


ชื่อไทย : เอื้องผึ้ง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dendrobium lindleyi Steud.

วงศ์ : ORCHIDACEAE

กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 6–10 ซม. ล�าลูกกล้วยรูปรี อ้วนส้ัน ขึ้นชิดกันเป็นกอ   
ใบเดี่ยว ออกที่ปลายล�า รูปรีแกมขอบขนาน ปลายใบแหลมมนหรือหยักเว้าตื้นๆ   
แผ่นใบหนาและแข็ง ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ตามข้อ ช่อดอกห้อยลง   
ก้านช่อดอกสั้นกว่าแกนช่อดอก ดอกบานเต็มที่ กว้าง 3 ซม. มีกลิ่นหอม กลีบเลี้ยง  
และกลีบดอกสีเหลืองเข้ม กลีบเล้ียงรูรีแกมรูปไข่ กลีบดอกกลม ปลายกลีบมน   
กลีบปากแผ่กว้าง รูปรีแกมกลม มีแต้มสีส้มที่โคนกลีบและมีขนนุ่ม พบทั่วประเทศ  
ตามป่าผลัดใบ หรือป่าดิบ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์–เมษายน

ภาพปกหน้า

รูปภาพปกหน้า : นายปองพล รักไทย
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พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน 

เน่ืองในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2563

งานราชการนั้น ต้องอาศัยความรู้ 3 ส่วนในการปฏิบัติ  

คือความรู้ในหลักวิชาท่ีถูกต้อง แม่นย�า ลึกซึ้ง กว้างขวาง  

ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ และความรู้คิด 

วินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม ข้าราชการ 

ทุกคนจึงต้องสร้างสมอบรมความรู้ท้ังสามส่วนนี้ ให้สมบูรณ์พร้อม 

อย่าให้บกพร่องในส่วนใดเป็นอันขาด จะได้สามารถปฏิบัติงาน 

ให้บรรลุผลเป็นประโยชน์ที่แท้ท้ังแก่ประเทศชาติและประชาชน

 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

 วันท่ี 5 มีนาคม พุทธศักราช 2563



ทรงพระเจริญ



พะยอม
Shorea roxburghii G.Don

วงศ์ : DIPTEROCAPACEAE

ไม้ต้นสูง 15–30 เมตร เปลือกสีเทาเข้มแตกเป็นร่อง ใบเดี่ยวออกสลับ รูปขอบขนาน ปลายมนหรือเป็นต่ิงส้ันๆ  

โคนมน ขอบเป็นคลื่นผิวเกลี้ยงเป็นมัน ดอกสีขาว กลิ่นหอมจัด ออกเป็นช่อใหญ่ตามก่ิงและปลายก่ิง กลีบเล้ียง 5 กลีบ  

โคนเชื่อมติดกัน กลีบดอก 5 กลีบ เรียงเวียนกันแบบกังหันเมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 1–2 เซนติเมตร เกสรตัวผู้ 15 อัน  

ผลรูปรี กลีบเลี้ยงเจริญไปเป็นปลีกยาว 3 ปีก สั้น 2 ปีก คล้ายผลยาง ผลแก่สีน�้าตาลแดง เมล็ดเกล้ียง ปลายมีต่ิงแหลม  

เวลาแก่หลุดร่วงแล้วหมุนด้วยปีกไปไกล พบตามป่าเต็งรัง หรือป่าที่ถูกรบกวนน้อย ป่าเบญจพรรณแล้ง และป่าดิบแล้ง  

ที่ระดับความสูง 100–1,000 เมตร 

พะยอม เป็นพรรณไม้ดอกหอม มีประโยชน์ทางสมุนไพร คือ เปลือกล�าต้นน�ามาต้มน�้า ดื่มน�้าต้มแก้ท้องเดิน  

เป็นยาสมานแผล ดอกอ่อน มีรสมัน ลวกเป็นผักจิ้มน�้าพริก หรือน�ามาแกงส้ม ต้มจืด ผัดน�้ามันหอย ผัดกับไข่  

หรือชุบไข่ทอด

ภาพถ่ายโดย : นายบดินทร สอนสุภาพ



ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช มีภารกิจหลักในการปฏิบัติงานด้าน 
วิจัยและบริการวิชาการ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืช  
และการค้าพืชอนุรักษ์ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  
และรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ซึ่งเป็น 
แหล่งรวบรวมพรรณไม้แห้งทีใ่ช้อ้างองิในเชิงวิชาการด้านอนุกรมวิธานพชื 
เป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา วิจัยด้านพฤกษศาสตร์ การจ�าแนก 
ชนดิพชื และด้านอนกุรมวธิานพชื เพือ่ใช้เป็นแหล่งอ้างองิความหลาก 
หลายทางชีวภาพด้านพืชของประเทศไทย

การจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 นอกจากจะเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วยงัเป็นการประมวลความเป็นมา 
และสารประโยชน์ต่างๆ ทีน่่าสนใจรวมไว้ด้วย ในโอกาสนี ้ขอขอบพระคณุ 
ผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดท�ารายงาน 
ผลการปฏบิตังิาน ให้ส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด ีและหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าเอกสาร 
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้สนใจ และสามารถน�าไปเป็นข้อมูล 
เพ่ือประกอบความรู ้ความเข้าใจด้านการอนรุกัษ์ การคุม้ครองพนัธุพ์ชื  
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชของไทย ตลอดจน 
การพิทักษ์ปกป้องสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ต่อไป

 นายอนันต์ อักษรศรี 

 ผู้อ�านวยการส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช

ค�าน�า
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ประดับหินใบเดี่ยว
Argostemma siamense Puff

วงศ์ : RUBIACEAE

ไม้ล้มลุกขนาดเล็ก มีหูใบ ใบมี 1–2 คู่ มีใบใหญ่ใบเดียว รูปรีหรือรูปไข่ ไร้ก้าน ช่อดอกคล้ายช่อซี่ร่มหรือช่อกระจุก  

ม ี2–10 ดอก ใบประดบั 2–4 ใบ ดอกรปูดาว ม ี5 กลบี รปูสามเหลีย่มแคบ อบัเรณตูดิกนัเป็นรปูกรวย ปลายมรียางค์สัน้ๆ  

ผลเกลี้ยงหรือมีขน

ประดับหินใบเด่ียว เป็นพืชถ่ินเดียวของไทย พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง  

และภาคตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นบนก้อนหินใกล้ล�าธารในป่าดิบแล้ง ความสูงถึงประมาณ 850 เมตร

ภาพถ่ายโดย : นายบดินทร สอนสุภาพ



ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

ปี พ.ศ. 2562
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

ปี พ.ศ. 2562
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คณะผ้้บริหาร ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

นายอนันต์ อักษ์รศรี 

ผู้อ�านวยการส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช

นางวรรณา ปัญจสมานวงศ ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายวินัย สมประสงคำ ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช

นางเบ็ญจวรรณ์ จำารูญพงษ์ ์
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช

นางสาวธุ์ิดาก้ญ แสนอ้ดม 
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช

นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา 
ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช
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ความเป็นมาของส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

กรมวิชาการเกษตร ต้ังส�านักคุ้มครองพันธ์ุพืชแห่งชาติ  
เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2541 เพ่ือเป็นหน่วยงานรองรับ 
การปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองพันธ์ุพืช  
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติพันธุ ์ พืช พ.ศ. 2518  
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติพันธ์ุพืช (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535  
ต่อมากฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 ลงวันท่ี 9 ตุลาคม 2545  
ได ้ จัด ต้ังกองคุ ้มครองพันธุ ์ พืช เป ็นหน ่วยงานภายใต  ้
กรมวิชาการเกษตร และได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
พ.ศ. 2548 ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2548 โดยเกล่ียอัตราก�าลัง 
ภายในกรมวิชาการเกษตร จาก 2 ส่วน คือ 1) การตัดโอนบุคลากร 
จากหน่วยงานของ กรมวิชาการเกษตร คือ กลุ่มงานพฤกษศาสตร์  
และฝ่ายบริหารท่ัวไป กองพฤกษศาสตร์และวัชพืช และจาก 
ฝ่ายน�าพืชและอนุรักษ์พืชป่า กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร   
2) การตัดโอนบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนภายในกรมวิชาการเกษตร  
และเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2554 มีการประกาศใช้กฎกระทรวง 
ฉบับใหม่ คือ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2554 ประกาศใน ราชกิจจานเุบกษา เมือ่วันที ่6 มกราคม 2555 เปล่ียนชือ่จาก 
กองคุ้มครองพันธุ์พืช เป็น สำานักคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1. ศึกษา วิจัย และด�าเนินการคุ้มครองพันธุ์พืชเพื่อสิทธิประโยชน์และความเป็นเจ้าของพันธุ์พืช  
  ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

 2. ศึกษา วิจัย และด�าเนินการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
  การค้าพืช และพันธุกรรมพืช รวมทั้งศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์

 3. ศกึษา วจิยั ส�ารวจ รวบรวม วเิคราะห์ ตรวจสอบ และจ�าแนกด้านพฤกษศาสตร์และอนกุรมวธิานพชื

 4. ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร เอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 5. ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนุนการปฏบัิตงิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รับมอบหมาย
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วิสัยทััศน์

เป็นหน่วยงานหลกัในการคุม้ครองพนัธุพ์ชืและสทิธปิระโยชน์ของชุมชนและเจ้าของพนัธุ ์ เพือ่การอนรุกัษ์ 
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 คุ้มครองสิทธิของเกษตรกร นักปรับปรุงพันธุ์พืชและชุมชนท้องถ่ิน

 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืช

 ร่วมมือกับนานาประเทศในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน

ทั�าเนียบผ้้อ�านวยการส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช

1. นางเตือนใจ บุญ-หลง ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2546–30 กันยายน 2546

2. นายวิชา ธิติประเสริฐ ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2546–4 มีนคม 2548

3. นายกอบเกียรติ บันสิทธิ์  ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2548–12 มกราคม 2549

4. นายสุรไกร สังฆสุบรรณ์ ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549–13 ตุลาคม 2551

5. นางจารุวรรณ จาติเสถียร  ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2551–30 กันยายน 2557

6. นายบรรจงศักดิ์ ภักดี ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่  9 กุมภาพันธ์ 2558–30 กันยายน 2559

7. นายอนันต์ อักษรศรี ด�ารงต�าแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559–ปัจจุบัน
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แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝึ่าย 3 กลั้่ม ดังนี�

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่ ด�าเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานงบประมาณ งานการเงินบัญช ี
และพัสดุ งานบุคคล งานธุรการทั่วไป งานบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง

 2. กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช มีหน้าที่ ศึกษา วิจัยและด�าเนินการคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อสิทธิ
ประโยชน์และความเป็นเจ้าของพันธุพื์ชตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองพนัธุพ์ชืและกฎหมายระหว่างประเทศ 
ที่เก่ียวข้อง ด�าเนินการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและพันธุ์พืชรับรองตามกฎหมาย  
และให้ค�าปรกึษา ประสานงาน และร่วมด�าเนนิงานเกีย่วกบังานวจิยักบัหน่วยงานภายใน และภายนอกส�านกัฯ  
งานบริหารกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

 3. กลุ ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช มีหน้าที่ ศึกษา วิจัยและด�าเนินการคุ ้มครองพันธุ์พืช 
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าพืชและพันธุกรรมพืช รวมทั้งศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ 
การอนุรักษ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ และให้ค�าปรึกษา ประสานงานและร่วมด�าเนินงานเกี่ยวกับงานวิจัยกับ 
หน่วยงานภายในและภายนอกส�านักฯ

 4. กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช มีหน้าที่ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย ส�ารวจ และรวบรวม  
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานด้านพฤกษศาสตร์ ตรวจสอบและจ�าแนกด้านพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช  
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ และให้ค�าปรึกษา ประสานงาน และร่วมด�าเนินงานวิจัยกับหน่วยงาน 
ภายในและภายนอกส�านักฯ

ผูู้้อำานวยการสำานักคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช

ผูู้้เชี่ยวชาญด้านคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช

กลั้่มวิจัย 

การคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช

กลั้่มวิจัยพฤกษ์ศาสตร์

แลัะพิพิธุ์ภัณฑ์พืช

กลั้่มวิจัยอน้สัญญา 

ไซเตสด้านพืช
ฝึ่ายบริหารทั่วไป

โครงสร้างส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
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อัตราก�าลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อัตรากำาลัังสำานักคำ้้มคำรองพันธุ้์์พืช จำานวนทั�งสิ�น 87 อัตรา แบ่งเป็น

 ข้าราชการ 30 อัตรา

 ลูกจ้างประจ�า  4 อัตรา

 พนักงานราชการ 37 อัตรา

 พนักงานจ้างเหมา 16 อัตรา

ข้าราชการแบ่งตามระดับ

 ผู้อ�านวยการเฉพาะด้านระดับสูง    1 อัตรา

 นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ   1 อัตรา

 นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ   9 อัตรา

 นักวิชาการเกษตรช�านาญการ   6 อัตรา

 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ   8 อัตรา

 เจ้าพนักงานการเกษตรช�านาญงาน   1 อัตรา

 นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ   1 อัตรา

 เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน   1 อัตรา

 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   2 อัตรา

ข้าราชการแบ่งตามว้ฒิการศึกษ์า

 ปริญญาเอก   3 อัตรา

 ปริญญาโท  15 อัตรา

 ปริญญาตรี   9 อัตรา

 ต�่ากว่าปริญญาตรี   3 อัตรา
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งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ ์พืช ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3 ผลผลิต 4 โครงการ  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,706,550.00 บาท (สิบสองล้านเจ็ดแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเบิกจ่าย 
งบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,566,360.46 บาท (สิบสองล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหกสิบบาท 
สี่สิบหกสตางค์) ดังนี้

ผู้ลัผู้ลัิต/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 

(บาท)

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

(บาท)

งบดำาเนินงาน คำ่าตอบแทนใช้สอยแลัะวัสด้

ผู้ลัผู้ลัิตที่ 1 งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีเกษตร 691,934.00 691,933.40

      กจิกรรม 1.1 : วจิยัและพัฒนา จ�านวนเงนิ 67,001 บาท

      กจิกรรม 1.2 : การขบัเคลือ่นผลงานวิจัยสูก่ารใช้ประโยชน์  

              จ�านวนเงิน 49,080 บาท

      กิจกรรม 1.3 : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ   

      จ�านวนเงิน 575,853 บาท

ผู้ลัผู้ลัิตที่ 2 ผลิตภัณฑ์พืชและปัจจัยการผลิต 28,250.00 28,250.00

  กิจกรรม : ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตอื่นๆ

ผู้ลัผู้ลัิตที่ 3 สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 3,171,118.00 3,168,473.54

  กิจกรรม 3.1 : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช

1. โครงการ : โครงการส่งเสริมการด�าเนินงาน 

   อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

498,006.00 495,221.86

    กิจกรรม :  สนับสนุนวิชาการเกษตรด้านพืช 

     ในโครงการพระราชด�าริ

2. โครงการ :  โครงการวิจัยและพัฒนาสร้างองค์ความรู้ 

   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช

5,245,847.00 5,153,703.31

   กิจกรรม :  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม 

     ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

     การผลิตพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญเฉพาะที่  

     (เทคโนโลยีและนวัตกรรม) จ�านวนเงิน  

     4,060,547 บาท
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ผู้ลัผู้ลัิต/กิจกรรม

งบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 

(บาท)

งบประมาณ

ที่เบิกจ่าย 

(บาท)

   กิจกรรม :  วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้พืช 

     พ้ืนฐานการเกษตรด้านพชื (สร้างองค์ความรู)้  

     จ�านวนเงิน 1,185,300 บาท

3. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 16,263.00 16,262.91

   กิจกรรม :  ผลิตพันธุ์มันส�าปะหลังคุณภาพดี

4. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาศักยภาพการการผลิตภาคเกษตร 395,379.00 380,840.26

   กิจกรรม :  สนับสนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ  

     ในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

     ศักยภาพการการผลิตภาคเกษตร

งบดำาเนินงาน คำ่าสาธุ์ารณูปโภคำ

ผู้ลัผู้ลัิตที่ 1 งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีเกษตร 1,307,800.00 1,279,803.18

  กิจกรรม 1.1 : วิจัยและพัฒนา  

      จ�านวนเงิน 1,227,800 บาท

ผู้ลัผู้ลัิตที่ 3 สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน

  กิจกรรม 3.1 : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช  

      จ�านวนเงิน 80,000 บาท

งบลังท้น

ผู้ลัผู้ลัิตที่ 1 งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีเกษตร 1,004,800.00 1,004,722.27

  กิจกรรม 1.1 : วิจัยและพัฒนา  

      จ�านวนเงิน 982,800 บาท

  กิจกรรม 1.3 : การบริหารความหลากหลายทางชีวภาพ  

      จ�านวนเงิน 22,000 บาท

ผู้ลัผู้ลัิตที่ 3 สินค้าเกษตรมีคุณภาพได้มาตรฐาน 347,153.00 347,149.73

  กิจกรรม 3.1 : การตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ศัตรูพืช

รวมทั�งสิ�น 12,706,550.00 12,566,360.46



ผลการปฏิบัติงาน  

ปี พ.ศ. 2562
ผลการปฏิบัติงาน  

ปี พ.ศ. 2562

หม้อแกงคำ่าง
Nepenthes ampullaria Jack

วงศ์ : NEPENTHACEAE

ไม้เถาล้มลุก ล�าต้นแตกแขนงจ�านวนมาก ใบรูปใบหอก โคนสอบ โอบรอบต้นเป็นครีบ หม้อล่างรูปถัง เบี้ยว  

สีเขียวอ่อนหรือครีม มีสีแดงเข้มหรือสีชมพูแซม สันปีกกว้าง ขอบจักชายครุย ปากหม้อรูปไข่ ขอบปากกว้าง ฝาหม้อ 

รูปใบหอกกลับ ใต้ฝามีต่อม โคนมีเดือย หม้อบนส่วนมากไม่พัฒนาหรือลดรูปคล้ายรูปแตร ช่อที่โคนก้านช่อสั้น ใบประดับ 

รูปใบพาย ดอกสีเขียวหรืออมเหลือง มีขนสีแดง กลีบรูปรี 

พบในภูมิภาคมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ นิวกินี และภาคใต้ของไทยท่ี พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส  

ขึ้นตามที่โล่ง ที่ชุ่มน�้า หรือใต้ร่มในป่าดิบชื้น ความสูงระดับต�่าๆ

ภาพถ่ายโดย : นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ
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 ผลการดำ�าเนินงานตามตัวชี�วัดำ

ส�านักคุ ้มครองพันธุ ์พืช ได้รับการถ่ายทอดตัวช้ีวัดจากกรมวิชาการเกษตร จ�านวน 14 ตัวช้ีวัด 
และส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดให้กลุ่ม/ฝ่าย ร่วมกันด�าเนินงาน ดังนี้

1. ตัวชี�วัดมิติภายนอก (ร้อยลัะ 60)

 1.1 การประเมินประสิทธิผล (ร้อยละ 50) ประกอบด้วย 3 ตัวช้ีวัด

  ตัวชี�วัดท่ี 1 ระดับคำวามสำาเร็จของการนำาผู้ลังานวิจัยสู ่กลั้ ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาการเกษ์ตร

  รับผิดชอบโดย กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช 

  งานวิจัยที่กลุ ่มเป้าหมายน�าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการเกษตร หมายถึง ผลงานวิจัย 
ของกรมวิชาการเกษตร ที่มีเกษตรกร ประชาชน นักวิจัย นักวิชาการ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆ  
น�าไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาการเกษตร สามารถติดตามการใช้ประโยชน์ได้ภายในปีงบประมาณและ 
กลุ่มเป้าหมายให้การยอมรับ

  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะท�างานคัดเลือกผลงานวิจัยที่มีการน�าไปใช้ประโยชน ์
ในการพัฒนาการเกษตร ได้คัดเลือกผลงานวิจัย เรื่อง “การวิจัยพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านเพ่ือการอนุรักษ ์
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชในท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” เป็นผลงานวิจัยใช้ประโยชน์  
สรุปผลการด�าเนินการ ดังนี้

   1. เลอืกชมุชนและตดิต่อประสานกบัองค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ต�าบลแม่ก๊ิ อ�าเภอขนุยวม  
เพื่อขอความร่วมมือการจัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในท้องถ่ินเข้ารับการถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
น�าไปใช้ประโยชน์ คือ บ้านพะโท–พะแข่ ต�าบลแม่ก๊ิ อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

   2. จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชนในชุมชน เมื่อวันที่ 8–9 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 
บ้านพะโท อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เข้ารับการอบรม จ�านวน 33 คน โดยได้ถ่ายทอดความรู ้
ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อดังต่อไปนี้

    – การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ 
     และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชอย่างย่ังยืน

    – ความรู้ทางพฤกษศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการวิจัยพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  
    – ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการด�าเนินงานของกองทุน 
     คุ้มครองพันธุ์พืช

    – ฝึกปฏิบัติการส�ารวจ เก็บตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง วิธีการบันทึกข้อมูลลักษณะ 
     ของพรรณไม้เพ่ือใช้ในงานวิจัยพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
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    – หลกัการขยายพนัธ์ุพชืเพือ่การอนรุกัษ์และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรพนัธุกรรมพชื 
     อย่างยั่งยืน

    – ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการปักช�า การตอนกิ่ง เปลี่ยนยอด ติดตา

   3. ติดตามผลการน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในเดือนสิงหาคม 2562 พบว่าเกษตรกร 
ได้รับความรู้เร่ืองกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชที่เกี่ยวข้อง

   4. ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน เกิดการกระตุ ้นให้เกษตรกรตื่นตัวและตระหนักถึง 
คุณค่าของทรัพยากรพันธุกรรมพืชในชุมชน โดยจากการส�ารวจในชุมชน พบว่า มีมะนาวซาฮ้อส่า  
ที่มีลักษณะเด่น คือ ผลใหญ่ เปลือกบาง และน�้ามาก ซึ่งพบปรากฏเพียงแค่ 3 ต้นเท่านั้น แต่เน่ืองจากผล 
มีขนาดใหญ่มาก จึงไม่เป็นที่นิยมบริโภค คนในชุมชนจึงไม่นิยมปลูกและตัดทิ้ง อย่างไรก็ตามส�านักคุ้มครอง 
พันธุ์พืชเห็นว่า เป็นพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นจึงได้น�าตัวอย่างไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านมะนาวตรวจสอบเบื้องต้น  
พบว่า ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อน เกษตรกรจึงได้น�าความรู้ที่ได้จากการอบรมน�ามาขยายพันธุ์เพิ่มจ�านวน 
ของต้นมะนาวพันธุ์นี้ให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป



20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตรรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตร

  ตัวชี�วัดท่ี 2 ระดับคำวามสำาเร็จของการขับเคำล่ืัอนแผู้นปฏิิรูปองคำ์การ

  รับผิดชอบโดย กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช และกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช 

  เป็นการวัดความส�าเร็จของการด�าเนินการขับเคล่ือนแผนปฏิรูปองค์การตามประเด็นส�าคัญ  
ที่เป็นข้อสังเกตการปฏิรูปองค์การของ กรมวิชาการเกษตรที่จัดท�าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในระยะ 3 ปี  
จ�านวน 5 ประเดน็ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักคุม้ครองพันธ์ุพืช ได้ด�าเนนิการปรบัปรงุกฎหมาย 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช  
พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ�านวน 5 ฉบับ ดังนี้

  พระราชบัญญัติคำ้้มคำรองพันธุ้์์พืช พ.ศ. 2542 จำานวน 3 ฉบับ

   1. ร่างกฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา 
หรือรวบรวมพันธุ ์พืชพื้นเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย  
เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. 2553

   2. ร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการบริหารกองทุนและควบคุม 
ค่าใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. ....

   3. ร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ขอจัดสรร ขอเงินช่วยเหลือหรือขอเงินอุดหนุนจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ....

  พระราชบัญญัติพันธุ้์์พืช พ.ศ. 2518 แลัะที่แก้ไขเพิ่มเติม จำานวน 2 ฉบับ

   1. ร่างประกาศกรมวชิาการเกษตร เรือ่ง หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไขการขอขึน้ทะเบยีน 
แปลงปลูกพืชอนุรักษ์ ประเภทไม้ยืนต้นเพื่อการส่งออก ภายใต้พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  
เพื่อส่งเสริมให้มีการปลูก การส่งออก และการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ ประเภทไม้ยืนต้นอย่างยั่งยืน  
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับ ดูแลการค้าพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ยืนต้นของประเทศไทย

   2. ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์

  ตัวชี�วัดท่ี 3 จำานวนหนังสือสำาคำัญการจดทะเบียนพันธุ้์์พืชใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
คำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช ตามพระราชบัญญัติคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช พ.ศ. 2542 ที่สามารถออกได้ ในปีงบประมาณ 
2562

  รับผิดชอบโดย กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช 

  โดยในปีงบประมาณ 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืชได้ด�าเนินการออกหนังสือส�าคัญการ 
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จ�านวน 100 ฉบับ
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 1.2 การประเมินคุณภาพ (ร้อยละ 10) ประกอบด้วย 2 ตัวช้ีวัด 

  ตัวชี�วัดท่ี 4 ร้อยลัะคำวามพึงพอใจของผูู้้รับบริการ

  รับผิดชอบโดย กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช 

  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักคุ ้มครองพันธุ ์พืชเสนองานบริการเพ่ือประเมิน 
ความพึงพอใจการบริการ เรื่อง การขึ้นทะเบียนแปลงปลูกกฤษณา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
โดยผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการของส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ร้อยละ 95.26

  ตัวชี�วัดท่ี 5 ระดับคำวามสำาเร็จของการปรับปร้งกระบวนการ 

  รับผิดชอบโดย คณะท�างานปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานของส�านักคุ ้มครองพันธุ ์พืช
ประกอบด้วย

   1. นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช

   2. นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

   3. นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

   4. นางสาวพรเพ็ญ สุภาโชค นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

   5. นายธันนธร กุศล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   6. นายทศพร หูสันเท้ียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

  ระดับความส�าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการ หมายถึง หน่วยงานด�าเนินการปรับปรุง 
กระบวนการหลักของหน่วยงานอย่างน้อย จ�านวน 1 กระบวนการ ทั้งนี้ การปรับปรุงดังกล่าวต้องแสดง 
ให้เห็นประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการด�าเนินการที่ชัดเจน โดยประเมินผลจากตัวช้ีวัดที่สะท้อนผล 
ของการปรับปรุงกระบวนการ และผลของการปรับปรุงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ต่อ 
ผู้รับบริการ นวัตกรรมให้บริการ การบูรณาการการท�างานของภาคส่วนต่างๆ และการลดต้นทุน เป็นต้น

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะท�างานปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ได้คัดเลือก 
กระบวนงาน “การช�าระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์/หนังสือรับรองแบบออนไลน์” โดยปรับปรุง 
ช่องทางและวิธีการช�าระค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์/หนังสือรับรองให้เป็นแบบออนไลน์  
เพื่ออ�านวยความสะดวก ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการในการช�าระค่าธรรมเนียมหนังสือ 
อนุญาตพืชอนุรักษ์/หนังสือรับรอง
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2. ตัวชี�วัดมิติภายใน (ร้อยลัะ 40)

 2.1 การประเมินประสิทธิภาพ (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย 4 ตัวช้ีวัด

  ตัวชี�วัดท่ี 6 ร้อยลัะคำวามสำาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

  การพิจารณาผลส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของ 
ส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูล 
การเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ภาพรวมได้ร้อยละ 99.71

  ตัวชี�วัดท่ี 7 ร้อยลัะคำวามสำาเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลังท้น

  การพิจารณาผลส�าเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัด 
ความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณ 
ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหาร 
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

  รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตน 
และทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ  
โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายคืนให้รัฐบาลและผู้รับน�าไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบ 
ได้จากรหสังบประมาณรายจ่าย รหสัลกัษณะงานต�าแหน่งที ่5 แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจทีส่�านกังบประมาณ 
ก�าหนดให้

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ลงทุนได้ ร้อยละ 100

  ตัวชี�วัดท่ี 8 ระดบัคำวามสำาเร็จของการรายงานผู้ลัการปฏิิบัติงานแลัะการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 
ตามแบบรายงาน สงป.301/302 ผู้่านโปรแกรม Scorecards Cockpit โดยใช้เทคำโนโลัยีสารสนเทศ

  วดัความส�าเรจ็จากการรายงานแผน/ผลการปฏิบัตงิานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านโปรแกรม 
Scorecards Cockpit โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยก�าหนดให้หน่วยงานต้องท�าการบันทึกแผนการ 
ปฏิบัติงาน ครบทุกผลผลิต/โครงการ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรปี 2562 ครบ 12 เดือนภายในไตรมาสที่ 2  
ท�าการบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ครบทุกผลผลิต/โครงการ กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรปี 2562 ภายใน 
ไตรมาสที ่3 และท�าการบนัทกึผลการปฏบิตังิานและการใช้จ่ายงบประมาณลงระบบ ครบทกุผลผลิต/โครงการ  
กิจกรรมที่ได้รับจัดสรรปี 2562 พร้อมแนบไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนครบทุกผลผลิต/โครงการ  
กิจกรรม ตามรอบเวลาที่ก�าหนด 
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช สามารถรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน 
และการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่านโปรแกรม Scorecards Cockpit ทั้งแผนละผลการปฏิบัติงานได้ตาม 
ระยะเวลาที่ก�าหนด

  ตัวชี�วัดท่ี 9 ระดับคำวามสำาเร็จของการดำาเนินการตามมาตรการประหยัดพลัังงานของ 
ส่วนราชการ

  คณะท�างานลดการใช้พลงังานและด�าเนนิการตามมาตรการการประหยัดพลงังาน ประกอบด้วย

   1. นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา   ผูอ้�านวยการกลุม่วจัิยอนสุญัญาไซเตสด้านพชื

   2. นางสาวรักชณา สารภิรม   นักวิชาการเกษตรช�านาญการ  

   3. นายปณิพัท กฤษสมัคร   นักวิชาการเกษตรช�านาญการ  

   4. ว่าที่ร้อยตรีชัยนาท ชุ่มเงิน   เจ้าพนักงานการเกษตรช�านาญงาน  

   5. นางสาวเกศสุนีย์ มณีรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

   6. นางสาวธัญทิพย์ มหาวิวัฒน์สกุล  เจ้าพนักงานธุรการ 

  ความส�าเร็จของการด�าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ หมายถึง  
การที่ส่วนราชการสามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน�้ามันเช้ือเพลิงภายในส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และมีผลการใช้ไฟฟ้าและน�้ามันเชื้อเพลิงลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 10 จากค่ามาตรฐาน

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ก�าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน  
และแจ้งเวยีนขอความร่วมมอืให้บคุลากรในส�านกัคุม้ครองพันธ์ุพืช ด�าเนนิการตามมาตรการประหยัดพลงังาน  
สามารถประหยัดพลังงานได้ทั้งในส่วนของการใช้ไฟฟ้าและการใช้น�้ามันเช้ือเพลิง

