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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต 
เข้าร่วมสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559–  
30 กันยายน 2564) โดยทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ได้ดําเนินการออก
ประกาศที่ อพ.สธ. 105/2560 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ    และประกาศท่ี อพ.สธ. 88/2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      และ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มีคําสั่งที่ ๐๐๘๓๗/๒๕๖๑ (๐๑) แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง   

  แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฯ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ฉบับน้ี  จัดทําขึ้นเพ่ือใช้
เป็นกรอบการดําเนินงานสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ   
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2564)   โดยมีการปรับปรุงเพ่ิมเติม
โครงการที่เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามมติคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ในคราวประชุมครั้งที่  
4 / 2561 เมื่อวันที่ 21  สิงหาคม  2561    สุดท้ายน้ีขอขอบคุณ อพ.สธ.  ผู้บริหาร คณาจารย์  นักวิจัย และ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  อันจะนําไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติอย่างย่ังยืนต่อไป 
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บทนํา 
 

 เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 มีพระราชดําริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และ
ผู้อํานวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้ดําเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และดําเนินการ
เป็นธนาคารพืชพรรณ   โดยมอบให้โครงการส่วนพระองค์ฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดําเนินการ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ 
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เป็นผู้อํานวยการ อพ.สธ. และประธานคณะกรรมการ อพ.สธ. 
 อพ.สธ. จึงดําเนินงานสนองพระราชดําริตามแนวทางพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย และ
ตามกรอบแผนแม่บทที่วางไว้ 

พระราชทานแนวทางการดําเนนิงาน 
 การปกปักพนัธุกรรมพืช 

1) มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผ่านไปทางจังหวัดนนทบุรี ทอดพระเนตรเห็นพันธ์ุไม้ 
เก่า ๆ อยู่มาก     เช่น ทุเรยีนบางพันธ์ุ อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่ แต่สวนเหล่าน้ีจะเปลี่ยนสภาพไป  
จึงทรงห่วงว่าพันธ์ุไม้เหล่าน้ีจะหมดไป 

2) ทรงให้สํารวจขึน้ทะเบียนรหัสต้นพืชที่ขึ้นอยู่เดิมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
และให้วัดพิกัดตําแหน่งของพืชต่าง ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

3) ทรงให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่
เกาะละวะ จังหวัดพังงา 

4) ทรงให้อนุรักษ์ต้นหว้าใหญ่ในบริเวณวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นต้นหว้าที่ขึ้นอยู่ที่น่ัน
ก่อนก่อสร้างวัง 

การสํารวจเก็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช 
1) ตามเกาะต่าง ๆ มีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยังไม่มีผู้สนใจเท่าไร จึงน่าจะมีการสํารวจพืชพรรณตามเกาะ

ด้วย 
2) ทรงให้รวบรวมพันธุกรรมหลายชนิด 
3) มีรับสั่งให้ดําเนินการศึกษาทรัพยากรบนเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงโดยให้ดําเนินการต้ังแต่ยอด

เขาจนถึงใต้ทะเล 
การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
1) พระราชทานแนวทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยควรอนุรักษ์พันธ์ุที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย 
2) สร้างธนาคารพืชพรรณสําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเย่ือ 
3) ทรงให้มีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไว้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

จังหวัดนราธิวาส 
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพชื 
1) เมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์อย่างไร และกไ็ด้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่าง ๆ ก็ยังเห็นว่ามี

หน่วยงานทั้งหน่วยงานของรัฐและของเอกชน ทั้งเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการ
เกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเก่ียวกับเร่ืองของพืช เหตุผลที่ศึกษาพืชพรรณเพราะถือว่าง่าย
กว่าการศึกษาอย่างอ่ืน ศึกษาว่าพืชกี่ชนิด ทั้งเรื่องช่ือของพืชชนิดต่าง ๆ เรื่องงานอนุกรมวิธานก็
ศึกษากันหลายแห่ง จึงน่าจะมีการรวบรวมว่าแต่ละสถาบันน้ันได้ทํางานในส่วนของตนอย่างไร 
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ตัวอย่างเช่น พืช ก็ได้ศึกษาในส่วนที่แต่ละแห่งได้รวบรวมน้ัน ช่ือต่างหรือซ้ํากันอย่างไร เพ่ือท่ีจะได้
รวมกันว่าประเทศเรามีอะไรบ้าง 

2) ศึกษาคุณค่าทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหล่าน้ันมีอะไรบ้าง และได้มีการวิเคราะห์พิษภัยของพืช
เหล่าน้ันไว้ด้วย เดิมเท่าที่คดิก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องพิษภัย จากการวิจัยของนักวิชาการก็ได้ทราบว่า
มีพืชพ้ืนบ้านบางอย่างที่รับประทานกันอยู่ซึง่มีพิษบ้าง ถ้าบริโภคกันในสว่นที่เห็นท้องถิ่นก็อาจไม่เป็น
พิษภัยมาก การส่งเสริมเป็นโครงการขึ้นมาแล้ว ก็จะมีการขยายพันธ์ุเป็นจํานวนมาก และก็
รับประทานอย่างน้ีซ้ํา ๆ ซาก ๆ ซึ่งจะมีอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง และพืชน้ีจะเป็นประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจได้อีก ถ้าทราบสรรพคุณและนํามาใช้ในส่วนที่ขยายพันธ์ุแล้วไม่เป็นอันตราย การขยายพันธ์ุ
จะเป็นการช่วยในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเพ่ิมขึ้น แต่ต้องไม่ละเลยในเรือ่งของ
วิชาการ 

ศูนย์ข้อมูลพนัธุกรรมพืช 
1) ทรงให้ทําศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงลักษณะของพืช

ออกมาเป็นภาพสีได้ เพ่ือความสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า 
2) ทรงให้ดําเนินการเช่ือมข้อมูลกันระหว่างศูนย์ข้อมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ กับศนูย์

ข้อมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา 
3) ทรงให้ดําเนินการทําฐานข้อมูลพรรณไมแ้ห้ง โดยการบันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึกลงแผน่ 

photo CD และเมื่อแล้วเสร็จใหท้ําสําเนาให้หน่วยงานน้ัน ๆ 
4) ทรงให้หาวิธีดําเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่าง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกนั

ได้ 
5) อยากจะทําฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใช้ในการค้นคว้าได้ด้วยกัน คิดว่าทําฐานข้อมูลใน

คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้การเรียนช่ือพืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้ 
6) เพ่ือเป็นสื่อในระหว่างสถาบันต่าง ๆ บุคคลต่าง ๆ ทีท่ําการศึกษาให้สามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน 

เพ่ือให้การศึกษาไม่ซ้ําซ้อน สามารถที่จะดําเนินการไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ทางวิชาการได้ 
7) ฐานข้อมูลทางด้านพืชในหน่วยงานต่าง ๆ น้ัน มีหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ มีพืชที่นักวิชาการ นักวิจัย 

และนักพฤกษศาสตร์รุ่นแรก ๆ ได้เก็บตัวอย่างพรรณพืชแห้งเก็บไว้เป็นเวลาเกือบจะร้อยปีแล้ว 
ตัวอย่างพรรณไม้เหล่าน้ีเป็นสิง่ที่มีค่าสูง จะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาแต่ว่าของต่าง ๆ เหล่าน้ี 
ย่อมเก่าแก่ไปตามกาลเวลาจะเสียหายอย่างน่าเสียดาย แต่สมัยน้ีเรามีเทคโนโลยีที่จะรักษาสิ่งเหล่าน้ี
เพ่ือให้นักวิชาการได้ศึกษา ก็ขอให้ช่วยกันทําโครงการถ่ายรูปและถ่ายข้อมูลพรรณไม้ เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูล แต่การเก็บฐานข้อมูลไว้แห่งเดียวอาจสูญหายได้ก็มีความคิดกันว่าจะให้หน่วยงานต่าง ๆ 
ช่วยกันเก็บ หากที่หน่ึงเกิดเหตุเสียหายไปก็จะได้มีข้อมูลเอาไว้ไม่สูญหายไปจากประเทศไทยหรือจาก
โลกน้ีไปหมด ฐานข้อมลูน้ีเป็นของมีค่าต้องช่วยกันดูแลให้ดี และผู้ที่จะมาใช้ให้ถูกต้องให้เป็น
ประโยชน์แก่ประเทศไทยแก่มนุษยชาติต่อไป 

8) ให้ระมัดระวังในการนําข้อมูลพืชพรรณท่ีหากยากในประเทศไทยลงเว็บไซต์ อาจทําให้ชาวต่างชาติ
นําไปศึกษาและอ้างว่าเป็นของตนเองได้ 
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การสรา้งจิตสาํนึก 
1) พระราชทานแนวทางการสอนและอบรม ให้เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชควรใช้วิธี

ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณและเกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์
ต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมท่ีให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิด
อันตรายแก่ตนเอง จะทําให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว 

2) พระราชทานแนวทางดําเนินงานเก่ียวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยควรให้เด็กหัดเขียนตําราจาก
สิ่งที่เรียนรู้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการนําต้นไม้มาปลูกเพ่ิมเติมให้เด็กรู้จักน้ัน ต้องไม่มีพืช
เสพติด 

3) ควรนําตัวอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชด้วยเพราะในจังหวัดตาก มีหิน แร่ อยู่มาก
ชนิด 

4) ทรงให้หาวิธีการท่ีจะทําให้เด็กสนใจในพืชพรรณต่าง ๆ และเกิดความสงสัยต้ังคําถามตนเองเก่ียวกับ
พืชพรรณท่ีตนสนใจน้ัน ซึ่งจะนําไปสู่การศึกษาทดลอง ค้นคว้าวิจัยอย่างง่าย ๆ ที่โรงเรียนทีไ่ม่มี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนักก็สามารถดําเนินการได้ หากอาจารย์ในโรงเรียนต่าง ๆ ทําได้ดังน้ีก็
จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด 

5) เร่ืองที่จะสอนให้นักเรียนหรือเด็กมีความรู้และมีความรักในทรัพยากรคือ การรักชาติ รักแผ่นดิน ทาํ
ได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ โดยนอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มใีนธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย ๆ 
น้ันก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่าง ๆ ได้หลายอย่าง วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ไม่ต้องหา
ของอ่ืนให้เป็นตัวแบบ หรือในเร่ืองภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะทําให้เร่ืองการเขียนรายงานทําให้
หัดเขียนหนังสือหรืออาจแต่งคําประพันธ์ในเร่ืองของวิชาการท้องถิ่นเป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ท้องถิ่น นอกจากความรู้ที่เป็น
มาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว แม้แต่ตําราก็มีการส่งเสริมให้ครูอาจารย์ในท้องถิ่นได้รวบรวมความรู้
หรือได้แต่งข้ึนในระยะนี้ เทา่ที่เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่นมา
บ้าง แต่ในด้านของธรรมชาติน้ันยังมีค่อนข้างน้อย การอนุรักษ์ทรพัยากรน้ันไม่ใช่เฉพาะให้เด็ก
นักเรียนปลูกป่าหรือว่าให้อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามให้ออกไปดูข้างโรงเรียนว่าที่
น่ันมีอะไรอยู่ และต้นไม้น้ันช่ืออะไร เป็นอะไร พืชพรรณหลายอย่างซึ่งก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในส่วนกลาง 
ในท้องถิ่นน้ันก็มีช่ือพ้ืนเมือง แต่พอเอาเข้าจริง แมแ้ต่ช่ือวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีใคร่แน่ใจว่าช่ืออะไร ก็
นํามาศึกษา 

6) ด้านสาระที่จะต้องใช้เป็นการสอนต้องปรับปรุงให้ใหมท่ันเหตุการณ์อยู่เสมอ ดังที่ทอดพระเนตรที่
โรงเรียนสตรีภูเก็ต และควรมงีานวิจัยอย่างต่อเน่ือง 

 
(หมายเหตุ: ขอ้มูลจากเอกสารแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีทีห่้า (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2559) 
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แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงาน 
ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปทีีห่ก 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 

 
ข้อมูลจาก : โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท อพ.สธ ระยะ 5 ปีท่ีหก  

(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) 
 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานตาม
แผนแม่บท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมีกิจกรรม 8 กิจกรรมท่ี
อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   
 โดยท่ี อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานในกิจกรรม
ต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะในส่วนของ
หน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน เช่น พื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการ
และขั้นตอนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและงบประมาณใน
การด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ าปี/โครงการ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไป
ยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปัก
ทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าธรรมชาติด้ังเดิมท่ีปกปักรักษาไว้ โดยมีกิจกรรมท่ี
ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และ
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1.เพื่อปกปักรักษาพื้นท่ีป่าธรรมชาติของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท้ังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนท่ีมีพื้นท่ีป่าด้ังเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ี แต่จะต้องเป็นพื้นท่ี
นอกเหนือจากพื้นท่ีของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือจะต้องไม่เป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหา
กับราษฎรโดยเด็ดขาด 
 2. เพื่อร่วมมือกับกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยท่ีกรมฯ น าพื้นท่ีของกรมฯ 
มาสนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 
  ตัวอย่างพื้นท่ีของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พื้นท่ีป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พื้นท่ีป่าท่ีชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พื้นท่ีป่าของสถาบันการศึกษา พื้นท่ีป่าของสวน
สัตว์ พื้นท่ีป่าของเขื่อนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื้นท่ีป่าของภาคเอกชนท่ี
ร่วมสนองพระราชด าริ เป็นต้น 

6



2 

แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 โดยการด าเนินงานในพื้น ท่ีปกปักทรัพยากร ซึ่ง ท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน /
คณะอนุกรรมการ/คณะท างาน อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด ารินั้น ๆ โดย อพ.สธ. สามารถเป็น
ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชด าริ สนับสนุนบุคลากร /
นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
 1. การท าขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากร   
 2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีของ หน่วยงานท่ีร่วม
สนองพระราชด าริ 
 3. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่นสัตว์ 
จุลินทรีย์  
 4. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุ ต่าง ๆ คุณภาพน้ า 
คุณภาพอากาศ เป็นต้น  
 5. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพและ
ทรัพยากรชีวภาพในพื้นท่ี 
 6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีสถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  ใน
ระดับหมู่บ้าน ต าบล สนับสนุนให้ประชาชนท่ีอยู่รอบ ๆ พื้นท่ีปกปักทรัพยากร เช่นมีกิจกรรมป้องกันไฟป่า 
กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร เป็นต้น 

