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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  กรมวิชาการเกษตร  
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมวิชาการ

เกษตร 
กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1. ส ารวจแนวเขตพื้นที่ จ านวน 275 ไร ่
2. ท าแนวป้องกันไฟป่า กว้าง 6 เมตร 
จ านวน 2 ช้ัน เป็นระยะทาง 3 
กิโลเมตร  

ศูนย์วิจัยเกษตรที่
สูงเชียงราย 

 

2 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

จัดท าข้อมูลพรรณไม้พื้นท่ี
มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์ 

1. จัดท าข้อมูลพืชพรรณไม้ที่มีอยู่ 71 
ชนิด 
2. จัดท าแนวป้องกันไฟป่าและดูแล
ระวังป้องกันไฟป่าในเขตพื้นท่ีอนุรกัษ์ 
3. จัดท าแนวทางเดินธรรมชาต ิ

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ล าปาง 

 

3 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  20,000 20,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

1. อนุรักษ์พัฒนาและเสริม
ศักยภาพฐานข้อมูลพันธุไ์ม้
ป่า 
2. เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้านป่าไม ้

1. ดูแลรักษาสภาพทั่วไปในแปลง 
จ านวนพื้นที่ 212 ไร่ 
2. ท าแนวกันไฟป่าเพื่อป้องกันการเกิด
ไฟป่า 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
อุตรดิตถ ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
4 
 

กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  100,000 100,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่หา
ยาก พืชที่อยู่ในพ้ืนท่ีปก
ปัก และพืชที่มีศักยภาพใน
ท้องถิ่น 

1. ท าแนวกันไฟเพื่อป้องกันการ
สูญเสียทรัพยากรพื้นท่ีป่าดั้งเดิม 
2. ส ารวจและจัดท ารหัสต้นไม้ที่มี
ขนาดใหญ่ จ านวน 100 ต้น 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
หนองคาย 

 

5 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  150,000 150,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ส ารวจ รวบรวม และ
อนุรักษ์พันธุ์พืชที่เป็นพืช
อาหาร พืชสมุนไพร และ
พืชอื่นที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

1. ส ารวจและอนุรักษ์พันธุกรรมพชืใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ประกอบด้วยพืช
สมุนไพร พืชพื้นเมือง ไม้ผลท้องถิ่น ไม้
ดอกประดับและไม้ใช้สอย รวม 352 
ชนิด 
 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
นครพนม 

 

6 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  100,000 100,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ได้ข้อมลูพรรณไม้พื้นเมือง
ที่มีคุณค่าเชิงอนุรักษ์ท่ี
ได้รับการปกปักทรัพยากร
ไม่น้อยกว่า 60 ชนิด 

การท าขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากร 
พื้นที่ 150 ไร่ เพื่อจัดท าแนวป้องกันไฟ
ป่า และท าถนนรอบโครงการ และการ
ส ารวจท ารหัสประจ าต้นไม้ พบพรรณ
ไม้จ านวน 99 ชนิด พร้อมทั้งปักป้าย
ระบุต าแหน่งของพรรณไม้ในป่า
อนุรักษ์ฯ จ านวน 60 ป้าย พร้อมท้ัง
ท ารหัสพิกัดเพื่อรวบรวมเป็น
ฐานข้อมูลในพ้ืนท่ีโครงการฯ และ
ด าเนินการท าเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ จ านวน 4 เส้นทาง พร้อม
ปักป้ายบอกเส้นทาง 4 ป้าย 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
นครราชสมีา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
7 กรมวิชาการ

เกษตร 
กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปกปักรักษาพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม และ
ปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในสภาพธรรมชาต ิ

1. ท าแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า 
2. จัดท าเส้นทางส ารวจธรรมชาติ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

ศูนย์วิจัยพืชสวน
เลย 

 

8 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปกปักรักษาพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม และ
ปลูกอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในสภาพธรรมชาต ิ

1. จัดท าแนวกันไฟรอบแปลงป่า
อนุรักษ ์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
อ านาจเจรญิ 

 

9 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  60,000 60,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปกปัก อนุรักษ์ทรัพยากร
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

1. ส ารวจพรรณไม้และส ารวจเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาต ิ
2. จัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ที่ช ารดุ
เพิ่มเตมิ 
3. จัดท ารหัส และข้อมลูพรรณไม้ พืช
สมุนไพร และไม้พื้นบ้าน 
4. ด าเนินการท าแนวกันไฟป่า โดยมี
ความกว้าง 4.5 เมตร ยาว 1,200 เมตร 

ศูนย์วิจัยพืชไร่
ชัยนาท 

 

10 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  45,000 45,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปกปักพันธุกรรมพืช 1. ส ารวจทรัพยากรในแปลง โดยการ
แบ่งเป็นพื้นที่ขนาด 20X20 เมตร 
พร้อมปักหมุดก าหนดพื้นท่ี ด าเนนิการ
ปักหมุดแล้วท้ังหมด 80 ไร ่
2. ด าเนินการท าแนวกันไฟป่า 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
นครสวรรค ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
11 กรมวิชาการ

