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บทคัดย่อ 
 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม    
ราชกุมารี ในเขตภาคใต้ตอนล่าง ที่รับผิดชอบโดยส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา ได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ ปี 2537 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาสภาพปุาดั้งเดิมให้คงสภาพมากที่สุด ปลูกรักษาพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองในท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์พืชหายาก หรือพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งพืชที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ ให้คง
อยู่ส าหรับการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพันธุ์ต่อไป โดยมีการด าเนินกิจกรรมต่างๆที่ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าวดังนี้  1) การปกปักรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นปุาธรรมชาติ ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 296 ไร่ และ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา 200 ไร่  2) การส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยมีการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช
ทั้งเมล็ดและท่อนพันธุ์ของพืชพ้ืนเมือง 3) การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ไม้ผลเมืองร้อนและ พืชผักพ้ืนเมือง ที่
ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง พืชสมุนไพร ผักพ้ืนเมือง และไม้หอม ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา กล้วยไม้
พ้ืนเมือง หม้อข้าวหม้อแกงลิง หวาย กระทือ กระพ้อ ปาล์มบังสูรย์ และปาล์มจีบ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรนราธิวาส มีพ้ืนที่ทั้งหมด 66 ไร่ มีพืช 226 ชนิด/พันธุ์ 4) การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมดาหลา 
และหมากแดง  ได้มีการศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของดาหลา และหมากแดง   การผลิตดาหลาเป็นไม้ตัดดอก ได้
ผลผลิต ประมาณ 25,000 ดอกต่อไร่ต่อปี จ าหน่ายในราคาดอกละ 2 บาท 5) การพัฒนาพันธุ์ ศูนย์วิจัยพืชสวน
ตรังได้มีการรวบรวมพันธุ์ดาหลา และขมิ้นชัน แล้วคัดเลือกพันธุ์ได้เป็นพันธุ์แนะน า คือ ดาหลา 5 พันธุ์ (พันธุ์ตรัง 1-
5) และขมิ้นชัน 2 พันธุ์ (พันธุ์ตรัง 1 และ 84-2 6) การสร้างจิตส านึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ด้วยการใช้
แปลงปกปักและแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแหล่งให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืช ความส าคัญและการใช้ประโยชน์
จากพืช แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้ามาเยี่ยมชม เฉพาะปี 2557 จ านวน 801 คน  และ 7) 
การสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาสได้มีการแจกต้นพันธุ์ดาหลาปี
ละ 150 กอ และหมากแดง ปีละ 500 ต้น ส่วนศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ได้มีการอบรมหลักสูตรการขยายพันธุ์พืชแก่
นักเรียนและครู จ านวน 87 คน ในปี 2557 พร้อมกับสนับสนุนพันธุ์ไม้หอมให้กับโรงเรียนจ านวน 130 ต้น   
/1

 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 
/2

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
 /3

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา
/4

 ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 
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ค าน า 
 

ความเป็นมา 
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราโชวาท วันที่ 12  ตุลาคม 

2543  ในการประชุม สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ความตอน
หนึ่งว่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ได้เริ่มต้นขึ้นราวปีพุทธศักราช 2535  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สถาบัน
ต่างๆ ที่มีหน้าที่ในการศึกษาพืชพรรณต่างๆ และ บุคคลที่สนใจได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่ศึกษาพืชพรรณต่างๆ ที่มี
อยู่จ านวนมากในประเทศไทย ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์  ได้รวบรวมเป็นหลักฐานไว้  และเพ่ือเป็นสื่อใน
ระหว่างสถาบันต่างๆ บุคคลต่างๆ ที่ท าการศึกษาให้สามารถ ร่วมใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน เพ่ือให้การศึกษาไม่ซ้ าซ้อน 
สามารถที่จะด าเนินการ ไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได้   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี  มีกรอบการด าเนินงาน 3 กรอบ และมี 8 กิจกรรม คือ 1) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย 
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และการปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 2) กรอบการ
ใช้ประโยชน์ มีกิจกรรม คือ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช การวาง
แผนพัฒนาพันธุ์พืช และ 3) กรอบการสร้างจิตส านึก ประกอบด้วยกิจกรรม การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เช่น งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นต้น 

การสนองพระราชด าริ/การเข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง กรมวิชาการเกษตร โดย ส านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 และศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรนราธิวาส ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ โดยการพัฒนาอาศัยความโดดเด่นของพ้ืนที่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพและภูมิสังคม เน้นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น จนถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในการวิจัย
และพัฒนา ที่สร้างความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนราชการ สถาบันการศึกษา จังหวัด และเกษตรกร 
ตั้งแต่ปี 2537 เป็นต้นมา 

 
วัตถุประสงค์ 

 
เพ่ือปกปักพันธุกรรมพืช ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และการ

ใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และการสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในภาคใต้ตอนล่าง 
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ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

 
ด าเนินการตาม 3 กรอบ รวม 7 กิจกรรม คือ ดังนี้ 
1.  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  

1.1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เกษตรยะลา พื้นที่ธารโต โดยมีการด าเนินการดังนี้ คือ ท าการอนุรักษ์ปุาดั้งเดิมให้คงสภาพตามธรรมชาติ ไม่มีการ

ตัดท าลาย ท ารั้วล้อมรอบพื้นท่ี ท าแนวกันไฟ ส ารวจพรรณไม้ที่มีอยู่ในปุา และติดปูายชื่อประจ าต้น 

1.2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรยะลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  คือ มีการด าเนินการเก็บรวบรวมพันธุ์พืช
พ้ืนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์พืชพ้ืนเมืองภาคใต้ ในรูปของเมล็ด และ/หรือก่ิงพันธุ์จากถ่ินเดิม มาปลูก  