ข้อมูลท่ีได้น ามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นท่ีขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือ
เอกชนท่ีเข้าร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
หมายเหตุ 
1. ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมท่ี 5 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
2. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื้นท่ีเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานในกิจกรรมนี้ 
3. พื้นท่ีท่ีน ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการน าพื้นท่ีนั้นเข้ามาน้อม เกล้าฯ ถวาย 
เพื่อให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื้นท่ีท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานนั้น ๆ ท่ีเป็น
เจ้าของ แต่ใช้แนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้น ๆ มีนโยบายใน
การด าเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พื้นท่ีปกปักทรัพยากร เพื่อใช้ในกิจกรรมอื่น ๆ ทางหน่วยงานสนอง
พระราชด าริฯ นั้น ๆ สามารถด าเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีท่ีเป็นพื้นท่ีล่อแหลมต่อการ
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนด าเนินการเปล่ียนแปลง 
 ส าหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน/นักศึกษา/นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน 
หมู่บ้าน ในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  
เป้าหมาย 
 1. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นท่ี ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื้นท่ีท่ีทราบแน่ชัดว่าก าลังจะเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากป่า
กลายเป็นสวน พื้นท่ีตามเกาะต่าง ๆ ท่ีจะกลายสภาพเป็นพื้นท่ีท่องเท่ียว พื้นท่ีท่ีเร่งในการสร้างถนนและ
ส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ให้พิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลางด าเนินงานในแต่ละพื้นท่ีเป็นส าคัญ 
 2. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื้นท่ี ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  
อาจจะก าลังเปล่ียนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นคนละกับพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช/ทรัพยากรดังในกิจกรรมท่ี 1  
 โดยท่ี อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมส ารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายใน
การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ 
อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ท้ัง
ในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพื้นท่ีเป้าหมายเดิมให้
แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลาง
ด าเนินงานในพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ  สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ ท้ังพื้นท่ี แต่อาจเริ่มต้นในพื้นท่ีท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงจากการพัฒนาหรือล่อแหลมต่อการเปล่ียนแปลงก่อนเช่น พื้นท่ีก าลังจะสร้างอ่างเก็บน้ า สร้าง
ศูนย์การค้า พื้นท่ีสร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พื้นท่ีสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พื้นท่ีท่ีก าลังถูกบุก
รุก และในพื้นท่ีอื่น ๆ ท่ีจะถูกพัฒนาเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิม 
 2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพื่อเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
 3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ส าหรับพืชสามารถเก็บเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษาหรือมีการเก็บในรูป
เมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพื่อไปปลูกในท่ีปลอดภัย การเก็บ ช้ินส่วนพืชท่ีมีชีวิต (เพื่อ
น ามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ) และส าหรับทรัพยากรอื่น ๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) สามารถเก็บ
ตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ในกิจกรรมท่ี  3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

หมายเหตุ 
ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี้ สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล

ในกิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และน าทรัพยากรท่ีเก็บรวบรวมได้ไปด าเนินงานในกิจกรรมท่ี 3 
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  
 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อน าทรัพยากรท่ีมีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพิ่มปริมาณเพื่อน ามาใช้ประโยชน์  จากพื้นท่ีใน
กิจกรรมท่ี 1 และกิจกรรมท่ี 2 ท าการคัดเลือกมาเพื่อด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่อง  โดยการน าพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูก เล้ียง และขยายพันธุ์เพิ่มในพื้นท่ีท่ีปลอดภัย เรียกว่าพื้นท่ีปลูกรักษา
ทรัพยากร 
 2. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นท่ีเแหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื้นท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ (ex situ)ท้ังในแปลง
เพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท่ี
มีอยู่ 6 ศูนย์ท่ัวประเทศ พื้นท่ีศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร สวนสัตว์ฯ พื้นท่ีจังหวัด  พื้นท่ี
สถาบันการศึกษาท่ีน าเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  เป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ป่าชุมชนท่ีร่วม
สนองพระราชด าริและยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ด เนื้อเยื่อ และสารพันธุกรรมในห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ  รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพันธุกรรม 
หรือ ดีเอ็นเอ และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่    
 โดยท่ี อพ.สธ. ด าเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
เช่น จังหวัดต่าง ๆ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ  กรม
วิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ ก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเ ก็บรวบรวม
ทรัพยากร  ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ท้ังในเรื่องวิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพื้นท่ีเป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล าดับ
แรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพื้นท่ี
รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นท่ี ซึ่งท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 

1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช มี
แนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพื้นท่ีและสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช งาน
ปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนท่ีต้นพันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรม 

2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

3. การเก็บรักษาท้ังในรูปของเมล็ด ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว  ในรูปของธนาคารพันธุกรรม  
ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์ 

4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเช้ือ ศึกษา
สูตรอาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในระยะส้ัน ระยะกลาง ระยะยาว และใน
ไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ  

5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ 
การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น  

6. การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

 
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ        

ให้ด าเนินการให้มีสถานท่ีเพาะเล้ียงหรือห้องปฏิบัติการท่ีจะเก็บรักษา เพาะพันธุ์/ขยายพันธุ์ตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 
 
หมายเหตุ 
  ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรม
ท่ี  5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป  
 

2. กรอบการใช้ประโยชน์ 
 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ใน 
อพ.สธ. ท้ังในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื้ออ านวย
ประโยชน์ต่อกัน รวมท้ังพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุ
จุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ  โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากร กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีส ารวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาไว้ จากกิจกรรมท่ี 1-3  

2. เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  มีการวางแผนและด าเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ 
น าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริ และมีแนวทางน าไปสู่การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน   
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

โดยท่ี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และท าหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการด าเนินงาน
ด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตร 
กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ  โดยก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาติในดิน คุณสมบัติของน้ า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิดพันธุกรรมด้ังเดิม
ของพืชนั้น ๆ 
 2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพท่ี
คัดเลือกมาศึกษา  
 3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญ เช่น รงควัตถุ กล่ิน สารส าคัญต่าง ๆ ใน
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ ท่ีเป็นเป้าหมาย 
 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืชท่ีไม่
เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในพันธุกรรมพืชท่ีไม่ เคยศึกษามาก่อน รวมถึง
การศึกษาการเล้ียงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลผลิตตามท่ีต้องการ  
 5. การศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์  
เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 6. การจัดการพื้นท่ีท่ีก าหนดเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ตัวอย่าง  
เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกท้ังศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถ
ใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.  
 ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จัดต้ังศูนย์เรียนรู้  อนุรักษ์  พัฒนา  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ อพ.สธ. เริ่มด าเนินการใน 6 ศูนย์ 
ของ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ 
  1) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  
  2) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
  3) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง  
อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

  4) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื้นท่ีสนองพระราชด าริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพ
ไทย) 
  5) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พื้นท่ีสนองพระราชด าริของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 
  6) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
(พื้นท่ีสนองพระราชด าริของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นท่ีสนองพระราชด าริของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์) 
 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
เป้าหมาย 

1. เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศ โดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การอนุรักษ์  และ
การใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้ังสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น  ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อพ.สธ. โดยท าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นฐานข้อมูลและมีระบบท่ีเช่ือมต่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 
โดยเช่ือมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  

2. เพื่อให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั้น เป็นข้อมูลเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และทรัพยากรต่าง ๆ 
โดยท่ี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา  แต่งต้ังคณะท างาน ประสานงาน ร่วมมือ  พัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ ก าหนดรูปแบบ
ในการท าฐานข้อมูล โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 1. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม
ส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการ
ส ารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์  

2. น าข้อมูลของตัวอย่างพืชท่ีเก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริองค์กรอื่น เช่น 
กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 

3. น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูกรักษา 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เพื่อการประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
พันธุ์พืชและทรัพยากรอื่น ๆ 
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แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ   มีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจเก็บ
รวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผน
ด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เพื่อให้
สามารถเช่ือมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวาง อาจผ่านทางเว็บไซต์ ท่ีมีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล 
 5.หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพื่อขอพระราชทานข้อมูลนั้น ๆ และขึ้นอยู่
กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้
ด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน) 
 
กิจกรรมที่  6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 เป็นกิจกรรมท่ีน าฐานข้อมูลจากกิจกรรมท่ี 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
จุลินทรีย์ ฯลฯ 
 โดยท่ี อพ.สธ.มีหน้าท่ีประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เช่น
ในเรื่องของพืช มีการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพื่อเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนาพันธุ์
ระยะยาวและน าแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อมีพระ
ราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมท่ีคัดเลือก ให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อมน า ไปปฏิบัติ 
พันธุ์พืช/สัตว์/ชีวภาพอื่น ๆ ท่ีอยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื้นเมืองต่าง ๆ ท่ีสามารถวางแผน
น าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพื้นท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทย โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา 
ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน 
พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
นั้น ๆ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
 1. จัดประชุมคณะท างานทรัพยากรต่าง ๆ คัดเลือกพันธุ์พืชท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการ
วางแผนพัฒนาพันธุ์เพื่อการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 2. ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรท่ีคัดเลือกแล้ว เพื่อให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุง
พันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย   
 3. ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อม ในการพัฒนาพันธุ์ทรัพยากรต่ าง ๆ  เช่นพัฒนา
พันธุกรรมพืช  ด าเนินการพัฒนาพันธุ์พืช และน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป 
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 4. ด าเนินการขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชด้ังเดิม เพื่อประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย 
 
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอื่น ๆ 

มีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 
 

3. กรอบการสร้างจิตส านึก 
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป ได้มี

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมท่ีด าเนินงานได้แก่ 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  และกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่  7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1.เพื่อให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรท้ังสามฐาน ให้
รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมีความส าคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากร
ของประเทศอย่างยั่งยืน 
 2. เพื่อให้หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพื่อน าแนวทางการสร้างจิตส านึกใน
การรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 โดยท่ี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริให้ด าเนินการในกิจกรรมนี้ โดย
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่าน
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ 
   
แนวทางการด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปล่ียนแปลงของโลก 
  1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตส านึก
ให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร   ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็น
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สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาท่ี อพ.สธ. โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการสมัครได้
ท่ี 
 ส านักงาน อพ.สธ. สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22   
 โทรสาร :  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2221  
 E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) 
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm  

  1.2 อพ.สธ. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือการท่ี
สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุณครู/อาจารย์ น าพรรณไม้ท่ีมีอยู่ในโรงเรียนไป
เป็นส่ือในการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ท่ีอยู่ในหลักสูตร และสถานศึกษา ถ้าสถานศึกษามีพื้นท่ีสามารถใช้พื้นท่ี
ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นท่ีเก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ  ใช้
ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ ถ้าในกรณีท่ีสถานศึกษาไม่มีพื้นท่ีในการส ารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้
ใช้พื้นท่ีท่ีอยู่รอบ ๆ โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสถานศึกษาต้ังอยู่เพื่อใช้พื้นท่ีนอก
สถานศึกษา 
  1.3  สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการ
ส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
  1.4  สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนดและน าไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 
  1.5 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ. ก าหนดขึ้น และรับค าแนะน าจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและท่ีปรึกษา อพ.สธ. 
ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
  1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นหลัก 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  1.7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการด าเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณา
และวางแผน เพื่อน าแนวทางด าเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะใน
ระบบโรงเรียน 
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2. งานพิพิธภัณฑ์ 
  เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย
ต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่ือเข้าถึงประชาชนท่ัวไป ตัวอย่างเช่น 
  2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมีกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในพื้นท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นท่ีอื่น ๆ ตาม
ความเหมาะสม 
  2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืช ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่นกรมอุทยาน
แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงานเหล่านี้มีผู้เช่ียวชาญ นัก
พฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่  
  2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ด าริ เช่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นต้น 
  2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะเลไทย  เขาหมาจอ  ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  สนองพระราชด าริ อพ.สธ. โดยกองทัพเรือ 
  2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ 
  2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ 
  2.7 ศูนย์การเรียนรู้ 
 
 3. งานอบรม 
  อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์
ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

1) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  
2) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  
3) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
4) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
5) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ล าตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา  
6) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 

(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร.  
7) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส. 
8) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พื้นท่ี

สนองพระราชด าริของมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม และพื้นท่ีสนองพระราชด าริของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์) 
9) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดย อพ.สธ. –มจ. 
10) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
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จ.สุราษฎร์ธานี โดย อพ.สธ.-มอ. 
11) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝ่ังอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  

จ.ตรัง โดย อพ.สธ.-มทร.ศ. 
12) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน  ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ. 
13) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย อพ.สธ.-ม.มหิดล 
14) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ โดย อพ.สธ.-ม.

มหิดล 
15) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา  โดย อพ.สธ. –

มทร.อ. 
16) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย อพ.สธ.-มข. 
17) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.-มอบ. 
18) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  

จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มรภ.อบ. 
19) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ โดย อพ.สธ. 

–มรอ. 
 

