โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดนราธิวาส
---------------๑. ความเปนมา/ พระราชดําริ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ จังหวัดนราธิวาส เปนโครงการที่สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษพันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ซึ่งมีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเปนเสมือนพิพิธภัณฑธรรมชาติที่มีชีวิต และงาน
วิชาการเกษตรไดเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนในการสรางสวนรวบรวมพันธุกรรมพืชของศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ซึ่งมีสวน ๕๐ ป ครองราชย และสวน ๗๒ พรรษา ซึ่งเปนแหลงรวบรวมพันธุกรรมพืชในภาคใต
๒. การสนองพระราชดําริ/ การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร
หนวยงานกรมวิชาการเกษตร เปนหนวยงานรวมดําเนินการ รับผิดชอบงานดานพืชและเห็ด สนับสนุน
การวิจัยพันธุพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการฯ จัดหาพันธุพืชมาสนับสนุนเพื่อวางแผนการผลิตและการตลาด
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และใหคําปรึกษา แนะนํา การปลูกพืชและการเพาะเห็ด
๓. วัตถุประสงค
๓.๑ วัตถุประสงคทั่วไปของโครงการ
เพื่ออนุรักษพันธุกรรมพืชและนิเวศนปาดั้งเดิม
๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
เพื่ออนุรักษรวบรวมพันธุดาหลา พันธุหวาย พันธุกลวยไมพื้นเมือง พันธุหมอขาวหมอแกงลิง และ
พืชอื่นๆ ที่มีความสําคัญในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
๔. พื้นที่เปาหมาย
๔.๑ พื้นที่เปาหมายของโครงการ
- สวนยางเขาสํานัก หมูที่ ๕ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
- สวนยางทักษิณราชนิเวศน หมูที่ ๔ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
- งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง หมูที่ ๖ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส หมูที่ ๑ ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
๔.๒ พื้นที่เปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- สวนยางเขาสํานัก หมูที่ ๕ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
- สวนยางทักษิณราชนิเวศน หมูที่ ๔ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
- งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง หมูที่ ๖ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง
จังหวัดนราธิวาส
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส หมูที่ ๑ ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
๕. หนวยงานรับผิดชอบ
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ
- ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ กรมพัฒนาที่ดิน

๕.๒ หนวยงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร)
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส
- สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา
๖. งบประมาณ
๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร
ในปงบประมาณ ๒๕62 ไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน ๕๐,๐๐๐ บาท
๖.๒ งบอื่นๆ (ระบุ)
- กปร.
- มูลนิธิชัยพัฒนา
๗. ผลการดําเนินงาน
๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี
๗.๑.๑ แปลงตนแบบ / แปลงสาธิต
การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
(๑) การปลูกรักษาพันธุกลวยไมพื้นเมือง
ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอื่นๆ ในเนื้อที่ จํานวน ๑ ไร ณ บริเวณสวน
ยางเขาสํานัก และบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มีการดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดย
การใสปุยคอก จํานวน ๑ เดือน/ครั้ง และใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๓ เดือน/ครั้ง กําจัดวัชพืชอยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งไดมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม ซึ่งใชกาบมะพราวสับเปนวัสดุปลูก กลวยไมพื้นเมืองที่ปลูกลง
พื้นดิน สามารถเจริญเติบโตไดดี ทยอยออกดอกเกือบทั้งป สําหรับกลวยไมพื้นเมืองที่ปลูกตามคาคบไม ในชวง
ฤดูฝน สามารถเจริญเติบโตไดดี แตเมื่อฝนทิ้งชวงตนจะแคระแกร็น

(๒) การปลูกรักษาพันธุหมอขาวหมอแกงลิง
ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอื่นๆ ในเนื้อที่ จํานวน ๑ ไร ณ บริเวณสวน
ยางเขาสํานัก และบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ในสภาพกลางแจงและใตรมเงา เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ซึ่งสามารถจําแนกตามลักษณะใบได ๒ ชนิด คือ พันธุใบใหญ และพันธุใบเล็ก มี
การดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง ใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕
จํานวน ๓ เดือน/ครั้ง และกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ

