
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สนองพระราชดำาริโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานผลการดำาเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี





พระราชนิพนธ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมุนไพรไทยนี้มีค่ามาก

พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา

แต่ปู่ ย่า ตา ยาย ใช้กันมา

ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป

เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรศึกษา

วิจัยยาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัย

รู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพร

เพื่อคนไทยอยู่รอดตลอดกาล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพร



รายงานผลการดำาเนินงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

สารจากผู้บริหาร

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๐๔



ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมสนองพระราชดำาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยได้สนองพระราชดำาริอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยสำานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ในการสืบสานปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทยให้สืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่น ต่อไป 
 
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบาย ท่ีจะส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ
ท่ีมีการสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้กับนักเรียน นักศึกษา
รวมไปถึงชุมชนในท้องถิ่นรายรอบมหาวิทยาลัย ให้เกิดการอนุรักษ์
หวงแหน เห็นคุณค่าและความสำาคัญของทรัพยากรในท้องถ่ิน นำาไป 
สู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและร่วมปลูกจิตสำานึกรักทรัพยากร 
ในท้องถิ่นและชุมชนที่อยู่อาศัยต่อไป 

     ขอขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสนองพระราชดำาริโดย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถ่ินสืบต่อไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๐๕



ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์

     รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

สารจากรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมสนองพระราชดำาริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชนเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามกรอบแนวทาง
การดำาเนินงานระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๖) 
ซ่ึงประกอบไปด้วย ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ดังรายละเอียดในรายงาน
ผลการดำาเนินงานประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้นำาโครงการเข้าร่วมทั้งสิ้นจำานวน
๑๑ กิจกรรม โดยเป็นการดำาเนินงานร่วมกับนักศึกษา นักเรียน รวมไป
ท้ังชุมชนท่ีอยู่รายรอบมหาวิทยาลัย ให้เกิดการเรียนรู้ด้านทรัพยากร
ทั้งทางด้านทรัพยากรพืชและด้านชีวภาพอื่น มีการดำาเนินโครงการ
สร้างจิตสำานึกรักษ์ทรัพยากรโดยการอบรมผ่านโครงการ อบรมนัก
พฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนผ่านโครงการสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีชุมชน
เขาวังและชุมชนปากพญา เป็นต้น

     ในการนี้ขอขอบคุณ อุทยานพฤกษศาสตร์ที่เป็นผู้ประสานงาน
ในการร่วมสนองพระราชดำาริ อพ.สธ. - มวล. ขอขอบคุณหน่วยงาน
ท่ีมีส่วนร่วมในการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง
มาจากพระราชดำาริฯ ให้เป็นจุดเร่ิมต้นของการอนุรักษ์ และการสร้าง
บทบาทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการบริการวิชาการให้กับ
ชุมชนต่อไป

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๐๖



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๐๗



     รายงานผลการดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้จัดทำาขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมผลการดำาเนินงานสนองพระราชดำาริฯ
จากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยมีอุทยานพฤกษศาสตร์เป็นหน่วยงานประสานที่รับผิดชอบการดำาเนินงานจำาแนกใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัย รายละเอียดภายในเล่มประกอบด้วย สารจากอธิการบดี สารจากรองอธิการบดี
ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ประวัติความเป็นมาของโครงการ อพ.สธ. แนวการทางการดำาเนินงานตามกรอบแผนแม่บท
ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำาริฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๕๗ โดยนำากิจกรรมของอุทยานพฤกษศาสตร์เข้ามาโดยมิได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้มีการ
เข้าร่วมสนองพระราชดำาริฯ ในนาม อพ.สธ. - มวล. เพ่ิมข้ึน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงานและแนวทางการดำาเนินงาน
ของ อพ.สธ. - มวล. นอกจากนี้รายละเอียดในเล่มยังประกอบด้วย คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (อพ.สธ.)
รายงานผลการดำาเนินงาน อพ.สธ. ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งประมวลภาพการประชุมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
โดยผู้จัดทำา

คณะผู้จัดทำา
อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำานำา

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๐๘
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หน้า

สารบัญ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๐๙



โครงการ ปลูกพรรณไม้ประจำาพระองค์ (สีม่วง)
กล้วยไม้ม่วง 



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     ความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มีจุดเริ่มต้นจากสายพระเนตรกว้างและยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ที่ทรงเห็นความสำาคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยทรงดำาเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย
ทางชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทางสืบสานปณิธานต่อ ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๐๔ ป่าสาธิตทดลอง
     เม่ือไม่สามารถดำาเนินการปกปักต้นยางนาท่ีอำาเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง โดยทรงเพาะเมล็ดยางท่ีเก็บจากต้นยางนา
ในเขตอำาเภอท่ายาง ในกระถางบนตำาหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน และทรงปลูกยางนาเหล่านั้นในแปลงทดลองใกล้พระตำาหนัก
เรือนต้น วังจิตรลดา พร้อมข้าราชบริพาร เม่ือวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔ จำานวน ๑,๒๕๐ ต้น แม้ต้นยางท่ีท่ายางสูญส้ิน แต่พันธุกรรม
ยางนาเหล่านั้นยังอนุรักษ์ไว้ได้ที่สวนจิตรลดา

พ.ศ. ๒๕๐๓ ได้ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา
     ในฤดูร้อนเกือบทุกปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เสด็จแปรพระราชฐาน ไปประทับแรม ณ วังไกลกังวล หัวหิน
ประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเสด็จพระราชดำาเนินโดยรถไฟ ต่อมาเสด็จฯ โดยรถยนต์ เมื่อเสด็จฯ ผ่านอำาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ท้ังสองข้างทางมีต้นยางขนาดใหญ่ข้ึนอยู่มาก ทรงมีพระราชดำาริท่ีจะสงวนป่าต้นยางน้ีไว้เป็นสวนสาธารณะด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
แต่ไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราชประสงค์

พ.ศ. ๒๕๒๘ ทรงใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออนุรักษ์พืช
     ในวันพืชมงคล วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดอาคารห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือพืชท่ีโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา
และทรงมีพระราชกระแสให้อนุรักษ์ต้นขนุนหลังตำาหนักไพศาลทักษิณ นำาไปสู่การขยายพันธุ์ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของพระราชวังต่างๆ แล้วอนุรักษ์พันธุ์ไม้อีกหลายชนิดได้แก่ พุดสวน มณฑา ยี่หุบ ที่อยู่ในพระบรมหาราชวัง และสมอไทยในพระที่นั่ง
อัมพรสถานมงคล

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. ๒๕๒๙ ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวาย
     ทรงมีพระราชดำาริให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายชนิดต่างๆ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาการขาดแคลน
ในอนาคต หวายท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นเป้าหมาย คือ หวายข้อดำา หวายนำา้ผ้ึง หวายตะค้าทอง หวายหอม หวายแดง หวายโป่ง
หวายกำาพวน หวายงวย และหวายข้ีเส้ียน เม่ือขยายพันธ์ุได้ต้นท่ีสมบูรณ์ของหวายข้อดำาและหวายตะค้าทอง ก็ได้พระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้ทำาการทดลองปลูกต้นหวายเหล่านั้นในป่ายางนาใกล้พระตำาหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑๑



พ.ศ. ๒๕๒๙ สวนพืชสมุนไพร
     ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ นอกจากมีพระราชดำาริให้มีการอนุรักษ์พันธุ์หวายแล้ว ยังได้จัดทำาสวนพืชสมุนไพรขึ้นในโครงการพระองค์ฯ
สวนจิตรลดา เพื่อรวบรวมพืชสมุนไพรมาปลูกเป็นแปลงสาธิต และรวบรวมข้อมูลสรรพคุณ ตลอดจนการนำาไปใช้ประโยชน์กับทั้งให้
มีการศึกษาขยายพันธุ์พืชสมุนไพร โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน

พ.ศ. ๒๕๓๕  
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อไป ทรงมีพระราชดำาริกับ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
เลขาธิการพระราชวังและผู้อำานวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดาให้อนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให้ฝ่าย
วิชาการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดาเป็นผู้ดำาเนินการสำาหรับงบประมาณนั้น สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ ได้สนับสนุนให้กับโครงการส่วนพระองค์ฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยสร้างธนาคารพืชพรรณสำาหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืช
ท่ีเป็นเมล็ดและเน้ือเย่ือ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และสนับสนุนงบประมาณดำาเนินงานทุกกิจกรรมตามกรอบของแผนแม่บทของโครงการ อพ.สธ.
ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของสำานักพระราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานให้ ชมพูภูคา เป็นดอกไม้
สัญลักษณ์ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ โดยชมพูภูคา เป็นพืชหายากใกล้สูญพันธ์ุท่ีมีดอกสีชมพูอมขาว
งดงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ตามแนวทางพระราชดำาริ มีชื่อวิทยาศาสตร์ Bretschneidera sinensis Hemsl. ชื่อวงศ์
BRETSCHNEIDERACEAE

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๑๒



ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑๓



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
โดยพระราชานุญาต 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประกาศที่ อพ.สธ. ๕๓/๒๕๕๘

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 

                          เพื่อให้การดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ประสบความสำาเร็จ
เป็นผลประโยชน์แท้ และให้เป็นไปตามการปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ ตามการปฏิรูประบบราชการ การนี้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ดังต่อไปนี้

๑.     เลขาธิการพระราชวัง ในฐานะผู้อำานวยการ                                                             ประธานกรรมการ 
       โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 
๒.     ดร.อำาพล  เสนาณรงค์                                                                                 กรรมการที่ปรึกษา
๓.     ศ.ดร.ธีระ  สูตะบุตร                                                                                    กรรมการที่ปรึกษา
๔.     รองผู้อำานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ                            รองประธานกรรมการ 
       (นายพรชัย  จุฑามาศ)
๕.     เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ   กรรมการ 
๖.     ผู้อำานวยการสำานักงบประมาณ                                                                          กรรมการ 
๗.     ผู้บัญชาการทหารเรือ                                                                                   กรรมการ 
๘.     ผู้บัญชาการทหารอากาศ                                                                               กรรมการ 
๙.     ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา                                                               กรรมการ 
๑๐.    ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน                                                      กรรมการ 
๑๑.    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                                                                              กรรมการ
๑๒.   ผู้อำานวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                    กรรมการ 
๑๓.   ผู้อำานวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์                                                                 กรรมการ 
๑๔.    ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง                                                                                กรรมการ 
๑๕.   ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                                                              กรรมการ

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๑๔



๑๖.    ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย                                                             กรรมการ 
๑๗.   ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ                                                                              กรรมการ 
๑๘.   อธิบดีกรมป่าไม้                                                                                         กรรมการ 
๑๙.   อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช                                                        กรรมการ 
๒๐.   อธิบดีกรมวิชาการเกษตร                                                                               กรรมการ 
๒๑.   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                           กรรมการ 
๒๒.   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์                                                                              กรรมการ 
๒๓.   อธิบดีกรมประมง                                                                                       กรรมการ 
๒๔.   อธิบดีกรมชลประทาน                                                                                  กรรมการ 
๒๕.   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน                                                                                   กรรมการ 
๒๖.   อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี                                                                               กรรมการ 
๒๗.  อธิบดีกรมการข้าว                                                                                      กรรมการ 
๒๘.   อธิบดีกรมทรัพยากรนำ้า                                                                                 กรรมการ 
๒๙.   อธิบดีกรมทรัพยากรนำ้าบาดาล                                                                         กรรมการ 
๓๐.   อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง                                                               กรรมการ 
๓๑.   อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ                                                                          กรรมการ 
๓๒.   อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก                                            กรรมการ 
๓๓.   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                                  กรรมการ 
๓๔.   อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                  กรรมการ 
๓๕.   เลขาธิการสภาการศึกษา                                                                               กรรมการ 
๓๖.   เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                               กรรมการ 
๓๗.   เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                                                               กรรมการ 
๓๘.   เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา                                                                 กรรมการ 
๓๙.   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                                                                  กรรมการ 
๔๐.   เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและนำ้าตาลทราย                                                         กรรมการ 
๔๑.   เลขาธิการสำานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                    กรรมการ
๔๒.   ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย                                         กรรมการ 
๔๓.   ผู้อำานวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ                                          กรรมการ 
๔๔.   ผู้อำานวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ                                     กรรมการ 
๔๕.   ผู้อำานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนำ้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)                           กรรมการ 
๔๖.   ผู้อำานวยการองค์การเภสัชกรรม                                                                        กรรมการ 
๔๗.   ผู้อำานวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย                                               กรรมการ 
๔๘.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                   กรรมการ 
๔๙.   อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                                                                     กรรมการ 
๕๐.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้                                                                            กรรมการ 
๕๑.   อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                                       กรรมการ 
๕๒.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี                                                   กรรมการ 
๕๓.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                                                                        กรรมการ 
๕๔.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                                        กรรมการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑๕



๕๕.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                                                                กรรมการ 
๕๖.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล                                                                           กรรมการ 
๕๗.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                                                                 กรรมการ 
๕๘.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา                                                                           กรรมการ 
๕๙.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร                                                                         กรรมการ 
๖๐.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร                                                                        กรรมการ 
๖๑.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง                                                                      กรรมการ 
๖๒.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ                                                                กรรมการ 
๖๓.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล                                                                   กรรมการ 
๖๔.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                                                                          กรรมการ 
๖๕.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต                                                                           กรรมการ 
๖๖.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ                                                                        กรรมการ 
๖๗.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ                                                                          กรรมการ 
๖๘.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                                                    กรรมการ 
๖๙.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ                                                                           กรรมการ 
๗๐.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                      กรรมการ 
๗๑.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น                                                                           กรรมการ 
๗๒.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                                                                     กรรมการ 
๗๓.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์                                                          กรรมการ 
๗๔.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต                                                                        กรรมการ 
๗๕.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม                                                              กรรมการ 
๗๖.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                                                                 กรรมการ 
๗๗.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี                                                            กรรมการ 
๗๘.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช                                                         กรรมการ 
๗๙.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำาไพพรรณี                                                              กรรมการ 
๘๐.    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา                                                                  กรรมการ 
๘๑.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา                                                             กรรมการ 
๘๒.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย                                                                กรรมการ 
๘๓.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม                                                                กรรมการ 
๘๔.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี                                                               กรรมการ 
๘๕.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                                                            กรรมการ 
๘๖.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์                                                             กรรมการ 
๘๗.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                                                            กรรมการ 
๘๘.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                                                                 กรรมการ 
๘๙.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย                                                                      กรรมการ 
๙๐.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา                                                    กรรมการ 
๙๑.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี                                                                 กรรมการ 
๙๒.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                                              กรรมการ 
๙๓.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร                                                                 กรรมการ