หมายเหตุ 
 ถ้าหน่วยงานอื่นเป็นผู้ด าเนินงานจัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการด าเนินงานและสนับสนุน
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่ในกิจกรรมท่ี 8 กิจกรรม
พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
เป้าหมาย 
 1. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในรูปแบบ
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 
โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ.  
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติใน
สาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เช่ียวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้แนวทาง
การศึกษา โดยจัดต้ังเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 
 3. เพื่อรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ผู้เช่ียวชาญจากท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัครและ
เข้ามาท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ท้ังส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานท่ีตนเองสังกัด
อยู่ โดยจัดต้ังเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้และสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป 
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 4. เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ให้ด าเนินงานสมัครสมาชิกเข้า
มาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 โดย อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของ
หน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ 

 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริที่มีความพร้อมในการด าเนินการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามท่ีได้พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยมี
การร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากนั้นยังมีการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ร่วมกับ
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีก าหนดการประชุมฯ ส าหรับใน
ระยะ 5 ปีท่ีหกดังนี้ 
 
พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  
  28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560  
  ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 
พ.ศ. 2561 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 5 
พ.ศ. 2562 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
พ.ศ. 2563 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  ระดับภูมิภาค ครั้งท่ี 6 
พ.ศ. 2564 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 

2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าท่ีและนักวิจัย อพ.สธ. รวมถึงงานของ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการขอ
อนุญาตในการน าเสนอผลงานทุกครั้ง  
 3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดย
ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.) 
 4. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยท่ี 
อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ  ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยท่ีชมรมท้ังสอง มีการด าเนินงาน
สนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี 1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษาท างานวิจัยในพื้นท่ีปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมส ารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ี อพ.สธ. ก าหนด 
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14 

แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 5. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนในกิจกรรมท่ี 1-7 
ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานท่ีต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใช้
สถานท่ีของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริเอง 
แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และอบรมให้กับเครือข่าย อพ.สธ. เช่ น สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 6.  การท าหลักสูตร ท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  
 7. การเผยแพร่โดยส่ือต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ท่ีได้รับ
ความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพื่อสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้
เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 8.  การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ด าริ ในส่วนท่ี
เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 9. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลท่ัวไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ. 
 10. การด าเนินงานอื่น ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
 11. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชด าริ โดยการ
สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกและด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถด าเนินงานครอบคลุมท้ัง
สามฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา) โดยท่ีมี
คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ต าบลท่ีสนองพระราชด าริ มี 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านบริหารและด้านจัดการ  
2. ด้านการด าเนินงาน  ซึ่งแบ่งเป็นอีก 6 งาน ได้แก่ 

1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
2) งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3. ด้านผลการด าเนินงาน 
 

  โดยท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง สามารถท าหนังสือเข้ามาสนอง
พระราชด าริโดยตรง การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. -ต าบลท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริ จัดท าแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลท่ีสนองพระราชด าริ และน าไปสู่การประเมินเพื่อ
รับการประเมินรับป้ายพระราชทานในการสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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15 

แนวทางการด าเนินงาน อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559-30 กันยายน พ.ศ. 2564) 

 
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

1. สนับสนุนงานปกติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีต้องทราบในเรื่อง
ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อน าภูมิปัญญานั้นไป
พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีท าให้เป็นมาตรฐานสากล  

2. สนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)/เทศบาล ท างานใกล้ชิดกับสถานศึกษาท่ีอยู่ในพื้นท่ี
ประสานกับชุมชนและโรงเรียน เพื่อมาเป็นก าลังในการร่วมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับต าบล /
เทศบาล  เกิดการสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ เพราะสถานศึกษามี
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซึ่งบ่งช้ีว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบในเรื่อง
ทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญามาก ากับการใช้ประโยชน์ เช่น 
พืชผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมส่ิงแวดล้อม เมื่อมีการท างานร่วมกัน 
อบต./เทศบาล จะได้ข้อมูลทรัพยากรท่ีเป็นปัจจุบัน ในการวางแผนพัฒนา อบต./เทศบาล 

3. อบต./เทศบาล ได้ขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการท าทะเบียนทรัพยากรต่าง ๆ ของ 
อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพื่อน าไปสู่การยืนยันสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของทรัพยากร น าไปสู่การเป็นหลักฐาน
ในการขึ้นทะเบียนส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการขึ้นทะเบียนอื่น ๆ ต่อไป และเป็น
การยืนยันสิทธิ์ความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จาก
การใช้ทรัพยากรนั้น ๆ ท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol) 
 
 

ติดต่อประสานงาน อพ.สธ. 
ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์ 
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ.  ฝ่ายวิชาการ 
อีเมล์  piyarat.rspg@gmail.com 
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แผนภาพการดาํเนินงานในการสนองพระราชดาํริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลยั
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แผนแม่บท อพ.สธ. สจล. ระยะ 5 ปทีี่หก 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) 
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร A2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
F1A2 1. สํารวจ ทํารหัสพิกัด และขึ้นทะเบียน

ชนิดและความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ชนิด
ต่างๆ

วิทยาเขตชุมพรฯและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม

500,000 500,000 500,000

F1A2 2.สํารวจ และขึ้นทะเบียนชนิดและความ
หนาแน่นของสัตว์ชนิดต่างๆ

วิทยาเขตชุมพรฯและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม

700,000 700,000 700,000

F1A2 3. สํารวจ และขึ้นทะเบียนชนิดและ
ความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 
(Micoorganisms) ชนิดต่างๆ

วิทยาเขตชุมพรฯและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม

1,000,000 1,000,000 1,000,000

F1A2 4. การเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และขึ้น
ทะเบียนชนิดและความหนาแน่นของพันธุ์
ไม้ชนิดต่างๆ

สจล และเขตลาดกระบัง 300,000 พื้นที่ใน สจล และเขต
ลาดกระบัง ดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรสมาชิก 
อพ.สธ. 35% ของชนิด
ทั้งหมดที่สํารวจได้

300,000 70% ของชนิดทั้งหมดที่
สํารวจได้

300,000 100% ของชนิดทั้งหมดที่
สํารวจได้

เป้าหมายหลักต้องการทราบ
พันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโต
ได้ดีและไม่ล้มง่ายในเขตพื้นที่
ลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี

ระดับน้ําใต้ดินสูง

F1A2 5. การเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตขนาด
เล็ก และขึ้นทะเบียนชนิดและความ
หนาแน่นของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 
(Micoorganisms) ชนิดต่างๆ

สจล และเขตลาดกระบัง 700,000 พื้นที่ใน สจล และเขต
ลาดกระบัง ดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรสมาชิก 
อพ.สธ. 35% ของชนิด
ทั้งหมดที่สํารวจได้

700,000 70% ของชนิดทั้งหมดที่
สํารวจได้

700,000 100% ของชนิดทั้งหมดที่
สํารวจได้

ทราบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก จาก
แหล่งน้ําคลองประเวศน์ พื้นที่
ใน สจล และพื้นที่การเกษตร
รอบ สจล ในระยะ 50 กม

F1A2 6.โครงการสํารวจเก็บข้อมูลพรรณไม้ยืน
ต้นในพื้นที่ที่มีระดับน้ําใต้ดินสูง
กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

สจล และเขตลาดกระบัง 150,000 ได้ฐานข้อมูลพรรณไม้ภายใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  และ
ทราบถึงความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของต้นไม้กับ
สภาพแวดล้อมด้านคุณภาพ
อากาศและการลดการกระจาย
แสงด้วยร่มเงาต้นไม้ 
ใช้ประโยชน์ในการกําหนดแผน
อาคารหรือการปลูกต้นไม้
ประกอบกลุ่มอาคารที่จะเกิดขึ้น
ต่อไปในอนาคตเพื่อใช้ใน
การศึกษาประกอบการเรียนการ
สอนของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และคณะอื่นๆ ต่อไปใน
อนาคต

พื้นที่ 350 ไร่ ดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นและองค์กรสมาชิก 
อพ.สธ.

พื้นที่ 350 ไร่ ดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นและองค์กรสมาชิก 
อพ.สธ.

พื้นที่ 350 ไร่ ดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นและองค์กรสมาชิก 
อพ.สธ.

ทราบถึง ชนิด จํานวน ของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ที่อยู่
ในพื้นที่สภาพป่าธรรมชาติ 

ขนาด 350 ไร่ ใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนดําเนินการอนุรักษ์
 ขยายพันธุ์ และการนําไปใช้

ประโยชน์

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F1A2 7. โครงการสํารวจเก็บข้อมูลและทําพิกัด
ของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพื้นที่ศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สจล และเขตลาดกระบัง 260,000 เพื่อเป็นฐานข้อมูลพรรณไม้ และ
ขึ้นทะเบียนชนิดของพันธุ์ไม้ชนิด
ต่างๆในพื้นที่ศึกษา
 เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา 
ได้มีส่วนร่วมในการสํารวจอนุรักษ์
 และทราบชนิดไม้ยืนต้นในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
  -สามารถวิธีการสํารวจพันธุ์ไม้
ร่วมระหว่างสถาบันฯกับ
สํานักงานเขตลาดกระบัง ใน 
อนาคต

F1A2 8. สํารวจความหลากหลายและความชุก
ชุมของปลิงทะเลในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
และพื้นที่เกาะในเขตอําเภอปะทิว 
จังหวัดชุมพร

วิทยาเขตชุมพรและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม
(พื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่

เกาะในเขตอําเภอปะทิว)

679,900 ชนิดและความชุกชุมของ
ปลิงทะเลในพื้นที่ และเก็บ
รวบรวมตัวอย่างจําแนกชนิด 
ลักษณะโครงสร้าง คุณสมบัติของ
น้ําและลักษณะแหล่งอาศัย
จํานวนชนิด ความชุกชุม การ
แพร่กระจาย ทะเบียนพันธุ์
ปลิงทะเลในชุมชน เก็บรวบรวม
สายพันธุ์

F1A2 9. การเก็บรักษาพันธุ์สักโดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

สจล ร่วมกับ อพ.สธ 450,000 ทราบวิธีการเก็บรักษาพันธุ์สัก
มเหสักข์ และสักสยามินทร์

ระยะยาวที่ดีที่สุด ในสภาพการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

สามารถเก็บรักษาพันธุ์สัก
มเหสักข์ และสักสยามินทร์
ระยะยาวที่ดีที่สุดในสภาพการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
F1A3 1. การเก็บรวบรวมพันธุ์ วิเคราะห์ขนาด

พื้นที่ที่เหมาะสมจาก 350 ไร่ ทํารหัสพิกัด
 และจัดทําเป็นแผนแม่บทเพื่อกันเป็น
พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ถาวร รวมทั้งการ
วิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างเป็น
โรงเรือน หรืออาคารปฏิบัติการเพื่อเก็บ
รวบรวมพันธุ์พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็ก

พื้นที่ 350 ไร่ วิทยาเขต
ชุมพรฯ วิทยาเขตชุมพร

 ยังไม่สามารถระบุ
จํานวนชนิดของพันธุ์พืช
 สัตว์และสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็กได้อย่างชัดเจน ต้อง

รอการสํารวจ

2,000,000 เขตพื้นที่อนุรักษ์ถาวร 100 ไร่
 และ พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุ์ 
สร้างโรงเรือนและโรง
ปฏิบัติการ 10 ไร่ จํานวนชนิด
 35% ของชนิดทั้งหมดที่
สํารวจได้

10,000,000 เขตพื้นที่อนุรักษ์ถาวร 100 ไร่
 และ พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุ์ 

สร้างโรงเรือนและโรง
ปฏิบัติการ 10 ไร่ จํานวนชนิด

 75% ของชนิดทั้งหมดที่
สํารวจได้

3,000,000 เขตพื้นที่อนุรักษ์ถาวร 100 
ไร่ และ พื้นที่เก็บรวบรวม
พันธุ์ โรงเรือนและโรง

ปฏิบัติการ10 ไร่ จํานวน
ชนิด 100% ของชนิด
ทั้งหมดที่สํารวจได้

จัดแบ่งพื้นที่จาก 350 ไร่ ให้
เป็นเขตพืชที่อนุรักษ์ถาวร และ

สร้างโรงเรือนเพิ่มเติมเพื่อ
รวบรวมพันธุ์พืช สัตว์ และ

สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และจัดทํา
เป็นแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

F1A3 2. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างเป็นโรงเรือน หรืออาคารปฏิบัติการ
เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก

สจล และเขตลาดกระบัง 2,000,000 พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุ์ สร้าง
โรงเรือนและโรงปฏิบัติการ

1,000,000 พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุ์ สร้าง
โรงเรือนและโรงปฏิบัติการ

500,000 พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุ์ 
โรงเรือนและโรงปฏิบัติการ

10 ไร่

สร้างโรงเรือนเพื่อเก็บรวบรวม
พันธุ์ และเพื่อการขยายพันธุ์

F1A3 3. การขยายพันธุ์พืช และสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็ก ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์หรือ
สิ่งแวดล้อม

สจล และเขตลาดกระบัง 500,000 ทราบวิธีการขยายพันธุ์ที่
เหมาะสม

500,000 ดําเนินการขยายพันธุ์ และ
ปรับปรุงวิธีการให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

500,000 ดําเนินการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์เพิ่มจํานวน สิ่งมีชีวิต

F1A3 4. การขยายพันธุ์พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
หรือสิ่งแวดล้อม

วิทยาเขตชุมพรฯและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม

1,500,000 ทราบวิธีการขยายพันธุ์ที่
เหมาะสม

1,500,000 ดําเนินการขยายพันธุ์ และ
ปรับปรุงวิธีการให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

1,500,000 ดําเนินการขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์เพื่อให้เพียงพอต่อ
การอนุรักษ์ และการนําไป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

F1A3 5. การตรวจสอบความแปรผันทาง
พันธุกรรมของเนื้อเยื่อสักในสภาพ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

580,000 สนองพระราชดําริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 ทําให้ทราบวิธีการเก็บรักษา
พันธุ์สักมเหสักข์ และสัก
สยามมินทร์ระยะยาวที่ดีที่สุด 
โดยวิธีการ slow growth, 
artificial seeds และ 
cryopreservation การเก็บ
รักษาพันธุ์ของสักมเหสักข์ 
และสักสยามมินทร์ โดยการ

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 9
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

5. (ต่อ) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ว่ามี
การแปรผันทางพันธุกรรม
อย่างไร ระหว่างต้นสักที่ผ่าน
การเก็บรักษาเพาะเลี้ยงใน
หลอดทดลอง และต้นสักที่
เป็นต้นควบคุม เพื่อเป็นแนว
ทางการใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพันธุ์สักต่อไป และมี
เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการ
ส่งเสริมการผลิตบุคคลากรให้
มีความรู้ความสามารถในการ
สร้างงานวิจัยอีกด้วย
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2 กรอบการใช้ประโยชน์ A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
F2A4 1. จําแนกกลุ่มพันธุ์พืช และสิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็ก ที่ได้จากพื้นที่ศึกษา ตามความ
เป็นประโยชน์

สจล และเขตลาดกระบัง 200,000 จําแนกกลุ่มพันธุ์ตามความ
เป็นประโยชน์ ได้ 60%ใน
พื้นที่ศึกษา

