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 การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วม ได้ด าเนินการวิจัยในปี 2554-2557  มี
วัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ     การสืบต่อพันธุ์และการขยายพันธุ์ของพันธุ์กล้วยไม้ป่า
ในภาคตะวันออก ทั้งในแหล่งธรรมชาติ   โดยการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
วิจัยและอนุรักษ์กล้วยไม้ป่า   ผลจากการด าเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง  จึงได้รับความร่วมมือ
จากทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โรงเรียน และชุมชนในพื้นท่ีเป็นอย่างดี  ท าให้สามารถอนุรักษ์กล้วยไม้ป่า
หวายแดงจันทบูร และเหลืองจันบูร โดยชุมชนมีส่วนร่วมประสบความส าเร็จ    หวายแดงจันทบูรจ านวนมากกว่า  
5,000  ต้น และเหลืองจันทบูร จ านวนมากกว่า 10,000 ต้น  ไดม้ีการกระจายพันธุ์และเพ่ิมจ านวนในพ้ืนที่สภาพ
นอกแหล่งธรรมชาติ (Ex situ conservation) บนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง   นบัแต่นี้  จึงไม่มีการน าต้น
กล้วยไม้หวายแดงจันทบูรและเหลืองจันบูรออกจากป่าอีกทั้งในปัจจุบันและอนาคต   เนื่องจากหน่วยงานราชการ 
โรงเรียน และชุมชนบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมีส่วนร่วมในการด าเนินการอนุรักษ์   โดยการเริ่มปลูกต้น
กล้วยไม้เหล่านี้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนกระทั่งต้นกล้วยไม้ออกดอกสวยงามและบานสะพรั่งไปทั่วเกาะช้าง การ
ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการอนุรักษ์หวายแดงจันทบูรและเหลืองจันทบูร  จะท าให้ชุมชนเห็น
ถึงความ ส าคัญของการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าชนิดอ่ืนๆ ด้วย   จึงท าให้การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก
เป็นไปอย่างยั่งยืน  
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6. ค าน า 
 

 ประเทศไทยตั้งอยู่บนรอยต่อของชีวภูมิศาสตร์พรรณพืช (biogeographic/floristic region) ระหว่าง 3 
ภูมิภาค คือ Indo-Burmese region  ทางเหนือและภาคตะวันตก Indo-Chinese region  ทางภาคเหนือ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาคตะวันออก และ Malesian region ทางภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองลง
ไป และท่ีปลายแหลมภาคตะวันออก (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด) ท าให้ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
ทรัพยากรพันธุ์พืชมาก (Apichart, 1994) โดยมีประมาณ 15,000 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 8 ของพรรณพืชทั้งโลก 
(OEPP, 1992) ซึ่งในจ านวนนี้มีกล้วยไม้รวมอยู่ด้วยถึง 177 สกุล 1,135 ชนิด (Thaithong, 2002) ในขณะนี้ทั่ว
ทั้งโลกมีการค้นพบกล้วยไม้ 796 สกุล 19,000 ชนิด และนักชีววิทยาคาดว่ามีการสูญเสียสัตว์และพืชในป่าเขต
ร้อนอย่างน้อย 27,000 ชนิดต่อปี ถ้าหากไม่มีการอนุรักษ์ โลกจะสูญเสียชนิดพืชที่มีอยู่ในปัจจุบันไปร้อยละ 20 
และจะเพ่ิมเป็นร้อยละ 50 ภายในสิ้นทศวรรษหน้า (Myers, 1993)  

กล้วยไม้ เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศ เป็น 1 ใน product champion ของพืชผลทาง
การเกษตรที่มีความส าคัญในการส่งออก  โดยในปี 2551 มีมูลค่าการส่งออก 3,305.49 ล้านบาท  เป็นกล้วยไม้
ประเภทดอกกล้วยไม้ 25,152.14 เมตริกตัน มูลค่า 2,411.07 ล้านบาท ประเภทต้นกล้วยไม้ 68,600.42  

เมตริกตัน มูลค่า 894.41 ล้านบาท คิดเป็น 91.88% ของมูลค่าการส่งออกไม้ดอกไม้ประดับทั้งหมด  ใน
การส่งออกประเภทต้นกล้วยไม้ มีกล้วยไม้พันธุ์แท้ท่ีเป็นกล้วยไม้ป่ารวมอยู่ด้วย โดยมีปริมาณการส่งออกในช่วงปี 
2535-2540 ถึง 2,487,863 ต้น (ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร) ท าให้เห็นว่าประเทศไทยยังคงให้
ความส าคัญในการอนุรักษ์พันธุ์อย่างจริงจังน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 

แม้ว่าการสูญเสียพันธุ์เป็นวัฏจักรของธรรมชาติ    แต่การสูญเสียพันธุ์ด้วยอัตราการเร่งอย่างที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์นอกเหนือธรรมชาติ    การเก็บกล้วยไม้ป่าเพ่ือการค้าเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้จ านวน
ประชากรกล้วยลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วจนมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์   ท าให้กล้วยไม้รองเท้านารี เอ้ือง
ปากนกแก้ว และฟ้ามุ่ย  แทบจะหมดไปจากป่าเอเซียตะวันออกเฉียงใต้   จนต้องบรรจุเข้าเป็นพันธุ์พืชในบัญชีพืช
อนุรักษ์บัญชีที่ 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก าลังจะสูญพันธุ์  (ไซเตส) 
นอกจากนี้  กิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์  ทั้งการตัดไม้ท าลายป่าหรือเปลี่ยนป่าเป็นพ้ืนที่เพาะปลูก  ท าให้ต้น
กล้วยไม้ทุกชนิดลดจ านวนลง และรุนแรงถึงข้ันสูญพันธุ์ในที่สุด   โดยชนิดพันธุ์ที่มีการกระจายตัวน้อย มีประชากร
ขนาดเล็กอยู่เฉพาะเจาะจงพ้ืนที่  มีโอกาสที่จะลดจ านวนและสูญพันธุ์ได้มากกว่า   สถานการณ์ที่เป็นนี้ ท าให้มี
ความจ าเป็นต้องมีการอนุรักษ์กล้วยไม้อย่างเร่งด่วน   การอนุรักษ์กล้วยไม้มีความสลับซับซ้อนมากกว่าพืชหลาย ๆ 
ชนิด   เนื่องจากกล้วยต่างชนิดจะด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่ต่างกันมาก  และต้องอาศัยแมลงที่
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เฉพาะเจาะจงในการผสมเกสร  รวมทั้งต้องอาศัยเชื้อราในการช่วยให้เมล็ดกล้วยไม้งอก  ดังนั้น การอนุรักษ์จึง
สามารถท าได้ทั้งในสภาพป่าหรือในแหล่งที่กล้วยไม้นั้นเจริญอยู่ (in situ conservation)  ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการ
รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และการอนุรักษ์ในสภาพนอกแหล่งธรรมชาติ (ex situ conservation) 
เป็นการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่หายากและเป็นพันธุ์ใหม่ให้มีปริมาณมากเพียงพอ  ท าให้ไม่มีความจ าเป็นจะต้อง
เอาต้นชนิดนั้นออกจากป่าอีก (ครรชิต, 2545) 
 ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีได้ท าการวิจัยรวบรวมและอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นพ้ืนที่