(๓) การปลูกรักษาพันธุหวาย
ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอื่นๆ ในเนื้อที่ จํานวน ๑๐ ไร ณ บริเวณ
สวนยางเขาสํานัก และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซึ่งมีพันธุหวาย จํานวน ๙
ชนิด เชน หวายน้ําผึ้ง หวายหนามขาว หวายขอดํา หวายโปง หวายตะคาทอง หวายน้ํา และหวายขาวสาร มี
การดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง และกําจัด
วัช พื ช อย า งสม่ํ า เสมอ โดยหวายทั้ ง ๙ ชนิ ด มี การเจริญ เติบ โตดี ออกดอกและมีเมล็ด สามารถที่ จ ะนํ าไป
ขยายพันธุตอไปได

(๔) การปลูกรักษาพันธุกระทือ
ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอื่นๆ ในเนื้อที่ จํานวน ๑ ไร ณ บริเวณ
สวนยางเขาสํานัก และบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส โดยมีลักษณะชอดอกและสีสันแตกตาง
กันไป หลายรูปแบบ ซึ่งสามารถจําแนกตามสีของดอกได ๒ ชนิด ไดแก ชนิดสีแดง และชนิดสีเหลือง มีการดูแล
รักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน 6 เดือน/ครั้ง ใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน
๔ เดือน/ครั้ง และกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ

(๕) การปลูกรักษาพันธุปาลมบังสูรย
ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอื่นๆ ในเนื้อที่ จํานวน ๒ ไร ณ บริเวณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มีการดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน 6
เดือน/ครั้ง ใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง ตัดแตงทางใบ และกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ

(๖) การปลูกรักษาพันธุกระพอ
ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอื่นๆ ในเนื้อที่ จํานวน ๐.๕ ไร ณ บริเวณ
สวนยางทักษิณราชนิเวศน มีการดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน 6 เดือน/ครั้ง ใส
ปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง ตัดแตงทางใบ และกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ

(๗) การปลูกรักษาพันธุปาลมจีบ
ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอื่นๆ ในเนื้อที่ จํานวน ๐.๕ ไร ณ บริเวณสวนยางทักษิณ
ราชนิเวศน มีการดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน 6 เดือน/ครั้ง ใสปุยเคมี
สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง ตัดแตงทางใบ และกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ

การอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช
(๑) การอนุรักษและใชประโยชนพันธุดาหลา
ดําเนินการรวบรวมและปลูกรวมกับพืชอื่นๆ ในเนื้อที่ จํานวน ๙ ไร ณ บริเวณสวนยาง
เขาสํานัก บริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส บริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ และบริเวณสวนยางทักษิณราชนิเวศน ซึ่งสามารถจําแนกพันธุดาหลา ตามลักษณะใบได ๒ ชนิด
ไดแก พันธุลักษณะใบเขียว และพันธุลักษณะใบเขียวใตใบแดง และจําแนกตามสีดอกได ๓ สี ไดแก ดาหลา
ดอกสีแดง ดอกสีชมพู และดอกสีขาว มีการดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน 6
เดือน/ครั้ง ใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง และกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ไดมี
การนําพันธุดาหลาไปขยายพันธุ ดวยการนําหนอไปปลูก โดยหนวยงานราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน และ
เกษตรกรทั่วไป

(๒) การอนุรักษและใชประโยชนพันธุหมากแดง
ดําเนินการรวบรวมและปลูกรวมกับพืชอื่นๆ ในเนื้อที่ จํานวน ๕ ไร ณ บริเวณศูนยวิจัย
และพัฒนาการเกษตรนราธิวาส และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีการดูแลรักษา
ตามแผนการปฏิ บั ติ งาน โดยการใส ปุ ย คอก จํ านวน 6 เดื อ น/ครั้ ง ใส ปุ ย เคมี สู ต ร ๑๕-๑๕-๑๕ จํ านวน
๔ เดือน/ครั้ง และกําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ นอกจากนี้ไดมีการนําตนพันธุหมากแดงไปขยายพันธุ ดวยการ
นําตนพันธุไปปลูก โดยหนวยงานราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกรทั่วไป

๘. ผลสําเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
-สามารถรวบรวมและปลูกดูแลรักษาพันธุกลวยไมพื้นเมือง พันธุหมอขาวหมอแกงลิง พันธุหวาย
พันธุดาหลาและกระทือ และพืชอื่นๆ ที่สําคัญ ไดแก พันธุปาลมบังสูรย, พันธุกระพอ, พันธุปาลมจีบ, พันธุ
หมากแดง เพื่อใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษาดานการอนุรักษพันธุกรรมพืชของจังหวัดนราธิวาส
๙. ปญหา/ อุปสรรค
- ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง

