
 
 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จังหวัดนราธิวาส 

- - - - - - - - - - - - - - - -  

๑. ความเปนมา/ พระราชดําร ิ
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ จังหวัดนราธิวาส เปนโครงการท่ีสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษพันธุกรรม

พืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ซ่ึงมีพระราชดําริใหศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเปนเสมือนพิพิธภัณฑธรรมชาติท่ีมีชีวิต   และงาน
วิชาการเกษตรไดเขาไปมีสวนรวมสนับสนุนในการสรางสวนรวบรวมพันธุกรรมพืชของศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ ซ่ึงมีสวน ๕๐ ป ครองราชย  และสวน  ๗๒  พรรษา  ซ่ึงเปนแหลงรวบรวมพันธุกรรมพืชในภาคใต 

๒. การสนองพระราชดําริ/ การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 
 หนวยงานกรมวิชาการเกษตร เปนหนวยงานรวมดําเนินการ รับผิดชอบงานดานพืชและเห็ด สนับสนุน
การวิจัยพันธุพืชท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีโครงการฯ จัดหาพันธุพืชมาสนับสนุนเพ่ือวางแผนการผลิตและการตลาด
ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  และใหคําปรึกษา แนะนํา การปลูกพืชและการเพาะเห็ด   

๓. วัตถุประสงค 
 ๓.๑ วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

เพ่ืออนุรักษพันธุกรรมพืชและนิเวศนปาดั้งเดิม 
 ๓.๒ วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

เพ่ืออนุรักษรวบรวมพันธุดาหลา  พันธุหวาย  พันธุกลวยไมพ้ืนเมือง  พันธุหมอขาวหมอแกงลิง และ
พืชอ่ืนๆ ท่ีมีความสําคัญในพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส 

๔. พ้ืนท่ีเปาหมาย 
 ๔.๑ พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 
  - สวนยางเขาสํานัก หมูท่ี ๕ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
  - สวนยางทักษิณราชนิเวศน หมูท่ี ๔ ตําบลกะลุวอเหนือ   อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
  - งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง หมูท่ี ๖ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส    

- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส หมูท่ี ๑ ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  
 ๔.๒ พ้ืนท่ีเปาหมายของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
  - สวนยางเขาสํานัก หมูท่ี ๕ ตําบลกะลุวอ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
  - สวนยางทักษิณราชนิเวศน หมูท่ี ๔ ตําบลกะลุวอเหนือ   อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
  - งานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง หมูท่ี ๖ ตําบลกะลุวอเหนือ อําเภอเมือง  
จังหวัดนราธิวาส    

- ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส หมูท่ี ๑ ตําบลปะลุรู อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  

๕. หนวยงานรับผิดชอบ 
๕.๑ หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ 

 - ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ   กรมพัฒนาท่ีดิน 
 
 



 
 

๕.๒ หนวยงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
 - ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส  
 - สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี ๘ จังหวัดสงขลา 

๖. งบประมาณ 
 ๖.๑ งบปกติกรมวิชาการเกษตร 

ในปงบประมาณ  ๒๕62  ไดรับการจัดสรรงบประมาณ  จํานวน  ๕๐,๐๐๐  บาท   
 ๖.๒ งบอ่ืนๆ (ระบุ) 
 - กปร. 
 - มูลนิธิชัยพัฒนา 

๗. ผลการดําเนินงาน 
 ๗.๑ กิจกรรมถายทอดเทคโนโลยี 
  ๗.๑.๑ แปลงตนแบบ / แปลงสาธิต 

           การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
     (๑) การปลูกรักษาพันธุกลวยไมพ้ืนเมือง 

  ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอ่ืนๆ ในเนื้อท่ี จํานวน ๑ ไร ณ บริเวณสวน
ยางเขาสํานัก และบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มีการดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดย
การใสปุยคอก จํานวน ๑ เดือน/ครั้ง และใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๓ เดือน/ครั้ง กําจัดวัชพืชอยาง
สมํ่าเสมอ รวมท้ังไดมีการเปลี่ยนวัสดุปลูกใหม ซ่ึงใชกาบมะพราวสับเปนวัสดุปลูก กลวยไมพ้ืนเมืองท่ีปลูกลง
พ้ืนดิน สามารถเจริญเติบโตไดดี ทยอยออกดอกเกือบท้ังป สําหรับกลวยไมพ้ืนเมืองท่ีปลูกตามคาคบไม ในชวง
ฤดูฝน สามารถเจริญเติบโตไดดี แตเม่ือฝนท้ิงชวงตนจะแคระแกร็น 

 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(๒) การปลูกรักษาพันธุหมอขาวหมอแกงลิง 
  ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอ่ืนๆ ในเนื้อท่ี จํานวน ๑ ไร ณ บริเวณสวน

