
หนา 144                                                                                                                                                                                                 แผนแมบท อพ.สธ.-สอน. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 

กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 1. งานอนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ตระกูลออย 
(รวบรวมพันธุ
ออย) (ภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
การพัฒนาพันธุ
พืช : ออย) 

1. ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมและ
วิจัยพันธุพืช: 
ออย จ.สระบุรี               
2. ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ออยและน้ำตาล
ทราย ภาคที่ 1  

465,600 อนุรักษพันธกุรรม
ออย ไดมากกวา 
1,400 สายพันธุ 
จากการสำรวจ 
รวบรวมพันธุออย 
และออยลูกผสม
จากงานวิจัยใน
รูปแบบของ
ธนาคารเชื้อ
พันธุกรรมออย 

498,800 อนุรักษพันธกุรรม
ออย ไดมากกวา 
1,500 สายพันธุ 
จากการสำรวจ 
รวบรวมพันธุออย 
และออยลูกผสม
จากงานวิจัยใน
รูปแบบของ
ธนาคารเชื้อ
พันธุกรรมออย 

532,100 อนุรักษพันธกุรรม
ออย ไดมากกวา 
1,600 สายพันธุ 
จากการสำรวจ 
รวบรวมพันธุออย 
และออยลูกผสม
จากงานวิจัยใน
รูปแบบของ
ธนาคารเชื้อ
พันธุกรรมออย 

565,300 อนุรักษพันธกุรรม
ออย ไดมากกวา 
1,700 สายพันธุ 
จากการสำรวจ 
รวบรวมพันธุออย 
และออยลูกผสม
จากงานวิจัยใน
รูปแบบของ
ธนาคารเชื้อ
พันธุกรรมออย 

598,600 อนุรักษพันธกุรรม
ออย ไดมากกวา 
1,800 สายพันธุ 
จากการสำรวจ 
รวบรวมพันธุออย 
และออยลูกผสม
จากงานวิจัยใน
รูปแบบของ
ธนาคารเชื้อ
พันธุกรรมออย 

  

 
รวม 1 โครงการ 465,600 

 
498,800 

 
532,100 

 
565,300 

 
598,600 

  

F2A4 1. งานศึกษาความ
หลากหลายออย
ปาในประเทศไทย 
(ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชและการพัฒนา
พันธุพืช : ออย) 

1. ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมและ
วิจัยพันธุพืช: 
ออย จ.สระบุรี               
2. ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ออยและน้ำตาล
ทราย ภาคที่ 1 
- 4 

100,000 ศึกษาการปรับตัว
และลักษณะ
ทางการเกษตรที่
สำคัญ ไมนอยกวา 
10 สายพันธุ 

100,000 ศึกษาการปรับตัว
และลักษณะ
ทางการเกษตรที่
สำคัญ ไมนอย
กวา 10 สายพันธุ 

100,000 ศึกษาและ
ประเมินศักยภาพ
พันธุกรรมของ
ออยปา ในสภาพ
ที่ไมเหมาะสม 
การขาดน้ำ (ทน
แลง) ไมนอยกวา 
10 สายพันธุ 

100,000 ศึกษาและ
ประเมินศักยภาพ
พันธุกรรมของ
ออยปา ในสภาพ
ที่ไมเหมาะสม น้ำ
ทวมขัง ไมนอย
กวา 10 สายพันธุ 

100,000 ประเมินศักยภาพ
การถายทอดทาง
พันธุกรรมของ
ออยปา ไมนอย
กวา 10 สายพันธุ 

  

F2A4 2. งานศึกษาและ
จัดทำระบบชวี
โมเลกุลออยของ
ออยการคา และ
ออยปาในประเทศ
ไทย (ภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
การพัฒนาพันธุพืช 
: ออย) 

ดำเนินการที่ศูนย
การปรับปรุงพันธุ
ออยแหงประเทศ
ไทย (Thailand 
Sugarcane 
Breeding 
Center) 

1,610,000 การวิเคราะห 
DNA ของออย
การคา และออย
ปา เพื่อศึกษา
ลักษณะที่สำคัญ
ใชประโยชนเพื่อ
การปรับปรุง
พันธุ ไมนอยกวา 
10 สายพันธุ 

2,415,000 การวิเคราะห 
DNA ของออย
การคา และออย
ปา เพื่อศึกษา
ลักษณะที่สำคัญ
ใชประโยชนเพื่อ
การปรับปรุงพันธุ 
ไมนอยกวา 15 
สายพันธุ 

2,415,000 การวิเคราะห 
DNA ของออย
การคา และออย
ปา เพื่อศึกษา
ลักษณะที่สำคัญ
ใชประโยชนเพื่อ
การปรับปรุง
พันธุ ไมนอยกวา 
15 สายพันธุ 

2,415,000 การวิเคราะห 
DNA ของออย
การคา  และออย
ปา เพื่อศึกษา
ลักษณะที่สำคัญ
ใชประโยชนเพื่อ
การปรับปรุงพันธุ 
ไมนอยกวา 15 
สายพันธุ 

2,415,000 การวิเคราะห 
DNA ของออย
การคาและออย
ปา เพื่อศึกษา
ลักษณะที่สำคัญ
ใชประโยชนเพื่อ
การปรับปรุง
พันธุ ไมนอย
กวา 15 สาย
พันธุ 

ศึกษาและ
จัดทำระบบ
ชีวโมเลกุล
ออยของออย
การคา และ
ออยปาใน
ประเทศไทย
ที่มีศักยภาพ 
จำนวน 70 
สายพันธุ ใน
ปงบ 
ประมาณ 
พ.ศ.2565-
2569 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 รวม 2 โครงการ 1,710,000 
 

2,515,000 
 

2,515,000 
 

2,515,000 
 

2,515,000 
  

F2A5 1. งานระบบ
ฐานขอมูล
พันธุกรรมพืช ของ
ออย และขอมูล
ตางๆ (ภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
การพัฒนาพันธุพืช 
: ออย) 

ดำเนินการที่ศูนย
การปรับปรุงพันธุ
ออยแหงประเทศ
ไทย (Thailand 
Sugarcane 
Breeding 
Center) 

100,000 ปรับปรุงแกไข
และเพิ่มเติม
ขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลใหเปน
ปจจุบัน 

100,000 ปรับปรุงแกไข
และเพิ่มเติม
ขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลใหเปน
ปจจุบัน  

100,000 ปรับปรุงแกไข
และเพิ่มเติม
ขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลใหเปน
ปจจุบัน  

100,000 ปรับปรุงแกไข
และเพิ่มเติม
ขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลใหเปน
ปจจุบัน  

100,000 ปรับปรุงแกไข
และเพิ่มเติม
ขอมูลในระบบ
ฐานขอมูลให
เปนปจจุบัน  

  

 
รวม 1 โครงการ 100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

 
100,000 

  

F2A6 1. งานวิจัยและ
พัฒนาพันธุออยที่
เหมาะสมกับ
ทองถิ่น เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและ
คุณภาพออย 
(ภายใตโครงการ
พัฒนาพันธุออย
สายพันธุใหมของ
สำนักงาน
คณะกรรมการ
ออยและน้ำตาล
ทราย) 

1. ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมและ
วิจัยพันธุพืช: 
ออย ต.วังมวง อ.
วังมวง จ.สระบุรี 
2. ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ออยและน้ำตาล
ทราย ภาคที่ 1 - 
4 

5,453,500 ดำเนินการวิจยั
และพัฒนาพันธุ
ออยโดยการ ผสม
พันธุออย คัดเลือก
พันธุ และทดสอบ 
เปรียบเทียบพันธุ
ออยในพื้นที่ปลูก
ออยที่เหมาะสม 
ในแตละภูมิภาค 
สำหรับออย
ลูกผสมชุด ป 
2018, 2019, 
2020, 2021 และ 
2022 และมีออย
พันธุใหมที่ผาน
การรับรองพันธุ 
ไมนอยกวา 1 
พันธุ 

5,453,500 ดำเนินการวิจยั
และพัฒนาพันธุ
ออยโดยการ ผสม
พันธุออย 
คัดเลือกพันธุ 
และทดสอบ 
เปรียบเทียบพันธุ
ออยในพื้นที่ปลูก
ออยที่เหมาะสม
ในแตละภูมิภาค 
สำหรับออย
ลูกผสมชุด ป 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022 และ 2023 
และมีออยพันธุ
ใหมที่ผานการ
รับรองพันธุ ไม
นอยกวา 1 พันธุ 