200,000 จําแนกกลุ่มพันธุ์ตามความ
เป็นประโยชน์ ได้ 100%ใน

พื้นที่ศึกษา

รวบรวมข้อมูลความเป็น
ประโยชน์ และจําแนกกลุ่ม

F2A4 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพในเชิง
พาณิชย์หรือสิ่งแวดล้อม

สจล และเขตลาดกระบัง 1,000,000 ได้แนวทางในการผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 5 

ผลิตภัณฑ์

1,000,000 ได้ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์
ต้นแบบ อย่างน้อย 3 

ผลิตภัณฑ์

1,000,000 ผลิตผลิตภัณฑ์และถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน

ได้ผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตที่อยู่
ในพื้นที่ศึกษาเชิงพาณิชย์

F2A4 3. จําแนกกลุ่มพันธุ์พืช สัตว์ และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ได้จากพื้นที่ศึกษา 
ตามความเป็นประโยชน์

วิทยาเขตชุมพรฯและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม

600,000 จําแนกกลุ่มพันธุ์พืช และพันธุ์
สัตว์ตามความเป็นประโยชน์ 
ได้ 80%ในพื้นที่ศึกษา

400,000 จําแนกกลุ่มพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์
 และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กตาม

ความเป็นประโยชน์ ได้ 100%
ในพื้นที่ศึกษา

รวบรวมข้อมูลความเป็น
ประโยชน์ ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
ศึกษา และจัดจําแนกเป็นกลุ่ม

F2A4 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์ 
และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพใน
เชิงพาณิชย์หรือสิ่งแวดล้อม

วิทยาเขตชุมพรฯและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม

1,500,000 ได้แนวทางการทําผลิตภัณฑ์ 3,000,000 ได้ขอมูลผลิตภัณฑ์เบื้องต้น 
อย่างน้อย 10 ผลิตภัณฑ์

3,000,000 ได้แนวทางในการผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 5 

ผลิตภัณฑ์

ได้ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่

กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
F2A4 5. ลงพื้นที่ศึกษา สํารวจ ทดสอบ และ

ทดลอง  ไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุระหว่าง
7-14 ปีในประเทศไทยเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

500,000     เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบพัฒนา

ทราบถึงสภาพ คุณสมบัติ ชนิด
 ของสัก ที่ปลูกในพื้นที่สภาพ
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

ออกแบบ พัฒนา
F2A4 6.  การใช้ประโยชน์จากสักในบริบทวัสดุ

ตกแต่งศาสนสถาน 4  ภาคของไทย
พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

700,000     ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากสัก
ในบริบทวัสดุตกแต่งศาสน
สถานของแต่ละศาสนา

700,000    ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากสัก
ในบริบทวัสดุตกแต่งศาสน

สถานภาคกลาง

700,000     ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากสัก
ในบริบทวัสดุตกแต่งศาสน

สถานภาคเหนือ
F2A4 7.  การพัฒนาไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุ

ระหว่าง7-14 ปีในประเทศไทยเพื่อใช้ใน
การออกแบบงานสถาปัตยกรรมอย่าง
ยั่งยืน

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

800,000     ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,000,000  ได้ตน้แบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,200,000  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา
สู่ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 

รูปแบบ
F2A4 8.  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากไม้สักที่มีอายุระหว่าง7-14 ปีใน
ประเทศไทย เพื่อการพาณิชย์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

800,000     ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,000,000  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,000,000  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา
สู่ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 

รูปแบบ
F2A4 9.  การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์

จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุระหว่าง7-14 
ปีในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

800,000        ได้ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์เชิง
พาณิชย์ และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ ภูมิปัญญาสู่ท้องถิ่น 
อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,000,000   ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,500,000  ได้ตน้แบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

2,000,000  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา
สู่ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 

รูปแบบ
F2A4 10. การออกแบบและพัฒนาที่พักอาศัย

จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุระหว่าง 7-14
 ปี ในประเทศไทยเชิงพาณิชย์

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

800,000     ได้ต้นแบบที่พักอาศัยเชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,000,000  ได้ต้นแบบที่พักอาศัยเชิง
พาณิชย์ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,500,000  ได้ต้นแบบที่พักอาศัยเชิง
พาณิชย์ และสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา
สู่ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 

รูปแบบ
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 11.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้าง จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุ
ระหว่าง7-14 ปีในประเทศไทย เพื่อการ
พาณิชย์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

800,000        ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้าง เชิงพานิชย์ อย่างน้อย 
5 รูปแบบ

1,000,000   ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้าง เชิงพานิชย์ อย่าง

น้อย 5 รูปแบบ

1,000,000  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้าง เชิงพานิชย์ อย่าง

น้อย 5 รูปแบบ

1,000,000  ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้าง เชิงพานิชย์ อย่าง

น้อย 5 รูปแบบ

F2A4 12. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้าง จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุ
ระหว่าง 7-14 ปี ในประเทศไทย เพื่อ
การพาณิชย์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน :
 กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

800,000     ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาสู่ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 

รูปแบบ

F2A4 13 .การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงเศรษฐกิจ จากไม้สักในประเทศไทย ที่
มีอายุระหว่าง7-14 ปี  

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

800,000        ได้แนวทางอนุรักษ์และใช้ไม้สัก
อย่างอย่างยั่งยืนทั้งชุมชน และ
ไม้สัก  ต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่
จากไม้สักที่สามารถต่อยอดใน
เชิงพาณิชย์ได้  ส่งเสริมแนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนภาค
กลาง

F2A4 14. การนําไม้สัก มาใช้ประกอบในการ
ผลิตครุภัณฑ์ใน 4 ภาคของประเทศไทย

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

800,000     ได้ต้นแบบครุภัณฑ์เชิงพาณิชย์
 ในภาคกลางของประเทศไทย

1,000,000  ได้ต้นแบบครุภัณฑ์เชิงพาณิชย์
 ในภาคเหนือของประเทศไทย

1,000,000  ได้ต้นแบบครุภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ ในภาคเหนือของ

ประเทศไทย
F2A4 15. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากไม้สักใน

บริบทการออกแบบผ่านชุมชนอย่างยั่งยืน
สถานีวนวัฒนวิจัยทอง
ผาภูมิ ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.ทอง
ผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

800,000 องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จาก
ไม้สักอย่างยั่งยืน

F2A4 16. ศึกษาการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
จากไม้สัก

500,000 เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้สัก

F2A4 17. ศึกษาการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้สักอย่างยั่งยืน

500,000 แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก 500,000 แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก 500,000 แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก

F2A4 18. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากไม้สักใน
บริบทผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

600,000 วัสดุใหม่ และองค์ความรู้การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

F2A4 19. ชุมชนต้นแบบสัก 
(การปลูกพืชร่วมในแปลงสักและยางพารา)

วิทยาเขตชุมพรฯ
และพื้นที่รอบข้างระยะ 

50 กม

800,000 เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูก
สักในช่วงแรกของการ

เจริญเติบโต

300,000  ต้นแบบการปลูกสักร่วมกับ
ยางพารา

300,000  ต้นแบบการปลูกสัก
ร่วมกับยางพารา

อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย การ
วิจัยและพัฒนาไม้สักเพื่อการ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
(งานวิจัยร่วมสามสถาบัน 

ภายใต้การกํากับของ อพ.สธ.)
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 20. การคัดแยกและบ่งชี้เชื้อราสกุล 

Talaromyces และ Neosartorya จาก
ดิน และประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อ
รา Phytophthora palmivora  ที่เป็น
สาเหตุโรครากและโคนเน่าในทุเรียน

วิทยาเขตชุมพรฯ
และพื้นที่รอบข้างระยะ 

50 กม
สจล. กทม.

420,000  - คัดแยกได้เชื้อราสกุล 
Talaromyces และ 

Neosartorya และทราบความ
หลากหลายของเชื้อราสกุล 

Talaromyces และ 
Neosartorya ที่แยกได้ 
รวมทั้งทราบประสิทธิภาพของ
เชื้อราสกุล Talaromyces และ
 Neosartorya ที่มีต่อการยั้บยั้ง
เชื้อรา Phytophthora 

palmivora ที่เป็นสาเหตุโรค
รากและโคนเน่าในทุเรียน ใน
สภาพห้องปฏิบัติการ ซึ่ง
สามารถนําไปเป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการประยุกต์ใช้ในการควบคุม
เชื้อราโรคพืชด้วยชีววิธีต่อไป อัน
เป็นการพัฒนาและเพิ่มคุณค่า
ของการเพาะปลูกทุเรียนให้มี
มูลค่าทางการค้ามากขึ้น

380,000 คัดแยกได้เชื้อราสกุล 
Talaromyces และ 
Neosartorya และทราบความ
หลากหลายของเชื้อราสกุล 
Talaromyces และ 
Neosartorya ที่แยกได้

F2A4 21. การเพิ่มปริมาณต้นรักใหญ่ด้วย
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเพื่อ
การอนุรักษ์พันธุกรรม 

สจล. ร่วม กับ กรมป่าไม้ 420,000  - อนุรักษ์พันธุกรรมของต้นรัก
ใหญ่ที่มีปริมาณน้ํายางมากที่
ใกล้สูญพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
 - ต้นรักใหญ่ที่มีปริมาณน้ํายาง
มากจากเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
 - สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

430,000  - อนุรักษ์พันธุกรรมของต้นรัก
ใหญ่ที่มีปริมาณน้ํายางมากที่ใกล้
สูญพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
 - ต้นรักใหญ่ที่มีปริมาณน้ํายาง
มากจากเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
 - สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

F2A4 22. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและ
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสาร
สกัดที่ได้จากใบสัก

สจล. 340,000 สามารถระบุสารสําคัญในใบสัก 
ทราบถึงความเป็นพิษต่อเซลล์
และฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ของสารสกัดจากใบสัก เพื่อการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึง
การพัฒนาเทคนิคและเทคโนโลยี
เพื่อใช้ประโยชน์เป็นยา อันเป็น
การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตไม้สัก
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 23. การใช้ประโยชน์จากใบสักเพื่อ
การเกษตรและสมุนไพร : การทําชาใบสัก
 และการตรวจสอบสารสําคัญในใบสัก

วิทยาเขตชุมพรฯและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม

533,000 ทราบอายุของใบสักสยามมินทร์
และมเหสักข์ที่เหมาะสมต่อการ
นําไปทําชาและสกัดสารต่างๆ 
ทราบอุณหภูมิและระยะเวลาที่
เหมาะสมต่อการอบแห้ง  
และได้ผลิตภัณฑ์ชาจากใบสัก
ในอัตรส่วนที่เหมาะสมที่มี
คุณภาพของสารที่มีประโยชน์
และเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค 
รวมถึง ทราบชนิดสารที่พบใน
ใบสัก สามารถนําไปใช้ในด้าน
อื่นๆ ต่อไป

F2A4 24. การนําข้าวไร่พันธุ์พื้นเมืองของชุมพร
มาใช้ในการผลิตไส้กรอกอีสานเพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์ 

วิทยาเขตชุมพรฯและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม

373,000 องค์ประกอบทางโภชนาการ
ของข้าวไร่สายพันธุ์ต่างๆ ของ
จังหวัดชุมพร  รวมถึงศึกษา
คุณสมบัติการให้ฤทธิ์ของการ
เป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ของ
ข้าวไร่แต่ละพันธุ์ ผลสําเร็จของ
งานวิจัยระยะนี้เป็นผลสําเร็จ
เบื้องต้น 
ข้อมูลในด้านการใช้ข้าวไร่สาย
พันธุ์ต่างๆ มาใช้ในการผลิตไส้
กรอกอีสานต่อคุณสมบัติ
ทางด้านกายภาพ เคมี จุลินทรีย์
และทางประสาทสัมผัส

F2A4 25. การใช้ประโยชน์จากใบสักเพื่อ
การเกษตรและสมุนไพร; การใช้สารสกัด
จากใบสักในการควบคุมหนอนใยผัก 
(Plutella xylostella) และเพลี้ยแป้งสี
เทา (Pseudococcus jackbeardsleyi)

สจล.
(ทดลองใน

ห้องปฏิบัติการ)

150,000 ทราบระดับความเป็นพิษของ
สารสกัดจากใบสัก ในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช 2 ชนิด 
ได้แก่ หนอนใยผักและเพลี้ย
แป้งมันสําปะหลังใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานในการพัฒนาเป็นสูตร
สารสกัดจากใบสัก รวมทั้ง
รูปแบบและอัตราการใช้ใน

่ ไF2A4 26. ผลของสารสกัดจากใบสักต่อการ
ควบคุม โรคแอนแทรกโนสในกล้วยหอม
ทอง

วิทยาเขตชุมพรฯ 
จังหวัดชุมพร

498,000 สามารถนําสักไปใช้ประโยชน์ใน
การควบคุมโรคหลังกาเรก็บเกี่ยว
ในกล้วยหอมทอง
เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้
เกษตรกรที่ปลูกสักในช่วงแรก
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 27. การศึกษาการใช้ประโยชน์จากขี้
เลื่อยสักเพื่อเป็นวัสดุปลูกของผัก

วิทยาเขตชุมพรฯ 
จังหวัดชุมพร

121,000 ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการ
ใช้วัสดุปลูกที่มีส่วนผสมของวัสดุ
ปลูกชนิดต่างๆ กับขี้เลื่อยสักที่มี
ผลต่อการเจริญเติบโตและ
ผลผลิตของผัก

F2A4 28. การหาค่าการย่อยได้ในโคนมและ
องค์ประกอบทางเคมีของใบและเปลือก
ทุเรียนปรับปรุงคุณภาพในจังหวัดชุมพร

วิทยาเขตชุมพรฯและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม

800,000 ได้องค์ประกอบทางเคมีค่าการ
ย่อยได้ และการหมักของใบและ
เปลือกทุเรียนหมัก
 เป็นฐานข้อมูลองค์ประกอบทาง
เคมี และค่าการย่อยได้ของใบและ
เปลือกทุเรียนหมักในแถบภาคใต้
ตอนบนได้โดยเกษตรกรสามารถ
เลือกวัตถุดิบอาหารเพื่อประกอบ
สูตรอาหารโคนม

F2A4 29. การสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเรือน
ไม้จากไม้สักตัดสางขยายระยะโดยการ
เปรียบเทียบในแต่ละช่วงอายุที่มี
คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพที่ดีที่สุด

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

968,000  -เพื่อหาคุณสมบัตืทางกลและ
ทางกายภาพที่ดีที่สุดที่ได้จากการ
เปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละช่วง
อายุ ของไม้สักตัดทิ้ง ในพื้นที่ที่
เข้าร่วมโครงการ ของ อพสธ.   
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการ
สร้างนวัตกรรมต่างๆ ทั้ง
ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไม้ และ

์ ์F2A4 30. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการ
อนุรักษ์พันธุกรรมของน้อยหน่าเครือ

ทําการทดลองใน
ห้องปฏิบิการ คณะ

วิทยาศาสตร์ สจล. และ 
ร่วมกับ อพ.สธ.