ยางเขาสํานัก และบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส ในสภาพกลางแจงและใตรมเงา เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการเจริญเติบโต ซ่ึงสามารถจําแนกตามลักษณะใบได ๒ ชนิด คือ พันธุใบใหญ และพันธุใบเล็ก มี
การดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง ใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ 
จํานวน ๓ เดือน/ครั้ง และกําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ 

 

   
   

(๓) การปลูกรักษาพันธุหวาย 
  ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอ่ืนๆ ในเนื้อท่ี จํานวน ๑๐ ไร ณ บริเวณ

สวนยางเขาสํานัก และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ซ่ึงมีพันธุหวาย จํานวน ๙ 
ชนิด เชน หวายน้ําผึ้ง หวายหนามขาว หวายขอดํา หวายโปง หวายตะคาทอง หวายน้ํา และหวายขาวสาร มี
การดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง และกําจัด
วัชพืชอยางสมํ่าเสมอ โดยหวายท้ัง ๙ ชนิด มีการเจริญเติบโตดี ออกดอกและมีเมล็ด สามารถท่ีจะนําไป
ขยายพันธุตอไปได 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

(๔) การปลูกรักษาพันธุกระทือ 
  ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอ่ืนๆ ในเนื้อท่ี จํานวน ๑ ไร ณ บริเวณ

สวนยางเขาสํานัก และบริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส โดยมีลักษณะชอดอกและสีสันแตกตาง
กันไป หลายรูปแบบ ซ่ึงสามารถจําแนกตามสขีองดอกได ๒ ชนิด ไดแก ชนิดสีแดง และชนิดสีเหลือง มีการดูแล
รักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน 6 เดือน/ครั้ง ใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน  
๔ เดือน/ครั้ง และกําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ 

 

   
 

(๕) การปลูกรักษาพันธุปาลมบังสูรย 
                          ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอ่ืนๆ ในเนื้อท่ี จํานวน ๒ ไร ณ บริเวณ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส มีการดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน 6 
เดือน/ครั้ง ใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง ตัดแตงทางใบ และกําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ 
 

    
 

(๖) การปลูกรักษาพันธุกระพอ 
  ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอ่ืนๆ ในเนื้อท่ี จํานวน ๐.๕ ไร ณ บริเวณ

สวนยางทักษิณราชนิเวศน มีการดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน 6 เดือน/ครั้ง ใส
ปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง ตัดแตงทางใบ และกําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ 

 

   



 
 
    (๗) การปลูกรักษาพันธุปาลมจีบ 

ดําเนินการรวบรวมและปลูกรักษารวมกับพืชอ่ืนๆ ในเนื้อท่ี จํานวน ๐.๕ ไร ณ บริเวณสวนยางทักษิณ 
ราชนิเวศน มีการดูแลรักษาตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน 6 เดือน/ครั้ง ใสปุยเคมี  
สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน ๔ เดือน/ครั้ง ตัดแตงทางใบ และกําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ 

 

   
 

การอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช 
(๑) การอนุรักษและใชประโยชนพันธุดาหลา 

                         ดําเนินการรวบรวมและปลูกรวมกับพืชอ่ืนๆ ในเนื้อท่ี จํานวน ๙ ไร ณ บริเวณสวนยาง
เขาสํานัก บริเวณศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนราธิวาส บริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ และบริเวณสวนยางทักษิณราชนิเวศน  ซ่ึงสามารถจําแนกพันธุดาหลา 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 และกําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ไดมี
การนําพันธุดาหลาไปขยายพันธุ ดวยการนําหนอไปปลูก โดยหนวยงานราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน และ
เกษตรกรท่ัวไป  
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    (๒) การอนุรักษและใชประโยชนพันธุหมากแดง 

  ดําเนินการรวบรวมและปลูกรวมกับพืชอ่ืนๆ ในเนื้อท่ี จํานวน ๕ ไร ณ บริเวณศูนยวิจัย
และพัฒนาการเกษตรนราธิวาส และบริเวณงานวิชาการเกษตร ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีการดูแลรักษา 
ตามแผนการปฏิบัติงาน โดยการใสปุยคอก จํานวน 6 เดือน/ครั้ง ใสปุยเคมี สูตร ๑๕-๑๕-๑๕ จํานวน  
๔ เดือน/ครั้ง และกําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ไดมีการนําตนพันธุหมากแดงไปขยายพันธุ ดวยการ 
นําตนพันธุไปปลูก โดยหนวยงานราชการ สถานศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกรท่ัวไป 

 

   
   
๘. ผลสําเร็จ/ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

-สามารถรวบรวมและปลูกดูแลรักษาพันธุกลวยไมพ้ืนเมือง  พันธุหมอขาวหมอแกงลิง  พันธุหวาย   
พันธุดาหลาและกระทือ  และพืชอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ  ไดแก พันธุปาลมบังสูรย, พันธุกระพอ, พันธุปาลมจีบ, พันธุ
หมากแดง   เพ่ือใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษาดานการอนุรักษพันธุกรรมพืชของจังหวัดนราธิวาส  

๙. ปญหา/ อุปสรรค 
- ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง 

 


