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โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ. สธ.)

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม วิทยาเขตชัยนาท

วัตถุประสงค

เพื่อสรางความเขาใจ และทําใหตระหนักถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชตางๆ ที่มีอยูในประเทศไทย
กอใหเกิดกิจกรรมเพื่อใหมีการรวมคิด รวมปฏิบัติที่นําผลประโยชนมาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนใหมีการ
จัดทําระบบขอมูลพันธุกรรมพืช ใหแพรหลายสามารถสื่อถึงกันไดทั่วประเทศ

พื้นท่ีศึกษา

การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชเพื่อจัดต้ังเปนพื้นที่อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ไดกําหนดพื้นที่เปาหมายที่จะปก
ปกพื้นที่ปาธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาภายในศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม วิทยาเขตชัยนาท หมูที่ 7-8 ตําบลแพรกศรี
ราชา อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ซึ่งเปนพื้นที่ปารกราง หญาขึ้นหนาทึบ มีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณ
เหลืออยูนอยมาก ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย เชน
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปทําใหพืชไมสามารถปรับตัวใหสมดุลได การลักลอบตัดไมทําลายปาเพื่อนํามา
ขาย ประชากรที่เพิ่มขึ้นเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อหาที่ทํากิน ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแล เปนตน
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ภาพที่ 1 ขอบเขตจังหวัดชัยนาท
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ภาพที่ 2 ขอบเขตพื้นที่สํารวจ
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การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช

วิธีสํารวจความหลากชนิดของพรรณพืช
1) สํารวจและรวบรวมขอมูลความหลากชนิดของพืชในพื้นที่ศึกษาดวยวิธีการเดินสํารวจตาม

เสนทาง (line transect method) ทําการจําแนกชนิดพันธุพืชที่พบบนเสนสํารวจ
2) ศึกษารายละเอียดตัวอยางพรรณไมที่เก็บมาจากภาคสนาม พรอมทั้งเขียนบรรยายลักษณะของ

พรรณไมแตละชนิด

ภาพที่ 3 การเดินสํารวจจําแนกชนิดพันธุไม
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ผลจากการสํารวจชนิดพันธุไมเบื้องตนบริเวณพื้นที่ศึกษาพบชนิดพันธุไมที่เปนไมเดนในพื้นที่ ดังน้ี
ฉนวน (Dalbergia nigrescens) งิ้วปา (Bombax anceps) มะเกลือ (Diospyros mollis) มะกอก (Spondias
pinnata) หวา (Syzygium cumini) ขอย (Streblus asper) มะเด่ือปลอง (Ficus hispida) จามจุรี (Samanea
saman) โมกมัน (Wrightia arborea) ตะโกนา (Diospyros rhodocalyx) กางขี้มอด (Derris kerrii) ปบ
(Millingtonia hortensis) กรวยปา (Casearia grewiifolia) สําโรง (Sterculia foetida) เมาไขปลา (Antidesma
ghaesembilla) เหมือดโลด (Polyosma elongate) สะแกนา (Combretum quadrangulare) กุมนํ้า (Crateva
magna) มะขามเทศ (Pithecellobium dulce) ยางนา (Dipterocarpus alatus) สะเดา (Azadirachta indica)
เตาราง (Caryota bacsonensis) รวมทั้งกลวยปา (Musa acuminate)อีกดวย สวนไมพื้นลางจะเปนกลุมหญา
และเถาวัลยขึ้นอยางหนาแนน

ภาพที่ 4 เถาวัลยที่ขึ้นปกคลุมในพื้นที่ปา

จากการสํารวจพบวาพื้นที่ที่สํารวจเปนปาผสมผลัดใบหรือปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest)
เน่ืองจากมีพันธุไมที่เปนไมดัชนีที่ใชจําแนกลักษณะทางสังคมพืชขั้นตนได เชน ฉนวน หวา งิ้วปา มะเกลือ
เปนตน และมีปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดสังคมพืชชนิดน้ีคือ ฤดูกาล ปาผสมผลัดใบพบในพื้นที่ที่มีสามฤดูกาล
คือ ฤดูรอน ฤดูหนาว และฤดูฝน มีชวงที่ขาดฝนเกินกวา 4 เดือนเปนอยางตํ่า และปริมาณนํ้าฝนคอนขางนอย
ไฟปาก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่ทําใหสังคมปาชนิดน้ีดํารงอยูไดพันธุไมสวนใหญในสังคมมีการปรับตัวหลาย
รูปแบบเพื่อใหดํารงอยูไดภายใตอิทธิพลของไฟ
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พลวัตปาผสมผลัดใบ (mixed deciduous forest dynamics)

พลวัตของปาหรือการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืช เมื่อพิจารณาถึงการทดแทนขั้นทุติยภูมิ (secondary
succession) ภายในพื้นที่ปาผสมผลัดใบ โดยทั่วไปเกิดไดใน 3 แนวทาง คือ

1. เกิดขึ้นในพื้นที่ทีมีการทําลายคอนขางรุนแรงและมีการใชประโยชนที่ดินติดตอกันเปนเวลานาน พื้นดิน
เสื่อมคุณภาพสําหรับการเติบโตของไมใหญ พื้นที่เชนน้ีมักปกคลุมไปดวยหญาคา (Imperata cylindrical) ซึ่ง
มีความทนทานตอความแหงแลงไดดี
2. เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกทําลายอยางรุนแรงแตพื้นที่คอนขางชื้น มักยึดครองดวยสาบเสือ (Chromolaena
odoratum) ซึ่งมักขึ้นรวมกับไมพุมขนาดเล็กและลูกไม ในบางพื้นที่อาจพบสังคมของกลวยปา (Musa
acuminate) ดังแสดงในภาพที่ 5 ซึ่งเขายึดครองอยูอยางหนาแนน โดยเฉพาะในพื้นที่โลงขนาดใหญและมี
ความชื้นสูง
3. เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ถูกทําลายไมรุนแรงมักมีการทดแทนดวยพรรณไมเบิกนํา เชน โมกมัน (Wrightia
arborea) เปนตน

ภาพที่ 5 กลวยปาที่ขึ้นทดแทนในปาผสมผลัดใบที่ผานการบุกรุก
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ฉนวน (Dalbergia nigrescens) งิ้วปา (Bombax anceps)

มะเด่ือปลอง (Ficus hispida) สําโรง (Sterculia foetida)

ขอย (Streblus asper) กรวยปา (Casearia grewiifolia)

ปบ (Millingtonia hortensis) กุมนํ้า (Crateva magna)
ภาพที่ 6 ตัวอยางพรรณไมที่สํารวจพบ
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เตาราง (Caryota bacsonensis) กางขี้มอด (Derris kerrii)

จามจุรี (Samanea saman) โมกมัน (Wrightia arborea)

เมาไขปลา (Antidesma ghaesembilla) เหมือดโลด (Polyosma elongate)
ภาพที่ 7 ตัวอยางพรรณไมที่สํารวจพบ
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มะเกลือ (Diospyros mollis)
มะกอก (Spondias pinnata)

ยางนา (Dipterocarpus alatus) สะแกนา (Combretum quadrangulare)

หวา (Syzygium cumini) มะขามเทศ (Pithecellobium dulce)
ภาพที่ 8 ตัวอยางพรรณไมที่สํารวจพบ
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เน่ืองจากพื้นที่ดังกลาวมีความหลากชนิดของพรรณไมปาเบญจพรรณ จึงเหมาะสมแกการจัดต้ังเปน
พื้นที่อนุรักษพันธุกรรมพืช เพื่อเปนแหลงศึกษาพันธุไม และคํานึงถึงความสําคัญของพันธุกรรมพืชตางๆ ที่มี
อยูในพื้นที่ศูนยศึกษา กอใหเกิดกิจกรรมเพื่อใหมีการรวมคิด รวมปฏิบัติ และนําผลประโยชนสูนักศึกษาและ
ประชาชนตอไป

นางสาว ยุวดี พลพิทักษ

ผูเชี่ยวชาญดานวนศาสตร
ผูรายงาน

รายนามคณะทํางานโครงการสํารวจพันธุพืชในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม-ชัยนาทและการกําหนดพิกัดทางภูมิศาสตรของพ้ืนท่ี

ลําดับท่ี รายนามคณะทํางานโครงการ ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา
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๒. ผศ. โกเมนทร  บุญเจือ รองประธาน วท.ม. (สิ่งแวดลอม)
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