5,453,500 ดำเนินการวิจยั
และพัฒนาพันธุ
ออยโดยการ ผสม
พันธุออย คัดเลือก
พันธุ และทดสอบ 
เปรียบเทียบพันธุ
ออยในพื้นที่ปลูก
ออยที่เหมาะสม
ในแตละภูมิภาค 
สำหรับออย
ลูกผสมชุด ป 
2018, 2019, 
2020, 2021, 
2022, 2023 และ 
2024 และมีออย
พันธุใหมที่ผาน
การรับรองพันธุ 
ไมนอยกวา 1 
พันธุ 

5,453,500 ดำเนินการวิจยั
และพัฒนาพันธุ
ออยโดยการ ผสม
พันธุออย คัดเลือก
พันธุ และทดสอบ 
เปรียบเทียบพันธุ
ออยในพื้นที่ปลูก
ออยที่เหมาะสมใน
แตละภูมิภาค 
สำหรับออย
ลูกผสมชุด ป 
2019, 2020, 
2021, 2022, 
2023, 2024 และ 
2025 และมีออย
พันธุใหมที่ผานการ
รับรองพันธุ ไม
นอยกวา 1 พันธุ 

5,453,500 ดำเนินการวิจยั
และพัฒนาพันธุ
ออยโดยการ ผสม
พันธุออย 
คัดเลือกพันธุ 
และทดสอบ 
เปรียบเทียบพันธุ
ออยในพื้นที่ปลูก
ออยที่เหมาะสม
ในแตละภูมิภาค 
สำหรับออย
ลูกผสมชุด ป 
2020, 2021, 
2022, 2023, 
2024, 2025 และ 
2026 และมีออย
พันธุใหมที่ผาน
การรับรองพันธุ 
ไมนอยกวา 1 
พันธุ 

  

 
รวม 1 โครงการ 5,453,500   5,453,500   5,453,500   5,453,500   5,453,500     

F3A7 1. งานอุทยาน
การเรียนรูดาน
ออย (ภายใต
โครงการอนุรักษ

1. ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมและ
วิจัยพันธุพืช: 
ออย จ.สระบุรี 

100,000 ถายทอดความรู
สูประชาชนที่
สนใจ ไมนอย
กวา 200 คน 

100,000 ถายทอดความรูสู
ประชาชนที่สนใจ 
ไมนอยกวา 200 
คน 

100,000 ถายทอดความรู
สูประชาชนที่
สนใจ ไมนอย
กวา 200 คน 

100,000 ถายทอดความรูสู
ประชาชนที่สนใจ 
ไมนอยกวา 200 
คน 

100,000 ถายทอดความรู
สูประชาชนที่
สนใจ ไมนอย
กวา 200 คน 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พันธุกรรมพืชและ
การพัฒนาพันธุ
พืช : ออย) 

2. ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ออยและน้ำตาล
ทรายภาคที่1 
กาญจนบุรี  

รวม 1 โครงการ 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

100,000 
  

F3A8 1. งานกระจาย
ออยพันธุดีที่
เหมาะสมกับ
ทองถิ่น เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและ
คุณภาพออย 
(ขยายออยพันธุดี) 
(ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชและการพัฒนา
พันธุพืช : ออย 
และโครงการ
สงเสริมออยพันธุดี
ของสำนักงาน
คณะกรรมการ
ออยและน้ำตาล
ทรายสูเกษตรกร
ชาวไรออย) 

1. ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมพืช: 
ออย จ.สระบุรี    
2. ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ออยและน้ำตาล
ทรายภาคที่1 - 
4 

12,852,000 ดำเนินการสงเสริม
ออยพันธุดีใหแก
เกษตรกรชาวไร
ออยไมนอยกวา 
500 ไร โดย
สงเสริมในรูปแบบ 
1. ออยเพาะขอตา 
จำนวน 940,000 
ขอตา 
2. ทอนพันธุออย 
จำนวน 500 ตัน 
และมีเกษตรกรใน
เครือขายไมนอย
กวา 70 กลุม 