เกษตร 
กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์
พืชที่หายาก หรือใกล้จะ
สูญพันธ์ุ 

1. ปกปักพืชพันธุ์ไม้ดั้งเดิมที่ขึ้นอยูต่าม
ธรรมชาต ิ
2. บันทึกข้อมูล พิกัดพื้นท่ี พิกัดพรรณ
ไม้ช่ือท้องถิ่น ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือวงศ์ 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การใช้
ประโยชน์ 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
เพชรบุร ี

 

12 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  100,000 100,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปกปักพันธุกรรมพืชที่หา
ยากใกล้สญูพันธ์ุในพื้นที ่

จัดท าแนวป้องกันไฟป่า พื้นที่ 70 ไร่ 
ด าเนินการประสานงานรถไถฟารม์
แทรคเตอร์ ปรับเส้นทางแนวเขตถนน
รอบแปลง 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
เพชรบุร ี

 

13 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  10,000 10,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

1. ปกปักรักษาพ้ืนท่ีป่า
ธรรมชาต ิ
2. ส ารวจ รวบรวม และ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น ท่ีเป็นพืชอาหาร 
พืชสมุนไพร และพืชอื่นที่ใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร 

1. ท าขอบเขตพื้นท่ีปกปักทรัพยากร 
2. ส ารวจจัดท าข้อมลูและป้ายชื่อ
พรรณไม ้
 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
จันทบุร ี

 

14 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  90,000 90,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

จัดท าข้อมูลพรรณไม้
พื้นเมืองที่มีคุณค่าเชิง
อนุรักษ ์

1. ท าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตใิน
พื้นที่ป่าอนุรักษ ์

ศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุร ี

 

15 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เก็บรวบรวมพันธุ์พืชต่างๆ 
โดยเฉพาะพันธ์ุพืช
พื้นเมืองในภาคใต้ เพื่อ

1. ส ารวจพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติระยะทาง 
1 กิโลเมตร 

ศูนย์วิจัยพืชสวน
ยะลา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เป็นธนาคารเชื้อพันธุ์
ส าหรับงานทดลองวิจัยใน
อนาคต 

2. ส ารวจแนวกันไฟ เพื่อวางแผนการ
ท าแนวกันไฟก่อนฤดูแล้งปี 2564 
3. ส ารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติใน
พื้นที่ป่า 

16 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

1. รักษาสภาพพ้ืนท่ีป่า
และพันธุกรรมพืชให้คงอยู่
ในแหล่งเดิม 
2. ปกปักพันธุกรรมพืช 
พื้นที2่96 ไร ่

1. ดูแลพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรพนัธุ์
พืช จ านวน 296 ไร่ 
2. ส ารวจและซ่อมแซมเส้นทางใน
พื้นที่ป่าปกปักฯ และพื้นที่บรเิวณรอบ
ป่าระยะทาง 300 เมตร 
3. ท าแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ีป่าปกปักฯ 
4. จัดท าป้ายบริเวณทางเข้าพื้นทีป่่า 
เพื่อแสดงพ้ืนท่ีโครงการฯ 

ศูนย์วิจัยพืชสวน
ตรัง 

 

17 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  100,000 100,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชไม้
ประจ าถิ่น ไม้พื้นเมืองและ
รักษาสภาพแวดล้อมท่ีมี
อยู่ในพ้ืนท่ี 

1. จัดท าแนวกันไฟ และก าหนด
เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ
2. ส ารวจพันธุ์พืชและท าพิกัดพันธุ์พืช 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สตูล 

 

18 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
สมุนไพรของท้องถิ่นและ
พืชที่หายากของประเทศ 

ด าเนินการจัดท าขอบเขตพื้นท่ีปกปัก
ทรัพยากรในพื้นที่ป่าบริเวณแปลง
ทดลองการเกษตร และพื้นท่ีป่าบรเิวณ
ที่ตั้งส านักงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรยโสธร จ านวน 2 แปลง 120 ไร่ 
จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ยโสธร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
สร้างบ่อน าส าหรับสัตว์ใช้ประโยชน์
ในช่วงฤดูแล้ง 

19 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปกปักรักษาพ้ืนท่ีป่าของ
หน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าริที่อยู่ในพ้ืนท่ี
ศูนย์วิจัยปาลม์น้ ามันกระบี่ 
พื้นที่ 35 ไร่ ไว้ได ้

1. การท าขอบเขตพื้นท่ีปกปัก
ทรัพยากร 
2. การส ารวจ ท ารหัสพิกัดแปลง เพื่อ
รวบรวมเป็นฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช
ในพื้นที่เพ่ือร่วมสนองพระราชด ารฯิ 