เฉพาะที่มีความหลากหลายของกล้วยไม้ป่าหลายชนิด ได้แก ่ เหลืองจันทบูร (Dendrobium friedericksianum) 

หวายแดงจันทบูร  (Renanthera coccinea, Lour.)     เอ้ืองมัจฉา   (Dendrobium farmeri)   และเอ้ือง

บายศรี (Eria albidotomentosa) เป็นต้น  โดยเริ่มจากการรวบรวมและศึกษาพันธุ์กล้วยไม้ป่าจากอุทยาน

แห่งชาติ และแหล่งพันธุกรรมที่ส าคัญต่าง ๆ ในภาคตะวันออก ตั้งแต่ปี 2549-2552 ได้ท าการจ าแนกกล้วยไม้ป่า

ตามระบบของ R.L.Dressler (อบฉันท์, 2543) ได้ 5 วงศ์ย่อย 43 สกุล จ านวน 78 ชนิด (ศิริพร และคณะ, 2552)   

และจากการเข้าไปด าเนินการวิจัยส ารวจ รวบรวม และศึกษาเชื้อพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะช้าง จ.ตราด ในระหว่างปี 2548 – 2549 จ านวน 4-5 ครั้ง พบว่า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง มีเทือกเขา
สูงตอนกลางเกาะมีความสูงระหว่าง 300-743 เมตร เป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงทั้งพืชพรรณและสัตว์ป่า รวมทั้งกล้วยไม้ป่าด้วย แต่เนื่องจากในปัจจุบัน เกาะช้างได้ถูกพัฒนาให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญของประเทศไทยในภาคตะวันออก ท าให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่อุทยานฯ เพ่ือท ากิน และการ
จับจองของนายทุนเพ่ือพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหาร รวมถึงการลักลอบตัดไม้ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้ขนาดของพ้ืนที่ป่าลดลงและสภาพป่าเสื่อมโทรม รวมถึงการลดน้อยถอยลงของทรัพยากรธรรมชาติ
และสัตว์ป่า  จากปัญหาดังกล่าว  ท าให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ป่าบนเกาะช้างขึ้น
ร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างและศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี โดยการด าเนินโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้
หวายแดงจันทบูรอย่างมีส่วนร่วม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด (ภาคผนวก) มีระยะเวลาการ
ด าเนินงานตั้งแต่ เมษายน 2549-มีนาคม 2552 รวมเป็นเวลา 3 ป ี โดยพิจารณาเลือกกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร 
(Renanthera cocinea Lour.) เป็นพืชน าร่องในการด าเนินการ เนื่องจากเป็นกล้วยไม้ป่าบนเกาะช้างที่มีความ
สวยงาม เลี้ยงง่าย และแข็งแรง สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในแหล่งธรรมชาติบนเทือกเขา บนหิน และบนต้นไม้ที่
ได้รับแสงแดดจัด มีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์พืชท้องถิ่นให้คงไว้ในธรรมชาติ และขยายพันธุ์เพ่ิมปริมาณในแหล่ง
ธรรมชาติและนอกแหล่งธรรมชาติให้มากขึ้น มีการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
วิจัยและอนุรักษ์พืชพันธุ์พ้ืนเมืองของตนเอง ผลการด าเนินโครงการ ได้น าฝักหวายแดงจันทบูร บนอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้างมาท าการเพาะเมล็ด ได้ต้นกล้วยไม้จ านวน 2,000 ต้นเมื่อต้นกล้วยไม้มีการเจริญเติบโตและ
ตั้งตัวได้แล้ว จึงได้ท าการประสานงานกับทางอุทยานฯ จัดกิจกรรมน ากล้วยไม้หวายแดงจันทบูรกลับไปปลูกนอก
แหล่งธรรมชาติ ครั้งที่ 1 จ านวน 2 แห่ง คือ ได้แก่ ที่ท าการอุทยานฯ น้ าตกคลองพลู และโรงเรียนวัชคามคชทวีป 
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2552 และครั้งที่ 2 จ านวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง และโรงเรียนสลักเพชร 
ในวันที่ 27 มีนาคม 2553 โดยชุมชนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
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ทั้งในด้านการวิจัยและอนุรักษ์พืชพันธุ์พ้ืนเมืองให้เป็นไปอย่างยั่งยืน  ได้ท าการติดตามผลการเจริญเติบโตของต้น
กล้วยไม้หวายแดงจันทบูรในแต่ละแหล่งปลูก  พร้อมให้ค าแนะน าการดูแลรักษาต้นกล้วยไม้อย่างต่อเนื่อง และ
สม่ าเสมอ  รวมทั้งได้วางแผนการด าเนินงานวิจัยต่อเนื่องและขยายผลต่อในลักษณะการท างานวิจัยคู่ขนาน โดยท า
การอนุรักษ์ในสภาพป่าและสภาพนอกแหล่งธรรมชาติไปพร้อม ๆ กัน  ร่วมกับหน่วยราชการ ชุมขน และโรงเรียน 
ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด ท าให้ต้นกล้วยไม้ป่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้น ทั้งในธรรมชาติและแหล่งปลูก
ทั่วไป จนไม่มีการน าต้นออกมาจากป่าอีก รวมทั้งมีการศึกษาการน าไปใช้ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ เพ่ือให้
การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างยั่งยืน 
   