1.3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรยะลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส คือ มีการน าพันธุ์พืชที่เก็บรวบรวมมาปลูกเป็นแปลง 

2.  กรอบการใช้ประโยชน์ 
2.1 กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช    จัดท าข้อมูลพันธุกรรมพืช การศึกษา 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา  
2.2 กิจกรรมวางแผนและพัฒนาพันธุ์พืช   ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ได้มีการรวบรวม 

พันธุ์ดาหลาและขม้ินจากแหล่งต่างๆ มาศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิต เพ่ือให้ได้พันธุ์ดีส าหรับแนะน าแก่
เกษตรกร 
 3.  กรอบการสร้างจิตส านึก  

  3.1 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีการใช้แปลงปกปักพันธุกรรมพืช และ 
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแหล่งเรียนรู้ชนิดพันธุ์พืช ความส าคัญ และการใช้ประโยชน์จากพืชชนิดต่างๆ แก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน และร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพันธุ์พืชในแปลงอนุรักษ์ 

      3.2 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้มีการฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืชเพ่ือการ
อนุรักษ์แก่นักเรียน และสนับสนุนให้นักศึกษาที่มารับการฝึกงานได้ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของพืชที่อนุรักษ์ไว้ 
และมอบพันธุ์ไม้ให้กับโรงเรียน ส่วนราชการ และประชาชน เพ่ือส่งเสริมให้มีการปลูกและเพ่ิมปริมาณชนิด/พันธุ์
พืชให้มากขึ้น 

 
เวลาและสถานที่ด าเนินการ 

 

 ระยะเวลาด าเนินการ  2535-2558   สถานที่ด าเนินงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรยะลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 8  
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ผลและวิจารณ์ผลการด าเนินงาน 

 
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  

1.1 การปกปักพันธุกรรมพืช     ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  มีพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช  296  ไร่ สภาพพ้ืนที่
เป็นที่ดอนแบบลอนคลื่น ดินเหมาะสมกับการปลูกไม้ยืนต้น สภาพพ้ืนที่เดิมเป็นปุาธรรมชาติที่เสื่อมโทรมจากการ
ใช้ประโยชน์ของชุมชนก่อนที่จะมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยในปี  2531 การปกปักรักษาอาศัยการจัดท ารั้วลวดหนาม
ล้อมรอบพื้นท่ี เป็นความยาวประมาณ 7 กิโลเมตร และซ่อมแซมส่วนที่เสียหายทุกปี  ท าแนวกันไฟรอบพ้ืนที่ กว้าง
ประมาณ 5 เมตร ยาว 7 กิโลเมตร ท าทางเดินเข้าไปในพ้ืนที่ความยาวประมาณ 1 กิโลเมตรเพ่ือประโยชน์ในการ
ส ารวจ และส ารวจพรรณไม้ ติดปูายชื่อประจ าต้น พร้อมวัดจุดพิกัดต้น จ านวน 40 ชนิด  ส่วนที่ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรยะลา มีพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 200 ไร่ พ้ืนทีอ่ าเภอธารโต สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ปุาเชิงเขา เป็น
ปุาธรรมชาติ ดินเหมาะสมกับการปลูกไม้ยืนต้น ไม่มีการบุกรุกมากนัก แต่มีปัญหาจัดการเนื่องจากอยู่ในเขตที่มี
ความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัย การปกปักรักษาจึงอาศัยการท าความเข้าใจกับชุมชน (ตารางท่ี 1) 

1.2. การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
การด าเนินงานได้เก็บรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์พืชพ้ืนเมืองภาคใต้ ในรูปของเมล็ด 

และ/หรือกิ่งพันธุ์จากถ่ินเดิม มาปลูกไว้ในแปลงรวบรวมพันธุ์ภายในศูนย์วิจัย  
1.3 การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมที่ 2 ซึ่งได้มีการปลูกพันธุ์พืชในแปลงรวบรวมพันธุ์ภายในศูนย์วิจัย ดังนี้ 

1.3.1 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง มีการปลูกรักษาพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อน มีพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อนจ านวน 55 
ชนิด พ้ืนที่ 15 ไร่ เช่น เนียน (Diospyros diepenhorstii Miq.) อินจัน (Diospyros  decandra  Lour.)     
เอาะ (Arthocarpus  elasticus  Rienw. ex  Blume) จันท์เทศ (Myristica  fragans  Houtt.) ก่อข้าว
(astanopsis  inermis  Mige) คอแลน (Nephelium  hypoleucum  Ku)  จ าปูลิง (Baccaurea  kunstleri  
King ex Gage)  ประ (Elateridspernum  tapos  Bl.)  ปอมะโรง (Sterculia  foetida) มะดัน (Garcinia  
schomburgkiana  Piere.) มะไฟ (Baccaurea  ramiflora  Lour.) กล้วยหมูสัง (Uvaria  grandiflora  
Roxb. Ex Hornem) ขนุนปุา (Arthocarpus  sp.) ตะขบ (Flacourtia  rukam  Zoll & Moritzi) ตะลิงปริง 
(Averrhoa  bilimbi  L.) มะกรูดหวาน (Citrus  sp.) มะพูด (Garcinia  dulcis  Kurz)  

