
 
 
  
 กรมวิชาการเกษตร ได้จัดสร้างสวนรวบรวม
พรรณไม้หายากและศูนย์เรยีนรู้การผลิตพืชตามแนว
พระราชด ารทิฤษฏีใหม่ ขึ้น ณ กรมวชิาการเกษตร ใน
บริเวณเกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อ
เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย รติ ใน โอ ก าสที่  ส ม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา  ๕๕  พรรษา ในปี  2553 และได้ รับ
พระราชทานชื่อสวนแห่งนี้ว่า “สวนเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๕ 
พรรษา” และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้น
กระหม่อมเสด็จพระราชด าเนินเปิดสวนเมื่อวันศุกร์ที ่ 
19  มนีาคม  2553 
 

สวนเฉลิมพระเกียรติ  ๕๕ พรรษา มีพื้นท่ี 17 ไร่  
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1. ศูนย์รวบรวมและอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชพรรณ
ไทย ไดจ้ดัท าแปลงในพืน้ที่ 7 ไร่ ได้รวบรวมพนัธุกรรม
พชื น ามาปลูกเพื่อเป็นแหล่งอนุรกัษ์และรวบรวมพนัธุ์
พชืหายากหรอืใกล้สูญพนัธุ์ เพื่อให้ผู้สนใจทัง้นักเรยีน 
นักศึกษาและประชาชนทัว่ไป ได้เขา้มาใช้ประโยชน์ใน
การศกึษาเรยีนรู ้โดยมกีารรวบรวมพรรณไมไ้วม้ากกว่า 
600 ชนิด   ซึ่งจดัแบ่งเป็น 7 กลุ่มคอื  กลุ่มผกัพื้นบ้าน  
กลุ่มไมห้อม  กลุ่มปาล์มไทย  กลุ่มไมพ้ื้นเมอืง  กลุ่มไม้
เศรษฐกิจ  กลุ่มพืชสมุนไพร และกลุ่มไผ่ มีพรรณไม้
ทัว่ไป 563 ชนิด และพรรณไมห้ายาก  55 ชนิด 
 

กลุ่มท่ี 1 ผกัพื้นบ้าน  

มทีัง้หมด 96 ชนิด  
มพีนัธุไ์มห้ายาก 6 ชนิด  
ไดแ้ก่  ดปีลากัง้  ผกัเฮอืด  
 แฟบ  มะแขว่น  ยายถบี
หลาน  และสะแล 

กลุ่มท่ี 2 ไม้หอม    

มทีัง้หมด 93 ชนิด  
มพีนัธุไ์มห้ายาก 6 ชนิด  
ไดแ้ก่  ขา้วหลาม  จ าปนู   
มณฑาดอย  มะป่วน   
โมกหลวง  และอรพมิ 

กลุ่มท่ี 3 ปาลม์ไทย    

มทีัง้หมด 31 ชนิด  
มพีนัธุไ์มห้ายาก 10 ชนิด  
ไดแ้ก่  กะพอ้  คอ้   
ปาลม์เจา้เมอืงถลาง   
ปาลม์เจา้เมอืงตรงั   
ปาลม์นเรศวรปาลม์บงัสรูย ์  
มะพรา้วซอ  ลาน  ปาล์ม
ศรสียาม  และหมากเตีย้ 
 
 
 
 

 

 
กลุ่มท่ี 4 ไม้พื้นเมือง   
มทีัง้หมด 118 ชนิด  
มพีนัธุไ์มห้ายาก 24 ชนิด  
ไดแ้ก่  กระพีจ้ ัน่ กลว้ยน้อย 
(นมแมว) กลว้ยลงิ  กลงึกลอ่ม   
กนัภยัมหดิล  กาญจนิกา  ค ามอกหลวง  จนัอนิ   
จ าปีสรินิธร  ชา้งน้าว  ตาว  ตาหมดั ทองกวาวเหลอืง   
นิ้วมอืพระนารายณ์  เบญ (ตะขบป่า  ตะขบไทย)  
ประค าไก่  พระเจา้หา้พระองค ์ มะค่าแต ้ มะตาด   
มะยางตน้ (ยางตน้)  มะเลื่อม  มะหลอด (หวาน)  
ยางเครอื(คุย)  และยางบง 
 

กลุ่มท่ี 5 ไม้เศรษฐกิจ  
มชีนิดพชืทัง้หมด 61 ชนิด เช่น  กาแฟโรบสัตา้   
กาแฟอาราบกิ้า  เงาะ  มงัคุด ฯลฯ 
 