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๑๖



๙๔.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                                                                  กรรมการ 
๙๕.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม                                                            กรรมการ 
๙๖.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี                                                                กรรมการ 
๙๗.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์                                    กรรมการ 
๙๘.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                                                                 กรรมการ 
๙๙.   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์                                                                  กรรมการ 
๑๐๐.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี                                                      กรรมการ 
๑๐๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                                     กรรมการ 
๑๐๒.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน                                                      กรรมการ 
๑๐๓.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                                                  กรรมการ 
๑๐๔.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                                                   กรรมการ 
๑๐๕.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย                                                     กรรมการ 
๑๐๖.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                                    กรรมการ 
๑๐๗.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์                                                กรรมการ 
๑๐๘.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ                                                 กรรมการ 
๑๐๙.  ผู้อำานวยการสำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ                                                กรรมการ 
๑๑๐.  ผู้อำานวยการองค์ดารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ                                                  กรรมการ 
๑๑๑.  ผู้อำานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้                                                                กรรมการ 
๑๑๒.  ผู้อำานวยการสำานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ (องค์การมหาชน)                             กรรมการ 
๑๑๓.  ผู้อำานวยการสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)                                         กรรมการ 
๑๑๔.  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                                                                           กรรมการ 
๑๑๕.  ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี                                                                             กรรมการ 
๑๑๖.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร                                                                              กรรมการ 
๑๑๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี                                                                          กรรมการ 
๑๑๘.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                       กรรมการ 
๑๑๙.  ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย                                                                          กรรมการ 
๑๒๐.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี                                                                              กรรมการ 
๑๒๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต                                                                               กรรมการ 
๑๒๒.  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี                                                                              กรรมการ 
๑๒๓.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี                                                                             กรรมการ 
๑๒๔.  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน                                                                                กรรมการ 
๑๒๕.  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร                                                                          กรรมการ 
๑๒๖.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา                                                                       กรรมการ 
๑๒๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์                                                                         กรรมการ 
๑๒๘.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี                                                                         กรรมการ 
๑๒๙.  ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                                                    กรรมการ 
๑๓๐.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์                                                                           กรรมการ 
๑๓๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก                                                                          กรรมการ 
๑๓๒.  ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี                                                                             กรรมการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑๗



๑๓๓.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                                                                            กรรมการ 
๑๓๔.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                                                                        กรรมการ 
๑๓๕.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก                                                                           กรรมการ 
๑๓๖.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ                                                                        กรรมการ 
๑๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี                                                                            กรรมการ 
๑๓๘.  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง                                                                              กรรมการ 
๑๓๙.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                          กรรมการ 
๑๔๐.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง                                                                              กรรมการ 
๑๔๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่                                                                                กรรมการ 
๑๔๒.  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง                                                                                 กรรมการ 
๑๔๓.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว                                                                            กรรมการ 
๑๔๔.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา                                                                              กรรมการ 
๑๔๕.  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ                                                                             กรรมการ 
๑๔๖.  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก                                                                                กรรมการ 
๑๔๗.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา                                                                               กรรมการ 
๑๔๘.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี                                                                          กรรมการ 
๑๔๙.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่                                                                               กรรมการ 
๑๕๐.  ประธานมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม                                                               กรรมการ 
๑๕๑.  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                            กรรมการ 
๑๕๒.  รองหัวหน้าสำานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                 กรรมการและเลขานุการ 
       อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ฝ่ายวิชาการ 
       (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) 
 
หน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการ 
       - รับนโยบายและกรอบการดำาเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานในการสนองพระราชดำาริ หรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 
       - หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร ไปแต่งต้ังคณะกรรมการการดำาเนินงานของตนเอง โดยเสนอรายช่ือผ่านเลขาธิการ
พระราชวัง ในฐานะผู้อำานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ เพ่ือนำาความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละออง
พระราชทานแต่งตั้งโดยพระราชานุญาต
       - หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร อำานวยการ สนับสนุนให้การดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริฯ ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 
                                       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
รองเลขาธิการพระราชวัง 

รักษาการแทน เลขาธิการพระราชวัง

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๑๘



๑๓๓.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่                                                                            กรรมการ 
๑๓๔.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี                                                                        กรรมการ 
๑๓๕.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก                                                                           กรรมการ 
๑๓๖.  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำานาจเจริญ                                                                        กรรมการ 
๑๓๗. ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี                                                                            กรรมการ 
๑๓๘.  ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง                                                                              กรรมการ 
๑๓๙.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์                                                                          กรรมการ 
๑๔๐.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง                                                                              กรรมการ 
๑๔๑.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่                                                                                กรรมการ 
๑๔๒.  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง                                                                                 กรรมการ 
๑๔๓.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว                                                                            กรรมการ 
๑๔๔.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา                                                                              กรรมการ 
๑๔๕.  ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ                                                                             กรรมการ 
๑๔๖.  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก                                                                                กรรมการ 
๑๔๗.  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา                                                                               กรรมการ 
๑๔๘.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี                                                                          กรรมการ 
๑๔๙.  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่                                                                               กรรมการ 
๑๕๐.  ประธานมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม                                                               กรรมการ 
๑๕๑.  ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                            กรรมการ 
๑๕๒.  รองหัวหน้าสำานักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                                 กรรมการและเลขานุการ 
       อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ฝ่ายวิชาการ 
       (ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์) 
 
หน้าที่และอำานาจของคณะกรรมการ 
       - รับนโยบายและกรอบการดำาเนินงานของส่วนราชการ หน่วยงานในการสนองพระราชดำาริ หรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 
       - หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน และองค์กร ไปแต่งต้ังคณะกรรมการการดำาเนินงานของตนเอง โดยเสนอรายช่ือผ่านเลขาธิการ
พระราชวัง ในฐานะผู้อำานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ เพ่ือนำาความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละออง
พระราชทานแต่งตั้งโดยพระราชานุญาต
       - หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กร อำานวยการ สนับสนุนให้การดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
มาจากพระราชดำาริฯ ในพื้นที่และเขตความรับผิดชอบของตนให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ 
 
                                       ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๑๙



ประกาศที่ อพ.สธ. ๘๓/๒๕๕๘

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำาเนินงาน

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๒๐



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
โดยพระราชานุญาต 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประกาศที่ อพ.สธ. ๘๓/๒๕๕๘

                     เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 
                                                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

                          เพื่อให้การดำาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ประสบความสำาเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดำาริฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดังต่อไปนี้

๑.     อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์                                                                   ประธานกรรมการ 
๒.     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                                           รองประธานกรรมการ
๓.     รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                                            รองประธานกรรมการ  
๔.     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                                                                   รองประธานกรรมการ
๕.     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย                                                                               รองประธานกรรมการ 
๖.     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภา                                                                        รองประธานกรรมการ 
๗.    เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช                                               รองประธานกรรมการ 
       อันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ  
๘.     คณบดีสำานักวิชาวิทยาศาสตร์                                                                        กรรมการ 
๙.     คณบดีสำานักวิชาศิลปะศาสตร์                                                                        กรรมการ 
๑๐.    คณบดีสำานักวิชาเภสัชศาสตร์                                                                         กรรมการ 
๑๑.    คณบดีสำานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์                                                กรรมการ
๑๒.   คณบดีสำานักวิชาการจัดการ                                                                          กรรมการ 
๑๓.   คณบดีสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์                                                                   กรรมการ 
๑๔.    คณบดีสำานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ                                              กรรมการ 
๑๕.   คณบดีสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์                                                                     กรรมการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๑



๑๖.   คณบดีสำานักวิชาแพทยศาสตร์                                                                 กรรมการ 
๑๗.   คณบดีสำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร                                               กรรมการ 
๑๘.   คณบดีสำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                                         กรรมการ 
๑๙.   ผู้อำานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         กรรมการ 
๒๐.   ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                                                            กรรมการ 
๒๑.    ผู้อำานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์                                                     กรรมการ 
๒๒.   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่                                                            กรรมการ 
๒๓.  หัวหน้าส่วนแผนงาน                                                                           กรรมการ 
๒๔.  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา                                                                    กรรมการ 
๒๕.  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์                                                                     กรรมการ 
๒๖.   ผู้ประสานงานคณะกรรมการดำาเนินงาน อพ.สธ.- ม.วลัยลักษณ์                                กรรมการและเลขานุการ 
๒๗.  ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะกรรมการดำาเนินงาน อพ.สธ.- ม.วลัยลักษณ์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                            ............................................................ 
 
หน้าที่ของคณะกรรมการดำาเนินการ อพ.สธ.- หน่วยงาน 
       - จัดประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ เป็นประธาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
       - ร่างและตัดทำาแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
       - ร่างและจัดทำาแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
       - ดำาเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. 
       - สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ 
       - จัดทำารายงานความก้าวหน้าของกสรดำาเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน และรายงานประจำาปีงบประมาณ 
       - แต่งตั้งคณะทำางานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำาเนินงานตามแนวทางการดำาเนินงาน อพ.สธ. 
 
                                        ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวัที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา) 
รองเลขาธิการพระราชวัง รักษาการแทน

เลขาธิการพระราชวัง

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๒๒



     ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) ในกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ข้างต้น จึงกำาหนดแนวทางและแผนการดำาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีห้า
(ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมี ๓ กรอบ การดำาเนินงาน ๘ กิจกรรม รวมท้ัง ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา
     การดำาเนินงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประกอบด้วย ๓ กรอบ ๘ กิจกรรม ดังนี้ 
๑.  กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร โดยมีกิจกรรมที่ดำาเนินงาน ๓ กิจกรรม ได้แก่
     กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
     โดยหน่วยงานที่มีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าดั้งเดิม ที่ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่
โดยให้จัดทำาแผนปฏิบัติงานปกปักพันธุกรรมพืชเป็นระยะๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ
อพ.สธ. และจัดทำาแผนประจำาปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน อพ.สธ.
ของหน่วยงานน้ันๆ และ อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ีร่วมสนองพระราชดำาริ สนับสนุน
บุคลากร/นักวิจัย ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 

     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสำารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
     เป็นกิจกรรมสำารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะ ๕ ปีท่ีห้า ให้ความสำาคัญกับทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้การดำาเนินงานในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลง พื้นที่
เป้าหมาย บริเวณรัศมี ๕๐ กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้นๆ หรือพื้นที่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เช่น พื้นที่สร้างอ่างเก็บนำ้า
สร้างศูนย์การค้า พื้นที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่างๆ พื้นที่สร้างสายไฟฟ้าแรงสูง และในพื้นที่อื่นๆ ที่จะถูกพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม มีการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและตัวอย่างดองเพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและการเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิต
(เพื่อนำามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และสำาหรับทรัพยากรอื่นๆ สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาได้ เช่น ตัวอย่างของสัตว์
จุลินทรีย์ หิน ดิน นำ้า ฯลฯ 
 
     กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
     กิจกรรมปลูกรักษาเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสำารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดยการนำาพันธุกรรมไปเพาะและปลูก
ในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริฯ ท่ีมีอยู่ ๖ ศูนย์ท่ัวประเทศ พ้ืนท่ีศูนย์วิจัยและสถานีทดลอง
ของกรมวิชาการเกษตร พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีสถาบันการศึกษา นำาเข้าร่วมสนองพระราชดำาริ และยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ดและเน้ือเย่ือ
ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดาเก็บในรูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา และ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ มีการเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพื่อการนำาไปใช้
ประโยชน์ เช่น การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุ์พืช มีการสร้างสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่างๆ
การปลูกพืชในสถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต และงานขยายพันธ์ุพืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและ
บันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทำาแผนท่ีต้นพันธุกรรมและทำาพิกัดต้นพันธุกรรมของพืชท่ีปลูกในกรณีท่ีเป็นพันธุกรรมสัตว์หรือจุลินทรีย์
ให้ดำาเนินการให้มีสถานที่หรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษาได้อย่างปลอดภัย โดยข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชนี้
สามารถนำาไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แนวทางการดำาเนินงาน๑๖.   คณบดีสำานักวิชาแพทยศาสตร์                                                                 กรรมการ 
๑๗.   คณบดีสำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร                                               กรรมการ 
๑๘.   คณบดีสำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร                                                         กรรมการ 
๑๙.   ผู้อำานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                         กรรมการ 
๒๐.   ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                                                            กรรมการ 
๒๑.    ผู้อำานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์                                                     กรรมการ 
๒๒.   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่                                                            กรรมการ 
๒๓.  หัวหน้าส่วนแผนงาน                                                                           กรรมการ 
๒๔.  หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา                                                                    กรรมการ 
๒๕.  หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์                                                                     กรรมการ 
๒๖.   ผู้ประสานงานคณะกรรมการดำาเนินงาน อพ.สธ.- ม.วลัยลักษณ์                                กรรมการและเลขานุการ 
๒๗.  ผู้ช่วยผู้ประสานงานคณะกรรมการดำาเนินงาน อพ.สธ.- ม.วลัยลักษณ์                          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                                            ............................................................ 
 