ปลูกรักษาพันธุ์ผักพ้ืนเมือง มีพันธุ์ผักพ้ืนเมืองที่เป็นไม้ยืนต้น จ านวน 60 ชนิด พ้ืนที่ 5 ไร่  เช่น ยาย
ถีบหลาน (Phyllanthus  oxyphyllus  Miq.) หมากหมก (Lepionurus  sylvestris  Blume)  หมรุย 
(Miuromelum  minutum  Wright & Am)  ท ามัง (Litsea  petiolata  Hook.f. )  ผักหวานปุา 
(Champereia  manillana)  ชะมวงช้าง  (Garcinia  atroviridis)  เล็บครุฑใบฝอย (Polyscias  fruiticosa  
Harns)  ตาเป็ดตาไก่ (Ardisia  fulva  var.  ciliate  Fletcher)  กุ่มน้ า (Crateva  magna  (Lour.)  DC)  
ส้มปุอย (Acacia concinna)  ส้มเม่า (Antidesma  ghaesem billa  Gaerth. )  เสม็ดชุน (Syzygium  
gratum  var.  gratum)  พ้อ  (Licuaha  spinosa  Thumb. )  ผักเหลียง (Tourneforlia  ovata  Wall.ex 
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G.Don. S. )  นกนอน (Cleistanthus  polyphyllus  F.N. Williams)  มะปริง (Bouea  oppositifolia  
Meisn. )  จิกนา( Barringtonia acutangula)  มะมุด (Mangifera  foetida  Lour. )  แฟบ (Hymenocardia  
punctata  Wall. Ex.  Lindl.)  

 1.3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา พ้ืนที่ธารโต มีการปลูกรักษาพันธุ์สมุนไพร พ้ืนที่ 3 ไร่ มี
พันธุ์พืชสมุนไพรจ านวน 81 ชนิด เช่น ล าเจียก พิลังกาสา กระวาน ชุมเห็ดเทศ อ้อยแดง มะแว้งเครือ 
ประค าดีควาย ข่อย สลอด ว่านสากเหล็ก กระทือ เร่ว ขมิ้นขาว เป็นต้น และการปลูกรักษาพันธุ์ความหลากหลาย
ไม้ผล พ้ืนที่ 3 ไร่ มีพันธุ์ไม้ผลพ้ืนเมือง 9 ชนิด ได้แก่ เตียน น้อยหน่า มะไฟ รังแข ส้มแขก จ าปูลิง น้อยโหน่ง และ
มะขามคางคก (อัมพวา) โดยเฉพาะส้มจุกรวบรวมไว้หลากหลายสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน สามารถน าไปเป็นฐาน
พันธุกรรมเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ได้  

1.3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  การปลูกรักษาพันธุ์พืชในพ้ืนที่รวม 16 ไร่ ได้แก่ 
กล้วยไม้พ้ืนเมือง ปลูกกล้วยไม้พ้ืนเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกะเรกะร่อน จ านวน 60 ต้น พันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง มี  2 
ชนิด   คือ  พันธุ์ใบใหญ่  และพันธุ์ใบเล็ก จ านวน 50 ต้น พันธุ์หวาย มี 9 ชนิด ได้แก่ หวายน้ าผึ้ง หวายหนามขาว 
หวายข้อด า หวายโปุง หวายตะค้าทอง หวายน้ า และหวายข้าวสาร พันธุ์กระทือ มี  2  ชนิด จ าแนกตามสีดอก
ได้แก่  สีแดง และสีเหลือง จ านวน 40 กอ พันธุ์ปาล์มบังสูรย์ มี 50 ต้น พันธุ์กระพ้อ มี 30 กอ และพันธุ์ปาล์มจีบ 
มี 30 ต้น  

 

 

2.  กรอบการใช้ประโยชน์ 
2.1  กิจกรรมอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช และจัดท าข้อมูลพันธุกรรมพืช     
      2.1.1 การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์พืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา ศูนย์วิจัยพืชสวน

ตรัง และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา ได้มีการศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์ พืช
หลายชนิด เช่น  มะม่วงแก้มแดง (Mangifera indica L.)  มะม่วงเบา  (Mangifera indica L.) ส้มจี๊ด (Citrus 
japonica Thumb.)  ลองกองปุา (Lansium domesticum Corr.)   เงาะปุา (Nephelium lappaceum L.) 
และมะไฟปุา (Baccaurea ramiflora Lour.)  เป็นต้น ตัวอย่างลักษณะประจ าพันธุ์พืชที่นา่สนใจ  
          1) มะม่วงเบา  ชื่อวิทยาศาสตร์:  Mangifera indica L.  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  ต้น : เป็นไม้
ยืนต้น เปลือกเรียบ สีน้ าตาลอมเทา มีสีขาวแต้มเป็นปื้น ต้นสูง 3.0-8.5 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 1.5-4.0 เมตร สูง 1.0-
5.0 เมตร ล าต้นสูง 1.0-5.0 เมตร เส้นรอบวงล าต้น 17.0-56.0 เซนติเมตร ใบ : เป็นใบเดี่ยว รูปหอก โคนใบ
แหลม ปลายใบเรียวแหลม แผ่นใบเรียบ ขอบใบเรียบ เห็นเส้นใบชัด สีเขียว มีขนาดกว้าง 5.7-8.8 เซนติเมตร ยาว 
19.9-30.4 เซนติเมตร ก้านใบกว้าง 0.1-0.4 เซนติเมตร ยาว 3.7-8.2 เซนติเมตร ดอก: เป็นดอกช่อ แบบแยก
แขนง ออกที่ปลายกิ่งรอบทรงพุ่ม เป็นดอกสมบูรณ์เพศ แต่ดอกตัวผู้เป็นดอกที่เกสรตัวเมียไม่พัฒนา ดอกบานมี
ขนาด 0.5-0.7 เซนติเมตร มีกลีบดอกสีเหลือง กลางกลีบส่วนโคนมีสีเหลืองเข้ม มี 5 กลีบ และมีเกสรตัวผู้ 1 อัน 
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ผล: เป็นผลเดี่ยว ที่เป็นช่อ มี 5-15 ผลต่อช่อ รูปไข่กลับ ไหล่ผลด้านท้องผลนูนเล็กน้อย ผลดิบสีเขียว สุกสีเหลือ
งอมส้ม เนื้อสีเหลืองอมส้ม มีขนาดกว้าง 4.7-5.5 เซนติเมตร ยาว 5.8-6.8 เซนติเมตร หนา 4.0-4.4 เซนติเมตร มี
น้ าหนัก 60-100 กรัมต่อผล เมล็ด: มีเปลือกแข็งหุ้ม มีเสี้ยนเล็กน้อย รูปร่างกลมรี มีขนาด กว้าง 2.9-3.5 
เซนติเมตร ยาว 4.2-5.3 เซนติเมตร หนา 1.5-1.9 เซนติเมตร มีน้ าหนัก 10.0-20.0 กรัมต่อเมล็ด 

