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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ จะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้

และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการเรียนรู้ของประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายในปี 
2564 และได้ก าหนดพันธกิจในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
อย่างยั่งยืน ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านพืชและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  

การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายของพันธุ์ไม้ โดยเฉพาะการอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัย 
(ex situ conservation) และการคืนถิ่นฟ้ืนฟูประชากรพืชเสี่ยงสูญพันธุ์ในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ 
(reintroduction) ซึ่งเป็นภารกิจหลักด้านการอนุรักษ์ของสวนพฤกษศาสตร์ระดับสากล ซ่ึงพืชส่วนใหญ่เป็น
พืชหายาก มีการกระจายพันธุ์แคบ มีจ านวนประชากรน้อยในธรรมชาติเนื่องจากมีปัจจัยจ ากัดทั้งทางธรรมชาติ 
และถูกคุกคามโดยกิจกรรมของมนุษย์ จ าเป็นจะต้องมีการด าเนินการวิจัยและขยายพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ
เพ่ือศึกษาเทคนิควิธีการที่มีประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์ เพ่ือรองรับการด าเนินการคืนถิ่นฟ้ืนฟูประชากรพืช
เหล่านั้น ที่ผ่านมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ยังไม่มีแผนการด าเนินงานวิจัยและขยายพันธุ์พืชเพ่ือการอนุรักษ์ 
ในภาพรวมขององค์การในระยะยาว การด าเนินการมีทิศทางที่ชัดเจนขาดการบูรณาการร่วม จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะจัดท าแผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากระยะยาวในภาพรวมขององค์การ เพ่ือให้มีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบ เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการด าเนินงานด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลาย
ของพันธุ์ไม้ และสนับสนุนกิจการอ่ืน ๆ ขององค์การ ซึ่งจะช่วยให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ ในการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จึงได้จัดท าแผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์
ระยะยาว (2561-2564) โดยได้คัดเลือกรายชื่อพืชที่ขยายพันธุ์ยาก ที่เหมาะสมที่จะด าเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู   
มาท าการศึกษาวิจัยและขยายพันธุ์ ในแต่ละปี จ านวนทั้งสิ้น 47 ชนิด  โดยก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
ด าเนินการเพ่ือรองรับการคืนถิ่นฟ้ืนฟูประชากรตามธรรมชาติ และการอนุรักษ์ด้านอ่ืน ๆ และได้ จัดท า
แผนปฏิบัติการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ท่ีขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์ ปีงบประมาณ 2561 
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บทท่ี 1 บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคญั 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่จัดตั้งขึ้นโดยพระรากฤษฎีกา เมื่อ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๓๕ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ จะเป็น
สวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าด้านการอนุรักษ์พันธ์ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการเรียนรู้ของประชาชน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี ๒๕๖๔ และได้ก าหนดพันธกิจในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และฟ้ืนฟูความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ศึกษาวิจัยสร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางด้านพืชและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือ
สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ปัจจุบัน
มีสวนพฤกษศาสตร์ในสังกัด ในสังกัดจ านวน ๕ แห่ง ในหลายภูมิภาคของประเทศ  

เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นแผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ต้องมีการขยายพันธุ์พืชเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการขององค์การที่ต้องใช้พันธุ์ไม้
จ านวนมาก โดยเฉพาะกิจกรรมการอนุรักษ์คืนถิ่นพันธุ์ไม้ที่ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ไม้ป่า
ที่มีจ านวนน้อยในถ่ินอาศัยตามธรรมชาติ เนื่องมาจากมีความสามารถในการสืบพันธุ์ต่ า หรือมีปัจจัยภายนอกที่
ไม่เหมาะสมมาจ ากัดการขยายพันธุ์ จึงต้องมีการศึกษาวิจัยเพ่ือหาวิธีก ารและปัจจัยที่เหมาะสมในการ
ขยายพันธุ์และปลูกเลี้ยงพืชเหล่านี้ เพื่อให้สามารถขยายพันธุ์เพ่ิมปริมาณในสภาพควบคุมในสวนพฤกษศาสตร์
เพ่ือน าไปคืนถิ่นฟ้ืนฟูประชากรในธรรมชาติ นอกจากนั้นความรู้ด้านการขยายพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์ยากเหล่านี้ 
ยังเป็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชชนิดใหม่ ๆ ที่ยังไม่มีในท้องตลาด ซึ่งจ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างต้นพืช
จ านวนมากในการวิจัยและพัฒนา หรือจ าหน่ายในท้องตลาดเพื่อลดการเก็บหาจากธรรมชาติได้อีกทางหนึ่ง  