หน้าที่ของคณะกรรมการดำาเนินการ อพ.สธ.- หน่วยงาน 
       - จัดประชุมคณะกรรมการดำาเนินงานที่มีหัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ เป็นประธาน อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
       - ร่างและตัดทำาแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
       - ร่างและจัดทำาแผนปฏิบัติการรายปีให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
       - ดำาเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการดำาเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. 
       - สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ 
       - จัดทำารายงานความก้าวหน้าของกสรดำาเนินงานทุก ๆ ๖ เดือน และรายงานประจำาปีงบประมาณ 
       - แต่งตั้งคณะทำางานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำาเนินงานตามแนวทางการดำาเนินงาน อพ.สธ. 
 
                                        ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงวัที่  ๓๐  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๓



๒.  กรอบการใช้ประโยชน ์โดยมีกิจกรรมท่ีดำาเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรม
ที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
     กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
     เป็นกิจกรรมที่ดำาเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่นๆ ที่สำารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้โดยมีการศึกษา
ประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเล้ียง การเขตกรรม สำาหรับในห้องปฏิบัติ
การมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากร
ต่างๆ โดยการดำาเนินการในกิจกรรมน้ีเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 
     กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
     เป็นกิจกรรมท่ีดำาเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดำาริบันทึกข้อมูล
ของการสำารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ รวมท้ังงานจัดทำาฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง นอกจากน้ัน
ยังรวมถึงฐานข้อมูลทรัพยากรอ่ืนๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์และจุลินทรีย์ การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถ่ิน ข้อมูลต่างๆ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและมีระบบท่ีเช่ือมต่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ โดยเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานท่ี
ร่วมสนองพระราชดำาริ อพ.สธ. นำาไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรต่างๆ 
 
     กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
     เป็นกิจกรรมที่นำาฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ ๕ มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์ ฯลฯ อพ.สธ.
มีหน้าท่ีประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพ่ือเป็นพ่อแม่
พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์ระยะยาวและนำาแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เพื่อมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมนำาไปปฏิบัติ
พันธ์ุพืชท่ีอยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธ์ุพืชสมุนไพร พันธ์ุพืชพ้ืนเมืองต่างๆ ท่ีสามารถวางแผนนำาไปสู่การพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนเหมาะสมต่อการปลูก
ในพ้ืนท่ีต่างๆ ในประเทศไทย โดยกิจกรรมน้ีครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนาพันธ์ุของทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากพืช เช่น
สัตว์ และจุลินทรีย์ เป็นต้น 
 
๓.  กรอบการสร้างจิตสำานึก โดยมีกิจกรรมท่ีดำาเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
     กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
     เป็นกิจกรรมสร้างสร้างจิตสำานึก ให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสำาคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จัก
หวงแหน รู้จักการนำาไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำาคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ รู้จักการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งพระราชดำาริให้ดำาเนินการกับเยาวชน โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ ความงดงาม ที่จะทำาการอนุรักษ์
โดยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดำาริฯ งานในรูปของพิพิธภัณฑ์ งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่มีชีวิต งานพิพิธภัณฑ์พืช งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดำาริ รวมท้ังงานนิทรรศการถาวรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรต่างๆ 
 
     กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
     เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน
หรือดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ. โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่างๆ ตามความถนัดและสนใจโดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คำาแนะนำา
และให้แนวทางการศึกษา ได้แก่ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึงจะเป็นผู้นำาในการถ่ายทอด
ความรู้และสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๒๔





อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปุดคางคก ในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ



ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (อพ.สธ. - มวล.)

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมสนองพระราชรดำาริฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งสิ้น ๑๓ โครงการในงบประมาณที่ได้รับจริง
๒,๓๙๐,๗๐๐ บาท โดยได้ดำาเนินโครงการทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ 
     โดยในกรอบที่ ๑ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีการดำาเนินงานในกิจกรรมที่ ๑ , ๒ และ๓ รวม ๘ โครงการ กรอบที่ ๒ กรอบการใช้
ประโยชน์ดำาเนินการในกิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ๓ โครงการ กรอบที่ ๓ กรอบการสร้างจิตสำานึก
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๑ โครงการ โดยมีรายละเอียดการดำาเนินงาน ดังนี้
กรอบที่ ๑ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
     กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
                   มีโครงการที่ดำาเนินงานในกิจกรรมนี้ ๑ โครงการ

ลำาดับ

๑ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

รักษ์ป่า ดูแลไม้ 
มวล.

รวม ๑ โครงการ

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

  ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. เพื่ออนุรักษ์ไม้พื้นถิ่นของอุทยาน
พฤกษศาสตร์
  ๓. เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายชนิดพืช
เมื่อไม่มีการรุกลำ้าทำาลาย

  ระยะท่ี ๑ ปกปักพ้ืนท่ีบริเวณทิศใต้ของ
อุทยานพฤกษศาสตร์มีพื้นที่ประมาณ
๕ ไร่ และเป็นท่ีมีความหลากหลายของ
พืชไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เล้ือยต่างๆ เช่น
ชุมแสง พุดนำา้ กล้วยไม้ขนาดเล็กมะไฟ

ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล
และคณะโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

การ
ดำาเนิน
งานตาม
แผน
แม่บท

งบประมาณ (บาท)

แหล่ง
ที่มา

ของงบ
ประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดำาเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

     กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมสำารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
                   มีโครงการดำาเนินงานในกิจกรรมนี้ ๖ โครงการ 

ลำาดับ

๑

๒

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

รวบรวมพันธุ์
พืชวงศ์ ขิงข่า
(Zingiberaceae)
ในพื้นที่ภาคใต้
ตอนบน

สำารวจและเก็บ
รวบรวมพันธุ์ไม้
พ้ืนถ่ินด้ังเดิมและ
พรรณไม้เขต
มวล. ในรูปแบบ 
Herbarium

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. เก็บรวมรวบตัวอย่างพืชวงศ์ขิงข่า
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และจัดเก็บทำา
สวนขิงข่า ภายในมหาวิทยาลัย

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. เพื่อสำารวจพันธุ์ไม้ใน มวล.และ
พื้นที่ป่าดั้งเดิมให้เกิดการเรียนรู้แก่
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ขยายเวลาทำาการวิจัย ๑ ปีแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ขยายเวลาทำาการวิจัย เพื่อการฟื้นฟู
พื้นที่ปกปัก และสำารวจพร้อมพื้นที่
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล
และคณะโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์

๒๐๐,๐๐๐

๑๐๐,๐๐๐

๒๐๐,๐๐๐

-

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

การ
ดำาเนิน
งานตาม
แผน
แม่บท

งบประมาณ (บาท)

แหล่ง
ที่มา

ของงบ
ประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดำาเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
ที่ร่วมสนองพระราชดำาริ โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รายงานผลการดำาเนินงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๗



ลำาดับ

๓

๕

๖

๔

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

สำารวจความ
หลากหลายของ
ชนิดพืชบริเวณ
ป่าพรุเดิมของ
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

สำารวจและจัดทำา
ฐานข้อมูลความ
หลากหลายพันธุ์
ไม้ป่าชายเลน
อ่าวปากพญา
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

การสำารวจความ
หลากหลายของ
พันธ์ุไม้ท้องถ่ินใน
ชุมชนต้นนำา้บ้าน
เขาวัง ตำาบลหิน
ตก อำาเภอร่อน
พิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช

สำารวจ
ความหลากหลาย
พันธ์ุไม้ในวัดต่างๆ  
อำาเภอเมือง
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. เพื่อสำารวจความหลากหลาย
พรรณไม้ในป่าพรุดั้งเดิม

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. ทราบจำานวนความหลากหลาย
ของพืชพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและมีฐาน
ข้อมูลพันธ์ุพืชป่าชายเลนอ่าวปากพญา

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. เพื่อศึกษาสำารวจความหลาก
หลายของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในชุมชน
ต้นนำ้าบ้านเขาวัง
  ๓. เพื่อศึกษาคุณค่าและการใช้
ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชน
  ๔. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. ทราบชนิดพืชต่างๆ ในวัดจำานวน
๒0 วัด

พ้ืนท่ีดังกล่าวได้เปล่ียนเป็นแปลงเกษตร
เชิงเดี่ยวของฟาร์มมหาวิทยาลัย

ขยายเวลาดำาเนินการทำาวิจัยเรื่อยเป็น
แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  ๑. ข้อมูลพันธ์ุไม้ท้องถ่ินในสวนสมรม
๑๐๓ ชนิด พันธุ์ไม้ในเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติป่าชุมชน ๕๓ ชนิด
  ๒. การใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ของชุมชนเพ่ือเป็นอาหารของครอบครัว
และแจกจ่ายแบ่งปันญาติมิตร เป็นแหล่ง
รายได้เศรษฐกิจครัวเรือน เป็นแหล่งไม้
ใช้สอย เป็นสมุนไพรประจำาบ้าน เป็นไม้
ประดับและเป็นไม้ป่าเพื่อรักษาระบบ
นิเวศ 
  ๓. การมีส่วนร่วมของชุมชนจัดกระบวน
การเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น การเพาะ
ขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑ ครั้ง, เยาวชน
ศึกษาเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ๑ ครั้ง,
การสำารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
๒ ครั้ง
  ๔. โปสเตอร์พันธ์ุไม้ท้องถ่ินและข้อมูล
การใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นชุมชน

  ๑. สามารถดำาเนินการสำารวจพรรณไม้
ในวัดต่างๆ ในเขตอำาเภอเมือง จำานวน
๒๔ วัด
  ๒. พบไม้ “สรรพยา” วัดมะม่วงขาว
ซึ่งเป็นพวก Sapotaceae และยังไม่ได้
ระบุชนิด อยู่ระหว่างการจำาแนก และ
สันนิษฐานว่าเป็นไม้จากอินเดีย หรือ
ศรีลังกา นำาเข้ามาพร้อมสำาเภาในสมัย
เผยแพร่พุทธศาสนา

ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล  
และคณะโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.กำาพล จิตตะนัง
ศูนย์บริการวิชาการ

นางสาวรัชฎา คชแสงสันต์
นายภานุวัฒน์ บุญเรืองขาว
สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล
และคณะโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์

๗๐,๐๐๐

๑๙๕,๐๐๐

๙๗,๕๐๐

๑๐๐,๐๐๐

-

๑๙๕,๐๐๐

๙๐,๙๔๒
.๕๐

๑๐๐,๐๐๐

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

การ
ดำาเนิน
งานตาม
แผน
แม่บท

งบประมาณ (บาท)

แหล่ง
ที่มา

ของงบ
ประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดำาเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รวม ๖ โครงการ ๗๖๒,๕๐๐ ๕๘๕,๙๔๒
.๕๐

     กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
                   มีโครงการดำาเนินงานในกิจกรรมนี้ ๒ โครงการ 

ลำาดับ

๑ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

สวนพรรณไม้
ในวรรณคดี

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

  ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. มีพรรณไม้ตามวรรณคดีจำานวน
๒ เรื่อง ในวรรณคดี

จัดทำาสวนพรรณไม้ในวรรณคดีโดย
ได้รวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๘๐ ชนิด
รวม ๒๐๘ ต้น

ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล
และคณะโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์

๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

การ
ดำาเนิน
งานตาม
แผน
แม่บท

งบประมาณ (บาท)

แหล่ง
ที่มา

ของงบ
ประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดำาเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๒๘



ลำาดับ

๑

๒

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

สวนสมุนไพร
สำานักวิชา
เภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

ศึกษาการใช้
ประโยชน์จาก
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของ
พืชในพ้ืนท่ีปากนำา้
ปากพญา 
จังหวัดนครศรี
ธรรมราช

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. เพื่อเสริมสร้างสวนสมุนไพร
สำาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน 
  ๓. เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ รวบรวม
พันธ์ุไม้ท้องถ่ิน ท่ีนำามาใช้เป็นยา และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  ๔. เพ่ือเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลและ
ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับ
สมุนไพร
  ๕. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
และสถานท่ีท่องเท่ียว เพ่ือการแสวงหา
ความรู้แก่บุคคลทุกเพศทุกวัย

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. เพื่อศึกษาคุณค่าและการใช้
ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชน
  ๓. เพ่ือสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
  ๔. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่
บุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน

  ๑. รวบรวมพืชสมุนไพร เพื่อนำามา
ปลูกไว้ในสวนสมุนไพร จำานวน ๑๒๖
ชนิด ๔๙๘ ต้น ทำาป้ายชื่อพรรณไม้
ระบุ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์
และสรรพคุณ จำานวน ๑๑๘ ชิ้น 
  ๒. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นใช้
สำาหรับการเพาะปลูกพืชสมุนไพร และ
บำารุงดูแลรักษา  
  ๓. ให้บริการวิชาการองค์ความรู้
เก่ียวกับพืชสมุนไพร และนำาตัวอย่างพืช
มาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ของสำานักวิชาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

   ๑. การสำารวจข้อมูลพันธ์ุไม้ป่าชายเลน
ในท้องถิ่นบ้านปากพญา สามารถพบ
พันธุ์ไม้เด่นในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
จำานวน ๒๖ ชนิด จัดทำาสื่อเผยแพร่
พันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
  ๒. จัดทำาป้ายพันธ์ุไม้ป่าชายเลนและ
การใช้ประโยชน์ในท้องถ่ินบ้านปากพญา
  ๓. จัดทำาเอกสารแนะนำาพันธ์ไม้และ
การใช้ประโยชน์จากพืชป่าชายเลน
บ้านปากนำา้ปากพญา ขนาดพกพาเพ่ือ
ง่ายต่อการใช้และการจัดเก็บ เพ่ือเป็น
ตัวแนะนำาเบ้ืองต้นเก่ียวกับพันธ์ุไม้และ
การใช้ประโยชน์จากพืชในป่าชายเลน
  ๔. การขยายพันธุ์พืชป่าชายเลน 
  ๕. จัดทำากระถางแก้มลิง ซึ่งเป็น
กระถางประหยัดนำ้าให้กับชาวบ้าน
ในพ้ืนท่ีใช้ปลูกพืชสวนครัว และขยาย
พันธ์พืชป่าชายเลน

