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กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
  เป็นกิจกรรมท่ีน ำข้อมูลจำกศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช/ทรัพยำกร ท่ีได้จำกกำรศึกษำ
ประเมินกำรส ำรวจเก็บรวบรวมกำรปลูกรักษำพันธุกรรมพืชท่ีมีน ำมำให้ผู้ทรงคุณวุฒิศึกษำและวำงแผน
พัฒนำพันธุ์พืชเพื่อให้มีพันธุ์ตำมควำมต้องกำรในอนำคต  โดยเป็นกำรวำงแผนระยะยำว30 - 50 ปี
ส ำหรับพันธุ์พืชลักษณะต่ำงๆ ท่ีเป็นท่ีต้องกำรของช่วงเวลำนั้น ๆ เป็นกำรพัฒนำโดยมีแผนล่วงหน้ำ เมื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้แผนพัฒนำพันธุ์พืชเป้ำหมำยแล้ว จึงน ำทูลเกล้ำฯถวำย สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรีเพื่อทรงมีพระรำชวินิจฉัยและพระรำชทำนให้กับหน่วยงำนท่ีมีศักยภำพในกำร
พัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืช/ทรัพยำกร 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพฒันาพันธุพ์ชื 
 1. คัดเลือกพันธุ์พืชท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำแล้วว่ำควรมีกำรวำงแผนพัฒนำพันธุ์เพื่อกำรใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนำคต 
 2. ด ำเนินกำรทูลเกล้ำฯ ถวำยแผนกำรพัฒนำพันธุ์พืชท่ีคัดเลือกแล้ว เพื่อให้สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรีทรงมีพระรำชวินิจฉัยและพระรำชทำนให้กับหน่วยงำนท่ีมีศักยภำพ
ในกำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 3. ประสำนงำนเพื่อให้หน่วยงำนท่ีมีควำมพร้อมในกำรพัฒนำพันธุ์พืชด ำเนินกำรพัฒนำพันธุ์พืช
และน ำออกไปสู่ประชำชน และอำจน ำไปปลูกเพื่อเป็นกำรค้ำต่อไป 
 4. ด ำเนินกำรจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้มำจำกกำรพัฒนำพันธุ์พืชด้ังเดิม เพื่อประโยชน์ของ
มหำชนชำวไทย 
 

ตารางสรุปจ านวนหน่วยงานและจ านวนโครงการที่มีการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพนัธุ์พืช 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
1 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย 1 1 - 
2 กรมกำรข้ำว 1 1  
3 องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 1 1  
4 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 1 1  
5 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร

ลำดกระบัง 
2 2 - 

6 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี 1 1  
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ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
7 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ 
1 1  

 รวมทั้งสิ้น  7  หน่วยงาน 8 8  
 

สรุปงานในกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ืช 

จ ำนวนหน่วยงำนท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริในกิจกรรมวำงแผนพัฒนำพนัธุ์พืช รวม
ท้ังส้ิน 7 หน่วยงำนและมีจ ำนวนโครงกำรท้ังส้ิน 8 โครงกำร มีกำรด ำเนินงำน 8 โครงกำร  
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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพนัธุ์พืช 
 หน่วยงำนมีโครงกำรท่ีด ำเนินงำนในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
อ้อยและ
น้ ำตำลทรำย  

1. กิจกรรมวิจัยและ
พัฒนำพันธ์ุอ้อยของ
โครงกำรอนุรักษ์ฯ 
-โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
พันธุ์อ้อยลูกผสม ชุด CSB 
ที่เหมำะสมท้องถิ่น เพื่อ
เพิ่มผลผลิตและคุณภำพ
อ้อย 

  108,000 136,893 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

ด ำเนินกำรวิจัย
และพัฒนำพันธ์ุ
อ้อยลูกผสมชุด 
CSB ที่เหมำะสม
ท้องถิ่น 3 
โครงกำร 

สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผน ศูนย์ส่งเสริม
อุตสำหกรรม
อ้อยและ
น้ ำตำลทรำย
ภำคที่ 1 

 

  รวม...1...โครงการ 1  108,000 136,893      

2 กรมกำรข้ำว 1. กำรคัดเลือกสำยพันธุ์
บริสุทธิ์ข้ำวพันธ์ุพื้นเมือง
ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