844,000  -เพิ่มปริมาณต้นน้อยหน่าเครือ
สายพันธ์ที่ใกล้สูญพันธ์จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
 -ได้เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์สาย
พันธ์ต้นน้อนหน่าเครือ
 - ส่งเสริมการผลิตต้นกล้าที่เป็น
สายพันธ์ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและ
เพิ่มมูลค่าทางการค้ามากขึ้น
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 31. การประเมินความหลากหลายของ
ทุเรียนพื้นบ้านเพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์
และขยายพันธ์ กรณีศึกษาอําเภอปะทิว 
และอําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

วิทยาเขตชุมพรฯและ
พื้นที่รอบข้างระยะ 50 

กม
(อ.ปะทิว และ อ.ท่าแซะ

 จ.ชุมพร)

882,000  -ได้ลักษณะประจําพันธ์ทุเรียน
พื้นบ้าน
 - สายพันธ์ต้นทุเรียนพื้นเมืองที่
มีเอกลักษณ์โดดเด่นเหมาะแก่
การอนุรักษ์และขยายพันธ์
 - ฐานข้อมูลด้านความ
หลากหลายทางพันธุกรรมและ
ลักษณะประจําพันธ์ทั้งด้าน
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและ
ลักษณะสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและสายพันธ์ดีเอ้นเอ
ของทุเรียนพื้นบ้านของชุมพร 
เพื่อส่งต่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนําไปศึกษาขยายผล 
หรือขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์

F2A4 32. ศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากขี้
เลื่อยและเศษไม้สักอายุน้อย 7-14 ปีเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือน
และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านพักอาศัยเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

968,000  -ได้คุณสมบัติที่เหมาะสม
สําหรับการนําขี้เลื่อยและเศษไม้
สัก ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 
ของ อพสธ. มาใช้ประโยชน์ใน
ออกแบบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
ไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์

F2A4 33. การศึกษาและพัฒนากระบวนการ
แปรสภาพไม้สักอายุน้อย 7-14 ปีเพื่อ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญางานหัตศิลป์
เครื่องมุกไทยโบราณ

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ

914,760    - กระบวนการใช้งานไม้สัก 
อายุน้อย 7-10 ปี ที่มี ข้อจํากัด
ในการนํามาใช้งานทางการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิค
การประดับมุกไทยโบราณ
 - ผลิตภัณฑ์ไทยโบราณที่
ประยุกต์ใช้เทคนิคงานประดับ
มุกโดยใช้ไม้สักอายุ 7-10 ปี มา
ใช้ในการผลิตรูปแบบงาน
หัตถศิลป์
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 34. โครงการสํารวจข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ พื้นที่ศึกษา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

441,565 1.สร้างองค์ความรู้เรื่องการ
สํารวจพันธุ์ไม้ที่สอดคล้องกับ
การนําไปใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนในสายวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายใน และ
การเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับ
นักศึกษาซึ่งจะต้องจบไป
ปฎิบัติหน้าที่ตามสายวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมภายในซึ่งเป็น
กลุ่มผู้ใช้ทรัพยากร
2.สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 
วิจัย โดยอาศัยองค์ความรู้ที่
ได้รับถ่ายทอดสู่นักศึกษา 
สามารถที่จะได้แนวทางความ
เข้าใจพันธุ์ไม้ร่วมกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
ไม้ ให้ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 1

F2A4 35. การประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพและ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของลําใย
เถา(Dimocarpus obtusus) เพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน

1.เก็บตัวอย่างจากใน
จังหวัดชลบุรี และเกาะ
แสมสาร อําเภอสัตหีบ 
จ.ชลบุรี
2.คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

480,000 1.สํารวจ และรวบรวมตัวอย่าง
 และทราบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดจากเมล็ดลําไย
เถาและทราบคุณค่าทาง
โภชนาการของลําไยเถา 
2.ทราบฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารส่วนแยกและความ
หลากหลายทางพันธุกรรมด้วย
เครื่องหมายโมเลกุลชนิด 
SRAP และทราบคุณค่าทาง
โภชนาการของลําไยเถา

420,000 1.สํารวจ และรวบรวมตัวอย่าง
 และทราบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดจากเมล็ดลําไย
เถาและทราบคุณค่าทาง
โภชนาการของลําไยเถา 

2.ทราบฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารส่วนแยกและความ

หลากหลายทางพันธุกรรมด้วย
เครื่องหมายโมเลกุลชนิด 

SRAP และทราบคุณค่าทาง
โภชนาการของลําไยเถา

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 3

F2A4 36. แอคติโนมัยสีท : ทรัพยากรชีวภาพที่
มีศักยภาพสําหรับนักวิทยาศาสตร์ไทย

526,000 การได้มาซึ่งสายพันธุ์ของเชื้อ
แอคติโนมัยสีทที่มีความ 
สามารถผลิตสารทุติยภูมิที่
แสดงฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี 
หรือการค้นพบเชื้อแอคติโน
มัยสีท สายพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่
เคยค้นพบมาก่อนที่สามารถ
ผลิตสารทุติยูมิที่แสดงฤทธิ์
ทางชีวภาพได้ดีกว่าสายพันธุ์

ิ

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 2

1. ดินที่เก็บจากป่า
ชุมชนและดินบริเวณ
พื้นที่โครงการอันนื่องมา
จากพระราชดําริหลาย
แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษา
พันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ ในเขตป่า
สงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้าย
แม่น้ําภาชี บ้านห้วยม่วง
 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง  
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

36. (ต่อ) โครงการศึกษาวิธีการ
ฟื้นฟูที่ดินเสือมโทรม 
เขาชะงุ้ม ตามแนว
พระราชดําริ ต.เขาชงุ้ม 
อ.โพธาราม  พื้นที่
โครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาอันเนื่อง
 มาจากพระราชดําริของ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ซึ่งอยู่ใน
เขตพื้นที่ราชพัสดุ ต.
ตะนาวศรี ต.สวนผึ้ง อ.
สวนผึ้ง เป็นต้น
2.คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

F2A4 37. การขยายพันธุ์ต้นวานิลลา วานิลลา
ลูกผสม  การเก็บรักษาพันธุ์ในสภาพ
ปลอดเชื้อ

ภาควิชาชีววิทยา 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าลาดกระบัง

430,000 1.การเพิ่มปริมาณต้นใหม่ของ
วานิลลา และวานิลลาลูกผสม
ให้ได้จํานวนมาก วิธีการเก็บ
รักษาพันธุ์วานิลลา และวานิล
ลาลูกผสม ระยะยาวที่ดีที่สุด 
โดยวิธีการ slow growth, 
artificial seeds และ 
cryopreservation 
2.สามารถขยายพันธ์วานิลลา 
และวานิลลาลูกผสมให้กับ
เกษตรกรได้ในทุกช่วงฤดูกาล

450,000 1.การเพิ่มปริมาณต้นใหม่ของ
วานิลลา และวานิลลาลูกผสม
ให้ได้จํานวนมาก วิธีการเก็บ
รักษาพันธุ์วานิลลา และวานิล
ลาลูกผสม ระยะยาวที่ดีที่สุด 
โดยวิธีการ slow growth, 
artificial seeds และ 
cryopreservation 
2.สามารถขยายพันธ์วานิลลา 
และวานิลลาลูกผสมให้กับ
เกษตรกรได้ในทุกช่วงฤดูกาล

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 4
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

3. กลุ่มชาวบ้านสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจแนวความคิด
ในส่วนของการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกับการอยู่
ร่วมกันของชาวบ้าน วิถีชุมชน
และการจัดการท่องเที่ยวได้
อย่างเหมาะสม

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 6

1.ชุมชนโดยรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร
2.อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
3.อุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร
4.ศูนย์เครือข่ายวิชาการ
และวิจัยมรดกโลก 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

38. โครงการศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
พื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศ
ไทย

F2A4 1.กลุ่มชาวบ้านสามารถบูรณา
การองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การร่วมโครงการวิจัย โดย
อาศัยองค์ความรู้ที่ได้รับ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนนั้น สามารถ
ที่จะได้แนวศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ จากฐาน
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา พื้นที่มรดกทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทย 2. 
กลุ่มชาวบ้านมีความรู้ใน
การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
พื้นที่ มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในประเทศไทยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

943,000
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

3. กลุ่มชาวบ้านสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจแนวความคิด
ในส่วนของการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกับการอยู่
ร่วมกันของชาวบ้าน วิถีชุมชน
และการจัดการท่องเที่ยวได้
อย่างเหมาะสม

F2A4 40.การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์ และการ
ปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis
pulcherrima Lindl.) เพื่อประโยชน์เชิง
พาณิชย์

1.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

687,300 1. ได้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของ
กล้วยไม้ม้าวิ่ง และสามารถ
ตรวจสอบความแปรปรวนของ
กล้วยไม้ม้าวิ่งที่พบในพื้นที่อนุรักษ์
 สจล.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ได้ (G) 
2. ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

1,509,000 1. ได้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของ
กล้วยไม้ม้าวิ่ง และสามารถ
ตรวจสอบความแปรปรวนของ
กล้วยไม้ม้าวิ่งที่พบในพื้นที่
อนุรักษ์ สจล.วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ได้ (G) 
2. ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

683,550 1. ได้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของ
กล้วยไม้ม้าวิ่ง และสามารถ
ตรวจสอบความแปรปรวน
ของกล้วยไม้ม้าวิ่งที่พบใน

พื้นที่อนุรักษ์ สจล.วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้ (G) 2.

 ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ (I)

683,550 1. ได้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของ
กล้วยไม้ม้าวิ่ง และสามารถ
ตรวจสอบความแปรปรวน
ของกล้วยไม้ม้าวิ่งที่พบใน
พื้นที่อนุรักษ์ สจล.วิทยา

เขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ได้ 
(G) 

2. ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติ (I)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 11

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 7

1.ชุมชนโดยรอบอุทยาน
ประวัติศาตร์สุโขทัย 
ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร
2.อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัยศรีสัชนาลัย
3.อุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร
4.ศูนย์เครือข่ายวิชาการ
และวิจัยมรดกโลก 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

39. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้าง จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุ
ระหว่าง 7 - 14 ปี ในประเทศไทย เพื่อ
การพาณิชย์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน :
 กรณีศึกษาพื้นที่มรดกโลก อุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย 
กําแพงเพชร

F2A4 800,000 1.กลุ่มชาวบ้านสามารถบูรณา
การองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การร่วมโครงการวิจัย โดย
อาศัยองค์ความรู้ที่ได้รับ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนนั้น สามารถ
ที่จะได้แนวศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ จากฐาน
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา พื้นที่มรดกทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทย
2. กลุ่มชาวบ้านมีความรู้ใน
การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
พื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในประเทศไทยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 40.1 โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาชีววิทยา
ของกล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis
pulcherrima Lindl.) ในพื้นที่
แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สจล.
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
จังหวัดชุมพร

1.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

158,000 ได้ข้อมูลดอกไปใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช ได้ข้อมูล
การสุกแก่ของเมล็ดไปใช้ในการ
ขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ ได้แนวทางในการปรับ
สภาพแวดล้อมในการเจริญ 
เติบโตในโรงเรือนเพื่อการค้า 
และได้ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

130,000 ได้ข้อมูลดอกไปใช้ในการ
ปรับปรุงพันธุ์พืช ได้ข้อมูล
การสุกแก่ของเมล็ดไปใช้ใน
การขยายพันธุ์ด้วยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แนวทาง
ในการปรับ
สภาพแวดล้อมในการเจริญ 
เติบโตในโรงเรือนเพื่อการค้า 
และได้ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 11.1

F2A4 40.2 โครงการย่อยที่ 2 การขยายพันธุ์
กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima 
Lindl.) ให้ได้ปริมาณมากโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์เชิงการค้า

1. วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง

793,000 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่ม
ปริมาณต้นโดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ (P) ตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

442,650 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เพิ่มปริมาณต้นโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (P) ตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

442,650 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
เพิ่ม
ปริมาณต้นโดยการ
เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ (P) ตีพิมพ์บทความ
วิจัยในวารสารระดับชาติ
หรือ
นานาชาติ (I)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 11.2

F2A4 40.3 โครงการย่อยที่ 3 การปรับปรุงพันธุ์
กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritis pulcherrima
Lindl.) เพื่อผลิตเป็นไม้กระถาง :
การสร้างลูกผสมตัวเองและลูกผสม
ข้ามชั่วที่ 1 และการชักนําการกลาย
พันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมาและการ
ใช้เอธิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS)

1.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

558,000 ได้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของ
กล้วยไม้ม้าวิ่ง และสามารถ
ตรวจสอบความแปรปรวน
ของกล้วยไม้ม้าวิ่งที่พบใน
พื้นที่อนุรักษ์ สจล.วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์(G) 
ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

426,667 ได้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของ
กล้วยไม้ม้าวิ่ง และสามารถ
ตรวจสอบความแปรปรวน
ของกล้วยไม้ม้าวิ่งที่พบใน
พื้นที่อนุรักษ์ สจล.วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (G) 
ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

426,667 ได้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของ
กล้วยไม้ม้าวิ่ง และสามารถ
ตรวจสอบความแปรปรวน
ของกล้วยไม้ม้าวิ่งที่พบใน
พื้นที่อนุรักษ์ สจล.
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์
(G) ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 11.3
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

7.คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ จังหวัดสงขลา      
8.กองแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข   
9.คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

F2A4 41.1 โครงการย่อยที่ 2 การขยายพันธุ์
เสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi 
Powell) เพื่อรองรับการปลูกเสม็ดขาว
เชิงป่าเศรษฐกิจ