ที่ผ่านมาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ยังมิได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงานวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่
ขยายพันธุ์ยากในภาพรวมขององค์การ และเป้าหมายระยะยาวยังไม่ชัดเจน  สวนพฤกษศาสตร์ในสังกัดแต่ละ
แห่งก็มีการด าเนินการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพันธุ์พืชแยกส่วนกัน ขาดการบูรณาการร่วมกัน ท าให้กิจกรรมต่าง ๆ ที่
สนับสนุนการอนุรักษ์โดยเฉพาะ การขยายพันธุ์พืช และการวิจัยเพ่ือการขยายพันธุ์ไม้  ยังขาดทิศทาง และ
เป้าหมายระยะยาว พันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ตอบสนองต่อ
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากรในการด าเนินการจึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดท าแผนบูรณาการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์ระยะ
ยาวในภาพรวมขององค์การ เพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ เพ่ิมขีดความสามารถและศักยภาพในการ
ด าเนินงานด้านอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายของพันธุ์ไม้ และสนับสนุนกิจการอ่ืน ๆ ขององค์การ ซึ่งจะช่วย
ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ ในการเป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



แผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษร์ะยะยาว (2561-2564)  | 2  
 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์จึงไดจ้ัดท าแผนการ แผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการ
อนุรักษ์ระยะยาว (2561-2564) และแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายของพันธุ์ไม้ อย่างมีระบบและมีเป้าหมายที่ชัดเจน สอดคล้องกับการ
ด าเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์สากล และรองรับเป้าหมายของกลยุทธ์การอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุ์
ไม้ระดับโลก ในฐานะประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ความหลากหลายของพันธุ์ไม้ไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป 

1.2 วัตถุประสงค์  

 1) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการอนุรักษ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์การฯ และเสริมสร้างศักยภาพการด าเนินการอนุรักษ์
พันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ  

2) จัดท าแผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์ระยะยาว (2561-2564) 
3) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพพืช ปีงบประมาณ 2561 

1.3 ขอบเขต  

การจัดท าแผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์ระยะยาว (2561 -2564) 
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความหลากหลายของพันธุ์ไม้ที่ส าคัญของประเทศ โดยก าหนด
กลุ่มพันธุ์ไม้ที่ด าเนินการอนุรักษ์ได้แก่พันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และพันธุ์ไม้ที่มี
ประโยชน์และมีศักยภาพในการพัฒนา ได้แก่ พืชสมุนไพร พืชวงศ์กล้วยไม้ และพืชวงศ์ขิงข่า ของประเทศไทย  
มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมก าหนดชนิดพืช เป้าหมายการด าเนินการ และ
แนวทางการด าเนินการ เป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางของกิจกรรมการปฏิบัติงานด้านการวิจัยและ
ขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยาก  โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติงาน
ในแต่ละปี รวมทั้งเสนอแนวทาง และรูปแบบการทบทวนแผน การติดตามและประเมินผลที่มีความเหมาะสม
กับบริบทขององค์การ โดยแบ่งขอบเขตการด าเนินงานออกเป็น ๕ ส่วนหลัก ดังนี้ 