 2.2 การพัฒนาองค์การ (ร้อยละ 20)

  ตัวชี�วัดท่ี 10 ระดับคำวามสำาเร็จของการถ่ายทอดตัวชี�วัดของหน่วยงานสู่ระดับบ้คำคำลั

  ความส�าเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับหน่วยงานระดับส�านัก/กอง  
หรอืเทยีบเท่า สูร่ะดบับคุคล หมายถงึ ความส�าเรจ็ทีห่น่วยงานจดัให้มรีะบบการประเมนิผลการปฏิบัตริาชการ 
ของหน่วยงานย่อย/กลุ่ม/ฝ่าย หรือเทยีบเท่าจนถงึระดบับคุคล (Internal Performance Agreement: IPA)  
โดยที่หน่วยงานระดับส�านัก/กอง หรือเทียบเท่า จะต้องมีกระบวนการก�าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ในระดบัหน่วยงานย่อย/กลุม่/ฝ่าย หรือเทยีบเท่าจนถึงระดับบคุคล ซึง่เป็นตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายทีถ่่ายทอด 
มาจากระดบัส�านกั/กอง หรอืเทยีบเท่า มกีารจดัท�าค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการระหว่างหัวหน้าหน่วยงานย่อย/ 
กลุ่ม/ฝ่าย/หรือเทียบเท่าจนถึงระดับบุคคล กับหัวหน้าหน่วยงานระดับส�านัก/กอง หรือเทียบเท่า รวมถึง 
มีการติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในระดับบุคคล

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักคุ ้มครองพันธุ ์พืช ได้รับการถ่ายทอดตัวช้ีวัดจาก 
กรมวิชาการเกษตรและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับกลุ่ม/ฝ่าย และกลุ่ม/ฝ่าย น�าไปถ่ายทอดสู่ระดับบุคคล  
ผลการด�าเนินงานส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช สามารถด�าเนินการเป็นไปตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ
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  ตัวชี�วัดที่ 11 ระดับคำวามสำาเร็จของการดำาเนินการ/โคำรงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

  รับผิดชอบโดย กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช 

  ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี หมายถงึ ปัจเจกบคุคล หรอืกลุม่บคุคล องค์กร สถาบนั หรอื ชมุชน ทีไ่ด้รับ 
ผลกระทบทั้งทางบวกและลบจากการตัดสินใจ/นโยบาย/โครงการ โดยแบ่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

   1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง (Primary stakeholders) คือ บุคคล หรือกลุ่มผู้ได้รับ 
ผลจากโครงการโดยตรง ตามที่ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นผลทางบวกหรือลบ เช่น  
ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลโดยตรงจากโครงการ มักมีการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง ตามเพศ  
ชั้นทางสังคม รายได้ อาชีพ หรือกลุ่มผู้ใช้บริการ

   2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary stakeholders) คือ บุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน  
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในโครงการ ซ่ึงอาจแบ่งเป็นเกี่ยวข้องโดยเงินทุน (เป็นผู้ออกทุน เช่น บริษัทคู่สัญญา 
ที่ได้รับสัมปทาน) หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานผู้ด�าเนินโครงการ (เช่น กระทรวง/ทบวง/กรม ผู้มีอ�านาจ 
หน้าที่) หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นหน่วยงานอื่นๆ ที่มิใช่เจ้าของโครงการโดยตรงแต่มีอ�านาจหน้าที่เก่ียวข้อง  
รวมถึงรัฐบาลระดับท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของโครงการ หรือเกี่ยวข้องโดยเป็นผู้ติดตามเรื่องนั้นมาโดยตลอด 
เช่น บุคคล หรือ NGOs หรือสถาบันการศึกษาที่ติดตามท�าวิจัยเรื่องนั้นมาโดยเฉพาะ หรืออาจเป็นกลุ่มที ่
ไม่เป็นทางการ เช่น นกัการเมืองในท้องที ่ผู้น�าชาวบ้าน ผูอ้าวโุส ผูน้�าทางศาสนา ฯลฯ อนัเป็นบคุคลท่ีอาจมี 
บทบาทอ�านาจในการเป็นผู้น�าทางความคิด

   3. ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกั (Key stakeholders) ได้แก่ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทีม่คีวามส�าคญั  
(Importance) หรือ มีบทบาทอ�านาจ (Influence) ที่ส่งผลกระทบต่อความส�าเร็จของโครงการ

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช น�าประเด็น “การจัดท�า ร่างระบียบ  
ระเบียบคณะกรรมการกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
เกี่ยวกับการบริหารกองทุน และการควบคุมการใช้จ่ายของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช” วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
ยุทธศาสตร์กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ วิจัย และพัฒนาเพื่อ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุ ์พืชอย่างยั่งยืน และวิเคราะห์ ก�าหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเตรียมเสนอ 
แต่งต้ังคณะท�างานจัดท�าร่างระเบียบฯ ก�าหนดจัดประชุมคณะท�างานร่างระเบียบฯ โดยมีผู้อ�านวยการ 
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นประธานคณะท�างาน นางสาววาสนา มั่งคั่ง เป็นคณะท�างานและเลขานุการ  
นายปณิพัท กฤษสมัคร และนิติกร เป็น คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อจัดท�าร่างระเบียบฯ ซึ่งผลการ 
ด�าเนินงานได้ระเบยีบฯ ทีมี่ความครบถ้วนครอบคลมุในทกุมติทิีค่าดว่าจะเป็นประโยชน์กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย  
คือชุมชนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช พ.ศ. 2542 และชุมชนสามารถ 
น�าระเบียบฯ ไปใช้ในการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว
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  ตัวชี�วัดท่ี 12 ระดับคำวามสำาเร็จของการจัดการคำวามรู้

  ด�าเนินการโดย คณะท�างานจัดการความรู้ของส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ประกอบด้วย

   1. นายวินัย สมประสงค์ ผู้เช่ียวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช

   2. นางสาววิลาสินี จิตต์บรรจง นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

   3. นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ

   4. นางยอดหญิง สอนสุภาพ นักวิชาการเกษตรช�านาญการ

   5. นายระพีพัฒน์ ชะนีทอง เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

   6. นายทศพร หูสันเทียะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  คณะท�างานฯ ได้พิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ เร่ือง “การยื่นและออกหนังสืออนุญาตแบบ 
อิเล็กทรอนิกส์” โดยน�าองค์ความรู้ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
พชือนรุกัษ์ ตามพระราชบญัญตัพินัธุพ์ชื พ.ศ. 2518 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ และบทบัญญัตขิองอนสัุญญาไซเตส  

มายก (ร่าง) คู่มอื “การยืน่และออกหนังสอือนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์” เพ่ืออ�านวยความสะดวกต่อผู้ปฏิบตังิาน 
และผู้รับบริการ จัดประชุมคณะท�างานจัดการความรู้ของส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อพิจารณา (ร่าง) คู่มือ  
การยื่นและรับค�าขอหนังสืออนุญาตไซเตสแบบอิเล็กทรอนิกส์ และพิจารณาการจัดท�ารูปเล่มของคู่มือ 
การยื่นและรับค�าขอหนังสืออนุญาตไซเตสแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจัดท�าคู่มือจ�านวน 50 เล่ม

  ตัวชี�วัดท่ี 13 ระดับคำวามสำาเร็จของการคำวบคำ้มภายใน

  คณะท�างานควบคุมภายในส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ประกอบด้วย

   1. ผู้อ�านวยการส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช    ประธาน คณะท�างาน

   2. ผู้อ�านวยการกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช รองประธาน คณะท�างาน

   3. นางสาวรักชณา สารภิรม นักวิชาการเกษตรช�านาญการ คณะท�างาน

   4. นายปณิพัท กฤษสมัคร นักวิชาการเกษตรช�านาญการ คณะท�างาน

   5. นางสาวปาจรีย์ อินทะชุบ นักวิชาการเกษตรช�านาญการ คณะท�างาน

   6. นางวรรณา ปัญจสมานวงศ์ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ คณะท�างาน 
            และเลขานุการ 

  การควบคุมภายใน หมายความว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้ก�ากับดูแล หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานของรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล 
ว่าการด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ จะบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด�าเนินงาน ด้านการรายงาน และด้าน 
การปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ
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  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช โดยคณะท�างานควบคุมภายในของ 
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จัดประชุมคณะท�างานควบคุมภายใน เพื่อติดตามผลการด�าเนินการตามแผน 
ปรบัปรุงการควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มกีารประเมนิเกีย่วกบัการมอียู่และความเหมาะสม 
ของ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรของส�านักคุ้มครองพันธุ์พืชได้รับทราบ

  ตัวชี�วัดท่ี 14 ระดับคำวามสำาเร็จของการจัดทำาแผู้นพัฒนารายบ้คำคำลั (IDP)

  การพฒันาบคุลากรเป็นประเดน็หลกัทีห่น่วยงานต้องให้ความส�าคญัอย่างยิง่ เนือ่งจากบคุลากร 
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถย่อมมีส่วนสร้างและผลกัดนัให้เป้าหมายของหน่วยงานประสบความส�าเรจ็ได้รวดเรว็ขึน้  
การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคลเป็นเครื่องมือหน่ึงส�าหรับผู้บังคับบัญชาในการก�าหนดแนวทางหรือขอบเขต 
ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนสมรรถนะที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน 
ตามแผนสร้างความก้าวหน้าในสายงาน (Career Path) ที่กรมวิชาการเกษตรก�าหนดขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว  
กรมวิชาการเกษตรจึงเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานด�าเนินการจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้กับบุคลากร 
ของตนมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา และต้องด�าเนินการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล  
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นระบบและต่อเนื่อง 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านกัคุม้ครองพันธุพ์ชื ได้จดัท�าแผนพฒันารายบคุคล และพฒันา 
ตามแบบได้ร้อยละ

รายงานผู้ลัการปฏิิบัติงานประจำาปีงบประมาณ 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร26
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ผลการดำ�าเนินงาน 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการ 
พัฒนาและปรับปรุงพันธุ ์พืชใหม่ ด้วยการให้สิทธิและความคุ ้มครองตามกฎหมาย และเพื่อส่งเสริม 
การอนุรักษ์ และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า  
เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างย่ังยืน

1. การจดทะเบียนคำ้้มคำรองพันธุ้์์พืชใหม่

 พระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช พ.ศ. 2542 ก�าหนดให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ท�าการศึกษา  
ทดลอง หรือวิจัยจนได้พันธุ์พืชใหม่ สามารถขอรับการคุ้มครองส่วนนักปรับปรุงพันธุ์ได้ โดยที่พันธุ์พืชนั้น
ต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย มีความสม�่าเสมอและความคงตัวของลักษณะประจ�าพันธุ์ มีความแตก
ต่างจากพันธุ์อื่นอย่างเด่นชัดที่ปรากฏอยู่ในวันที่ขอจดทะเบียน และต้องไม่มีการน�าส่วนขยายพันธุ์มาใช้
ประโยชน์ ขาย จ�าหน่าย จ่ายแจก ทั้งภายในและนอกราชอาณาจักรเกินกว่า 1 ปี ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน  
โดยสามารถยืน่ค�าขอจดทะเบยีนคุม้ครองพนัธ์ุพชืใหม่ ณ กลุ่มวิจัยการคุม้ครองพนัธ์ุพชื ส�านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชื  
ปัจจุบนัรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรายช่ือชนดิพชืใหม่ทีส่ามารถขอรบัการคุม้ครองแล้ว  
จ�านวน 91 รายการ (ภาคำผู้นวกที่ 1) (ณ วันที่ 14 กุมภาพันธุ์ 2562) โดยในปี พ.ศ. 2562 ได้ประกาศ 
เพิ่มอีก 16 ชนิด คือ พืชสกุลเดป  พืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง  พืชสกุลว่านสี่ทิศ  พืชสกุลชายผ้าสีดา   
พืชสกุลล้ินมังกร  มันฝร่ัง  หญ้ารูซ่ี  อ้อยักษ์  หม่อน  ชมพู่  ส้มเช้ง  เห็ดถั่งเช่าสีทอง  เบญจมาศ  ผักกาดหัว   
กะหล�่าปลี  และมันเทศ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561–กันยายน 2562) ส�านักคุ ้มครองพันธุ ์พืช  
ได้ด�าเนินการในแต่ละขั้นตอนของการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2542 (ภาคำผู้นวกท่ี 2)
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แผู้นภูมิแสดงจำานวนคำำาขอจดทะเบียนพันธุ์้์พืชใหม่ แบ่งตามประเภทของผูู้้ยื่นคำำาขอ 
(ตั�งแต่ 25 ต้ลัาคำม 2561 ถึง 25 กันยายน 2562)

นักปรับปรุงพันธุ์อิสระ/

เกษตรกร (7) 9% 
เอกชน (49) 61% 

ภาครัฐ (12) 15% 

สถาบันการศึกษา/ผู้ให้ทุน 

(12) 15% 

นักปรับปรุงพันธุ์อิสระ/เกษตรกร เอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา/ผู้ให้ทุน 

 1.1 การตรวจสอบแลัะรับคำำาขอจดทะเบียนคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืชใหม่

  เมื่อมีผู ้ยื่นค�าขอจดทะเบียนพันธุ ์พืชใหม่ พนักงานเจ ้าหน้าที่ด�าเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบตัเิบือ้งต้นของพนัธุพ์ชืทีย่ืน่ขอจดทะเบยีน จากข้อมลูทีป่รากฏในเอกสารและหลักฐานประกอบค�าขอ  
หากเอกสารถูกต้องครบถ้วน สามารถรับค�าขอได้ทันที หากเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้ผู้ย่ืนค�าขอฯ  
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วน จึงด�าเนินการรับค�าขอได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีจ�านวนค�าขอท้ังหมด 80 ค�าขอ  จำาแนกตามประเภทของผูู้้ยื่นคำำาขอ ได้แก่ เอกชน จ�านวน 49 ค�าขอ  
หน่วยงานภาครฐั จ�านวน 12 ค�าขอ สถาบนัการศึกษา/ผูใ้ห้ทนุ จ�านวน 12 ค�าขอ และนกัปรบัปรุงพนัธุอ์สิระ/ 
เกษตรกร จ�านวน 7 ค�าขอ  จำาแนกตามชนิดพืช ได้แก่ แก้วกาญจนา 1 ค�าขอ แตงเทศ 3 ค�าขอ  
แตงโม 9 ค�าขอ แตงกวา 3 ค�าขอ กล้วยไม้สกุลแวนด้า 4 ค�าขอ กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีส 12 ค�าขอ  
กล้วยไม้สกุลหวาย 1 ค�าขอ ข้าว 1 ค�าขอ ข้าวโพด 19 ค�าขอ ทุเรียน 1 ค�าขอ ผักกาดหอม 2 ค�าขอ  
ฟักทอง 11 ค�าขอ มะเขือเทศ 5 ค�าขอ มะระ 2 ค�าขอ ยูคาลิปตัส 5 ค�าขอ และสับปะรด 1 ค�าขอ
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 1.2 การตรวจสอบภาคำสนาม (DUS examination)

  เมือ่รบัค�าขอเรยีบร้อยแล้ว คณะท�างานตรวจสอบภาคสนามของแต่ละชนดิพืชจะพจิารณาข้อมูล 
เพื่อหาพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงท่ีจะใช้ปลูกเปรียบเทียบและก�าหนดแปลงปลูกทดสอบ เพื่อจะตรวจสอบ 

พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนว่า มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่ โดยอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลการเก็บ 
บันทึกลักษณะของพนักงานเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรจะแต่งตั้งคณะท�างานตรวจสอบภาคสนาม 
ท�าหน้าที่ประเมินผลการปลูกทดสอบดังกล่าว

 1.3 การออกหนังสือสำาคำัญแสดงการจดทะเบียนคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืชใหม่

  ในปี พ.ศ. 2562 ได้ออกหนังสือส�าคญัแสดงการจดทะเบียนคุม้ครองพันธ์ุพืชใหม่ 100 ฉบบั  
(รายช่ือพันธุ้์์พืชท่ีได้รับหนังสือสำาคำัญการจดทะเบียนพันธุ์้์พืชใหม่ ในปีงบประมาณ 2562 ปรากฏิใน 
ภาคำผู้นวกท่ี 3) จ�าแนกตามประเภทของผู้ย่ืนค�าขอ ได้แก่ สถาบันการศึกษา จ�านวน 25 ฉบับ เอกชน 
จ�านวน 69 ฉบับ นักปรับปรุงพันธุ์อิสระ/เกษตรกร จ�านวน 2 ฉบับ และหน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 4 ฉบับ

ภาพกจิกรรมตรวจภาคำสนามเพื่อการจดทะเบียนพันธุ์้์พืชใหม่
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ตัวอย่างพันธุ์้์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคำ้้มคำรองเป็นพันธุ์้์พืชใหม่ ปีงบประมาณ 2562

ชนิดพืช กล้วยไม้สกุลหวาย

ชื่อพันธุ์้์ รกัตสรินิ

โดย นายสวง คุ้มวิเชียร

ชนิดพืช ข้าว

ชื่อพันธุ์้์ เอม็จซี ี1

โดย นายช�านาญ พรหมชัย

ชนิดพืช แตงกวา

ชื่อพันธุ์้์ ลัำา่ซำา 4

โดย บริษัท เมโทรซีดการเกษตร จ�ากัด

ชนิดพืช มะระ

ชื่อพันธุ์้์ วาเลันไทน์

โดย บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ�ากัด
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ชนิดพืช ข้าวโพด

ชื่อพันธุ์้์ แฟนซขีาวม่วง212

โดย บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ�ากัด

ชนิดพืช มะเขือเทศ

   ชื่อพันธุ์้์ เพชรอบ้ลั 2

โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ชนิดพืช มันส�าปะหลัง

ชื่อพันธุ์้์ ห้วยบง 90

โดย มูลนิธิสถาบันพัฒนามันส�าปะหลัง 
แห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชนิดพืช ส้มเขียวหวาน

ชื่อพันธุ์้์ แพร่ 1

โดย กรมวิชาการเกษตร
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2. การค้ำ้มคำรองพันธุ้์์พืชพื�นเมืองท่ัวไปแลัะพันธุ์้์พืชป่า

 2.1 มาตรา 52

  มาตรา 52 ก�าหนดว่า ผู ้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองท่ัวไป พันธุ์พืชป่า  
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน ์
ทางการค้า จะต้องได ้ รับอนุญาตจากพนักงานเจ ้าหน้าที่  และท�าข ้อตกลงแบ่งป ันผลประโยชน์  
ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวม 
พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ ์พืชป่า เพ่ือการปรับปรุงพันธุ ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพื่อประโยชน์ 
ในทางการค้า และการท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553  
และกรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศกรมฯ เรื่อง ก�าหนดแบบค�าขออนุญาต และแบบข้อตกลงแบ่งปัน 
ผลประโยชน์จากการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป หรือพันธุ์พืชป่า เพ่ือการปรับปรุงพันธุ์  
ศึกษา ทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ในทางการค้า พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 (ขั�นตอน 
การยื่นคำำาขออน้ญาต ออกหนังสืออน้ญาต แลัะจัดทำาข้อตกลังแบ่งปันผู้ลัประโยชน์ตามมาตรา 52  
ตามพระราชบัญญัติคำ้้มคำรองพันธุ้์์พืช พ.ศ. 2542 ปรากฏิในภาคำผู้นวกที่ 4)

  การออกหนังสืออนุญาตและจัดท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตลุาคม 2561–กนัยายน 2562) ได้ด�าเนนิการประชุมคณะท�างาน 
เพื่อพิจารณาข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า จ�านวน 24 ครั้ง  
ได้ด�าเนินการออกหนังสืออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า เพื่อการ 
ปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า (คพ.11) จ�านวน 21 ฉบับ และได้ท�า 
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า (คพ.12) จ�านวน 21 ฉบับ  
จ�าแนกตามประเภทของผู้ยื่นค�าขอ ได้แก่ สถาบันการศึกษา จ�านวน 9 ฉบับ และสถาบันการศึกษาร่วมกับ 
หน่วยงานให้ทุน จ�านวน 1 ฉบับ หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน 1 ฉบับ และเอกชน จ�านวน 10 ฉบับ 
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 2.2 มาตรา 53

  มาตรา 53 ก�าหนดให้ ผู ้ใดท�าการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและ 
พันธุ์พืชป่าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชดังกล่าว โดยมิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประโยชน์ทางการค้า ให้แจ้งเป็น 
หนังสือตามแบบแนบท้ายระเบียบต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 
ว่าด้วย การศกึษา ทดลอง หรอืวจัิย พนัธุพื์ชพ้ืนเมอืงทัว่ไปและพันธ์ุพืชป่า ทีม่ไิด้มวัีตถุประสงค์เพือ่ประโยชน์ 
ทางการค้า พ.ศ. 2547 ผูใ้ดท�าการศกึษา ทดลอง หรอืวจิยัพนัธ์ุพชืพืน้เมอืงทัว่ไป และพนัธุพ์ชืป่า หรอืส่วนหนึง่ 
ส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าว เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารแล้ว พบว่าถูกต้อง ให้พนักงานเจ้า
หน้าที่มีหนังสือแจ้งการรับทราบต่อผู้แจ้ง โดยที่ผู้แจ้งต้องไม่ส่งมอบพันธุ์พืชดังกล่าวให้แก่ผู้อื่น และเมื่อ 
สิ้นสุดการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย ผู้แจ้งต้องส่งผลการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยนั้นให้แก่กรมวิชาการเกษตร 
เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป (ขั�นตอนการแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์้์พืชพื�นเมืองทั่วไป 
หรือพันธุ์้์พืชป่า ท่ีมิได้มีวัตถ้ประสงคำ์เพื่อประโยชน์ในทางการคำ้าตามมาตรา 53 ตามพระราชบัญญัติ 
ค้ำ้มคำรองพันธุ้์์พืช พ.ศ. 2542 ปรากฏิในภาคำผู้นวกที่ 5)

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตุลาคม 2561–กันยายน 2562) ได้ด�าเนินการออกหนังสือ 
แบบตอบรับ การแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัยพันธุ์พืชพี้นเมืองทั่วไป  
และพันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า  
ตามมาตรา 53 จ�านวน 36 ฉบับ จ�าแนกตามประเภทของผู ้แจ้งฯ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ จ�านวน  
19 ฉบับ สถาบันการศึกษา 14 ฉบับ และเอกชน 3 ฉบับ

3. การคำ้้มคำรองพันธุ้์์พืชพื�นเมืองเฉพาะถิ่น

 ผู้ลัการดำาเนินงานด้านการขึ�นทะเบียนช้มชนแลัะการจดทะเบียนพันธุ์้์พืชพื�นเมืองเฉพาะถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติคำ้้มคำรองพันธุ้์์พืช พ.ศ. 2542 

  การด�าเนินงานการขึ้นทะเบียนชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก และการจดทะเบียน 
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นของมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี มีรายละเอียด ดังนี้

  1) เม่ือเดือนมกราคม 2562 ได้รับการติดต่อจากนายบุญส่ง เนียมหอม และกลุ่มผู้อนุรักษ ์
มะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี แจ้งว่าชุมชนได้ร่วมกันปลูกอนุรักษ์และพัฒนาสายพันธุ์ของมะปราง 
พนัธุห์วานทองประมลูพรหมณ ี และมคีวามประสงค์เพือ่ขอจดทะเบียนมะปรางพนัธ์ุหวานทองประมลูพรหมณี 
เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

  2) เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เจ้าหน้าท่ีกรมวิชาการเกษตรได้ลงพื้นที่ส�ารวจและเก็บข้อมูล 
ประวัติความเป็นมาและลักษณะประจ�าพันธุ์ของของมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี โดยท�างาน 
ร่วมกบัชาวบ้านกลุม่ผูอ้นรุกัษ์ฯ และเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ที ่ ได้แก่ นายถาวร ชพูลู นกัวชิาการส่งเสรมิการเกษตร 
ช�านาญการพิเศษ ส�านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และนายณัฐพงษ์ สินไชย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
องค์การบริหารส่วนต�าบลพรหมณี  
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  3) กรมวิชาการเกษตร ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินการ                        
ขอขึน้ทะเบียนชมุชน และการจดทะเบยีนพันธุพ์ชืพ้ืนเมอืงเฉพาะถิน่ของมะปรางพันธ์ุหวานทองประมลูพรหมณ ี
และจัดประชุมคณะท�างานตรวจสอบค�าขอ แหล่งก�าเนิด และคุณสมบัติของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็น 
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่  
4 กนัยายน 2562 ณ ห้องประชมุเขาใหญ่ ชัน้ 5 ศาลากลางจงัหวัดนครนายก ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  
ผู้แทนชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงผู ้เช่ียวชาญด้านไม้ผลและ 
ด้านคุ้มครองพันธุ์พืช โดยมีเกษตรจังหวัดนครนายกได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  
ท�าหน้าที่ประธาน และผู้อ�านวยการส�านักคุ้มครองพันธุ์พืชได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  
ท�าหน้าที่ประธานร่วม ผลการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสนับสนุนการขึ้นทะเบียนชุมชนและ 
การจดทะเบียนมะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณีเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และได้ก�าหนด 
อาณาเขตของชุมชน โดยให้ครอบคลุมเฉพาะพื้นที่ในเขต 3 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองนครนายก  
อ�าเภอบ้านนา และอ�าเภอปากพลี พร้อมทั้งเห็นชอบ ให้ใช้ช่ือพันธุ์มะปรางส�าหรับขอจดทะเบียนเป็น 
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นว่า “หวานทองประมูลพรหมณี” พร้อมทั้งเห็นชอบคุณสมบัติของมะปรางดังกล่าว 
ว่ามีศักยภาพเป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

  4) กลุ่มผู้อนุรักษ์มะปรางพันธุ์หวานทองประมูลพรหมณี ได้จัดประชุมหารือเกี่ยวกับการ 
ด�าเนินการขึ้นทะเบียนชุมชนตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช พ.ศ. 2542 และจัดท�าบัญชีรายชื่อ 
สมาชิกชุมชนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ สมาคมชาวสวนมะปรางนครนายก จังหวัดนครนายก  
ได้ข้อสรุป และมีมติเห็นชอบร่วมกัน ดังนี้ (1) ชื่อชุมชน “ชุมชนมะปรางหวานทองประมูลนครนายก”  
(2) บัญชีรายชื่อสมาชิกชุมชนฯ จ�านวน 102 คน  (3) รายช่ือสมาชิกกลุ่มผู้อนุรักษ์ จ�านวน 11 คน และ  
(4) ชุมชนมอบหมายให้นายบุญส่ง เนียมหอม เป็นตัวแทนชุมชนเพื่อด�าเนินการขอขึ้นทะเบียนชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง พันธุ์พืช พ.ศ. 2542
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ภาพกิจกรรมการดำาเนินงานการขึ�นทะเบียนช้มชนมะปรางหวานทองประมูลันคำรนายก

เจ้าหน้าทีก่รมวชิาการเกษ์ตรลังพื�นท่ี 
เกบ็ข้อมลูัประวตัช้ิมชน แลัะข้อมูลัมะปราง 
พันธุ์้์หวานทองประมูลัพรหมณี ร่วมกับ 
กล่้ัมผูู้้อน้รกัษ์์ เมือ่เดอืนก้มภาพนัธ์ุ์ 2562

ประช้มหารือแนวทางการขึ�นทะเบียนช้มชน แลัะการจดทะเบียนพันธุ์้ ์พืชพื�นเมืองเฉพาะถิ่น 
ของมะปรางพนัธุ์้ห์วานทองประมลูัพรหมณ ีเมือ่วนัท่ี 4 กนัยายน 2562 ณ ศาลัากลัางจังหวดันคำรนายก
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4. กองท้นคำ้้มคำรองพันธุ้์์พืช

 ผู้ลัการดำาเนินงานของกองท้นคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช ประจำาปี 2562

  กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงพันธุ์พืชและ
พัฒนาพันธุ์พืชให้มีพันธุ์พืชใหม่เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม
โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ ด้วยการให้สิทธิและคุ้มครองพันธุ์พืชตามกฎหมาย เพื่อเป็นการอนุรักษ์
และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า เพื่อให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการดูแล บ�ารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างย่ังยืน เงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชมาจาก
เงินรายได้จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52 เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับจากการจดทะเบียน
คุ้มครองพันธุ์พืช  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้ ดอกผลและผลประโยชน์อื่นใดที่
เกิดจากกองทุน โดยก�าหนดให้น�าเงินกองทุนไปใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช เพื่อช่วย
เหลือและอุดหนุนกิจการใดๆ ของชุมชนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืชทั่ว
ประเทศ และเพื่อเป็นเงินช่วยเหลืออุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
การวิจัยและการพัฒนาพันธุ์พืชของชุมชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

  กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้เข้าสู่ระบบการประเมินผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานสากลใน
ระบบ KPI (Key Performance Indicator) ดัชนีช้ีวัดผลการด�าเนินงาน ตั้งแต่ปีบัญชี 2555 จนถึงปีบัญชี 
2562 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการได้ ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อวัดผลการด�าเนินงานทุนหมุนเวียน 
โดยในปีบัญชี 2562 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเงิน 2) ด้านการสนองประโยชน์ต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านปฏิบัติการ 4) ด้านการบริหารพัฒนาทุนหมุนเวียน 5) ด้านการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง 6) การด�าเนินงานตามนโยบายรัฐ/
กระทรวงการคลัง จ�านวน 14 ตัวชี้วัด ปี 2562 โดยกรมบัญชีกลางและบริษัทผู้ประเมิน (บริษัททริสคอ
ปอเรชั่น จ�ากัด) ได้ประเมินผลการประเมินของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชประจ�าปี 2562 โดยมีรายละเอียด
คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 1

  ตารางท่ี 1 แสดงผู้ลัการประเมินของกองท้นคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืชประจำาปีบัญชี 2562

ตัวชี�วัดผู้ลัการดำาเนินงาน ผู้ลัการประเมิน (คำะแนนเต็มเท่ากับ 5)

ด้านที่ 1 การเงิน 5.00

 1.1 รายได้ของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช 5.00

ด้านที่ 2 การสนองประโยชน์ต่อผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5.00

 2.1 การจัดท�ารายงานวิเคราะห์ผู้ใช้บริการหลักเกณฑ์ 

  และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งทางตรงทางอ้อมของ 

  ทุนหมุนเวียน

5.00
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ตัวชี�วัดผู้ลัการดำาเนินงาน ผู้ลัการประเมิน (คำะแนนเต็มเท่ากับ 5)

