
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ ประจําป 2562 

โครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

1. ความเปนมา / พระราชดําริ 

 ตามท่ีโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ดําเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไดระยะเวลาหนึ่ง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดําริใหมีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ข้ึนในป 2535 โดยทรงเนนใหมีการอนุรักษพันธุกรรมพืชท่ีหายากหรือกําลังใกลสูญ
พันธุ เพ่ือไวเปนแหลงเชื้อพันธุพืชใหคงอยูตลอดไป ตลอดจนการนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ เพ่ือใหได
พันธุดียิ่งข้ึนตอไป ในระหวางการดําเนินงานไดทรงติดตามผลงานท่ีไดดําเนินงานอยางละเอียดถ่ีถวน แรกเริ่มการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชไดทําอยูเพียงในหองปฏิบัติการภายในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดาเทานั้น กิจกรรม
ไมกวางขวาง ไมไดขยายสูภายนอกตอเม่ือมีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ข้ึนจึงไดขยายออกไปตามจังหวัด
ตางๆ ท่ัวประเทศ โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนราชการท้ังสถาบันการศึกษาและผูวา
ราชการจังหวัด 

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนโครงการท่ีแตกตางจากโครงการ
พระราชดําริอ่ืนๆ เนื่องจากเปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงกํากับดูแลเองใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ คือกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม กิจกรรมปลูกรักษาอนุรักษ
และใชประโยชน จัดตั้งศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช  เชน  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  เปนตน 

2. การสนองพระราชดําริ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

3. วัตถุประสงค 

3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

1) เพ่ือรักษาสภาพพ้ืนท่ีปาและพันธุกรรมพืชใหคงอยูในสภาพเดิม (in situ) 
2) เพ่ือรวบรวม รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมผลเมืองรอนในพ้ืนท่ีอนุรักษ (ex 

situ) 
3) เพ่ือรวบรวม รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชผักพ้ืนเมืองสําคัญท่ีบริโภคใน

ภาคใตในพ้ืนท่ีอนุรักษ (ex situ) 
4) เพ่ือรวบรวมพันธุกลวยพ้ืนเมืองภาคใต และพันธุกลวยพ้ืนเมืองอ่ืนๆ ในประเทศไทยในพ้ืนท่ี

อนุรักษ (ex situ) 

 3.2 วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

  1) เพ่ือมีแปลงรวบรวมพันธุกรรมไมผลเมืองรอน พืชผักพ้ืนเมืองและพันธุกรรมกลวยในประเทศ
ไทย พรอมขอมูลลักษณะประจําพันธุเบื้องตน สําหรับใชในการพัฒนาพันธุพืชใหเปนพืชเศรษฐกิจตอไป 



4. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 

   1) กิจกรรมปกปกทรัพยากร พ้ืนท่ี  296  ไร 

   2) กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุพืช จํานวน 3  แปลง ไดแก  

    2.1) แปลงปลูกรวบรวมไมผลเมืองรอน พ้ืนท่ี  15  ไร 

    2.2) แปลงปลูกรวบรวมผักพ้ืนเมืองตางๆ ของภาคใต พ้ืนท่ี 5 ไร 

2.3) แปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมกลวยพ้ืนเมืองภาคใต และกลวยพ้ืนเมืองใน
ประเทศไทย พ้ืนท่ี 10 ไร 

5. หนวยงานรับผิดชอบ 

 5.1 หนวยงานรบัผดิชอบหลกัของโครงการ : 

 5.2 หนวยงานวชิาการ (กรมวิชาการเกษตร) 

  5.2.1 หนวยงานหลัก : ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 

  5.2.2 หนวยงานรวมดําเนินการ : - 

6. งบประมาณ 

  6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร 200,000  บาท 

7. ผลการดําเนินงาน 

 7.1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 

ดําเนินการปฏิบัติดูแลพ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากรพันธุพืช จํานวน 296 ไร รักษาสภาพปาและภูมิประเทศ
ใหคงอยูในสภาพเดิม โดยไมมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาและทําลายพันธุไม ไมมีการนําพันธุกรรมตางถ่ินเขาไปในพ้ืนท่ี 
โดยมีการปฏิบัติงานในปงบประมาณ 2562 คือ 

1.1  ซอมแซมปายท่ีติดบนตนไมเดนประจําพ้ืนท่ี 
1.2  ทําทางเดินเขาไปในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 3 เสนทาง เพ่ือใหสามารถเขาดูแลและศึกษาพันธุไมได