อาจารย์
ดร.บุญส่ง หวังสินทวีกุล
สำานักวิชาเภสัชศาสตร์

นายยุทธการ ไชยมณี
โครงการอุทยานการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑,๐๐๐,๐๐๐ ๙๙๗,๙๕๗ 
.๕๐

๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

การ
ดำาเนิน
งานตาม
แผน
แม่บท

งบประมาณ (บาท)

แหล่ง
ที่มา

ของงบ
ประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดำาเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ลำาดับ

๒ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

ปลูกพันธุ์ไม้
ประจำาพระองค์
(สีม่วง)

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. เพื่อการอนุรักษ์และรวบรวม
พันธุ์พืช 
  ๓. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา วิจัยและ
พัฒนาพันธุ์พืชสีประจำาพระองค์
  ๔ .เพื่อสร้างจิตสำานึกในการปลูก
อนุรักษ์แก่เยาวชนและเผยแพร่ความรู้
ทั่วไป
  ๕. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
แก่ผู้สนใจทั่วไป

มีจำานวนพรรณไม้ดอกสีม่วง
หลากหลายชนิด โครงการ
ต่อเนื่องปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔

นายสุรินทร์ จิตร์ถาวร
โครงการ
อุทยานพฤกษศาสตร์

๙๐,๐๐๐ ๙๐,๐๐๐

หน่วยงาน ชื่อโครงการ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง

การ
ดำาเนิน
งานตาม
แผน
แม่บท

งบประมาณ (บาท)

แหล่ง
ที่มา

ของงบ
ประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดำาเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รวม ๒ โครงการ ๑๖๐,๐๐๐ ๑๖๐,๐๐๐

กรอบที่ ๒ กรอบการใช้ประโยชน ์
     กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช
                   มีโครงการที่ดำาเนินงานในกิจกรรมนี้ ๓ โครงการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๒๙



ลำาดับ

ลำาดับ

๓

๑

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์

ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม
ของพืชสกุล
ดาหลา
(Etlingera)
ในภาคใต้ของ
ประเทศไทย

โครงการ
นักพฤกษศาสตร์
รุ่นเยาว์ รุ่นที่ ๒

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

เงินอุดหนุน
รัฐบาล

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. ข้อมูลพันธุกรรม (DNA) ตัวอย่าง
ดีเอ็นเอ ตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างมีชีวิต
และสารสกัดออกฤทธิ์

  ๑. เพ่ือสนองพระราชดำาริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  ๒. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทาง
วิทยาศาสตร์ ในการสำารวจเก็บตัวอย่าง
และบันทึกข้อมูลพรรณไม้ ตามหลัก
วิชาทางพฤกษศาสตร์ 
  ๓. เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกให้นักเรียน
มีความรัก เห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้
และทรัพยากรธรรมชาติ
  ๔. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกการทำางาน
เป็นกลุ่ม ฝึกความกล้าแสดงออก
ภาวะความเป็นผู้นำา

ขยายเวลาดำาเนินการทำาวิจัยเรื่อย
เป็นแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  ๑. เชิงปริมาณ จำานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ
   - ครู จำานวน ๓๑ ท่าน
   - นักเรียน ระดับช้ันมัธยมต้นและ
     มัธยมปลาย จำานวน ๑๑๗ คน
   - นักศึกษาพ่ีเล้ียงและคณะทำางาน
     จำานวน ๑๓ คน
   - วิทยากร จำานวน ๑๐ ท่าน
   รวมผู้เข้าร่วมจำานวน ๑๗๑ คน
  ๒. เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจระดับ ๔ - ๕

ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
สำานักวิชาวิทยาศาสตร์

นางอักษราพรรธน์ ชูภิรมย์
โครงการ
อุทยานพฤกษศาสตร์

๒๐๐,๐๐๐

๘๘,๒๓๐

๒๐๐,๐๐๐

๘๘,๒๓๐

หน่วยงาน

หน่วยงาน

ชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ

มี

มี

ไม่มี

ไม่มี

เสนอขอ

เสนอขอ

ใช้จริง

ใช้จริง

การ
ดำาเนิน
งานตาม
แผน
แม่บท

การ
ดำาเนิน
งานตาม
แผน
แม่บท

งบประมาณ (บาท)

งบประมาณ (บาท)

แหล่ง
ที่มา

ของงบ
ประมาณ

แหล่ง
ที่มา

ของงบ
ประมาณ

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์

ผลการดำาเนินงาน

ผลการดำาเนินงาน

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

บุคคล/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

รวม ๓ โครงการ ๑,๒๘๐,๐๐๐ ๑,๒๘๐,๐๐๐

     กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
                   ไม่มีการดำาเนินงานในกิจกรรมนี้ 
     กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช 
                   ไม่มีการดำาเนินงานในกิจกรรมนี้

กรอบที่ ๓ กรอบการสร้างจิตสำานึก 
     กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
                   ไม่มีการดำาเนินงานในกิจกรรมนี้ 
     กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
                   มีการดำาเนินงานในกิจกรรมนี้ ๑ โครงการ

   กิจกรรมที่ ๑ มีโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   กิจกรรมที่ ๒ มีโครงการทั้งสิ้น ๖ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๕๘๕,๙๔๒.๕๐ บาท 
   กิจกรรมที่ ๓ มีโครงการทั้งสิ้น ๒ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐ บาท
   กิจกรรมที่ ๔ มีโครงการทั้งสิ้น ๓ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท 
   กิจกรรมที่ ๘ มีโครงการทั้งสิ้น ๑ โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๘๘,๒๓๐ บาท 
   รวมท้ังส้ิน ๑๓ โครงการ งบประมาณท่ีเสนอขอ ๒,๓๙๐,๗๐๐ บาท งบประมาณใช้จริง ๒,๒๑๔,๑๗๒.๕๐ บาท   

รวม ๑ โครงการ ๘๘,๒๓๐ ๘๘,๒๓๐

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๓๐



บ้านปากนำ้าปากพญา หมู่ ๖ ตำาบลท่าซัก อำาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุมชนคิด ชุมชนทำา เกิดความรักสามัคคีในชุมชน ( ใช้ไม้ไผ่ปักชะลอคลื่น )

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

การดำาเนินงาน และภาพกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๓๑



ชื่อโครงการ   รักษ์ป่า ดูแลไม้มวล.
วัตถุประสงค์ของโครงการ          ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จ
                                        พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                     ๒. เพื่อเพิ่มจำานวนและความหลากหลายของชนิดพืช
                                     ๓. พื้นที่ที่สามารถดำาเนินการปกปักเป็นเขตอนุรักษ์และเรียนรู้ 
การดำาเนินงานและกิจกรรม ๑. รวบรวมข้อมูลพื้นที่สำาหรับการจัดทำาแนวเขต  
                                     ๒. มีแนวรั้วกั้นเขตที่ชัดเจน เผยแพร่ข้อมูล การอนุรักษ์ ห้ามเข้าใช้พื้นที่ในการหาผลผลิตจากป่า
                                        ที่ดำาเนินการปกปักไว้ มีพิกัดที่แน่นอน
                                     ๓. เข้าดำาเนินการเผยแพร่ข้อมูลการปกปักให้แก่ชุมชนรายรอบและห้ามการเข้าหาผลประโยชน์
                                        ในพื้นที่ ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำาลายให้มีระบบนิเวศเดิมให้มากที่สุด
                                     ๔. เปิดให้เข้าเยี่ยมชมศึกษาพรรณไม้ในป่าดั้งเดิม รวมทั้งการเพาะขยายพันธุ์จากพรรณไม้ที่มีอยู่
ระยะเวลาการดำาเนินงาน     มกราคม ๒๕๕๘ - กันยาย ๒๕๕๙
สถานที่ดำาเนินงาน  พื้นที่ทางทิศตะวันออกโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
งบประมาณ   งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำาเนินงาน  ในการดำาเนินโครงการ รักษ์ป่า ดูแลพรรณไม้ มวล. ได้ให้ความสำาคัญสำาหรับป้องกันพ้ืนท่ีเป็นเขต
อนุรักษ์ของอุทยานพฤกษศาสตร์ โดยได้ดำาเนินการปกปักพ้ืนท่ีด้านทิศใต้ของโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์เป็นพ้ืนอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
โดยสภาพแวดล้อมมีต้นไม้ใหญ่ เช่น ยางนาอายุประมาณ ๕๐ ปี มีพื้นที่ทั้งสิ้น ประมาณ ๕ ไร่ ดำาเนินการทำารั้วลวดหนามระยะทาง
๑,๕๐๐ เมตร เพื่อป้องกันการเข้ามาดำาเนินการเข้ามาบุกรุกทำาลายพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร์ โดยแบ่งเป็นการดำาเนินงานดังนี้

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๓๒



l

     ๑. การจัดทำารั้วลวดหนามเป็นพื้นที่ทั้งหมด ๑,๕๐๐ เมตร ครอบคลุมพื้นที่สวนยางพาราเก่าของชาวบ้านโดยการทำางานดังกล่าว
มีรั้วลวดหนามสำาหรับป้องกันสัตว์เลี้ยงชาวบ้าน และเป็นการป้องกันการหาประโยชน์จากการเข้ามาบุกรุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เช่น การหาย่านลิเภา (Lygodium salicifolium) และการตัดยอดต้นกระพ้อหนู (Licuala triphylla Griff.) รวมทั้งการ
เข้ามาขุดล้อมไม้ขนาดใหญ่เพื่อนำาไปจำาหน่ายเป็นการค้า การทำารั้วจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ลดการสูญเสียลงและยังสามารถทำาให้พืช
ในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเจริญเติบโตและมีความหลากหลายของชนิดพืชเพิ่มขึ้น โดยจะดำาเนินการสำารวจอีกครั้งหลังจากดำาเนินกิจกรรม
ไปแล้ว ๑ ปี 
     ๒. การสำารวจพื้นที่ภายในบริเวณที่มีการปกปักพื้นที่จากการสำารวจพื้นที่ปกปักซึ่งเป็นที่พื้นที่ลุ่ม มีนำ้าท่วมขังในหน้าฝน และใน
หน้าแล้งจะเป็นพื้นที่มีสภาพเป็นพรุ มีการทับถมของใบไม้ กิ่งไม้ เห็ด ต่างๆ และพื้นที่บริเวณพื้นล่างจะรับแสงแดดได้น้อย เนื่องจากมี
การบดบังของไม้ใหญ่ๆ เช่น ยางพารา เชียด ฯลฯ จากการสำารวจสามารถพบพันธุ์ไม้ต่างๆ ได้แก่

๑. เชียด, เคียด, อบเชย

๒. ชุมแสง

๓. นมตำาเลีย,
สังวาลย์พระอินทร์, ต้าง

๔. มะไฟบ้าน

๕. จิกนา

๖. ยางนา

๗. พุดนำ้า, พุดนา

๘. คลุ้ม

Cinnamomum iners Reinw. ex Blume 
พบในพื้นที่เป็นจำานวนมาก มีทั้งต้นขนาดเล็กและขนาดใหญ่

Xanthophyllum sp. 
พบในบริเวณที่เป็นพรุ มีนำ้าท่วมขัง

Hoya ovalifolia Wight & Arn.
เกาะอยู่บนไม้อื่น เช่น ต้นจิกนำ้า

Baccaurea ramiflf flora Lour.
พบอยู่กระจายในพื้นที่ มีต้นขนาดใหญ่ รวมอยู่กับไม้อื่นๆ

Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.
บริเวณที่เป็นแอ่งนำ้าขัง ตรงที่เป็นพรุ

Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don
กระจายในพ้ืนท่ีและเห็นได้ชัดเจน เน่ืองจากเรือนยอด
สูงกว่าไม้ยืนต้นอื่น

Gardenia hygrophila Kurz
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่ 

Donax grandis (Miq.) Ridl.
ไม้พุ่มขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่ในบริเวณที่เป็นพรุ

เป็นไม้ในท้องถิ่น นำามาทำาเป็นยา
สมุนไพร

มีการขุดบอน เพื่อนำาออก
จากพื้นที่เพื่อนำาส่งขายร้านต้นไม้
ปลูกเป็นไม้ประดับในบ้าน

ไม้เลื้อยอิงอาศัย มีดอกสวยงาม
เป็นพืชดั้งเดิม

เป็นอาหารของสัตว์และชาวบ้าน
ในพื้นที่

ไม้จัดสวน รวมท้ังเป็นพืชอาหาร
ในท้องถิ่น

เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ท่ีใช้เป็น
ไม้ก่อสร้าง

น่าจะมีศักยภาพพัฒนาเป็นไม้ตัดใบ
และไม้ประดับสวน

มีการนำาไปใช้ประโยชน์เป็นเชือก
สำาหรับทำาหลังคาใบจาก

ชื่อพันธุ์ไม้ที่พบ ชื่อวิทยาศาสตร์/การกระจายในพื้นที่ หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๓๓
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๙. กระพ้อ

๑๐. ราม, มะจำ้าก้อง, 
ตาเป็ดตาไก่

๑๑. ผักตีนกวาง

๑๒. มะเมื่อย

๑๓. หวายหนาม

๑๔. กล้วยไม้

๑๕. กล้วยมูสัง

๑๖. ขี้แรด, ข่อยหนาม

Licuala spinosa Thunb.
กระจายในพื้นที่และมักจะห่างกันในแต่ละกอ

Ardisia colorata Roxb.
ไม้พุ่ม กึ่งไม้ต้น พบว่าบางต้นสามารถยืนสูงเป็นไม้
ยืนต้น กระจายตัวปะปนอยู่กับมะไฟ

Helminthostachys zeylanica (L.) Hook

Gnetum sp.
เป็นไม้เลื้อยขนาดใหญ่

Calamus sp.
พบกระจายอยู่ในพื้นที่ มีหนามแหลมที่เปลือก

เป็นกล้วยไม้ขนาดเล็กยังไม่สามารถระบุชนิด
พบกระจายเกาะอยู่บนไม้ยืนต้นอื่นๆ

Uvaria grandif flora Roxb. ex Hornem
var.grandiflf ora
ไม้เลื้อยขนาดใหญ่ 

Streblus taxoides

ไม้สำาคัญในการทำาขนมต้ม ในช่วง
เข้าและออกพรรษา โดยการตัด
ยอดแตกใหม่ใบสีขาว ทำาให้เกิด
สภาพเสื่อมโทรมของกอ

