พนักงานการเกษตรพื้นฐาน บ.๒ 
 นายยุสรี  ดอเลาะ ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร 
 นายเลิศวิทย์ แก้วกับทอง ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร 
 นายรติ  นาคแท้  ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร 
 
สถานที่ด าเนินงาน : 
 - ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ต าบลธารโต อ าเภอธารโต จังหวัดยะลา 


