
กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ
๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

การรายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าปี งป.๖๔
และชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจ าปี งป.๖๕

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.)



โครงการท่ีด าเนินการ ในปี งป.๖๔

ด ำเนินกำรตำมกรอบแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่ หก (๑ ต.ค.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๔) 
กลุ่มควำมมั่นคงทำง ทรัพยำกร ตำมกิจกรรม ๔ ด้ำน

การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
เก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน น้ าทะเล 

และตะกอนดินเพื่อตรวจคุณภาพ

การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง
ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือน ามา

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและศึกษาวิจัย

การน าทรัพยากรที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อไปปลูกคืนถิ่น

และติดตามความก้าวหน้า

การจัดแสดงนิทรรศการโครงการฯ 
ร่วมกับ อพ.สธ.และหน่วยงานที่

ร่วมสนองพระราชด าริ



โครงการส ารวจคุณภาพน้ าทะเลและน้ าผิวดินบริเวณเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง  จว.ชลบุรี

วัตถุประสงค์

เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมที่เป็นผลกระทบโดยตรงต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาใต้น้ าโดยแบ่ง             
การส ารวจเป็น ๒ ส่วน  (ทางบกและทางน้ า)
▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ าทะเล จ านวน ๒๖ จุด

▪ จุดเก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน จ านวน ๕ จุด 

▪ จุดเก็บตัวอย่างดิน        จ านวน ๑ จุด 

ดินปลูกหญ้าทะเล



ครั้งที่ ๑  เมื่อ ๑๘ – ๒๐ ธ.ค. ๖๓
ครั้งที่ ๒  เม่ือ ๑๙ - ๒๑ ก.พ. ๖๔
ครั้งที่ ๓  เมื่อ ๑๑ - ๑๓ มิ.ย. ๖๔
ครั้งที่ ๔  เม่ือ ๓ - ๕ ก.ย. ๖๔



การส ารวจคุณภาพน้ าทะเลและน้ าผิวดินบริเวณ
เกาะยาวน้อยและเกาะยาวใหญ่ จว.พังงา

๓-๑๑  เมษายน ๒๕๖๔



การส ารวจความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้และแนวทางการใช้ประโยชน์บริเวณ                         
เกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่และหมู่เกาะข้างเคียง จังหวัดพังงา

กำรส ำรวจตำมเส้นทำงศึกษำธรรมชำติ
กล้วยไม้เด่น ได้แก่ เอื้องแปรงสีฟัน เอื้องมะลิ (หวำยตะมอย) เอื้องตะขำบจิ๋ว เอื้องตะขำบใหญ่ 

เอื้องสิงโต เอื้องกุหลำบกระเป๋ำเปิด 



การส ารวจความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้และแนวทางการใช้ประโยชน์บริเวณเกาะ 
ยาวน้อยเกาะยาวใหญ่และหมู่เกาะข้างเคียง จังหวัดพังงา

เอื้องแปรงสีฟัน
เอื้องตะขำบจ๋ิว เอ้ืองตะขำบใบใหญ่

Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f.
กล้วยไม้ในสกุลหวาย ดอกดอกทั้งปี                                      

ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ

Dendrobium acinaciforme
กล้วยไม้ในสกุลหวาย ดอกดอกทั้งปี                                   

ขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ

Dendrobium secundum (Blume) Lindl.

กล้วยไม้สกุลหวาย ดอกดอกช่วงกุมภาพันธ์-เมษายน

ขยายพันธ์โดยการแยกหน่อ

เอื้องมะลิ (หวำยตะมอย)



กิจกรรมการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช



กิจกรรมการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

เหลืองจันทบูร

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

หางกระรอก 

กะเรกะร่อนปากเป็ด 



กิจกรรมการอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช



การติดตามการเจริญเติบโต
และมอบกล้วยไม้เพชรหึง ณ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จว.ตราด  ๒๔ – ๒๖ ม.ีค.๖๔



การติดตามการเจริญเติบโตและมอบกล้วยไม้เพชรหึง
ณ นป.สอ.รฝ. ๔๙๑ เกาะหลีเป๊ะ ต.เกาะสาหร่าย  อ.เมือง จว.สตูล 

ระหว่างวันที่  ๖ – ๑๒ ก.ค.๖๔



การติดตามการเจริญเติบโตและมอบกล้วยไม้เพชรหึง
ณ ที่ว่าการอ าเภอคุระบุรี อ.คุระบุรี จว.พังงา  

ระหว่างวันที่  ๒๓ – ๒๘ ส.ค. ๖๔



การติดตามการเจริญเติบโตและมอบกล้วยไม้เพชรหึง
ณ หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด จว.ตราด

ระหว่างวันที่ ๑๓ –๑๘ ก.ย. ๖๔



หัวข้อวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ของ วศ.ทร.

ปี งป. ๖๔ – ๖๕ 

• การศึกษาและพัฒนาวิธีการเตรียมเม็ดบีดส์น้ ามันหอมระเหยสมุนไพรด้วยเทคนิค 

Encapsulation เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

• การศึกษาสารออกฤทธิ์เชิงชีวภาพของสารกลุ่มฟลาโวนอยส์ (Flavonoids) 

จากการสกัดสมุนไพรป่าชายเลน

เหงือกปลำหมอ ขลู่ โกงกำงใบใหญ่ เสม็ดทะเล



กิจกรรมศึกษา วิจัย ทรัพยากรที่ได้จากการส ารวจเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ

ด าเนินการทดลองการห่อหุ้มน้ ามันหอมระเหยสมุนไพรและการปลดปล่อยสารในยาหม่องสมุนไพร 

ได้แก่ น้ ามันกานพลู น้ ามันระก า น้ ามันยูคาลิปตัส น้ ามันตะไคร้  และน้ ามันเหงือกปลาหมอ



โครงการท่ีจะด าเนินการ ในปี งป.๖๕

ด าเนินการตามกรอบแม่บท อพ.สธ.ระยะ ๕ ปีที่ เจ็ด  (๑ ต.ค.๖๔ – ๓๐ ก.ย.๖๙) 
กลุ่มความมั่นคงทางทรัพยากรตามกิจกรรม ๔ ด้าน

การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
เก็บตัวอย่างน้ าผิวดิน น้ าทะเล 

และตะกอนดินเพื่อตรวจคุณภาพ

การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง
ทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื้อและศึกษาวิจัย

การน าทรัพยากรที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อไปปลูกคืนถิ่น

และติดตามความก้าวหน้า

การจัดแสดงนิทรรศการโครงการฯ 
ร่วมกับ อพ.สธ.และหน่วยงานที่

ร่วมสนองพระราชด าริ



(ร่าง) แผนการด าเนินงานโครงการ ในปี งป.๖๕



งบประมาณในการด าเนินงาน ปี งป.๖๕

การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติเกาะแสมสารและหมู่เกาะข้างเคียง
12%

การจัดซื้อพัสดุ ฯ
42%ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ฯ พื้นที่ภาค

ตะวันออก/ภาคใต้/อ่าวไทย/ทะเลอันดามัน

8%

การศึกษาวิจัยทรัพยากร
ทางชีวภาพเพื่อน ามาใช้

ประโยชน์
8%

การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อไป
ปลูกคืนถิ่นและติดตาม

ความก้าวหน้า
30%