    2) ส้มจี๊ด ชื่อวิทยาศาสตร์: Citrus japonica Thumb. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ต้น : เป็นไม้
ต้นขนาดเล็ก เปลือกสีเขียวอมน้ าตาล มีลายสีน้ าตาลด าเป็นสันนูนขึ้นเล็กน้อย ล าต้นและกิ่งแก่ไม่มีหนาม กิ่งที่
แตกใหม่จะมีหนามแหลมที่ซอกใบ ต้นสูง 2.5-3.0 เมตร ทรงพุ่มกว้าง 1.5-2.5 เมตร ใบ : เป็นใบประกอบ 1 ใบ 
แผ่นใบรูปรี โคนใบสอบแหลม ปลายใบแหลม แต่อาจมีรอยเว้าตื้นที่ปลายใบ เป็นคลื่นเล็กน้อย ขอบใบหยัก       
สีเขียวเป็นมัน มีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีขนาดกว้าง 3.7-5.8 เซนติเมตร ยาว 5.6-9.2 เซนติเมตร โคนใบส่วนที่มีปีก 
กว้าง 0.1 เซนติเมตร ยาว 0.6-1.7 เซนติเมตร และก้านใบกว้าง 0.1 เซนติเมตร ยาว 0.2-0.5 เซนติเมตร ดอก : 
เป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นช่อแบบช่อกระจะสั้น มี 1-5 ดอกต่อช่อ เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม    
ดอกบานมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6-3.3 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงสีขาวอมเขียว เชื่อมติดกัน ส่วนปลายแยกเป็น 5 แฉก 
กลีบดอกมี 5 กลีบ รูปขอบขนาน ปลายมน-แหลม มีขนาดกว้าง 0.4-0.6 เซนติเมตร ยาว 1.1-1.8 เซนติเมตร 
เกสรตัวผู้ 19-23 อัน อับเรณูสีเหลือง  ผล : เป็นผลเดี่ยว กลมแปูน ผิวเรียบ มีต่อมน้ ามันจ านวนมาก มีกลิ่นหอม 
ปอกเปลือกได้ง่าย มีขนาดกว้าง 2.7-3.9 เซนติเมตร ยาว 2.4-3.1 เซนติเมตร หนา 2.7-3.8 เซนติเมตร มีกลีบ 7-9 
กลีบต่อผล น้ าหนักผล 13.8-17.5 กรัมต่อ เนื้อสีเหลืองทอง น้ าส้มมีรสเปรี้ยว เมล็ด: รูปหอก-กลม ผิวเรียบ สีขาว
นวล มี 5-12 เมล็ดต่อผล  

2.1.2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
1) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ดาหลา  ด าเนินการรวบรวมและปลูกร่วมกับพืชอ่ืนๆ ใน

เนื้อที่ จ านวน  9  ไร่ ณ  โครงการสวนยางเขาส านัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส งานวิชาการเกษตร 
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ และโครงการสวนยางทักษิณราชนิเวศน์  จ านวน 300 กอ  ซึ่งสามารถจ าแนก
ตามสีดอกมี  3  สี  ได้แก่  ดอกสีแดง  ดอกสีชมพู  และดอกสีขาว และมีทั้งพันธุ์ที่มีใบเขียว  และพันธุ์หน้าใบ
เขียวหลังใบแดง  สามารถผลิตดอกได้ 25,000 ดอกต่อไร่ต่อปี นอกจากนี้ได้ให้บริการแก่ หน่วยงานราชการ ได้แก่ 
ส านักงานต่างๆ ที่ว่าการอ าเภอ เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่
จังหวัดนราธิวาส  ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป  

       2) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์หมากแดง ด าเนินการรวบรวมและปลูกร่วมกับพืชอ่ืน ๆ  ใน
เนื้อที่ จ านวน 5 ไร่  ณ  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส   และงานวิชาการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ  ได้มีการขยายพันธุ์ต้นหมากแดงด้วยการแยกหน่อแล้วน าไปช าไว้ในถุงเพาะ  จ านวน 100 ต้น/ปี  เพ่ือ
น าไปปลูกประดับสถานที ่ ได้มีหน่วยงานราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน  เกษตรกร  และประชาชนทั่วไป น าต้น
พันธุ์หมากแดงไปปลูก จ านวน  100 ต้น/ปี   ประกอบด้วย  หน่วยงานราชการ ได้แก่  ที่ว่าการอ าเภอ  เทศบาล  
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  จ านวน 40 ต้น/ปี สถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก 
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โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม  กศน. ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส  จ านวน 30 ต้น/ปี ภาคเอกชน เกษตรกร  
และประชาชนทั่วไป  จ านวน 50 ต้น/ปี 