 2.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 5.00

 2.3 จ�านวนชุมชนที่ได้รับการอบรมให้ความรู้กฎหมาย 

  คุ้มครองพันธุ์พืช และกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
5.00

ด้านที่ 3 การปฏิิบัติการ 5.00

 3.1 ระดับความส�าเร็จในการรวบรวมข้อมูลชุมชนที่มี

  การอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง
5.00

 3.2 ระดับความส�าเร็จของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 

  ในบทบาทของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชให้กับ 

  หน่วยงานต่างๆ 

5.00

ด้านที่ 4 การบริหารพัฒนาท้นหม้นเวียน 3.63

 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 3.44

 4.2 การตรวจสอบภายใน 5.00

 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 2.45

ด้านที่ 5 การปฏิิบัติงานของคำณะกรรมการบริหาร  

ผูู้้บริหารท้นหม้นเวียน พนักงาน แลัะลัูกจ้าง
4.23

 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียน 4.09

 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล 4.37

ด้านที่ 6 การดำาเนินงานตามนโยบายรัฐ/กระทรวงการคำลััง 5.00

 6.1 การใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติ ไม่มีการประเมินในตัวชี้วัดนี้

 6.2 การรายงานทางการเงิน 5.00

 6.3 การด�าเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจ่ายเงิน  

  และการรับเงินของทุนหมุนเวียนผ่านระบบ 

  อิเล็กทรอนิกส์

5.00

คำะแนนเฉล่ีัย 4.71
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 1. ด้านการเงิน

  รายได้ของกองท้นคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช

    เงินรายได้ที่เข้าสู่กองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ได้จากการรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รายได ้
ค่าธรรมเนียมออกหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ รายได้ค่าธรรมเนียมรายปี และรายได ้
จากข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52 ประจ�าปีบัญชี พ.ศ. 2562 

    ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสท่ี 4 (เดือนมกราคม–ธันวาคม 2562) กองทุนมีรายได้รวม  
เป็นเงิน 621,624.44 บาท มีรายละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 2 ดังนี้

  ตารางท่ี 2 แสดงรายได้กองท้นคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช ประจำาปี พ.ศ. 2562 (ท้นปีปฏิิทิน)

เดือน/ปี 2562 รายได้ (บาท)

มกราคม 82,211.70

กุมภาพันธ์ 79,800.00

มีนาคม 56,500.00

เมษายน 39,500.00

พฤษภาคม 34,100.00

มิถุนายน 59,300.00

กรกฎาคม 28,700.00

สิงหาคม 26,100.00

กันยายน 53,500.00

ตุลาคม 48,000.00

พฤศจิกายน 71,312.74

ธันวาคม 42,600.00

รวม 621,624.44

รายได้รวมสะสมจนถึงปี 2561 2,941,857.02

รายได้รวมสะสม 3,563,481.46

   ปัจจุบันกองทุนมีเงินรวมทั้งส้ินเป็นเงิน 3,563,481.46 บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่น 
สามพันส่ีร้อยแปดสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค์)
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 2. ด้านการสนองประโยชน์ต่อผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

  2.1 การจดัทำารายงานวเิคำราะห์ผูู้ใ้ช้บรกิารหลักั แลัะผูู้ม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทั�งทางตรงแลัะทางอ้อม

    จัดท�ารายงานวิเคราะห์ผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับกองทุนคุ ้มครองพันธุ ์พืช  
เรียบร้อยแล้ว และได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการบริหารความสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตร บทบาทของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทั้งทางตรงและทางอ้อมกับงานอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นในกรณีศึกษา 
ของชุมชนคุ้งบางกะเจ้า เม่ือวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบางกระสอบ อ�าเภอพระประแดง  
จังหวัดสมุทรปราการ
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  2.2 จำานวนชม้ชนทีไ่ด้การอบรมให้คำวามรู้กฎหมายค้้ำมคำรองพนัธ์ุ้์พชื แลัะกองทน้ค้้ำมคำรองพนัธ์ุ้์พชื

    กองทุนได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการด�าเนิน
งานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ประจ�าปี พ.ศ. 2562 จ�านวน 4 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

       คร้ังที่ 1 ณ ชุนชนต�าบลโคกมะกอก อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

       คร้ังที่ 2 ณ ชุมชนต�าบลเพ็กใหญ่ อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

       คร้ังที่ 3 ณ ชุมชนต�าบลหนองนกไข่ อ�าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

       คร้ังที่ 4 ณ ชุมชนต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

 3. ด้านการปฏิิบัติการ

  การรวบรวมข้อมูลัช้มชนท่ีมีการอน้รักษ์์พันธุ์้์พืชพื�นเมือง

    กองทนุคุม้ครองพนัธุพ์ชืได้ด�าเนนิงานรวบรวมข้อมลูชุมชนทีม่กีารอนรุกัษ์พนัธ์ุพชืพืน้เมอืง  

ในชุมชน โดยไม่ก�าหนดภาคในการรวบรวมข้อมูลชุมชน วัตถุประสงค์เพ่ือจัดท�าเป็นฐานข้อมูลชุมชน  
และพันธุ์พืชพื้นเมืองในชุมชน ที่ชุมชนได้มีการร่วมกันอนุรักษ์ และพัฒนาในชุมชนของตนเอง และเพื่อสร้าง 
เครือข่ายร่วมกับชุมชน เพ่ือค้นหาชุมชนที่มีศักยภาพเพื่อด�าเนินการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนชุมชน  
และส่งเสริมให้ชุมชนมีการพัฒนาพันธุ์พืชพ้ืนเมืองในชุมชนของตนเอง ให้เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 
ต่อไป เพื่อที่จะสามารถน�ามาจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง 
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยได้ออกส�ารวจและรวบรวมข้อมูลชุมชน จ�านวน 5 ชุมชน เรียบร้อยแล้ว ได้แก่

       1. ชุมชนบ้านพะโท ต�าบลแม่กิ๊ อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในชุมชน 
ได้ร่วมกนัอนรุกัษ์พนัธุพื์ชพ้ืนเมือง ได้แก่ มะนาวซาฮ้อส่า กล้วยน�า้ว้าป่า ไผ่หวาน สบูด่�า และฟักพืน้เมอืง เป็นต้น

       2. ชุมชนบ้านยางเปียง ต�าบลยางเปียง อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในชุมชน 
ได้ร่วมกนัอนรัุกษ์พนัธุพ์ชืพืน้เมอืง ได้แก่ กระเจีย๊บแดง กระเจีย๊บขาว ขงิพืน้บ้าน  ข้าวไร่ เช่น พนัธุบ์อืหน่อแท  
บือซูพะโล๊ะ และบือชอมี เป็นต้น

       3. ชุมชนบ้านป่าเส้า ต�าบลอุโมงค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าพูน ในชุมชนได้ร่วมกัน 
อนรุกัษ์พนัธุพ์ชืพืน้เมอืง ได้แก่ เชยีงดา ล�าไยเบ้ียวเขีย้ว เหงอืกปลาหมอ เสลดพังพอน ล้ินมงักร บอระเพด็  
และเพชรสังฆาต เป็นต้น

       4. ชุมชนบ้านเพ็กใหญ่ ต�าบลเพ็กใหญ่ อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น ในชุมชน 
ได้ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมือง ได้แก่ กระเพราะพื้นบ้าน บวบหอม พริกพ้ืนบ้าน ผักชีจีน ไหลแดง  
และข้าวโพดข้าวเหนียวหนองมะเขือ เป็นต้น

       5. ชุมชนบ้านสองพ่ีน้อง ต�าบลสองพี่น้อง อ�าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในชุมชน 
ได้ร่วมกันอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนเมือง ได้แก่ ต้นกระท่อมขี้หมู ต้นกระไพร ต้นปอ ต้นยางยูง ค้างคาวด�า  
และสมอพิเภก เป็นต้น 

    ได้ด�าเนินการเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของชุมชนขึ้นสู ่เว็บไซด์ของกองทุนคุ ้มครองพันธุ ์พืช  
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร เรียบร้อยแล้ว
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ภาพกิจกรรมของกองท้นคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช ประจำาปี 2562

การจัดฝึึกอบรมของกองท้นประจำาปี 2562
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กิจกรรมการสำารวจช้มชนบ้านพะโท อำาเภอข้นยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

  กระเจ๊ียบดอกขาว  ข้าวพันธุ์้์บือกี

  ฟักพ้ืนบ้าน

  มะนาวซาฮ้อส่า

  ข้าวพันธุ์้์บือซูแบะ

  กิจกรรมการสำารวจช้มชนบ้านพะโท   กล้วยป่า

กิจกรรมการสำารวจช้มชนบ้านยางเปียง อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

การสำารวจช้มชนของกองท้นคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืชประจำาปี 2562
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กิจกรรมการสำารวจช้มชนบ้านเพ็กใหญ่ อำาเภอพลั จังหวัดขอนแก่น

  ข้าวโพดข้าวเหนียวหนองมะเขือ

  ไหลัแดง  ต้นแจง
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การประช้มคำณะกรรมการกองท้น 
คำ้ม้คำรองพนัธุ์้พ์ชื คำรั�งที ่1/2562  เมือ่วนัท่ี  
18 เมษ์ายน 2562 ณ ห้องประช้มใหญ่  
ชั�น ๒ อาคำารศูนย์ปฏิิบัติการฝึึกอบรม 
แลัะถ่ายทอดเทคำโนโลัยี กรมวชิาการเกษ์ตร  
กร้งเทพฯ

การประช้มคำณะกรรมการกองท้นคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช คำรั�งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคำม 2562 
ณ ห้องประช้มสำานักคำ้้มคำรองพันธุ้์์พืช กรมวิชาการเกษ์ตร กร้งเทพฯ

การจัดประช้มคำณะกรรมการกองท้นคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืชประจำาปี 2562
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ผลการดำ�าเนินงาน 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

1. พันธุ้์์พืชขึ�นทะเบียน

 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 28 ก�าหนดให้ ผู้ใดประสงค ์
จะได้รับหนังสือรับรองพืชชนิดใดเป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน หรือพันธุ์พืชรับรอง ให้ยื่นค�าขอต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันที่ 30 ธันวาคม 2547

 การออกหนังสือขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช เป็นการบอกให้ทราบถึงลักษณะพันธุ์พืชที่มีความแตกต่าง 
จากพันธุ์อ่ืนทั่วไปในพืชชนิดเดียวกัน เจ้าของหรือผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชที่ต้องการน�าพันธุ์พืชมาขึ้นทะเบียน  
ให้ยื่นค�าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ 
เกษตร โดยแนบเอกสาร แจ้งชนิดพืช ชื่อพันธุ์ แหล่งที่มา/ประวัติของพันธุ์ และลักษณะประจ�าพันธุ์  
ตามที่กรมวิชาการเกษตรก�าหนด เมื่อผ่านการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่จะปิดประกาศโฆษณาเป็นเวลา 30 วัน  
หากไม่มีผู้ใดทักท้วง อธิบดีกรมวิชาการเกษตรจะออกหนังสือรับรอง (ภาคำผู้นวกที่ 6) ทั้งนี้ หนังสือรับรอง
พันธุ์พืชข้ึนทะเบียนฯ เปรียบเทียบได้กับบัตรประจ�าตัวพันธุ์พืชที่ได้จดแจ้งขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการ
เกษตร ผู้ได้รับหนังสือรับรองฯ จะไม่ได้รับสิทธิการคุ้มครองในแบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และ
หนังสือรับรองไม่ได้เป็นการรับรองลักษณะความดีเด่นของพันธุ์ที่รับรองนั้น

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมวชิาการเกษตร รบัค�าขอให้ออกหนงัสือรบัรองพันธ์ุพืชขึน้ทะเบยีนฯ  
ของสถาบันการศึกษา 31 ฉบับ เอกชน จ�านวน 5 ฉบับ หน่วยงานของรัฐ จ�านวน 45 ฉบับ เกษตรกร/ 
นักปรับปรุงพันธุ์ จ�านวน 33 ฉบับ รวมจ�านวน 114 ค�าขอ รายชื่อพันธุ์พืชที่ได้รับหนังสือรับรองพันธุ์พืช 
ขึ้นทะเบียน ในปีงบประมาณ 2562 จ�านวน 94 ฉบับ (ภาคำผู้นวกที่ 7) ได้แก่ แก้วกาญจนา 3 ฉบับ  
โกสน 5 ฉบับ ข้าหลวง (กลุ่มราชา) 1 ฉบับ ข้าหลวงฟิลิปปินส์ 1 ฉบับ ข้าว 9 ฉบับ คัลล่า ลิลลี่ 1 ฉบับ  
คีนัว 2 ฉบับ แค 1 ฉบับ ดอร์สทีเนีย 2 ฉบับ แตงกวา 7 ฉบับ แตงเทศ 1 ฉบับ ถั่วเขียว 5 ฉบับ  
ทเุรยีน 11 ฉบบั น้อยหน่า 1 ฉบบั เนคทาร ี1 ฉบบั ปาล์มน�า้มนั 2 ฉบบั พรพรหม 1 ฉบบั พรหมรกัษา 1 ฉบบั  
ฟรองชวัร์ 1 ฉบบั ฟักทอง 11 ฉบับ มะเขอืเทศ 1 ฉบับ มะดัน 2 ฉบับ มะปราง 1 ฉบับ มะยงชิด 2 ฉบบั  
มันส�าปะหลัง 1 ฉบับ ม้าเวียนลูกผสม 1 ฉบับ ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ประกายดาว) 5 ฉบับ ไม้ดอกสกุลขมิ้น  
(ลูกผสมกระเจียว) 2 ฉบับ ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา) 1 ฉบับ ยิมโนคาลีเ ซ่ียม 1 ฉบับ  
ล้ินมังกร 1 ฉบับ สบู่ด�า 2 ฉบับ ส้มเกลี้ยง 1 ฉบับ สะเดา 1 ฉบับ สับปะรด 1 ฉบับ สับปะรดหนาม 
ลูกผสม 1 ฉบับ อ้อย 2 ฉบับ และอัญชัน 1 ฉบับ
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ตัวอย่างพันธุ้์์พืชขึ�นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์้์พืช พ.ศ. 2518 ปีงบประมาณ 2562

ชนิดพืช กล้วยไม้ฟาแลนนอปซีสลูกผสม

ชื่อพันธุ์้์ พริ�นเซสมาเจนต้า (Princess Magenta)

โดย ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
(องค์การมหาชน) และมูลนิธิจุฬาภรณ์

ชนิดพืช อัญชัน

ชื่อพันธุ์้์ เทพรตัน์ไพลันิ 63

โดย กรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช ชายผ้าสีดา

ชื่อพันธุ์้์ ไรดนี (Rydeen)

โดย นางสาววรรณา พินิจไพฑูรย์

ชนิดพืช ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ประกายดาว)

ชื่อพันธุ์้์ รอพ์ฟ ดซีายร์ (RoPF Desire)

โดย มูลนิธิโครงการหลวง
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ชนิดพืช เนคทารีน

ชื่อพันธุ์้์ โกเมน 2

โดย มูลนิธิโครงการหลวง

ชนิดพืช ฝ้าย

   ชื่อพันธุ์้์ ตากฟ้า 7

โดย กรมวิชาการเกษตร

ชนิดพืช ทุเรียน

ชื่อพันธุ์้์ พวงพกา

โดย นางพวงพกา ยินสูตร

ชนิดพืช ฟักทอง 
ชื่อพันธุ์้์ ประกายดาวล้ัานนา

โดย มูลนิธิชัยพัฒนา
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2. พืชอน้รักษ์์ 

 พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ได้มีการแก้ไขและประกาศใช้พระราชบัญญัติพันธุ ์พืช  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 เหตุที่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เนื่องจากประเทศไทย 
ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ก�าลังจะสูญพันธุ ์  
(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) 
เม่ือวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2526 ซึ่งเจตนารมณ์ของอนุสัญญาไซเตส มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครอง 
พืชป่าและสัตว์ป่ามิให้สูญพันธุ์ มุ่งเน้นที่การควบคุมการค้าระหว่างประเทศ โดยใช้ระบบหนังสืออนุญาต 
ในการควบคุม ก�ากับ ดูแลการค้าระหว่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนินงานอนุสัญญาไซเตสด้านพืช 
ในบญัชแีนบท้ายอนสุญัญาฯ จึงได้มกีารแก้ไขและเพิม่เตมิมาตราทีเ่กีย่วกบัพชืในบัญชแีนบท้ายอนสุญัญาไซเตส  
ประกอบด้วยมาตรา 3 มาตรา 29 ทว ิมาตรา 29 ตร ีมาตรา 29 จตัวา มาตรา 39 ตร ีและมาตรา 61 ทวิ

 การด�าเนนิงานในส่วนของพชือนรัุกษ์ ตามพระราชบัญญัตพัินธ์ุพืช พ.ศ. 2518 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเตมิ  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

 2.1 การออกหนังสืออน้ญาตพืชอน้รักษ์์

  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ก�าหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่าน 
พืชอนุรักษ์และซากของพืชอนุรักษ์ เว้นแต่ได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีหรือผู ้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  
(การน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านพืชอนุรักษ์ และซากของพืชอนุรักษ์ต้องมีหนังสืออนุญาตไซเตส) 

  ขั้นตอนการขอหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์ ผู ้ประสงค์ขอหนังสืออนุญาตจะย่ืนแบบค�าขอ 
หนังสืออนุญาต (แบบ พ.พ. 13) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมพืชอนุรักษ์ที่จะส่งออก น�าเข้า หรือน�าผ่าน  
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารและพืชถูกต้องเรียบร้อย จึงออกหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์ให้แก ่
ผู้ประสงค์ขอหนังสืออนุญาต (ภาคำผู้นวกท่ี 8)

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ควบคุม ก�ากับ ดูแล การน�าเข้า ส่งออก น�าผ่านพืชอนุรักษ ์
และซากพืชอนุรักษ์ โดยออกหนังสืออนุญาตจ�านวนทั้งสิ้น 9,594 ฉบับ ดังนี้

   1. หนังสืออนุญาตส่งออกพืชอนุรักษ์ จ�านวน 4,550 ฉบับ

   2. หนังสืออนุญาตน�าเข้าพืชอนุรักษ์ จ�านวน 267 ฉบับ

   3. หนังสืออนุญาตน�าผ่านพืชอนุรักษ์ จ�านวน 579 ฉบับ

   4. หนังสือรับรองการส่งออกพืชลูกผสม จ�านวน 4,198 ฉบับ

  รายละเอียดพืชอนุรักษ์ 10 ชนิดสูงสุด ที่มีการน�าเข้า ส่งออก น�าผ่าน และหนังสือรับรอง 
พืชลูกผสม ปรากฏิในภาคำผู้นวกท่ี 9

 2.2 การขึ�นทะเบียนสถานท่ีเพาะเลีั�ยงพืชอน้รักษ์์ แลัะแปลังปลูักไม้กฤษ์ณา

  พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 ก�าหนดไว้ว่า ผู้ใดมีความประสงค์เพาะขยายพันธุ์เทียม 
พืชอนุรักษ์เพื่อการค้า ต้องขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษ์กับกรมวิชาการเกษตร เพ่ือเป็นการ 
ควบคุมแหล่งที่มาของพืชอนุรักษ์ที่ท�าการค้าว่าไม่ได้มีการน�ามาจากธรรมชาติ และเพื่อให้แน่ใจว่าการท�า 
การค้าพืชอนุรักษ์นั้นจะไม่ส่งผลกระทบกับประชากรในธรรมชาติ ไม่ให้อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ 
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  ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ เกษตรกรผู้ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียน 
ยื่นค�าขอขึ้นทะเบียน (แบบ พ.พ. 15) และบัญชีประกอบแบบค�าขอ พร้อมหลักฐานตามที่ระบุไว้ต่อพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ เม่ือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารถูกต้องเรียบร้อย จึงออกใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนสถานท่ี 
เพาะเล้ียงพืชอนุรักษ์ และส่งให้แก่ผู้ยื่นค�าขอ (ภาคำผู้นวกที่ 10)

  ปัจจุบันมีผู้ได้รับการข้ึนทะเบียนสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษ์เพื่อการค้าทั้งส้ิน 294 ราย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนินการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพื่อการค้า จ�านวน  
30 ฉบับ ดังนี้

   1. สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กลุ่มกล้วยไม้ จ�านวน 8 ราย

   2. สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กลุ่มกระบองเพชรและพืชอวบน�้า จ�านวน 15 ราย

   3. สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กลุ่มปรง จ�านวน 2 ราย

   4. สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กลุ่มพืชกินแมลง จ�านวน 2 ราย

   5. สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์กลุ่มอื่นๆ จ�านวน 2 ราย

  ต่ออายุใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพื่อการค้าจ�านวน 14 ฉบับ  
และออกใบส�าคัญการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ ประเภทไม้กฤษณาจ�านวน 21 ฉบับ



52 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตรรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตร

 2.3 การตรวจสอบติดตามแหลั่งท่ีมาที่ถูกต้องตามกฎหมายของพืชอน้รักษ์์

  เพื่อให้การควบคุม ก�ากับดูแล ติดตามแหล่งท่ีมาที่ถูกต้องตามกฎหมายของพืชอนุรักษ์ 
ที่มีการส่งออก และเป็นการตรวจสอบชนิดพืชอนุรักษ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนว่า ถูกต้อง ตรงตามที่ได้รับ 
การขึ้นทะเบียนและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และวิธีการ 
ขยายพันธุ์เทียม และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน 
สถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และยังเป็นการศึกษาศักยภาพ 
ในการขยายพนัธุเ์ทียมพืชอนรัุกษ์เพ่ือการส่งออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนนิการออกตรวจสถานที ่
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจ�านวน 28 แห่ง พร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าเพื่อให้เป็นไปตาม 
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยง 
พืชอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518
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 2.4 การจำาแนกพืชของกลัาง

  ส�านกัคุม้ครองพันธุพื์ช ได้ให้ความร่วมมือในการช่วยพสูิจน์ชนดิพชืของกลาง ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนินการจ�าแนกพืชอนุรักษ์ของกลาง 5 ครั้ง ดังนี้

   1. วันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตรวจพิสูจน์จ�าแนกชนิดกล้วยไม้ป่าของกลางแก่กรมป่าไม้  
จากการจับกุมบริเวณตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ�านวน 3 คดี ได้แก่ คดีอาญาที่ 256/2561  
คดีอาญาที่ 257/2561 และคดีอาญาที่ 258/2561

   2. วนัที ่18 กรกฎาคม 2562 ตรวจพิสูจน์จ�าแนกชนดิกล้วยไม้ป่าของกลางแก่กรมป่าไม้  
จากการจับกุมบริเวณตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร จ�านวน 2 คดี ได้แก่ คดีอาญาที่ 137/2562  
และคดีอาญาที่ 137/2562

   3. วันที่ 19 กันยายน 2562 น�าเข้าต้นกระบองเพชร จ�านวน 9 ต้น จากประเทศญี่ปุ่น  
โดยไม่มีหนังสืออนุญาตไซเตส ณ ด่านตรวจพืชไปรษณีย์

   4. วันที่ 26 กันยายน 2562 น�าเข้าต้นกระบองเพชร จ�านวน 314 ต้น จากประเทศ 
เวยีดนาม โดยไม่มใีบรบัรองสขุอนามยัพชื และหนังสอือนญุาตไซเตส ณ ด่านตรวจพชืท่าอากาศยานเชยีงใหม่

   5. วันที่ 27 กันยายน 2562 น�าเข้าต้น Agave vitoriae–reginae จ�านวน 2 ต้น  
จากประเทศอินโดนีเซีย โดยไม่มีหนังสืออนุญาตไซเตส ณ ด่านตรวจพืชไปรษณีย์
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 รายงานผลการดำ�าเนินงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดำ�าริ  

สมเด็ำจพระเทัพรัตนราชสุดำาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)  

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช  

กรมวิชาการเกษตร

 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ให้ความร่วมมือกับกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
ในการสนองงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาอย่างสม�่าเสมอ โดยให้ความส�าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความ 
หลากหลายทางพันธุกรรมพืช รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชในประเทศไทย 
และเกบ็รกัษาไว้เป็นรูปแบบของตวัอย่างพรรณไม้อ้างองิ และฐานข้อมลูพรรณไม้แห้ง ในพพิธิภณัฑ์พชืกรงุเทพ  
มีการดูแลรักษาและการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถเป็นส่ือและช่องทางในการศึกษาและ
พัฒนางานวิจัยในด้านอนุกรมวิธานพืชรวมทั้งการด�าเนินงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งขั้นตอนการขอส่ง 
ตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในงานวิจัยเพ่ือเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ปรากฏิในภาคำผู้นวกที่ 11

 ส�าหรับการด�าเนินงานสนองพระราชด�าริในโครงการ อพ. สธ. โดยส�านักคุ ้มครองพันธุ์พืช  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด�าเนินการซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม ดังนี้

   1. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ส�านักคุ้มครอง
พันธุ์พืช ด�าเนินภารกิจในการจัดท�าฐานข้อมูล
พรรณไม้แห ้งที่ เ ก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืช
กรุงเทพ โดยเป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยด ้านความหลากหลายและ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
ในประเทศไทย เพือ่ประโยชน์ส�าหรบัการศกึษา  
ด้านอนุกรมวิธาน และการอ้างอิงจากข้อมูล
ตัวอย่างพรรณไม้ โดยกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร ์

และพิพิธภัณฑ์พืช ดูแลรับผิดชอบ ด�าเนินการ 
ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 หลังจากที่ด�าเนินการปรับปรุงระบบ 
การกรอกข้อมูล จากเดิมเป็นโปรแกรมส�าหรับการ
บันทกึข้อมลูตวัอย่างพรรณไม้อ้างองิโดยเฉพาะ หรอื 
BRAHMS (Botanical Research and Herbarium 
Management System) เพื่อให้เกิดความสะดวก 
ในการบันทกึข้อมลูอย่างเป็นระบบมากย่ิงขึน้ สามารถ 
ด�าเนนิการบันทกึข้อมลูลงในระบบฐานข้อมลูตวัอย่าง 
พรรณไม้แห้งได้เพ่ิมขึ้น มากกว่า 12,000 ข้อมูล  
และสามารถสบืค้นรวมถงึแก้ไขข้อมลูได้อย่างสะดวก 
มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อเตรียมการส�าหรับการพัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลให้สามารถสืบค้นและใช้ประโยชน์ 
จากข้อมลูตวัอย่างพรรณไม้อ้างองิแบบระบบออนไลน์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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   2. กิจกรรมสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

    การศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
ในประเทศไทย รวมถงึการบริหารจดัการตวัอย่างพรรณไม้อ้างองิและฐานข้อมลูพรรณไม้แห้งในพพิธิภณัฑ์พืช 
กรุงเทพ นอกจากเป็นการด�าเนินงานด้านอนุกรมวิธานพืช ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร ์
และพิพิธภัณฑ์พืชแล้ว พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพยังเป็นสถานที่ส�าหรับศึกษาหาความรู ้ด ้านพรรณไม  ้
ในประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ในภูมิภาคหรือในกลุ ่มชาติพันธุ ์ต ่างๆ โดยกลุ ่มวิจัย 
พฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช ให้บริการแนะน�าการสืบค้นข้อมูลจากตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ให้บริการการ 
จ�าแนกและระบุชื่อของพรรณไม้ ซึ่งขั้นตอนการขอรับบริการตรวจสอบพรรณไม้ (Plant identification)  
และขอหมายเลขอ้างอิงงานวิจัย (BK Number) ปรากฏิในภาคำผู้นวกที่ 12

    2.1  การถ่ายทอดความรู้ด้านพรรณไม้โดยการจัดท�ากระดานข่าว งานวิจัยใช้ได้จริง :  
พืชสมุนไพร พืชอาหาร ลงในเว็ปไซต์ของส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ในหัวข้อพรรณไม้ที่น่าสนใจ เพ่ือให้ความรู ้
ด้านพรรณไม้การใช้ประโยชน์ที่เป็นข้อมูลจากการศึกษาวิจัย นอกจากได้รู ้จักพรรณไม้และได้รับความรู ้
เพ่ิมข้ึนแล้ว ยังมุ่งหวังให้ประชาชนเกิดความเพลิดเพลิน และมีจิตใจอ่อนโยน ส่งให้เกิดความตระหนักคิด 
ในการใช้ทรัพยากรพืชพรรณอย่างรู ้คุณค่าและมีขอบเขต เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างจิตส�านึก 
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต่อไป

กระดานข่าวพรรณไม้ “งานวิจัย ใช้ได้จริง : พืชสม้นไพร พืชอาหาร” 

ให้ข้อมูลัการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชพรรณเป็นประจำาท้กสัปดาห์ รวม 48 ข้อมูลั
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    2.2   ส�านักคุ ้มครองพันธุ ์พืช มอบหมายให้กลุ ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช  
ด�าเนินการจัดฝึกอบรม การวิจัยพฤกษศาสตร์พื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากร 
พันธุกรรมพืชในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านพะโท ต�าบลแม่ก๊ิ อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
ระหว่างวันที่ 8–9 มิถุนายน 2562

การวิจัยพฤกษ์ศาสตร์พื�นบ้านเพื่อการอน้รักษ์์แลัะการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรพันธุ์้กรรมพืชในท้องถิ่น 

อย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านพะโท ตำาบลัแม่กิ๊ อำาเภอข้นยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันท่ี 8–9 มิถ้นายน 2562

กระดานข่าวพรรณไม้  

“งานวิจัย ใช้ได้จริง : พืชสม้นไพร พืชอาหาร” 

รวบรวมข้อมูลัคำวามรู้ในการใช้ประโยชน์จาก 

พรรณไม้ชนิดต่างๆ จากท้กภูมิภาคำ  

ทั�งด้านอาหารแลัะพืชสม้นไพร
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อย่างยั่งยืน ณ หมู่บ้านพะโท ตำาบลัแม่กิ๊ อำาเภอข้นยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันท่ี 8–9 มิถ้นายน 2562
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    2.3   ให้ความอนุเคราะห์ บรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3/4  
และคุณครูผู้รับผิดชอบดูแลนักเรียนโรงเรียนโสมาภา จ�านวน 22 คน เข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ  
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร พร้อมทั้งร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงจาก 
การเรียนรู้นอกห้องเรียนในหัวข้อ “ใบไม้” วันที่ 2 สิงหาคม 2562

กิจกรรมเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้นอกห้องเรียนในหัวข้อ “ใบไม้” วันท่ี 2 สิงหาคำม 2562
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    2.4   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร กับรายการ  
ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร ให้ข้อมูลด้านประวัติความเป็นมา การด�าเนินงาน การให้บริการ พร้อมทั้ง 
ประชาสัมพันธ์เนื่องในโอกาสครบร้อยปี พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2563 นี้ (ออกอากาศวันที่  
20 กรกฏาคม 2562)
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การดำ�าเนินงานวิจัย

 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ ์พืชภายใต้พระราชบัญญัติคุ ้มครองพันธุ ์พืช  
 พ.ศ. 2542 

 โครงการวิจัยและพัฒนาการควบคุมการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืชอนุรักษ์และพืชท่ีใกล ้
 สูญพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