ศูนย์วิจัยปาลม์
น้ ามันกระบี ่

 

20 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  150,000 150,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์
ไม้ผลในพื้นที ่

1. ก าหนดแนวทางเดินศึกษาธรรมชาติ
บริเวณปา่ต้นน้ า ในพ้ืนท่ีศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี 
ระยะทาง 200 เมตร 
2. ส ารวจพรรณไม้ตามแนวทางเดนิ
ศึกษาธรรมชาติบริเวณป่าต้นน้ า ใน
พื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร 
สุราษฎร์ธานี จ านวน 24 ชนิด พร้อม
ช่ือวิทยาศาสตร์ และจดัท าป้ายช่ือ
ต้นไม ้

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
สุราษฎร์ธาน ี

 

21 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

รักษาพันธุกรรมพืช
อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์
ไม้หายากในพ้ืนท่ีภาคใต ้

ส ารวจชนิดพืชและก าหนด
รายละเอียดประจ าต้นพืช เพื่อ
รวบรวมเป็นฐานข้อมูล 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
พังงา 

 

  รวม..21..โครงการ 21  1,305,000 1,305,000      
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมวิชาการ

เกษตร 
กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 

  20,000 20,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ด้านป่าไม ้

ด าเนินการคดัเลือก รวบรวมพันธ์ุไม้
และจับพิกัดต้นไม้ จ านวน 125 ชนิด 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
อุตรดิตถ ์

 

2 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ส ารวจ รวบรวม และ
อนุรักษ์พันธุ์พืชที่เป็น
พืชอาหาร พืชสมุนไพร 
และพืชอื่นที่ใช้
ประโยชน ์

ส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมพืช 5 
กลุ่มพืช คือ กลุ่มพืชไมผ้ลท้องถิ่น 
กลุ่มพืชสมุนไพร กลุม่พืชผักพ้ืนบา้น
และพืชอาหารท้องถิ่น กลุ่มไม้ประดับ 
และกลุม่ไม้ใช้สอยอ่ืน ๆ พื้นที่
เป้าหมายบริเวณรัศมี 50 กิโลเมตร 
ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครพนม รวม 98 ชนิด 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
นครพนม 

 

3 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปกปักรักษาพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นที่มีอยู่เดิม และ
ปลูกอนุรักษ์พันธุกรรม 
พืชในสภาพธรรมชาติใน
พื้นที ่จ.อ านาจเจริญ/
สภาพพื้นราบ 

ส ารวจเส้นทางศึกษาธรรมชาตไิด้
ระยะทางทั้งหมดยาว 250 เมตร มี
จ านวน 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 ยาว 
150 เมตร เส้นทางที่ 2 ยาว 100 
เมตร 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
อ านาจเจรญิ 

 

4 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 

  10,000 10,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อส ารวจ รวบรวม 
และอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชท้องถิ่น ที่เป็นพืช
อาหาร พืชสมุนไพร 
และพืชอื่นที่ใช้

หาข้อมูลและส ารวจเก็บรวบรวม
ข้อมูลพรรณไม้ท้องถิ่นจ.จันทบุรีได้แก่ 
สอยดาว ชะมวง กฤษณากระวานและ
เหลืองจันทบูรอันเป็นดอกไม้ประจ า
จังหวัด 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
จันทบุร ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

5 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร 

  20,000 20,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

รักษาสภาพพ้ืนท่ีป่าและ
พันธุกรรมพืชให้คงอยู่ใน
แหล่งเดิม 

การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพืช 
ประกอบด้วย 
1. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมผกั
พื้นเมืองต่างๆ ของภาคใต ้
2. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม
กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ และกล้วย
พื้นเมืองในประเทศไทย 
3. ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมไม้
ดอกหอม 

ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง  

6 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมส ารวจ
รวบรวมทรัพยากร 

  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

รักษาพันธุกรรมพืชบาง
ชนิดให้ด ารงสภาพ
ธรรมชาติ ไม่ให้ถูก
ท าลายสญูหายไปจาก
ธรรมชาต ิ

เก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 30 ชนิด 
ตัวอย่างพรรณไมด้อง 20 ชนิด 
ตัวอย่างแมลง 60 ตัวอย่าง 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
นครสวรรค ์

 

7 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมส ารวจ
รวบรวมทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อการอนุรักษ์และ
รวบรวมพันธุ์พืชที่หายาก 
หรือใกล้จะสูญพันธ์ุ 

ส ารวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ใน  
จ.กาญจนบุรี น ามาเพาะขยายพันธุ์ใน
เรือนเพาะช าเพื่อน าไปปลูกในแปลง
ปลูกรักษาทรัพยากร ได้แก่ ยางนา 
ตะเคียนทอง มะตูมป่า สมอไทย และ
พญากาสัก 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
กาญจนบุร ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
8 กรมวิชาการ