1) ศึกษากลยุทธ์ระดับโลก นโยบายและแผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระดับชาติ และศึกษา
และวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ขององค์การและแผนยุทธศาสตร์องค์การและการด าเนินงานอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่ผ่าน
มาขององค์การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรเพเพ่ือใช้
เป็นกรอบในการก าหนดเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการด าเนินงานของแผนการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่ที่
ส าคัญของประเทศ และก าหนดเป้าหมายและผลที่คาดหวัง 

2) ศึกษาข้อมูลและรวบรวมรายชื่อพันธุ์ไม้เป้าหมาย และรูปแบบที่เหมาะสมที่จะด าเนินการวิจัยและ
ขยายพันธุ์ ซึ่งคล้องกับเป้าหมายการอนุรักษ์ขององค์การ 
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3) จัดท าร่างแผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์ระยะยาว (2561 -
2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 และน าเสนอโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 
 
1.4 วิธีการด าเนินงานจัดท าแผน 

การด าเนินงานประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนโดยมีผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
อนุรักษ์พันธุ์พืช และจัดประชุมเพ่ือชี้แจงเป้าหมายของการจัดท าแผน ระดมความคิดเห็นและข้อมูลจากทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

2) เก็บรวมรวมข้อมูล ยุทธศาสตร์ ภารกิจการอนุรักษ์ แนวทางการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์
พืชขององค์การ และความคิดเห็นในการพัฒนาศักยภาพการด าเนินการอนุรักษ์ จากการสอบถามผู้บริหารและ
พนักงานที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพันธุ์พืชและด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผน 

3) จัดท าร่างแผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพพืชองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 
(2561-2564) และแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561 จัดท ารายชื่อพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์และ
ด าเนินการอนุรักษ์ตามเป้าหมายขององค์การ ที่จะด าเนินการในแต่ละปีและเสนอที่ประชุมคณะอนุกรรมการ   
วิขาการและภูมิสถาปัตย์ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

4) แก้ไขปรับปรุงร่างแผนฯ ตามความเห็นและค าแนะน าจากคณะอนุกรรมการฯ 
5) น าเสนอแผนต่อที่ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพ่ือขอความเห็นชอบแผนฉบับ
สมบูรณ์ 
6) ด าเนินการตามแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบให้แล้วเสร็จ 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1) ได้กรอบแนวทางในการด าเนินงานวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์แบบ
บูรณาการ และตอบสนองกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการด าเนินงานขององค์การสวนพฤกษศาสตร์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ระดับชาติและในระดับสากล 

2) ได้แผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์ระยะยาว (2561 -2564) และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 

3) ได้องค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์ไม้เพ่ือการอนุรักษ์ จากการด าเนินการศึกษาวิจัยและรวบรวม
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส าหรับการขับเคลื่อนองค์กรในอนาคตระยะยาว พร้อมถ่ายทอดไปสู่เครือข่ายชุมชนและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน 

4) ได้ทราบถึงระบบโครงสร้างการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่เหมาะสมกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ
แนวทางการบริหารจัดการงานด้านวิจัยและขยายพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ 
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บทท่ี 2 กรอบยุทธศาสตร์การอนุรักษฟ์ื้นฟูความหลากหลายของพืช 
 

2.1 กลยุทธ์ทั่วโลกด้านการอนุรักษ์พืช (Global Strategy of Plant Conservation, GSPC) 

 เพ่ือให้การด าเนินการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบรรลุเป้าหมาย ที่ที่ประชุมภาคีสมาชิก
อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพจึงได้ร่วมกันก าหนดเป้าหมายด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพด้านพืช โดยก าหนดเป้าหมายด้านการอนุรักษ์นอกถิ่นและการคืนถิ่นไว้ในเป้าหมายที่ 8 ให้ ประเทศ
ภาคีด าเนินการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของแต่ละประเทศไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75 ไว้ในสภาพนอก
ถิ่นอาศัย และร้อยละ 20 มีการเตรียมความพร้อมที่จะท าการอนุรักษ์คืนถิ่น ซึ่งการด าเนินงานในเป้าหมายนี้
เป็นภารกิจโดยตรงของสวนพฤกษศาสตร์ทั่วโลก  