อยางท่ัวถึง รวมระยะทาง 1 กม. 
1.3  สํารวจพันธุไมเพ่ิมเติมตามเสนทางทําใหม และทําปายพันธุไมติดประจําตน 
1.4 ซอมแซมรั้วลวดหนามท่ีก้ันบริเวณรอบพ้ืนท่ีปา 296 ไร ท่ีโดนเถาวัลยและตนไม

เจริญเติบโตทับจนไดรับความเสียหาย 
1.5 ทําแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ีปาในชวงฤดูแลง โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีปาติดกับปาชุมชน 

เนื่องจากการทําเกษตรกรรมมีความเสี่ยงในการลุกลามของไฟปาในชวงท่ีมีสภาพอากาศแหงแลง 



1.6 ทําปายขอความแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปาบริเวณทางเขาปาทุกทาง 
 

จากการทําเสนทางศึกษาธรรมชาติเพ่ิมเติมในป 2562 ไดวางแผนเตรียมประสานงานกับพิพิธภัณฑพืช
กรุงเทพ (Bangkok Herbarium) กรมวิชาการเกษตร เพ่ือทําการสํารวจและตรวจสอบพันธุพืชเพ่ิมเติมบริเวณ
รอบทางเดินท่ีทําใหม เพ่ือใหมีความหลากหลายของพันธุพืชมากข้ึน และจัดทําปายพันธุไมแบบชั่วคราว ทํารหัส
ประจําตนไม ทํารหัสพิกัด พรอมกับการจัดทําฐานขอมูลพันธุกรรมพืชและลักษณะทางพฤกษศาสตรของพืช
เฉพาะถ่ินท่ีสําคัญ ในปงบประมาณ 2563 

       

ภาพท่ี 1 ปาปกปกทรัพยากรพันธุพืชท่ีมีการทําเสนทางใหม ซอมแซมรั้วรวดหนามและทําแนวกันไฟรอบบริเวณ
ปาพ้ืนท่ี 296 ไร 

7.2  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุพืช จํานวน 3  แปลง ไดแก 

1)  แปลงปลูกรวบรวมไมผลเมืองรอน 

ดําเนินการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกรวบรวมพันธุไมผลเมืองรอน พ้ืนท่ี 15 ไร มีไมผลเมืองรอน
จํานวน 47 ชนิด/พันธุ อยางละ 2 – 5 ตน ทําการตัดหญา ใสปุย ตัดแตงก่ิงและใหน้ําตามสภาพแวดลอม จัดทํา
ปายชั่วคราวแสดงชื่อพันธุพืชรายตนและซอมแซมปายเกาท่ีชํารุด โดยในป 2562 มีรายชื่อไมผลเมืองรอน
ดังตอไปนี้ 

1. กระทอน 
2. กลวยหมูสัง 
3. กอขาว 
4. ขนุนปา 
5. ขนุนปาน 
6. คอแลน 
7. จันทรเทศ 
8. จําปาดะ 
9. จําปูลิง 
10. เตียน 
11. ตะโก 
12. ตะขบ 
13. ตะลิงปริง 
14. ทุเรียนเทศ 

17. เนียน 
18. ประ 
19. ปอมะโรง 
20. มะขามเปรี้ยว 
21. มะเฟอง 
22. มะพราว 
23. มะแพรว 
24. มะไฟ 
25. มะกรูดหวาน 
26. มะขามปอม 
27. มะดันบาน 
28. มะพูด 
29. มะไฟกา 
30. มะนาว 

33. มะมวงคัน 
34. มะมวงเบา 
35. มะมวงมุด 
36. มะมวงลูกดํา 
37. มะมวงแมลูกออน 
38. มะมวงหอม 
39. มะมุด 
40. ลองกอง 
41. ลางสาด 
42. สมควาย 
43. สมจี๊ด 
44. สะตอเบา 
45. สาเก 
46. เอาะ 



15. ทุเรียนนก 
16. ทุเรียนปา 

31. มะมวงกลวย 
32. มะมวงแกมแดง 

47. อินจัน 

 

     

       

     

ภาพท่ี 2 แปลงปลูกรวบรวมไมผลเมืองรอน 

2)  แปลงปลูกรวบรวมผักพ้ืนเมืองตางๆ ของภาคใต 

ดําเนินการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกรวบรวมผักพ้ืนเมืองตางๆ ของภาคใต พ้ืนท่ี 5 ไร มีผักพ้ืนเมือง
ท่ีสําคัญของภาคใตและภาคอ่ืนของประเทศไทย จํานวน 61 ชนิด/พันธุ อยางละ 2 – 5 ตน ทําการตัดหญา ใส
ปุย ตัดแตงก่ิงและใหน้ําตามสภาพแวดลอม จัดทําปายชั่วคราวแสดงชื่อพันธุพืชรายตนและซอมแซมปายเกาท่ี
ชํารุด โดยในป 2562 มีรายชื่อผักพ้ืนเมืองดังตอไปนี้ 