 โครงการวิจัยการศึกษาสถานภาพพืชหายากของพืชในกลุ่มคล้ายเฟิน และพืชวงศ์พลับพลึง 
 ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพันธุ์อันเนื่องมาจากการค้า

 โครงการวิจัยความหลากหลาย การตรวจวิเคราะห์จ�าแนกชนิดและการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช 
 พื้นเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพใช้ประโยชน์ในอนาคต เพ่ือประโยชน์ด้านการคุ ้มครองพันธุ ์พืช  
 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

 โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชที่มีศักยภาพในพื้นที่ชุ่มน�้าเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรและ 
 อุตสาหกรรม
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โคำรงการวิจัยแลัะพัฒนาระบบการคำ้ ้มคำรองพันธุ้์์พืชภายใต้พระราชบัญญัต ิ

คำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช พ.ศ. 2542

หัวหน้าโคำรงการ  นางสาวธิดากุญ แสนอุดม

ระยะเวลัาท่ีดำาเนินการ ปีที่เร่ิมต้น ตุลาคม 2561 ปีที่สิ้นสุด กันยายน 2564

 โครงการวิจัยนี้ประกอบด้วย 11 การทดลอง โดยในปี 2562 มีงานวิจัยที่สิ้นสุด 2 การทดลอง  
และอยู่ระหว่างด�าเนินการ 9 การทดลอง ดังนี้

งานวิจัยที่สิ�นส้ด

 การทดลัอง  การศึกษ์าเพื่อพัฒนาหลัักเกณฑ์แลัะวิธีุ์การตรวจสอบพันธุ์้์อ้อยักษ์์ 

 หัวหน้าการทดลัอง นายปณิพัท กฤษสมัคร

 บทคำัดย่อ

 อ้อยักษ์ (Arundo donax L.) เป็นพืชมีศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ ได้ ในประเทศไทย  
คณะกรรมการคุม้ครองพนัธุพื์ช จงึเสนอต่อรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพือ่ประกาศก�าหนดให้  
อ้อยักษ์เป็นพืชท่ีนักปรับปรุงพันธุ์สามารถยื่นขอรับความคุ้มครองพันธุ์ใหม่ได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง 
พนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542 โดยอ้อยกัษ์ได้รบัการประกาศให้เป็นชนดิพืชทีไ่ด้รบัความคุม้ครองตามพระราชบัญญัตฯิ  
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เพ่ือเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการด�าเนินงานด้านการจดทะเบียนคุ้มครอง 
พันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมาย จึงได้ท�าการศึกษาวิจัยโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของอ้อยักษ์ โดยด�าเนินการศึกษาวิจัยเอกสารและข้อมูลที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศในด้านกฎระเบยีบ หลกัเกณฑ์และวธิกีารทีใ่ช้ในการตรวจสอบพนัธุใ์หม่ของสหภาพการคุม้ครอง 
พันธุ์พืชใหม่ และได้ศึกษาหลักเกณฑ์การตรวจสอบของพืชอ้อย และพืชหญ้าเนเปียร์เป็นตัวอย่าง เนื่องจาก 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบของพืชอ้อยักษ์ยังไม่มีการประกาศใช้ในสหภาพการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ศึกษา 
เอกสารและข้อมลูเก่ียวกับลกัษณะทางพฤกษศาสตร์และลกัษณะทางสณัฐานวทิยา พนัธุแ์ละความหลากหลาย 
ทางพันธุกรรม ตลอดจนการขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์อ้อยักษ์ โดยเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของอ้อยกัษ์ในแหล่งเพาะปลกู และแปลงรวบรวมพนัธุอ้์อยกัษ์ ณ แปลงรวบรวมพนัธุ์ 
ตามธรรมชาตใินแหล่งต่างๆ เช่น ในจงัหวดัขอนแก่น จงัหวัดเชียงใหม่ จงัหวัดก�าแพงเพชร จงัหวัดหนองคาย  
และจากแปลงรวบรวมพันธุ์ของบริษัทแอดวานซ์ อาเช่ียน จ�ากัด เพ่ือน�าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห ์
องค์ความรูท้ีไ่ด้จากการศกึษาลกัษณะประจ�าพนัธุข์องอ้อยกัษ์ น�ามายกร่างหลกัเกณฑ์การตรวจสอบลกัษณะ 
ประจ�าพันธุ์ของอ้อยักษ์ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้านพืชอ้อยักษ์ รับฟังความคิดเห็น 
ต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว แล้วน�าความคิดเห็นนั้นมาวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและ 
มปีระสทิธภิาพในการตรวจสอบยิง่ขึน้ จากนัน้ได้ทดสอบใช้ร่างหลักเกณฑ์ฯ ตรวจประเมนิและบันทกึลักษณะ 
ของพันธุ์อ้อยักษ์ในแปลงรวบรวมพันธุ์อ้อยักษ์ ณ แปลงรวบรวมพันธุ์ของบริษัทแอดวานซ์ อาเชี่ยน จ�ากัด  
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จังหวัดหนองคาย และสุดท้ายได้ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ�าพันธุ์พันธุ์พืชใหม ่
ของอ้อยักษ์ ประกอบด้วย ลักษณะประจ�าพันธุ์ 34 ลักษณะ และได้ข้อมูลพันธุ์อ้อยักษ์จ�านวน 10 พันธุ์  
ผลส�าเรจ็จากการศกึษาคร้ังนี ้ ได้น�าไปก�าหนดเป็นกฎระเบียบ ได้แก่ ระเบียบกรมวิชาการเกษตร และประกาศ 
กรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ของชนิดพืช 
อ้อยักษ์
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 การทดลัอง  การศึกษ์าเพื่อพัฒนาหลัักเกณฑ์แลัะวิธีุ์การตรวจสอบพันธุ์้์หญ้ารูซี่ 

 หัวหน้าการทดลัอง นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน

 บทคำัดย่อ

 ท�าการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพื่อร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์หญ้ารูซ่ี  
โดยศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard.)  
หญ้ารูซี่ลูกผสม ได้แก่ หญ้ามูลาโต้ (B. brizantha x B. ruziziensis) หญ้ามูลาโต้ 2 (B. ruziziensis x  
B. decumbens x B. brizantha) และพืชใกล้เคียงในสกุลเดียวกัน ได้แก่ หญ้าซิกแนลตั้ง (B. brizantha)  
หญ้าซกิแนลนอน (B. decumbens) และหญ้าซิกแนลเล้ือย (B. humidicola) ศึกษาวิธีการเก็บข้อมลูลักษณะ 
ตามช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ ์พืชใหม่ของหญ้ารูซี่  
ตามแนวทางของสหภาพระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Union for the  
Protection of New Varieties of Plants; UPOV) ที่ประกอบด้วยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่  
จ�านวน 21 ลักษณะ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์หญ้ารูซี่ หญ้ารูซี่ลูกผสม  
และพชืใกล้เคียงในสกุลเดยีวกัน ทีไ่ด้จากการศกึษาในภาคสนาม ณ ศนูย์วจิยัและพฒันาอาหารสตัว์นครราชสมีา  

จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย จังหวัดหนองคาย รวมจ�านวน 21 พันธุ์  
น�าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหญ้ารูซี่ จ�านวน 21 ลักษณะ  
ประกอบด้วยลักษณะต้น ไหล ใบ ช่อดอกและดอก จากนั้นจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิที่ม ี
ประสบการณ์และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหญ้ารูซี่ เพ่ือพิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว   
และทดลองใช้ร่างหลกัเกณฑ์ทีไ่ด้จากการประชมุ บันทกึข้อมลูลักษณะทางพฤกษศาสตร์ในแปลงปลูกรวบรวม 
พันธุ์พืชสกุล Brachiaria ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อระบ ุ
พนัธุต์วัอย่างทีใ่ช้ส�าหรบัการอ้างองิในการตรวจสอบพนัธ์ุหญ้ารซูี ่ พร้อมทัง้ยกร่างคูม่อืการตรวจสอบลักษณะ 
ประจ�าพันธุ์หญ้ารูซ่ี ส�าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์พืช และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ได้น�าไปใช้ประโยชน์ในด้านการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ต่อไป
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งานวิจัยต่อเนื่อง

 การทดลัอง  การศึกษ์าเพื่อพัฒนาหลัักเกณฑ์แลัะวิธีุ์การตรวจสอบพันธุ์้์กลั้วยไม ้
    สก้ลัซิมบิเดียม 

 หัวหน้าการทดลัอง นางสาวรุ่งทิวา ธน�าธาตุ

 ผู้ลัการดำาเนินงาน

 ด�าเนินการเก็บข้อมูลในงานประกวดกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สวนเกษตรกร  
จงัหวดักระบี ่ศนูย์วจิยัพชืสวนเชยีงราย จงัหวัดเชียงราย และศูนย์วิจยัเกษตรทีสู่งเพชรบูรณ์ ได้ข้อมลูแนวทาง 
การจัดท�าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม และเพิ่มข้อมูลในตาราง 
ลกัษณะประจ�าพนัธุ ์(Table of Characteristics) โดยจ�าแนกส่วนประกอบ (Organ) ของกล้วยไม้สกลุซมิบเิดียม  
ได้ดังนี้ ล�าลูกกล้วย (Pseudobulb) ใบ (Leaf) ช่อดอก (Inflorescence) ก้านช่อดอก (Peduncle)  
ดอก (Flower) ประกอบด้วย กลีบดอก (Petal) กลีบเลี้ยงด้านบน (Dorsal sepal) กลีบเลี้ยงด้านข้าง  
(Lateral sepal) ปาก (Lip) และเส้าเกสร (Colum) เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น ก�าหนดพันธุ์ตัวอย่างในช่อง 

พันธุ์ตัวอย่างได้ 15 ลักษณะ และจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ด้านกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม  
ซ่ึงที่ประชุมมีการแก้ไขตารางบันทึกลักษณะประจ�าพันธุ์ และได้ก�าหนดลักษณะที่ใช้ในการจ�าแนกพันธุ์ได ้
ทั้งหมด 106 ลักษณะ
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 การทดลัอง  การศึกษ์าเพื่อพัฒนาหลัักเกณฑ์แลัะวิธีุ์การตรวจสอบพันธุ์้์กลั้วยไม ้
    สก้ลัรองเท้านารี

 หัวหน้าการทดลัอง นางสาวรุ่งทิวา ธน�าธาตุ

 ผู้ลัการดำาเนินงาน

 ด�าเนินการเก็บข้อมูลในงานประกวดกล้วยไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ สวนเกษตรกร  
จังหวัดกระบ่ี ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จังหวัดเชียงราย งานรักษ์เหลืองจันท์ จังหวัดจันทบุรี ได้ข้อมูล 
แนวทางการจัดท�าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี และเพิ่มข้อมูล 
ในตารางลักษณะประจ�าพันธุ์ (Table of Characteristics) โดยจ�าแนกส่วนประกอบ (Organ) ของกล้วยไม ้
สกลุรองเท้านาร ีได้ดงันี ้ล�าต้น (Stem) ใบ (Leaf) ใบประดับ (Bract) ช่อดอก (Inflorescence) ก้านช่อดอก  
(Peduncle) ดอก (Flower) กลีบใน (Petal) กลีบนอกบน (Dorsal sepal) กลีบนอกล่าง (Lateral sepal)  
หรือกลีบเล้ียงเชื่อมกัน (Synsepal) กระเป๋า/ปาก (Pouch) เส้าเกสร ประกอบด้วย เกสรตัวเมีย (Anther)  
ปลายเกสรตัวเมีย (Stigma) และแผ่นโล่ปลายเส้าเกสร (Staminode) เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น และก�าหนด 
พันธุ์ตัวอย่างในช่องพันธุ์ตัวอย่างได้ 20 ลักษณะ และจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีม ี

ความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้สกุลรองเท้านารีเพ่ือพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์
กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี ซ่ึงที่ประชุมมีการแก้ไขตารางบันทึกลักษณะประจ�าพันธุ์ และได้ก�าหนดลักษณะ
ที่ใช้ในการจ�าแนกพันธุ์ได้ ทั้งหมด 102 ลักษณะ
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 การทดลัอง  การศึกษ์าเพื่อพัฒนาหลัักเกณฑ์แลัะวิธีุ์การตรวจสอบพันธุ์้์ว่านสี่ทิศ 

 หัวหน้าการทดลัอง นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ

 ผู้ลัการดำาเนินงาน

 ด�าเนินการเก็บข้อมูลที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย ศูนย์บริการ 
การพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ข้อมูลแนวทาง 
การจัดท�าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ว่านส่ีทิศ และเพ่ิมข้อมูลในตารางลักษณะ 
ประจ�าพันธุ์ (Table of Characteristics) โดยจ�าแนกส่วนประกอบ (Organ) ของว่านส่ีทิศ ได้ดังนี้  
ช่อดอก (Inflorescence) ก้านช่อดอก (Peduncle) ดอกย่อย (Floret) กลีบรวม (tepal) เกสรเพศผู้  
(stamen) เกสรเพศผู้เป็นหมันที่มีรูปร่างคล้ายกลีบดอก (petaloid staminode) และเกสรเพศเมีย (pistil)  
เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น และก�าหนดพันธุ์ตัวอย่างในช่องพันธุ์ตัวอย่างได้ 20 ลักษณะ และจัดประชุม 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านว่านสี่ทิศเพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ว่านสี่ทิศ และได้ก�าหนดลักษณะที่ใช้ในการจ�าแนกพันธุ์ได้ ทั้งหมด 40 ลักษณะ
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  การทดลัอง  การศึกษ์าเพื่อพัฒนาหลัักเกณฑ์แลัะวิธีุ์การตรวจสอบพันธุ้์์หม้อข้าว 
    หม้อแกงลิัง  

 หัวหน้าการทดลัอง นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ

 ผู้ลัการดำาเนินงาน

 ด�าเนินการเก็บข้อมลูที ่สวนเกษตรกร จังหวดัระยอง กระบ่ี ได้ข้อมลูแนวทางการจัดท�าและพฒันา 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง และเพิ่มข้อมูลในตารางลักษณะประจ�าพันธุ์  
(Table of Characteristics) โดยจ�าแนกส่วนประกอบ (Organ) ของหม้อข้าวหม้อแกงลิง ได้ดังน้ี ล�าต้น  
(Stem) ใบ (Leaf) มือจับ (Tendril) หม้อล่าง (Lower pitcher) หม้อบน (Upper pitcher) ปีก (Wing)  
ปาก (Peristome/lip) ฝา (Operculum/lid) เดือย (Spur) เกสรเพศผู้ (Stamen) และเกสรเพศเมีย (Pistil)  
เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น และก�าหนดพันธุ์ตัวอย่างในช่องพันธุ์ตัวอย่างได้ 10 ลักษณะ และจัดประชุม 
ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู ้ความเช่ียวชาญด้านหม้อข้าวหม้อแกงลิงเพ่ือพิจารณา 
ร่างหลกัเกณฑ์และวธิกีารตรวจสอบพนัธุห์ม้อข้าวหม้อแกงลงิ และได้ก�าหนดลกัษณะทีใ่ช้ในการจ�าแนกพนัธุไ์ด้  
ทั้งหมด 65 ลักษณะ
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 การทดลัอง  การศึกษ์าเพื่อพัฒนาหลัักเกณฑ์แลัะวิธุ์ีการตรวจสอบพันธุ์้์อะโวคำาโด

 หัวหน้าการทดลัอง นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์

 ผู้ลัการดำาเนินงาน

 ด�าเนนิการเกบ็ข้อมลูจ�านวน 5 แหล่ง ได้แก่ โครงการหลวงปางอุง๋ อ�าเภอแม่แจ่ม จงัหวัดเชียงใหม่  
ศนูย์วจิยัและพฒันาการเกษตร จงัหวดัตาก ศูนย์วิจยัการเกษตรทีสู่งเพชรบูรณ์ จงัหวัดเพชรบูรณ์ อ�าเภอภเูรอื  
จังหวัดเลย และอ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้ข้อมูลแนวทางการจัดท�าและพัฒนาหลักเกณฑ์และ 
วิธีการตรวจสอบพันธุ์อะโวคาโด และเพิ่มข้อมูลในตารางลักษณะประจ�าพันธุ์ (Table of Characteristics)  
โดยจ�าแนกส่วนประกอบ (Organ) ของอะโวคาโดได้ดังนี้ ล�าต้น (Stem) ใบ (Leaf) ช่อดอก (Inflorescence)  
และผล (Fruit) เพื่อให้ครอบคลุมมากข้ึน และก�าหนดพันธุ์ตัวอย่างในช่องพันธุ์ตัวอย่างได้ 5 ลักษณะ  
และจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอะโวคาโดเพื่อพิจารณา 
ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์อะโวคาโดและได้ก�าหนดลักษณะที่ใช้ในการจ�าแนกพันธุ ์ได้  
ทั้งหมด 57 ลักษณะ
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 การทดลัอง  การศึกษ์าเพื่อพัฒนาหลัักเกณฑ์แลัะวิธีุ์การตรวจสอบพันธุ์้์อินทผู้ลััม 

 หัวหน้าการทดลัอง นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์

 ผู้ลัการดำาเนินงาน

 ด�าเนินการเก็บข้อมูลจ�านวน 7 แหล่ง ได้แก่ สวนอินทผลัม จังหวัดเชียงใหม่ นนทบุรี ฉะเชิงเทรา  
เพชรบูรณ์ และกาญจนบุรี จ�านวน 2 แปลง จังหวัดนครราชสีมา ได้ข้อมูลแนวทางการจัดท�าและพัฒนา 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์อินทผลัมและเพิ่มข้อมูลในตารางลักษณะประจ�าพันธุ์ (Table of  
Characteristics) โดยจ�าแนกส่วนประกอบ (Organ) ของอนิทผลัมได้ดังนี ้ล�าต้น (Stem) ใบ (Leaf) ช่อดอก  
(Inflorescence) ผล (Fruit) และเมล็ด (Seed) เพื่อให้ครอบคลุมมากขึ้น และก�าหนดพันธุ์ตัวอย่างในช่อง 
พันธุ์ตัวอย่างได้ 5 ลักษณะ และจัดประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ 
ด้านอินทผลัม เพื่อพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์อินทผลัมและได้ก�าหนดลักษณะที่ใช้ 
ในการจ�าแนกพันธุ์ได้ ทั้งหมด 36 ลักษณะ
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 การทดลัอง  ศึกษ์าพฤติกรรมแลัะลัักษ์ณะของการจัดหาแลัะใช้เมลั็ดพันธุ้์์พืชของ 
    เกษ์ตรกรในกล้ั่มพืชไร่ พืชผู้ัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผู้ลั พืชอาหารสัตว์  
    แลัะพืชให้เนื�อไม้ 

 หัวหน้าการทดลัอง นางสาวธิดากุญ แสนอุดม

 ผู้ลัการดำาเนินงาน

 ลงพืน้ทีเ่กบ็ข้อมลูโดยจัดท�าแบบสอบถาม ในกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรทีป่ลกูพชืส�าคัญทางเศรษฐกิจ  
ได้แก่ กลุ่มพืชไร่ (ข้าว ข้าวโพด มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน อ้อย ถ่ัวเหลือง) กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ  
(กล้วยไม้สกุลหวาย ปทุมมา ชวนชม) กลุ่มไม้ผล (ฝรั่ง มะละกอ มะม่วง ทุเรียน) กลุ่มพืชผัก (พริก  
มะเขือเทศ ฟักทอง) กลุม่พชืใช้เนือ้ไม้ (ยคูาลปิตสั) และหญ้าอาหารสัตว์ (หญ้าเนเปียร์) ในพ้ืนทีจ่งัหวัดนครปฐม  
ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา จันทบุรี เชียงใหม่ และอุบลราชธานี ได้ข้อมูลการจัดหาและการใช้เมล็ดพันธุ์พืช  
ของเกษตรกร จ�านวน 120 ราย ในแต่ละกลุ่ม และลงพ้ืนที่ประชุมหารือกับเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค  
และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมและลักษณะของการจัดหาและการใช้เมล็ดพันธุ์พืชของเกษตรกรที่ได้จาก 
แบบสอบถาม
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 การทดลัอง  ศึกษ์าแลัะสร้างช้มชนต้นแบบเพื่อการจดทะเบียนพันธุ้์์พืชพื�นเมือง 
    เฉพาะถิ่น

 หัวหน้าการทดลัอง นางสาววาสนา มั่งคั่ง

 ผู้ลัการดำาเนินงาน

 ได ้ชุมชนที่มีกิจกรรมการอนุรักษ ์  และพัฒนาพันธุ ์พืชที่มีศักยภาพ 2 ชุมชน ได ้แก ่  
1) จังหวัดปราจีนบุรี จ�านวน 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านเกาะแร้ง อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี  
ซึ่งเป็นชุมชนที่มีกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ ์ไม้ดอก–ไม้ประดับ เช่น สับปะรดสี ชวนชม  
ลีลาวดี เป็นต้น  2) จังหวัดอุทัยธานีจ�านวน 1 ชุมชน ได้แก่ชุมชนบ้านน้อย–พัฒนา ต�าบลบ้านไร่  
อ�าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ซึงมีกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์พื้นเมือง  
ได้แก่ พันธุ์เทียนเย้า เทียนกะเหร่ียงและได้ข้อมูลระบบการสืบทอดวัฒนาธรรมของชุมชน 2 ชุมชน ได้แก่  
1) จังหวัดปราจีนบุรี ชุมชนบ้านดงขี้เหล็กงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน งานประเพณีการแข่งเรือยาว  
งานวันเกษตร และของดีเมืองปราจีน งานประเพณีการท�าบุญบ้ังไฟ และงานประเพณีลอยกระทง และ  
2) จงัหวดัอทุยัธาน ีชุมชนบ้านน้อย–พฒันา มีการสืบทอดระบบวัฒนธรรมของชุมชน ได้แก่ ประเพณจีลุกฐนิ  

วัดทับคล้าย อ�าเภอบ้านไร่ พิธีปิดบ้าน พิธีไหว้เจดีย์ประจ�าปี และพิธีไหว้ป่า เช่นเดียวกับชุมชนบ้านสะน�า  
ซึ่งเป็นชุมชนชาวกะเหร่ียงท่ีอยู ่ใกล้กัน และจัดท�าแปลงทดสอบการปรับปรุงพันธุ ์พืชข้าวโพดพ้ืนเมือง  
โดยการเช่าพืน้ทีข่องสมาชกิกลุม่อนุรักษ์พืชในเขตต�าบลบ้านไร่ อ�าเภอบ้านไร่ จงัหวดัอทุยัธาน ี จ�านวน 1 ไร่  
เพื่อเตรียมการปลูกข้าวโพดพันธุ ์พืชเมือง ส�าหรับใช้ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ ์ข ้าวโพดโดยวิธีการ 
ปรับปรุงพันธุ์ประชากรด้วยวิธีคัดเลือกรวม เริ่มด�าเนินการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 และวางแผน 
การจัดท�าแปลงทดสอบการปลูกลั่นทม และจัดท�าแปลงทดสอบการปรับปรุงพันธุ์ลั่นทมพันธุ์พื้นเมือง  
โดยการเช่าพื้นที่ของสมาชิกกลุ่มอนุรักษ์พืชบ้านเกาะแร้ง ต�าบลโนนห้อม อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  
จ�านวน 1 งาน เพ่ือเตรียมการปลูกต้นตอลั่นทมพันธุ์พืชเมือง ส�าหรับใช้ฝึกปฏิบัติการปรับปรุงพันธุ์ลั่นทม 
โดยวิธีการผสมพันธุ์
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 การทดลัอง  ศึกษ์าแนวทางดำาเนินการคัำดคำ้านการจดทะเบียนพันธุ์้์พืชของไทย 
    โดยมิชอบในต่างประเทศ แลัะจัดทำาฐานข้อมูลัพันธุ์้์อ้างอิง

 หัวหน้าการทดลัอง นายป่าน ปานขาว

 ผู้ลัการดำาเนินงาน

 ปี พ.ศ. 2562 ได้ข้อมูลลักษณะพันธุ ์พืชของพันธุ ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพืชป่า ที่มีการน�า 
มาใช้ประโยชน์ทางการค้าของกลุ่มพืชไร่ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบ รวมจ�านวน 10 ชนิดพืช ได้แก่ (1) งา  
จ�านวน 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ซีพลัส 1 ร้อยเอ็ด 1 และอุบลราชธานี 2  (2) ถ่ัวเขียวผิวมัน จ�านวน 5 พันธุ์  
ได้แก่ พันธุ์ก�าแพงแสน 1 ชัยนาท 3 ชัยนาท 60 มทส1 และอู่ทอง 1  (3) ถ่ัวลิสง จ�านวน 4 พันธุ์  
ได้แก่ พันธุ์กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ขอนแก่น 6 และขอนแก่น 84-7  (4) ถั่วเหลือง จ�านวน 6 พันธุ์ ได้แก่  
พันธุ์เชียงใหม่ 1 เชียงใหม่ 60 สจ.5 สุโขทัย 2 ศรีส�าโรง 1 และขอนแก่น  (5) มันส�าปะหลัง จ�านวน  
5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ ์ระยอง 5 ระยอง 9 ระยอง 11 ระยอง 15 และระยอง 86–13  (6) สับปะรด  
จ�านวน 3 พันธุ ์ ได้แก่ พันธุ ์ภูชวา ปัตตาเวีย และทองระยอง  (7) อ้อย จ�านวน 5 พันธุ ์ ได้แก่  
พันธุ์อู่ทอง 11 อู่ทอง 12 อู่ทอง 16 อู่ทอง 17 และสุพรรณบุรี 50  (8) ข้าว จ�านวน 2 พันธุ์ ได้แก่  

พันธุ ์ปทุมธานี 1 และสุพรรณบุรี 1  (9) ข้าวโพด เป็นข้าวโพดไร่ลูกผสม จ�านวน 5 พันธุ์ ได้แก่  
พันธุ์ดีเค7979 แอลจี36769 แพค789 พี4084 และนครสวรรค์ 4
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โคำรงการวิจัยแลัะพัฒนาการคำวบคำ้มการคำ้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพืชอน้รักษ์์

แลัะพืชที่ใกลั้สูญพันธุ์้์เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

หัวหน้าโคำรงการ  นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา

ระยะเวลัาท่ีดำาเนินการ ปีที่เร่ิมต้น ตุลาคม 2559  ปีที่สิ้นสุด กันยายน 2564

 ในปี 2562 มีงานวิจัยที่สิ้นสุด ประกอบด้วย 2 กิจกรรม จ�านวน 5 การทดลอง และมีงานวิจัย
ต่อเน่ือง 1 การทดลอง รวม 6 การทดลอง ดังนี้

งานวิจัยที่สิ�นส้ด

 กิจกรรมท่ี 1 วิจัยสถานภาพพืชอนุรักษ์และพืชที่ใกล้สุญพันธุ์ เพ่ือประกอบการออกหนังสือ 
    อนุญาตส่งออก

  การทดลัอง   วิจัยสถานภาพพืชอนุรักษ์สกุลปรง (Cycas L.) 

