โครงการศูนยบริการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
ความเปนมา :
- พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระราชดําริเมื่อ พ.ศ. 2523และยังไมมีหนวยงานใดดําเนินการมากอน
- ดําเนินงานมาแลวตั้งแตป พ.ศ. 2523 แตมีพระราชดําริใหมเพิ่มเติม พ.ศ. 2528
- ทรงมีพระราชดําริ (พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว) กับนายพิศิษฐ วรอุไร ตําแหนงอาจารยและ
หัวหนาศูน ยบ ริการพัฒนาขยายพันธุ ไมด อกไมผลบานไร ฯ คนแรก สังกัด มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม สถานที่
พระราชทานพระราชดําริ บานโรงวัว ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เมื่อ พ.ศ. 2527
โดยสรุปประเด็นสําคัญดังนี้ “งานนี้เปนประโยชนถึงประชาชนอยางแทจริงใหขยายงานไปใหมากและ
หาคนให ม าช ว ยงานเพิ่ มขึ้ น ” พระราชกระแสรั บ สั่ ง นี้ พระราชทานหลั ง จากที่ไ ด เ ริ่ มงานครั้ ง แรกโดยรั บ
พระราชทานทรัพย เมื่อ พ.ศ. 2523 เพื่อทดลองขยายพันธุไมดอกไมผล และไดเริ่มทําแปลงสาธิตในหมูบาน ที่
บานไร หมูที่ 1 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จั งหวั ดเชีย งใหม ซึ่งตอมาไดตั้ งเป นโครงการชื่ อโครงการ
วา “ โครงการศูนยขยายพันธุไมดอกไมผล งานสาธิตฝกอบรม และสงเสริมอาชีพราษฎรตามพระราชดําริ”

ที่ตั้งของโครงการ :
โครงการนี้ดําเนินงานกับกลุมชาวบานเปาหมายในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาอาชีพดานไมดอกไมผล
และทํางานวิจัยและพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผล ในพื้นที่ตางๆ
1. สถานีวิจัยและฝกอบรมหลัก ตั้งอยูที่ หมูบานไร หมูที่ 1 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม พื้นที่ดําเนินการ 33 ไร
2. สถานีวิจัยและฝกอบรมยอย ตั้งอยูที่ หมูบานใหมดอนชัย หมูที่ 8 ตําบลยางคราม กิ่งอําเภอดอยหลอ
จังหวัดเชียงใหม พื้นที่ดําเนินการ 90 ไร
3. สํานักงานประสานงาน และงานวิจัยระดับหองปฏิบัติการ ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
4. งานพัฒนาอาชีพเกษตรดานไมดอกไมผล ดําเนินงานในพื้นที่ 6 จังหวัด
วัตถุประสงคโครงการ :
1. เพื่อใหมีไมดอกไมผลพันธุดีกระจายอยูตามหมูบานในชนบท หากมีความตองการหรือความจําเปนก็
สามารถขยายพันธุออกปลูกเปนจํานวนมากได

2. เพื่อชวยใหราษฎรมีความสามารถในการขยายพันธุไมดอกไมผล และอาจผลิตพันธุไมจําหนายเปน
อาชีพรองได
3. เพื่ออนุรักษพันธุไมดอกของไทย
4. เพื่อพัฒนาพันธุไมดอกที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของไทย
5. เพื่อใหมีงานวิจัยดานการพัฒนาพันธุ การขยายพันธุ การผลิต และการใชประโยชนจากไมดอกไมผล
เปาหมาย :
1. การพัฒนาการผลิตไมดอกไมผล
2. การพัฒนาพันธุไมดอกไมผล
3. การขยายพันธุไมดอกไมผลโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ และวิธีมาตรฐาน
4. พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรใหดีขึ้น
5. ฟนฟูสภาพแวดลอม
6. อนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรทางชีวภาพของประเทศ
คณะทํางานโครงการศูนยฯ ไดกําหนดใหจัดทําแผนแมบทระยะ 5 ป (พ.ศ. 2550-2554) โดยกําหนด
เปาหมายการดําเนินงานดังนี้
1 ดา นพัฒนาพันธุ ไมดอก จํ านวน 6 กลุ มพืชหลัก ไดแก แกลดิ โอลัส กระเจี ยวปทุมมา กล วยไม
ดาวเรือง บานชื่น และไมดอกประเภทหัวอื่นๆ
2 ดานงานวิจัย ดานการขยายพันธุพืช ดานสรีรวิทยาและเทคโนโลยีการผลิตตลอดจนการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยว และงานวิจัยดานการพัฒนาพันธุพืช
3 ดานติดตามผลและพัฒนาการดําเนินงานกลุมชาวบาน ซึ่งดําเนินการในชวงป 2523 - 2550 ใน
พื้นที่ 8จังหวัด ไดแก เชียงใหม พะเยา พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย กาฬสินธุ มหาสารคาม และชุมพร
4 ดานสนับสนุนงานขยายผลสูราษฎร ในพื้นที่หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ และโครงการตามพระราชดําริตางๆ ตามที่ไดรับการประสานงาน
5 ดานขยายพันธุพืชพันธุดี ในแปลงและหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อใชในการสนับสนุนงาน
สงเสริมอาชีพ
6 ดานวิจัยการใชประโยชนจากพืชพื้นเมืองบางชนิด ดําเนินงานรวมกับโครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
7 ด า นการบริ ห ารจั ด การทั่ ว ไป เช น การพั ฒ นาบุ ค ลากร การพั ฒ นาสถานี วิ จั ย การเผยแพร
ประชาสัมพันธ เปนตน