กลุ่มท่ี 6 พืชสมุนไพร  
มชีนิดพชืทัง้หมด 105 ชนิด  
มพีนัธุไ์มห้ายาก 9 ชนิด  
ไดแ้ก่  การบูร  ขมิน้เครอื   
เทพทาโร  นมชา้ง  เปลา้น้อย   
พลงัเลอืดมา้ (ก าลงัเลอืดมา้) มะสงั  สฟัีนคนทา  อบเชย 
 

กลุ่มท่ี 7 ไผ ่    
โดยมไีผ่ทีใ่ชบ้รโิภคหน่อ ใชป้ระโยชน์จากล าตน้ และไผ่
ประดบั รวม 27 ชนิด  เช่น ไผ่หวานเมอืงเลย     ไผ่ขน 
ไผ่เลีย้ง ไผ่หม่าจ ูไผ่ลโิตเฟีย ไผ่สสีุก ไผ่ด า ไผ่ลูกศร  
ไผ่น ้าเตา้ ไผ่องักะลุง ไผ่เงนิ ฯลฯ 

สวนเฉลมิพระเกยีรติ  ๕๕  พรรษา 
 

อรพมิ 

ปาล์มบังสูรย์ 

ช้างน้าว 

เปล้าน้อย 

สะแล 



2. ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชด าริ
ทฤษฏีใหม่ มีพื้นที่ 10 ไร่ โดยได้น้อมน าหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชด ารทิฤษฎีใหม่ใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั มาเป็นแนวทางในการ
บรหิารจดัการพื้นที่ดินและน ้า ร่วมกบัผลงานวจิยัด้าน
เทคโนโลยกีารผลติพชืทัง้ระบบของกรมวชิาการเกษตร 
เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นเป็นรูปธรรมง่ายต่อความเข้าใจ
และสามารถน าไปปฏบิตัไิด ้ 
     ในการใชพ้ืน้ทีไ่ดแ้บ่งสดัสว่นการใชพ้ืน้ทีด่นิตาม
หลกัทฤษฏใีหม่คอื 30:30:30:10 คอื 
• 30 สว่นแรก เป็นบ่อน ้า เพือ่กกัเกบ็น ้าในฤดฝูน

เพือ่ไวใ้ชเ้พาะปลูกในฤดแูลง้ และในบ่อน ้าเลีย้ง
ปลา และกบ 

• 30 สว่นที ่ 2 เป็นพืน้ทีป่ลูกขา้วเพือ่เกบ็เกีย่ว
ผลผลติไวใ้ชบ้รโิภค เมื่อเกีย่วขา้วแลว้ จะปลูก
พชือายุสัน้ เช่น พชืตระกูลถัว่ หรอืพชืผกั เพือ่
เป็นพชืหมุนเวยีน ปรบัปรุงบ ารุงดนิและตดัแหล่ง
อาศยัของศตัรขูา้ว 

• 30  สว่นที ่3 ปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ พชืผกั พชืไร่ 
สมุนไพร เพือ่ใชเ้ป็นอาหารประจ าวนั 

• 10 สว่นสุดทา้ย ใชเ้ป็นทีอ่ยู่อาศยั ปลูกบา้น ยุง้
ฉาง และโรงเพาะเหด็ 

โดยในส่วน 30% ของส่วนที่ 3 ได้มกีารวางแผนใน
การปลูกพชืผกัหมุนเวยีน เพื่อให้เป็นตวัอย่างของการ
สร้างรายได้ให้มีอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้ได้มีการจดัท า
บญัชฟีาร์มอย่างง่าย ใหท้ราบรายรบั-รายจ่าย เพื่อให้ผู้
เขา้ชมสามารถน าไปใชใ้นทางปฏบิตัติ่อไป 

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา ได้เปิด
ให้ บ ริก ารแก่  นั ก เรียน  นิ สิต /นั กศึก ษ า และ
ประชาชนทัว่ไป สามารถเข้าเยี่ยมชม ศึกษาและ
เรียนรู้ได้ โดยกรมวิชาการเกษตร มีนักวิชาการ
เกษตรคอยใหข้อ้มูลและความรูท้างวชิาการ ผูส้นใจ
สามารถน าไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสวนแห่งนี้จะเป็นแหล่งอนุรกัษ์
ทรัพยากรด้านพันธุกรรมพืชและเป็นแหล่งให้
ความรู้ทางด้านวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร ของกรมวชิาการเกษตรในใจกลาง
เมอืงหลวง 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมได้ท่ี 

ส านักบริหารสวนเฉลิมพระเกียรติ ๕๕ พรรษา 
สถาบนัวิจยัพชืสวน  กรมวิชาการเกษตร    

            จตุจกัร  กทม. โทร 02-2570583, 02-9405484 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  สวนเฉลิมพระเกียรติ   
๕๕  พรรษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