สามารถเป็นพืชสมุนไพร และ
ผลยังสามารถนำาไปรับประทาน
เป็นเครื่องเคียงกับอาหารพวก
แกงต่างๆ

มีการนำาไปใช้ประโยชน์เป็นเชือก
สำาหรับทำาหลังคาใบจาก

ผลสามารถรับประทานได้

เน้ือไม้เหนียวและแข็งมาก มักนำา
มาทำาเป็นด้ามของพวกอุปกรณ์
การเกษตร

ชื่อพันธุ์ไม้ที่พบ ชื่อวิทยาศาสตร์/การกระจายในพื้นที่ หมายเหตุ

     จากการดำาเนินกิจกรรม รักษ์ป่า ดูแลพรรณไม้ มวล. ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อสนองพระราชดำาริฯ อพ.สธ. และเป็นการ
ป้องการพื้นที่จากการเข้ามาทำาลายไม้พื้นถิ่น และเป็นการรวบรวมข้อมูลพืชในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูพันธ์ุไม้ในพ้ืนท่ีให้เกิดข้ึนโดยมีโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหน่วยงานเร่ิมต้นในการดำาเนินการอนุรักษ์
และการเริ่มต้นในการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของพืชในท้องถิ่นต่อไป
     จากการสำารวจพันธ์ไม้ในบริเวณอนุรักษ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ โดยมีแนวรั้วลวดหนามเป็นแนวป้องกันการทำาลาย
ของสัตว์เลี้ยงชาวบ้าน รวมทั้งจากคนภายนอกที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่เพื่อจัดหาผลประโยชน์ โดยสามารถจำาแนกพันธุ์ไม้หลักๆ ได้จำานวน
๑๗ ชนิด กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีดังกล่าว โดยพืชเหล่าน้ี สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ ท้ังเป็นพืชอาหาร สมุนไพร ยารักษาโรค รวมท้ังเป็นการ
นำาใช้ประโยชน์ในการทำาเครื่องจักรสานงานก่อสร้างในลักษณะภูมิปัญญาพื้นบ้านท้องถิ่น

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๓๔



ชื่อโครงการ   รวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ ขิงข่า (Zingiberaceae) ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
วัตถุประสงค์ของโครงการ          ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ
                                      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                     ๒. เก็บรวมรวบตัวอย่างพืชวงศ์ขิงข่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน และจัดเก็บทำาสวนขิงข่า ภายใน
                                         มหาวิทยาลัย
การดำาเนินงานและกิจกรรม        ๑. ออกสำารวจและเก็บตัวอย่างใน ๖ จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                        สุราษฎร์ธานี กระบ่ี ตรัง พัทลุง และสตูล โดยทำาการเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์ ถ่ายรูปตัวอย่าง

                                        ด้วยกล้องถ่ายรูปและเก็บตัวอย่างโดยใช้กรรไกรตัดกิ่งและพลั่วขุดดิน โดยเก็บตัวอย่างพืช
                                        ท้ังต้นเพ่ือทำาตัวอย่างพรรณไม้อัดแห้งและปลูกในอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                                        เก็บช่อดอกและผลดองในแอลกอฮอล์ ๗๐% เพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง และเก็บตัวอย่างใบโดยใช้
                                        สารดูดความช้ืนเพ่ือใช้สกัดดีเอ็นเอในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมต่อไป พร้อมท้ัง
                                        บันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาต่างๆ ของตัวอย่างที่เก็บได้ 
                                     ๒. ทำาการสร้างโรงเรื่องที่เก็บรักษาต้นตัวอย่างพืชที่เก็บได้ พร้อมทั้งจัดสวนให้มีความสวยงาม
                                        รอบโรงเรือนขิงข่า เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำาหรับผู้สนใจ 
ระยะเวลาการดำาเนินงาน          ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙
สถานที่ดำาเนินงาน          พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง กระบี่
                                        และสตูล
งบประมาณ   งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
                             งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๘๐,๐๐๐ บาท

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๓๕



ผลการดำาเนินงาน  จากการสำารวจและรวบรวมพันธุ์พืชวงศ์ขิงข่าในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง กระบี่ และสตูล พบตัวอย่างพืชวงศ์ขิงข่าจำานวน ๘๓ ตัวอย่าง จาก ๑๔ สถานที่ ดังนี้
๑.  สวนพฤกษาสิรินธร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (พิกัดภูมิศาสตร์ 8° 08′ 55.0″ N 99° 42′ 50.0″ E)
๒.  นำ้าตกสี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช (พิกัดภูมิศาสตร์ 8° 56′ 20.0″ N 99° 53′ 24.0″ E)
๓.  นำ้าตกแม่เศรษฐี อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช (พิกัดภูมิศาสตร์ 8 °08′ 35.0″ N 99° 50 ′0.0″ E)
๔.  อุทยานแห่งชาติคลองพนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี (พิกัดภูมิศาสตร์ 8° 51 ′59.0 ″N 98° 59′ 24.0 ″E)
๕.  สำานักสงฆ์ราษฎรศรัทธาธรรม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี (พิกัดภูมิศาสตร์ 8° 55′ 47.0″ N 98° 57′ 16.0″ E)
๖.  อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (พิกัดภูมิศาสตร์ 8° 23′ 14.0 ″N 98° 43′ 57.0 ″E)
๗.  วัดถำ้าเสือ อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ (พิกัดภูมิศาสตร์ 8° 06′ 37.0″ N 98° 56′ 7.0″ E)
๘.  วัดเจดีย์บัวเงินบัวทองภูผาพระยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง (พิกัดภูมิศาสตร์ 7 °47′ 25.0″ N 99° 37′ 50.0″ E)
๑๐. ถำ้าเขาติง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (พิกัดภูมิศาสตร์ 7° 42′ 37.0″ N 99° 30′ 46.0″ E)
๑๑. วนอุทยานนำ้าตกพ่าน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง (พิกัดภูมิศาสตร์ 7° 22 ′48.0″ N 99° 40 ′33.0″ E)
๑๒. สานักสงฆ์ถำ้าพุทธคีรี อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล (พิกัดภูมิศาสตร์ 7° 05′ 32.0″ N 99° 48′ 46.0″ E)
๑๓. วัดทุ่งขมิ้น อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล (พิกัดภูมิศาสตร์ 7° 02 ′36.0″ N 99° 51′ 16.0 ″E)
๑๔. ถำ้าภูผาเพชร อ.มะนัง จ.สตูล (พิกัดภูมิศาสตร์ 7° 02′ 55.0 ″N 99 °50 ′38.0″ E)
โดยพบในพื้นที่ที่มีโครงสร้างเป็นหินปูน บริเวณภูเขา โขดหิน ถำ้า ศาสนสถาน และนำ้าตก นอกจากนี้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่พบ
มีความแปรผันสูง ได้แก่ สีของกาบใบ สีของหลังใบ ลักษณะขอบใบ สีและปลายของเกสรตัวผู้ที่เป็นหมัน จุดหรือเส้นประสีแดงบน
เกสรตัวผู้ท่ีเป็นหมัน สีและปลายของกลีบปาก จุดหรือเส้นประสีแดงบนกลีบปากและจุด หรือเส้นประสีแดงบนเกสรตัวผู้ อย่างไรก็ตาม
จากการเก็บรวบรวมพันธุ์ขิงข่า ในครั้งนี้ทางคณะผู้ดำาเนินงานได้จัดทำาพื้นที่เก็บรักษา เพื่อใช้เป็นแหล่งให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ณ อุทยาน
พฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีโรงเรือนสำาหรับเพาะปลูกขิงข่า พร้อมทั้งจัดสวนรอบโรงเรือนขิงข่า
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ชื่อโครงการ           สำารวจความหลากหลายพันธุ์ไม้ในวัดต่างๆ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
วัตถุประสงค์ของโครงการ          ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                     ๒. ทราบชนิดพืชต่างๆ ในวัดจำานวน ๒๐ วัด
การดำาเนินงานและกิจกรรม        ๑. จัดหาข้อมูลวัดใน อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช วางแนวทางการสำารวจในแต่ละตำาบล
              ๒. ออกสำารวจความหลากหลายของพืชในบริเวณที่กำาหนด
            ๓. จัดเก็บตัวอย่างที่ได้ออกสำารวจพรรณไม้ในวัด
            ๔. รายงานผลการดำาเนินงาน
ระยะเวลาการดำาเนินงาน          มกราคม ๒๕๕๘ - กันยาย ๒๕๕๙
สถานที่ดำาเนินงาน          วัดต่างๆ ใน อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ           งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
            งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๑๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๓๗