  160,000 160,000 งบประมำณปกติ
ของกรมกำรข้ำว 

1) คัดเลือก
พันธุกรรมข้ำวที่
จะใช้ในกำร
พัฒนำพันธ์ุเพื่อ
กำรใช้ประโยชน์
ต่อไปในอนำคต 
2) ประสำนกับ
หน่วยงำนที่มี
ควำมพร้อมด้ำน
ห้องปฏิบัติกำร

- กำรเปรียบเทียบผลผลลิตข้ำวจำกกำร
คัดเลือกสำยพันธุ์บริสุทธิ์ข้ ำวเหนียว
พื้นเมืองพันธุ์หอมนำงนวล 
ด ำ เ นินกำรที่ ศู น ย์วิ จั ยข้ ำวสกลนคร 
จ ำนวน 20 สำยพันธุ์ สำมำรถคัดเลือก
สำยพันธ์ที่ ใ ห้ผลผลิตสูงกว่ำ  พันธุ์
เป รี ยบ เที ยบ  กข 6 ต้ั งแ ต่  5-11 
เปอร์เซ็นต์ จ ำนวน 10 สำยพันธุ์ 
- กำรเปรียบเทียบผลผลลิตข้ำวจำกกำร
คัดเลือกสำยพันธุ์บริสุทธิ์ข้ำวเจ้ำพื้นเมือง

ศวข. 
สกลนคร               
/ศวข. นคร 
รำชสีมำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

และเทคโนโลยี
ขั้นสูงในกำร
ตรวจวิเครำะห์
คุณลักษณะของ
พันธุ ์
3) พัฒนำพันธ์ุ
และน ำออกไปสู่
ประชำชน 
 

พันธุ์เหลือง 11  
ด ำ เ นินกำรที่ ศู น ย์วิ จั ยข้ ำวสกลนคร 
จ ำนวน 46 สำยพันธุ์ คัดเลือกสำยพันธุ์ที่
ให้ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์เปรียบเทียบ กข45  
และ UBN02123-50(R)-B-3ต้ังแต่ 5-20 
เปอร์เซ็นต์ จ ำนวน 20 สำยพันธุ์ 
- กำรเปรียบเทียบผลผลิตข้ำวเหนียวต่ำง
สีคุณภำพพิเศษระหว่ำงสถำนีในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด ำ เ นินกำรที่ ศู น ย์วิ จั ยข้ ำวสกลนคร 
หนองคำย ชุมแพ อุดรธำนี อุบลรำชธำนี 
และสุรินทร์ จ ำนวน 11 พันธุ์/สำยพันธุ์  
พบว่ำ พันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง เช่น หำงนำค 
(5711)  
อีลำย (5704)  ดอกจัน (5709 ) เหนียว
เขี้ยวงู (3504) มะยม (5710) และเหนียว
เขี้ยวงู (8974) ให้ผลผลิต  478  450  
439  428  422 และ 420 กก.ต่อไร่ 
ตำมล ำดับ ในขณะที่พันธุ์เปรียบเทียบกข
6 ให้ผลผลิตสูงสุดที่  496 กก.ต่อไร่  
- กำรเปรียบเทียบผลผลิตข้ำวเจ้ำต่ำงสี
คุณภำพพิ เศษระหว่ำงสถำนีในภำค
ตะวันออกเฉี ยง เห นือด ำ เ นินกำ รที่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ศูนย์วิจัยข้ำวสกลนคร หนองคำย ชุมแพ 
อุดรธำ นี อุบลรำชธำ นี และสุ รินท ร์ 
จ ำนวน 6 พันธุ์/สำยพันธุ์  ผลกำรทดลอง 
ไม่มีพันธุ์ ใดที่ ใ ห้ผลผลิตสูงกว่ำพันธุ์
เปรียบเทียบขำวดอกมะลิ 105  
- กำรเปรียบเทียบผลผลลิตข้ำวเหนียว
พื้นเมืองพันธุ์หอมนำงนวลในนำรำษฎร์ 
ด ำเนินกำรที่บ้ำนโนนสวรรค์ ต ำบลพัง
ขว้ำง อ ำ เภอเมือง จั งหวัดสกลนคร 
จ ำนวน 11 พันธุ์/สำยพันธุ์  พันธุ์ที่ให้ผล
ผลิตสู งสุ ด  เฉลี่ ย 353 กก. ต่อไ ร่ 
ใกล้เคียงกับพันธุ์เปรียบเทียบกข6 (364 
กก.ต่อไร่)  เกือบทุกสำยพันธุ์มีควำมหอม 
และต้ำนทำนโรคไหม้ปำนกลำง 