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ในฐานะที่เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นน าของประเทศ จึงได้ก าหนดเป้าหมายที่
จะรวบรวมพันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไว้อย่างน้อยร้อยละ 23 ของพันธุ์ไม้เสี่ยงสูญพันธุ์ของประเทศ หรือ 
360 ชนิด ภายในปี 2564 และวางแผนด าเนินการเตรียมการคืนถิ่นของพืชร้อยละ 5 ที่ท าการรวบรวมไว้ 
หรือ 18 ชนิดภายในปี 2564 

2.2 ยุทธศาสตร์ประเทศ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ีสิบสอง พ.ศ. 2560-2564 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

(1) วัตถุประสงค์  

1.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  

(2) เป้าหมายและตัวชี้วัด  

เป้าหมายที่ 1 รักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือการอนุรักษ์  ป่า
เศรษฐกิจ และป่าชายเลน ลดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐ และจัดที่ดินท ากินให้ผู้ยากไร้โดยให้สิทธิร่วม   

ตัวชี้วัด 1.2ลดจ านวนชนิดพันธุ์และประชากรของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคามหรือใกล้สูญพันธุ์   

2.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยุทธศาสตร์การด าเนินงานระยะ 20 ปี 
2560 – 2579)   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 อนุรักษ์ คุ้มครอง ฟื้นฟู ส่งเสริม และพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลาย ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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เป้าหมายที่ 5 ลดอัตราการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศลงอย่างมี
นัยส าคัญ 

2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมคุณค่าแหล่งส ารองพันธุกรรมส ารอง 
 มีเป้าหมายในการเป็นศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่านอกถิ่นก าเนิดของประเทศ ได้ก าหนดตัวชี้วัดการ
ด าเนินการภายในปี 2564 ได้แก่ 

1) พันธุ์ไม้ที่ส าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่กล้วยไม้ ขิงข่า และไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ได้รับการอนุรักษ์
และจัดการอย่างเป็นระบบได้แก่ กล้วยไม้ 560 ชนิด ขิงข่า 240 ชนิด และพันธุ์ไม้หายาก 360 ชนิด 

2) พันธุ์ไม้เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการฟื้นฟูคืนสู่ถิ่นก าเนิดโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน18ชนิด 
3). พันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้รับการส ารองพันธุกรรมโดยใช้เทคโนโลยีจ านวนร้อยละ 15 ของ

พืชเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่รวบรวมไว้ในองค์การ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างนวัตกรรมทางพฤกษศาสตร์  

การด าเนินโครงการวิจัยพื้นฐานและโครงการวิจัยและพัฒนา โดยมีตัวชี้วัดในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ ได้แก่ 

1. ประชากรพันธุ์ไม้ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์น ากลับถิ่นได้รับการศึกษาวิจัย 18 ชนิด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

องค์การฯ ได้มีเป้าหมายการยกระดับการให้บริการและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
โดยมีตัวชี้วัดส าคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ได้แก่  

1. บุคลากรมีการพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
2. มาตรฐานการด าเนินงานและการให้บริการได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 
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บทท่ี 3 แผนการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพื่อการอนุรกัษ์ระยะยาว 
 (2561-2564) 

 
ในการด าเนินการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ ทั้งการอนุรักษ์โดยตรงด้วยการคืนถิ่นฟ้ืนฟูประชากร การอนุรักษ์