เกษตร 
กิจกรรมส ารวจ
รวบรวมทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และสมุนไพรของ
ท้องถิ่นและพืชที่หายาก
ของประเทศ 

ส ารวจ และเก็บรวบรวมตัวอย่าง
ต้นไม้ และพืชที่อยู่ในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตรยโสธรในพ้ืนท่ี 120 
ไร ่

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ยโสธร 

 

9 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมส ารวจ
รวบรวมทรัพยากร 

  10,000 10,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ส ารวจ รวบรวม ปลูก
รักษา และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น 
พืชอาหาร พืชสมุนไพร 
และพืชหายากอื่นๆ ที่ใช้
ประโยชน์ในภาคใต้เพื่อ
พัฒนาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

1. การส ารวจและรวบรวมตัวอย่าง
ทรัพยากรชีวภาพ พันธุกรรมพืชใน
พื้นที่ของหน่วยงาน และพื้นที่
ใกล้เคียงที่อาจมีการเปลีย่นแปลงไป 
2. เก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุกรรม
พืช ส าหรับพืชที่สามารถเก็บเพื่อเป็น
ตัวอย่างการศึกษาจะเก็บรวบรวมเป็น
ต้นพืชมีชีวิตเพื่อปลูกในพ้ืนท่ีปลอดภัย 
3. ดูแลบ ารุงรักษา ก าจดัวัชพืช และ
ใส่ปุ๋ยต้นกล้าที่เพาะเลี้ยงไว้ในเรือน
เพาะช า 

ศูนย์วิจัยปาลม์
น้ ามันกระบี ่

 

  รวม...9..โครงการ 9  240,000 240,000      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมวิชาการ

เกษตร 
กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

1. เพื่อปลูกดูแลรักษา
พันธุกรรมมะเกี๋ยง 
2. เพื่อศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยา 

ปลูกและดูแลรักษาทรัพยากร ในพื้นที่
จ านวน 145 ไร่ แบ่งเป็นมะเกี๋ยง 50 
ไร่ หน าเลี๊ยบ 40 ไร่ ต๋าว 30 ไร่ หวาย 
20 ไร่ น้อยหน่าเครือ ตีนฮุ้งดอย 
พุทราจีน มะกิ๊ง และกะเลยีว จ านวน 
5 ไร ่

ศูนย์วิจัย
เกษตรที่สูง
เชียงราย 

 

2 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์
พืชที่หายากหรือท่ีใกล้สญู
พันธุ์ หรือเห็นว่าควรจะท า
การอนุรักษ ์

ดูแลรักษาพันธุกรรมพืชเดมิ จ านวน
76 ชนิด พ้ืนท่ี 90 ไร ่

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรล าปาง 

 

3 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  60,000 60,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เป็นแหล่งพันธุกรรมพืชผัก
พื้นเมือง และใช้คัดเลือก
พันธุ์ปรับปรุงพันธุ์ ส าหรับ
พืชที่มีศักยภาพในอนาคต 

ปลูกรักษาพันธุ์ผักพื้นเมือง 4 กลุ่ม 
ได้แก่ ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย 
ไม้ลม้ลุก 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรแพร ่

 

4 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชและ
สมุนไพรของท้องถิ่นต่างๆ 

ปลูกรักษาต้นพยุง 100 ต้น 
ต้นยางนา 100 ต้น 
ต้นตะเคียนทอง 100 ต้น 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
อ านาจเจรญิ 

 

5 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  150,000 150,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ส ารวจ รวบรวม และอนุรักษ์
พันธุ์พืชที่เป็นพืชอาหาร พืช
สมุนไพร และพืชอื่นที่ใช้

เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในเขต
อนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงมาปลูกเพิ่มเตมิ
ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. โดย

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ประโยชน์ทางการเกษตร ใน
พื้นที่ลุ่มน้ าโขงในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ
เขตอนุภาคลุ่มน้ าโขงอื่นๆ 

แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ กลุ่มพืชไมผ้ล
ท้องถิ่น กลุ่มพืชสมุนไพร กลุม่พืชผัก
พื้นบ้านและพืชอาหารท้องถิน่ กลุม่
ไม้ประดับ และกลุม่ไม้ใช้สอยอ่ืนๆ 
รวมจ านวน 148 ชนิด จ านวน 1,250 
ต้น 

เกษตร
นครพนม 

6 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  55,000 55,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เพาะขยายพันธ์ุไม้ อีนูน ชิงชัน พลวง 
รัง 400 ต้น 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
นครสวรรค ์

 

7 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  100,000 100,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ส ารวจรวบรวม ปลูกรักษา
พันธุกรรมพืช จัดแสดงพืช
พรรณ เพื่อเป็นแหล่งศึกษา 