  รวม...1...โครงการ 1  160,000 160,000      
3 องค์กำรสวน

พฤกษศำสตร์ 
1. โครงกำรปรับปรุงสำย
พันธุ์พืชเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพทำงด้ำน
เศรษฐกิจ 

  300,000 ไม่ระบุ งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

- คัดเลือกสำย
พันธุ์กล้วยไม้ ที่
มีศักยภำพ
ทดลองผสมพันธุ์ 

-  ศึกษำวิจัย 
เพื่อเพิ่มจ ำนวน
ในสภำพปลอด
เช้ือ และเพิ่ม

-  รวบรวมต้นพันธุ์กล้วยไม้ดอกหอม 8 
สำยพันธุ ์
-  ศึกษำชีววิทยำกำรออกดอกและ
ช่วงเวลำส่งกลิ่น  2 คร้ัง 
-  คัดเลือกต้นพันธุ์ กล้วยไม้ดอกหอม 6 
สำยพันธุ์  
-  ผสมพันธุ์กล้วยไม้ดอกหอม 3 คร้ัง 
- เพำะเมล็ดฝักลูกผสมและสำยพันธุ์แท้ 

ศวส.  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

จ ำนวนต้น
เพำะเลี้ยงที่มี
คุณสมบัติเป็นไม้
ประดับ 

3 คร้ัง 

  รวม...1...โครงการ 1  300,000 ไม่ระบุ      

4 ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีว 
ภำพแห่งชำติ  

1. โครงกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้เพื่อกำรอนุรักษ์
จีโนมข้ำวพื้นเมืองและข้ำว
ป่ำของไทยเพื่อกำรน ำไปสู่
นวัตกรรมโดยใช้
เทคโนโลยีชีวภำพ 

  17,770,0
00 

14,130,0
00 

งบประ มำณจำก
แหล่งทุนวิจัย 
เช่น สวทช.  ศช. 
สวก 
ส ำนักงำนพัฒนำ
เศรษฐกิจจำก
ฐำนชีวภำพ 
(องค์กำรมหำชน)  

กรอบกำรใช้
ประโยชน์ 
 
กิจกรรมวำง
แผนพัฒนำ
พันธุ์พืช 
 
1. ศึกษำ
ค้นคว้ำและ
รวบรวมข้อมูล
ล ำดับเบสของ
สำรพันธุกรรม
ในข้ำว 
2. วำงต ำแหน่ง
ในจีโนมข้ำวและ
ค้นหำยีนที่
เก่ียวข้องกับ
ลักษณะส ำคัญ

     วิจัยพัฒนำเพื่อค้นหำยีนที่สำมำรถ
น ำมำใช้ในกำรพัฒนำข้ำวนำน้ ำฝนและ
ข้ำวนำชลประทำน ได้ใช้เทคโนโลยีด้ำนดี
เอ็นเอในกำรตรวจสอบร่วมกับกำร
คัดเลือกแบบผสมกลับอีกทั้งยังพัฒนำ
ระบบกำรผลิตสำยพันธุ์แท้เป้ำหมำยหลัก
เพื่อพัฒนำพันธ์ุข้ำวขำวดอกมะลิ 105 
และ กข 6 ให้มีควำมสำมำรถในกำรทน
ต่อสภำวะวิกฤต โรคและแมลงโดย ศช. 
จะเป็นผู้ด ำเนินงำนในส่วนของกำรผสม
พันธุ์และคัดเลือกพันธุ์โดยใช้โมเลกุล
เคร่ืองหมำยดีเอ็นเอจำกน้ันเมล็ดพันธุ์ที่
ผ่ำนกำรคัดเลือกที่มียีนเป้ำหมำยจะถูก
ส่งไปยังศูนย์หรือสถำนีของสถำบันวิจัย
ข้ำวเพื่อคัดเลือกลักษณะทำงกำรเกษตรที่
ดีสำยพันธุ์ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะน ำมำท ำ
ให้เป็นสำยพันธุ์แท้และสำยพันธุ์แท้ที่มี
ลักษณะดีเด่นจะน ำไปทดสอบผลผลิตทั้ง

ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีว
ภำพแห่งชำติ 
(ศช.) ระหว่ำง 
มหำวิทยำลัยเ
กษตรศำสตร์ 
และ กรมกำร
ข้ำว 