1.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

773,000 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ขยายพันธุ์เสม็ดขาวโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสม

829,334 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ขยายพันธุ์เสม็ดขาวโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสม

829,333 ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ขยายพันธุ์เสม็ดขาวโดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่
เหมาะสม

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 12.1

F2A4 41.2 โครงการย่อยที่ 3 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ชา แคปซูล น้ํามันสมุนไพร และยา
หม่องจากเสม็ดขาว (Melaleuca
cajuputi Powell)

1.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1,728,300 ทราบถึงวิธีการเก็บเกี่ยวใบ
เสม็ดขาวที่เหมาะสมต่อการ
นําไปใช้แปรรูป (P) ทราบ
เงื่อนไขที่เหมาะสมในการ
สกัดน้ํามันหอมระเหยจาก
เสม็ดขาวที่มีคุณภาพ และ
ตีพิมพ์และนําเสนอบทความ
ทางวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (I)

2,102,320 ทราบถึงวิธีการเก็บเกี่ยวใบ
เสม็ดขาวที่เหมาะสมต่อการ
นําไปใช้แปรรูป (P) ทราบ
เงื่อนไขที่เหมาะสมในการ
สกัดน้ํามันหอมระเหยจาก
เสม็ดขาวที่มีคุณภาพ และ
ตีพิมพ์และนําเสนอบทความ
ทางวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

2,102,320 ทราบถึงวิธีการเก็บเกี่ยวใบ
เสม็ดขาวที่เหมาะสมต่อการ
นําไปใช้แปรรูป (P) ทราบ
เงื่อนไขที่เหมาะสมในการ
สกัดน้ํามันหอมระเหยจาก
เสม็ดขาวที่มีคุณภาพ และ
ตีพิมพ์และนําเสนอบทความ
ทางวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (I)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 12.2

2,170,800 1. ทราบถึงวิธีการเก็บเกี่ยว
ใบเสม็ดขาวที่เหมาะสมต่อ
การนําไปใช้แปรรูป (P) 
2. ทราบเงื่อนไขที่เหมาะสมใน
การสกัดน้ํามันหอมระเหย
จากเสม็ดขาวที่มีคุณภาพ ,
ตีพิมพ์และนําเสนอบทความ
ทางวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (I)

4,439,600 1. ทราบถึงวิธีการเก็บเกี่ยว
ใบเสม็ดขาวที่เหมาะสมต่อ
การนําไปใช้แปรรูป (P) 
2. ทราบเงื่อนไขที่เหมาะสมใน
การสกัดน้ํามันหอมระเหย
จากเสม็ดขาวที่มีคุณภาพ ,
ตีพิมพ์และนําเสนอบทความ
ทางวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (I)

4,014,190 1. ทราบถึงวิธีการเก็บเกี่ยว
ใบเสม็ดขาวที่เหมาะสมต่อ
การนําไปใช้แปรรูป (P) 
2.ทราบเงื่อนไขที่เหมาะสม 
ในการสกัดน้ํามันหอมระเหย
จากเสม็ดขาวที่มีคุณภาพ, 
ตีพิมพ์และนําเสนอบทความ
ทางวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

4,014,190 1. ทราบถึงวิธีการเก็บเกี่ยว
ใบเสม็ดขาวที่เหมาะสมต่อ
การนําไปใช้แปรรูป (P) 2.
ทราบเงื่อนไขที่เหมาะสมใน
การสกัดน้ํามันหอมระเหย
จากเสม็ดขาวที่มีคุณภาพ ,
ตีพิมพ์และนําเสนอบทความ
ทางวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ (I)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 12

1.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 3.สถาบัน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย 4.โครงการส่วน
พระองค์ จังหวัดชุมพร 
(บางเบิด) 5.
โรงพยาบาลท่าแซะ 6.
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ
นทร์ จังหวัดสงขลา

41. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เสม็ด
ขาวอย่างยั่งยืน : การศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การขยายพันธุ์ สารสําคัญจากใบ
 และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสม็ดขาว
(Melaleuca cajuputi Powell) เพื่อการ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

F2A4
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 41.3 โครงการย่อยที่ 4 การผลิตน้ํามัน
หอมระเหยที่มีคุณภาพสูงจากใบ
เสม็ดขาว

1.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1,938,300 ทราบวิธีการสกัดด้วยตัวทํา
ละลายที่เหมาะสมต่อการ
ผลิตน้ํามันหอมระเหย ,
ทราบชนิดขององค์ประกอบ
ทางเคมีของน้ํามันหอม
ระเหย (P) และตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ (I)

1,800,174 ทราบวิธีการสกัดด้วยตัวทํา
ละลายที่เหมาะสมต่อการ
ผลิตน้ํามันหอมระเหย ,
ทราบชนิดขององค์ ประกอบ
ทางเคมีของน้ํามันหอมระเหย 
(P) และตีพิมพ์บทความวิจัย
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ (I)

1,800,173 ทราบวิธีการสกัดด้วยตัวทํา
ละลายที่เหมาะสมต่อการ
ผลิตน้ํามันหอมระเหย ,
ทราบชนิดขององค์ประกอบ
ทางเคมีของน้ํามันหอม
ระเหย (P) และตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ (I)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 12.3

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 13

ได้วิธีการผลิตบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบจากสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ เป็นแนวทางใน
การแก้ปัญหาในเรื่องของเศษ
วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการ
เพาะปลูกและการผลิตกล้วย
เล็บมือนาง รวมทั้งเป็นการ
ส่งเสริมและสร้างชื่อเสียงให้ 
กับจังหวัดและชุมชนผ่านทาง
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งทํา
ให้คนในชุมชนหรือจังหวัดได้
ตระหนักหรือเห็นความสําคัญ
ของพืชในท้องถิ่นมากขึ้น 
นําไปสู่การอนุรักษ์พันธุ์พืช 
นอกจากนี้ยังสามารถเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปของการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือ
การประชุมวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
หรือ ISI หรือ Scopus

F2A4 42. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์กล้วยเล็บมือนางชุมพร

1.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.ศูนย์การบรรจุหีบห่อ
ไทย สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย
3.สถานที่จัดจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์เช่น ร้านบ้าน
ครูแอ๋ว บริษัทประชารัฐ
รักสามัคคีเพื่อสังคม
จังหวัดชุมพร และบริษัท
โอท้อบเทรดเดอร์
จังหวัดชุมพร

677,000
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 43. การนําข้าวกล้องงอกจากข้าวไร่พันธุ์
พื้นเมืองจังหวัดชุมพรในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เนื้อหมักเพื่อสุขภาพ

1.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

558,000 1. องค์ประกอบทาง
โภชนาการ คุณสมบัติการ
ออกฤทธิ์ของการต้านอนุมูล
อิสระและปริมาณสารกาบา
ของข้าวกล้องจากข้าวไร่ของ
จังหวัดชุมพร (P) 2. ข้อมูล
ด้านการใช้ข้าวไร่ของจังหวัด
ชุมพรมาใช้ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เนื้อหมักต่อ
คุณสมบัติทางด้านกายภาพ
เคมี จุลินทรีย์และทาง
ประสาทสัมผัส คุณสมบัติ
การให้ฤทธิ์ของการต้าน
อนุมูลอิสระและปริมาณสาร
กาบา (I)

0 1. องค์ประกอบทาง
โภชนาการ คุณสมบัติการ
ออกฤทธิ์ของการต้านอนุมูล
อิสระและปริมาณสารกาบา
ของข้าวกล้องจากข้าวไร่ของ
จังหวัดชุมพร (P) 
2. ข้อมูลด้านการใช้ข้าวไร่
ของจังหวัดชุมพรมาใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อหมักต่อ
คุณสมบัติทางด้านกายภาพ
เคมี จุลินทรีย์และทาง
ประสาทสัมผัส คุณสมบัติการ
ให้ฤทธิ์ของการต้านอนุมูล
อิสระและปริมาณสารกาบา (I)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 14

F2A4 44. การศึกษาปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวที่มี
ผลกระทบต่อคุณภาพของผลทุเรียน
พันธุ์หมอนทองหลังการเก็บเกี่ยว

1.พื้นที่การปลูกทุเรียน
ในจังหวัดชุมพร 
2.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

670,000 1. ระยะการสุกต่อคุณภาพ
ทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยว
2. ระยะการสุกและตําแหน่ง
การติดผลต่อคุณภาพหลัง
การเก็บเกี่ยวทุเรียน

520,000 1. ระยะการสุกต่อคุณภาพ
ทุเรียนหลังการเก็บเกี่ยว 
2. ระยะการสุกและตําแหน่ง
การติดผลต่อคุณภาพหลังการ
เก็บเกี่ยวทุเรียน

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 15

F2A4 45. การศึกษาการอยู่รอดของทุเรียนพันธุ์
เศรษฐกิจและพันธุ์พื้นบ้านโดยวิธีการ
เสียบยอดกับต้นตอทุเรียนพื้นบ้าน

1.พื้นที่การปลูกทุเรียน
ในจังหวัดชุมพร 
2.วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

358,000 1. ได้ต้นแม่พันธุ์ทุเรียนที่มี
ลักษณะดี (P) 2. ปลูกต้น
ตอและขยายพันธุ์ทุเรียน (I)

265,000 1. ได้ต้นแม่พันธุ์ทุเรียนที่มี
ลักษณะดี (P) 2. ปลูกต้น
ตอและขยายพันธุ์ทุเรียน (I)

265,000 1. ได้ต้นแม่พันธุ์ทุเรียนที่มี
ลักษณะดี (P) 2. ปลูกต้น
ตอและขยายพันธุ์ทุเรียน (I)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 16

F2A4 46. การผลิตหน่ออ่อนปุดในสภาพโรงเรือน 1.ภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร 
และภาควิชา
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
2.ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

191,000 ได้ระบบการผลิตพืชผักใน
ท้องถิ่นที่มีความปลอดภัย
ต่อการบริโภค, ได้การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
สําหรับต้นอ่อนปุด และได้
บทความวิจัย 1 บทความ

110,500 ได้ระบบการผลิตพืชผักใน
ท้องถิ่นที่มีความปลอดภัย
ต่อการบริโภค , ได้การ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสมสําหรับต้นอ่อนปุด 
และได้บทความวิจัย 1
บทความ

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 17
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 47. การใช้เปลือกทุเรียนปรับปรุงคุณภาพ
ต่อประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมในโค
นม

1.วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ทุเรียนจังหวัดชุมพรใน
อําเภอหลังสวนปะทิว

และท่าแซะจังหวัดชุมพร
2.วิทยาเขตชุมพรเขตร

อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1,080,000 ทราบผลค่าการย่อยได้และ
องค์ประกอบทางเคมีของ
เปลือกทุเรียนปรับปรุง
คุณภาพ (P) ทราบ
ประสิทธิภาพการหมักของ
เปลือกทุเรียนปรับปรุง
คุณภาพ (I) ทราบปริมาณ
น้ํานมและคุณภาพน้ํานมต่อ
การเสริมเปลือกทุเรียน
ปรับปรงคณภาพในโคนม (G)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 18

F2A4 48. การใช้ใบสักปรับปรุงคุณภาพต่อ
ประสิทธิภาพการผลิตน้ํานมในโคนม

วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1,020,000 ทราบผลค่าการย่อยได้และ
องค์ประกอบทางเคมีของ
ใบสักปรับปรุงคุณภาพ (P)
ทราบประสิทธิภาพการหมัก
ของใบสักปรับปรุงคุณภาพ
(I) ทราบปริมาณน้ํานมและ
คุณภาพน้ํานมต่อการเสริม
ใบสักปรับปรุงคุณภาพในโค
นม (G)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 19

F2A4 49. การใช้ประโยชน์จากเสม็ดขาว
(Melaleuca cakuputi Powell) และ
แปรงล้างขวด (Callistemon 
lanceolatus DC.) เพื่อควบคุมเชื้อรา 
Phytophthora sp.สาเหตุโรคทเุรียนที่
ต้านทานสารเคมีป้องกัน กําจัด ในสภาพ
ห้องปฏิบัติการและโรงเรือน

1. วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

268,000 1. รวบรวมและประเมินการ
ดื้อสารเคมีของเชื้อรา
Phytophthara sp. สกัด
น้ํามันหอมระเหยและสาร
สกัดหยาบจากเสม็ดขาวและ
แปรงล้างขวด (P)

223,000 1. รวบรวมและประเมินการ
ดื้อสารเคมีของเชื้อรา
Phytophthara sp. สกัด
น้ํามันหอมระเหยและสาร
สกัดหยาบจากเสม็ดขาวและ
แปรงล้างขวด (P)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 20
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 50. เครื่องผ่าและคัดแยกเนื้อทุเรียนด้วย
วิธีการทางเซ็นเซอร์ไฟฟ้าชนิดไร้สาย
สําหรับการผลิตทุเรียนทอด

1. วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

765,000 ได้เครื่องผ่าเนื้อและเมล็ด
ทุเรียนและสามารถคัดแยก
ความอ่อนแก่ของเนื้อทุเรียน
ด้วยเซ็นเซอร์ ไร้สายเพื่อการ
ผลิตทุเรียนทอดใน
อุตสาหกรรมหรือกลุ่ม
เกษตรกรและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และ
หรือนําไปประยุกต์ในการ
แยกแยะคุณภาพของเนื้อ
ทุเรียนได้ นอกจากนี้ยัง
สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัย
ในรูปแบบของการตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการหรือการ
ประชุมทางวิชาการที่มีชื่อ
ปรากฎอยู่ใน TCI / Scopus /
 ISI หรือยื่นขอจดสิทธิบัตรได้

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 21

F2A4 51. การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของ
สารสกัดจากมะรุมต่อเชื้อก่อโรคเต้านม
อักเสบในโคนม

1.ฟาร์มโคนมในพื้นที่
จังหวัดชุมพร และ
จังหวัดใกล้เคียง
2.สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
3. มหาวิทยาลัย  
เกษตรศาสตร์  วิทยา
เขตกําแพงแสน

345,000 1. ข้อมูลวิธีการเตรียมสาร
สกัดหยาบจากพืชสมุนไพร
การแยกเชื้อก่อโรคเต้านม
อักเสบในโคนม (P) 2. ข้อมูล
การแยกชนิดและปริมาณของ
สารสําคัญที่พบ
ในส่วนต่างๆ ของต้นมะรุม
และข้อมูลการทดสอบฤทธิ์
ต้านเชื้อของสารสกัดหยาบ
ต่อเชื้อก่อโรคเต้านมอักเสบ
(I)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 22
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