l

ผลการดำาเนินงาน  พบพรรณไม้ท้ังหมด ๒๓๕ ชนิด วัดท่ีมีพรรณไม้หลากหลายสูง ได้แก่ วัดเพชรจริก (๖๖) วัดสวนหลวง
(๖๓) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (๕๕) วัดท้าวโคตร (๕๒) วัดประดู่ (๔๖) วัดที่มีพรรณไม้หลากหลายน้อย ได้แก่ วัดโคกธาตุ (๔)
วัดพระนคร (๑๒) วัดนาสนธ์ิ (๑๔) วัดโบสถ์ (๑๖) วัดท่านคร (๑๗) พรรณไม้เด่นท่ีนิยมปลูกเกือบทุกวัด ได้แก่ โพธ์ิ ไทร (Ficus religiosa,
Ficus sp.) มะม่วง (Mangifera indica) ตะเคียนทอง (Hopeaodorata) สาละลังกา (Couroupita guianensis) พิกุล (Mimusops
elengi) หว้า (Syzygium cumini) ขนุน (Artocarpus heterophyllus) กระท้อน (Sandoricum koetjape) พญาสัตบรรณ (Alstonia
scholaris) มังคะ (Cynometra ramiflf ora) สัก (Tectona grandis) กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis) กระทิง (Calophyllum
inophyllum) แซะ (Callera atropurpurea) สะเดาเทียม (Azardirachta excelsa) อโศกอินเดีย (Polyalthia longifolia) ยางนา
(Dipterocarpus alatus) หูกวาง (Terminalia catappa) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) มะพร้าว (Cocos nucifera) โดยเฉพาะ
วัดมะม่วงขาว พบพรรณไม้หายาก คือ ต้นสรรพยา ซึ่งเป็นพืชในวงศ์ SAPOTACEAE และอาจเป็น NEW RECORD ของ genus
Burckella หรือ Madhuca จากการสำารวจวัดทั้งสิ้น ๒๑ วัด อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สามารถจำาแนกตามวัดได้ดังนี้
     ๑. วัดศาลามีชัย ตำาบลในเมือง เป็นวัดที่มีการเปิดสอนแพทย์แผนไทยภายในวัด พื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นพื้นที่ว่างสามารถจำาแนก
ต้นไม้ได้ทั้งสิ้น ๒๔ ชนิด
     ๒. วัดเพชรจริก ตำาบลในเมือง เป็นวัดท่ีมีต้นไม้ใหญ่ในวัดเป็นจำานวนมาก โดยบริเวณด้านหน้าวัดจะเป็นต้นตะเคียนทองและยางนา
เป็นวัดที่มีร่มเงาของไม้ใหญ่ทำาให้บริเวณต่างๆ ในวัดค่อนข้างเย็นครึ้ม โดยพบพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๖๖ ชนิด
     ๓. วัดท้าวโคตร ตำาบลในเมือง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหน่ึงของเมืองนครฯ ภายในมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานท่ีสำาคัญ
คือ ซากเจดีย์โบราณ สูงประมาณ ๑๑ เมตร ฐานเจดีย์มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า เจดีย์สร้างด้วยอิฐและดินเหนียว และหินปะการัง
ในบางส่วน เจดีย์วัดท้าวโคตรใช้อิฐเป็นโครงสร้างหลัก และใช้ดินเหนียวเป็นส่วนยึด ข้างในมีพระพุทธรูปปูนป้ันขนาดใหญ่ซ่ึงเป็นของมีมา
แต่เดิม มีตู้เก็บของวางอยู่ทางซ้ายขององค์พระ ซึ่งพ่อบอกว่าแต่เดิมเป็นตู้หนังสือพระ ตัวโบสถ์ยังเหมือนเดิม แต่หลังคาคงบูรณะใหม่
เป็นวัดท่ีมีต้นใหญ่พวกตะเคียน พระเจ้าห้าองค์ นอกจากน้ีแล้วพระในวัดยังเป็นพระนักพัฒนา ท่ีทำาหน้าท่ีจัดหาพันธ์ุมาปลูกเพ่ิมแต่ก็มีปัญหา
เกี่ยวกับการเข้ามาจอดรถในวัดและทำาลายต้นไม้ให้เสียหาย พบต้นไม้ภายในวัดจำานวนทั้งสิ้น ๕๒ ชนิด
     ๔. วัดชายนา ตำาบลในเมือง เป็นวัดที่เปิดให้ผู้คนเข้าถือศีล วิปัสสนา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น กุฎิและที่พักมีต้นไม้ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ
แนวรั้ว แต่ก็มีไม้ใหญ่ให้ร่มเงาในลานที่ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม สามารถจำาแนกพันธุ์ไม้ได้ทั้งหมด ๒๑ ชนิด
     ๕. วัดโคกธาตุ สามารถจำาแนกพันธุ์ไม้ได้ทั้งหมด ๔ ชนิด เป็นวัดที่มีพื้นที่น้อย พืชน้อยชนิด และปลูกในแนวกำาแพงวัดเท่านั้น
     ๖. วัดสวนหลวง เนื้อที่ ๒๒ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตาราวา วัดสวนหลวง เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีจำานวน
พันธ์ุไม้ท้ังส้ิน ๖๓ ชนิด ปลูกกระจายท่ัวไปในพ้ืนท่ีวัด มีตัวอย่างพันธ์ุไม้เช่น จัง หรือผ่าเส้ียน ลักหัน ตาเสือ ซ่ึงเป็นวัดท่ีมีพ้ืนท่ีกว้างและ
มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเพราะต้นไม้บางชนิดยังเป็นไม้ขนาดเล็ก
     ๗. วัดหน้าพระลาน ตำาบลในเมือง อยู่ติดกับวัดพระมหาธาตุวรมาหาวิหาร ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้บ่อนำ้าวัดหน้าพระลาน อยู่ทางทิศ
อีสานของวัด ในครั้งโบราณชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นบ่อนำ้าศักดิ์สิทธิ์ นำ้าใสสะอาด มีความหนาแน่นผิดปกติกว่าบ่ออื่นๆ หากใครได้ดื่มนำ้า
ในบ่อนี้จะมีสติปัญญาดี มีบุญวาสนา จะได้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ นอกจากนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่านำ้าในบ่อนี้สามารถใช้ผสมยารักษาโรคและ
ใช้ประพรมขับภูตผีปีศาจได้ด้วยจึงนิยมตักนำ้าในบ่อนี้ไปใช้ดื่มกินตามความเชื่อของตน มีจำานวนพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๓๐ ชนิด 
     ๘. วันพระนคร ตำาบลในเมือง เป็นวัดขนาดเล็ก มีจำานวนพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๑๒ ชนิด
     ๙. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำาบลในเมือง มีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ กับ ๒ งาน มีไม้ปลูกจำานวนวนมาก โดยมีจำานวนพันธุ์ไม้จำานวน
๕๕ ชนิด มีต้นอิน - จัน ซึ่งมีอายุหลายปีกำาลังติดผลเต็มต้น 
     ๑๐. วัดสวนป่าน ตำาบลในเมือง สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๒ ในอดีตเป็นสถานที่เลี้ยงช้างหลวง ต่อมาท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี
(ม่วง เปรียญ) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เห็นว่าที่ดินบริเวณโรงเลี้ยงช้างหลวงเป็นที่รกร้างและอยู่จึงจัดตั้งวัดขึ้นเป็นวัดของธรรมยุตนิกาย
หลังจากที่เจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี (ม่วง เปรียญ) ผู้ก่อตั้งวัดสวนป่าน ได้สร้างเจดีย์แบบลังกาย่อส่วนขึ้นไว้เป็นที่ระลึกถึงท่านเจ้าคุณ
ด้วยความ กตัญญูกตเวทีให้เป็นอนุสรณ์ ภายในวัดมีสถานท่ีสำาคัญปรากฏเด่นเป็นสง่าอยู่ ๒ อย่างคือ ๑.ศาลาการเปรียญ (ศาลาพระหมิด)
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือภายในมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัด คือ พระหมิด เป็นพระพุทธรูปสำาริดปางประทับยืนที่ชาวบ้านแถบวัดสวนป่าน
ทั้งใกล้ไกลเคารพ นับถือมานานร่วม ๑๐๐ ปี สังเกตจากทองคำาเปลวที่ปิดทับซ้อนกันมาชั้นแล้วชั้นเล่า มีจำานวนพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๓๙ ชนิด
มีพระไมตรีเป็นผู้ดูแลต้นไม้ โดยจะหาไม้มาปลูกเพิ่มอยู่ตลอดเวลา
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     ๑๑. วัดจังหูน ตำาบลท่าเรือ มีจำานวนพันธุ์ไม้จำานวน ๓๙ ชนิด มียางนาและจามจุรีเป็นไม้เด่นขนาดใหญ่ ที่ปลูกเป็นจำานวนมาก
ทั่วบริเวณวัด 
     ๑๒. วัดหมน ตำาบลท่าเรือ มีเน้ือท่ี ๒๓ ไร่ มีพันธ์ุไม้จำานวน ๔๖ ชนิด เป็นไม้ยืนต้นท่ีค่อนข้างมีอายุมาก มีพวกมะม่วงคันเป็นไม้เด่น
โดยมะม่วงคันดังกล่าวจะเป็นไม้ที่มีลำาต้นสูงใหญ่มาก และมีต้นหมนหรือต้นหมันเป็นไม้ที่ปลูกอยู่ในพื้นที่วัด จึงสันนิฐานว่าเป็นที่มาของ
ชื่อวัดนี้ื
     ๑๓. วัดพังสิงห์ ตำาบลท่าเรือ เป็นวัดท่ีสร้างในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ มียางนาและตะเคียน เป็นไม้เด่นท่ีมีอายุมาก มีพ้ืนท่ีวัดท้ังส้ินประมาณ
๒๖ ไร่เศษ มีพันธุ์ไม้ทั้งหมด ๔๗ ชนิด 
     ๑๔. วัดมะม่วงขาว ตำาบลมะม่วงสองต้น มีพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๓๕ ชนิด โดยต้นสรรพยา เป็นไม้วงศ์ Sapotaceae เป็นไม้สำาคัญที่
พระในวัดบอกว่าดอกมีสรรพคุณทางยา และเป็นไม้หายาก จากการตรวจสอบนั่น ยังไม่สามารถจำาแนกว่าเป็น Burckella หรือ
Madhuca ซึ่งจะต้องจำาแนกกันต่อไป ซึ่งจากการสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพันธุ์ไม้จากต่างประเทศที่เข้ามาพร้อมกับเรือสำาเภาหรือ
กับการเผยแพร่พุทธศาสนาจากพระสมัยก่อน ซึ่งเป็นไม้ที่พบอยู่ต้นเดียวในพื้นที่และมีขนาดสูงใหญ่ แต่สามารถขยายพันธุ์ได้น้อย
     ๑๕. วัดนาสนธ์ิ ตำาบลมะม่วงสองต้น เป็นวัดเก่าแก่ซ่ึงเป็นวัดร้างมาก่อน ได้รับการฟ้ืนฟูจากชาวบ้านในชุมชนข้ึนมาใหม่ ซ่ึงมีพันธ์ุไม้
ที่พบทั้งสิ้น ๑๔ ชนิด พบต้นจำาปาดะที่น่าจะเป็นไม้เดิมในพื้นที่ ส่วนไม้อื่นๆ พบว่ามีการปลูกเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ภายหลัง 
     ๑๖. วัดปากนครบน ตำาบลปากนคร เป็นวัดท่ีอยู่ติดคลอง ทำาให้พบเห็น จาก ตาตุ่มทะเล ลำาพู และโพธ์ิทะเล ในบริเวณแต่มีจำานวน
ไม่มากนัก พบพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๒๙ ชนิด 
     ๑๗. วัดโบสถ์ ตำาบลปากนคร มีพันธุ์ไม้ที่พบทั้งสิ้น ๑๖ ชนิด
     ๑๘. วัดท่านคร ตำาบลปากนคร เป็นวัดท่ีมีการปรับพ้ืนท่ีวัดโดยรอบ ไม่ค่อยมีไม้ใหญ่ และมีจำานวนพันธ์ุไม้ในวัดไม่มากนักเน่ืองจาก
เป็นพื้นที่ที่มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน มีจำานวนพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๑๗ ชนิด
     ๑๙. วัดนางพญา ตำาบลปากนคร มีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปีตั้งอยู่ริมแม่นำ้าปากนคร ที่ต่อเชื่อมระหว่างทะเลกับเมือง
นครศรีธรรมราช โดยในปัจจุบันพื้นที่วัดโดยส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างพัฒนาเกิดขึ้นมาทีหลัง มีจำานวนพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๒๑ ชนิด
     ๒๐. วัดไพศาลสถิต ตำาบลปากพูน เป็นวัดเก่าแก่ มีพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิในอุโบสถเก่า ท่ีมีความศักด์ิสิทธ์ิดลบันดาลให้ชาวปากพยิง
อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ซึ่งอุโบสถหลังเก่าจะมีรากไทรโอบล้อมไว้โดยรอบ มีต้นตังเม ซึ่งเป็นไม้เลื้อยขนาดใหญ่อยู่ภายในวัด จำานวนพันธุ์ไม้
ทั้งสิ้น ๑๘ ชนิด
     ๒๑. วัดวิสุทธิยาราม ตำาบลปากพูน เป็นวัดท่ีมีช่ือเสียงมีหลวงพ่อกลำา่ ถาวโร เป็นพระสงฆ์ผู้ก่อต้ังวัดวิสุทธิยาราม จำานวนพันธ์ุไม้
ทั้งสิ้น ๓๔ ชนิด 
     ๒๒. วัดท่าแพ ตำาบลปากพูน เป็นวัดท่ีมีความสำาคัญกับชุมชนรายรอบ มีจำานวนพันธ์ุไม้ท้ังส้ิน ๒๗ ชนิด โดยมีไม้ยางนาเป็นไม้เด่น
ที่มีจำานวนมากและสูงเด่นอยู่ภายในพื้นที่วัด
     ๒๓. วัดแจ้ง ตำาบลท่าวัง เป็นวัดท่ีเจ้าเมืองนคร คือต้นตระกูล “ณ นคร” ปฏิสังขรณ์และทำานุบำารุงตลอดมาแล้ว เม่ือคราวสมเด็จ
พระเจ้ากรุงธนบุรี (ตากสินมหาราช) เสด็จมาปราบชุมนุมเจ้านคร ได้ทรงประกอบพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลเพ่ือความศักด์ิสิทธ์ิใช้ในกิจการ
ทหารที่อุโบสถวัดแจ้งนี้ (โบสถ์มหาอุด) มีเก๋งเก็บบรมอัฐิพระเจ้าตากสินและเก๋งเก็บอัฐิของเจ้าพระยานคร (หนู) กับหม่อมทองเหนี่ยว
ผู้เป็นมเหสี ซ่ึงมีเจดีย์ ๒ องค์อยู่ในตึกน้ีอยู่ด้วย (ตึกกษัตริย์) จึงนับว่าเป็นวัดประวัติศาสตร์ท่ีมีความสำาคัญมาแต่โบราณ มีจำานวนพันธ์ุไม้
ทั้งสิ้น ๒๘ ชนิด โดยมีตะเคียนทองเป็นไม้เด่นที่มีขนาดสูงใหญ่อยู่ภายในวัด 
     ๒๔. วัดประดู่พัฒนาราม หรือวัดประด ู ่ ตำาบลท่าวัง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๙ ไร่ เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับวัดแจ้งมาอย่างยาวนาน
ภายในวัดประดู่พัฒนาราม มีเก๋งพระเจ้าตาก หรือ ตึกเจ้าตาก ต้ังอยู่ตรงหน้าอุโบสถอาคารทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส ผนังก่ออิฐ ถือปูนหนาทึบ
๓ ด้าน ยกพื้น สูง กว้าง และยาว ด้านละ ๖ เมตร โครงหลังคาทำาด้วยไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ลักษณะศิลปะจีนด้านหน้ามีประตู
มีบานประตู ๒ บานใหญ่ ทำาด้วยไม้ ฉลุลวดลายเป็นป่าไม้และสัตว์ป่า ส่งมาจากเมืองจีน เพราะมีคำาพังเพยที่คนพูดกันติดปากว่า
“เข้าวัดแจ้ง ดูเก๋งปูนปั้นซุ้มประตูเข้าวัดประดู่ ดูลายไม้แกะจากเมืองจีน” เก๋งพระเจ้าตาก สร้างขึ้นโดย เจ้าพระยานคร (น้อยกลาง)
เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นบุตรของเจ้าพระยานคร (น้อย) ผู้เป็นพระโอรส ของพระเจ้าตากสินสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๕
ภายในวัดมีจำานวนพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๔๖ ชนิด โดยมีต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ปลูกไว้เป็นจำานวนมาก นอกจากนี้แล้วยังพบต้นนำ้านอง หรือ
กลึงกล่อมปลูกอยู่ภายในวัดเป็นจำานวนมาก เป็นวัดที่มีความร่มครึ้มเนื่องจากไม้ที่ปลูกไว้ส่วนใหญ่มีขนาดสูงใหญ่พบได้ทั่วไปในวัด

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๓๙



ชื่อโครงการ           การสำารวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในชุมชนต้นนำ้าบ้านเขาวัง ต.หินตก
                                        อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ของโครงการ          ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                     ๒. เพื่อศึกษาสำารวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในชุมชนต้นนำ้าบ้านเขาวัง
                                     ๓. เพื่อศึกษาคุณค่าและการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชน
                                     ๔. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
การดำาเนินงานและกิจกรรม        ๑. การจัดประชุม เพ่ือหารือระดมความคิดเห็น การวางแผนการดำาเนินงานการติดตามความก้าวหน้า
                                        ในการดำาเนินงานร่วมกัน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล การสรุปผลการดำาเนินงาน
                                        ร่วมกับผู้นำาชุมชน แกนนำาชุมชน สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง และกลุ่มวัยรุ่นของชุมชน
                                        ที่ร่วมเป็นทีมอาสาในการเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน
                                     ๒. การสำารวจเก็บรวบรวมข้อมูลพันธ์ุไม้ท้องถ่ินของชุมชนและการศึกษาคุณค่าและประโยชน์พันธ์ุไม้
                                        ท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีป่าชุมชนบ้านเขาวังและสวนสมรมตัวอย่างของชุมชน และการสัมภาษณ์ผู้รู้ชุมชน
                                        ถึงคุณค่าของพันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นชนิดต่างๆ ของชุมชน 
                                     ๓. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน
                                        ในการทำาเกษตรที่เกื้อกูลต่อระบบนิเวศ ในบริเวณแหล่งเรียนรู้สวนสมรมและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
                                        ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชุมชนบ้านเขาวังเพื่อสร้างจิตสำานึกให้กับเยาวชนและชาวเขาวัง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๔๐