7. วิธีด าเนินการ 
 

อุปกรณ์ 
  1.  ต้นกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกท่ีรวบรวมไว้ในโรงเรือนกล้วยไม้ของศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  จาก
การทดลองการส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก 
 2.  อุปกรณ์ส าหรับปลูก และดูแลรักษาต้นกล้วยไม้ เช่น กระถางพลาสติก ตอไม้แห้ง อิฐมอญทุบ ถ่าน 
ดิน ใบไม้ผุ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และสารป้องกันก าจัดโรคและแมลง เป็นต้น 
 3. อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์  เช่น  มีด เครื่องปลูก กระโจมพลาสติก และป้ายพลาสติก  เป็นต้น 

4. อุปกรณ์ส าหรับวัดขนาด  ได้แก่ ไม้บรรทัด ตลับเมตร และเวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
5. อุปกรณ์ส าหรับจับพิกัดต าแหน่งที่พบต้นกล้วยไม้ป่า  ได้แก่ เครื่อง GPS 
6. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกภาพ  ได้แก่  กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
7. อุปกรณ์ส าหรับบันทึกข้อมูล ได้แก่ สมุดบันทึก แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล อุปกรณ์เครื่องเขียน และ

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 
วิธีการ 

1. คณะนักวิจัยร่วมกับนักเรียน ตัวแทนชุมชน และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ท าการส ารวจกล้วยไม้ป่า

ในแหล่งธรรมชาติ (in situ)  และนอกแหล่งธรรมชาติ (ex situ)  เพ่ือแนะน าให้รู้จักชนิดกล้วยไม้ป่า ลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ การเจริญเติบโตและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับกล้วยไม้แต่ละชนิด เพ่ือให้นักเรียน และตัวแทน

ชุมชนเข้าใจและเห็นความส าคัญของการอยู่รอดของกล้วยไม้ป่ากับธรรมชาติ พร้อมท าบันทึกและจ าแนกชนิดพันธุ์

กล้วยไม้ป่าที่พบ 

2. จัดประชุมตัวแทนนักเรียน ชุมชน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือเลือกชนิด

กล้วยไม้ป่าทีจ่ะน ามาเป็นพืชน าร่องในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  กล้วยไม้ป่าที่เป็นเอกลักษณ์และเหมาะสมใน

แต่ละพ้ืนที่ ดังนี้ 
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 2.1 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด และโรงเรียนบริเวณอุทยานฯ จ านวน 3 แห่ง  

ด าเนินการในลักษณะจัดท าสวนพฤกษศาสตร์รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ป่า เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงเกษตร   โดยการถ่ายทอดและฝึกอบรม การส ารวจ รวบรวม และจ าแนกพันธุ์กล้วยไม้ป่า รวมทั้งการ

ขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า  โดยการขยายพันธุ์เทียมและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ตั้งแต่ข้ันตอนการขยายพันธุ์ การดูแล

รักษาต้นกล้วยไม้ในขวดจนกระทั่งออกจากขวด และน ามาเลี้ยงไว้ในโรงเรือนจนต้นกล้วยไม้เติบโตและแข็งแรง จึง

น ากลับไปปลูกในพ้ืนที่ซึ่งจัดท าเป็นสวนพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ป่า พร้อมท าป้ายชื่อติดบนต้นกล้วยไม้แต่ละชนิด ท า

การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งวางแนวทางในการร่วมกัน

ดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

 2.2 โรงเรียนรอบชายเขตอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว จ.จันทบุรี จ านวน 1 แห่ง  ด าเนินงานใน

ลักษณะ จัดการถ่ายทอดและฝึกอบรมการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่า  โดยการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นกล้วยไม้ป่าให้ได้ปริมาณมาก  ตั้งแต่ข้ันตอนการขยายพันธุ์ การดูแลรักษาต้นกล้วยไม้เติบโต

และแข็งแรง  จึงน ากลับไปปลูกในพ้ืนที่โรงเรียนหรือบริเวณชายเขตรอบอุทยานฯ  ท าการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน 

และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม  พร้อมทั้งวางแนวทางในการร่วมกันดูแลรักษาและการใช้

ประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน 

 2.3 บันทึกข้อมูล และสรุปผลการทดลอง  

  

เวลาและสถานที่ 
 
 เริ่มต้น  ตุลาคม 2553 – กันยายน  2557 
 
          สถานที่ด าเนินการทดลอง 

1. แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้  ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
2. แหล่งพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด จากแหล่งพันธุกรรม

ท้องถิ่น (On farm)  และสภาพถิ่นเดิม (In situ)  ทั้งในแหล่งธรรมชาติ (In situ)  และนอกแหล่งธรรมชาติ (Ex 
situ)   

3. โรงเรียนบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด จ านวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัช
คามคชทวีป  โรงเรียนวัดสลักเพชร และโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง   

 



 

F:\030406\ 167 การอนุรักษก์ลว้ยไมป่้าในภาคตะวนัออกอยา่งมีส่วนร่วม 

6 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

ตลอดระยะเวลาของการด าเนินการวิจัยตั้งแต่ปี 2554-2557  ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 4 ปี  สามารถ
สรุปผลการด าเนินการวิจัยได้ดังนี้ 

   
ปีท่ี 1 2554  (ตค.53 – กย.54) 
 

1.  วางแผนการส ารวจพันธุ์กล้วยไม้ป่าจากแหล่งพันธุกรรมต่างๆ ในภาคตะวันออก   โดยใช้ข้อมูลจากผล