52. การผลิตน้ํามันและถ่านชีวภาพจาก
ขี้เลื่อยไม้สักผสมใบเสม็ดอัดเม็ดด้วย
กระบวนการไพโรไลซิส

F2A4 สามารถผลิตน้ํามันและถ่าน
ชีวภาพจากเศษขี้เลื่อยไม้สัก
และใบเสม็ดขาวได้, ถ่าน
ชีวภาพที่ได้สามารถนําไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงในระดับ
ครัวเรือนได้, น้ํามันชีวภาพที่
ได้สร้างโอกาสในการนําไป
ปรับปรุงคุณสมบัติให้เป็น
น้ํามันที่มีคุณภาพต่อไปได้, 
องค์ความรู้ที่ได้สามารถนําไป
พัฒนาระบบการผลิตเชื้อเพลิง
โดยกระบวนการไพโรไลซิสให้
มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้
เหมาะสมกับการใช้งานใน
ระดับชุมชน หรือหมู่บ้านได้, 
องค์ความรู้ที่ได้สามารถ
ประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบชนิด
อื่นๆ ที่มีในชุมชนได้ เช่น เศษ
เหลือทางการเกษตร หรือ
อุตสาหกรรม, สามารถตีพิมพ์
บทความวิจัยในระดับ
นานาชาติอย่างน้อย 2 
บทความ

390,000 โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 23

วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 53. คุณสมบัติในการเป็นสารกันเสียและ
การยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย
สาเหตุสิวอักเสบ (Propionibacterium 
acnes) ของใบสัก

ห้องปฏิบัติการจุล
ชีววิทยาและ
ห้องปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพรรเขตรอุดมศักดิ์

235,600 1. ได้ข้อมูลผลของสารสกัด
จาก ใบสักต่อฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญของเชื้อจุลินทรีย์
ทดสอบกลุ่มที่อาจพบ
ปนเปื้อนในอาหาร 
เครื่องสําอาง และได้ข้อมูลผล
ของสารสกัดจากใบสักต่อ
ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ
Propionibacterium  acnes 
(P)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 24

2. นําสารสกัดจากใบสักไปใช้
เป็นสารกันเสียตามธรรมชาติ
ในผลิตภัณฑ์อาหาร และ
เครื่อง สําอาง นําสารสกัดจาก
ใบสักไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อลดการเกิดสิวอักเสบ อีก
ทั้ง ตีพิมพ์ บทความวิจัยใน
วารสารนานาชาติ และ
ให้บริการวิชาการโดยการ
เผยแพร่ข้อมูลให้กับหน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกร
 / OTOP ที่สนใจ

F2A4 54. การประเมินฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโร
ซิเนสและการต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดจากใบสัก เพื่อการพัฒนาเป็น
เครื่องสําอาง

สจล ร่วมกับ อพ.สธ 380,000 ทราบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร
สกัดจากใบสัก

สกัดสารจากใบสัก และทดสอบ
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 
เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาเป็นเครื่องสําอาง

F2A4 55. การบูรณาการแนวทางการใช้
ประโยชน์จากใบสักและเศษเหลือทิ้งที่
มิใช่เนื้อไม้สัก เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิง
อุตสาหกรรมและพาณิชย์

1)สจล และเขต
ลาดกระบัง 2)สวนป่า 
ออป.ทองผาภูมิ 3)สวน
ป่าสัก ออป.ที่19 คอน

สาร

756,000 ข้อมูลศักภาพการใช้ประโยชน์
ของใบสักและเศษเหลือทิ้งที่มิใช่

เนื้อไม้สัก และสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบพร้อมส่งเสริม
การผลิตในเชิงหัตถอุตสาหกรรม

500,000 กระบวนการแปรสภาพเศษเหลือ
ทิ้งจากสวนป่าสักเศรษฐกิจ เพื่อ
จําแนกศักยภาพของเศษแต่ละ
ประเภทที่เหมาะสมสมต่อการ
ประยุกต์ใช้งานในการเพิ่มมูลค่า

ในเชิงเศรษฐกิจ

500,000 ปัจจัยประยุกต์เส้นใยและวัสดุ
เหลือทิ้งจากต้นสัก(แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์) โดย
มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าในเชิง

เศรษฐกิจสู่เศษเหลือทิ้งที่มิใช่
เนื้อไม้สักอย่างยั่งยืน

500,000 ส่งเสริมชุมชนต้นแบบสู่การ
ต่อยอดในเชิงหัตถ

อุตสาหกรรม และศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เศษ
เหลือทิ้งที่มิใช่เนื้อไม้สู่ภูมิ

ปัญญาไทย

600,000 บูรณาการองค์ความรู้สู่
ชุมชนที่ต่อยอดเชิงหัตถ

อุตสาหกรรม และ
สร้างสรรค์เศษเหลือทิ้งที่
มิใช่เนื้อไม้สู่งานประดับมุก

ที่เป็นภูมิปัญญาไทย

1)ได้กระบวนการแปรสภาพเศษ
เหลือทิ้งที่มิใช้เนื้อไม้สัก 2)ได้
เครื่องแปรสภาพวัสดุที่พัฒนา
ใหม่ 3)ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสู่
ชุมชน 4)ถ่ายทอดและสร้าง
ชุมชนต้นแบบ 5)บุรณาการ
แปรสภาพเศษเหลือทิ้งที่มิใช่
เนื้อไม้สักสู่การถ่ายทอดและ
สร้างมูลค่าเพิ่มสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าสูง
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 56. ศูนย์ปฏิบัติการการวิจัยและทดสอบ
ไม้สัก

สจล. 7,060,000 มีเครื่องมือในการผลิต 1. 
เครื่องตัดออโต้  Opticut
2. เครื่องอัดประสาน  Hot 
Presses 
3. เลื่อยโค้ง  CNC BanSaw  
 เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะการใช้เครื่อง
ให้กับผู้ที่สนใจ

8,220,000 มีเครื่องมือในการผลิต 1. 
เครื่องขึ้นรูป  CNC  2 Side 
Milling        2. เครื่องกัด
เดือยคู่ Milling   3. เครื่อง
เจาะใส่เดือย Drilling

6,082,000 มีเครื่องมือในการผลิต 1.
เครื่องประกอบ Chair 
Assembly      2. ขัดโค้ง 2
 หัว 2 Side Sanding  3. 
ไลน์ขัด 1-2  Sanding 
auto line

F2A4 57. การใช้ประโยชน์จากใบสักเพื่อ
การเกษตรและสมุนไพร : การใช้จากสาร
สกัดใบสักในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกสดเพื่อ
สุขภาพ

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช จังหวัด
ชุมพร, สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง วิทยาเขต
ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 
และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
สจล.

480,000 1. ได้องค์ความรู้ในการทํา
ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเพื่อสุขภาพ
โดยการใช้สารสกัดจากใบสัก
2. ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3. ได้ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเพื่อ
สุขภาพที่เกษตรกรและ
ผู้ประกอบการนําไปใช้ได้

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 25

F2A4 58. การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของ
สารสกัดใบสักจากแหล่งพันธุกรรมที่
ต่างกัน เพื่อการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวช
สําอาง

เก็บใบสักจากสถานี
วนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี และ
วนวัฒนวิจัยพิษณุโลก 
จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสัก
ที่มีแหล่งพันธุกรรมที่
แตกต่างกัน ได้แก่ 
แหล่งกาเนิดแม่ฮ่องสอน 
เชียงใหม่ ลาปาง และ
แพร่

680,000 1. ทราบฤทธิ์ทางชีวภาพของ
สารสกัดจากใบสัก ทั้งปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์
ในการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส
 ความเป็นพิษต่อเซลล์และ
ฤทธิ์การสมานแผล และฤทธิ์
การยับยั้งการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย์รวมทั้งทราบ
องค์ประกอบทางเคมีที่สาคัญ
 จากแหล่งพันธุกรรมที่
แตกต่างกัน
2. มีข้อมูลด้านฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสัก ที่มีแหล่ง
พันธุกรรมที่แตกต่างกัน เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เวช
สําอาง

คอบช. (วช.มุ่งเป้า) 
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

58. (ต่อ) 3. เพื่อช่วยพัฒนา และเพิ่ม
มูลค่าทางการค้าของส่วนที่
ไม่ใช่เนื้อไม้ ให้มีของต้นสัก
4. มีบทความวิจัยในการนา
เสนอทั้งในระดับประเทศ 
และนานาชาติ
5. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มี
ความรู้ความชานาญและ
ประสบการณ์ด้านสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพ

F2A4 59. การตรวจสอบความแปรผันทาง
พันธุกรรมของเนื้อเยื่อสักในสภาพ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ห้องปฎิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช ภาควิชา
ชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

580,000 ทําให้ทราบว่าหลังจากการ
เก็บวิธีการเก็บรักษาพันธุ์สัก
มเหสักข์ และสักสยามินทร์
ระยะยาวที่ดีที่สุด โดยวิธีการ
slow growth, artificial 
seeds และ 
cryopreservation การเก็บ
รักษาพันธุ์ของสักมเหสักข์ 
และสักสยามินทร์ โดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ว่า
มีการแปรผันทางพันธุกรรม
อย่างไร ระหว่างต้นสักที่ผ่าน
การเก็บรักษาเพาะเลี้ยงใน
หลอดทดลอง และต้นสักที่
เป็นต้นควบคุม เพื่อเป็นแนว
ทางการใช้ประโยชน์ในการ
ปรับปรุงพันธุ์สักต่อไป

คอบช. (วช.มุ่งเป้า) 

46



ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 60. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้างจากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุ
ระหว่าง7-14 ปี และ ไม้ไผ่ เพื่อการ
พาณิชย์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนใน
พื้นที่มรดกโลก : อุทยานประวัติศาสตร์ 
ศรีสัชนาลัย

1.ศูนย์เครือข่ายวิชาการ
และวิจัยมรดกโลก
(Heritage Academic 
Research Center) 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
2.อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
3.อุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร

800,000 1. กลุ่มชาวบ้านสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการร่วมโครงการวิจัย 
โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้รับ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนนั้น สามารถ
ที่จะได้แนวศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างจากไม้
สักขนาดเล็กที่มีอายุระหว่าง
7-14 ปี และ ไม้ไผ่ เพื่อการ
พาณิชย์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนในพื้นที่มรดกโลก :
 อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัช
นาลัยที่สามารถเชื่อมโยง
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของ
ชุมชนพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 1

F2A4 61. ศึกษารูปแบบผังชุมชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่มรดกโลก
ภูมิภาคอาเซียน :อุทยานประวัติศาสตร์ 
ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัยประเทศไทย และ
วัดพูแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว

1.ศูนย์เครือข่ายวิชาการ
และวิจัยมรดกโลก
(Heritage Academic 
Research Center)
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
2.อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย
3.พื้นที่มรดกโลกวัดพู

2,930,000 1. กลุ่มชาวบ้านสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการร่วมโครงการวิจัย 
โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้รับ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนนั้น สามารถ
ที่จะได้แนวศึกษาและพัฒนา
ผังชุมชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน
พื้นที่มรดกโลกภูมิภาค
อาเซียน : อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย ประเทศไทย และวัด
พูแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่
สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และวิถี
ชีวิตของชุมชนพื้นที่ได้อย่าง

ส

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 3
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

2. กลุ่มชาวบ้านมีความรู้ใน
การศึกษาและพัฒนาผังชุมชน
จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน ในพื้นที่มรดกโลก
ภูมิภาคอาเซียน : อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย ประเทศไทย และวัด
พูแขวงจําปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในรูปแบบต่างๆได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. กลุ่มชาวบ้านสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจแนวความคิด
ในส่วนของการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกับการอยู่
ร่วมกัน  ของชาวบ้าน วิถี
ชุมชนและการจัดการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม

F2A4 62. การหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของจีโนม
แบคทีเรีย Chitinophaga sp. สายพันธุ์ 
1303 และ 1310 ที่เป็นปฎิปักษ์ต่อเชื้อ
ก่อโรคในข้าว

ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

500,000 ได้ข้อมูลลําดับนิวคลีโอไทด์
ของแบคทีเรีย Chitinophaga
 sp. สายพันธุ์ 1303 และ 
1310 ตลอดจนยีนที่จําเป็น
ต่อการสร้างสารปฎิชีวนะ 
ข้อมูลเหล่านี้จะนําไป
ประกอบการวิจัยทางด้านการ
วิเคราะห์สารปฎิชีวนะเพื่อ
นําไปใช้งานในการควบคุม
จุลินทรีย์โรคข้าวต่อไปใน
อนาคต

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 4

F2A4 63. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและ
การสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในตําลึง 
(Coccinia grandis)

ภาควิชาชีววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

372,200 ได้องค์ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของตําลึงและ
กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดหยาบใบตําลึงสาย
พันธุ์ต่างๆ ในธรรมชาติ

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 5
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4 64. การประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและฤทธิ์ทางชีวภาพของลําไย
เถา พืชถิ่นเดียวของไทย เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

1. วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

680,000 ตีพิมพ์และนําเสนอบทความ
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 6

F2A4 65. การอนุรักษ์ การขยายพันธุ์ และการ
ปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง (Doritispul 
cherrima Lindl.) เพื่อประโยชน์เชิง
พาณิชย์

1. วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

ตีพิมพ์และนําเสนอบทความ
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 7

65.1 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง 
(Doritis pulcherrima Lindl.) ให้ได้
ปริมาณมากโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์เชิงการค้า

1.กล้วยไม้ม้าวิ่งในพื้นที่
อนุรักษ์ ภายในวิทยา
เขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์
2. ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

615,000 1.ได้วิธีการอนุบาล และปลูก
เลี้ยงต้นกล้วยไม้ม้าวิ่งที่ได้
จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2.ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
3.ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้ม้าวิ่งที่ได้
จากการคัดเลือก โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 7.1

65.2 การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง 
(Doritis pulcherrima Lindl.) เพื่อผลิต
เป็นไม้กระถาง : การสร้างลูกผสมตัวเอง
และลูกผสมข้ามชั่วที่ 1 และการชักนํา
การกลายพันธุ์โดยการฉายรังสีแกมมา
และการใช้เอธิลมีเทนซัลโฟเนต (EMS)

1.สจล.วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์
2.คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
สจล.