                                           ได้ตระหนักในคุณค่าและความสำาคัญของพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
                                        ๔. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพันธ์ุไม้ท้องถ่ินโดยการ
                                           เพาะขยายพันธ์ุไม้ท้องถ่ินและปลูกในพ้ืนท่ีสาธารณะของชุมชนร่วมกัน โดยเก็บรวบรวมเมล็ดพันธ์ุ
                                           และกล้าไม้ท้องถิ่นที่หายากเพื่อการเพาะขยายพันธุ์ไม้ดังกล่าวในเรือนเพาะชำากล้าไม้ชุมชน
                                           เพื่อส่งต่อให้ชุมชนได้นำากลับไปปลูกต่อในชุมชน
ระยะเวลาการดำาเนินงาน        พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙
สถานที่ดำาเนินงาน             ชุมชนต้นนำ้าบ้านเขาวัง ตำาบลหินตก อำาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบประมาณ      งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๙๗,๕๐๐ บาท
               งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๙๐,๙๔๒.๕๐ บาท 
ผลการดำาเนินงาน             จากการสำารวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชนต้นนำ้าบ้านเขาวัง ซึ่งมีลักษณะพื้นที่
หมู่บ้านในหุบเขา ชาวบ้านท่ีส่วนใหญ่มีการทำาสวนแบบผสมผสาน หรือเรียกว่า “สวนสมรม” ซ่ึงการปลูกพืชหลากหลายชนิดในสวนสมรม
ทำาให้ครัวเรือนสามารถดำารงชีวิตอยู่ได้อย่างไม่ขัดสนเน่ืองจาก มีแหล่งอาหารของครอบครัวท่ีไม่ต้องซ้ือหาตลอดท้ังปี ครัวเรือนมีความม่ันคง
ของเศรษฐกิจแม้นในยามที่ราคาพืชเศรษฐกิจทั่วไปตกตำ่าหรือไม่มีผลผลิตจากสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นยางพาราหรือผลไม้ (ทุเรียน
มังคุด ลองกอง) ในสวนสมรมยังมีไม้ผลชนิดอื่นๆ และพืชผักอีกหลากหลายชนิดที่สามารถสร้างรายได้จุนเจือครอบครัวได้ตลอดทั้งปี
หากปีใดท่ีราคาผลผลิตผลไม้สูง แม้ในสวนสมรมจะมีผลไม้จำานวนไม่มากนักแต่ก็สามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนเช่นเดียวกับชาวสวนท่ีปลูกพืช
เชิงเด่ียว ในขณะท่ีสวนสมรมได้ช่วยรักษาความหลากหลายของพันธ์ุไม้ท้องถ่ินไม่ให้สูญหายไปจากชุมชน อีกท้ังยังช่วยเก้ือกูลกับระบบนิเวศ
ของชุมชนในพ้ืนท่ีต้นนำา้ซ่ึงพ้ืนท่ีการเกษตรมีความลาดชัน การทำาเกษตรท่ีเลียนแบบป่าดังเช่นสวนสมรม ได้ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ของชุมชนให้ยังคงความสมบูรณ์สู่รุ่นลูกหลาน
     ในขณะเดียวกันชาวเขาวังเองก็มีการนำาพืชชนิดใหม่ๆ ที่ไม่ใช่พันธุ์ไม้ดั้งเดิมมาทดลองปลูก เพื่อสร้างความหลากหลายในพื้นที่ อาทิ
อินทผาลัม ส่วนพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เป็นพืชผักก็จะมีการปลูกเพิ่มขยายพันธุ์มากขึ้นเพื่อเป็นรายได้เสริมครัวเรือน อาทิเช่น ผักหวานช้างโขลง
กระวาน เขลียง สะตอ เนียง เป็นต้น และการปลูกเพ่ิมพันธ์ุไม้ท่ีช่วยดูดซับนำา้ตามธรรมชาติและไม้ใช้สอยบริเวณริมห้วยชายคลองเพ่ิมมากข้ึน
อาทิเช่น จำาปาทอง ตะเคียน ลำาแพน สาย เป็นต้น
     การท่ีชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการวิจัย ทำาให้ชุมชนได้รู้จักพันธ์ุไม้ท่ีหลากหลาย ได้เห็นคุณประโยชน์ท้ังด้านอาหาร
สมุนไพร ใช้สอย และการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้เป็นรายได้ของครัวเรือน ซึ่งจะช่วยสร้างกำาลังใจในการร่วมกันดูแลรักษาและเพิ่ม
ขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นให้มากขึ้นเพราะชุมชนได้ประโยชน์จากพันธุ์พืชท้องถิ่นชนิดต่างๆ ที่มีในรูปแบบการทำาเกษตรผสมผสาน 
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ชื่อโครงการ           สวนพรรณไม้ในวรรณคดี
วัตถุประสงค์ของโครงการ          ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                     ๒. เพื่อเพิ่มจำานวนและความหลากหลายของชนิดพืช
                                     ๓. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพืช ในแนวทางด้านวรรณคดี 
การดำาเนินงานและกิจกรรม        ๑. แบ่งนักศึกษารายวิชา sci ๑๐๗ จำานวน ๑๐ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ ในการแบ่งพื้นที่ในการปลูกไม้
                                        ตามวรรณคดี
                                     ๒. เลือกวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆ ได้แก่ กาพย์เห่เรือและกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง
                                        ขุนช้างขุนแผน ดาหลัง นิราศเมืองเพชร พระอภัยมณี รามเกียรต์ิ ลิลิตตะเลงพ่าย ลิลิตพระลอ
                                        อิเหนา อุณรุท
                                     ๓. จัดเตรียมพื้นที่ และอุปกรณ์การปลูกให้กับนักศึกษา
                                     ๔. ลงพื้นที่ปลูกและดูแลหลังการปลูก
ระยะเวลาการดำาเนินงาน          มกราคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๕๙
สถานที่ดำาเนินงาน          พื้นที่หน้าโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
งบประมาณ           งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๗๐,๐๐๐ บาท
    งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๖๙,๘๘๕ บาท
ผลการดำาเนินงาน  ได้รวบรวมพันธุ์ไม้ทั้งสิ้น ๘๐ ชนิด รวม ๒๐๘ ต้น จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๑๐๐ คน
            ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ ๘๐

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๔๒



ชื่อโครงการ           ปลูกพรรณไม้ประจำาพระองศ์ (สีม่วง)
วัตถุประสงค์ของโครงการ         ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                     ๒. เพื่อสร้างจิตสำานึกในการปลูกอนุรักษ์แก่เยาวชนและเผยแพร่ความรู้ทั่วไป
                                     ๓. เพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์พืช สีประจำาพระองค์ 
                                     ๔. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ผู้สนใจทั่วไป
การดำาเนินงานและกิจกรรม        ๑. สำารวจพื้นที่และออกแบบสวน
            ๒. ปรับเตรียมพื้นที่ ถมดิน จัดเตรียมพรรณไม้ชนิดต่างๆ
            ๓. ปลูกพรรณไม้ตามตำาแหน่งที่ได้ออกแบบ
ระยะเวลาการดำาเนินงาน          ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยาย ๒๕๕๙
สถานที่ดำาเนินงาน          พื้นที่หน้าโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์
งบประมาณ           งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๙๐,๐๐๐ บาท
            งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๙๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำาเนินงาน          รวบรวมพรรณไม้สีประจำาพระองค์ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ไม้ดอก ไม้ประดับ
ไม้นำา้ ไม้อิงอาศัยและพืชสมุนไพร ในพ้ืนท่ี ๔๕๐ ตารางเมตร ภายในอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการออกแบบสวน
ปรับแต่งพ้ืนท่ี ถมหน้าดิน รวบรวมจัดหาพรรณไม้ และปลูกพรรณไม้ให้เหมาะสมสวยงามตามลักษณะการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด
พร้อมทั้งจัดตกแต่งสวนให้สวยงาม ซึ่งมีจำานวนพรรณไม้ที่ปลูกรวบรวมไว้ ๕๕ ชนิด และมีรายชื่อพรรณไม้ที่ได้รวบรวมไว้ดังนี้

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๔๓



l

l

i

l

๑. ตะแบก
๒. กระพี้จั่น
๓. ศรีตรัง
๔. องุ่นบราซิล

๕. แก้วเจ้าจอม
๖. หงส์ฟู่
๗. นีออน
๘. ม่วงมงคล
๖. เฟื่องฟ้า
๗. พุดสามสี
๘. เทียนหยด

๙. แวววิเชียร
๑๐. ต้อยติ่ง
๑๑. พยับหมอก

๑๒. หลิวใต้หวัน
๑๓. อังกาบ
๑๔. ผีเสื้อแสนสวย
๑๕. ผีเสื้อราตรี
๑๖. ไฮเดรนเยีย
๑๗. บลูฮาวาย
๑๘. ชบา
๑๙. สร้อยไก่
๒๐. เข็มม่วง
๒๑. แพงพวยฝรั่ง
๒๒. บานไม่รู้โรย
๒๓. รัก
๒๔. เทียนบ้าน

Lagerstroemia f floribunda
Millettia brandisiana Kurz.
Jacaranda mimosifolia D.Don.
Plinia cauliflf ora.

Guaiacum offif cinale.
Loropetalum chinense.
Leucopyllum frutescens (Bert.) Johnson.
Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.
Bougainvillea sp.
Brunfelsia uniflf ora (Pohl) D. Don.
Duranta repens L.

Angelonia goyazensis Benth.
Ruellia tuberose L.
Plumbago auriculata Lam.

Cuphea hyssopifolia Humb
Barleria cristata L.
Rotheca myricoides
Oxalis sp.
Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.
Otacantus caeruleus Lindl.
Hibiscus rosa-sinensis L.
Celosia argentea L.
Pseuderanthemum andersonii Lindau.
Catharanthus roseus (L.) G.Don.
Gomphrena globosa L.
Calotropis igantean L.
Impatiens balsamina L.

ชื่อสามัญ

ชื่อสามัญ

ชื่อสามัญ

๑. ไม้ยืนต้น

๒. ไม้พุ่ม

๓. ไม้ดอก

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๔๔



๒๕. ต้อยติ่งเทศ
๒๖. บานบุรีดอกม่วง
๒๗. ช้องนาง
๒๘. ผักบุ้งต้น

๒๙. สร้อยอินทนิล
๓๐. กระเทียมเถา
๓๑. อัญชัน
๓๒. มอร์นิ่งกลอรี่
๓๓. พวงคราม

๔๖. เอื้องหนวดพราหมณ์
๔๗. เอื้องฟ้ามุ่ย
๔๘. กล้วยไม้แวนด้าดอกม่วง
๔๙. กล้วยไม้กะเรกะร่อนดอกม่วง

๓๔. สับปะรดสีดอกม่วง
๓๕. สับปะรดสีใบม่วง
๓๖. กาบหอยแครง
๓๗. หญ้าแม็กซิกันม่วง
๓๘. ผักเป็ดแดง
๓๙. หมากผู้หมากเมีย
๔๐. ฤาษีผสม
๔๑. คล้าแววมยุรา
๔๒. โกสน
๔๓. พรมญี่ปุ่น
๔๔. บีโกเนีย
๔๕. เปราะใหญ่

Ruellia squarrosa.
Allamanda blanchetii A.DC.
Thunbergia erecta (Benth.) Anderson.
Ipomoea carnea Jacq.

Thunbergia grandiflf ora (Roxb. ex Rottl.) Roxb.
Pachyptera hymenaea (DC.) A. Gentry.
Clitoria ternatea L.
Ipomoea purpurea (L.)
Petrea volubilis L.

Seidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay 
Vanda coerulea Griff ex Lindl.
Vanda spp.
Cymbidium aloifolium (L.) Sw.

Aechmea gamosepala
Neoregelia granada
Tradescantia spathacea Stearn.
Pennisetum setaceum.
Alternanthera bettzickiana (Regel) 
Cordyline fruticosa (L.)
Coleus atropurpurrus Benth.
Calathea makoyana E.Morr.
Codiaeum variegatum Blume
Episcia cupreata (Hook.f.) 
Begonia solute Craib
Kaempferia elegans (Wall.) Baker

ชื่อสามัญ

ชื่อสามัญ

ชื่อสามัญ

ชื่อสามัญ

๔. ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย

๖. ไม้อิงอาศัย

๕. ไม้ประดับ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๔๕



๕๓. บัวเผื่อน
๕๔. ลานไพลิน
๕๕. คล้านำ้าช่อห้อย

๕๐. กล้วยไม้แคทลียาดอกม่วง
๕๑. เอื้องกุหลาบกระบี่
๕๒. เอื้องดินใบหมาก

Nymphaea nouchali Burm.f.
Bacopa caroliniana Roxb.
Thalia geniculata L.