การศึกษาของศิริพร และคณะ (2552)  

2.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินการทดลอง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ

น้ าตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และชุมชนโดยรอบอุทยานฯ 

3. ท าการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าที่มีศักยภาพ ได้แก่ หวายแดงจันทบูร โดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอด

เชื้อ ส าหรับใช้ด าเนินการกิจกรรมร่วมกับทางอุทยานฯ โรงเรียนและชุมชน 

4. ประชุมเพ่ือจัดท าโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับโรงเรียนวัชคาม 

คชทวีป  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง  และโรงเรียนสลักเพชร  โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็ก

นักเรียนในภาคการศึกษา 

5. ท าการฟ้ืนฟูกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรที่ปลูกในโรงเรียนและอุทยานฯคลองพลู ของโครงการอนุรักษ์
หวายแดงจันทบูรอย่างมีส่วนร่วม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด ที่ได้ด าเนินการในระหว่างปี 2549-2552 
(ภาคผนวก)   เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และออกดอกในปีต่อไป  

6.  เขียนและประสานงานจัดท าโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับ

โรงเรียนทั้ง 3 แห่ง บนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง   โดยมีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้น และประสานงาน

กับทางอุทยานฯ เพ่ือด าเนินโครงการฯ ร่วมกัน 

 7. ท าการผสมพันธุ์กล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร  เพ่ือให้ได้ฝักส าหรับน าไปขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมปริมาณต้น

กล้วยไม้ป่า    ส าหรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนต่อไป 

8.  ดูแลรักษาต้นกล้วยไม้ป่าที่ขยายพันธุ์ส าหรับเตรียมการเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ 

ร่วมกับทางโรงเรียนในปี 2554 ไว้ในโรงเรือนกล้วยไม้ จ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ต้น 

9. ท าการผสมพันธุ์กล้วยไม้ป่า และน าไปขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ ส าหรับ
เตรียมการเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ร่วมกับทางโรงเรียนในปี 2555 ได้แก่ หวายแดงจันทบูรและ 
เหลืองจันทบูร เพ่ือให้ได้จ านวนต้นกล้วยไม้ไม่น้อยกว่า 4,000 ต้น 
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ปีท่ี 2  2555  (ตค.54 – กย.55) 
 

1. ท าการฟ้ืนฟูกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรที่ปลูกในโรงเรียนและอุทยานฯคลองพลู  ให้มีการเจริญเติบโต

อย่างต่อเนื่อง และออกดอก  เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินการ การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก

อย่างมีส่วนร่วม ในปี 2554-2558 

2. เริ่มด าเนินการน าร่องโครงการฯ ที่โรงเรียนวัชคามคชทวีป  โรงเรียนสลักเพชร  และอุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะช้าง (หน่วยคลองพลู)  ดังนี้   

1) ได้เตรียมสถานที่ส าหรับสร้างโรงเรือนชั่วคราวส าหรับเป็นสถานที่ปลูกเลี้ยงต้นกล้วยไม้ขนาด 
4x7 เมตร จ านวนแห่งละ 1 โรงเรือน 

2) ท าโต๊ะส าหรับวางต้นกล้วยไม้ขนาด 1 x 3 เมตร สูง 70 เซนติเมตร จ านวนแห่งละ 4 โต๊ะ 
3) จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการด าเนินกิจกรรม ได้แก่ กระถาง เครื่องปลูก ปุ๋ย 

สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
โดยจะด าเนินกิจกรรมโครงการฯ ได้แก่ การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ และการปลูกเลี้ยง

กล้วยไม้ป่าแก่เด็กนักเรียน คนในชุมชน เจ้าหน้าที่อุทยานฯ และผู้สนใจโดยทั่วไป ในปีงบประมาณ 2556 ต่อไป 

 

 ปีท่ี 3  2556  (ตค.55 – กย.56) 
 

1. ดูแลกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรที่ปลูกในโรงเรียนวัชคามคชทวีป โรงเรียนสลักเพชร และอุทยาน

แห่งชาติหมู่เกาะช้าง (หน่วยคลองพลู) อย่างต่อเนื่อง     โดยในช่วงเดือนมีนาคม 2556  นี้พบว่าต้นกล้วยไม้หวาย

แดงจันทบูรที่ปลูกเริ่มออกดอกเป็นปีแรก    หลังจากท่ีเริ่มปลูกจากไม้กระถางนิ้วไปแล้ว 3 ปี 

2. ประชุมเพ่ือจัดท าโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วมกับโรงเรียนวัชคาม  

คชทวีป  และโรงเรียนสลักเพชร  โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน   ท าการปรับปรุง

แก้ไขให้เหมาะสมมากข้ึน     และประสานงานกับทางอุทยานฯ  เพ่ือด าเนินโครงการฯ ร่วมกันประมาณ  2  ครั้ง 

3. จัดการฝึกอบรมเรื่องกล้วยไม้ส าหรับผู้เริ่มเลี้ยงท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ    โดยภาคทฤษฎี

ได้รับความอนุเคราะห์สื่อการสอนจาก รศ.จิตราพรรณ เทียมปโยธร (พิลึก)         ส่วนภาคปฏิบัติได้สอนให้เด็ก

นักเรียนฝึกการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ป่า    ตั้งแต่การทุบขวดกล้วยไม้   น าต้นกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร และเหลือง

จันบูร ออกจากขวด   และการย้ายปลูกต้นกล้วยไม้ลงในกระถางพลาสติก      ให้แก่นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 ,5, 

6 และมัธยมศึกษาปีที่ 2  และอาจารย์ทั้ง 2 โรงเรียน   รวมจ านวน  65  คน  ในช่วงระหว่างวันที่ 18-20 

กุมภาพันธ์ 2556   ณ อาคารเรียนของโรงเรียนวัชคามคชทวีป  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราด 
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 4.  ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556      ท าการผสมพันธุ์กล้วยไม้ป่าบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะช้าง ได้แก่  เหลืองจันทบูร  และเอ้ืองมัจฉา  เพ่ือให้ได้ฝักกล้วยไม้ส าหรับน าไปขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

ในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นกล้วยไม้ป่า   ส าหรับใช้ในการด าเนินการโครงการฯ ร่วมกับทางโรงเรียน

ต่อไป    

5. ส าหรับในช่วง 9 เดือน (เม.ย.56-มิ.ย.56) ปีงบประมาณ 2556   ด าเนินการโครงการฯ  ที่โรงเรียนวัช

คามคชทวีป  และโรงเรียนสลักเพชร  ดังนี้   

 1)  ติดตามผลการด าเนินโครงการฯ เดือนละ 1 ครั้ง   โดยการตรวจเยี่ยมและให้ค าแนะน าการปลูก

ต้นกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร และเหลืองจันทบูร หลังจากการย้ายออกจากขวด และย้ายปลูกต้นกล้วยไม้ลงใน

กระถางพลาสติกในโรงเรือน  รวมทั้งสนับสนุนปุ๋ยทางดินละลายช้า ปู๋ยทางใบ และสารเคมีป้องกันก าจัดโรค และ

แมลงในการดูแลต้นกล้วยไม้ 

2) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2556      ท าการผสมพันธุ์กล้วยไม้ป่าบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะช้าง ได้แก่  เอ้ืองดอกมะเขือ  เอ้ืองกุหลาบกระเป๋าเปิด  และเขากวางอ่อนเพ่ือให้ได้ฝักกล้วยไม้ส าหรับ

น าไปขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นกล้วยไม้ป่า    ส าหรับใช้ในการ

ด าเนินการโครงการฯ ร่วมกับทางโรงเรียนต่อไป    

 3) ประสานงานร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง  เพ่ือจัดท าโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาค

ตะวันออกเพ่ิมข้ึนอีก  1  โรงเรียน  โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กนักเรียน     

4.  ส าหรับในช่วง 12 เดือน (ก.ค.55-ก.ย.56) ปีงบประมาณ 2556   ด าเนินการโครงการฯ  ที่โรงเรียนวัช

คามคชทวีป  โรงเรียนสลักเพชร และโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง  ดังนี้   

 1) ให้การอบรมเรื่องกล้วยไม้ป่าและการอนุรักษ์  แก่เด็กนักเรียนจ านวน 3 โรงเรียน  ดังนี้ 

   1.1) โรงเรียนสลักเพชร เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1 และ 3 จ านวน 44 คน  ใน

วันที่  17  กรกฎาคม  2556 

  1.2) โรงเรียนวัชคามคชทวีป        เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4, 5 และ 6 จ านวน  36  คน  

ในวันที่  31  กรกฎาคม  2556 

  1.3)  โรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง   เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4, 5 และ 6 จ านวน  36  คน  

ในวันที่  21  สิงหาคม    2556 

2)   ท าการขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าเหลืองจันทบูร  โดยการเก็บฝักกล้วยไม้ป่าที่ผสมพันธุ์ไว้   น ามา

เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ   เพ่ือให้ได้จ านวนต้นกล้วยไม้ไม่น้อยกว่า  8,000  ต้น 

 
ปีที่ 4  2557  (ตค.56 – กย.57) 
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1. ดูแลรักษากล้วยไม้หวายแดงจันทบูรที่ปลูกในโรงเรียนวัชคามคชทวีป โรงเรียนวัดสลักเพชร และ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (หน่วยคลองพลู) อย่างต่อเนื่อง       โดยในชว่งเดือนมีนาคม 2556  พบว่าต้น

กล้วยไม้หวายแดงจันทบูรที่ปลูกที่โรงเรียนวัชคามคชทวีป และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (หน่วยคลองพลู)  เริ่ม

ออกดอกเป็นปีแรก    หลังจากท่ีเริ่มปลูกจากไม้กระถางนิ้วไปแล้ว 3 ปี   ส่วนที่โรงเรียนวัดสลักเพชรเริ่มออกดอก

ครั้งแรกในเดือนมีนาตม 2557 

2. ส าหรับในช่วง 6 เดือน (ตค.56-มีค.57) ปีงบประมาณ 2557   ด าเนินการโครงการฯ  ที่โรงเรียนวัช

คามคชทวีป  โรงเรียนวัดสลักเพชร และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (หน่วยคลองพลู)   ดังนี้   

 1) ประชุมเพ่ือจัดท าโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับโรงเรียน

วัชคามคชทวีป  โรงเรียนวัดสลักเพชร และโรงเรียนอนุบาลเกาะช้าง  โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน

ของเด็กนักเรียน   ท าการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมมากขึ้น     และประสานงานกับทางอุทยานฯ  เพ่ือด าเนิน

โครงการฯ ร่วมกันประมาณ  3  ครั้ง 

2) ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน 2557 ได้ด าเนินการปรับปรุงสวนพฤษศาสตร์กล้วยไม้

หวายแดงจันทบูรร่วมกับโรงเรียนวัชคามคชทวีป  โรงเรียนวัดสลักเพชร  และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง (หน่วย

คลองพลู)  เพ่ือให้ต้นกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรไม่น้อยกว่า 3,000 ต้น และไม้ดอกไม้ประดับต่างๆ ในสวนมีความ

สมบูรณ์ต้นพร้อมส าหรับการออกดอกในเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน   พร้อมทั้งจัดท าโปสเตอร์เกี่ยวกับการ

อนุรักษ์ฯกล้วยไม้ป่า และความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร   เพ่ือให้ข้อมูล และประชาสัมพันธ์กล้วยไม้

หวายแดงจันทบูรตลอดช่วงระยะเวลาที่กล้วยไม้ออกดอก    เป็นการปลูกสร้างจิตส านึกให้แก่นักเรียน คนในชุมชน 

และนักท่องเที่ยวที่มาเกาะช้าง   ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกล้วยไม้ป่ามากขึ้น  และตระหนักถีงความส าคัญ

ของการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าอย่างมีส่วนร่วม    โดยส่งผ่านทางความสวยงามของกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร  เพ่ือ

ก่อให้เกิดความรักและหวงแหนกล้วยไม้ป่าที่งดงามเหล่านี้   ที่ก าลังจะสูญหายไปจากในแหล่งธรรมชาติของป่า

เมืองไทย 

   3) ในช่วงเดือนมีนาคม 2557      ท าการผสมพันธุ์กล้วยไม้ป่าบริเวณโดยรอบอุทยานแห่งชาติหมู่

เกาะช้าง ได้แก่ หวายแดงจันทบูร และเหลืองจันทบูร เพ่ือให้ได้ฝักกล้วยไม้ส าหรับน าไปขยายพันธุ์โดยการเพาะ

เมล็ดในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือเพ่ิมปริมาณต้นกล้วยไม้ป่า   ส าหรับใช้ในการด าเนินการโครงการฯ ร่วมกับทาง

โรงเรียนต่อไป    

 4)  ติดตามผลการด าเนินโครงการฯ ที่โรงเรียนวัชคามคชทวีป  และโรงเรียนวัดสลักเพชร  เดือนละ 

1 ครั้ง   โดยการตรวจเยี่ยมและให้ค าแนะน าการปลูกต้นกล้วยไม้หวายแดงจันทบูร และเหลืองจันทบูร หลังจาก
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การย้ายออกจากขวด และย้ายปลูกต้นกล้วยไม้ลงในกระถางพลาสติกในโรงเรือน  รวมทั้งสนับสนุนปุ๋ยทางดิน

ละลายช้า ปุ๋ยทางใบ และสารเคมีป้องกันก าจัดโรค และแมลงในการดูแลต้นกล้วยไม้ 

3. ส าหรับในช่วง 9-12 เดือน (เม.ย.57-ก.ย.57) ปีงบประมาณ 2557 และต่อเนื่องถึงต้นปีงบประมาณ 

2558  ด าเนินกิจกรรมสอนเด็กนักเรียนย้ายปลูกต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูรจากขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทีโ่รงเรียนวัช

คามคชทวีป  และโรงเรียนวัดสลักเพชร  โรงเรียนละ 2 ครั้ง  ท าให้มีต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูรที่อยู่ในการอนุบาล

ในโรงเรือนกล้วยไม้ของทั้ง 2 โรงเรียน  อีกจ านวนไม่น้อยกว่า 10,000 ต้น  ที่จะน าไปปลูกและกระจายพันธุ์ใน

บริเวณนอกแหล่งธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.ตราดต่อไป 

 

 

9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

การด าเนินการโครงการฯ อย่างต่อเนื่องและจริงจัง        จึงได้รับความร่วมมือจากทางอุทยานแห่งชาติ

หมู่เกาะช้าง โรงเรียน และชุมชนในพ้ืนที่เป็นอย่างดี    ท าให้การด าเนินการในช่วงปี 2554-2557  สามารถ

อนุรักษ์กล้วยไม้ป่าหวายแดงจันทบูรโดยชุมชนมีส่วนร่วมประสบความส าเร็จ  มีการกระจายพันธุ์และเพ่ิมจ านวน

หวายแดงจันทบูรในพ้ืนที่สภาพนอกแหล่งธรรมชาติ (Ex situ conservation)  บนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างได้

เป็นจ านวนมากกว่า  3,000  ต้น  และเหลืองจันทบูร จ านวนมากกว่า 10,000 ต้น     ผลจากการด าเนิน

โครงการฯ จะท าให้ไม่มีการน าต้นกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรและเหลืองจันทบูรออกจากป่าอีกท้ังในปัจจุบันและ

อนาคต  เนื่องจากหน่วยงานราชการ โรงเรียน และชุมชนบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินการอนุรักษ์   โดยการเริ่มปลูกต้นกล้วยไม้หวายแดงจันทบูรและเหลืองจันทบูรตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนกระทั่ง

ต้นกล้วยไม้ออกดอกสวยงามและบานสะพรั่งไปทั่วเกาะช้าง   ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 - 3  ปี    ท าให้

คนบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างมีความผูกพัน  ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการอนุรักษ์หวาย

แดงจันทบูรและเหลืองจันทบูร  รวมไปถึงกล้วยไม้ป่าชนิดอ่ืนๆ ด้วย  

เนื่องจากต้องสิ้นสุดการทดลองก่อนก าหนดเวลาในปี 2557   จากระยะเวลาเดิมท่ีได้ก าหนดไว้คือตั้งแต่ปี 

2554-2558   จากนโยบายของกรมวิชาการเกษตร   ท าให้การด าเนินงานในช่วงสุดท้ายในการกระจายพันธุ์และ

เพ่ิมจ านวนหวายแดงจันทบูรและเหลืองจันทบูร ในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จ.

ตราด ต้องหยุดชะงักไป    รวมทั้งแผนการด าเนินงานในพ้ืนที่ชุมชน และโรงเรียนรอบอุทยานแห่งชาติน้ าตกพลิ้ว      

จ.จันทบุรี  ที่จะด าเนินการในปี 2558 ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน    แต่อย่างไรก็ดี   ผลการด าเนินงานก็ได้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักตามที่ได้ก าหนดไว้เกือบทั้งหมด    เพราะเด็กนักเรียน และชุมชนได้มีส่วน

ร่วมในการด าเนินงานตั้งแต่ต้นถึงจนกระทั่งสิ้นสุดการทดลอง  และมีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
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กล้วยไม้ป่าในพ้ืนที่ของตน  ส าหรับการด าเนินการในขั้นตอนต่อไป ควรท าการศึกษาการน ากล้วยไม้ป่าไปใช้

ประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์    เพ่ือท าให้การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออกเป็นไปอย่างยั่งยืน และเกิด

ประโยชน์สูงสุด  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

1. นักเรียนและตัวแทนชุมชนที่ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ป่าที่อยู่ในแหล่งธรรมชาติ (in situ)  