2.2  กิจกรรมวางแผนและพัฒนาพันธุ์พืช  
 ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ได้น าความหลากหลายของพันธุกรรมดาหลาและขมิ้นจากแหล่งต่างๆ มาศึกษาการ
เจริญเติบโตและผลผลิต และมีการน าพันธุ์มาพัฒนาพันธุ์พืชจนได้พันธุ์แนะน า คือ ดาหลา 5 พันธุ์ และขมิ้นชัน 2 
พันธุ์ คือ 
 2.2.1 ดาหลาพันธุ์แนะน า ได้แก่ 

1) ดาหลาพันธุ์ตรัง 1  มีอายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอกประมาณ 12 เดือน มีหน่อใหม่
ประมาณ 43 หน่อต่อกอต่อปี  อายุการเก็บเกี่ยว หลังจากแทงช่อดอกถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30% 47 วัน เก็บเกี่ยว
เมื่อบาน 50% 51 วัน และเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 80% 54 วัน ลักษณะเด่น คือ  ช่อดอกสีขาว หรือ While 155 A 
โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart ผลผลิตเฉลี่ย 39 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปี หลังปลูก) เมื่อตัดขณะ
ดอกบาน 30%, 50% และ 80% จะมีอายุการปักแจกันได้นาน 7 วัน 

      2) ดาหลาพันธุ์ตรัง 2 มีอายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอกประมาณ 12 เดือน มีหน่อใหม่
ประมาณ 28 หน่อต่อกอต่อปี  อายุการเก็บเกี่ยว หลังจากแทงช่อดอกถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30% 47 วัน เก็บเกี่ยว
เมื่อบาน 50% 51 วัน และเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 80% 57 วัน ลักษณะเด่น คือ  ช่อดอกสีบานเย็น หรือ Red Purple 
58 B โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart ให้ผลผลิตเฉลี่ย 40 ดอกต่อกอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปี หลังปลูก) เมื่อตัด
ขณะดอกบาน 30%, 50% และ 80% จะมีอายุการปักแจกันได้นาน 8 วัน 

       3) ดาหลาพันธุ์ตรัง 3 มีอายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอกประมาณ 12 เดือน การแตกกอ มี
หน่อใหม่ประมาณ 43 หน่อต่อกอต่อปี อายุการเก็บเกี่ยว หลังจากแทงช่อดอกถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30% 49 วัน 
เก็บเก่ียวเมื่อบาน 50% 55 วัน และเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 80% 60 วัน ลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 107 ดอกต่อ
กอต่อปี (เมื่ออายุ 3 ปี หลังปลูก) ช่อดอกสีแดง หรือ Red 47 B โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart เมื่อตัด
ขณะดอกบาน 30%, 50% มีอายุการปักแจกันได้นาน 8 วัน และตัดขณะดอกบาน 80% มีอายุการปักแจกันได้
นาน 7 วัน 

4) ดาหลาพันธุ์ตรัง 4 มีอายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอกประมาณ 12 เดือน มีหน่อใหม่
ประมาณ 53 หน่อต่อกอต่อปี  อายุการเก็บเกี่ยว หลังจากแทงช่อดอกถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30% 41 วัน เก็บเกี่ยว
เมื่อบาน 50% 47 วัน และเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 80% 52 วัน ลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 136 ดอกต่อกอต่อปี 
(เมื่ออายุ 3 ปี หลังปลูก) ช่อดอกสีชมพู หรือ Red 56 A โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart เมื่อตัดขณะดอก
บาน 30% จะมีอายุการปักแจกันได้นาน 13 วัน และตัดขณะดอกบาน 50% และ 80 % มีอายุการปักแจกันได้
นาน 7-8 วัน 

5) ดาหลาพันธุ์ตรัง 5 มีอายุตั้งแต่ปลูกโดยใช้เหง้าถึงออกดอกประมาณ 12 เดือน มีหน่อใหม่
ประมาณ 36 หน่อต่อกอต่อปี อายุการเก็บเกี่ยว หลังจากแทงช่อดอกถึงเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 30% 41 วัน เก็บเกี่ยว
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เมื่อบาน 50% 47 วัน และเก็บเกี่ยวเมื่อบาน 80% 52 วัน ลักษณะเด่น คือ เมื่อตัดขณะดอกบาน 30% จะมีอายุ
การปักแจกันได้นาน 14 วัน และตัดขณะดอกบาน 50% มีอายุการปักแจกันได้นาน 11 วัน ช่อดอกสีแดงเข้ม หรือ 
Red 46 A โดยใช้แผ่นเทียบสี RHS colour chart ให้ผลผลิตเฉลี่ย 47 ดอกต่อกอต่อปี (เม่ืออายุ 3 ปี หลังปลูก) 

 2.2.2 ขม้ินชันพันธุ์แนะน า ได้แก่ 
1) ขม้ินชันพันธุ์ตรัง 1  ลักษณะเด่น  คือ มีสารส าคัญเคอร์คูมินอยด์เฉลี่ย 10.62% สูงกว่ามาตรฐาน

ยาสมุนไพรไทย 112.4%  มีน้ ามันหอมระเหยเฉลี่ย 7.99% สูงกว่ามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 33.17%  และมี    
ar - turmerone  47.904% (เก็บเกี่ยวขมิ้นชันที่อายุ 11 เดือน)  เนื้อในเหง้ามีสีเหลืองส้ม หรือ Orange Group 
28 B โดยใช้แผ่นเทียบสีของ The Royal Horticulture Society (RHS)  ให้ผลผลิตหัวสดในภาคใต้ประมาณ 
2.23 ตันต่อไร่ 

2) ขมิ้นชันพันธุ์ 84-2 ลักษณะเด่นพิเศษ ให้ผลผลิตหัวสดในภาคใต้ประมาณ 2.59 ตันต่อไร่  มี
สารส าคัญเคอร์คูมินอยด์เฉลี่ย 11.04% สูงกว่ามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 120.80% มีน้ ามันหอมระเหยเฉลี่ย 