นอกถิ่นอาศัย หรือการอนุรักษ์ทางอ้อม โดยการขยายพันธุ์เพ่ือจ าหน่าย แจกจ่าย เพ่ือลดการเก็บหาจาก
ธรรมชาติ ซึ่งพืชหายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นพันธุ์ไม้ป่า มีข้อจ ากัดด้านการขยายพันธุ์ในธรรมชาติ ท าให้มี
ประชากรเหลือน้อยในธรรมชาติ จ าเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการขยายพันธุ์พืช เพ่ือช่วย
เพ่ิมปริมาณพันธุ์พืชพืช เพื่อใช้ในการอนุรักษ์ในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งองค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์ไม้ป่าเหล่านี้
ยังมีน้อย องค์การฯ จึงได้จัดท าแผนการด าเนินงานวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ โดยคัดเลือกชนิดพันธุ์พืชโดยเฉพาะ
พันธุ์ไม้หายาก เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาท าการขยายพันธุ์ ศึกษาวิจัยเทคนิควิธีการขยายพันธุ์ และท าการ
ขยายพันธุ์ไม้เพ่ือใช้ในการอนุรักษ์คืนถิ่น การอนุรักษ์นอกถิ่นในสภาพปลอดเชื้อ การอนุบาลพันธุ์ไม้จากสภาพ
ปลอดเชื้อเพ่ือน าออกมาใช้งาน การวิจัยและพัฒนา หรือเพ่ือใช้ประโยชน์อ่ืนในกิจการขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ เช่น การจ าหน่ายเพ่ือลดการเก็บหาจากธรรมชาติซึ่งได้ก าหนดเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดปี 2564เพ่ือ
ท าการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้เพ่ือการอนุรักษ์ ในแต่ละปีรวมทั้งสิ้น 47 ชนิด (ตารางที่ 1)ได้ก าหนด แนว
ทางการด าเนินการและเป้าหมายการขยายพันธุ์ของพืช ดังแผนภาพที่ 1 ได้จัดท าแผนการด าเนินงานการวิจัย
และขยายพันธุ์ไม้ท่ีขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์ระยะยาว (2561-2564) (ตารางที่ 2) และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 (ตารางที่ 3) ดังนี้ 
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3.1 รายช่ือพันธุ์ไม้ที่จะด าเนินการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพื่อการอนุรักษ์ระยะยาว (2561-2564) 

ตารางท่ี 1 รายชื่อพันธุ์ไม้ที่จะท าการวิจัยและขยายพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์  

ชนิดพืช 
ปี

ด าเนินการ 
แนวทางการด าเนินการ 

เป้าหมายการวิจัยและ
ขยายพันธุ์ 

หน่วยงาน 

1 ขิงพระพุทธบาท 
Zingibertenuiscapas 

2561 
ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการ
อนุบาลต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 

สร้างองค์ความรู้ และขาย 
จ าหน่ายลดการเก็บหาจาก
ธรรมชาติ 

ชม 

2 ว่านหอม 
Zingiberparishii 

2561 
ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการ
อนุบาลต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 

สร้างองค์ความรู้ และขายลด
การเก็บหาจากธรรมชาติ 

ชม 

3 ขม้ินขาวป่า 
Curcuma amada 

2561 
ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการ
อนุบาลต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 

สร้างองค์ความรู้ และขายลด
การเก็บหาจากธรรมชาติ 

ชม 

4 กระทือช้าง, กระทือพิลาส 
Zingiberspectabile 

2561 
ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการ
อนุบาลต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 

สร้างองค์ความรู้ และขายลด
การเก็บหาจากธรรมชาติ 

ชม 

5 มหาก าลัง 
Curcuma latifolia 

2561 
ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการ
อนุบาลต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 

สร้างองค์ความรู้ และขายลด
การเก็บหาจากธรรมชาติ 

ชม 

6 มณเทียรทอง 
Toreniahirsulissima 

2561 ศึกษาเทคนิคการปักช ากิ่ง 
สร้างองค์ความรู้ และขายลด
การเก็บหาจากธรรมชาติ 

ชม 

7 มณเทียรสยาม 
Toreniasiamensis 

2561 ศึกษาเทคนิคการปักช ากิ่ง 
สร้างองค์ความรู้ และขายลด
การเก็บหาจากธรรมชาติ 

ชม 
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8 ช้างงาเดียว 
Thuniaalba 

2561 
ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมต่อการ
อนุบาลต้นอ่อนจากการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ 