ปลูกรักษาทรัพยากร พื้นที่ 120 ไร่ 
1. แปลงสะเดา พื้นที่ 16 ไร่ 
2. แปลงตาลโตนด พ้ืนท่ี 15 ไร ่
3. แปลงมะม่วง มะขาม เสลา อินทนิล 
ตะแบก และอื่นๆ พื้นที่ 89 ไร่ 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรเพชรบรุ ี

 

8 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  20,000 20,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ส ารวจ รวบรวม และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ที่เป็น
พืชอาหาร พืชสมุนไพร และ
พืชอื่นที่ใช้ประโยชน์ทาง
การเกษตร 

ขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นจ.จันทบุรี ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรจันทบุร ี

 

9 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  150,000 150,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไม้
ผลในพื้นที ่

1. ดูแลบ ารุงรักษา ใสปุ่๋ย ไมผ้ล
ท้องถิ่นภาคใต้ ได้แก่ เงาะพื้นบ้าน 
ทุเรียนพ้ืนบ้าน ขนุน จ าปาดะ กาโด้ 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มะม่วงเบา ลูกปุย โกโก้ ลูกประ ชมพู่
มะเหมี่ยว 
2. ดูแลบ ารุงรักษา ใสปุ่๋ย พันธุ์ทุเรยีน
พื้นบ้านท่ีมีลักษณะดีของเขตพื้นท่ี
ภาคใต้ตอนบน จ านวน 300 ต้น 

เกษตรสุ
ราษฎร์ธาน ี

10 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  100,000 100,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชผัก
พื้นบ้าน 

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชผักพ้ืนบ้าน ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรชุมพร 

 

11 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  70,000 70,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปลูกรักษา รวบรวม 
พันธุกรรมพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น พืชหายาก และใกล้
สูญพันธ์ุในภาคใต ้

รวบรวมพันธุพืชสมุนไพร เครื่องเทศ 
พืชท้องถิ่น พืชหายาก และใกล้สญู
พันธุ์ในพ้ืนท่ีภาคใต้ น ามาปลูกใน
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรกระบี ่

 

12 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  120,000 120,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปลูกรวบรวมพันธ์ุพืช
ท้องถิ่นและพืชหายาก 

ด าเนินการปลูกและดูแลรักษาแปลง
รวบรวมพันธุ์พืชที่มีมากกว่า 1,000
ชนิดพืช 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรภเูก็ต 

 

13 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  70,000 70,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อรักษาพันธุกรรมพืช
อนุรักษ์และรวบรวมพันธุ์ไม้
หายากในพื้นที่ภาคใต ้

รวบรวมชนิดพันธ์ุไม้ สมุนไพร พันธุ์
ผัก และพันธุไ์ม้ผลพื้นเมืองหายาก
หรือใกล้สญูพันธ์ุของภาคใต ้

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรพังงา 

 

14 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่ออนุรักษ์รวบรวมพันธ์ุ 
ดาหลา พันธุ์หวาย พันธุ์
กล้วยไม้พื้นเมือง พันธุ์
หม้อข้าวหม้อแกงลิง และ
พืชอื่นๆ 

1. ปลูกรักษาพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมือง 
2. ปลูกรักษาพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิง 
3. ปลูกรักษาพันธุ์หวาย 
4. ปลูกรักษาพันธุ์กระทือ 
5. ปลูกรักษาพันธุ์ปาล์มบังสูรย ์

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
นราธิวาส 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
6. ปลูกรักษาพันธุ์กระพ้อ 
7. ปลูกรักษาพันธุ์ปาล์มจีบ 

15 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  60,000 60,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปลูกรักษาพืชสมุนไพรต ารับ
ยา และพืชหายากของภาค
กลาง และประเทศ 

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรต ารับ
ยา พืชเฉพาะถิ่น และพืชหายาก พืช
ใกล้สูญพันธ์ุ เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูแ้ละ
การใช้ประโยชน์ โดยได้จัดจ าแนกพืช 
ที่มีประโยชน์ทางยา ได้จ านวน 100 
ชนิด แบ่งเป็น 10 กลุ่มปัจจุบันมี
พรรณพืชที่ปลูกรักษา จ านวน 51 วงศ์ 
100 ชนิด ประกอบด้วยพันธุ์พืชหา
ยาก พืชเฉพาะถิ่น พืชสมุนไพร ไมผ้ล
ท้องถิ่น เช่น สมอพิเภก อ้อยช้าง ฝาง 
และรางจดื เป็นต้น 

ศูนย์วิจัยพืชไร่
ชัยนาท 

 

16 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เป็นแหล่งขยายพันธุ์พืชและ
สมุนไพรของท้องถิ่นต่างๆ 
แจกจ่ายหรือท าให้เกดิ
ประโยชน์โดยตรงแก่
เกษตรกร ส่วนราชการ และ
ประชาชนท่ัวไป 