7.78% สูงกว่ามาตรฐานยาสมุนไพรไทย 29.67% และมี - turmerone 23.38% (เก็บเกี่ยวขมิ้นชันที่อายุ 11 
เดือน) เนื้อในเหง้ามีสีเหลืองส้ม หรือ Orange Group 28 B โดยใช้แผ่นเทียบสีของ The Royal Horticulture 
Society (RHS)  

3. กรอบการสร้างจิตส านึก  
3.1 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มีการใช้แปลงปกปักพันธุกรรมพืช และแปลง

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นแหล่งเรียนรู้ชนิดพันธุ์พืช ความส าคัญ และการใช้ประโยชน์จากพืชชนิดต่างๆ แก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชน  ซึ่ง ปี 2557 มีผู้มาเยี่ยมชมแปลงอนุรักษ์ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง จ านวน 401 
คน และทีศู่นย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส จ านวน 400 คน 

3.2 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ได้มีการฝึกอบรมการ
ขยายพันธุ์พืชเพ่ือการอนุรักษ์แก่นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านไสต้นวา ต าบลบ่อหิน อ าเภอสิเกา จ านวน 87 คน 
ในปี 2557  ให้นักศึกษาที่มารับการฝึกงาน จ านวน 11 คน ในปี 2557 ได้ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของพืชที่
อนุรักษ์ไว้   มอบพันธุ์ไม้หอม เช่น ต้นกระดังงาสงขลา พุดสามสี จ าปีแขก บุหงาส่าหรี เป็นต้น และกิ่งตอนแก้ว
และโกสน ที่นักเรียนตอนได้ ให้กับโรงเรียนที่น านักเรียนมารับการฝึกอบรม จ านวน 130 ต้น 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  ได้มีการแจกพันธุ์ดาหลา จ านวน 150 หน่อ/ปี  ให้กับ
หน่วยงานราชการ ได้แก่ ส านักงานต่างๆ ที่ว่าการอ าเภอ เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล ในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นราธิวาส  จ านวน 40 หน่อ/ปี สถานศึกษา ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส จ านวน 40 
หน่อ/ปี  ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป จ านวน 70 หน่อ/ปี  และได้แจกต้นกล้าหมากแดงจ านวน 
500 ต้น/ปี 
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สรุปผลการด าเนินงานและค าแนะน า 
 
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราโชวาท วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2548 ใน
วโรกาสปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชคลองไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ความตอนหนึ่งว่า  " โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ร่วมแรงร่วมใจกับหน่วยงานและสถานศึกษา หลายหน่วยงาน หลายสถาบัน 
ปฏิบัติงานด้านศึกษาและอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ และรวบรวมผลการศึกษาวิจัยไว้เป็น
หลักฐาน เป็นศูนย์รวมข้อมูลทางพันธุกรรมพืชที่สถาบันการศึกษาต่างๆ  และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมใช้ฐานข้อมูล
ได้ นอกจากศึกษาสภาวะของทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การให้ความรู้แก่ประชาชนก็เป็นสิ่งส าคัญ โดยเฉพาะใน
เรื่องการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเหมาะสม วิธีสงวนรักษา  เพ่ือทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อย่างยั่งยืน
ตลอดไป” 

  ผลการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง พ้ืนที่ศูนย์วิจัยพืชสวน
ตรัง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา (ธารโต)  ได้ด าเนินการ
เป็นผลส าเร็จคือ 