โครงกำร
ต่อเน่ือง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ทำงเศรษฐกิจ
โดยเฉพำะอย่ำง
ย่ิงลักษณะ
ต้ำนทำนโรค
และแมลง จำก
แหล่งพันธุ์ข้ำว
ป่ำ 
3. ถ่ำยถอดยีนที่
ควบคุมลักษณะ
ส ำคัญทำง
เศรษฐกิจจำก
ข้ำวป่ำสู่ข้ำว
ปลูก 
4.  หำ
เคร่ืองหมำย
โมเลกุลที่
เช่ือมโยงกับ
ลักษณะส ำคัญ
ทำงเศรษฐกิจ
เพื่อใช้ใน
โครงกำร 
marker – 
assisted 

ในระดับสถำนี และในไร่นำเกษตรกร
ต่อไป 
     ในปีงบประมำณ  2558 ท ำกำร
ติดต่อประสำนงำนกับ เจ้ ำหน้ำที่ ที่
เกี่ยวข้องและเกษตรกรในแต่ละจังหวัด 
จัดต้ังกลุ่มกำรเรียนรู้เพื่อท ำกำรคัดเลือก
เกษตรกรและประเมินองค์ควำมรู้ใน
ด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำว โดยปีน้ีมี
เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 5 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคำย จังหวัด
บึ งกำฬ จั งหวัดมุกดำหำร จั งหวัด
นครพนม และจังหวัดอุบลรำชธำนีโดย
ท ำกำรผลิต เมล็ดพันธุ์ ข้ ำ วธัญสิ ริน
ระดับช้ันพันธุ์จ ำหน่ำยและปลูกทดสอบ
แล ะ คั ด เ ลื อ ก ส ำ ยพั น ธุ์ ข้ ำ ว  ก ข 6 
ต้ำนทำนโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง 
จ ำนวน 2 สำยพันธุ์ ที่เหมำะสมกับพื้นที่ 
- ติดตำมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ธัญสิริน 
และปลูกทดสอบ คัดเลือกสำยพันธุ์ข้ำว 
กข6 ต้ำนทำนโรคไหม้และโรคขอบใบ
แห้ง จ ำนวน 2 สำยพันธุ์ ที่เหมำะสมกับ
พื้ นที่  โ ดย เข้ ำ ไ ปท ำ ก ำ รถ่ ำ ยทอด
เทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะน ำ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

selection 
(MAS) 

กำรก ำจัดข้ำวปนในระยะต่ำงๆของกำร
เจ ริญ เ ติบ โต ใ ห้ค ำแนะน ำ กรณี ที่
เกษตรกรพบปัญหำต่ำงๆในแปลงผลิต 
ในกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
- ติดตำมข้อมูลพื้นที่ปลูกและผลผลิต
ของข้ำวสำยพันธุ์ที่ปลูกทดสอบใน 5 
จังหวัด ได้แก่ 

- จังหวัดหนองคำย เกษตรกรเข้ำ
ร่วมโครงกำร จ ำนวน 54 รำย พื้นที่
ปลูก 113 ไร่ ได้ผลผลิตทั้งหมด 
73,310 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 
649 กิโลกรัม/ไร่) 
- จังหวัดบึงกำฬ เกษตรกรเข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 19 รำย พื้นที่
ปลูก 121 ไร่ ได้ผลผลิตทั้งหมด 
76,310 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 
630 กิโลกรัม/ไร่) 
- จังหวัดมุกดำหำร เกษตรกรเข้ำ
ร่วมโครงกำร จ ำนวน 125 รำย 
พื้นที่ปลูก 175 ไร่  
- จังหวัดนครพนม เกษตรกรเข้ำ
ร่วมโครงกำร จ ำนวน 20 รำย พื้นที่
ปลูก 35 ไร่ ได้ผลผลิตทั้งหมด 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

19,090 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 
545 กิโลกรัม/ไร่) 
- จังหวัดอุบลรำชธำนี เกษตรกรเข้ำ
ร่วมโครงกำร จ ำนวน 33 รำย พื้นที่
ปลูก 37 ไร่ ได้ผลผลิตทั้งหมด 
21,440 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉลี่ย 
580 กิโลกรัม/ไร่) 