Cattleya hybrids.
Aerides krabiensis Seidenf.
Spathoglotti splicata Blume

ชื่อสามัญ

ชื่อสามัญ

๗. ไม้นำ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวิทยาศาสตร์

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๔๖



ชื่อโครงการ           สวนสมุนไพรสำานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วัตถุประสงค์ของโครงการ         ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                     ๒. เพื่อเสริมสร้างสวนสมุนไพรสำาหรับสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตและ
                                        บัณฑิตศึกษา, สนับสนุนการวิจัยทางด้านเภสัชศาสตร์ และสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน
                                        และประชาชนผู้สนใจ
                                     ๓. เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ รวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ที่นำามาใช้เป็นยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
                                     ๔. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับสมุนไพร, เทคโนโลยี
                                        ทางเภสัชศาสตร์, เทคโนโลยีทางการเกษตร และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                                     ๕. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อน หย่อนใจ และสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อการแสวงหาความรู้แก่บุคคล
                                        ทุกเพศทุกวัย
                                     ๖. เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ บริการพันธุ์พืชสมุนไพร และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
                                        ในด้านทางด้านพฤกษศาสตร์
การดำาเนินงานและกิจกรรม       ๑. จัดซื้อ/จัดหาอุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ในการเพาะปลูกพืชสมุนไพร และบำารุงรักษาพืชสมุนไพร
                                     ๒. เพาะปลูก และขยายพันธุ์พืชสมุนไพร ทั้งในส่วนที่เป็นการเรียนการสอน วิจัยและบริการ
                                        พันธุ์พืชสมุนไพรแก่ชุมชน
                                     ๓. บริการพันธ์ุพืชสมุนไพรเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการแก่ชุมชน 
                                     ๔. จัดทำาฐานข้อมูลสมุนไพรของสวนสมุนไพรแบบครบวงจร สำานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
                                        วลัยลักษณ์
                    ๕. จัดสร้างถนนพร้อมระบบไฟฟ้า ในบริเวณสวนสมุนไพรสำานักวิชาเภสัชศาสตร์

สำานักวิชาเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๔๗



ระยะเวลาการดำาเนินงาน          พฤศจิกายน ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙
สถานที่ดำาเนินงาน         สวนสมุนไพร สำานักวิชาเภสัชศาสตร์
งบประมาณ           งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
            งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๙๙๗,๙๕๗.๕๐ บาท
ผลการดำาเนินงาน          ๑. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมุนไพร สำานักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพ่ือพัฒนา
และยกระดับการให้บริการ โดยการพัฒนาโครงสร้างสวนสมุนไพร ในด้านต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ถนนทางเดิน ภูมิทัศน์ และป้าย
สวนสมุนไพรเพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพร ให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมสำาหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน
นักศึกษาได้เรียนรู้จากสวนสมุนไพรที่มีความพร้อมทางด้านข้อมูลและ ภูมิทัศน์ที่สวยงามน่าเรียนรู้ น่าศึกษา
     ๒. รวบรวมพันธ์ุพืชสมุนไพรตามกลุ่มการรักษาอาการต่างๆ รูปแบบของสวนสมุนไพรจะจัดแบ่งพ้ืนท่ีการปลูกพืชสมุนไพรออกตามกลุ่ม
อาการ (สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน) ได้แก่
๑. สมุนไพรเพื่อรักษาอาการในระบบทางเดินอาหาร
๒. สมุนไพรเพื่อรักษาอาการทางเดินหายใจ
๓. สมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยในระบบทางเดินปัสสาวะ
๔. สมุนไพรเพื่อรักษาโรคผิวหนัง
๕. สมุนไพรเพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยอื่นๆ
ทั้งนี้ ได้ดำาเนินการจัดซื้อ และจัดหาพันธุ์ไม้สมุนไพร เพื่อนำามาปลูกไว้ในสวนสมุนไพร ได้จำานวน ๑๒๖ ชนิด ๔๙๘ ต้น และทำาป้ายชื่อ
พรรณไม้ระบุ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และสรรพคุณ จำานวน ๑๑๘ ชิ้น
     ๓. งานบำารุง ดูแล รักษา และงานขยายพันธ์ุพืช สมุนไพรโครงการสวนสมุนไพรได้จัดสร้างโรงเรือนสมุนไพรเพ่ืองานเพาะขยายพันธ์ุ
พืชสมุนไพรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการนำาไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึน ได้ดำาเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ท่ีจำาเป็นต่อการเพาะปลูก และการดูแล
รักษาพันธุ์ไม้สมุนไพร ได้แก่ ตัดหญ้าพื้นเมืองทุกๆ ๒ - ๓ เดือน ถางโคน ตัดแต่งกิ่งไม้ จัดซื้อดินปลูก จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ซึ่งได้มีการ
ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สำาหรับการเพิ่มจำานวนพืชสมุนไพรที่มีอยู่เดิม การจัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรเพิ่มเติม โดยการจัดซื้อ จัดหา และ
ที่ได้รับพันธุ์พืชจากคณาจารย์ทางสำานักวิชาเภสัชศาสตร์ บุคลากร และจากประชาชนในพื้นที่
     ๔. งานเพาะปลูกและขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร โดยปลูกและขยายพันธ์ุพืชสมุนไพร ซ่ึงได้มีการดำาเนินงานอย่างต่อเน่ืองสำาหรับการเพ่ิม
จำานวนพืชสมุนไพรที่มีอยู่เดิม การจัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรเพิ่มเติม โดยการจัดซื้อจัดหา และที่ได้รับพันธุ์พืชจากคณาจารย์ทางสำานักวิชา
เภสัชศาสตร์ บุคลากร และจากประชาชนในพื้นที่

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๔๘



ชื่อโครงการ           สำารวจการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพพืชในป่าชายเลนบ้านปากพญา ตำาบลท่าซัก
                                        อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัตถุประสงค์ของโครงการ         ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
                                        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                     ๒. เพื่อศึกษาสำารวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในชุมชนบ้านปากพญา
                                     ๓. เพื่อศึกษาคุณค่าและการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นของชุมชน 
                                     ๔. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่น                                              
                                     ๕. เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชน
การดำาเนินงานและกิจกรรม       ๑. การจัดประชุมเพื่อหารือ ระดมความคิดเห็น วางแผนการดำาเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า
                                        และสรุปและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สรุปผลการดำาเนินงานร่วมกับผู้นำาชุมชน
                                        แกนนำาชุมชนบ้านปากพญา
                                     ๒. การสำารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ป่าชายเลนของชุมชน พร้อมทั้งการสัมภาษณ์ผู้รู้
                                        ของชุมชนต่อคุณค่าของพันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นชนิดต่างๆ ของชุมชน
                                        โดยมีคนในชุมชนเป็นทีมอาสาวิจัยร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลพันธ์ุไม้และขับเคล่ือนกิจกรรมอ่ืนๆ
                                        ในกระบวนการวิจัยด้วยกัน
                                     ๓. การจัดกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างจิตสำานึกให้ตระหนักในคุณค่าและความสำาคัญ
                                        ของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นให้กับเยาวชนและชาวบ้านปากพญา อาทิเช่น การเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น
                                        ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ แหล่งเรียนรู้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นการเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่น 
                                     ๔. การจัดทำาส่ือเผยแพร่ประโยชน์พันธ์ุไม้ป่าชายเลนในท้องถ่ินชุมชนบ้านปากพญา อาทิ ป้ายพันธ์ุไม้
                                        ท้องถ่ินในแหล่งเรียนรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติ โปสเตอร์เส้นทางศึกษาธรรมชาติพันธ์ุไม้ท้องถ่ิน
                                        โปสเตอร์ข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ หนังสือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นชุมชนบ้านปากพญา 

โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๔๙



ระยะเวลาการดำาเนินงาน          ตุลาคม ๒๕๕๘ - เมษายน ๒๕๕๙
สถานที่ดำาเนินงาน          ชุมชนบ้านปากพญา ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๖ ตำาบลท่าซัก อำาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                        เป็นหมู่บ้านชุมชนบริเวณปากแม่นำ้า
งบประมาณ           งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๘๐,๐๐๐ บาท
            งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๘๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำาเนินงาน          การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาและการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการอนุรักษ์ ให้ความสำาคัญ
กับพันธุ์ไม้ในท้องถิ่น สามารถขยายพันธุ์ และพบไม้เด่นในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติได้ทั้งสิ้น ๒๖ ชนิด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการ
สร้างจิตสำานึกให้ตระหนักในคุณค่าและความสำาคัญของพันธ์ุไม้ท้องถ่ินในกิจกรรมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ การขยายพันธ์ุไม้ป่าชายเลน
จำานวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน รวมทั้งการสร้างแนวกันคลื่นระยะทาง ๕๐๐ เมตร มีการจัดเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้และการศึกษาประโยชน์จากไม้
ในพ้ืนท่ี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เป็นไม้ป่าชายเลน เช่น โกงกาง แสมขาว ฝาด ชะคราม ซ่ึงมีความสำาคัญในแง่ของพืชอาหาร รวมท้ังเป็นแหล่ง
อนุรักษ์สัตว์นำ้าในช่วงระยะตัวอ่อน การจัดทำาป้ายสื่อความหมายและเอกสารแนะนำาพันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์จากพืชป่าชายเลน
บ้านปากนำ้าปากพญา ขนาดพกพาเพื่อง่ายต่อการใช้และการจัดเก็บ เพื่อเป็นตัวแนะนำาเบื้องต้นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้และการใช้ประโยชน์
จากพืชในป่าชายเลน จำานวน ๓๐๐ เล่ม มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๙๐ การบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ร้อยละ ๙๓.๕๐

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๕๐



ชื่อโครงการ           หลากหลายทางพันธุกรรมของพืชสกุลดาหลา (Etlingera) ในภาคใต้ของประเทศไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ         ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                     ๒. ข้อมูลพันธุกรรม (DNA) ตัวอย่างดีเอ็นเอ ตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างมีชีวิต และสารสกัดออกฤทธ์ิ
การดำาเนินงานและกิจกรรม       ๑. ออกสำารวจและเก็บตัวอย่างใน ๖ จังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
                                        สุราษฎร์ธานี กระบี่ ตรัง พัทลุง และสตูล โดยทำาการเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์ ถ่ายรูปตัวอย่าง
                                        ด้วยกล้องถ่ายรูปและเก็บตัวอย่าง โดยใช้กรรไกรตัดกิ่งและพลั่วขุดดิน โดยเก็บตัวอย่างพืช
                                        ท้ังต้นเพ่ือทำาตัวอย่าง พรรณไม้อัดแห้ง และปลูกในอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                                        เก็บช่อดอกและผลดองในแอลกอฮอล์ ๗๐% เพื่อรักษาสภาพตัวอย่างและเก็บตัวอย่างใบ
                                        โดยใช้สารดูดความชื้นเพื่อใช้สกัดดีเอ็นเอในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมต่อไป
                                        พร้อมทั้งบันทึกลักษณะสัณฐานวิทยาต่างๆ ของตัวอย่างที่เก็บได้
                                     ๒. ทำาการวิเคราะห์พันธุกรรมของต้นดาหลา โดยการศึกษาทางด้าน DNA และจัดทำาเพ่ือแพร่ข้อมูล
ระยะเวลาการดำาเนินงาน          ตุลาคม ๒๕๕๘ - กันยายน ๒๕๕๙
สถานที่ดำาเนินงาน          พื้นที่ภาคใต้ตอนบน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง กระบี่
                                     และสตูล 
งบประมาณ           งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
            งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ผลการดำาเนินงาน          จากการสำารวจและรวบรวมพันธ์ดาหลาในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
สุราษฎร์ธานี พัทลุง ตรัง กระบี่ และสตูล พบตัวอย่างพืชสกุลดาหลา ๔ ตัวอย่าง โดยทำาการเก็บตัวอย่างพืชทั้งต้นเพื่อทำาตัวอย่าง
พรรณไม้อัดแห้ง และปลูกในอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเก็บตัวอย่างใบโดยใช้สารดูดความช้ืนเพ่ือใช้สกัดดีเอ็นเอ
ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมต่อไป

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๕๑



ชื่อโครงการ           โครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ ๓
วัตถุประสงค์ของโครงการ         ๑. เพื่อสนองพระราชดำาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 
      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                     ๒. เพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์ ในการสำารวจเก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูลพรรณไม้
                                        ตามหลักวิชาทางพฤกษศาสตร์
                                     ๓. เพื่อปลูกฝังจิตสำานึกให้นักเรียนมีความรัก เห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้และทรัพยากรธรรมชาติ
                                     ๔. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการทำางานเป็นกลุ่ม ฝึกความกล้าแสดงออก ภาวะความเป็นผู้นำา
การดำาเนินงานและกิจกรรม       วางแผนการดำาเนินงาน
                                     ๑. ออกแบบกิจกรรม กำาหนดการ
            ๒. เขียนโครงการ - ขออนุมัติโครงการ
             ๓. ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านไวนิล internet วิทยุ ใบปลิว ส่งหนังสือถึงโรงเรียนต่างๆ
                                     ๔. เตรียมความพร้อม การเงิน สถานที่ บุคลาการ อุปกรณ์ เอกสาร ฯลฯ จัดโครงการอบรม
                                        นักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ ๓ ประเมินผล
                                     ๕. สรุปผลโครงการ

โครงการอุทยานพฤกษศาสตร์

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๕๒



ระยะเวลาการดำาเนินงาน          วันที่ ๗ ถึง ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (พฤหัสบดี - เสาร์)
สถานที่ดำาเนินงาน          อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
งบประมาณ           งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๘๘,๒๓๐ บาท
            งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง ๘๘,๒๓๐ บาท
ผลการดำาเนินงาน          ผู้เข้าร่วมโครงการ ครู จำานวน ๓๑ ท่าน นักเรียนระดับช้ันมัธยมต้น และมัธยมปลาย ๑๑๗ คน
นักศึกษาพี่เลี้ยงและคณะทำางาน จำานวน ๑๓ คน วิทยากร จำานวน ๑๐ ท่าน รวมผู้เข้าร่วมจำานวน ๑๗๑ คน จากโรงเรียนต่างๆ
จำานวน ๒๑ โรงเรียน ดังนี้
โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนสตูลวิทยา
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
โรงเรียนแสงทองวิทยา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต
โรงเรียนพนมเบญจา
โรงเรียนกาญจนดิษฐ์
โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม
โรงเรียนสตรีทุ่งสง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
โรงเรียนหาดสำาราญวิทยาคม
โรงเรียนหารเทาวิทยา
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
โรงเรียนระนอง
โรงเรียนสิชลประชาสรรค์
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์
โรงเรียนเชียรใหญ่
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญา
ความพึงพอใจอยู่ในช่วง ๔ - ๕ (ดี - ดีมาก) และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ๘๐%

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๕๓



ประมวลภาพการประชุม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๕๔



การประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ. - มวล.) ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น ๒ อาคารบริหาร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๕๕



การประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ. - มวล.) ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น ๒ อาคารบริหาร

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๕๖



การประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ. - มวล.) ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น ๒ อาคารบริหาร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ๕๗



การประชุมคณะกรรมการดำาเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (อพ.สธ. - มวล.) ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ณ ห้องประชุมโมคลาน ชั้น ๒ อาคารบริหาร

โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช๕๘



ส้าน ไม้ซับนำ้าพบได้ทั่วไปบริเวณริมชายห้วยพื้นที่ต้นนำ้า 
โครงการสำารวจความหลากหลายของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในชุมชนต้นนำ้า บ้านเขาวัง ตำาบลหินตก อำาเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช



มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำาบลไทยบุรี อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 

www.wu.ac.th