สร้างองค์ความรู้ และขายลด
การเก็บหาจากธรรมชาติ 

ชม 

9 กล้วยไม้ดง 
Phaiusmishmensis 

2561 
เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 

และอนุบาลครบ 1 ปี 
 คืนถ่ิน อช.ภูสอยดาว ปี 62 

พล 

10 เอ้ืองกลีบเกลียว 
Cephalantheropsislongipes 

2561 
เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 

และอนุบาลครบ 1 ปี 
คืนถ่ิน อช.ภูหินร่องกล้าปี 62 

พล 

11 เอ้ืองเทียนปากน้ าตาล  
Coelogynephuhinrongklaensis 

2561 
เริ่มเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 

และอนุบาลครบ 3 ปี 
คืนถ่ิน อช.ภูหินร่องกล้าปี 63 

พล 

12 สะเม็ก  
Agapeteslobbii 

2561 
เริ่มเพาะเมล็ด  
และอนุบาลครบ 3 

คืนถ่ิน อช.ภูสอยดาว อช.ภูสวน
ทรายอช.ภูหินร่องกล้า ปี 63 

พล 

13 จ าปีหลวง  
Magnolia rajaniana 

2561 
เริ่มเพาะเมล็ด  
และอนุบาลครบ 3 ปี 

คืนถ่ิน ศูนย์อ านวยการ
ประสานงานโครงการใน
พระราชด าริพ้ืนที่ภูขัด ภูเมี่ยง 
ภูสอยดาว64 

พล 
 

14 มหาพรมขาว/ล าดวนดอย  
Mitrephorawangii 

2561 
เริ่มเพาะเมล็ด  
อนุบาลครบ 3 ปี 

คืนถ่ิน อช.ภูสวนทราย 64 
พล 

15 หลาวชะโอนทุ่ง 
Oncosperna tigillarium 

2561 เพาะเมล็ด คืนถ่ิน พ้ืนที่สวนฯระยอง ปี 62 รย 

16 สายม่านพระอินทร์ 
Dendrobiumdevonianum 
 

2562 
เริ่มเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 
มี (in vitro)  ในห้อง Lab 
อนุบาลครบ 5 ปี   

คืนถ่ิน อช.ดอยสุเทพ 
ปี 65 ชม 

17 เอ้ืองสายมรกต  
Dendrobiumchrysanthum 

2562 
เริ่มเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 
 มี (in vitro)  ในห้อง Lab 

คืนถ่ิน อช.ดอยสุเทพ 
ปี 65 

ชม 
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 อนุบาลครบ 5 ปี   

18 เอ้ืองผาเวียง 
Dendrobiumalbosanguineum 
 

2562 
เริ่มเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 
 มี (in vitro)  ในห้อง Lab 
อนุบาลครบ 5 ปี   

คืนถ่ิน อช.ดอยสุเทพ 
ปี 65 ชม 

19 เอ้ืองแซะดอยสุเทพ 
Dendrobiumsutepense 2562 

เริ่มเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 
 มี (in vitro)  ในห้อง Lab 
อนุบาลครบ 5 ปี   

คืนถ่ิน อช.ดอยสุเทพ 
ปี 66 ชม 

20 กฤษณา  
Aquilariarugosa 2562 

เริ่มเพาะเมล็ด  
อนุบาลครบ 2 ปี  /  ธรรมชาติใน
สวนมีน้อย 

คืนถ่ิน พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปี 66 ชม 

21 ช้างงาเดียว 
Thunia alba 

2562 
เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ  คืนถ่ิน พ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปี 66 
ชม 

22 เฟินหัวใจพระราม        
Aspleniumcardiophytum 

2562 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ส่งเสริมชุมชนปลูกเลี้ยงเพ่ือ
สร้างรายได้, ลดการน าออก
จากถ่ืนที่อยู่ 

ชม 

23 พลับพลึงธาร                 
Crinum thaianum 

2562 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ส่งเสริมชุมชนปลูกเลี้ยงเพ่ือ
สร้างรายได้, reintroduction 