- จำกกำรปลูกทดสอบและคัดเลือกสำย
พันธุ์ข้ำว กข6 ต้ำนทำนโรคไหม้และโรค
ขอบใบแห้ง เบอร์ TS2 และ TS6 พบว่ำ
เกษตรกรส่วนใหญ่ชอบ TS2 เน่ืองจำก
ต้นเต้ีย ไม่หักล้ม ผลผลิตดี เป็นที่ต้องกำร
ของเกษตรกรพื้นที่ใกล้เคียง บำงพื้นที่
เมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอส ำหรับเกษตรกร
รำยอ่ืนๆที่สนใจพันธุ์ TS2 นี้ 
- กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขยำยของข้ำวพันธ์ุดี
เพื่อใช้ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชน ได้ท ำ
กำรปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขยำยสำย
พันธุ์ข้ำวหอมชลสิทธิ์จ ำนวน 4 ไร่  ซึ่งยัง
ไม่พอต่อประมำณที่ต้ังไว้ เนืองจำกปัญหำ
ขำดแคลนน้ ำในปี 58 และส่งผลให้ต้อง
ชะลอกำรปลูกในอีก 5 สำยพันธุ์ออกไป
ด้วย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

- อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำข้ำวเหนียว 
กข6 ต้ำนทำนโรคไหม้ โดยกำรรวม 
QTL พัฒนำข้ำวเหนียว กข6 ต้ำนทำน
โรคไหม้และ ขอบใบแห้ง  พันธ์ข้ำวหอม
ชลสิทธิ์ให้ต้ำนทำนเพลี้ยกระโดดสี
น้ ำตำล  และพันธุ์อ่ืนๆ และได้คัดเลือก
พันธุข์้ำวสำยพันธุ์ประดับ ซึ่งกลำยที่
แสดงออกสีม่วงทั้งต้น 
- ได้จัดเตรียมเมล็ดส ำหรับปลูกทดสอบ
ผลผลิตเบื้องต้นฤดูนำปี 2558 จ ำนวน 
186 สำยพันธุ์ ร่วมกับสำยพันธุ์
เปรียบเทียบจ ำนวน 4 พันธุ์ คือ กข6 
กข18 ธัญสิริน และเหนียวอุบล 
- ด ำเนินกำรได้มีกำรคัดเลือกพันธุ์ข้ำว
ของไทยจ ำนวน 300 สำยพันธุ์ ซึ่ง
ประกอบด้วยกลุ่มข้ำวหอม 100 พันธุ์ 
ข้ำวพันธ์ุรับรอง 100 พันธุ์ และข้ำวที่มี
ลักษณะต้ำนทำน 100 พันธุ์ ส ำหรับใช้
เป็นตัวแทนในกำรค้นหำรหัสพันธุกรรม
โดยมุ่งเน้นที่ต ำแหน่งยีนที่ควบคุม
ลักษณะส ำคัญทำงเศรษฐกิจจ ำนวน 18 
ลักษณะ บนพื้นที่ยีนประมำณ 200 ล้ำน
เบส/ 1 สำยพันธุ์ จนพัฒนำไปสู่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ฐำนข้อมูลรหัสพันธุกรรมของข้ำว
จ ำนวน 300 สำยพันธุ์ ซึ่งนักปรับปรุง
พันธุ์หรือนักวิจัยทั่วไปสำมำรถเข้ำถึง
และเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำวิจัยต่อ
ยอดหรือปรับปรุงพันธุ์ใหม่ 
- คัดเลือกข้ำวพันธ์ุเด่นของไทยที่แสดง
ควำมหลำกหลำยของพันธุกรรมเพิ่ม 
และได้ท ำ DNA fingerprint profile 
ของข้ำวไทย จ ำนวน 400 สำยพันธุ์  
(ร่วมกับศูนย์วิทยำศำสตร์ข้ำว 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) และท ำกำร
ค้นหำรหัสสำรพันธุกรรมจำกข้ำวแต่ละ
สำยพันธุ์ซึ่งครอบคลุมบริเวณที่ยีนซึ่ง
ควบคุมลักษณะส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 

  รวม...1...โครงการ 1  17,770,00
0 

14,130,00
0 

     

5 สถำบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำร
ลำดกระบัง  

1. กำรพัฒนำพันธ์ุ
กล้วยไม้เอ้ืองโมกพรุ 

  50,000 10,000 รำยได้และ
งบประมำณ* 

รวบรวม
ประชำกร ผสม

พันธุ์และ
คัดเลือก
ประชำกร 

รวบรวมพันธ์ุ 
 

ผศ.ดร.
นำตยำ  

และคณะ 

 

5 สถำบัน
เทคโนโลยีพระ

2. กำรพัฒนำพันธ์ุหนอน
ตำยหยำกเพื่อผลิตใช้ใน

  40,000 10,000 รำยได้และ
งบประมำณ* 

รวบรวม
ประชำกร ผสม

รวบรวม และคัดเลือก ผศ.ดร.
นำตยำ  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

จอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำร
ลำดกระบัง  

กำรผลิตสำรส ำคัญสูง** พันธุ์และ
คัดเลือก
ประชำกร 

และคณะ 

  รวม...2...โครงการ 2  90,000 20,000      

6 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลธัญบุรี  

1. พัฒนำสำยพันธุ์บัว
สวยงำมสำยพันธุ์ใหม่  

    งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เป้ำหมำย 2 
สำยพันธุ ์

พัฒนำสำยพันธุ์บัวสวยงำม สำยพันธุ์ใหม่ 
(โดยกำรคัดเลือกพันธุ์) ได้ตำมเป้ำหมำย 
2 สำยพันธุ์ ด ำเนินงำนภำยในพื้นที่
พิพิธภัณฑ์บัว มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลธัญบุรี 

ผศ.ภูรินทร์ 
อัครกุลธร / 
พิพิธภัณฑ์บัว
กองอำคำร
สถำนที ่

*มีใน
แผนปฏิบัติ
งำนรำยปี 
2558 

  รวม...1...โครงการ 1         
7 ศูนย์ศึกษำกำร

พัฒนำพิกุลทอง
อันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 

1. กิจกรรมวำงแผนพัฒนำ
พันธุกรรมพืช 

  31,000 31,000 กปร. เพิ่มมูลค่ำและ
พัฒนำพืชและ
สัตว์ เพื่อ
น ำไปใช้
ประโยชน์ใน
อนำคต 

ได้ด ำเนินกำรพัฒนำสำยพันธุ์ด้วงสำคู 
(อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำพัฒนำสำยพันธุ์) 

ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ
พิกุลทอง 

 

  รวม...1...โครงการ 1  31,000 31,000      
 

สรุปงานในกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ืช 

จ ำนวนหน่วยงำนท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริในกิจกรรมวำงแผนพัฒนำพนัธุ์พืช รวมท้ังส้ิน 7 หน่วยงำนและมีจ ำนวนโครงกำรท้ังส้ิน 8 โครงกำร 
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 ตัวอย่างผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริในกิจกรรมของ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ 2558 
 

กิจกรรมที่ 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพนัธุ์พืช 
 
ด ำเนินงำนโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภำพแห่งชำติ 

 โครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์จีโนมข้าวพื้นเมืองและข้าวป่าของไทยเพือ่การ
น าไปสู่นวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 1. ศึกษำค้นคว้ำและรวบรวมข้อมูลล ำดับเบสของสำรพันธุกรรมในข้ำว 
 2. วำงต ำแหน่งในจีโนมข้ำวและค้นหำยีนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะส ำคัญทำงเศรษฐกิจ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลักษณะต้ำนทำนโรคและแมลง จำกแหล่งพันธุ์ข้ำวป่ำ 
 3. ถ่ำยถอดยีนท่ีควบคุมลักษณะส ำคัญทำงเศรษฐกิจจำกข้ำวป่ำสู่ข้ำวปลูก 
 4. หำเครื่องหมำยโมเลกุลท่ีเช่ือมโยงกับลักษณะส ำคัญทำงเศรษฐกิจ เพื่อใช้ในโครงกำร 
marker – assisted selection (MAS) 
ผลการด าเนินงาน 