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เป็นการ
รวบรวมพืชท้องถิ่น พืชหายาก น ามา
ปลูกรักษาไว้ในสภาพธรรมชาติ ผล
การด าเนินงานท่ีผ่านมาได้ดูแลรักษา
พันธุกรรมพืช เนื้อที่ 50 ไร่ 
ประกอบด้วย พันธุ์พืช ไมผ้ลกึ่งร้อน
และไม้ผลท้องถิ่น 

ศูนย์วิจัยพืช
สวนเลย 

 

17 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  90,000 90,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับ
ประชาชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ ให้เกดิความรัก

1. แปลงอนุรักษ์พืชสกุล Gacinia 
2. แปลงอนุรักษ์พันธุ์พืชจากพ้ืนท่ีน้า
ท่วม 

ศูนย์วิจัยพืช
สวนจันทบุร ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ความหวงแหนและเครือข่าย
นักอนุรักษ์จานวนมากยิ่งข้ึน 

3. แปลงรวบรวมพันธ์ุทุเรยีนโบราณ
และหายาก 

18 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

รวบรวมพันธุกรรมไม้ผล
เมืองร้อน พืชผักพ้ืนเมือง
และพันธุกรรมกล้วยใน
ประเทศไทย 

การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช จ านวน 
4 แปลง ได้แก่  
1. แปลงปลูกรวบรวมไม้ผลเมืองรอ้น 
15 ไร่ 
2. แปลงปลูกรวบรวมผักพ้ืนเมือง
ต่างๆ ของภาคใต้ 5 ไร ่
3. แปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรม
กล้วยพื้นเมืองภาคใต้ และกล้วย
พื้นเมืองในประเทศไทย 10 ไร ่
4. แปลงไม้หอมเฉลิมพระเกยีรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  5 ไร ่

ศูนย์วิจัยพืช
สวนตรัง 

 

19 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  50,000 50,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เก็บรวบรวมพันธุ์พืชต่างๆ 
โดยเฉพาะพันธ์ุพืชพื้นเมือง
ในภาคใต้ เพื่อเป็นธนาคาร
เชื้อพันธุ์ส าหรับงาน
ทดลองวิจัยในอนาคต 

1. ปลูรักษาสม้จุกและสม้พื้นเมือง 
จ านวน 10 ไร่ 
2. ปลูกรักษาผักพื้นเมือง จ านวน 3 
ไร ่
3. ปลูกรักษาพืชสมุนไพร จ านวน 3 
ไร ่
4. พรรณไม้หอม จ านวน 4 ไร ่

ศูนย์วิจัยพืช
สวนยะลา 

 

20 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  75,000 75,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ส ารวจและเก็บรวบรวม
ทรัพยากรในพื้นที ่

การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชใน
แปลงปลูก 

ศูนย์พัฒนาการ
เกษตรภสูิงห์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

21 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อการอนุรักษ์และรวบรวม
พันธุ์พืชที่หายาก หรือใกล้จะ
สูญพันธ์ุ 

รวบรวมพันธุ์ไม้น ามาปลูกรักษาเชื้อ
พันธุกรรม จ านวน 128 ชนิด จ าแนก
เป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่
1. พืชสมุนไพร จ านวน 25 ชนิด 
2. พืชป่า จ านวน 50 ชนิด 
3. ไม้ดอก จ านวน 45 ชนิด 
4. ไม้ผล จ านวน 8 ชนิด 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
กาญจนบุร ี

 

22 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  80,000 80,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อรวบรวมพันธุ์ผักพื้นเมือง
ที่ใช้บริโภคและเป็นสมุนไพร 
ศึกษาการใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา
ดูงานของบุคคลทั่วไป 

รวบรวมพันธุกรรมผักพ้ืนเมือง ได้
จ านวน 203 ชนิด 

  

23 กรมวิชาการ
เกษตร 

โครงการ การอนรุักษ์
และใช้ประโยชน์เช้ือ
พันธุกรรมเหด็ที่เพาะ
และรับประทานได ้

  150,000 150,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อเก็บรักษาและอนุรักษ ์
เชื้อพันธุกรรมเหด็ที่เพาะ 
และรับประทานไดส้ าหรับ
การน าไปใช้ประโยชน์ทั้ง
หน่วยงานภายในกรมวิชาการ
เกษตร หน่วยงานภายนอก 
รวมถึงสถานศึกษา 
เกษตรกร/กลุม่เกษตรกร ผู้
เพาะเหด็ในพ้ืนท่ีต่างๆ 

1. เก็บรักษาเช้ือพันธุ์เห็ดบนอาหาร
วุ้น น้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือ และขี้เลื่อยนึ่ง
ฆ่าเช้ือ จ านวน 12 ชนิด ได้แก่ เหด็
ฟาง เห็ดนางรมฮังการี เห็ดภูฏาน 
เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดยานางิ 
เห็ดหลินจือ เห็ดขอนขาว เหด็
กระด้าง เหด็แครง เหด็ตีนแรด และ
เห็ดนางนวล 