นโยบาย
1. นโยบายดานการพัฒนาพันธุพืช
1.1 พัฒนาพันธุไมดอกที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศไทย และมีศักยภาพในตลาดโลก โดยเนนพืชประเภทหัว
1.2 พัฒนาพันธุไมดอกที่มีถิ่นกําเนิดนอกประเทศไทยเพื่อใหไดพันธุที่เหมาะกับสภาพของไทย

1.3 รวมมือกับองคกรอื่น เพื่อพัฒนาพันธุไมผล โดยเนนการรวบรวมพันธุไมผลของไทย
1.4 รวบรวมพันธุพ ืชอื่นตามความเหมาะสมและจําเปนเพื่อนํามาใชประโยชนใหเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ อันจะนําไปสูเปาหมายหลักของศูนยฯ
2. นโยบายดานการขยายพันธุพืช
2.1 ศูนยฯ จะศึกษาและพัฒนาวิธีการขยายพันธุไมดอกไมผลเปนหลัก
2.2 ศูนยฯ จะศึกษาวิธีการขยายพันธุพืชอื่น ๆ ที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ใหความสนใจ
3. นโยบายดานการบริการประชาชนเกี่ยวกับการขยายพันธุไมดอกไมผล
3.1 ศูนยฯ จะใหบริการเกี่ยวกับการขยายพันธุไมดอกไมผลแกประชาชนที่เปนเกษตรกร และ
เยาวชนที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในลักษณะการรวมกลุม โดยประสานการปฏิบัติกับองคกรตาง ๆ
ควบคูกับการดําเนินงานโดยศูนยฯ เอง
3.2 ศูนยฯ จะใหการสนับสนุนพันธุไมดอกไมผลแกเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติที่รายแรง
4. นโยบายดานการตลาด
ศูนยฯ จะใหการสนับสนุนกลุมฯ ที่ผลิตพันธุไมดอกไมผล ไดทราบขอมูลการตลาดของพืชนั้นๆ

ระยะเวลาดําเนินงาน :
จนกวาจะหมดความจําเปนดานการพัฒนาอาชีพ และฝกเทคโนโลยีแกราษฎรในถิ่นทุรกันดาร และ
พัฒนาพันธุไมดอกไมผลใหเปนของประเทศเอง
งบประมาณ :
งบปกติ จํานวน 5,758,360 บาท
แนวทางการดําเนินงาน
1. แนวทางการดําเนินงานของศูนยฯ เกี่ยวกับการเลือกพื้นที่เปาหมาย
1.1 เปนพื้นที่ที่อยูในที่แลงดินเลว
1.2 เปนพื้นที่ที่ขาดแคลนไมดอกไมผลพันธุดี
1.3 เปนพื้นที่ที่อยูติดปาที่ควรอนุรักษ
1.4 เปนพื้นที่ที่องคกรของรัฐยังมิไดเขาไปพัฒนาดานการขยายพันธุไมผลไมดอกอยางเขมขน
1.5 เปนพื้นที่ที่อยูใกลชายแดน และจําเปนตองพัฒนาใหเกิดความมั่นคง
1.6 เปนพื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติรายแรง
2. แนวทางการดําเนินงานของศูนยฯ เกี่ยวกับเกษตรกรในพื้นที่เปาหมาย
2.1 ศูนย ฯ สนับสนุนใหเกษตรกรรวมกลุมเพื่อการปลู กไมดอกไมผ ลสํ าหรั บขยายพันธุ โดยมี
ผลผลิตที่เปนดอกหรือเปนผล เปนผลพลอยไดและเรียกกลุมดังกลาววา "กลุมชาวบาน" หรือ "กลุมแมบาน"
2.2 การปลูกไมดอกไมผลนั้น ศูนยฯ สนับสนุนใหกลุมชาวบานปลูกในแปลงที่ตอเนื่องกัน แตใน
บางพื้นที่อาจสนับสนุนใหปลูกไมผลกระจายกันไปในแปลงของสมาชิกกลุมฯ แตละคน