  หัวหน้าการทดลัอง นางยอดหญิง สอนสุภาพ

  บทคำัดย่อ

  พืชในสกุลปรงทุกชนิด (Cycas spp.) จัดเป็นพืชอนุรักษ์ ส�าหรับปรงที่มี ถ่ินก�าเนิด 
ในประเทศไทยทุกชนิดจัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญชีแนบท้ายที่ 2 ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ พืชในบัญชีแนบท้ายที่ 2 ของอนุสัญญาไซเตสที่มีการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ  
โดยการส่งออกจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตร หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
มอบหมาย ตามบทบัญญัติของอนุสัญญาไซเตส ระบุไว้ว่า การท�าการค้าชนิดพืชป่าและสัตว์ป่าที่อยู่ในบัญช ี
แนบท้ายที่ 2 ประเทศผู้ส่งออกจะต้องพิจารณาก่อนว่าการอนุญาตให้ส่งออกจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ 
ใกล้สูญพนัธุข์องประชากรชนดิพืชน้ันในแหล่งทีอ่ยูต่ามธรรมชาต ิ ดงันัน้จงึท�าการศกึษาสถานภาพพชือนรุกัษ์ 
สกุลปรง โดยการส�ารวจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากรในแหล่งธรรมชาติ และส�ารวจสถานภาพ 
การค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ น�าข้อมูลมาวิเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์การศึกษาตามแนวทางจาก 
คู่มือของ The IUCN Species Survival Commission; Guidance for CITES Scientific Authorities;  
Checklist to assist in making Non–Detriment Findings for Appendix II Exports โดยท�าการศึกษา
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558–2530 กันยายน 2562 พบว่า ประเทศไทยเป็นถิ่นก�าเนิดของ พืชสกุลปรง  
จ�านวน 12 ชนิด ได้แก่ ปรงเขาชะเมา (Cycas chamaoensis) ปรงเขาใต้ (Cycas clivicola var. clivicola)  
ปรงทะเล (Cycas elongata) ปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes) ปรงป่า (Cycas macrocarpa) ปรงตากฟ้า  
(Cycas nongnoochiae) ปรงเขา (Cycas pectinata) ปรงเขาภูกระดึง (Cycas petraea) ปรงเขาสามร้อยยอด  
(Cycas pranburiensis) ปรงนา (Cycas siamensis) มะพร้าวเต่า (Cycas simplicipinna) และปรงสระบุรี  
(Cycas tansachana) ปรงในประเทศไทยมักเกิดในที่โล่งแจ้งและค่อนข้างแห้ง ประเทศไทยมีเขาหินปูนหรือ 
เขาหนิแกรนติทีแ่ยกยอดอยูโ่ดดเดีย่วหลายแห่ง ฉะนัน้จงึมีปรงถ่ินเดียว (endermic species) อยู่ตามเขาเหล่านัน้  
ซึ่งปรงเหล่าน้ี ได้แก่ ปรงเขาชะเมา (Cycas chamaoensis) ปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes) ปรงตากฟ้า  
(Cycas nongnoochiae) ปรงเขาสามร้อยยอด (Cycas pranburiensis) และปรงสระบุร ี(Cycas tansachana)
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  ผลจากการสุม่ส�ารวจประชากรในธรรมชาตใินแหล่งแพร่กระจายพนัธุพ์ชืสกุลปรง พบร่องรอย 
การลักลอบขุดเพื่อให้ได้ทั้งต้นและโคนต้นของปรงทุกชนิด จากการส�ารวจการค้าพบว่า มีการค้าพืชสกุลปรง 
ซึ่งน�าออกมาจากป่าธรรมชาติ มีเพียงปรงเขาชะเมา (Cycas chamaoensis) ชนิดเดียวเท่านั้นที่มีการค้า 
จากการขยายพันธุ์เทียมจากการศึกษาในครั้งนี้จึงสามารถก�าหนดมาตรการในการขอขึ้นทะเบียนสถานที่ 
เพาะเลี้ยงขยายพันธุ์เทียมของพืชสกุลปรงนั้นต้องระบุ อายุ ขนาด และความสูงของต้นพ่อแม่พันธุ์ที่มีอยู่เดิม  
รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายพันธุ์เทียมเพื่อเพิ่มปริมาณต้นกล้าเพื่อการค้า ส�าหรับมาตรการ 
ส่งออกนัน้ไม่อนญุาตส่งออกพชืสกลุปรงทกุชนดิ เพราะไม่มศัีกยภาพในการขยายพันธ์ุเทยีมในการเพิม่ปรมิาณ
ต้นกล้า ยกเว้น ปรงเขาชะเมา (Cycas chamaoensis) ชนิดเดียวเท่านั้นที่สามารถอนุญาตให้ส่งออก ทั้งนี้ได้
ก�าหนดขนาดของต้นปรงเขาชะเมาที่จะส่งออกเพ่ือแสดงให้เห็นว่าได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม และจะต้อง
มาจากการสถานที่เพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนต่อกรมวิชาการเกษตรเท่านั้น

  ปรงชัยภูมิ (Cycas elephantipes)

  ปรงป่า (Cycas macrocarpa)
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  การทดลัอง   วิจัยสถานภาพพืชอนุรักษ์สกุลเฟินต้น (Cyathea J. E. Smith) 

  หัวหน้าการทดลัอง นายพรเทพ ท้วมสมบุญ

  บทคำัดย่อ

  เฟินต้นเป็นพืชอนุรักษ์ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เป็นของป่าหวงห้าม 

ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และจัดอยู่ในชนิดพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้า 

ระหว่างประเทศซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพชืป่าทีใ่กล้สูญพันธ์ุ ทีต้่องมกีารควบคุมการค้าระหว่างประเทศ การอนญุาต 

ให้ส่งออกกระท�าได้โดยต้องมีหนงัสืออนญุาตน�าเข้า ส่งออก น�าผ่านก�ากับไปกบัพชือนรุกัษ์ด้วยจากการศึกษา 

สถานภาพพืชอนุรักษ์สกุลเฟินต้น โดยท�าการส�ารวจประชากรในแหล่งธรรมชาติ การค้าภายในประเทศ  

การค้าตามแนวชายแดน และแหล่งเพาะเลี้ยงพืชสกุลเฟินต้น จากการส�ารวจประชากรของพืชสกุลเฟินต้น 

ในแหล่งธรรมชาติ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2562 ได้ส�ารวจแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ของพืช 

สกลุเฟินต้น (Cyathea) ในแหล่งธรรมชาต ิในเขตพ้ืนที ่26 แหล่ง ส�ารวจพบพืชสกุลเฟินต้น จ�านวน 6 ชนดิ 

ได้แก่ Cyathea chinensis, C. contaminans, C. gigantea, C. latebrosa, C. podophylla และ C. spinulosa  

จากการส�ารวจการค้าพืชอนุรักษ์สกุลเฟินต้นในตลาดการค้าตามแนวชายแดนและตลาดไม้ดอกไม้ประดับ 

ในพื้นที่ต่างๆ พบว่ามีการค้าพืชสกุลเฟินต้นที่ถูกลักลอบมาจากป่าธรรมชาติ 3 ชนิด ได้แก่ C. gigantea,  

C. latebrosa และ C. contaminans และจากการศึกษาสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์สกุลเฟินต้น พบว่า  

มีแหล่งการขยายพันธุ์เฟินต้น จ�านวน 3 แหล่ง ขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะสปอร์

  Cyathea chinensis

  C. contaminans

  C. gigantea

  C. latebrosa
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  การทดลัอง   วิจยัสถานภาพกล้วยไม้รองเท้านาร ีหมู ่Barbata (Paphiopedilum  
      Pfitzer: Section Barbata) 

  หัวหน้าการทดลัอง นางปวีณา ทะรักษา

  บทคำัดย่อ

  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยสถานภาพความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี  
หมู่ Barbata (Paphiopeditum Pfitzer: Section Barbata) ส�าหรับจัดท�ามาตรการในการตัดสินใจและ 
ออกหนังสืออนุญาตไซเตส พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการค้า  
การก�ากบัดแูล และการขึน้ทะเบยีนสถานทีเ่พาะเลีย้ง ตามหลกัเกณฑ์ของ IUCN, 2002 (Guidance for CITES 
Scientific Authorities; Checklist to assist in making non–detrimental finding for Appendix II exports)

  จากการศกึษาได้ข้อมลู ทีเ่กีย่วข้องกบักล้วยไม้สกลุรองเท้านารี หมู ่Barbata ทัง้ 4 ชนดิ ได้แก่  
Paphiopedilum appletonianum, Paph. barbatum, Paph. callosum, Paph. sukhakulii โดยสังเขป ดังนี้  
เต็ม (2557) รายงานพบในประเทศไทย 3 ชนิด 3 พันธุ์ ได้แก่ คางกบคอแดง (Paph. appletonianum)  
เอื้องคางกบ (Paph. callosum) 3 พันธุ์ ได้แก่ Paph. callosum var. callosum, Paph. callosum var. 
potentianum และ Paph. callosum var. sublave และรองเท้านารีสุขะกูล (Paph. sukhakulii) ได้ข้อมูล 
แหล่งแพร่กระจายพันธุ์ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจัดสถานภาพ การใช้ประโยชน์ และกฎหมายต่างๆ  
สถิติย้อนหลัง 9 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2562 ซ่ึงการส�ารวจประชากรของกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี  
หมู ่Barbata ทัง้ 4 ชนดิ ในธรรมชาต ิในเขตจงัหวัดกระบ่ี ขอนแก่น จนัทบุร ีชัยภูม ิชุมพร เลย พังงา พทัลงุ  
และอุบลราชธานี พบกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata เพียง 2 ชนิด ที่มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย  
ได้แก่ Paph. callosum, Paph. sukhakulii โดยพบ Paph. callosum ในจังหวัดพังงา และอุบลราชธานี  
ส่วนจงัหวดัพทัลงุยงัไม่พบในธรรมชาต ิแต่พบมกีารน�า Paph. callosum จากธรรมชาตมิาเพาะเล้ียง และพบ 
กล้วยไม้รองเท้านารี (Paph. sukhalulii) ในจังหวัดเลย ซึ่งทั้งสองชนิดที่พบ มักขึ้นอยู่ตามซอกหินร่องน�้า  
ใกล้แนวทางเดินน�า้ และน�า้ตก หรือริมทางน�า้ทีม่คีวามช้ืน พืน้ทีร่่ม แสงแดดส่องถึง มลีมพดัผ่านพบในป่าดบิแล้ง  
และป่าดิบเขา จากการส�ารวจสถานภาพการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ภายในประเทศ  
มีทั้งการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata ที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียมและขึ้นทะเบียนสถานท่ี 
เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์เพื่อการค้ากับกรมวิชาการเกษตร และมีการค้ากล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata  
ทีถ่กูลกัลอบเกบ็ทัง้ต้นหรอืกอจากป่าจ�าหน่ายตามตลาดการค้าชายแดน ตลาดนดัต่างๆ หรอืส่งขายให้ร้านค้า 
กล้วยไม้ เพือ่ปลกูในกระถาง และมกีารประกาศขายกล้วยไม้สกุลรองเท้านาร ีหมู ่Barbata แบบเป็นต้นเดีย่ว  
เป็นก�า และเป็นกอ ทางอนิเตอร์เนต็ อย่างต่อเนือ่ง พบกล้วยไม้สกุลรองเท้านาร ีหมู ่Barbata ทีถู่กลักลอบเกบ็ 
ทั้งต้นหรือกอจากป่าจ�าหน่ายทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ Paphiopedilum appletonianum, Paph. barbatum,  
Paph. callosum, Paph. sukhakulii ส่วนการค้าระหว่างประเทศ มสีถติกิารค้าระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. 2545– 
2562 รวมจ�านวน 3,769 ต้น ชนิดที่มีการส่งออกสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ Paph. callosum 2,086 ต้น,  
Paph. sukhakulii 1,026 ต้น และ Paph. appletonianum 512 ต้น ตามล�าดับ ส�าหรบัการขยาพันธุเ์ทยีม  
ท�าได้ทั้งการเพาะเมล็ดจากฝัก การแบ่งกอ และการแยกหน่อ จากฐานข้อมูลสถานที่เพาะเลี้ยงพืชอนุรักษ์  
ปี พ.ศ. 2554 มีผู้ขึ้นทะเบียนสถานที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี หมู่ Barbata จ�านวน 140 ราย  
ชนดิทีม่พ่ีอแม่พันธุส์งูสดุ ได้แก่ Paph. callosum 2,837 ต้น และเป็นชนดิทีมี่จ�านวนเพือ่การค้าสูงสุดเช่นกนั  
จ�านวน 37,097 ต้น จากข้อมูลดังกล่าว ต้องระมัดระวังทุกชนิดเป็นพิเศษก่อนการอนุญาตส่งออก ได้แก่  



78 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตรรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตร

เอื�องคำางกบ (Paph. callosumcallosum) 

จากธุ์รรมชาติ

เอื�องคำางกบ (Paph. callosumcallosum) 

จากการขยายพันธุ์้์เทียม

Paph. sukhakulii เนือ่งจากเป็นกล้วยไม้ทีม่ถีิน่อาศยักระจายพนัธุใ์นบรเิวณจ�ากดั ควรเฝ้าระวงัไม่ให้ส่งออก 
ปริมาณมาก และส�าหรับ Paph. barbatum, Paph. callosum และ Paph. appletonianum เนื่องจากนิยม 
เลีย้งเป็นพ่อพนัธุแ์ม่พันธุข์องกล้วยไม้ลกูผสม ถกูลักลอบน�าออกมาจากแหล่งธรรมชาตอิย่างต่อเนือ่ง รวมท้ัง  
Paph. callosum มีสถิติการค้าระหว่างประเทศสูงสุด ท�าให้มีโอกาสที่ผู้เพาะเล้ียงจะน�าต้นจากป่ามาปะปน  
ปัจจบุนัอนญุาตให้ส่งออกกล้วยไม้สกลุรองเท้านาร ีหมู ่Barbata ทัง้ 4 ชนดิ เฉพาะทีไ่ด้จากการขยายพนัธุเ์ทยีม  
และส�าหรับ Paph. sukhakulii อนุญาตให้ส่งออกได้เฉพาะต้นที่ได้จากการเพาะเมล็ดเท่านั้น
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  การทดลัอง   วิจัยเพื่อวิเคราะห์สถานภาพของกล้วยไม้รองเท้านารีที่ค้นพบใหม่  
  หัวหน้าการทดลัอง นางสาวสุมาลี ทองดอนแอ

  บทคำัดย่อ

  ในการประชุมคณะกรรมการด้านพืชแห่งอนุสัญญา CITES ครั้งที่ 11 เมื่อปี พ.ศ. 2544  
ที่ประชุมขอความร่วมมือประเทศภาคีสมาชิกไม่ท�าการค้ารองเท้านารีสกุล Paphiopedilum Pfitzer  
ชนิดที่มีรายงานการค้นพบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 (1995) เนื่องจากมีรายงานการค้าที่ผิดกฎหมายจนส่งผล 
กระทบต่อจ�านวนประชากรในธรรมชาติ ดังนั้น จึงท�าการศึกษาวิจัยสถานภาพกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดท่ี 
ค้นพบใหม่ เพ่ือก�าหนดแนวทาง และมาตรการในการก�ากับ ดูแล การค้ากล้วยไม้รองเท้านารีชนิดใหม่  
ท�าการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2562 โดยรวบรวมข้อมูลแหล่งกระจายพันธุ์  
สถานภาพการอนุรักษ์และการค้า จากเอกสารต่างๆ เว็บไซต์ สถานที่เพาะเล้ียงกล้วยไม้ ส�ารวจข้อมูล 
การค้าในตลาดการค้าไม้ดอกไม้ประดับ และตลาดออนไลน์ แล้วน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะ 
แนวทางในการก�ากับดูแลการค้ากล้วยไม้รองเท้านารีชนิดใหม่ จากผลการศึกษา พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538  
เป็นต้นมา มีรายงานการค้นพบรองเท้านารีชนิดใหม่ จ�านวน 88 รายการ มี 44 รายการ ที่ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ได้รับการยอมรับ (accepted name) เป็นระดับชนิด (species) 31 รายการ ระดับพันธุ์ (varieties)  
2 รายการ และ 11 รายการเป็นลูกผสมในธรรมชาติ (natural hybrids) ส่วนใหญ่จัดอยู่ในหมู่ (section)  
Barbata และ Paphiopedlum และมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered: CR)  
[IUCN (2015)] มีกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดใหม่ จ�านวน 4 รายการ ได้แก่ รองเท้านารีเหลืองสิงขร  
[P. concolor var. longipetalum (Rolfe) Pfitzer], P. callosum var. potentianum (O.Gruss & Roeth)  
P.J.Cribb, รองเท้านารขีาวพังงา (P. thaianum Iamwir.), และรองเท้านารดีอยตงุกาญจน์ (P. vejvarutianum  
O.Gruss & Roellke) ทีม่แีหล่งกระจายพนัธุใ์นประเทศไทย จากผลการส�ารวจกล้วยไม้รองเท้านารชีนดิใหม่ 
ในสถานที่เพาะเลี้ยงกล้วยไม้และงานประกวดกล้วยไม้ พบรองเท้านารีชนิดใหม่จ�านวน 7 ชนิด ได้แก่  
P. canhii Aver. & O.Gruss, P. concolor var. longipetalum (Rolfe) Pfitzer), P. myanmaricum Koop.,  
Iamwir. & S.Laohap., P. thaianum Iamwir., P. rungsuriyanum O.Gruss, Rungruang, Chaisur.  
& Dionisio, P. vejvarutianum O.Gruss & Roellke, P. vietnamense O.Gruss & Perner มีทั้งต้น 
ที่ได้มาจากการเพาะเล้ียงและได้มาจากธรรมชาติส่วนใหญ่ มีที่มาไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะชนิด 
ที่ไม่มีแหล่งกระจายพันธุ์ในประเทศไทย โดยน�าเข้ามาช่องทางไปรษณีย์ ผลการวิเคราะห์สถิติการส่งออก 
ต้นกล้วยไม้รองเท้านารี ระหว่างปี พ.ศ. 2558–2562 พบว่า มีการส่งออกต้นชนิดพันธุ ์แท้มากกว่า 
ลูกผสม โดยส่งออกเฉลี่ยปีละ 6,252 และ 2,573 ต้น ตามล�าดับ ส่วนใหญ่อยู่ในหมู่ Brachypetalum  
รองลงมา ได้แก่ Paphiopedilum และ Barbata ตามล�าดับ และจากการตรวจสอบสถิติการออก 
หนังสืออนุญาตที่ประเทศภาคีอนุสัญญาฯ รายงานส�านักเลขาธิการไซเตส พบว่ามีการท�าการค้า 
รองเท้านารชีนดิใหม่ ชนดิ P. vietnamense ประเทศผูส่้งออก ได้แก่ สหรฐัอเมรกิา และไต้หวนัซึง่ไม่ใช่ประเทศ
เวียดนามที่เป็นประเทศถิ่นก�าเนิด และจากข้อมูลการจดทะเบียนรองเท้านารีลูกผสมพบว่ารองเท้านาร ี
ชนิด P. vietnamense มีการใช้เป็นพ่อแม่พันธุ ์มากที่สุด ในขณะที่การส่งออกกล้วยไม้รองเท้านาร ี
ในรูปแบบไม้ขวดมีการส่งออกลูกผสมมากว่าชนิดพันธุ์แท้ เฉลี่ยปีละ 17,948 และ 204 ต้น ตามล�าดับ  
เน่ืองจากการท�าการค้ากล้วยไม้รองเท้านารีในรูปแบบไม้ขวดได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องขอหนังสืออนุญาต  
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จึงอาจเป็นไปได้ว่ามีการส่งออกกล้วยไม้รองเท้านารีชนิดใหม่ในรูปแบบไม้ขวดโดยส�าแดงเป็นกล้วยไม้ 
รองเท้านารีลูกผสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการขอหนังสืออนุญาต CITES ดังนั้น ในกรณีที่ส่งออกในรูปแบบไม้ขวด 
ให้ส่งออกในระยะทีม่ใีบจรงิอย่างน้อย 2 ใบ และให้แจ้งชนดิทีเ่ป็นพ่อแม่พนัธ์ุ เพือ่เป็นข้อมลูในการตรวจสอบ 
ของพนักงานเจ้าหน้าที ่ ควรมีมาตรการทีเ่ข้มงวดในการตรวจสอบสถานทีเ่พาะเล้ียงรองเท้านารทีีข่ึน้ทะเบยีน 
กับกรมวิชาการเกษตร และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบชนิดส�าหรับส่งออกต้นกล้วยไม้รองเท้านารี 
ในหมู่ Brachypetalum, Paphiopedilum และ Barbata ทั้งที่ส�าแดงเป็นชนิดพันธุ์แท้และลูกผสม  
นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบติดตามรายการการค้นพบรองเท้านารีชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังการลักลอบท�าการค้าที่ผิดกฎหมาย

  ภาพตัวอย่างรองเท้านารีชนิดใหม่สก้ลั Paphiopedilum Pfitzer 

P. thaianum

P. rungsuriyanu 

P. canhii

P. myanmaricum
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 กิจกรรมท่ี 2 วจิยัและพฒันากฎระเบียบเพือ่ควบคมุการค้าระหว่างประเทศซึง่ชนดิพชือนรัุกษ์ 
    และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์

  การทดลัอง   ศึกษาวิจัยแนวทางการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชให้เนื้อไม้: พะยูง 
      ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518

  หัวหน้าการทดลัอง นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา

  บทคำัดย่อ

  พะยูงหรือ Siamese rosewood (Dalbergia cochinchenensis Pierre) อยู่ในวงศ์  
LEGUMINOSE ไม้พะยูงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ผลัดใบ เนื้อไม้สีแดงอมม่วง เป็นไม้ที่มี 
คุณค่าใช้ประโยชน์ในการท�าเครื่องเรือน เคร่ืองกลึง เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ พะยูงจัดเป็นพืชอนุรักษ์บัญช ี
แนบท้ายที่ 2 การน�าเข้า ส่งออก หรือน�าผ่านต้องได้รับหนังสืออนุญาตไซเตส ตามหลักเกณฑ์ของ 
อนุสัญญาไซเตสนั้น หนังสืออนุญาตจะออกได้ก็ต่อเมื่อมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ ์  
ก่อนการออกหนังสืออนุญาต และพะยูงที่จะส่งออกต้องได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซ่ึงพระราชบัญญัติ 
พันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 ก�าหนดให้ผู ้ใดประสงค์จะขยายพันธุ ์พืชอนุรักษ์เพื่อการค้า ต้องขึ้นทะเบียน 
สถานที่เพาะเลี้ยงกับกรมวิชาการเกษตร จึงได้ด�าเนินการศึกษาพะยูงที่มีอยู่ในธรรมชาติ (natural habitat)  
เพื่อประเมินความเสี่ยงต ่อการใกล้สูญพันธุ ์  และพะยูงที่ ได ้จากการปลูกในแปลง (plantation)  
เพื่อประเมินความสามารถในการเจริญเติบโตของพะยูง และเพื่อหาแนวทางในการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืช 
ในกลุ่มให้เนื้อไม้ โดยใช้พะยูงเป็นต้นแบบในการท�าร่างประกาศดังกล่าว

  ผลการศึกษาพะยูงในธรรมชาติโดยการส�ารวจและจากการตรวจเอกสาร พบว่าพะยูง 
จะเหลืออยูใ่นเขตอทุยานและเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่า ส่วนใหญ่จะอยูใ่นเขตภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออก 
เฉียงเหนือ ซึ่งอาจจะเป็นพี้นทีสุดท้ายของโลกท่ีมีพะยูงเหลืออยู่ในธรรมชาติ ดังน้ันไม่สามารถออกหนังสือ 
อนุญาตให้กับพะยูงที่มาจากธรรมชาติได้ ท�าให้การส่งออกพะยูงจะต้องได้มาจากแปลงปลูกเท่านั้น  
และจากการศึกษาพะยูงที่ได้จากแปลงปลูก พบว่าพะยูงที่มีอายุประมาณ 20 ปีขึ้นไป จึงจะให้เนื้อไม้ 
เป็นแก่นแขง็สแีดงอมม่วง เป็นท่ีต้องการของตลาดลักษณะของไม้พะยงูจากแหล่งธรรมชาติ และจากแปลงปลกู 
จะมีลักษณะแตกต่างกัน คือ ไม้พะยูงจากแปลงปลูก ทรงพุ่มแคบ ล�าต้นตั้งตรงส่วนไม้พะยูงจากแหล่ง 
ธรรมชาติ ทรงพุ่มกว้าง ล�าต้นคดงอ

  จากกรณีศึกษาการขยายพันธุ ์ประเภทไม้พะยูงดังกล่าว จึงได้จัดท�า (ร่าง) ประกาศ 
กรมวิชาการเกษตร เรื่องการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น เนื่องจากหลักเกณฑ์ 
การขยายพันธุ ์เพื่อการค้าไม้ต้น ไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนพืชอนุรักษ์ที่ประกาศใช้ 
ในปัจจุบัน และน�า (ร่าง) ประกาศดังกล่าว มาจัดท�าแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้ปลูกพะยูงและพืชอนุรักษ์ 
ประเภทไม้ต้นให้ความเห็น มีผู้เห็นด้วยกับข้อความในร่างประกาศดังกล่าว 87.8% ต่อมาได้ด�าเนินการ 
จดัประชมุ เพือ่ชีแ้จงผูม้ส่ีวนได้เสยี ตาม “โครงการจดัท�า (ร่าง) ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรือ่ง หลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ยืนต้น แบบมีส่วนร่วม” จ�านวน 2 ครั้ง  
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม และผู้วิจัย ได้ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ  
พระราชบัญญัติพันธุ ์พืช พ.ศ. 2518 และผู้มีส่วนได้เสียสามารถด�าเนินการได้ ในที่สุดจึงได้ (ร่าง)  
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนและการขึ้นทะเบียน  
แปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ยืนต้นเพ่ือการส่งออกเสนอให้ผู้มีอ�านาจพิจารณาด�าเนินการต่อไป
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ไม้พะยูงแหลั่งธุ์รรมชาติในเขต 

อำาเภอนาจะหลัวย  

จังหวัดอ้บลัราชธุ์านี 

ไม้พะยูงแหลั่งธุ์รรมชาติในเขต 

อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลับ้รี

แปลังปลัูกพะยูงของศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคำกลัาง จังหวัดกาญจนบ้รี
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งานวิจัยต่อเนื่อง

 กิจกรรมท่ี 1 วิจัยสถานภาพพืชอนุรักษ์และพืชที่ใกล้สุญพันธุ์ เพ่ือประกอบการออกหนังสือ 
    อนุญาตส่งออก

  การทดลัอง    วิจัยสถานภาพของกล้วยไม้สกุลช้าง (Rhynchostylis Blume)

  หัวหน้าการทดลัอง นางสาวรักชณา สารภิรม

  ผู้ลัการดำาเนินงาน

  การทดลองวิ จัยสถานภาพของกล ้วยไม ้สกุลช ้ าง (Rhynchosty l i s  B lume. )  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจ�าแนกชนิด แหล่งแพร่กระจายพันธุ ์  
การใช้ประโยชน์ กฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ข้อมูลทางการค้า และวิธีการขยายพันธุ์เทียมของกล้วยไม ้
สกุลช้าง และ 2) วิเคราะห์สถานภาพความเส่ียงต่อการใกล้สูญพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลช้าง

    กล้วยไม้สกุลช้าง (Rhynchostylis Blume.) มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในแถบเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ประเทศในแถบอินโดจีน อินเดีย ศรีลังกา  
และหมู่เกาะอินเดียตะวันออก กล้วยไม้สกุลช้างที่พบในธรรมชาติมี 4 ชนิด คือ Rhynchostylis gigantea 
Rhynchostylis retusa Rhynchostylis coelestis และ Rhynchostylis violacea ส�าหรับประเทศไทย 
พบ 3 ชนิด คือ ช้างกระ (Rhynchostylis gigantea) ไอยเรศหรือพวงมาลัย (Rhynchostylis retusa)  
และเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) พบการกระจายพันธุ์อยู่ทุกภาคของประเทศ กล้วยไม้สกุลช้าง 
มีล�าต้นสั้น แข็งแรง ใบแข็ง หนา ค่อนข้างยาว อวบน�้า เรียงชิดกันอยู่บนล�าต้น ใบเป็นร่อง หน้าตัดของใบ 
รูปตัววี สันล่างของใบเห็นได้ชัด ใบอาจมีเส้นใบเป็นเส้นขนานสีจางๆ หลายๆ เส้นตามความยาวของใบ  
ปลายใบหยักมนหรือเป็นฟันแหลมไม่เท่ากัน รากเป็นระบบรากอากาศ มีขนาดใหญ่ แขนงรากใหญ ่ 
ปลายรากมีสีเขียว ช่อดอกห้อยลงหรือตั้งขึ้น ความยาวของช่อดอกเกือบเท่าๆ กับความยาวของใบ  
ดอกมีจ�านวนมากแน่นช่อดอก กลีบนอกและกลีบในของดอกแผ่ออก ขนาดของกลีบนอกโตกว่ากลีบใน  
เส้าเกสรสั้น ปากไม่มีข้อพับ ปลายปากไม่หยัก หรือหยักเป็นลอนเล็กๆ 3 ลอน ปลายปากชี้ตรงไปข้างหน้า 
ปากเชื่อมต่อกับฐานสั้นๆ ของเส้าเกสร เดือยของดอกแบน ช้ีตรงไปข้างหลัง มีอับเรณู 2 ก้อน แยกออก
จากกัน ออกดอกปีละคร้ัง บ้างต้นอาจมีดอกครั้งละหลายๆ ช่อ

    การส�ารวจแหล่งกระจายพันธุ ์ในธรรมชาติ จ�านวน 9 แห่ง ยังไม่พบการ 
กระจายพันธุ์ในธรรมชาติของกล้วยไม้ช้างกระ (Rhynchostylis gigantea) และไอยเรศ (Rhynchostylis  
retusa) แต่พบการกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้เขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) และการส�ารวจการค้า  
4 แห่ง พบการค้ากล้วยไม้ช้างกระ (Rhynchostylis gigantea) ทั้งที่ได้มาจากการขยายพันธุ ์เทียม  
มีราคาจ�าหน่าย ตั้งแต่ 200–1,000 บาท ขึ้นกับขนาดที่จ�าหน่าย และกล้วยไม้ช้างกระ (Rhynchostylis  
gigantea) ที่มาจากธรรมชาติมีการจ�าหน่ายแบบเป็นก�าๆ ละ 3–5 ต้น ราคา 100–200 บาท  
ขนาดที่จ�าหน่ายมีทั้งขนาดเล็ก ไปจนถึงไม้รุ ่นเร่ิมแทงช่อดอก 
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การคำ้ากลั้วยไม้สก้ลัช้างที่ได้มาจากธุ์รรมชาติ

Rhynchostylis coelestis 

การสำารวจกลั้วยไม้สก้ลัช้างในธุ์รรมชาติ 

แลัะศึกษ์าดูงานการจัดการดูแลัรักษ์าพืชในบัญชี 

แนบท้ายอน้สัญญาไซเตสในสถานที่เพาะเลัี�ยง  

ณ สวนนงน้ชพัทยา จังหวัดชลับ้รี

การคำ้ากลั้วยไม้สก้ลัช้างท่ีได้มาจากการขยายพันธุ์้์เทียม

    การศึกษาข้อมูลสถิติการค้ากล้วยไม้สกุลช้าง จากเว็บไซท์ของส�านักเลขาธิการ 
ไซเตส พบว่า ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2556–2561 ประเทศไทยมีการส่งออกกล้วยไม้ช้างกระ (Rhynchostylis 
gigantea) ประมาณ 1,800,000 ต้น/กอ โดยมีประเทศเวียดนามเป็นประเทศผู้รับปลายทางมากที่สุด  
รองลงมา ได้แก่ กล้วยไม้เขาแกะ (Rhynchostylis coelestis) ประมาณ 20,000 ต้น/กอ และกล้วยไม้
ไอยเรศ (Rhynchostylis retusa) ประมาณ 17,000 ต้น/กอ ตามล�าดับ
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โคำรงการวิจัยการศึกษ์าสถานภาพพืชหายากของพืชในกล้ั่มคำลั้ายเฟิน แลัะพืช

วงศ์พลัับพลึังที่ได้รับผู้ลักระทบจากการถูกค้ำกคำามจนใกลั้จะสูญพันธุ์้์อันเน่ืองมา

จากการคำ้า

หัวหน้าโคำรงการ  นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา

ระยะเวลัาท่ีดำาเนินการ ปีที่เริ่มต้น ตุลาคม 2557  ปีที่สิ้นสุด กันยายน 2558

งานวิจัยที่สิ�นส้ด
  การทดลัอง   ศกึษาสถานภาพของพชืในกลุม่คล้ายเฟินทีห่ายาก และใกล้สญูพนัธุ์ 

      ในสกุลช้องนางคลี่ (Lycopodium spp.) ที่ได้รับผลกระทบจาก 
      การถูกคุกคามจนใกล้จะสูญพันธุ์อันเนื่องมาจากการค้า

  หัวหน้าการทดลัอง นายพรเทพ ท้วมสมบุญ

  บทคำัดย่อ

  การศึกษาวิจัยพืชกลุ่มคล้ายเฟินในสกุลช้องนางคลี่ (Lycopodium spp.) ด้วยการศึกษา 
รวบรวมข้อมูลด้านชีววิทยา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการใช้ประโยชน์ ศึกษาส�ารวจปริมาณ 
ประชากรในแหล่งกระจายพันธุ์ และศึกษาส�ารวจและรวบรวมข้อมูลการค้า ในตลาดการค้าไม้ดอกไม้ประดับ  
ตลาดภายในประเทศ และตลาดการค้าชายแดน ท�าการศึกษาตั้งแต่ ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558  
ผลจากการศึกษา พบพืชสกุลช้องนางคลี่ เป็นพืชอิงอาศัย (epiphyte) อยู่ในวงศ์ (Family) Lycopodiaceae  
เมื่อต้นเป็นสปอโรไฟต์จะอาศัยอยู่บนพื้นดิน ล�าต้นทอดเลื้อยหรือไต่ขึ้นล�าต้นไม้ และผาหิน แตกสาขาได้ดี  
ประเทศไทยมีรายงานพบพืชสกุลช้องนางคล่ี 6 ชนิด คือ Lycopodium casuarinoides, L. clavatum,  
L. complanatum, L. nummularifolium, L. phlegmaria และ L. piscium จากการส�ารวจพืชสกุล 
ช้องนางคลี่ในแหล่งธรรมชาติพบเพียง 4 ชนิดคือ L. clavatum, L. complanatum, L. nummularifolium  
และ L. phlegmaria โดย L. nummularifolium เป็นชนิดที่หายากและใกล้สูญพันธุ์พบเพียง 1 กอ  
ที่อ�าเภอศรีบรรพรต จังหวัดพัทลุง ในขณะที่อีก 2 ชนิดจะต้องด�าเนินการศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งจากการตรวจ 
เอกสารอ้างอิง มีเพียงรายงานว่าแพรกระจายพันธุ์ในประเทศไทย แต่ไม่ระบุแหล่งที่พบ ผลของการศึกษา 
ส�ารวจการใช้ประโยชน์ทางด้านการค้าพบว่ามกีารค้าพชืสกลุช้องนางคลีเ่พยีง 2 ชนดิ คอื L. nummularifolium  
และ L. phlegmaria โดยการค้าภายในประเทศจะเป็นการค้าที่ได้มาจากการขยายพันธุ์เทียม โดยการช�า 
สตอร์บิรัส ในขณะที่การค้าตามแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้านของไทยจะพบการค้าชนิดพันธุ์ที่ได้มาจากป่า  
ผลการศึกษาจ�าแนกชนดิน�าไปจดัท�าคูม่อืการจ�าแนกชนดิพนัธ์ุ และความแตกต่างของชนดิพนัธ์ุทีไ่ด้มาจากป่า  
และได้มาจากการขยายพนัธ์ุเทยีม เพ่ือให้พนกังานเจ้าหน้าทีน่�าไปเป็นคูม่อืในการปฏบิติังาน จากการประเมิน 
สถานภาพจากข้อมูลท่ีได้วิเคราะห์ พบว่า พืชสกุลช้องนางคลี่ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากมีปริมาณการลักลอบ 
ท�าการค้าหรือท�าการค้าโดยตรงภายในประเทศไทยสูงมาก ท�าให้จ�านวนประชากรของพืชสกุลช้องนางคลี ่
ในแหล่งธรรมชาตลิดลงอย่างรวดเรว็ ถงึแม้กฎหมายป่าไม้ พ.ศ. 2484 และ พรบ. อทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504  
สามารถควบคุมการค้าช้องนางคลี่ที่น�าออกมาจากแหล่งธรรมชาติได้ระดับเบื้องต้น ดังนั้น เพื่อการอนุรักษ์ 
ชนิดพันธุ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ กรมวิชาการเกษตร โดยกลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสทางด้านพืช  
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ควรน�าผลการศึกษาวิจัยไปรายงานในการประชุมคณะกรรมการพืชแห่งอนุสัญญาไซเตส เพื่อกระตุ้นให้ 
ประเทศอื่นๆ ที่เป็นถิ่นก�าเนิดของ พืชในสกุลช้องนางคลี่ Lycopodium spp. ด�าเนินการศึกษาวิจัยสถานภาพ 
ของพืชในสกุลดังกล่าว เพื่อน�าไปสู่การบรรจุชนิดพันธุ์ดังกล่าวไว้ในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้า 
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ หรืออนุสัญญาไซเตส เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ 
ควบคุมการค้าระหว่างประเทศ

L. clavatum  ในเขตพื�นที่ อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

L. complanatum  ในเขตพื�นท่ี อำาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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L. nummularifolium  

ในเขตพื�นที่ อำาเภอศรีบรรพรต  

จังหวัดพัทลั้ง

L. phlegmaria 

ในเขตพื�นท่ี อำาเภอชาติตระการ  

จังหวัดพิษ์ณ้โลัก

L. phlegmaria  ในเขตพื�นท่ี  

อำาเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
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L. phlegmaria  

ในเขตพื�นท่ี อำาเภอเกาะพะงัน  

จังหวัดส้ราษ์ฏิร์ธุ์านี

L. phlegmaria  ในเขตพื�นที่  

อำาเภอศรีบรรพรต จังหวัดพัทลั้ง

L. phlegmaria  

ในเขตพื�นท่ี อำาเภอตะกั่วป่า 

จังหวัดพังงา

L. phlegmaria ในเขตพื�นท่ี  

อำาเภอพะโต๊ะ จังหวัดช้มพร
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การคำ้า L. phlegmaria  

บริเวณตลัาดการคำ้าชายแดนด่านท่าเส้น  

จังหวัดตราด

การคำ้า L. phlegmalia  

บริเวณตลัาดการคำ้าชายแดนด่านสิงขร  

จังหวัดประจวบคำีรีขันธุ์์

L. phlegmaria จากแหลั่งธุ์รรมชาติ  

ตลัาดนัดต้นไม้สวนจต้จักร กทม.