ส านักวิจัย
พัฒนา
เทคโนโลย ี
ชีวภาพ 
กลุ่มวจิัยและ
พัฒนาเห็ด 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2. เพาะทดสอบเชื้อพันธุกรรมเหด็ที่
อนุรักษ์ไว้ 2 ชนิด ได้แก่ เห็ดเป๋าฮือ้
และเหด็ยานางิ (เหด็โคนญีปุ่่น) โดย
เพาะทดสอบเห็ดเป๋าฮื้อ 14 สายพนัธุ์
และเหด็ยานางิ 12 สายพันธุ ์

24 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  80,000 80,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

1. คัดเลือกพันธุ์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการปลูกในประเทศ
ไทย 
2. ศึกษาการเจรญิเติบโต
และการใหผ้ลผลิตของ
มะกอกน้ ามันแตล่ะพันธ์ุ 

แปลงอนุรักษ์พันธุ์มะกอกน้ ามัน 
ขนาดพื้นท่ี 2 ไร่ และเป็นแปลง
ปรับปรุงพันธุ์มะกอกน้ ามัน 

  

25 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  80,000 80,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปลูกรวบรวมให้เป็น
แหล่งข้อมูลของพันธุ์กรรม
ผักพ้ืนเมืองแต่ละชนิด  และ
เป็นแนวในการศึกษาวิจัย
ทางการปรับปรุงพันธุ์และ
คัดเลือกพันธุ ์

รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมผัก
พื้นเมือง พ้ืนท่ี 4 ไร่ จัดท าข้อมูล
ลักษณะประจ าพันธุ์ของต้นไม้แตล่ะ
ชนิด เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
จ านวน 123 ชนิด 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรตาก 

 

26 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้านป่าไม ้

ปลูกพันธ์ุไมเ้พิ่มเตมิในพ้ืนท่ีป่าอนุรักษ์ 
จ านวน 23 ชนิด 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตร
อุตรดิตถ ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
27 กรมวิชาการ

เกษตร 
กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ
สมุนไพรของท้องถิ่นและพืช
ที่หายากของประเทศ 

ด าเนินการเพาะเมลด็พันธ์ุไม้ยืนตน้ 
ในป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืฯ 
เพื่อน ามาปลูกขยายพันธ์ุไม้ท้องถิน่   

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการ
เกษตรยโสธร 

 

28 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมปลูกรักษา
ทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

ปลูกรักษา และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่น พืช
อาหาร พืชสมุนไพร และพืช
หายากอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์
ในภาคใต้เพื่อพัฒนาให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

ปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลง
ปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิต 
ลักษณะปา่พันธุกรรมพืช ส ารวจ และ
บันทึกการเจรญิเตบิโต จดัท าแผนที่
ต้นพันธุกรรม และท าพิกัดต้น
พันธุกรรม จัดท าป้ายแสดงข้อมูลพืช 

ศูนย์วิจัยปาลม์
น้ ามันกระบี ่

 

  รวม...28...โครงการ 28  1,990,000 1,990,000      

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมวิชาการ

เกษตร 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เป็นศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอด
งานอนุรักษ์ครบวงจร สร้าง
จิตส านึกให้เยาวชน 
ประชาชนตระหนักรู้ถึง
ความส าคญัและเกิดความรัก
ความหวงแหน และเกิด
เครือข่ายนักอนุรักษ์ 

จัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง บันทึก
ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์พร้อม
ภาพถ่าย และการใช้ประโยชน์ทางยา ได้
จ านวน 100 ชนิด ในระบบฐานขอ้มูล
พันธุกรรมพืชของศูนย์วิจัยพืชไร่ชยันาท 
และ อพ.สธ. สวนจิตรลดา รวมถึง เพื่อ
เป็นฐานข้อมูลที่มรีะบบท่ีเชื่อมต่อถึงกันได้

ศูนย์วิจัยพืชไร่
ชัยนาท 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร 

ทั่วประเทศ โดยเช่ือมโยงกับฐานขอ้มูล
ทรัพยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชด าร ิ

2 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

  100,000 100,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

1. เพื่อเพิ่มจ านวนข้อมูลใน
ระบบฐานข้อมลูตัวอย่าง
พรรณไมเ้พื่อการอ้างอิงใน
พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรม
วิชาการเกษตร 
2. เผยแพร่ข้อมลูองค์ความรู้
การใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของทรัพยากร
พันธุกรรมพืช 

1. งานด้านฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช 
จัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิงที่เก็บรักษา
ในพิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ ท่ีมาจากการ
ศึกษาวิจัยด้านความหลากหลายและการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมพืชของ
นิสิต นักศึกษา นักวิชาการและนักวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร 
2. การเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้การใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายของ
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช ด าเนินการ
ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านพรรณพืช 
โดยการจัดท ากระดานข่าว งานวิจยัใช้ได้
จริง : พืชสมุนไพร พืชอาหาร ลงในเว็ปไซต์
ของส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ในหัวข้อพรรณ
ไม้ที่น่าสนใจ เพื่อให้ความรู้ ด้านพรรณไม้
การใช้ประโยชน์ท่ีเป็นข้อมลูจากการ
ศึกษาวิจัย 