และนอกแหล่งธรรมชาติ(ex situ)  รวมทั้งการอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าอย่างยั่งยืน   ท าให้นักเรียนและตัวแทนชุมชนมี

ความรู้  ความเข้าใจธรรมชาติของกล้วยไม้ป่ามากขึ้น  และสามารถตัดสินใจเลือกชนิดของกล้วยไมป่าที่จะน ามา

ด าเนินการในโครงการ อย่างน้อย  1-2  ชนิด คือ หวายแดงจันทบูรเป็นตัวน าร่อง  และด าเนินการขยายผลต่อไป

ในกล้วยไม้เหลืองจันทบูร 

2.   เด็กนักเรียนและคนในชุมชนบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ จะได้รับ
การถ่ายทอดและฝึกอบรมการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้   ท าให้สามารถน ากล้วยไม้ป่าที่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นได้จากการ
เพาะเมล็ด   น ากลับไปปลูกในโรงเรียนหรือแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่บริเวณชายเขตรอบอุทยานฯ   นอกจากท าให้
การอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าเป็นไปอย่างยั่งยืนแล้ว   ยังสามารถน าไปขยายผลต่อไปในเชิงการค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  โดย
การขยายพันธุ์ต้นกล้วยไม้จากโครงการฯ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือเพ่ิมปริมาณ    จัดจ าหน่ายเป็นของที่
ระลึก และไม้ดอกไม้ประดับส าหรับการตกแต่งสถานที่ต่อไป 

 
11. ค าขอบคุณ 

 
ขอขอบคุณบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน และผลักดันจนท าให้โครงการวิจัยส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี คือ 
 1. อ.ประพันธ์  โกยสมบูรณ์  อ.ไพบูลย์ ไพรีพ่ายฤทธิ์ อ.จิรายุพิน และ อ.เกษม จันทรประสงค์ และ อ.
สมาน ที่ริเริ่ม และช่วยผลักดันจนโครงการอนุรักษ์หวายแดงจันทบูรอย่างมีส่วนร่วม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
จังหวัดตราด ให้เกิดข้ึนและด าเนินการได้จนส าเร็จ 
 2. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยเฉพาะ หัวหน้า ศรัณย์  ใจสะอาด 
หัวหน้ากฤษฎา  หอมสุด และนายสิทธิพงศ์  นาคพัฒน์  รวมทั้ง นายชุมพล  สุขสิงห์  ชาวบ้านที่ช่วยน าทางในการ
ส ารวจกล้วยไม้ป่า 
 ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนในการด าเนินงานวิจัยเรื่องนี้อีกจ านวนมาก ที่มิได้กล่าวนาม ณ 
ที่นี ้
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13. ภาคผนวก 
 

โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้หวานแดงจันทบุรีอย่างมีส่วนร่วม 
อุทยานแห่งชาติหมุ่เกาะช้าง จังหวัดตราด 

 
1. หลักการและเหตุผล 
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยมากกว่า 40 เกาะ ทั้งยังมีเกาะเป็นโขดหินกลาง
ทะเลอีกเป็นจ านวนมาก โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่สุด และมีความหลากหลายของพืชพรรณหายาก
มากมายหลายชนิด ได้แก่ หวานแดงจันทบูร ซึ่งเป็นพันธุ์พืชหายากและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย 
  หวายแดงจันทบูร (Renanthera coccinea Lour.)   เป็นกล้วยไม้ที่อิงอาศัยพบได้บริเวณจีนตอนใต้ 
พม่า อินโดจีน ประเทศไทยพบทางตะวันออกของอ่าวไทย คือ ศรีราชา ชลบุรี น้ าตกพลิ้วจันทบุรี เกาะช้างตราด 
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เขาใหญ่ปราจีนบุรี ขึ้นตามธรรมชาติบนต้นไม้ ลานหินและบริเวณหน้าผาที่มีแสงแดดจัดส่งถึงประมาณวันละ 3-5 
ชั่วโมง ลักษณะของช่อดอกจะแตกแขนงในแนวราบ ล าต้นมีข้อห่าง กลีบดอกเป็นสีแดง มีกลีบดอก 6 กลีบ กลีบ
นอกคู่ล่างจะมีขนาดใหญ่ที่สุด 
  การฟ้ืนฟูบ ารุงรักษาสายพันธุ์ของหวายแดงจันทบูรอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่
เกาะช้าง สามารถท าได้โดยการสงวนกลุ่มพันธุ์หวายแดงจันทบูรให้คงไว้ตามธรรมชาติ และขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิม
ปริมาณสายพันธุ์ในธรรมชาติให้มากข้ึนโดยการให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วม และเห็นถึงความส าคัญของการ
อนุรักษ์ และการน าหวายแดงจันทบูรมาใช้ประโยชน์แทนการเก็บจากป่า รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาและเรียนรู้หวายแดงจันทบูรในแหล่งนิเวศ และแปลงปลูก
เพ่ือให้เห็นถึงความสวยงาม คุณค่า และความส าคัญที่จะต้องอนุรักษ์และให้ความร่วมมือในการดูแลรักษา ซึ่งผล
จากการด าเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางท่ีจะอนุรักษ์หวานแดงจันทบูรในถิ่นก าเนิดมีความยั่งยืนตลอดไป  
 
2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ืออนุรักษ์พืชท้องถิ่นโดยการส ารวจ แหล่งกระจายพันธุ์ เพ่ือจัดท าข้อมูลการจัดการร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้อง 
  2.2 เพ่ือศึกษาวิจัยการสืบต่อพันธุ์และขยายพันธุ์ของพืชท้องถิ่นในแหล่งธรรมชาติ และนอกแหล่ง
ธรรมชาติ 
  2.3 เพ่ือประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัย และอนุรักษ์พืชพันธุ์
พ้ืนเมือง 
 
3. เป้าหมาย 
  เพ่ืออนุรักษ์พืชท้องถิ่น (โดยใช้หวายแดงจันทบูร เป็นพืชน าร่อง)  ในแหล่งธรรมชาติและนอกแหล่ง
ธรรมชาติ เพ่ือส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และให้ชุมชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 
 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด และศูนย์ศึกษาพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
(หมู่เกาะช้าง) จังหวัดตราด 
 