L. phlegmalia แลัะ L. nummularifolium  

การขยายพันธุ์้์เทียม ตลัาดนัดต้นไม้สวนจต้จักร กทม.
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โคำรงการวจิยัคำวามหลัากหลัาย การตรวจวิเคำราะห์จำาแนกชนิดแลัะการใช้ประโยชน์ 

จากพันธุ์้ ์พืชพื�นเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพใช้ประโยชน์ในอนาคำต เพื่อประโยชน ์

ด้านการคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืชตามพระราชบัญญัติค้ำ้มคำรองพันธุ์้์พืช พ.ศ. 2542

หัวหน้าโคำรงการ  นายบดินทร สอนส้ภาพ

ระยะเวลัาท่ีดำาเนินการ ปีที่เร่ิมต้น ตุลาคม 2560  ปีที่สิ้นสุด กันยายน 2562

 ในปี 2562 มีงานวิจัยที่สิ้นสุด ประกอบด้วย 2 กิจกรรม รวม 4 การทดลอง ดังนี้

งานวิจัยที่สิ�นส้ด

 กิจกรรมท่ี 1 ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ�าแนกชนิดพันธุ ์พืช 
    พื้นเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพการใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพร เพ่ือประโยชน์ด้าน 
    การคุ้มครองพันธุ์พืช ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

  การทดลัอง   ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ�าแนกชนิด 
      พันธุ ์พืชพื้นเมืองทั่วไป สกุลกลิ้งกลางดง Stephania Lour.  
      (Menispermaceae)

  หัวหน้าการทดลัอง นางสาววิลาสินี  จิตต์บรรจง

   บทคำัดย่อ

   การศึกษาความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ�าแนกชนิดพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป  
สกุลกล้ิงกลางดง Stephania Lour. (Menispermaceae) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560–2562 ที่มีศักยภาพ 
ด้านสมุนไพร โดยวิธีการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของพืชสกุล 
กลิ้งกลางดง ทั้งจากเอกสาร ต�ารา สิ่งพิมพ์ และจากข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืชต่างๆ เช่น 
พพิธิภณัฑ์พชืกรงุเทพ กรมวชิาการเกษตร พพิธิภัณฑ์พชื ส�านกังานหอพรรณไม้ กรมอทุยานแห่งชาตสิตัว์ป่า  
และพันธุ์พืช เบื้องต้นเพื่อก�าหนดพ้ืนที่เข้าส�ารวจพืชสกุลกลิ้งกลางดง โดยอาศัยข้อมูลด้านนิเวศวิทยา 
และการกระจายพันธุ์ ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชในประเทศไทยและตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง 
ในพิพิธภัณฑ์พืช เมื่อได้พื้นท่ีเป้าหมายแล้ว ออกส�ารวจและเก็บตัวอย่างอ้างอิงพืชสกุลกลิ้งกลางดง  
Stephania Lour. ที่มีการใช้ประโยชน์ทางสมุนไพรและการค้า พร้อมทั้งเก็บตัวอย่างมีชีวิต เพื่อน�ามา 
ท�าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง (dry specimen) ส�าหรับน�าไปตรวจวิเคราะห์จ�าแนกชนิด บันทึกลักษณะ 
ทางสัณฐานวิทยา และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชสกุลกลิ้งกลางดง รวมถึงข้อมูลทางสังคมจาก 
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ หมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน ผู้เก็บหรือจัดหาสมุนไพร ผู้จ�าหน่ายสมุนไพร และผู้ใช้สมุนไพร 

   ผลจาการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชัยภูมิ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน เชียงราย 
เชียงใหม่ แพร่ น่าน พะเยา ล�าปาง อุตรดิตถ์ ตาก สระแก้ว ปราจีนบุรี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 

มุกดาหาร อุบลราชธานี สกลนคร ขอนแก่น นครราชสีมา และลพบุรี พบมีการใช้ประโยชน์จากพืช 
ในสกุลกล้ิงกลางดงที่มากที่สุดคือ สบู ่เลือด (Stephania venosa Spreng.) มีสรรพคุณรักษาโรค 
ที่เกี่ยวกับระบบเลือด รักษามะเร็ง และเข้ายาบ�ารุงก�าลัง ยาสตรี แต่ปัจจุบันพืชค่อนข้างหายากและ 
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ราคาสูง และบางพ้ืนที่ใช ้ Stephania glandulifera Miers, Stephania papil losa Craib และ  
Stephania glabra (Roxb.) Miers เข้ายาบ�ารุงก�าลังในต�ารับยาพ้ืนบ้าน นอกจากนี้ยังพบว่า บัวบก  
(Stephania pierrei Diels) สามารถน�าใบมารับประทานได้และนิยมน�ามาปลูกเป็นไม้ประดับ 
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   การทดลัอง    ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ�าแนกชนิด 
      พันธุ ์ พืชพ้ืนเมืองท่ัวไปสกุลฮ ่อม Strobi lanthes Blume.  
      (Acanthaceae)

  หัวหน้าการทดลัอง นางสาววิลาสินี จิตต์บรรจง  

   บทคำัดย่อ

   การศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ�าแนกชนิดพันธุ์พืชพื้นเมือง
ทั่วไปสกุลฮ่อม Strobilanthes Blume. (Acanthaceae) วัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส�ารวจความหลากหลาย
และศึกษาการใช้ประโยชน์ในด้านสมุนไพรของพืชที่อยู่ในสกุลฮ่อม ด�าเนินการศึกษาระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 
2560 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 โดยศึกษา ค้นคว้าข้อมูลความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้
ประโยชน์ของพืชสกุลฮ่อม Strobilanthes Blume. จากเอกสารวิชาการ ต�ารา ส่ิงพิมพ์ ทางด้านพฤกษศาสตร์
และอนุกรมวิธานพืช และศึกษาตัวอย่างพรรณไม้ในพิพิธภัณฑ์พืช ด�าเนินการส�ารวจโดยการสุ่มแบบเฉพาะ
เจาะจงในพื้นที่ต่างๆ โดยอาศัยข้อมูลด้านนิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ และตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงใน
พิพิธภัณฑ์พืช ออกส�ารวจพืชสกุลฮ่อมในธรรมชาติและแหล่งปลูก เก็บข้อมูล ด้านการใช้ประโยชน์ พร้อม
ทั้งเก็บตัวอย่างพืชเพ่ือน�ามาท�าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และตัวอย่างมีชีวิต บันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
และข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชสกุลฮ่อม จากผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ หมอยาสมุนไพรพื้น
บ้าน และเกษตรกรผู้จ�าหน่ายพืชสกุลฮ่อม เป็นต้น

   จากการศึกษาพืชสกุลฮ่อมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ พะเยา 
น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ อุดรธานี หนองคาย นครพนม และสกลนคร พบการใช้ประโยชน์จากพืชสกุลฮ่อมมาก
ที่สุด คือ ฮ่อม(Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze) เป็นพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะ
การน�าฮ่อมมาใช้ประโยชน์ด้านสีย้อมส�าหรับท�าเครื่องนุ่งห่ม เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสีย้อมฮ่อม มีกลิ่นหอม 
สีสันสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ ที่ส�าคัญปลอดภัยเพราะผลิตจากเส้นใยและสีธรรมชาติ นอกจากนี้ ฮ่อมยังมี
สรรพคุณทางสมุนไพร โดยรากและใบ น�ามาต้มน�้าด่ืมแก้ไข้ เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ 
บรรเทาอาการปวดท้อง กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ และไทยยวนน�าใบฮ่อมไปเผา แล้วน�ามาประคบแก้อาการ
บวม แมลงสัตว์ กัด ต่อย นอกจากนี้ยังพบพืชสกุลฮ่อมที่ปลูกเพื่อการค้า คือ เนียม Strobilanthes nivea 
Craib การใช้ประโยชน์โดยการน�าใบท�าเป็นเครื่องหอมและเข้ายา รักษาอาการหวัด แก้ไข้ แก้ไอ บรรเทา
อาการ หอบหืด ใบมีกลิ่นหอมเหมือนกับใบเตย จึงนิยมน�ามาสูด ดมแก้วิงเวียนศีรษะ เป็นสมุนไพรส�าหรับ
สตรีหลังคลอด ใช้อาบ อบเพ่ือให้มีกลิ่นหอม
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  การทดลัอง   ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ�าแนกชนิด 
      พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป สกุลขาไก่ด�า Justicia L. (Acanthaceae)

  หัวหน้าการทดลัอง นายบดินทร สอนสุภาพ

   บทคำัดย่อ

   จากการศึกษาความหลากหลาย ของพืชพ้ืนเมืองทั่วไปสกุลขาไก่ด�า Justicia L.  
(Acanthaceae) มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ ่งเน้นการส�ารวจความหลากหลายและศึกษาการใช้ประโยชน์ 
ในด้านสมุนไพรของพืชที่อยู่ในสกุลขาไก่ด�า คาดว่าจะมีชนิดที่มีสรรพคุณเช่นเดียวกัน คือ สามารถบรรเทา 
อาการปวดกล้ามเนื้อหรือกระดูกได้ ด�าเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2562  
โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือ เอกสารวิชาการ ข้อมูลต่างๆ และจากตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง 
ที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืช จากนั้นจึงด�าเนินการส�ารวจโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในพื้นที่ต่างๆ  
และบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพืชสมุนไพร รวมถึงเก็บตัวอย่างเพื่อจัดท�า 
เป็นตวัอย่างพรรณไม้อ้างองิ จากการศกึษาส�ารวจจากพืน้ทีต่่างๆ ทัว่ประเทศ พบตวัอย่างพชืในสกลุขาไก่ด�า 
จ�านวน 15 ชนิด ในจ�านวนท้ังหมดนี้ เป็นชนิดที่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรจ�านวน 7 ชนิด  

ชนิดที่มีการใช้ประโยชน์มากที่สุดจ�านวน 5 ชนิด ได้แก่ สันพร้ามอญ หรือ กระดูกไก่ขาว (Justicia  
gendarussa Burm.f.) ใช้ใบสดน�ามาต�าให้ละเอียด ผสมกับเหล้าแล้วบีบเอาน�้ามาด่ืม หรืออาจใช้กาก 
พอกแผล เป็นยาแก้พิษงูหรือแมลงสัตว์กัดต่อย (ใบสด) ใบสดใช้เป็นบรรเทาอาการปวดกล้ามเน้ือ  
เคล็ดขัดยอก กระดูกร้าวหรือกระดูกหัก หญ้าก้านพวง (Justicia procumbens L.) หรือชื่ออื่นๆ  
กระดูกไก่ด�า บัวฮาด�า มีการใช้ประโยชน์ โดยการน�าใบ เข้ายาแก้ไข้ ลดความร้อน เป็นยาเย็นถอนพิษ  
เอากากพอกแผล ดูดพิษที่ถูกงูกัด เสนียด (Justicia adhatoda L.) พบในจังหวัดเชียงราย และน่าน  
น�ามาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรประคบบริเวณที่ปวด บวม ฟกช�้า ตรีชวา (Justicia betonica L .)  
พบในจังหวัดชลบุรี และปราจีนบุรี นิยมปลูกประดับในสวน ออกดอกตามช่อปลายกิ่งมีสีขาวและม่วงอ่อน  
มีการน�ามาใช้ประโยชน์ในการสมานแผลและรักษาโรคผิวหนังได้ ชนิดที่มีการใช้ประโยชน์นี้ พบมากที่สุด 
ทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการใช้ประโยชน์โดยชุมชนที่อาศัยบนพื้นที่เขาสูง มีเพียงบางชนิด 
ที่มีการใช้ประโยชน์โดยท่ัวไป คือ ตรีชวา (Justicia betonica L.) และขาไข่ด�า (Justicia fragilis Wall.)  
มีการน�ามาแปรรูปเป็นยาหม่อง และยาน�้าทาบริเวณที่เจ็บปวดได้เป็นอย่างดี

   จากการศึกษาลักษณะของการน�ามาใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ 
ในครัวเรือน หรือชุมชน โดยการทุบ การแช่เหล้าพื้นบ้าน แล้วน�ามาทาหรือนวดบริเวณที่เจ็บปวดหรือ 
เกิดบาดแผล ซึ่งหากมีการพัฒนาให้แต่ละชนิดใช้ประโยชน์ได้อย่างง่ายและสะดวกข้ึน จะเป็นช่องทาง 
ในการพัฒนาพืชชนิดนั้นๆ ให้เป็นสินค้าประจ�าชุมชนได้

เสนียด (Justicia adhatoda L.)
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สันพร้ามอญ หรือ กระดูกไก่ดำา 

(Justicia gendarussa Burm.f.)

ตรีชวา (Justicia betonica L.)

หญ้าก้านพวง (Justicia procumbens L.)ปีกไก่ดำา (Justicia fragilis Wall.)
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 กิจกรรมที่ 2 ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ�าแนกชนิดพันธุ ์พืช 
    พื้นเมืองทั่วไปที่มีศักยภาพการใช้ประโยชน์ด้านพืชอาหาร เพื่อประโยชน์ 
    ด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

  การทดลัองที่  ศึกษาวิจัยความหลากหลายและการตรวจวิเคราะห์จ�าแนกชนิด 
      พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป วงศ์บุกบอน Araceae

  หัวหน้าการทดลัอง นายบดินทร สอนสุภาพ

   บทคำัดย่อ 

   จากการศึกษาความหลากหลาย ของพืชพื้นเมืองทั่วไปวงศ์บุกบอน (Araceae)  
มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการส�ารวจความหลากหลายและศึกษาการใช้ประโยชน์ในด้านพืชอาหารของพืช 
ในวงศ์บุกบอน ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2562 โดยการศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือ  
เอกสารวิชาการ ข้อมูลต่างๆ และจากตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืช จากน้ัน 
จึงด�าเนินการส�ารวจโดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจงในพ้ืนที่ต่างๆ และบันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพืชอาหาร รวมถึงเก็บตัวอย่างเพื่อจัดท�าเป็นตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง จากการศึกษา 
ส�ารวจจากพื้นท่ีต่างๆ ทั่วประเทศ พบพืชวงศ์บุกบอนจ�านวน 36 ชนิด ในจ�านวนนี้ เป็นชนิดที่มีการ 
น�ามาใช้ประโยชน์ด้านพืชอาหารจ�านวน 14 ชนิด ชนดิที่พบมีการน�ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด 5 อันดับแรก  
ได้แก่ ผักหนาม [Lasia spinosa (L.) Thwaites] นิยมรับประทานเป็นผักต้ม หรือน�ามาถนอมอาหาร 
โดยการดองกบัน�า้ซาวข้าวและเกลอื กนิเป็นผกัดองกบัน�า้พรกิได้หลายประเภท บกุอรีอก Amorphophallus  
brevispathus Gagnep. โดยใช้ส่วนของล�าต้นเทียมเหนือดินน�ามาประกอบอาหารประเภทแกง ตูนหรือ 
ออดิบ (Colocasia gigantea Hook. f.) ก้านใบรสจืด เย็น น�ามากินเป็นผักสดหรือประกอบอาหารประเภท 
แกงป่า หรือแกงกะทิได้ บอนน�้าหรือเผือก [Colocasia esculenta (L .) Schott.] ใช้ส่วนก้านมา 
ประกอบอาหาร แกงบอนหรือรับประทานเป็นผักสดได้ ส่วนหัวสะสมอาหารน�ามาประกอบอาหาร  
แปรรูปเป็นแป้งและผลิตภัณฑ์ต่างๆ และบุกไข่ (Amorphophallus muelleri Blume) น�าส่วนของหัว 
สะสมอาหารใต้ดินมาท�าเป็นอาหาร โดยต้องล้างน�้าสะอาดหลายๆ คร้ัง หรือหมักไว้ข้ามคืน เพ่ือลด 
ความคัน เมื่อศึกษามูลค่าของชนิดพืชที่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ในด้านพืชอาหารท้ังหมด พบว่า ชนิดที่มี 
มูลค่าค่อนข้างสูงและมีการประกอบกิจการปริมาณมากจ�านวน 3 ล�าดับ ได้แก่ บุกไข่ (Amorphophallus  
muelleri Blume) ใช้ประโยชน์โดยการสกัดสารกลูโคมีแนนเพ่ือแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ  
มีปริมาณการปลูกและการผลิตสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตาก เผือก [Colocasia esculenta (L.)  
Schott.] ปลูกเป็นการค้าส่งทั้งตลาดภายในประเทศและสินค้าส่งออก มีปริมาณการผลิตมากในพ้ืนท่ี 
จังหวัดสระบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบูรณ์ ผักหนาม [Lasia spinosa (L.) Thwaites] ถึงแม้ว่า 
มีมูลค่าต่อหน่วย คือ จ�าหน่ายเป็นมัดหรือก�าหรือกิโลกรัม ไม่สูงมากนัก แต่พบว่ามีปริมาณการค้า 
ในตลาดภายในประเทศค่อนข้างสูง บริโภคกันได้อย่างแพร่หลายทั่วประเทศ จึงมีแนวโนมที่ดีในทาง 
เศรษฐกิจ
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บอนนำ�า [Colocasia esculenta (L.) Schott]

ผู้ักหนาม [Lasia spinosa (L.) Thwaites]

บ้กคำางคำก  

[Amorphophallus  

paeoniifolius (Dennst.) 

Nicolson]
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โคำรงการวิจัยแลัะพัฒนาการผู้ลิัตพืชท่ีมีศักยภาพในพื�นที่ช้่มนำ�าเพื่อใช้ประโยชน์ 

ด้านเกษ์ตรแลัะอ้ตสาหกรรม

หัวหน้าโคำรงการ  สำานักผูู้้เชี่ยวชาญ

ระยะเวลัาท่ีดำาเนินการ ปีที่เร่ิมต้น ตุลาคม 2559  ปีที่สิ้นสุด กันยายน 2563

 ในปี 2562 มีงานวิจัยต่อเนื่อง 2 การทดลอง ดังนี้

งานวิจัยต่อเนื่อง

 กิจกรรมท่ี 6 การศึกษ์าข้อมูลัพื�นฐานเพื่อการใช้ประโยชน์เตยหนามแลัะเตยทะเลั

  การทดลัอง   ศึกษากายวิภาควิทยาของและลักษณะเส้นใยของเตยหนาม  
      (Pandanus tectorius Parkinson ex Du Roi) และเตยทะเล  
      [Pandanus odorifer (Forssk.) Kuntze] เพื่อการใช้ประโยชน ์
      เชิงเกษตรและอุตสาหกรรม

  หัวหน้าการทดลัอง นายบดินทร สอนสุภาพ

   ผู้ลัการดำาเนินงาน 

   ประสานผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ผลทางสถิติ พร้อมท้ังติดต่อพื้นที่เก็บตัวอย่าง 
และเตรียมตัวอย่างเพิ่มเติมส�าหรับการวิเคราะห์ซ�้า เนื่องจากต้องการตรวจสอบสมมุติฐาน เร่ืองวิธีการ 
ท�าตัวอย่างเส้นใยมีผลต่อคุณภาพของเส้นใยหรือไม่ และรวบรวมข้อมูลด้านกายวิภาค และด้านต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลของแผ่นใบเตยหนามแต่ละแหล่งที่มา

   วิเคราะห์ค่าความมันวาวของตัวอย่างเตยทั้ง 5 แหล่ง ได้แก่ ตัวอย่างบ้านดุหุน  
จังหวัดตรัง ตัวอย่างจากบ้านร่าหมาด จังหวัดกระบี่ ตัวอย่างจากบ้านสายควน จังหวัดสตูล ตัวอย่างจาก 
ตะรุเตา จังหวัดสตูล ตัวอย่าง บ้านหานโพธ์ิ จังหวัดสงขลา ร่วมกับลักษณะทั่วไปของเตยหนาม พบว่า  
ตัวอย่างเตยหนามที่เก็บรวบรวามจากแหล่งใช้ประโยชน์ทั้งหมด เป็นชนิด Pandanus odorifer (Forssk.)  
Kuntze ซึ่งพบกระจายพันธุ ์ทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้ ภาคตะวันตก ของไทย และจากการวิเคราะห์ค่า 
ความมันวาวของตัวอย่างแผ่นใบแห้งของตัวอย่างเตย ซึ่งความมันวาวนี้จะมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน 
ในเบื้องต้น คือ ตัวอย่างที่มีความมันวาวมาก (ซึ่งเกิดจากการขูดตัวอย่างด้วยโลหะ) จะสอดคล้องกับ 
ความเหนียวของเส้นใย ซึ่งให้สามารถประกอบชื้นงานได้อย่างดี โดยพบว่า ค่าความมันวาวของตัวอย่าง 
ทั้งหมด ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (ค่าเฉล่ีย 45.70 GU Gloss Unit) ซ่ึงเป็นความมันวาว 
ระดับกลาง พบได้ในตัวอย่างใบพืชที่สามารถปรับตัวให้ทนต่อความร้อนได้ดี โดยจากข้อมูลของการ 
ข้ึนรูปชิ้นงานจากใบเตยหนาม พบว่า ความมันวาว ความเหนียว จะขึ้นอยู ่กับขั้นตอนการขูดแผ่นใบ  
การขูดด้วยน�้าหนักมือ จ�านวนครั้ง และวัสดุที่ใช้ในการขูดที่เหมาะสม จะท�าให้ชื้นงานมีความมันวาวและ 
ความเหนียวที่พอดี
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  การทดลัอง   ศึกษา วิ เคราะห์ทางพฤกษเคมีในเตยหนาม (Pandanus  
      tectorius Blume) และเตยทะเล (P. odoratissimus L.f.)  
      เพ่ือการใช้ประโยชน์เชิงเกษตรและอุตสาหกรรม

  หัวหน้าการทดลัอง นางสาววิลาสินี จิตต์บรรจง

   ผู้ลัการดำาเนินงาน

   เตยทะเลและเตยหนามมีถิ่นก�าเนิดตามชายหาดท่ัวคาบสมุทรแถบเส้นศูนย์สูตร 
ในหลายประเทศ พบขึน้เป็นดงอยูต่ามชายหาด ตัง้แต่หมูเ่กาะของฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม คาบสมทุรมลายู  
หมูเ่กาะฮาวาย อนิเดยี ออสเตรเลยี พอลนิเีชยี และวานอูาต ู ส่วนในประเทศไทยพบได้มากทีจ่งัหวดัสงขลา  
ตรงั และสตลู การใช้ประโยชน์ของเตยทะเลและเตยหนามนยิมน�าใบมาใช้ในงานฝีมอื เช่น เส่ือ หรอืเครือ่งใช้ 
ประเภทจักสาน นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านสมุนไพร และปลูกเป็นไม้ประดับได้

    จากการเก็บตัวอย่างเตยทะเลในแหล่งพันธุกรรมทางภาคใต้ 4 แหล่งพันธุกรรม  
ได้แก่ เตยทะเลจากอ�าเภอระโนด จังหวัดสงขลา อ�าเภอเมือง อ�าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และอ�าเภอสิเกา  
จังหวัดตรัง น�ามาวิเคราะห์ค่าความเข้มสี ได้แก่ ค่าสี (spad value) คลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี  
คลอโรฟิลล์ทั้งหมด และสารให้กลิ่น 2–Acetyl–1–Pyrroline (2AP) ซ่ึงเป็นสารระเหยให้กล่ินที่ส�าคัญ 
ในใบเตย เป็นสารประกอบไนโตรเจนในกลุ่ม heterocyclic compounds ผลการทดลองพบว่า  
ค่าสีของเตยทะเลจาก อ�าเภอเมือง จังหวัดสตูล มีความเข้มสูงสุด มีความสัมพันธ์กับค่า คลอโรฟิลล์  
เอ บี คลอโรฟิลล์รวม แคโรทีนอยด์ และแอนโทไซยานิน ที่มีค่ามากกว่าเตยทะเลจากแหล่งพันธุกรรมที่อื่น  
ส่วนสารให้กลิ่น 2AP ในเตยหนามทั้งสี่แหล่งมีค่าใกล้เคียงกัน ดังนั้นผลการทดลองที่ได้สามารถน�าไป 
ใช้ประโยชน์ด้านการให้สีย้อม และการใช้กลิ่นจากเตยต่อไป 
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การประชุม สัมมนา และฝึึกอบรม

ในปี 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช มีการจัดการประชุม สัมมนา และฝึกอบรม ดังนี้

การประช้มสัมมนา 

	 การประช้มสัมมนา เรื่อง บทบาทของพระราชบัญญัติค้ำ ้มคำรองพันธุ้์์พืช พ.ศ. 2542 
  ต่อระบบการเกษ์ตรไทย

  เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องนนทรี 1 โรงแรมเคยูโฮม กรุงเทพฯ 
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืชจัดการประชุมสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้เก่ียวกับกฎหมาย
คุ้มครองพันธุ์พืชให้กับบุคลากรภายในกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมี นายอนันต์ อักษรศรี ประธานการประชุม 
สัมมนา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย บุคลากรของกรมวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จ�านวน  
103 คน โดยหวังอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน จะได้รับความรู้ มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  
และการด�าเนินงานด้านการคุ ้มครองพันธุ ์พืชมากยิ่งขึ้น เพียงพอที่จะสามารถถ่ายทอด ให้ค�าแนะน�า  
และตอบค�าถาม ให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรในพ้ืนที่ได้ รวมถึงมีการสร้าง
เครือข่ายการท�างานร่วมกันระหว่างส�านักคุ้มครองพันธุ์พืชและหน่วยงานต่างๆ ของกรมวิชาการเกษตร  
ซึ่งการท�างานแบบบูรณาการจะท�าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของกรมวิชาการเกษตร 
ได้เป็นผลส�าเร็จ
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	 การประช้มสัมมนา เร่ือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขึ�นทะเบียนแปลังปลูักพืชอน้รักษ์์  
  ประเภทไม้ต้นเพื่อการส่งออก

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประชุม 
สัมมนามีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น ตลอดจน กฎหมายอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง  
โดยมผีูเ้ข้าร่วมประชมุสมัมนา จ�านวน 52 คน ประกอบด้วย เกษตรกร หน่วยงานรฐั ภาคเอกชน และผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
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	 การประช้มคำณะอน้กรรมการคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืชใหม่ คำรั�งที่ 1/2562 

  เม่ือวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม ช้ัน 2 กรมวิชาการเกษตร  
ซ่ึงมี ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งน้ี 
เพือ่พจิารณาก�าหนดชนดิพชืทีพ่นัธุพื์ชใหม่สามารถขอรับความคุม้ครอง ตามมาตรา 14 จ�านวน 2 ชนดิพืช คอื  
พชืสกลุยโูฟเบยีและพชืสกุลฝ้ายและรับทราบการจดทะเบยีนพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงเฉพาะถิน่ ตามพระราชบญัญตัิ 
คุ ้มครองพันธุ ์พืช พ.ศ. 2542 ของส้มเขียวหวานเทพรส และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง ก�าหนดชนิดพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช (ฉบับที่ 12)  
และ (ฉบับที่ 13)