2.3 ศูนยฯ จัดวิทยากรของศูนยฯ ใหคําแนะนําและฝกเทคโนโลยีดานการขยายพันธุพืชแกกลุม
ชาวบาน ในกรณีที่ศูนยฯ ปฏิบัติรวมกับองคกรอื่น ศูนยฯ อาจขอใหองคกรที่ศูนยฯ รวมงานดวย รับผิดชอบ
ดานการฝกเทคโนโลยีบางสวน
2.4 การจําหนาย หัวพันธุ กิ่งพันธุ หรือตนพันธุของกลุมชาวบาน ศูนยฯ สนับสนุนใหรวมกันจําหนาย
3. แนวทางการดําเนินงานของศูนยฯ เกี่ยวกับการรวมงานกับองคกรอื่น เพื่อพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรดานไมดอกไมผล
3.1 ศูนยฯ รับขอเสนอหรือการรองขอจากองคกรตาง ๆ ที่เขาไปชวยเกษตรกรในการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมดานไมดอกไมผล มาพิจารณา หากเห็นวาพื้นที่นนั้ ๆ มีลักษณะสอดคลองกับ
หลักเกณฑ การเลือกพื้นที่เปาหมายของศูนยฯ แลว ศูนยฯ ก็จะเขาไปรวมงานดวย
3.2 ศูนยฯ เขาไปรวมงานกับองคกรอื่นโดยการสนับสนุนในดานพันธุไมดอกไมผลที่ศูนยฯ มีขีด
ความสามารถเปนหลัก และอาจใหการสนับสนุนในเชิงวิชาการตามความจําเปน
3.3 ศูนยฯ จะรวมกับองคกรที่ศูนยฯ รวมมือดวย ติดตามผลการดําเนินงานตามโอกาสอันควร
เพื่อจะไดประเมินการสนับสนุนในชวงตอไป
4. แนวทางการดําเนินงานของศูนยฯ เกี่ยวกับการพัฒนาพันธุไมดอกไมผล
4.1 ศูนยฯ เขาไปสํารวจ อนุรักษ และรวบรวมพันธุไมดอกในพื้นที่ตาง ๆ นําเขามาศึกษา
ความ เปนไปไดของการใชพันธุไมนั้น ๆ ในเชิงธุรกิจ
4.2 ศูนยฯ ดําเนินการพัฒนาพันธุไมที่มีศักยภาพสูงโดยการผสมพันธุเปนสวนใหญและบางสวน
ใชวิธีการทําใหกลายพันธุ นําผลที่ไดมาคัดเลือกแลวขยายพันธุเพื่อทดสอบและศึกษาดานการผลิตตอไป
4.3 ในกรณี ของไมดอกที่มีถิ่นกําเนิดนอกประเทศไทย ศูนยฯ ทําการผลิตพันธุขึ้นใหมให เหมาะ
กับสภาพของไทย
4.4 ในกรณีของไมผลของไทย ศูนยฯ จะรวมมือกับองคกรอื่น เชน กรมสงเสริมการเกษตร
รวบรวมพันธุดีของไมผลจากแหลงตางๆ แลวจะขอรับความรวมมือกับองคกรอื่น เชน กรมวิชาการเกษตรเพื่อ
ทดสอบพันธุในพื้นที่ตางๆ หรือเผยแพรพันธุดีที่ไดรับการทดสอบแลว
5. แนวทางการดําเนินงานของศูนยฯ เกี่ยวกับการขยายพันธุไมดอกไมผล
5.1 ศูนยฯ พยายามนําวิธีการเลี้ยงเนื้อเยื่อเขามาทําใหไมผลพันธุดี ที่มีปญหาดานโรคใหปลอด
จาก โรคแลวเพิ่มปริมาณใหไดตนพันธุแข็งแรง จํานวนมากพอที่จะสงใหกลุมเยาวชน หรือกลุมชาวบานในพื้นที่
เปาหมายเพื่อนําไปขยายพันธุโดยวิธีการมาตรฐานตอไป
5.2 ศูนยฯ สงสายตนของไมดอกพันธุใหม ใหกลุมชาวบานในพื้นที่เปาหมายนําไปขยายพันธุ
โดยวิธีการมาตรฐานแลวให กลุมฯ จําหนายตอไป