1. กระโดน 
2. กระถิน 
3. กริม 
4. กลวยเถ่ือน 

22. ทองหลางใบมน 
23. ทํามัง 
24. เนียง 
25. นกนอน 

43. มะมวงเบา 
44. มะมวงหิมพานต 
45. มะมุด 
46. มะรุม 



5. กุมน้ํา 
6. ขนุน 
7. ขนุนปุด 
8. ขาเล็ก 
9. ขาใหญ 
10. ข้ีเหล็ก 
11. จวด 
12. จิกนา 
13. ชะมวงชาง 
14. ชะมวงชาง 
15. ชะอม 
16. ดาหลา 
17. ตะไครตน 
18. ตะลิงปริง 
19. เทียม 
20. ตาเปดตาไก 
21. ติ้ว 

26. ผักเหลียง 
27. ผักหวานบาน 
28. ผักหวานปา 
29. เพกา 
30. พาโหม 
31. พนมสวรรค 
32. พอ 
33. แฟบ 
34. มะเดื่อฉ่ิง 
35. มะเฟอง 
36. มะกรูด 
37. มะกอกปา 
38. มะขามเปรี้ยว 
39. มะนาว เปลือกบาง 
40. มะนาว เปลือกหนา 
41. มะปริง 
42. มะพราว 

47. มันป ู
48. ยอบาน 
49. ยายถีบหลาน 
50. เล็บคลุฑใบฝอย 
51. เสม็ดชุน 
52. สมเมา 
53. สมแขก 
54. สมจี๊ด 
55. สออมปอย 
56. สะตอ 
57. สะตอเบา 
58. ยานาง 
59. เหรียง 
60. หมากหมก 
61. หมุย 

 

     

     



       

   

ภาพท่ี 3 แปลงปลูกรวบรวมผักพ้ืนเมืองตางๆ ของภาคใต 

3)  แปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมกลวยพ้ืนเมืองภาคใต และกลวยพ้ืนเมืองในประเทศไทย 
พ้ืนท่ี 10 ไร จํานวน 79 พันธุ 

ดําเนินการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมกลวยพ้ืนเมืองภาคใต พ้ืนท่ี 10 ไร มีพันธุ
กลวยพ้ืนเมืองท่ีสําคัญของภาคใตและภาคอ่ืนของประเทศไทย จํานวน 79 พันธุ พันธุละ 5 ตน ทําการตัดหญา 
ใสปุย ตัดแตงใบและใหน้ําตามสภาพแวดลอม จัดทําปายชั่วคราวแสดงชื่อพันธุและซอมแซมปายเกาท่ีชํารุด และ
เนื่องดวยในป 2562 ประสบภาวะสภาพอากาศแหงแลงยาวนานและมีน้ําไมเพียงพอ ทําใหตนกลวยไมสมบูรณ
และตายบางสวน จึงวางแผนปลูกกลวยในแปลงใหม โดยวางแผนผังปลูกตามการจัดกลุมทางพันธุกรรมของกลวย 
เพ่ือใหสะดวกในการจัดทําฐานขอมูลและเพ่ือเปนแหลงเรียนรูทางดานพันธุกลวยของภาคใต โดยในป 2562 มี
รายชื่อพันธุกลวยพ้ืนเมืองภาคใต และกลวยพ้ืนเมืองในประเทศไทยดังตอไปนี้ 

  3.1) กลวยพ้ืนเมืองภาคใต จํานวน 18 พันธุ (ลําดับท่ี 1-18) คือ 

1. นางญา 
2. หิน 
3. น้ําวา (ตรัง) 
4. เมาะมานิ 
5. ไมปลี 
6. น้ําวาพระเทพฯ 

7. หักมุก 
8. สําลี 
9. สม 
10. หินมาเลย 
11.  นมสาว 
12.  เภา 

13.  หอมทอง 
14.  ทองตีนเตา 
15.  ลูกคิด 
16.  คอแข็ง 
17.  ไข 
18.  ตาน ี

 

3.2) กลวยพ้ืนเมืองในประเทศไทย จํานวน 61 พันธุ (ลําดับท่ี 19-79)  คือ 

19.  นมหมี 
20.  ทองสม 
21.  ไขพระตะบอง 

40.  น้ําวาใหญจันทบุรี 
41.  ไมทราบพันธุ 1 
42.  หอมอิสาน 

61.  ตานีดํา 
62. หอมทองผลสั้น 
63. น้ําวาไสเหลือง 



22.  ตานี 
23.  นิ้วจระเข 
24.  ตีบ 
25.  หอมจําปา 
26.  ขนุน 
27.  ไขทองเงย 
28.  เล็บมือนาง 
29.  เล็บชางกุด 
30.  เสือพราน 
31.  สา 
32.  น้ําหวาคอม 
33.  นาก 
34.  เทพรส 
35.  ไขทองรวง 
36.  หอมเขียว 
37.  แซมา 
38.  ทองข้ีแมว 
39.  ดํานวล 