ชม 

24 หม้อข้าวหม้อแกงลิงเสือสุราษฎร์ 
Nepenthes suratensis 

2562 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ส่งเสริมชุมชนปลูกเลี้ยงเพ่ือ
สร้างรายได้, reintroduction 

ชม 

25 กาหลาขี้แมว                
Etlingeramaingayi 2562 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ส่งเสริมชุมชนปลูกเลี้ยงเพ่ือ
สร้างรายได้, ลดการน าออก
จากถ่ืนที่อยู่ 

ชม 

26 เอ้ืองกุหลาบเหลืองโคราช 
Aerides 

2562 เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ อนุรักษ์คืนถ่ิน ขก 
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27 เครือศักดิ์สุวรรณ 
Phaneralarseniana 2562 เพาะเมล็ด 

อนุรักษ์คืนถ่ิน ส่งเสริมชุมชน
เพาะขายสร้างรายได้ 

ขก 

28 กระพ้อ 
Licuala  spinosa 

2562 เพาะเมล็ด คืนถ่ิน พ้ืนที่สวนฯระยอง ปี 63 รย 

29 กาหลาถ้วย                  
Etlingeravenusta 

2563 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ส่งเสริมชุมชนปลูกเลี้ยงเพ่ือ
สร้างรายได้, ลดการน าออก
จากถ่ืนที่อยู่ 

ชม 

30 เอ้ืองก าเบ้อ 
Cymbidium tracyanum 2563 เพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ อนุรักษ์คืนถ่ิน พล 

31 เหง้าน้ าทิพย์ 
Agapetessaxicola 

2563 เพาะเมล็ด อนุรักษ์คืนถ่ิน พล 

32 รองเท้านารีเหลืองปราจีน          
Paphiopedilumconcolor 

2563 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
ภาคเอกชน, ส่งเสริมชุมชนปลูก
เลี้ยงเพ่ือสร้างรายได้, ลดการน า
ออกจากถื่นที่อยู่, 
reintroduction 

ชม 

33 รองเท้านารีเหลืองตรัง 
Paph. godefroyae 

2563 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
ภาคเอกชน, ส่งเสริมชุมชนปลูก
เลี้ยงเพ่ือสร้างรายได้, ลดการน า
ออกจากถื่นที่อยู่, 
reintroduction 

ชม 

34 รองเท้านารีขาวสตูล  
Paph. Niveum 

2563 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
ภาคเอกชน, ส่งเสริมชุมชนปลูก

ชม 
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เลี้ยงเพ่ือสร้างรายได้, ลดการน า
ออกจากถื่นที่อยู่, 
reintroduction 

35 รองเท้านารีขาวพังงา  
Paph. Thaianum 

2563 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
ภาคเอกชน, ส่งเสริมชุมชนปลูก
เลี้ยงเพ่ือสร้างรายได้, ลดการน า
ออกจากถื่นที่อยู่, 
reintroduction 

ชม 

36 ประดู่ทุ่ง 
Enkleia thorelii 

2563 เพาะเมล็ด คืนถ่ินฟื้นฟูประชากร ขก 
37 รักตนิล 
Peperomiasirindhorniana 

2563 เพาะเมล็ด คืนถ่ินฟื้นฟูประชากร ขก 

38 พญาไม้ 
Podocarpus neriifolius 

2563 เพาะเมล็ด คืนถ่ินฟื้นฟูประชากร พื้นที่สวน
ระยอง ปี 64 

รย 

39 จ าปีศรีเมืองไทย 
Magnolia thailandica 

2564 เพาะเมล็ด คืนถ่ินฟื้นฟูประชากร พล 

40 ระฆังทอง 
Pauldopiaghorta 

2564 เพาะเมล็ด คืนถ่ินฟื้นฟูประชากร พล 

41 ขิงเขาหลวง  
Zingiber newmanii 

2564 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ส่งเสริมชุมชนปลูกเลี้ยงเพ่ือ
สร้างรายได้, ลดการน าออก
จากถ่ืนที่อยู่ 