106 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตรรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตร

	 การประช้มคำณะกรรมการคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืชคำรั�งที่ 1/2562 

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมี นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาก�าหนดชนิดพืชที่พันธุ ์พืชใหม ่
สามารถขอรับความคุ้มครองตามมาตรา 14 พืชสกุลฝ้าย และร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 
ว่าด้วยการบริหารกองทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายเงินกองทุน พ.ศ. … (มาตรา 45 วรรคท้าย) ในโอกาสนี้  
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหนังสือส�าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ ์พืชพื้นเมือง 
เฉพาะถิ่นให้ นายนพดล ทองมั่น ประธานกลุ่มเกษตรกรท�าสวนส้มเทพรสคุ้งบางกะเจ้า และอธิบดี 
กรมวิชาการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมแสดงความยินดี
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	 การประช้มเจ้าหน้าท่ีวิชาการพืชอน้รักษ์์

  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและก�าหนดท่าทีต่อข้อเสนอ (Proposal) ของการประชุม 
สมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 18  
(CITES CoP18) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตลอดจนรายผลการประชุม CITES CoP 18 ดังกล่าว  
และเพื่อให้ข ้อคิดเห็นต่อ (ร ่าง) ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การข้ึนทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง พืชอนุรักษ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส และกฎระเบียบควบคุม 
ทางการค้า ตามมติที่ประชุมไซเตส จ�านวน 2 ครั้ง ดังนี้

   – ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ตึกโภชากร  
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

   – ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 ตึกโภชากร  
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

	 การประช้มคำณะอน้กรรมการพืชอน้รักษ์์ 

  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและก�าหนดท่าทีต่อข้อเสนอ (Proposal) ของการประชุม
สมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 18  
(CITES CoP18) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ตลอดจนรายผลการประชุม CITES CoP 18 ดังกล่าว  
และเพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
การข้ึนทะเบียนแปลงปลูกพืชอนุรักษ์ประเภทไม้ต้น และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง พืชอนุรักษ์ ที่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตส และกฎระเบียบควบคุม 
ทางการค้า ตามมติที่ประชุมไซเตส จ�านวน 3 ครั้ง ดังนี้

   – คร้ังที่ 1/2562 เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 อาคารถ่ายทอด 
เทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

   – ครั้งที่ 2/2562 เม่ือวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารถ่ายทอด 
เทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

   – ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารถ่ายทอด
เทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร
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การฝึึกอบรม 

	 การฝึึกอบรมให้คำวามรู ้เกี่ยวกับกฎหมายคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืชแลัะแนวทางการดำาเนินงาน
ของกองท้นค้ำ้มคำรองพันธุ้์์พืช ประจำาปี 2562 

 มีวัตถ้ประสงคำ์ของโคำรงการ ดังนี�

  1) เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน สถาบันการศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ วิจัยและ 
พัฒนาพันธุ์พืช ได้รับความรู้ ความเข้าใจและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซึ่งทรัพยากรพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป  
พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและพันธุ์พืชป่า

  2) เพื่อให้องค์กรส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนในชุมชนได้รับความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและแนวทางการด�าเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช

  3) เพ่ือเปิดโอกาสให้องค์กรส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และสมาชิกในแต่ละชุมชน 
ได้แสดงความคดิเหน็ รบัทราบปัญหาและอปุสรรคต่างๆ ในการขอรบัเงนิสนบัสนนุจากกองทนุคุ้มครองพนัธุพ์ชื

  4) เพ่ือสร้างจิตส�านึกในคุณค่าของพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า และพันธุ์พืชพื้นเมือง 
เฉพาะถิ่น ให้ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ พัฒนา และรักษาพันธุ์พืชพื้นเมืองในชุมชนให้คงอยู่สืบไป

 โดยจัดฝึึกอบรม จำานวน 4 คำรั�ง ดังนี�

   คร้ังที่ 1 จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน บ้านห้วยแล้ง ต�าบลเนินหอม อ�าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี
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รายงานผู้ลัการปฏิิบัติงานประจำาปีงบประมาณ 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร รายงานผู้ลัการปฏิิบัติงานประจำาปีงบประมาณ 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร110

   ครั้งที่ 2 จดัฝึกอบรมให้ความรูก้บัประชาชน ณ ชมุชนบ้านเพก็ใหญ่ อ�าเภอพล จงัหวดัขอนแก่น
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   คร้ังท่ี 3 จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับประชาชน ณ ชุมชนหนองนกไข่ อ�าเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาคร
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   คร้ังที่ 4 จดัฝึกอบรมให้ความรูก้บัประชาชน ณ ชุมชนสองพีน้่อง อ�าเภอท่าแซะ จงัหวัดชุมพร
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	 การฝึึกอบรมการจำาแนกพืชอน้รักษ์์แลัะการออกหนังสืออน้ญาตแบบเพื่อเพิ่มพูนคำวามรู้  
  แลัะคำวามสามารถของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติพันธุ้์ ์พืช พ.ศ. 2518  
  ในการตรวจสอบจำาแนกชนิดพืชอน้รักษ์์ กฎระเบียบในการคำวบคำ้มการคำ้าพืชอน้รักษ์์ 
  ระหว่างประเทศ แลัะการใช้งานระบบออกหนังสืออน้ญาตพืชอน้รักษ์์แบบอิเล็ักทรอนิกส์ 

  เม่ือวนัที ่6–8 พฤศจกิายน 2561 ณ ห้องประชมุ ชัน้ 1 อาคารปฏบิตักิารส�านกัคุม้ครองพนัธุพ์ชื  
กรมวิชาการเกษตร และศึกษาดูงานการจัดการดูแลรักษาพืชในบัญชีแนบท้ายอนุสัญญาไซเตสในสถานที่
เพาะเล้ียง ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมจ�านวน 31 คน
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	 การฝึึกอบรม เร่ือง การวาดภาพทางพฤกษ์ศาสตร์เบื�องต้น

  จัดขึ้นเม่ือวันที่ 18–19 ธันวาคม 2561 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์พืชสิรินธร ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช  
กรมวชิาการเกษตร เพือ่ให้ผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมเข้าใจหลักการและวิธีการวาดภาพลายเส้นทางพฤกษศาสตร์ 
ที่ถูกต้องและสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ส�าหรับการวาดภาพลายเส้นเพื่อบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาของพืช 
ในงานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องตามหลักสากล โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักวิชาการเกษตร 
ทุกระดับ และบุคลากรภายในกรมวิชาการเกษตร จ�านวน 35 คน
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	 การฝึึกอบรม เรื่อง การวิจัยพฤกษ์ศาสตร์พื�นบ้านเพื่อการอน้รักษ์์แลัะการใช้ประโยชน ์
  จากทรัพยากรพันธุ้์กรรมพืชในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

  จดัข้ึนเมือ่วนัท่ี 8–9 มถินุายน 2562 ณ ห้องประชุมบ้านพะโท–พะแข่ ต�าบลแม่ก๊ิ อ�าเภอขุนยวม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจหลักการด�าเนินงานวิธีการส�ารวจ 
และการบันทึกข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้านเบื้องต้นและสามารถเป็นนักวิจัยท้องถ่ินได้ พร้อมทั้ง 
สร้างความตระหนัก จิตส�านึก และความเข้าใจหลักการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการใช้ประโยชน์จาก 
ทรพัยากรพนัธกุรรมพืชในท้องถิน่อย่างย่ังยนืให้กบัชมุชน และได้รบัความรูเ้กีย่วกบักฎหมายคุม้ครองพนัธุพ์ชื 
และแนวทางการด�าเนินงานของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรในชุมชน 
บ้านพะโท–พะแข่ ต�าบลแม่ก๊ิ อ�าเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�านวน 33 คน 
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งานความร่วมมือระหว่างประเทัศและหน่วยงานอื�นๆ  

ทีั�เกี�ยวข้อง

ในปี 2562 ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้มีการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆ  
ซึ่งจัดเป็นการเข้าร่วมการประชุม และศึกษาดูงาน ดังนี้

การประช้ม 

	 การประช้ม เร่ือง Plant Variety Protection for Lancang–Meking Countries  
ระหว่างวันที่ 14–20 ตุลาคม 2561 ณ เมือง Danzhou มณฑล Hainan สาธารณรัฐประชาชนจีน  
เพื่อแลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์การด�าเนินงานคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และประสานความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศในอนภุมูภิาคคล้านช้าง–ลุม่แม่น�า้โขง จ�านวน 5 ประเทศ ประกอบไปด้วย ประเทศไทย ลาว  
เมียนมาร์ กัมพูชา และเวียดนาม ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม นายปาน ป่านขาว  
นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน และนายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ

	 การประช้มเชิงปฏิิบัติการการระดับภูมิภาคำ เรื่อง การเตรียมจัดทำารายงานระดับประเทศ 
เกี่ยวกับการปฏิิบัติงานตามสนธิุ์สัญญาระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 10–14 ธันวาคม 2561  
ณ สาธารณรัฐอินเดีย ผู้เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา
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	 การประช้ม The 17th Regular Session of the Genetic Resources for Food and  
Agriculture ระหว่างวันที่ 18–22 กุมพาพันธ์ 2562 ณ ส�างานงานใหญ่องค์การอาหารและการเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ผู้เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา

	 การประช้ม The 15th Meeting of the ASEAN Working Group on the Convention on  
International Trade in Endangered Species on Wild Fauna and Flora and Wildlife Enforcement 
(15th AWG-CITES and WE) ระหว่างวันที่ 1–5 เมษายน 2562 ณ เมืองซันดากัน รัฐซาบาห์  
สหพันธรัฐมาเลเซีย ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางยอดหญิง สอนสุภาพ และนางสาวรักชณา สารภิรม

	 การประชม้โคำรงการคำ้ม้คำรองพนัธุ์้พ์ชืเอเชยีตะวนัออก คำรั�งที ่12 (The 12th East Asia Plant  
Variety Protection Forum Meeting) แลัะการสัมมนา เรื่อง International Seminar on the  
Protection of New Varieties of Plants ระหว่างวันที่ 22–25 เมษายน 2562 ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประชุมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  
ค้านการคุ้มครองพันธุ์พืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม   
นายปาน ป่านขาว  นางสาวรุ่งทิวา ธน�าธาตุ และนางสาวณัฐพร เสียงอ่อน
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	 การเข้าร่วมประช้ม 7th International Orchid Conservation Congress ณ Jodrell  
Laboratory, Kew Gardens, Uni ted Kingdom แลัะนำาเสนอผู้ลังานภาคำบรรยาย เ ร่ือง  
การศึกษ์าการคำ้าท่ีผิู้ดกฎหมายในปัจจ้บันแลัะการประเมินสถานภาพคำวามเสี่ยงของกลั้วยไม้สก้ลัหวาย 
หมู่เอื�องข้าวตอกท่ีพบในประเทศไทย (A study of recent illegal trade and conservation status in  
Dendrobium section Stachyobium in Thailand) ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม–2 มิถุนายน 2562  
ณ Jodrell Laboratory สวนพฤกษศาสตร์คิว (Royal Botanic Gardens, Kew) เมืองลอนดอน (London)  
ประเทศสหราชอาณาจักร ผู้เข้าร่วมประชุมและน�าเสนอผลงานบรรยาย คือ นายภัทธรวีร์ พรมนัส

	 การประช้มสมัยสามัญประเทศภาคำีอน้สัญญาว่าด้วยการคำ้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า 
แลัะพืชป่าที่ใกลั้สูญพันธุ้์์ คำรั�งท่ี 18 [CITES Conference of the Parties (CoP18)] ระหว่างวันท่ี  
17–28 สิงหาคม 2562 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ผู ้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายอนันต์ อักษรศรี  
นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา และนางสาวสุมาลี ทองดอนแอ
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	 การประช้ม The Third Meeting of Pilot Project for the Establishment of an  
International Cooperation of PVP Mechanism in the Region under the Scope of EAPVPF  
ระหว่างวันที่ 2–5 กันยายน 2562 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เข้าร่วมประชุม  
เพือ่สร้างความร่วมมอืการอ�านวยความสะดวกการย่ืนค�าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่และการตรวจสอบพนัธุพ์ชื 
ด้วยระบบมาตรฐานข้อมูลของ UPOV และได้รับรู ้รับทราบสถานการณ์และความก้าวหน้าเก่ียวกับ 
การด�าเนินงานด้าน PVP ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ผู้เข้าร่วมประชุม คือ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม

	 การสัมมนาสำาหรับเจ้าหน้าที่รับผู้ิดชอบในเรื่องการนำาเข้าแลัะส่งออกแลัะการป้องกัน 
ชนิดพันธุ์้์ที่ใกลั้สูญพันธุ้์์ ระหว่างวันที่ 7–29 กันยายน 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ข้าร่วมประชุม  
คือ นางสาวรักชณา สารภิรม

	 การประช้มสมัชชาภาคีำอน้สัญญาว่าด้วยคำวามหลัากหลัายทางชีวภาพ สมัยที่ 14  
(CBD COP–14) แลัะการประช้มท่ีเกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 17–29 พฤศจิกายน 2561 ณ เมืองชาร์ม  
เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานที่เก่ียวข้องกับ
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายอนันต์ อักษรศรี (ผู้อ�านวยการ 
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช)  นายป่าน ปานขาว  และนางสาวปาจรีย์ อินทะชุบ
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การศึกษ์าดูงาน 

	 เข้าร่วมศกึษ์าดูงาน Study Visit on Plant Variety Protection ระหว่างวนัที ่5–6 พฤศจิกายน  
2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แลัะการประช้ม Conference on the Benefits  
of Membership in the International Union for the Protection of New Varieties of Plants  
ระหว่างวันที่ 8–9 พฤศจิกายน 2561 ณ เขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
เพื่อส่งเสริมการใช้และการพัฒนาระบบการคุ้มครองพันธุ ์พืชใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
โดยการแลกเปล่ียนประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับจากประเทศที่มีการใช้ระบบดังกล่าว และเปิดโอกาส 
ให้หารือประเด็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) รวมถึงประโยชน ์
ที่จะได้รับจากการเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว ผู ้เข ้าร ่วมประชุม ได้แก่ นางสาวธิดากุญ แสนอุดม  
และนายปาน ป่านขาว

	 การศึกษ์าดูงานเกี่ยวกับการอน้รักษ์์กลั้วยไม้ ณ รัฐฉาน ประเทศเมียนมาร์ ร ่วมกับ  
สวนพฤกษศาสตร์ [Kochi Prefectural Makino Botanical Garden (MBK)] ประเทศญี่ปุ ่น ระหว่าง 
วันที่ 13–23 พฤศจิกายน 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปล่ียนความรู ้ เกี่ยวการศึกษา 
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) และการอนุรักษ์ในถิ่นที่อยู ่เดิม 
ตามธรรมชาติ โดยความร่วมระหว่างประเทศญี่ปุ่น เมียนมาร์ และไทย ผู้เข้าร่วมการศึกษาและอบรม คือ  
นายภัทธรวีร์ พรมนัส

	 การฝึึกอบรมปฏิิบัติการวิจัยการอน้รักษ์์แลัะการแลักเปลัี่ยนพันธุ์้กรรมพืชเพื่ออาหาร 
แลัะการเกษ์ตร (Works for Conservation and Exchanges of Plant Genetic Resources for Food  
and Agriculture) ระหว่าง วนัที ่3–7 ธนัวาคม 2561 ณ สาธารณรฐัสังคมนยิมเวยีดนาม ผู้เข้าร่วมประชมุ  
คือ นางสาวดวงเดือน ศรีโพทา
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	 การอบรมเชิงปฏิิบัติการ เรื่อง Plant–insect interactions in the Asclecpiadoideae  
(Workshop on plant–insect interactions in the Asclepiadoideae, as part of the partnership  
Hubert Curien SIAM 2018 n° 40533RA) ระหว่างวันที่ 6–14 ธันวาคม2561 ณ Centre for  
Evolutionary and Functional Ecology (CEFE/CNRS), Montpellier University สาธารณรัฐฝรั่งเศส  
มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปล่ียนความรู้ เก่ียวกับความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการร่วม 
ระหว่างพืชกลุ่มวงศ์ดอกรัก (Asclepiadaceae) และแมลงถ่ายพาหะเรณู (pollinator) ที่พบในประเทศไทย 
และฝรั่งเศส ผู้เข้าร่วมอบรม คือ นายภัทธรวีร์ พรมนัส

	 การฝึึกอบรม The East and Southeast  
Asia Biodiversity Information Initiative (ESABII): 
Training of Trainer on CITES Policies and 
Identification of Threatened Species (TOT) ระหว่าง
วันที่ 24–27 กุมพาพันธ์ 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ 
สหพันธรัฐมาเลเซีย ผู้เข้าร่วมประชุม คือ นางยอดหญิง 
สอนสุภาพ

	 ศึกษ์าดูงานด้านการคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช แลัะอน้สัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการคำ้้มคำรอง 
พันธุ์้ ์พืชใหม่ (UPOV 1991) ระหว่างวันที่ 21–29 กันยายน 2562 ณ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ 
เนเธอร์แลนด์ และประเทศเบลเยี่ยม เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจในการปฎิบัติที่มากขึ้นเกี่ยวกับประโยชน ์
ของระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชและการเป็นสมาชิก UPOV เพื่อการพัฒนาการเกษตรและความม่ันคง 
ทางอาหาร ร่วมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลระหว่างผู้แทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
กับเกษตรกร และนักปรับปรุงพันธุ ์พืชในฝร่ังเศส และเนเธอร์แลนด์ และเจ้าหน้าที่จากสหภาพยุโรป 
ที่รับผิดชอบด้านการเกษตร การคุ้มครองพันธุ์พืช และการด�าเนินงานด้านนโยบาย ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่  
นายสุรเดช ปัจฉิมกุล (รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร) และนางสาวธิดากุญ แสนอุดม



เปราะภู
Boesenbergia alba (K. Larsen & R. M. Sm.) Mood & L. M. Prince

วงศ์ : ZINGIBERACEAE

ไม้ล้มลุกแตกกอ รากอวบหนา มี 4–6 ใบ กาบยาว ใบรูปใบหอกหรือรูปแถบ ปลายแหลมยาว โคนกลมหรือตัด  

ช่อดอกออกระหว่างกาบ ใบประดบัรปูดาบ ม ี4–6 ดอก ดอกสขีาว อมม่วงหรอืชมพ ูกลบีรปูขอบขนาน มแีต้มสเีหลอืงทีโ่คน  

ไม่มีถ้วยรองเกสรเพศผู้ ปลายกลีบปากเว้าต้ืน โคนเรียวแคบเป็นร่อง แผ่นเกสรเพศผู้ท่ีเป็นหมันรูปไข่กลับ เกสรเพศผู ้

สีเหลือง มีขนต่อมกระจาย อับเรณู ปลายมีสัน พับลง สีเหลือง เรณูมีเมือก 

เปราะภู เป็นพืชถิ่นเดียวของไทย พบกระจายหนาแน่นทางภาคเหนือท่ีอุตรดิตถ์ พิษณุโลก และภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือที่เลย เพชรบูรณ์ ขึ้นตามทุ่งหญ้าบนลานหิน ความสูง 1,000–1,500 เมตร

ภาพถ่ายโดย : นายบดินทร สอนสุภาพ



ภาพกิจกรรม 
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

ปี พ.ศ. 2562

ภาพกิจกรรม 
ส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

ปี พ.ศ. 2562



124 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตรรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตร

การสัมมนาประจ�าปี พ.ศ. 2562 

การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรส�านักคุ ้มครองพันธุ ์พืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน  

ระหว่างวันที่ 5–7 กันยายน 2562 ณ โรงแรมแกรนด์จอมเทียน พาเลช จังหวัดชลบุรี
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กิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวเล้อม ณ มูลนิธิคุณพ่อเรย์ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี 

ในวันที่ 7 กันยายน 2562



เอื�องเหลัืองจันทบูร
Dendrobium friedericksianum Rchb. f.

วงศ์ : ORCHIDACEAE

กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง ล�าลูกกล้วยห้อยลง ผิวแห้งเป็นสันและมีร่องตามยาว ใบรูปหอก  

ออกเรียงสลบัในระนาบเดยีว มกัทิง้ใบช่วงออกดอก ดอกออกเป็นช่อ ตามข้อบนล�าลกูกล้วย แต่ละช่อม ี3–6 ดอก ดอกสเีหลอืง  

กลีบปากมีแต้มสีน�้าตาล 2 แต้ม ขนาดดอกโตประมาณ 5 เซนติเมตร ดอกบานได้นาน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคม

พบเฉพาะในป่าแถบภาคตะวันออกของไทย ต้ังแต่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด จนถึงป่าแถบชายแดน 

กัมพูชาด้านที่ติดกับภาคตะวันออกของไทย

ภาพถ่ายโดย : นายสมัคร รัตนทิพย์

ภาคผนวกภาคผนวก
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ภาคผนวก 1 รายช่ือพืชท่ีรัฐมนตรีประกาศให้พันธุ์พืชใหม่ สามารถ 

 ขอจดทะเบียนคุ้มครองได้ จ�านวน 91 รายการ

กลั้่มไม้ดอกไม้ประดับ (25 รายการ)

กล้วยไม้สกุลแคทลียา และลูกผสม บอนสี พืชสกุลยูโฟรเบีย

กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม เบญจมาศ พืชสกุลว่านสี่ทิศ

กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีส และลูกผสม โป๊ยเซียน พืชสกุลหน้าวัว

กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี พืชสกุลกุหลาบ พืชสกุลหม้อข้าวหม้อแกงลิง

กล้วยไม้สกุลแวนด้า  

และลูกผสม

พืชสกุลชายผ้าสีดา ไม้ดอกสกุลขมิ้น

กล้วยไม้สกุลหวาย พืชสกุลดาวเรือง ลั่นทม

แก้วกาญจนา พืชสกุลเดป หยก

ชวนชม พืชสกุลบานชื่น

บัว พืชสกุลลิ้นมังกร

กลั้่มพืชผู้ัก (21 รายการ)

กะหล�่าปลี บวบเหลี่ยม ฟัก/แฟง

กระเจี๊ยบเขียว ผักกาดกวางตุ้ง ฟักทอง และลูกผสม

แตงกวา และแตงร้าน ผักกาดหอม มะเขือ

แตงเทศผิวเรียบ และแตงเทศลายนูน  

และลูกผสม

ผักกาดหัว มะเขือเทศ

แตงโม ผักคะน้า มะระ

ถั่วแขก ผักบุ้งจีน มันเทศ

ถั่วฝักยาว พริกเผ็ด และพริกยักษ์ หรือพริกหวาน มันฝรั่ง
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กลั้่มพืชไร่ (17 รายการ)

ข้าว ไผ่ หญ้าแฝก

ข้าวโพด พืชสกุลฝ้าย หญ้าเนเปียร์ และลูกผสม

งา พืชสกุลยาสูบ หญ้ารูซี่ และลูกผสม

ถั่วเขียว พืชสกุลหญ้านวลน้อย อ้อย

ถั่วเหลือง มันส�าปะหลัง อ้อยักษ์

ปาล์มน�้ามัน สับปะรด

กลั้่มไม้ผู้ลั/ไม้ยืนต้น (24 รายการ)

กล้วย พืชสกุลกาแฟ ลิ้นจี่

กลุ่มมะปราง มะขาม ส้มเขียวหวาน และลูกผสม

ขนุน มะนาวไทย และลูกผสม ส้มเช้ง และลูกผสม

เงาะ มะพร้าว ส้มโอ

ชมพู่ มะเฟือง ยางพารา

ทุเรียน มะม่วง หม่อน

น้อยหน่า และลูกผสม มะละกอ อินทผลัม

ฝรั่ง ล�าไย อะโวคาโด

กลั้่มเห็ดแลัะสาหร่าย (1 รายการ)

เห็ดถั่งเช่าสีทอง

กลั้่มพืชให้เนื�อไม้ (4 รายการ)

พืชให้เนื้อไม้ในสกุลอะเคเซีย และลูกผสม สัก ยูคาลิปตัส
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ภาคผนวก 2 ขั้นตอนการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม ่ 

 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

1. การยื่นคำำาขอจดทะเบียนพันธุ์้์พืชใหม่

 – ผูู้้ขอเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยตามแบบ คำพ.1  คำพ.1/1  คำพ. 1/2  แลัะ คำพ.1/3

 – ยื่นคำำาขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำานักคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช กรมวิชาการเกษ์ตร

2. การตรวจสอบเอกสารคำำาขอเบื�องต้น

 – พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอจดทะเบียนให้คำรบถ้วน 
  แลัะถูกต้อง ตามที่กฎหมายกำาหนด

3. การพิจารณาคำำาขอแลัะแผู้นการปลัูกทดสอบ

 – คำณะทำางานตรวจสอบภาคำสนามทีก่รมวิชาการเกษ์ตรแต่งตั�งพจิารณาข้อมลูัพนัธุ์้พ์ชื 
  ที่มาประวัติพันธุ์้์กรรมวิธุ์ีการปรับปร้งพันธุ์้์ ลัักษ์ณะประจำาพันธุ์้์เบื�องต้น  
  แลัะกำาหนดพันธุ์้์ปลัูกเปรียบเทียบ แลัะแผู้นการปลัูกทดลัอบ (DUS Test)

– หากไม่คำรบถ้วน / ไม่ถูกต้อง 
 พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้  
 ผูู้้ขอดำาเนินการแก้ไข / เพิ่มเติม

– พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ลั 
 การพิจารณาให้ผูู้้ขอทราบ 
 แลัะดำาเนินการ

4. การตรวจสอบคำ้ณสมบัติของพันธุ์้์พืชที่ขอจดทะเบียน

 – ผูู้ข้อดำาเนนิการปลูักทดสอบ (DUS Test) ตามทีค่ำณะทำางานฯ กำาหนด หรอืหน่วยงานทีก่รมวชิาการเกษ์ตรกำาหนดเป็นผูู้ด้ำาเนนิการ 
  ปลัูกทดสอบ

 – คำณะทำางานฯ ลังพื�นที่ตรวจแลัะประเมินผู้ลัการปลัูกตรวจสอบ

 – พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำารายงานผู้ลัการปลัูกตรวจสอบ (DUS Report) เสนออธุ์ิบดีกรมวิชาการเกษ์ตร

5. การพิจารณารายงานผู้ลัการตรวจสอบ

 – พนกังานเจ้าหน้าทีจ่ดัทำารายงานผู้ลัการปลักูตรวจสอบ (DUS Report) เสนอ หากเหน็ว่าถูกต้องอธิุ์บดีจะมคีำำาส่ังให้ประกาศโฆษ์ณาคำำาขอฯ

 – ผูู้้ขอชำาระคำ่าใช้จ่ายในการประกาศโฆษ์ณา อัตรา 500 บาทต่อคำำาขอ 

6. การประกาศโฆษ์ณาคำำาขอ 90 วัน ปิดไว้ในที่เปิดเผู้ย ณ สำานักงานเขต หรือที่ว่าการอำาเภอ แลัะเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษ์ตร

7. การรับจดทะเบียน

 – อธิุ์บดพิีจารณาโดยตลัอดแลัะเหน็ว่าไม่มเีหตขั้ดข้อง จงึมคีำำาส่ังให้รบัจดทะเบยีนค้้ำมคำรองพนัธุ์้พื์ช

8. การชำาระคำ่าธุ์รรมเนียมการออกหนังสือสำาคำัญฯ

 – พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผูู้้ขอชำาระคำ่าธุ์รรมเนียมในอัตรา 500 บาทต่อฉบับ

9. การรับหนังสือสำาคำัญฯ แลัะชำาระคำ่าธุ์รรมเนียมสำาหรับการคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืชใหม่

 – พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผูู้้ขอมารับหนังสือฯ แลัะชำาระคำ่าธุ์รรมเนียมรายปี อัตราปีลัะ 1,000 บาทต่อพันธุ์้์

ไม่มีผูู้้คำัดคำ้านมีผูู้้คำัดคำ้าน

เข้าสู่กระบวนการคำัดคำ้าน
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ภาคผนวก 3 รายช่ือพันธุ์พืชท่ีได้รับหนังสือส�าคัญการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  

 ในปีงบประมาณ 2562

กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์ม่วงราชกุมารี ข้าวโพดพันธุ์จี9861แซด แตงกวาพันธุ์ฉัตรเงิน

กล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์รักต สิริน ข้าวโพดพันธุ์เอช0166แซด แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 466

ข้าวพันธุ์เอ็มจีซี 1 ข้าวโพดพันธุ์จี1199แซด แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 467

ข้าวพันธุ์กข59 ข้าวโพดพันธุ์บี7430แซด แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 468

ข้าวพันธุ์กข61 ข้าวโพดพันธุ์ดี5287แซด แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 469

ข้าวโพดพันธุ์ซี.พี. ฮันนี่ สวีท ข้าวโพดพันธุ์จี3249แซด แตงโมพันธุ์โกลเด้นท์สวีท 80

ข้าวโพดพันธุ์ไอคิวที234 ข้าวโพดพันธุ์จี5321แซด แตงโมพันธุ์จอมขวัญ

ข้าวโพดพันธุ์เคเอส522 ข้าวโพดพันธุ์จี0571แซด แตงร้านพันธุ์แอล3392

ข้าวโพดพันธุ์เอสเคเคเอ็มเอ็ม ข้าวโพดพันธุ์บี5926แซด แตงร้านพันธุ์แอล3453

ข้าวโพดพันธุ์เอสเคเคจีจี229 ข้าวโพดพันธุ์ดี3736แซด แตงร้านพันธุ์แอล3479

ข้าวโพดพันธุ์เอ็นเค6232 ข้าวโพดพันธุ์เอช8635แซด แตงร้านพันธุ์แอล3468

ข้าวโพดพันธุ์เอ็นเค6253 ข้าวโพดพันธุ์ดี6988แซด แตงร้านพันธุ์แอล13

ข้าวโพดพันธุ์แฟนซีสีม่วง111 ข้าวโพดพันธุ์เอช0897แซด ถ่ัวฝักยาวพันธุ์ล�าน�้าพอง 2

ข้าวโพดพันธุ์213 แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า บวบเหล่ียมพันธุ์ฟาโรห์

ข้าวโพดพันธุ์404 แตงกวาพันธุ์บีซี43-452 บวบเหล่ียมพันธุ์มินิ

ข้าวโพดพันธุ์แฟนซีขาวม่วง212 แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 2 ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 6

ข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์39 แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 3 พริกพันธุ์อัคนีพิโรธ

ข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์53 แตงกวาพันธุ์บีซี43-305 พริกพันธุ์เพชรมอดินแดง