563,000 1.ได้สายพันธุ์กล้วยไม้ม้าวิ่ง
ใหม่ทั้งจากการผสมตัวเอง 
และผสมข้ามต้นจากเฉดสี
ต่างๆ 
2.ตีพิมพ์และนําเสนอ
บทความทางวิชาการในระดับ
นานาชาติ

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 7.2
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2A4,5,6 66. โครงการการเรียนรู้ ผักสวนครัว
ปลอดภัย ของสจล.-โรงเรียนการทํามาหา
กินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ฯ และเครือข่าย เพื่อ
การอนุรักษ์พันธุ์ การเรียนรู้ อาชีพ-
เศรษฐกิจ และ สังคม

สจล. กรุงเทพ และ 
โรงเรียนทํามาหากินฯ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา

2,512,400 ได้หลักสูตร มีการเรียนการ
สอนจริง มีประเมินความพึ่ง
พอใจผู้เรียนและผู้สอน 
รวมทั้งการถอดบทเรียน
การศึกษาทั้งหมด  ผลสําเร็จ
และความคุ้มค่าของการวิจัย
ตามแผนการบริหารงานและ
แผนการดําเนินงานตลอดแผน
งานวิจัย มีการจัดทําหลักสูตร
การเรียนการสอนโครงการผัก
ปลอดสารพิษ ในระดับ
ปริญญาตรี 2 หลักสูตร การ
ผลิต และ การตลาด ในระดับ
มัธยมศึกษา 2 หลักสูตร การ
ผลิต และ การตลาด 

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 10
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2 กรอบการใช้ประโยชน์ A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
F2A5 1. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และสิ่งมีชีวิต

ขนาดเล็ก
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
 อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย

200,000 จัดทําฐานข้อมูลชนิดพืช สัตว์
 และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 

รวมถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
20 ชนิด

200,000 จัดทําฐานข้อมูลชนิดพืช สัตว์
 และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก 

รวมถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
20 ชนิด

200,000 จัดทําฐานข้อมูลชนิดพืช 
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก

 รวมถึงข้อมูลการใช้
ประโยชน์ 20 ชนิด

เป็นศูนย์ข้อมูล ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเขต
พื้นที่ สจล และเขตลาดกระบัง 
และได้ฐานข้อมูลพันธุกรรมที่ 

update
F2A5 2. ศูนย์ข้อมูลสัก ศูนย์ข้อมูลสัก อพ.สธ. -

 มหาวิทยาลัย
300,000     จัดทําฐานข้อมูลสักที่ได้จาก

การศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูล
การใช้ประโยชน์

300,000    จัดทําฐานข้อมูลสักที่ได้จาก
การศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูล

การใช้ประโยชน์

100,000     จัดทําฐานข้อมูลสักที่ได้
จากการศึกษาวิจัย รวมถึง
ข้อมูลการใช้ประโยชน์

ได้ฐานข้อมูลของการวิจัยและ
พัฒนาสักที่อัพเดท

F2A5 3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สจล. กทม. 
วิทยาเขตชุมพรฯ  จ.

ชุมพร

2,700,000     ข้อมูล แผนที่ และพิกัดตําแหน่ง
ของพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ พร้อมทั้ง
จัดเก็บลงฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์  โปรแกรมที่
ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและ
เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ
ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ท
โฟนระบบปฏิบัติการ Android 
และ iOS

F2A5 4. การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์ไม้บนสมาร์ทโฟน

สจล. กทม. 
วิทยาเขตชุมพรฯ  จ.

ชุมพร

500,000 ข้อมูล แผนที่ และพิกัดตําแหน่ง
ของพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ พร้อมทั้ง
จัดเก็บลงฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์  

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 8

1.กลุ่มชาวบ้านสามารถบูรณา
การองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การร่วมโครงการวิจัย โดย
อาศัยองค์ความรู้ที่ได้รับ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนนั้น สามารถ
ที่จะได้แนวศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรวัฒนธรรมลภูมิ
ปัญญา พื้นที่มรดกทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทย

5.โครงการศึกษาและพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากฐาน
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พื้นที่
มรดกโลกทางวัฒนธรรมในประเทศไทย

F2A5 1,740,2001.ชุมชนโดยรอบอุทยาน
ประวัติศาตร์สุโขทัย 
ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร
2.อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
3.อุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร
4.ศูนย์เครือข่ายวิชาการ
และวิจัยมรดกโลก 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

5. (ต่อ) 2. กลุ่มชาวบ้านมีความรู้ใน
การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
พื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในประเทศไทยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มชาวบ้านสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจแนวความคิด
ในส่วนของการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกับการอยู่
ร่วมกันของชาวบ้าน วิถีชุมชน
และการจัดการท่องเที่ยวได้
อย่างเหมาะสม

1.กลุ่มชาวบ้านสามารถบูรณา
การองค์ความรู้ที่ได้รับจาก
การร่วมโครงการวิจัย โดย
อาศัยองค์ความรู้ที่ได้รับ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนนั้น สามารถ
ที่จะได้แนวศึกษาและพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ จากฐาน
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา พื้นที่มรดกทาง
วัฒนธรรมในประเทศไทย

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 9

F2A5 6. ศึกษาและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไม้สัก 
ร่วมกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่มรดก
โลกอุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย ศรีสัช
นาลัย กําแพงเพชร

1.ชุมชนโดยรอบอุทยาน
ประวัติศาสตร์สุโขทัย 
ศรีสัชนาลัย กําแพงเพชร
2.อุทยานประวัติศาสตร์
สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย
3.อุทยานประวัติศาสตร์
กําแพงเพชร
4.ศูนย์เครือข่ายวิชาการ
และวิจัยมรดกโลก 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

2,140,000
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

2. กลุ่มชาวบ้านมีความรู้ใน
การศึกษาและพัฒนารูปแบบ
การเรียนรู้ อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากฐานทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
พื้นที่มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในประเทศไทยในรูปแบบ
ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มชาวบ้านสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจแนวความคิด
ในส่วนของการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกับการอยู่
ร่วมกันของชาวบ้าน วิถีชุมชน
และการจัดการท่องเที่ยวได้
อย่างเหมาะสม

F2A5 7. ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน
พื้นที่มรดกโลก ภูมิภาคอาเซียน : 
อุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย ประเทศไทย และวัดพู แขวง
จําปาสักสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว

1.ศูนย์เครือข่ายวิชาการ
และวิจัยมรดกโลก
(Heritage Academic 
Research Center)
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
2.อุทยานประวัติศาสตร์
ศรีสัชนาลัย
3.พื้นที่มรดกโลกวัดพู

2,260,000 1. กลุ่มชาวบ้านสามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการร่วมโครงการวิจัย 
โดยอาศัยองค์ความรู้ที่ได้รับ
ถ่ายทอดสู่ชุมชนนั้น สามารถ
ที่จะได้แนวศึกษาและพัฒนา
รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน
พื้นที่มรดกโลก ภูมิภาค
อาเซียน : อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย ประเทศไทย และ วัด
พู แขวงจําปาสักสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ที่สามารถเชื่อมโยงกิจกรรม
การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และ
วิถีชีวิตของชุมชนพื้นที่ได้อย่าง
เหมาะสม

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 2
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

2. กลุ่มชาวบ้านมีความรู้ใน
การศึกษาและพัฒนาพัฒนา
รูปแบบศูนย์การเรียนรู้ความ
หลากหลายทางชีวภาพเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ใน
พื้นที่มรดกโลก ภูมิภาค
อาเซียน : อุทยาน
ประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย จ.
สุโขทัย ประเทศไทย และ วัด
พู แขวงจําปาสักสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ในรูปแบบต่างๆได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

3. กลุ่มชาวบ้านสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจแนวความคิด
ในส่วนของการพัฒนาอย่าง
สร้างสรรค์ร่วมกับการอยู่
ร่วมกัน  ของชาวบ้าน วิถี
ชุมชนและการจัดการ
ท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสม
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F2 กรอบการใช้ประโยชน์ A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร
F2A6 7. การพัฒนาที่พักอาศัยสําเร็จรูปจากเศษ

ไม้สักตามสภาพแวดล้อมบ้าน 4 ภูมิภาค 
ในประเทศไทย

จังหวัดในแต่ละภาคของ
ประเทศไทย จํานวน 4 
ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคกลาง และภาคใต้

1,998,000 1.รูปแบบข้อมูลโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง
 มาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อ
การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
(I)
2.การวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในที่พักอาศัยสําเร็จรูปจาก
เศษไม้สักตามสภาพแวดล้อม
บ้าน 4 ภูมิภาค (I)
3.แนวทางการพัฒนาที่พัก
อาศัยสําเร็จรูปจากเศษไม้สัก
ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4 
ภูมิภาค (G)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 5
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F3 กรอบการสร้างจิตสํานึก A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
F3A8 1. โครงการวิจัยการออกแบบอาคาร

สํานักงาน หอพัก และโรงแรมสําหรับ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อ.สี
คิ้ว จ.นครราชสีมา 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.

นครราชสีมา

2,000,000   แบบอาคารสํานักงาน หอพัก 
และโรงแรม ที่เหมาะสม ที่ 
อพ.สธ. สามารถนําไปใช้เป็น
ต้นแบบ

เป็นความต้องการของ อพ.สธ. 
ที่ต้องการแบบอาคารสํานักงาน

 หอพัก และโรงแรม ที่
เหมาะสม ที่ อพ.สธ. สามารถ

นําไปใช้เป็นต้นแบบ
F3A8 2. ถ่ายทอดการใช้ประโยชน์จากไม้สักใน

บริบทวัสดุตกแต่งศาสนสถาปัตยกรรม 4
 ภาค

อปท/โรงเรียน ที่เป็น
สมาชิก อพ.สธ.

800,000     ต้นแบบวัสดุตกแต่ง ศาสน
สถานวัฒนธรรมภาคกลาง

800,000    ต้นแบบวัสดุตกแต่ง ศาสน
สถานวัฒนธรรมภาคเหนือ

800,000 ต้นแบบวัสดุตกแต่งศาสน
สถานวัฒนธรรมภาคอีสาน

F3A8 3. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

พื้นที่ที่ อพ.สธ. กําหนด งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: 
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น" ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์
สระบุรี จ.สระบุรี

300,000     งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ "ทรัพยากรไทย: 
ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"

300,000    การประชุมวิชาการ 300,000     งานประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ "ทรัพยากรไทย:
 ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์"

เพื่อการจัดนิทรรศการ อพ.สธ.
 ทุกๆ 2 ปี ในฐานะหน่วยงานที่

ร่วมสนองพระราชดําริ

F3A8 4. การจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ.-สจล. สจล. เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดําริ
 อพ.สธ. ของ สจล.

เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดําริ 

อพ.สธ. ของ สจล.

เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ. ของ สจล.

เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วมสนอง

พระราชดําริ อพ.สธ. ของ สจล.

เพื่อประชา สัมพันธ์ 
เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วม

สนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
ของ สจล.

กําหนดให้เป็นการดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง ทุกปี

F3A8 5. การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบใน
การปลูกสัก : การปลูกพืชแซมในสวนป่า
สักในภาคใต้ของประเทศไทยโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  (โครงการต่อเนื่อง 3
 ปี)

วิทยาเขตชุมพรเขตร
อุดมศักดิ์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

773,000 1. ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสม
ในการปลูกผักและพืชแซมใน
การทําสวนสัก (P) 2. เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ของ
เกษตรกรที่ปลูกสักในช่วงปี
แรกได้ (I)  3.พร้อมทั้งเกิด
ต้นแบบในการปลูกสักสร้าง
สวนป่าสักโดยวิธีการมีส่วน
ร่วมของชุมชน (G)

641,750 1. ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสม
ในการปลูกผักและพืชแซมใน
การทําสวนสัก (P) 2. เพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ของ
เกษตรกรที่ปลูกสักในช่วงปี
แรกได้ (I)  3.พร้อมทั้งเกิด
ต้นแบบในการปลูกสักสร้าง
สวนป่าสักโดยวิธีการมีส่วน
ร่วมของชุมชน (G)

641,750 1. ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสม
ในการปลูกผักและพืชแซม
ในการทําสวนสัก (P) 2. 
เพิ่มโอกาสในการสร้าง
รายได้ของเกษตรกรที่ปลูก
สักในช่วงปีแรกได้ (I)  3.
พร้อมทั้งเกิดต้นแบบใน
การปลูกสักสร้างสวนป่าสัก
โดยวิธีการมีส่วนร่วมของ
ชมชน (G)

โครงการของบปี 2562  ลําดับ
ที่ 10
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ปรับปรุง :  สิงหาคม 2561

2560 เป้าหมาย 2561 เป้าหมาย 2562 เป้าหมาย 2563 เป้าหมาย 2564 เป้าหมาย

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ดําเนินการ งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ  (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หมายเหตุ

F3A8 6. การจัดการศูนย์การเรียนรู้ไม้สักเพื่อ
การใช้ประโยชน์ในบริบทของการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืน และ
สร้างสรรค์

ภาควิชาสถาปัตยกรรม
และการออกแบบ 
สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

800,000 1.ได้ศูนย์การเรียนรู้ไม้สักสวน
ป่า สนองพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)

โครงการของบปี 2563  ลําดับ
ที่ 8

2.เผยแพร่องค์ความรู้กับ
ชุมชนและคนที่สนใจเรียนรู้ไม้
สักเพื่อการใช้ประโยชน์ใน
บริบทของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อความยั่งยืน 
และ สร้างสรรค์ 3.เปิดโอกาส
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน เข้าร่วม
สนับสนุนงานของ อพ.สธ. 
 ในรูปแบบของการถ่ายทอด
องค์ความรู้        
4.ได้ศูนย์ปฏิบัติงานวิทยาการ
 อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นําในการ
ถ่ายทอดความรู้และสร้าง
จิตสํานึกในการ   
อนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ
ไทยให้แก่เยาวชนและ
ประชาชนชาวไทยต่อไป

คําอธิบายเพิ่มเติม

A: Activity  A1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร A2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  A4 กิจกรรมอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร  A7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร
F: Frame กรอบการดําเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสํานึก
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