ผลการดําเนินงาน :
1. แผนงานพัฒนาอาชีพเกษตร (โครงการตอเนื่อง)
ศู น ย บ ริ ก ารการพั ฒ นาขยายพั น ธุ ไ ม ด อกไม ผ ลฯ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ร ว มกั บ หน ว ยงานร ว ม
ดําเนินการไดติดตามผลการผลิตไมดอกไมผลของกลุมชาวบานภายใตการดําเนินงานของโครงการฯ พรอมทั้ง
แนะนํ า การแก ไ ขป ญ หาและถ า ยทอดเทคโนโลยี ผลิ ต ไม ด อกไม ผ ล แก ก ลุ ม ราษฎร จํ า นวน 40 กลุ ม ใน
พื้นที่ 6 จังหวัด รวม 5,031 ไร มีรายไดซึ่งกลุมชาววบานได ดําเนิน การจําหนายเองรวม 19,115,550 บาท
(ขอมูลถึงเดือน สิงหาคม 2547 ผลผลิตของหลายกลุมไมผลเพิ่งเริ่มเก็บเกี่ยวได) ทําใหราษฎรมีความเปนอยู
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
2. แผนพัฒนาพันธุไมดอก
นักวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และของศูนย ไดทําการพัฒนาพันธุพืชเปาหมาย คือ แกลดิโอลัส
พืชกลุมกระเจียว และไมดอกเมืองรอนอื่น ขณะนีอ้ ยูระหวางทดสอบพันธุใหม
3. แผนงานวิจัย และพัฒนาขยายพันธุ และเทคโนโลยีการผลิตไมดอกและพืชพื้นเมือง
นักวิ ชาการของมหาวิ ทยาลั ยเชีย งใหม และของศูน ย ไดทําการวิจั ย และพัฒนาขยายพันธุ ไมดอก
และพืชพื้นเมือง ทําใหสามารถขยายพันธุแกลโอดิลัส พันธุขยายยากได 6 พันธุ และไดวิธีเบื้องตนสําหรับการ
ขยายพันธุพืชพื้นเมือง 2 ชนิด นอกจากนี้ยังไดศึกษาเทคโนโลยีการผลิตกลวยไมดินเอื้องใบหมาก และการ
ผลิตปทุมมาในน้ํายา
4. แผนงานอนุรักษ และใชประโยชน
สามารถขยายพั น ธุ ก ล ว ยไม ดิ น ซึ่ ง ขยายพั น ธุ ย ากได 2 ชนิ ด ในป ง บประมาณนี้ นั ก วิ ช าการจาก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับนักวิชาการศูนยฯ และกองทัพภาคที่ 3 ไดอนุรักษพันธุรองเทานารีอินทนนท
ภายใตโครงการอนุรักษพันธุรองเทานารี อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปนโครงการตอเนื่อง และได
ริเริ่มสงเสริมใหราษฎรปลูก จํานวน 3ราย
หนวยงานหลัก/ผูประสานโครงการ :
- ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ผูชวยศาสตราจารย ดร. โสรยา รวมรังษี ตําแหนง ผูอํานวยการศูนยบริการพัฒนาขยายพันธุไม
ดอกไมผลบานไร โทรศัพท 0-5321-3760 หรือ 0-53944-043 โทรสาร 0-5321-4092
หนวยงานรวมโครงการ :
1.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
3. สหกรณวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
4. นิคมสหกรณศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย
5. อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม
ผลที่คาดวาจะไดรับ :
ประโยชนทางสังคม
1. ชวยแกไขปญหาดานการผลิตไมดอกไมผลของกลุมชาวบานเดิมใหมีความรูในการประกอบ
อาชีพเพิ่มขึ้น
2. กลุมชาวบาน(เดิม) ในโครงการสามารถพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน
3. รูจักการทํางานแบบรวมกลุม ทั้งดานการผลิต การจําหนาย การทําบัญชี และการพึ่งตนเองในที่สุด
4. ประเทศมีพันธุที่พัฒนาใหม และวิธีการผลิตที่เปนของประเทศเอง

ประโยชนดานสิ่งแวดลอม
1. สภาพแวดลอมไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น
2. การใชที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ดินและน้ําไดรับการอนุรักษมากขึ้น
ประโยชนทางดานจิตวิทยา
1. ราษฎรมีสภาพความเปนอยูดีขึ้น
2. เปนประโยชนดานความมั่นคงของประเทศ
ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไข :
พื้นที่กลุมชาวบานบางกลุมประสบปญหาน้ําไมพอใช และบางกลุมมีปญหาน้ําทวมซ้ําซาก