ชม 

42 ขิงหยก  
Zingiber olivaceam 

2564 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ส่งเสริมชุมชนปลูกเลี้ยงเพ่ือ
สร้างรายได้, ลดการน าออก
จากถ่ืนที่อยู่ 

ชม 

43 รองเท้านารีเมืองกาญจน์ 2564 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ ชม 
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Paph. Parishii ภาคเอกชน, ส่งเสริมชุมชนปลูก
เลี้ยงเพ่ือสร้างรายได้, ลดการน า
ออกจากถื่นที่อยู่, 
reintroduction 

44 รองเท้านารีเชียงดาว  
Paph. Dianthum 

2564 
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 
 
 

เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
ภาคเอกชน, ส่งเสริมชุมชนปลูก
เลี้ยงเพ่ือสร้างรายได้, ลดการน า
ออกจากถื่นที่อยู่, 
reintroduction 

ชม 

45 รองเท้านารีอินซิกเน่ 
Paph. Insigne 

2564 

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
ภาคเอกชน, ส่งเสริมชุมชนปลูก
เลี้ยงเพ่ือสร้างรายได้, ลดการน า
ออกจากถื่นที่อยู่, 
reintroduction 

ชม 

46 ไอยริศ 
Zingibersirindhorniae 

2564 เพาะเมล็ด อนุรักษ์คืนถ่ิน ขก 

47 เสี้ยวนครพนม 
Phaneranakhonphanomensis 

2564 เพาะเมล็ด อนุรักษ์คืนถ่ิน ขก 
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3.2 การก าหนดแนวทางการด าเนินงานและเป้าหมายในการขยายพันธุ์ 
 

แผนภาพที่ 1 แนวทางการด าเนินงาน และเป้าหมายการขยายพันธุ์ 
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3.๓ แผนการด าเนินงานการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์ระยะยาว(2561-2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 แผนการด าเนินงานการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์ระยะยาว (2561-2564) 

กิจกรรม 
เป้าหมา

ย 
ปีที่ด าเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

61 62 63 64 
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพันธุ์ไม้และการ
ขยายพันธุ์  

ชนิด 47 - - - ส านักวิจัยและ
อนุรักษ์ 
ส. พล 
ส. รย. 
ส. ขก. 
ส. สท. 

2. วางแผนด าเนินการ แผน 1 1 1 1 

3. ด าเนินการวิจัยและขยายพันธุ์ ชนิด 15 13 10 9 

4. สรุป ประเมินผล และรายงานผล ครั้ง 1 1 1 1 

5. ทบทวนแผนงาน ก าหนดรายชื่อพันธุ์ไม้และ
แผนด าเนินการปีถัดไป 

ครั้ง 1 1 1 1 
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3.๔ แผนปฎิบัตกิารวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพื่อการอนุรักษ์ ปีงบประมาณ 2561 

ตารางที่ 3 แผนปฏบัติการวิจัยและขยายพันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ยากเพ่ือการอนุรักษ์ ปี งปม. 2561 
 
กิจกรรม ต.ค.

60 
พ.ย.
60 

ธ.ค.60 ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.61 ก.ค.
61 

ส.ค.
61 

ก.ย.61 

1. เพาะขยายพันธุ์             

2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง       
 
 
 
 
 
 

      

3. วางแผนการทดลอง             
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4. ด าเนินงานตามแผนการทดลอง             
 

5. สรุปผล             

6. รายงานผลการทดลอง             
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หมายเหตุ 
 

= ZingibertenuiscapasTriboun& K. Larsen     
ZingiberparishiiHook.f. 
Curcuma amadaRoxb. 

 
=  ZingiberspectabileGriff. 

Curcuma latifoliaRoscoe 
 

= ToreniahirsulissimaBonati 
ToreniasiamensisT.Yamaz. 
 

= Thuniaalba (Lindl.) Rchb.f. 
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