1.  จัดท าพ้ืนที่การปกปักพันธุกรรมพืช รวม 496  ไร ่จากพ้ืนที่สภาพเดิมเป็นปุาธรรมชาติที่เสื่อม 
โทรมในจังหวัดตรัง ให้สามารถปกปักรักษาไว้ได้พร้อมกับส ารวจพรรณไม้ ติดปูายชื่อประจ าต้น และวัดจุดพิกัดต้น 
ส่วนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา พื้นที่อ าเภอธารโต สภาพพ้ืนที่เป็นพื้นที่ปุาเชิงเขา เป็นปุาธรรมชาติ แต่
มีปญัหาจัดการเนื่องจากอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงสูงด้านความปลอดภัย การปกปักรักษาจึงอาศัยการท าความเข้าใจ
กับชุมชน   การส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง มีการปลูก
รักษาพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อน มีพันธุ์ไม้ผลเมืองร้อนจ านวน 55 ชนิด พ้ืนที่ 15 ไร่ และปลูกรักษาพันธุ์ผักพ้ืนเมือง มี
พันธุ์ผักพ้ืนเมืองที่เป็นไม้ยืนต้น จ านวน 60 ชนิด พ้ืนที่ 5 ไร่  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยะลา พ้ืนที่ธารโต มี
การปลูกรักษาพันธุ์สมุนไพร พ้ืนที่ 3 ไร่ มีพันธุ์พืชสมุนไพรจ านวน 81 ชนิด ไม้ผล พ้ืนที่ 3 ไร่ มีพันธุ์ไม้ผลพ้ืนเมือง 
9 ชนิด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  การปลูกรักษาพันธุ์พืชในพ้ืนที่รวม 16 ไร่ ได้แก่ กล้วยไม้
พ้ืนเมือง 60 ต้น พันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง มี 2 ชนิด   คือ  พันธุ์ใบใหญ่  และพันธุ์ใบเล็ก จ านวน 50 ต้น พันธุ์
หวาย มี 9 ชนิด พันธุ์กระทือ มี  2  ชนิด จ าแนกตามสีดอกได้แก่  สีแดง และสีเหลือง จ านวน 40 กอ พันธุ์ปาล์ม
บังสูรย์ มี 50 ต้น พันธุ์กระพ้อ มี 30 กอ และพันธุ์ปาล์มจีบ มี 30 ต้น 
   2.  กรอบการใช้ประโยชน์ ได้ท าการอนุรักษ ์การใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช จัดท าข้อมูลพันธุกรรมพืช 
และการศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์พืช ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ สัณฐานวิทยา พืชหลายชนิด เช่น มะม่วง
แก้มแดง (Mangifera indica L.) มะม่วงเบา  (Mangifera indica L.) ส้มจี๊ด (Citrus japonica Thumb.)  
ลองกองปุา (Lansium domesticum Corr.)   เงาะปุา (Nephelium lappaceum L.) และมะไฟปุา 
(Baccaurea ramiflora Lour.)  มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ดาหลา ในเนื้อที่ จ านวน  9  ไร่ สามารถ
จ าแนกตามสีดอกมี  3  สี  ได้แก่  ดอกสีแดง  ดอกสีชมพู  และดอกสีขาว และมีทั้งพันธุ์ที่มีใบเขียว  และพันธุ์หน้า
ใบเขียวหลังใบแดง  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์หมากแดง จ านวน 5 ไร่  กิจกรรมวางแผนและพัฒนาพันธุ์พืช 
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ไดน้ าความหลากหลายของพันธุกรรมดาหลาและขมิ้นจากแหล่งต่างๆ มาศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิต และมี
การน าพันธุ์มาพัฒนาพันธุ์พืชจนได้พันธุ์แนะน า คือ ดาหลา 5 พันธุ์ และขมิ้นชัน 2 พันธุ์ คือ ดาหลาพันธุ์แนะน า 
ได้แก่ ดาหลาพันธุ์ตรัง 1 ตรัง 2 ตรัง 3 ตรัง 4 ตรัง 5 ขม้ินชันพันธุ์แนะน า ได้แก่ ขม้ินชันพันธุ์ตรัง 1  และ ขมิ้นชัน
พันธุ์ 84-2 
   3.  กรอบการสร้างจิตส านึก มีการใช้แปลงปกปักพันธุกรรมพืช และแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็น
แหล่งเรียนรู้ชนิดพันธุ์พืช ความส าคัญ และการใช้ประโยชน์จากพืชชนิดต่างๆ แก่นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในปี 2557  จ านวน 801 คน กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้มีการฝึกอบรมการ
ขยายพันธุ์พืชเพ่ือการอนุรักษ์แก่นักเรียนและครู ในปี 2557  จ านวน 87 คน 
   4.  ค าแนะน าในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง ควรค านึงถึงภูมิสังคมของพ้ืนที่ เช่น 
ลักษณะพ้ืนที่ ศาสนาและการเป็นอยูข่องประชาชน อาศัยการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกของการปลูกปุาในใจคน 
ทั้งระดับเกษตรกรและส่วนราชการ และท่ีส าคัญคือการน าแหล่งพันธุกรรมมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาซึ่ง
จะท าให้เกิดการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกลับไปสู่พ้ืนที่ อันจะท าให้เพ่ิมความรักหวงแหนในพันธุกรรมพืชของแต่
ละชุมชนบรรลุตามพระราชประสงค์ 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ / การขยายผล 
 

1. การขยายพันธุ์พืชสู่ชุมชน ได้มีการแจกจ่ายพันธุ์พืช ให้กับหน่วยงานราชการ ได้แก่ ส านักงานต่างๆ ที่ว่า
การอ าเภอ เทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล สถานศึกษา ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน  ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนราธิวาส 
ภาคเอกชน เกษตรกร และประชาชนทั่วไป นอกจากได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพ่ิมความมั่นคงทางอาหารให้
เกษตรกรในภาคใต้แล้วยังเป็นการส่งเสริมให้มีการเพิ่มปริมาณต้นไม้ และพ้ืนที่สีเขียวให้มีมากข้ึน  

2. แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชยังเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีผู้มาศึกษาเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 5 ,000 ราย ใน
ระยะเวลา 5 ปี  

3. ได้มีการน าฐานพันธุกรรมพืชไปใช้ต่อยอดในการวิจัยและพัฒนา เช่น ขม้ิน และ ดาหลา 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

กองแผนงานและวิชาการ. 2555. หนังสือแนะน าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการพิเศษ ในความ 
 รับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร. กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพมหานคร. 426 หน้า. 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. 
  ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์. 65 หน้า. 
ส านักงานหอพรรณไม้. 2557. ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันท์ ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2557.  
 ส านักวิจัยการอนุรักษ์ปุาไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช กระทรวง 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร. 828 หน้า. 
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ตารางท่ี 1 ตัวอย่างพืชที่ส ารวจและได้ติดปูายชื่อพันธุ์ในแปลงปกปักพันธุกรรมพืชที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