 
 
 
5. ผู้ที่รับผิดชอบโครงการ 
  5.1 ที่ปรึกษาโครงการ 
   รศ.ประพันธ์  โกยสมบูรณ์ 
  5.2 หัวหน้าโครงการ 
    หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด 
   5.3 คณะท างาน 
    1) ประชาชนในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างที่มีความสนใจในเรื่องพันธุ์พืชท้องถิ่นหมู่บ้าน
ละ 1 คน 
    2) นักวิชาการศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี 
    3) นางสาวศิริพร  วรกุลด ารงชัย  นักวิชาการเกษตร 7 (หัวหน้าโครงการส ารวจรวมรวม 
ศึกษา และอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าในภาคตะวันออก ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  กรมวิชาการเกษตร) 
    4) นายพลวีร์  บูชาเกียรติ นักวิชาการป่าไม้ 4 
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    5) นายจักรกฤษณ์  อนันตวงษ์ นักวิชาการส่งแวดล้อม 
    6) นายพิมลรัตน์   พิลาครัมย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
    7) นายสิทธิพงศ์  นาคพัฒน์ พนักงานราชการ 
    8) นายรุ่งเพชร  ภู่ระหงษ์ พนักงานราชการ 
    9) นายอุเทน  ไชยวิศาล พนักงานราชการ 
     10) นายประจักษ์  ข าสม เจ้าหน้าที่สายตรวจ 
 
6. พื้นที่ด าเนินการ 
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด 
 
7. วิธีการด าเนินงาน 
  1. ส ารวจบริเวณถ่ินอาศัยของหวายแดงจันทบูรในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเพ่ือฟ้ืนฟูให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์และคงอยู่อย่างเป็นธรรมชาติ 
  2. ศึกษาลักษณะธรรมชาติและแหล่งที่พบหวายแดงจันทบูรบริเวณพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างใน
เชิงอนุรักษ์ที่เก่ียวกับลักษณะทางพฤษศาสตร์ที่อาจแตกต่างกันของหวายแดงจันทบูร 
  3. จัดแปลงสาธิตเพ่ือเพาะพันธุ์หวายแดงจันทบูรในบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง โดยเริ่มต้นที่
หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ กช.4 (คลองพลู) 
  4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้วยการดึงจุดเด่นของพันธุ์พืชบนเกาะช้างาใช้อย่างเหมาะสม 
โดยเฉพาะหวายแดงจันทบูรซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่โดนเด่นด้านความสวยงาน และดอกบานทนได้นาน ประมาณ 1 
เดือน 
  5. น าหวายแดงจันทบูรกลับคืนสู่ป่าโดยให้ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการน ากลับคืนสู่ป่าเดิม และไม่
ปนเปื้อนในแหล่งนิเวศเดิม 
  6. ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรีในการขยายพันธุ์หวายแดงจันทบุรี เพ่ือคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ให้
มีลักษณะดีเด่นกว่าพันธุ์ดั้งเดิม โดยส่งเสริให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการขยายพันธุ์เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
  7. สรุปประเมินผลและติดตามผลการศึกษาตามโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้หวานแดงจันทบูรอย่างมีส่วน
ร่วม อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด 
  8. พิจารณาจัดท าโครงการเพ่ือขยายผลการด าเนินการโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้หวายแดงจันทบูรอย่างมี
ส่วนร่วม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติต่อไป 
 
 
 
8. งบด าเนินงาน 
  อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง และศูนย์ศึกษาพัฒนาการจัดการอุทยานแห่งชาติทางทะเล (หมู่เกาะช้าง) 
จังหวัดตราด 
 
9. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2549 ถึงเดือนมีนาคม 2552 รวมระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี 
 
10. การรายงานผลและติดตามผลการปฏิบัติงาน 
  ให้คณะท างานติดตามผลและรายงานหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างทราบ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 
 
11. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
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  11.1  ยุทธศาสตร์จังหวัด 
  11.2  ยุทธศาสตร์ส านักอุทยานแห่งชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การคุ้มครองระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดตราด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดตราด และด าเนินการตาม
โครงการฟื้นฟูที่ป่าไม้ในเกาะช้าง จังหวัดตราด 
  ตามติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติของหมู่เกาะช้าง 
จังหวัดตราด 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  12.1 หวายแดงจันทบูรยังคงสามารถด ารงพันธุ์ตามธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างอย่าง
ยั่งยืน 
  12.2 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ (Eco-Tourism)  ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
  12.3 ปลูกจิตส านักให้คนท้องถิ่นให้มีความรู้ความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 
  12.4 ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
 
      ลงชื่อ ผู้เขียนโครงการ 
       (นายพลวีร์  บูชาเกียรติ) 
          นักวิชาการป่าไม้ 4 
 
      ลงชื่อ ผู้เสนอโครงการ  
         (นายกฤษฎา  หอมสุด) 
       เจ้าหน้าที่บริหารงานป่าไม้ 7 
      ท าหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
 
      ลงชื่อ ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (.....................................) 
 
      ลงชื่อ ผู้อนุมัติโครงการ 
       (..................................... 
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ท ำกำรผสมพนัธ์ุกลว้ยไมป่้ำบริเวณโดยรอบอุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะชำ้ง  

ไดแ้ก่  เหลืองจนัทบูร  และเอ้ืองมจัฉำ  เพื่อใหไ้ดฝั้กกลว้ยไมส้ ำหรับน ำไปขยำยพนัธ์ุโดยกำรเพำะเมล็ดในสภำพ

ปลอดเช้ือเพื่อเพิ่มปริมำณตน้กลว้ยไมป่้ำ   ส ำหรับใชใ้นกำรด ำเนินกำรโครงกำรร่วมกบัทำงโรงเรียนในช่วงปี 

2557-2558 ต่อไป 

 

 

 

 

 