1.1. กำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำวแนวอณูวิธรี่วมกับกรมกำรขำ้ว 
  ได้พัฒนำสำยพันธุ์ข้ำวปิ่นเกษตร 3 ซึ่งมีลักษณะหอมและให้ผลผลิตสูง ให้มีลักษณะ
ได้แก่ ทนน้ ำท่วม ขอบใบแห้ง ใบไหม้คอรวง และเพล้ียกระโดดสีน้ ำตำล กำรปรับปรุงพันธุ์ข้ำว โดย
เทคนิคกำรผสมกลับแบบส้ัน (Pseudo-backcrossing) ซึ่งเป็นกำรรวมยีนท่ีเกี่ยวข้องกับลักษณะต่ำงๆ 
อย่ำงรวดเร็วในสำยพันธุ์ข้ำวให้มีลักษณะตำมต้องกำรและใช้เครื่องหมำยโมเลกุลในกำรคัดเลือก 
สำมำรถย่นระยะเวลำในกำรผสมพันธุ์ให้เหลือเพียง 4 ปี นับเป็นฐำนเทคโนโลยีท่ีส ำคัญในกำรปรับปรุง
พันธุ์ข้ำวให้มีลักษณะท่ีต้องกำรในอนำคต [Rice, 2015, 8(7), 1-16] และสร้ำงองค์ควำมรู้ในกำรกำร
จ ำแนกสำยพันธุ์ข้ำวพม่ำ Paw San Hmwe (PSM) โดยกำรใช้เครื่องหมำยพันธุกรรมแบบ functional 
genetic marker ควำมร่วมมือกับ Biotechnology center, Myanmar agriculture service 
ประเทศพม่ำ ในกำรศึกษำข้ำวพันธุ์ Paw San Hmwe ซึ่งเป็นสำยพันธุ์ข้ำวของประเทศพม่ำท่ีนิยมปลูก 
องค์ควำมรู้ท่ีได้จำกกำรศึกษำสำยพันธุ์ข้ำวพม่ำนี้มีประโยชน์ต่อกำรจัดกำรธนำคำรเมล็ดพันธุ์ข้ำวของ
ประเทศพม่ำ โดยในอนำคตสำยพันธุ์ข้ำว PSM นี้จะต้องมีกำรตรวจสอบกำรปนเปื้อนเพื่อรักษำควำม
บริสุทธิ์ของพันธุ์ PSM และสำมำรถแข่งขันในตลำดต่ำงประเทศได้อย่ำงยั่งยืน [Rice science , 2015, 
22(2), 1-12] 
  จำกกำรปลูกทดสอบและคัดเลือกสำยพันธุ์ข้ำว กข6 ต้ำนทำนโรคไหม้และโรคขอบใบ
แห้ง เบอร์ TS2 และ TS6 พบว่ำเกษตรกรส่วนใหญ่ชอบ TS2 เนื่องจำกต้นเต้ีย ไม่หักล้ม ผลผลิตดี เป็น
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ท่ีต้องกำรของเกษตรกรพื้นท่ีใกล้เคียง บำงพื้นท่ีเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอส ำหรับเกษตรกรรำยอื่นๆท่ีสนใจ
พันธุ์ TS2 นี้ 
  กำรผลิตเมล็ดพันธุ์ขยำยของข้ำวพันธุ์ดี เพื่อใช้ในกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ชุมชน ได้ท ำกำร
ปลูกเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ขยำยสำยพันธุ์ข้ำวหอมชลสิทธิ์จ ำนวน 4 ไร่  ซึ่งยังไม่พอต่อประมำณท่ีต้ังไว้ 
เนืองจำกปัญหำขำดแคลนน้ ำในปี 58 และส่งผลให้ต้องชะลอกำรปลูกในอีก 5 สำยพันธุ์ออกไปด้วย 
  อยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำข้ำวเหนียว กข6 ต้ำนทำนโรคไหม้ โดยกำรรวม QTL พัฒนำ
ข้ำวเหนียว กข6 ต้ำนทำนโรคไหม้ และ ขอบใบแห้ง  พันธ์ข้ำวหอมชลสิทธิ์ให้ต้ำนทำนเพล้ียกระโดดสี
น้ ำตำล  และพันธุ์อื่นๆ และได้คัดเลือกพันธุ์ข้ำวสำยพันธุ์ประดับ ซึ่งกลำยท่ีแสดงออกสีม่วงท้ังต้น 
 ได้จัดเตรียมเมล็ดส ำหรับปลูกทดสอบผลผลิตเบื้องต้นฤดูนำปี 2558 จ ำนวน 186 สำยพันธุ์ 
ร่วมกับสำยพันธุ์เปรียบเทียบจ ำนวน 4 พันธุ์ คือ กข6 กข18 ธัญสิริน และเหนียวอุบล 
 
1.2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและติดตำมกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวสำยพันธุ์ใหม่ : พันธุ์ข้ำวหอมชลสิทธิ์ 

พันธุ์ข้ำวต้ำนทำนโรคขอบใบแห้ง และพันธุ์ข้ำวเหนียวธัญสิริน เพื่อให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ไว้
ใช้เองในชุมชน 