ข้าวโพดพันธุ์ดี2958แซด แตงกวาพันธุ์ล�่าซ�า 4 พริกพันธุ์ทับทิมมอดินแดง

ข้าวโพดพันธุ์ดี8409แซด แตงกวาพันธุ์บีซี43-104 พริกพันธุ์หยกเขียวมอดินแดง

ข้าวโพดพันธุ์เอช2983แซด แตงกวาพันธุ์ภูเขียว 2 พริกพันธุ์หยกขาวมอดินแดง

ข้าวโพดพันธุ์บี0050แซด แตงกวาพันธุ์สน่ันเมือง พริกพันธุ์เพชรมงคล

ข้าวโพดพันธุ์จี1313แซด แตงกวาพันธุ์แอล5793 พริกพันธุ์เรดซันอีสาน

ข้าวโพดพันธุ์จี4273แซด แตงกวาพันธุ์ท๊อปกกรีน พริกพันธุ์เรดมูนอีสาน
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พริกพันธุ์เยลโลมูน มะเขือเทศพันธุ์ไลโคเรด

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 1 มะเขือเทศพันธุ์มรกตทอง

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 2 มะเขือเทศพันธุ์มณีอ�าพันโครงการหลวง

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 3 มะเขือเทศพันธุ์แบล็คเลดี้สวีทโครงการหลวง

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 4 มะเขือเทศพันธุ์เรดเลดี้สวีทโครงการหลวง

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 5 มะเขือเทศพันธุ์มณีทับทิมโครงการหลวง

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 6 มะเขือเทศพันธุ์เอ๊กซ์ตร้าโกลด์

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 7 มะเขือเทศพันธุ์แพรวชมพู

แฟงพันธุ์ปิ่นแก้ว มะเขือเทศพันธุ์พรีเมี่ยโกลด์

มะเขือพันธุ์ดาวิกา มะระพันธุ์วาเลนไทน์

มะเขือเทศพันธุ์เพชรอุบล 1 มะระพันธุ์เขียวหยก 30

มะเขือเทศพันธุ์เพชรอุบล 2 มะระพันธุ์ไซเบอร์

มะเขือเทศพันธุ์แบล็คเชอรี่ ขามแก่น มันส�าปะหลังพันธุ์ห้วยบง 90

มะเขือเทศพันธุ์โกลเด้น ปริ๊นเซล ส้มเขียวหวานพันธุ์แพร่ 1
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ภาคผนวก 4 ขั้นตอนการยื่นค�าขออนุญาต ออกหนังสืออนุญาต  

 และจัดท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ตามมาตรา 52  

 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

ผูู้้ขออน้ญาต

เกิน 30 วัน

ถูกต้อง / คำรบถ้วน

ตกลังกันได้แลัะอน้ญาต

ไม่ถูกต้อง / ไม่คำรบถ้วน

ไม่สามารถตกลังกันได้แลัะไม่อน้ญาต

ไม่ประสงคำ์จะขออน้ญาตฯ

ผูู้้ขออน้ญาตทำาข้อตกลังฯ (คำ.พ.12) กับพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 
หรือ มอบอำานาจให้ผูู้้อื่นกระทำาแทน ณ กรมวิชาการเกษ์ตร

ยื่นคำำาขออน้ญาต (คำ.พ.9) 
แลัะเอกสาร / หลัักฐาน ที่เกี่ยวข้อง

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำำาขอ
อน้ญาตแลัะเอกสำาร / หลัักฐาน

กรมวิชาการเกษ์ตร 
ออกคำำาสั่งไม่อน้ญาต

ไม่ประสงคำ์จะยื่น 
คำำาขออน้ญาตฯ

พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให ้
ผูู้้ขออน้ญาตดำาเนินการแก้ไข

ดำาเนินการภายใน  
30 วัน นับแต่วันที ่
ได้รับหนังสือแจ้ง

พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือ 
แจ้งคำำาสั่งไม่อน้ญาตให ้

ผูู้้ขออน้ญาตทราบภายใน  
15 วัน นับจากวันที่มีคำำาสั่ง 

ไม่ประสงค์ำจะยืน่คำำาขออน้ญาตฯ

ผูู้้ขออน้ญาตมาดำาเนินการ ภายใน  
15 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง

ผูู้้ขออน้ญาตไม่มาดำาเนินการ
ภายใน 15 วัน

คำณะทำางานพิจารณาแลัะเจรจาต่อรอง (พิจารณาบัญชี 
แสดงรายการ โคำรงการ แลัะข้อเสนอฯ โดยคำำานึงถึง 
คำวามเป็นไปได้ของโคำรงการ ประโยชน์ต่อรัฐ แลัะ 

คำวามคำ้้มคำ่าของเอกชนในการดำาเนินงานประกอบกัน)

พนักงานเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ 
ผูู้้ขออน้ญาตมารับหนังสืออน้ญาต  

(คำ.พ.11) แลัะทำาข้อตกลัง 
แบ่งปันผู้ลัประโยชน์ (คำ.พ.12) 

ยื่นด้วยตัวเอง / มอบอำานาจ 
ส่งไปรษ์ณีย์ลังทะเบียนตอบรับ

ค้ำณสมบัติของผูู้้ขออน้ญาต 
 1. บรรลุนิติภาวะ 
 2. ภูมิล�าเนาในประเทศไทย 
 3. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ 
 4. ไม่เคยถูกเพิกถอนหนังสืออนุญาต 
 5. ไม่เคยต้องโทษตามมาตรา 66

เอกสารหลัักฐานประกอบคำำาขออน้ญาต (คำ.พ. 9) 
 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ 
  ที่ทางราชการออกให้ 
 2. ส�าเนาทะเบียนบ้าน  
 3. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานประกอบการ 
 4. บัญชีแสดงรายการ (ค.พ. 10) 
 5. โครงการ เอกสารรายละเอียด 
 6. ข้อเสนอเกี่ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์ 
 7. หนังสือมอบอ�านาจ กรณีมอบอ�านาจ 
  ยื่นค�าขออนุญาต
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ผูู้้แจ้งการเก็บจัดหาฯ

 1. บ้คำคำลัธุ์รรมดา 
 2. นิติบ้คำคำลั

ผูู้้แจ้งยื่นแบบแจ้งการเก็บจัดหาฯ  
(ลังนามตัวจริง) พร้อมเอกสาร / หลัักฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแจ้ง 
การเก็บจัดหาฯ แลัะเอกสาร / หลัักฐาน

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งแบบตอบรับการแจ้ง
การเก็บจัดหาฯ ที่ลังนามแลั้วให้ผูู้้แจ้งฯ

พนักงานเจ้าหน้าแจ้งให้ผูู้้แจ้งฯ  
ดำาเนินการแก้ไข

พนักงานเจ้าหน้าที่จัดทำาแบบตอบรับ 
การแจ้งการเก็บจัดหาฯ เสนออธุ์ิบดี 

กรมวิชาการเกษ์ตร ลังนาม

ยื่นด้วยตัวเอง / 
ส่งไปรษ์ณีย์

ถูกต้อง / คำรบถ้วน ไม่ถูกต้อง / ไม่คำรบถ้วน

ผูู้้แจ้งฯ แก้ไขถูกต้อง / คำรบถ้วน

กรณี บ้คำคำลัธุ์รรมดา เอกสาร / หลัักฐาน ประกอบด้วย

 1. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นๆ  
  ที่ทางราชการออกให้

 2. เอกสารรายละเอียดโครงการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย  
  พร้อมชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

 3. สถานที ่โดยให้แจ้ง ทีอ่ยู ่/ แผนที ่สถานทีท่�าการศกึษา  
  ทดลอง หรือวิจัย และสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์พืช

กรณี นิติบ้คำคำลั เอกสาร / หลัักฐาน ประกอบด้วย

 1. ผูล้งนามในแบบแจ้งการเกบ็ จดัหาฯ ต้องเป็นผูม้อี�านาจ 
  ลงชือ่แทนนติบุิคคล หรอื หัวหน้าหน่วยงานตามกฎหมาย

 2. ส�าเนาหรือรูปถ่ายบัตรฯ ของผู้ลงนาม

 3. เอกสารรายละเอียดโครงการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย  
  พร้อมชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ

 4. สถานที่ โดยให้แจ้ง ที่อยู่ / แผนที่ สถานที่ท�าการศึกษา  
  ทดลอง หรือวิจัย และสถานที่เก็บรวบรวมพันธุ์พืช

 5. ส�าเนาค�าสั่งแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

 6. กรณีผู้ยื่นแบบแจ้งการเก็บ จัดหาฯ ได้รับมอบอ�านาจ 
  ให้ยื่นแทนหน่วยงาน เอกสารประกอบด้วย 
  6.1 หนังสือมอบอ�านาจ 
  6.2 ส�าเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือ 
   บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ของผู้มอบอ�านาจ  
   และผู้รับมอบอ�านาจ 
  6.3 ส�าเนาหลักฐานการจัดตั้งหน่วยงานเป็นนิติบุคคล 
   ตามกฎหมาย

ภาคผนวก 5 ขั้นตอนการแจ้งการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืช 

 พื้นเมืองท่ัวไปหรือพันธุ์พืชป่า ท่ีมิได้มีวัตถุประสงค ์

 เพื่อประโยชน์ในทางการค้าตามมาตรา 53  

 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
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●	 การไม่ออกหนังสือรับรองพันธุ์้์พืชขึ�นทะเบียนฯ 
    – อธิบดีจะไม่ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ  
  หากมีข้อสรุปได้ว่าลักษณะต่างๆ ของพันธุ์พืชที่เสนอ  
  ไม่ตรงกับข้อมูลที่น�าเสนอ หรือคล้าย หรือเหมือนกับ 
  พันธุ์พืชที่กรมวิชาการเกษตรรับขึ้นทะเบียนไว้แล้ว

●	 การเพิกถอนหนังสือรับรองพันธุ์้์พืชขึ�นทะเบียนฯ 
    – อธบิดมีีสทิธิจะเพกิถอนหนังสอืรบัรองพนัธ์ุพืช ขึน้ทะเบียนฯ  
  ถ้ามีการพิสูจน์ได้ในภายหลังว่าพันธุ์พืช ที่ได้รับ 
  การขึ้นทะเบียนนั้น มีลักษณะที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่น�าเสนอ  
  หรือตรงกับพันธุ์อื่นที่มีหลักฐานการขึ้นทะเบียนไว้ก่อนแล้ว

ภาคผนวก 6 ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  

 ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518  

 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553

1. การยื่นคำำาขอ

    – ผูู้้ขอยื่นคำำาขอตามแบบ ร.พ.1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำานักคำ้้มคำรอง 
  พันธุ์้์พืช กรมวิชาการเกษ์ตร หรือ ยื่นคำำาขอทางไปรษ์ณีย์มาที่  
  สำานักคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช กรมวิชาการเกษ์ตร เลัขที่ 50 ถนนพหลัโยธุ์ิน  
  แขวงลัาดยาว เขตจต้จักร กทม. 10900

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารแลัะข้อมูลัเบื�องต้นตามหลัักวิชาการ

    – กรณีข้าวจะขอคำวามอน้เคำราะห์กรมการข้าวพิจารณาข้อมูลั

    – กรณีเป็นพืชที่กฎหมายอื่นคำวบคำ้มอยู่จะประช้มหารือกับหน่วยงาน 
  ที่เกี่ยวข้อง 

5. การออกหนังสือรับรองพันธุ์้์พืชขึ�นทะเบียนฯ (ร.พ.2)

    – พนักงานเจ้าหน้าที่จัดพิมพ์หนังสือรับรองพันธุ์้์พืช 
  ขึ�นทะเบียนฯ เสนออธุ์ิบดีกรมวิชาการเกษ์ตรลังนาม

6. การรับหนังสือรับรองพันธุ์้์พืชขึ�นทะเบียนฯ

    – พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผูู้้ขอมารับหนังสือรับรอง 
  พันธุ์้์พืชขึ�นทะเบียนฯ ด้วยตัวเอง หรือจัดส่งให้ 
  ตามที่ร้องขอ

4. การชำาระคำ่าธุ์รรมเนียม

    – พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้ผูู้้ขอมาชำาระคำ่าธุ์รรมเนียม 
  การออกหนังสือรับรองพันธุ์้์พืชขึ�นทะเบียนฯ (ร.พ.2)  
  ในอัตราพันธุ์้์ลัะ 100 บาท

3. การประกาศโฆษ์ณา เพื่อแจ้งให้สาธุ์ารณชนทราบแลัะเปิดโอกาสให้ทักท้วง

    – ประกาศโฆษ์ณาลังบน Website ของกรมวิชาการเกษ์ตร แลัะติดประกาศที่ 
  สำานักคำ้้มคำรองพันธุ์้์พืช เป็นเวลัา 30 วัน

– พนักงานเจ้าหน้าที่จะส่งเรื่องคำืนให้แก่ผูู้้ยื่นคำำาขอ  
 เพื่อนำาไปทำาคำวามตกลังกับผูู้้ทักท้วง

– เมื่อมีการตกลังกันได้ จึงจะเข้าสู่กระบวนการต่อไป

พนักงานเจ้าหน้าที่ติดต่อ 
ผูู้้ยื่นคำำาขอ ให้ส่งข้อมูลั 

เอกสารเพิ่มเติม

เอกสารที่ต้องเตรียม

 1. ค�าขอ ร.พ.1 ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือ 
  ชื่อผู้ขอ

 2. ข้อมลูทีม่าของพนัธุพ์ชืทีจ่ะขอขึน้ทะเบยีน
  2.1 ชื่อพันธุ์ 
  2.2 แหล่งที่มา / ประวัติพันธุ์ /  
   วิธีการปรับปรุงพันธุ์ 
  2.3 ลกัษณะประจ�าพนัธุท์างพฤกษศาสตร์
  2.4 ลักษณะอื่นๆ 
  2.5 รูปภาพ ต้น ใบ ดอกและผล 

 3. เอกสาร/หลักฐานยืนยันตัวตนบุคคล / 
  นิติบุคคล

 4. หนังสือมอบอ�านาจ (กรณีมอบอ�านาจ)กรณีข้อมูลัไม่คำรบถ้วน 
หรือไม่ชัดเจนเพียงพอ

กรณีข้อมูลัคำรบถ้วน 
แลัะถูกต้อง

กรณีมีผูู้้ทักท้วง กรณีไม่มีผูู้้ทักท้วงภายใน 30 วัน นับจากวันปิดประกาศ
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ภาคผนวก 7 รายช่ือพันธุ์พืชท่ีได้รับหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน  

 ในปีงบประมาณ 2562

แก้วกาญจนาพันธุ์เกลียวทอง ดอร์สทีเนียพันธุ์มิสซิส สมิธ (Mrs. Smith)

แก้วกาญจนาพันธุ์ทองอ�าพัน (Ambergold) แตงกวาพันธุ์เอช1–2–31–24–1–บี

แก้วกาญจนาพันธุ์รัตนชาติ (Ratanachart) แตงกวาพันธุ์เอช1–2-31–24–17–บี

โกสนพันธุ์ทองหล่อ แตงกวาพันธุ์เอช1–2–31–30–17–บี

โกสนพันธุ์ท่าเสด็จ แตงกวาพันธุ์เอช1–2–31–30–25–บี

โกสนพันธุ์นครพิงค์ แตงกวาพันธุ์เอช1–10–34–18–1–บี

โกสนพันธุ์บางกอก แตงกวาพันธุ์เอช3–50–51–11–1–21

โกสนพันธุ์เศรษฐี แตงกวาพันธุ์เอช4–48–15–2–2–บี

ข้าหลวง (กลุ่มราชา) พันธุ์พิจักษณ์ (Phijak) แตงเทศพันธุ์ศฝก.7

ข้าหลวงฟิลิปปินส์พันธุ์ไทนี่ วัน (Ting one) ถ่ัวเขียวพันธุ์เคยูเอ็มแอล 1

ข้าวพันธุ์เจ้าหอม มช–สวก09–1 ถ่ัวเขียวพันธุ์เคยูเอ็มแอล 2

ข้าวพันธุ์เจ้า มช–สวก09–2 ถ่ัวเขียวพันธุ์เคยูเอ็มแอล 3

ข้าวพันธุ์เจ้าหอม มช–สวก09–3 ถ่ัวเขียวพันธุ์เคยูเอ็มแอล 4

ข้าวพันธุ์เจ้าก�่า มช–สวก09–4 ถ่ัวเขียวพันธุ์เคยูเอ็มแอล 5

ข้าวพันธุ์เจ้า มช–สวก09–5 ทุเรียนพันธุ์พลอยลินจง

ข้าวพันธุ์ภูพาน 1 ทุเรียนพันธุ์พลอยจันท์

ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 444 (CPRICE 444) ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน

ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 555 (CPRICE 555) ทุเรียนพันธุ์สายน�้าผ้ึง

ข้าวพันธุ์ซีพีไรซ์ 999 (CPRICE 999) ทุเรียนพันธุ์แกลง 1

คัลล่า ลิลลี่พันธุ์ ร๊อฟวัน เด็คคอรั่ม (RoPE 1–Decorum) ทุเรียนพันธุ์พวงมณี

คีนัวพันธุ์แดงห้วยต้ม ทุเรียนพันธุ์ฉัตรมงคล

คีนัวพันธุ์เหลืองปางดะ ทุเรียนพันธุ์ยาวล้ินจี่

แคพันธุ์แม่โจ้ 341 ทุเรียนพันธุ์แสวงทองชัย

ดอร์สทีเนียพันธุ์กรีนเจม (Green Gem) ทุเรียนพันธุ์พวงพกา
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ทุเรียนพันธุ์ฟองทอง มะยงชิดพันธุ์ทองใหญ่หัวเขียว

น้อยหน่าพันธุ์แม่โจ้ 341 มะยงชิดพันธุ์ชิดบุญส่ง

เนคทารีนพันธุ์โกเมน 2 มันส�าปะหลังพันธุ์พิรุณ 4

ปาล์มน�้ามันพันธุ์สุราฎร์ธานี 8 ม้าเวียนลูกผสมพันธุ์ชิโนบุ (Shinobu)

ปาล์มน�้ามันพันธุ์สุราฎร์ธานี 9 ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ประกายดาว)  

พันธุ์รอพ์ฟ เวอร์จิ้น (RoPF Virgin)

พรพรหมพันธุ์พรหม วว. 9 (Phrom TISTR 9) ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ประกายดาว)  

พันธุ์รอพ์ฟ ดีซายร์ (RoPF Desire)

พรหมรักษาพันธุ์พรหม วว. 10 (Phrom TISTR 10) ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ประกายดาว)  

พันธุ์รอพ์ฟ เวอร์จิ้น (RoPF Virgin)

ฟรองซัวร์พันธุ์เดอะเกรต (The Great) ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ประกายดาว)  

พันธุ์รอพ์ฟ โรมานซ์ (RoPF Romance)

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 8 ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ประกายดาว)  

พันธุ์รอพ์ฟ บลัชช่ิง (RoPF Blushing)

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 9 ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมกระเจียว)  

พันธุ์สวีท ดรีม (Sweet Dream)

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 10 ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมกระเจียว)  

พันธุ์สวีท แฟลร์ (Sweet Flare)

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 11 ไม้ดอกสกุลขมิ้น (ลูกผสมปทุมมา)  

พันธุ์รอพ์ฟ สตาร์ (RoPF Star)

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 12 ยิมโนคาลีเซ่ียมพันธุ์ดราก้อน (Dragon)

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 13 ล้ินมังกรพันธุ์มณีทาวเวอร์ (Manee Tower)

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 14 สบู่ด�าพันธุ์เคยูบีเจแอล 1

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 15 สบู่ด�าพันธุ์เคยูบีเจแอล 2

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 16 ส้มเกล้ียงพันธุ์เพชรพูลเพ่ิม

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 17 สะเดาพันธุ์ทะวายพิจิตร

ฟักทองพันธุ์ทองล้านนา 18 สับปะรดพันธุ์ศรีวิชัย

มะเขือเทศพันธุ์สีดาทิพย์ 5 สับปะรดหนามลูกผสมพันธุ์สืบครับ (Sueb Krab)

มะดันพันธุ์เขียวส่องหล้า อ้อยพันธุ์ทองภูมิ 6

มะดันพันธุ์ฮีโร่กรีน อ้อยพันธุ์ทองภูมิ 7

มะปรางพันธุ์หวานไข่ทอง อัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน 63
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ผูู้้มีอำานาจลังนามตรวจสอบชนิด  
แหลั่งที่มา กฎระเบียบการคำ้า

เจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบแบบคำำาขอ

ผูู้้ประกอบการ / ตัวแทน

พิมพ์หนังสืออน้ญาตรับหนังสืออน้ญาต

ยื่นแบบคำำาขอ

คำรบถ้วนไม่คำรบถ้วน

ไม่อน้มัติ

ไม่ผู้่าน

รับคำำาขอ

อน้มัติ (ลังนามช่อง 13)

รับหนังสืออน้ญาต

เจ้าหน้าที่ตรวจพืชอน้รักษ์์

ผู้่าน (ลังนามช่อง 14)

พิมพ์หนังสืออน้ญาต

ส่งออก ณ วันที่ขออน้ญาต

ขอลั่วงหน้า

แก้ไข

ภาคผนวก 8 ขั้นตอนการขอหนังสืออนุญาตพืชอนุรักษ์

หมายเหต้ : ก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการภายใน 60 นาที ใช้เฉพาะค�าขอที่มีจ�านวนชนิดพืชอนุรักษ ์
 ไม่เกิน 10 ชนิด
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หนังสืออน้ญาตส่งออกพืชอน้รักษ์์ (CITES Export Permit)

ลัำาดับ ชนิดพืชอน้รักษ์์ ปริมาณ

1 Rhynchostylis gigantea 715,010 ต้น

2 Beaucarnea recurvata 316,036 ต้น

3 Aquilaria crassna (ชิ้นไม้ / น�้ามัน) 210,288.85 กิโลกรัม

4 Astrophytum asterias 42,339 ต้น

5 Gymnocalycium mihanovichii 36,210 ต้น

6 Euphorbia guentheri 22,619 ต้น

7 Aquilaria malaccensis (ชิ้นไม้ / น�้ามัน) 17,810.79 กิโลกรัม

8 Hylocereus undatus 8,928 ต้น

9 Astrophytum myriostigma 8,774 ต้น

10 Euphobia francoisii 8,768 ต้น

หนังสืออนุญาตน�าเข้าพืชอนุรักษ์ (CITES Import Permit)

ลัำาดับ ชนิดพืชอน้รักษ์์ ปริมาณ

1 Gymnocalycium mihanovichii 70,581  ต้น

2 Tillandsia xerographica 39,381  ต้น

3 Echinocactus grusonii 11,813 ต้น

4 Gymnocalycium mihanovichii + Hylocereus undatus 10,520 ต้น

5 Echinocereus pectinatus 4,500 ต้น

6 Echinocereus rigidissimus 3,540 ต้น

7 Aquilaria crassna (ชิ้นไม้) 1,768 กิโลกรัม

8 Opuntia rubescens 1,680 ต้น

9 Stenocactus multicostatus,  Rebutia canigueralii 1,500 ต้น

10 Tillandsia harrisii,  Mammillaria bocasana 1,400 ต้น

ภาคผนวก 9 สรุปชนิดและจ�านวนพืชอนุรักษ์ท่ีท�าการค้า 10 อันดับสูงสุด  

 แยกตามประเภทหนังสืออนุญาต
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หนังสืออน้ญาตนำาผู้่านพืชอน้รักษ์์ (CITES Re–Export Permit)

ลัำาดับ ชนิดพืชอน้รักษ์์ ปริมาณ

1 Gymnocalycium mihanovichii 5,865  ต้น

2 Saussurea lappa 2682.16  กิโลกรัม

3 Aquilaria crassna (ชิ้นไม้) 2430  กิโลกรัม

4 Tillandsia xerographica 1,000  ต้น

5 Neofinetia falcata 200  ต้น

6 Angraecum leonis 120  ต้น

7 Pachypodium rosulatum 74  ต้น

8 Pachypodium gracillius 57  ต้น

9 Paphiopedilum hybrids 50  ต้น

10 Mammillaria duwei 36  ต้น

หนังสือรับรองอื่นๆ (Other Certificate)

ลัำาดับ ชนิดพืช ปริมาณ

1 Dendrobium hybrids 31,063,964  ต้น

2 Dendrobium hybrids (กล้วยไม้แห้ง) 5,650,100  กิโลกรัม

3 Rhynchostylis hybrids 4,967,989  ต้น

4 Mokara hybrids 3,303,091  ต้น

5 Phalaenopsis hybrids 1,601,951  ต้น

6 Brassia hybrids 1,577,171  ต้น

7 Vanda hybrids 1,459,595  ต้น

8 Oncidium hybrids 1,201,965  ต้น

9 Euphorbia ‘Milii’ 658,059  ต้น

10 Cattleya hybrids 556,832  ต้น
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ติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ผูู้้มีอำานาจลังนามรับใบสำาคำัญ

ยื่นแบบ พ.พ. 15  
ยื่นด้วยตนเอง / ทางไปรษ์ณีย์  

พร้อมแนบหลัักฐาน

ผูู้้ประสงคำ์ขึ�นทะเบียน 
สถานที่เพาะเลัี�ยง 

พืชอน้รักษ์์เพื่อการคำ้า

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ
สอบแบบคำำาขอ  

แลัะหลัักฐานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจรายชื่อพืช / แหลั่งที่มา  
/ วิธุ์ีการขยายพันธุ์้์เทียม

ออกใบสำาคำัญการขึ�นทะเบียน 
แบบ พ.พ. 16

พนักงานเจ้าหน้าที่รับคำำาร้อง  
แลัะเก็บคำ่าธุ์รรมเนียม

ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข เป็นไปตามเงื่อนไข
แก้ไขให้ถูกต้อง

ไม่อน้ญาตให้ขึ�นทะเบียน

ภาคผนวก 10 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสถานท่ีเพาะเล้ียงพืชอนุรักษ์

หมายเหต้ : ระยะเวลาที่ก�าหนด 2 วันท�าการ ใช้เฉพาะค�าขอที่มีจ�านวนชนิดพืชไม่เกิน 50 ชนิด  
 และไม่นับรวมเวลาในการตรวจสอบสถานที่เพาะเล้ียงพืชอนุรักษ์



144 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตรรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2562  ส�ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชำกำรเกษตร

ภาคผนวก 11 ขั้นตอนการขอส่งตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิงในงานวิจัย 

 เพื่อเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ

นักวิจัย/นิสิต นักศึกษ์ายื่นแบบฟอร์มคำำาขอส่งตัวอย่างพรรณไม้เพื่อการอ้างอิง

ตรวจสอบตัวอย่างพรรณไม้ว่ามีส่วนของ 
ช่อดอก / ใบ / ผู้ลั หรือไม่

อาบนำ�ายารักษ์าสภาพตัวอย่างพรรณไม้ 
เพื่อป้องกันแมลังทำาลัาย

ลังทะเบียนหมายเลัขตัวอย่างพรรณไม้ 
ในพิพิธุ์ภัณฑ์พืชกร้งเทพ (BK Number)

ติดผู้นึกตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พร้อมทั�งป้ายบันทึก 
ข้อมูลั (Label) ลังบนกระดาษ์เย็บพรรณไม้

บันทึกข้อมูลัลังในฐานข้อมูลัโปรแกรม 
BRAHMS แลัะติด BK Barcode

ถ่ายภาพตัวอย่างพรรณไม้แห้งพร้อมเก็บ 
ลังในฐานข้อมูลัของพิพิธุ์ภัณฑ์พืชกร้งเทพ

จัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เข้าตู้เก็บพรรณไม้ 
ตามระบบ Bentham & Hooker

ส่งกลัับคำืน / เก็บตัวอย่างใหม่

ไม่คำรบถ้วน
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ภาคผนวก 12 ขัน้ตอนการขอรับบริการตรวจสอบพรรณไม้ (Plant identification)  

 และขอหมายเลขอ้างอิงงานวิจัย (BK Number)

นักวิจัย/นิสิต นักศึกษ์านำาตัวอย่างพรรณไม้ที่จะขอรับบริการ แลัะใบบันทึกข้อมูลัมาส่ง 
พร้อมทั�งกรอกข้อมูลัลังในแบบฟอร์มคำำาขอรับบริการตรวจสอบชนิดพันธุ์้์พืช

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวอย่างพรรณไม้ว่ามีส่วนของช่อดอก /  
ใบ / ผู้ลั หรือส่วนอื่นๆ ที่จำาเป็นต่อการใช้ในการระบ้ชนิด

นักวิชาการ / ผูู้้เชี่ยวชาญของพืชแต่ลัะวงศ์ทำาการระบ้ชนิด  
(Plant identification)

อาบนำ�ายารักษ์าสภาพตัวอย่างพรรณไม้เพื่อป้องกันแมลังทำาลัาย

อัดตัวอย่างพรรณไม้ อบให้แห้งด้วยอ้ณหภูมิ  
70 องศา เป็นเวลัา 3–5 วัน

ติดผู้นึกตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พร้อมทั�งป้ายบันทึก 
ข้อมูลั (Label) ลังบนกระดาษ์เย็บพรรณไม้

เจ้าหน้าที่ออกหมายเลัขตัวอย่างพรรณไม้ลังทะเบียน 
ในพิพิธุ์ภัณฑ์พืช (BK Number)

แจ้งผูู้้รับบริการทราบทางไปรษ์ณีย์ / จดหมายอิเลั็กทรอนิกส์

ส่งกลัับคำืน / เก็บตัวอย่างใหม่

ไม่คำรบถ้วน

หมายเหต้ : ใช้ระยะเวลา 30–60 วันในการด�าเนินงาน
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ที่ปรึกษ์า นายอนันต์  อักษรศรี ผู้อ�านวยการส�านักคุ้มครองพันธุ์พืช

 นายวินัย  สมประสงค์ ผู้เช่ียวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์พืช

คำณะทำางานรวบรวมแลัะจัดทำารายงานผู้ลัการปฏิิบัติงานของสำานักคำ้้มคำรอง

พันธุ์้์พืช ประจำาปี 2562

 นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ประธานคณะท�างาน

 นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ คณะท�างาน

 นางสาววิลาสินี จิตต์บรรจง คณะท�างาน

 นายวิชัย อัยกูล คณะท�างาน 

 นางสาววิวรรณยา คล้อยสาย คณะท�างาน

 นางวรรณา ปัญจสมานวงศ์ คณะท�างานและเลขานุการ

 นางสาวไอรดา สบายตัว คณะท�างานและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่มาของข้อมูลั

 ฝ่ายบริหารทั่วไป

 กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช

 กลุ่มวิจัยอนุสัญญาไซเตสด้านพืช

 กลุ่มวิจัยพฤกษศาสตร์และพิพิธภัณฑ์พืช

ออกแบบรูปเลั่มแลัะงานกราฟฟิก

 นายสมัคร  รัตนทิพย์

คณะผ้้จัดำทั�า 



ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

พระราชบัญญัติค้ำ้มคำรองพันธุ้์์พืช พ.ศ. 2542 EP.3 (16 มี.คำ. 62)

พิพิธุ์ภัณฑ์พืชกร้งเทพ EP.21 (20 ก.คำ. 62)

https://www.youtube.com/watch?v=PLn8eTOgqRs
https://www.youtube.com/watch?v=g-JIL0myUP8


http://www.doa.go.th/pvp/
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