43.  นวล 
44.  มาฮอย 
45.  น้ําวานวลจันทร 
46.  สามเดือนพิจิต 
47.  โอซูซู 
48.  ไขกบ 2 
49.  ไขชุมแพ 
50.  หักมุกพมา 
51.  ตานีดํา 
52.  ตานีกีบมา 
53. น้ําวาอุบล 
54. หอมเล็ก 
55. ลงักานครสวรรค 
56. โอกินาวา 
57. น้ําวาเงิน 
58. หอมแกรนดเนน 
59. ตานี A15 
60. หอมทองปอก 

64. ไขฮัน 
65. น้ําวาพระประแดง 
66. หอมน้ําผึ้ง 
67. น้ําวามะลิออง 
68. นมนาง 
69. กลวยมัน 
70. เทพพนม 
71. น้ําวาคอม ฉายรังสี 
72. น้ําวาพระราชทาน 
73. นิ้วนางรํา 
74. ไมทราบพันธุ 2 
75. หอมเขียวคอม 
76. น้ําวาทายาง 
77. น้ําวาดํา 
78. น้ําวาลูกไสดํา 
79. น้ํานม 

 

     

ภาพท่ี 4 ตนกลวยในแปลงถายหลังจากประสบภาวะอากาศแหงแลงทําใหตนกลวยเสียหายและตนไมสมบูรณ 

 

   



ภาพท่ี 5 เตรียมตนกลากลวยปลูกใหมเพ่ือใหตนมีความสมบูรณ และวางแผนผังปลูกในแปลงตามการจัดกลุมทาง
พันธุกรรมของกลวย 

 

 

ภาพท่ี 6 ผลของกลวยพ้ืนเมืองพันธุตางๆ 

8.  ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

8.1 บรรลุวัตถุประสงค 

 1) พ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากร 296 ไร ไดรับการดูแลใหสภาพภูมิประเทศและพันธุพืชคงอยูใน
สภาพเดิม ไมมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาและทําลายพันธุไมดั้งเดิม 

 2) มีแปลงรวบรวมพันธุไมผลเมืองรอน พืชผักพ้ืนเมือง และกลวยพ้ืนเมืองของภาคใต เพ่ือ
อนุรักษเชื้อพันธุกรรมและพรอมใหผูสนใจเขาศึกษา 

 8.2 การนําเทคโนโลยีของกรมไปปรับใช 

  การปฏิบัติดูแลพันธุไมผล พืชผัก และกลวย ตามหลักวิชาการ โดยนําระบบการใหน้ําเขามาปรับ
ใช มีการปฏิบัติหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิต คือ การตัดแตงก่ิงและการใสปุย รวมถึงการจัดการดานโรคและแมลง
ศัตรูพืช 

 8.3 ผลสัมฤทธิ์ ประโยชนท่ีไดรับ และการขยายผลสูเกษตรกร 



  พ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากร จํานวน 296 ไร ไดรับการดูแลรักษาสภาพปาและภูมิประเทศใหคงอยู
ในสภาพเดิม ไมมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาและทําลายพันธุไมดั้งเดิม มีแปลงรวบรวมพันธุกรรมของไมผลเมืองรอน 
พืชผักพ้ืนเมือง และกลวยพ้ืนเมืองของภาคใต มีการระบุชื่อพันธุไมและทําปายชั่วคราวติดท่ีตน เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูพันธุพืชพ้ืนเมืองและพืชเฉพาะถ่ินใหแก เจาหนาท่ีของรัฐ นักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป 
รวมถึงเปนแหลงรวบรวมพันธุพืชพ้ืนเมืองและพืชทองถ่ินเพ่ือใชเปนฐานพันธุกรรมของกรมวิชาการเกษตร และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาพันธุพืชดานตางๆ ตอไป 
 
9.  ปญหา/อุปสรรค 

 1. ถนนไปสูพ้ืนท่ีโครงการเปนถนนดิน ในชวงฤดูฝนจะเปนทางไหลผานของน้ําทําใหเกิดความเสียหาย 
ตองซอมแซมทุกป 

 2. แปลงรวบรวมพันธุกลวยพ้ืนเมืองและไมผลเมืองรอนบางพ้ืนท่ีมีน้ําใชไมเพียงพอในชวงฤดูแลง แกไข
โดยการเพ่ิมการวางระบบน้ํา 

 

ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง 

กันยายน 2562 