12,852,000 ดำเนินการสงเสริม
ออยพันธุดีใหแก
เกษตรกรชาวไร
ออยไมนอยกวา 
500 ไร โดย
สงเสริมในรูปแบบ 
1. ออยเพาะขอตา 
จำนวน 940,000 
ขอตา 
2. ทอนพันธุออย 
จำนวน 500 ตัน 
และมีเกษตรกรใน
เครือขายไมนอย
กวา 70 กลุม 

12,852,000 ดำเนินการ
สงเสริมออยพันธุ
ดีใหแกเกษตรกร
ชาวไรออยไมนอย
กวา 500 ไร โดย
สงเสริมในรูปแบบ 
1. ออยเพาะขอตา 
จำนวน 940,000 
ขอตา 
2. ทอนพันธุออย 
จำนวน 500 ตัน 
และมีเกษตรกรใน
เครือขายไมนอย
กวา 70 กลุม 

12,852,000 ดำเนินการสงเสริม
ออยพันธุดีใหแก
เกษตรกรชาวไร
ออยไมนอยกวา 
500 ไร โดย
สงเสริมในรูปแบบ 
1. ออยเพาะขอตา 
จำนวน 940,000 
ขอตา 
2. ทอนพันธุออย 
จำนวน 500 ตัน 
และมีเกษตรกรใน
เครือขายไมนอย
กวา 70 กลุม 

12,852,000 ดำเนินการ
สงเสริมออยพันธุ
ดีใหแกเกษตรกร
ชาวไรออยไมนอย
กวา 500 ไร โดย
สงเสริมในรูปแบบ 
1. ออยเพาะขอ
ตา จำนวน 
940,000 ขอตา 
2. ทอนพันธุออย 
จำนวน 500 ตัน 
และมีเกษตรกร 
ในเครือขายไม
นอยกวา 70 กลุม 

ใช
งบประมาณ
โครงการ
อนรุักษ
พันธุกรรม 
พืชและการ
พัฒนาพันธุ
พืช : ออย 
จำนวน 
700,000 
บาท และ
โครงการ
สงเสริมออย
พันธุดีของ
สำนักงาน
คณะกรรม-
การออยและ
น้ำตาลทราย
สูเกษตรกร
ชาวไรออย 
จำนวน 
12,152,000 
บาท 

F3A81 2. งานเผยแพร
กิจกรรมของศูนย
อนุรักษพันธกุรรม
พืช : ออย อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

1. ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมและ
วิจัยพันธุพืช: 
ออย ต.วังมวง อ.
วังมวง จ.สระบุรี 
2. ศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม
ออยและน้ำตาล

164,400 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ไมนอย
กวา 1,200 ราย 

164,400 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ไมนอย
กวา 1,200 ราย 

164,400 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ไมนอย
กวา 1,200 ราย 

164,400 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. ไมนอย
กวา 1,200 ราย 

164,400 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. ไมนอย
กวา 1,200 ราย 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ/งาน 
พ้ืนที่

ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กุมารี (ภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชและ
การพัฒนาพันธุพืช 
: ออย) 

ทราย ภาคที่ 1 - 
4 

F3A8 3. จัดงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
ภายใต (โครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชและการพัฒนา
พันธุพืช : ออย) 

หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัด
งานกับ อพ.สธ. 

260,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย: ณ 
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ จ.
นครศรีธรรมราช 

    

   

  260,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย: ณ 
มหาวิทยาลัยแม
โจ จ.เชียงใหม 

  

F3A8 4. การจัดทำ/
ดูแล เว็บไซต 
อพ.สธ.-สอน.  

 สอน.  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. 

 

 
รวม 4 โครงการ 13,276,400 

 
13,016,400 

 
13,016,400 

 
13,016,400 

 
13,276,400 

  
 

รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 21,105,500 
 

21,683,700 
 

21,717,000 
 

21,750,200 
 

22,043,500 
  

 
งบประมาณโครงการในป พ.ศ.2565  
 1. โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชและพัฒนาพันธุพืช : ออย จำนวน 3,500,000 บาท 
 2. โครงการพัฒนาพันธุออยสายพันธุใหมของสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย จำนวน 5,453,500 บาท 
 3. โครงการสงเสรมิออยพันธุดีของสำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทรายสูเกษตรกรชาวไรออย จำนวน 12,152,000 บาท 
 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร  A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรพัยากร 
     A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร  A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร  A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
     A7 กิจกรรมสรางจติสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
 