ส านักคุ้มครอง
พันธุ์พืช 

 

  รวม...2...โครงการ  2 - 140,000      
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตรส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมวิชาการ

เกษตร 
กิจกรรมสร้างจติส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เป็นศูนย์เรียนรู้และ
ถ่ายทอดงานอนุรักษ์ครบ
วงจร สร้างจิตส านึกให้
เยาวชน ประชาชน
ตระหนักรู้ถึงความส าคัญ
และเกดิความรัก ความหวง
แหน และเกดิเครือข่ายนัก
อนุรักษ์ ตลอดจนเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้านการเกษตร 

ด าเนินการจัดท าสื่อการเรียนรู้ โดย
การรวบรวมพรรณไม้ที่มีชีวิตหรือเป็น
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตใน
กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวมรวมทรัพยากร กิจกรรม
ปลูกรักษาทรัพยากร และจัดแสดง
ตัวอย่างจริงพรรณไม้แห้งท่ีมีสรรพคุณ
ทางยา 10 กลุ่ม ท่ีอาคารนิทรรศการ
ของโครงการฯ เพื่อให้เยาวชนได้สมัผัส
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า 
ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะ
ก่อให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

ศูนย์วิจัยพืชไร่
ชัยนาท 

 

  รวม...1...โครงการ 1  40,000 40,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 กรมวิชาการ

เกษตร 
กิจกรรมพิเศษการ
สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

  40,000 40,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์แก่เยาวชน และ
เผยแพรค่วามรู้แก่
ผู้สนใจทั่วไป 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสตูร 
“การสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร” ณ โรงเรียนอนุบาลไทรโยค 
ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ให้กับ
เยาวชน จ านวน 120 คน ได้ถ่ายทอด
องค์ความรู้เรื่อง ความส าคญัของการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช แนะน าพืช
สมุนไพร และการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพร ฝึกปฏบิัติการท าลูกประคบ
สมุนไพร 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
กาญจนบุร ี

 

2 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมพิเศษการ
สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

  20,000 20,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อสร้างจิตสานึกให้กับ
ประชาชนโดยรอบพื้นที่
โครงการ ให้เกดิความรัก
ความหวงแหนและ 
เครือข่ายนักอนุรักษ์จาน
วนมากยิ่งขึ้น 

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรสร้าง
จิตส านึกให้กับเยาวชนในการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืช “ค่ายเด็กน้อยนัก
อนุรักษ์” จ านวน 2 ครั้ง 2 โรงเรียน 
โรงเรียนอรัญประเทศ และโรงเรยีนขลุง
รัชดาภิเษกจานวนผู้เข้ารับการอบรม 
152 คน 

ศูนย์วิจัยพืชสวน
จันทบุร ี

 

3 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมพิเศษการ
สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการใช้
ประโยชน์งานอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอย่างครบ
วงจร เพื่อเป็นแหล่ง

ด าเนินการฝึกอบรมให้ความรูป้ลูก
จิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนท่ัวไป รู้จักหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ศึกษาดูงานของนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป  สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคญัและเกิด
ความรักความหวงแหน
ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

พันธุกรรมพืช หลักสตูร การขยายพันธุ์
พืช จ านวน 50 ราย 

4 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมพิเศษการ
สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

  30,000 30,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ของประเทศให้คงอยู่ษ
โดยมเียาวชนเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลัก 

จัดอบรมหลักสตูร “พืชอนุรักษ์ฯ สู่การ
น าไปใช้ประโยชน์” ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) จ านวน 300 ราย เปลี่ยน
รูปแบบการอบรมเป็นแบบออนไลน์ผ่าน
ระบบ Google meet ร่วมกับการสอน
รูปแบบออนไลน์กับทางโรงเรยีนเมือง
ถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
ภูเก็ต 

 

5 กรมวิชาการ
เกษตร 

กิจกรรมสร้างจติส านึก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากร 

  60,000 60,000 กรมวิชาการ
เกษตร 

สนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร และสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรแก่เกษตรกร 

ด าเนินการฝึกอบรมในการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรัพยากรต่างๆ เพื่อสนับสนนุ
กิจกรรมที่ 1-7 จ านวน 1 ครั้ง คือ 
หลักสตูร การสร้างจติส านึกในการ

ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการเกษตร
นครพนม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ประชาชน และเยาวชน
ในพื้นที่ 

อนุรักษ์ทรัพยากร เมื่อวันท่ี 1 เม.ย. 
2564 ท่ีผ่านมา จ านวน 50 คน 

  รวม...5...โครงการ 5  180,000 180,000      
 