 ในปี  2558 ท ำกำรติดต่อประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องและเกษตรกรในแต่ละจังหวัด 
จัดต้ังกลุ่มกำรเรียนรู้เพื่อท ำกำรคัดเลือกเกษตรกรและประเมินองค์ควำมรู้ในด้ำนกำรผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้ำว โดยปีนี้มีเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคำย จังหวัดบึงกำฬ 
จังหวัดมุกดำหำร จังหวัดนครพนม และจังหวัดอุบลรำชธำนี  โดยท ำกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวธัญสิริน
ระดับช้ันพันธุ์จ ำหน่ำย และปลูกทดสอบและคัดเลือกสำยพันธุ์ข้ำว กข6 ต้ำนทำนโรคไหม้และโรคขอบ
ใบแห้ง จ ำนวน 2 สำยพันธุ์ ท่ีเหมำะสมกับพื้นท่ี ได้ด ำเนินกิจกรรม 
  ติดตำมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ธัญสิริน และปลูกทดสอบ คัดเลือกสำยพันธุ์ข้ำว กข6 
ต้ำนทำนโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง จ ำนวน  2 สำยพันธุ์ ท่ีเหมำะสมกับพื้นท่ี โดยเข้ำไปท ำกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ แนะน ำกำรก ำจัดข้ำวปนในระยะต่ำงๆของกำรเจริญเติบโต ให้
ค ำแนะน ำกรณีท่ีเกษตรกรพบปัญหำต่ำงๆในแปลงผลิต ในกลุ่มเกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร 
  ติดตำมข้อมูลพื้นท่ีปลูกและผลผลิตของข้ำวสำยพันธุ์ท่ีปลูกทดสอบใน 5 จังหวัด 
ได้แก่ 

1. จังหวัดหนองคำย เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 54 รำย พื้นท่ีปลูก 113 ไร่ ได้ผลผลิต
ท้ังหมด 73,310 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉล่ีย 649 กิโลกรัม/ไร่) 

2. จังหวัดบึงกำฬ เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 19 รำย พื้นท่ีปลูก 121 ไร่ ได้ผลผลิต
ท้ังหมด 76,310 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉล่ีย 630 กิโลกรัม/ไร่) 

3. จังหวัดมุกดำหำร เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 125 รำย พื้นท่ีปลูก 175 ไร่  
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4. จังหวัดนครพนม เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 20 รำย พื้นท่ีปลูก 35 ไร่ ได้ผลผลิต
ท้ังหมด 19,090 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉล่ีย 545 กิโลกรัม/ไร่) 

5. จังหวัดอุบลรำชธำนี เกษตรกรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 33 รำย พื้นท่ีปลูก 37 ไร่ ได้ผลผลิต
ท้ังหมด 21,440 กิโลกรัม (ผลผลิตเฉล่ีย 580 กิโลกรัม/ไร่) 

 

 
 

1.3 กำรพัฒนำธนำคำรรหัสพันธุกรรมพันธุ์ข้ำวหอมและข้ำวพันธุ์พื้นเมืองท่ีมีศักยภำพทำงเศรษฐกิจ 
  โครงกำรกำรนี้ฯ เป็นโครงกำรท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำก
ฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน) ในปี 2557 ด ำเนินกำรได้มีกำรคัดเลือกพันธุ์ข้ำวของไทยจ ำนวน 300 
สำยพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มข้ำวหอม 100 พันธุ์ ข้ำวพันธุ์รับรอง 100 พันธุ์ และข้ำวท่ีมีลักษณะ
ต้ำนทำน 100 พันธุ์ ส ำหรับใช้เป็นตัวแทนในกำรค้นหำรหัสพันธุกรรมโดยมุ่งเน้นท่ีต ำแหน่งยีนท่ีควบคุม
ลักษณะส ำคัญทำงเศรษฐกิจจ ำนวน 18 ลักษณะ บนพื้นท่ียีนประมำณ 200 ล้ำนเบส/ 1 สำยพันธุ์ 
  ในปี 2558 ด ำเนินกำรพัฒนำไปสู่ฐำนข้อมูลรหัสพันธุกรรมของข้ำวจ ำนวน 300 สำย
พันธุ์ ซึ่งนักปรับปรุงพันธุ์หรือนักวิจัยท่ัวไปสำมำรถเข้ำถึงและเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำวิจัยต่อยอด
หรือปรับปรุงพันธุ์ใหม่  ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรกำรคัดเลือกข้ำวพันธุ์เด่นของ ไทยท่ีแสดงควำม
หลำกหลำยของพันธุกรรมเพิ่ม และจัดท ำ DNA fingerprint profile ของข้ำวไทย จ ำนวน 400 สำย
พันธุ์  (ร่วมกับศูนย์วิทยำศำสตร์ข้ำว มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์) และท ำกำรค้นหำรหัสสำรพันธุกรรม
จำกข้ำวแต่ละสำยพันธุ์ซึ่งครอบคลุมบริเวณท่ียีนซึ่งควบคุมลักษณะส ำคัญทำงเศรษฐกิจ 