ช่ือพืช ระดับความสูง ต าแหน่ง 
ดีงู (ทวย)  Elaeocarpus  petiolata. 78 m. N   07๐  31’  05.8”    E   099๐  24’  36.5” 
ลูกทุ่ง  Ligustrum  confusum. 76 m. N   07๐  31’  05.6”    E   099๐  24’  36.3” 
ดังข้าว  Ryparosa  javanica. 77 m. N   07๐  31’  05.5”    E   099๐  24’  36.7” 
ส้านใบใหญ่  Dillenia. sp 78 m. N   07๐  31’  05.2”    E   099๐  24’  36.2” 
หวายก าพวน  Calamus  longisetus. 86 m. N   07๐  31’  05.2”    E   099๐  24’  37.1” 
พลับพลา  Microcos paneculata. 74 m. N   07๐  31’  05.7”    E   099๐  24’  35.5” 
หันลัด  (หัน)  Knema  globularia. 72 m. N   07๐  31’  05.5”    E   099๐  24’  36.0” 
แดงเขา  Syzygium subsp circumscissum. 72 m. N   07๐  31’  04.7”    E   099๐  24’  36.2” 
อู่ชด (สมอชด) Terminaria foetidissima. 66 m. N   07๐  31’  05.1”    E   099๐  24’  36.8” 
ขี้ไต้  Syzygium lineatum. 68 m. N   07๐  31’  05.1”    E   099๐  24’  36.8” 
คลอม (เหมือดควาย)  Aporosa villosa. 68 m. N   07๐  31’  04.7”    E   099๐  24’  35.9” 
เทพทาโร (จวง)  Cinnamomum porrectum. 68 m. N   07๐  31’  04.5”    E   099๐  24’  35.9” 
กาแซะ (แซะ)  Millettia  artopurpurea. 68 m. N   07๐  31’  04.6”    E   099๐  24’  35.9” 
ตะแบก  Lagerstroemia cuspidate. 57 m. N   07๐  31’  01.8”    E   099๐  24’  37.3” 
กริม  Aporosa microstachya. 63 m.  N   07๐  31’  02.9”    E   099๐  24’  35.0” 
แต้ว  Crotoxylum maingayi. 58 m. N   07๐  31’  02.7”    E   099๐  24’  35.1” 
ตีนนก (นน)  Vitex pinnata. 58 m. N   07๐  31’  03.0”    E   099๐  24’  35.0” 
ส่าเหล้า  Friesodielsia desmoides. 65 m. N   07๐  31’  02.5”    E   099๐  24’  35.5” 
เนียน  Diospyros diepenhorstii. 62 m. N   07๐  31’  02.7”    E   099๐  24’  35.3” 
อะราง (นนทรี)  Peltophorum dasyrachis. 59 m. N   07๐  31’  00.4”    E   099๐  24’  34.9” 
สะท้อนรอก  Elaeocarpus robustus. 66 m. N   07๐  31’  02.1”    E   099๐  24’  35.4” 
ก่อขี้ริ้ว  (ก่อหมู)  Catanopsis javanicus. 75 m. N   07๐  30’  57.7”    E   099๐  24’  34.5” 
นมหวา  Archidendron clypearia. 77 m. N   07๐  30’  56.8”    E   099๐  24’  33.9” 
จิกนม   Palaguium. sp. 80 m. N   07๐  30’  59.2”    E   099๐  24’  35.0” 
กระดูกไก่ Prismatomeris griffityhii Ridl 74 m. N   07๐  30’  57.8”    E   099๐  24’  34.1” 
ก่อขี้ริ้ว (ก่อหมู)  Catanopsis javanicus. 75 m. N   07๐  30’  57.7”    E   099๐  24’  34.5” 
นมหวา  Archidendron clypearia. 77 m. N   07๐  30’  56.8”    E   099๐  24’  33.9” 
เชือด  Cinnamomum iners. 75 m. N   07๐  30’  56.3”    E   099๐  24’  33.7” 
หว้าหิน  Syzygium scortechinii. 66 m. N   07๐  30’  51.5”    E   099๐  24’  32.8” 
ก่อหลับเต้าปูน (ตลับตบัปูน)  
Lithocarpus sumdaicus. 

77 m. N   07๐  30’  55.8”    E   099๐  24’  33.5” 

บังตาน  (ทะโล้)  Schima wallichii. 75 m. N   07๐  30’  55.5”    E   099๐  24’  33.1” 
เฉียงพร้านางแอ (คอแห้ง)  Ccrallia brachiata. 77 m. N   07๐  30’  55.0”    E   099๐  24’  33.2” 
พะยอม  Shoria  roxburghii. 77 m. N   07๐  30’  54.5”    E   099๐  24’  33.0” 
พะวา  (มังคุดปุา)   Garcinia vilersiana. 80 m. N   07๐  30’  51.8”    E   099๐  24’  33.3” 
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ภาพที่ 1 แสดงสภาพพ้ืนที่แปลงปกปักพันธุกรรมพืช ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

 

 

 

มะหาด   เตียน   ปาบ     จ าปูลิง 

 
ภาพที่ 2 แสดง ผลไม้เมืองร้อน ในแปลงไม้ผลเมืองร้อน ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

 

 

กระโดน       กุ่มน้ า  จิกนา   ต้ิว          มะแฟบ 

 

ภาพที่ 3 แสดงส่วนของผักพ้ืนเมืองที่ใช้บริโภค จากแปลงผักพ้ืนเมือง ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง    
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ก 

 

กล้วยไม้พ้ืนเมือง        หม้อข้าวหม้อแกงลิง  หวาย  กระพ้อ     ปาล์มจีบ 

ภาพที ่4 พันธุ์พืชอนุรักษ์ท่ีด าเนินการโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส          

              

  

ภาพที่ 5 แสดง ต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของมะม่วงแก้มแดง 

 

  

ภาพที่ 6 แสดง ต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของมะม่วงเบา 
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ภาพที่ 7 แสดง ต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ดของส้มจี๊ด 

 

 

      ตรัง 1            ตรัง 2  ตรัง 3          ตรัง 4        ตรัง 5 

ภาพที่ 8 แสดงดอกของดาหลาพันธุ์แนะน า 

 

   

ตรัง 1     ตรัง 84-2 

 ภาพที่ 9 แสดงลักษณะหัวของขมิ้นพันธุ์แนะน า 
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ภาพที1่0 แสดงหมากแดงท่ีใช้ประดับสถานที่ ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส 

 

   

ภาพที่ 11 การฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืชแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไสต้นวา ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง 

 

 

ภาพที่ 12 ต้นไม้ที่โรงเรียนรับไปปลูก มีนักเรียนช่วยกันดูแล 


