
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี 2564 

กลุ่ม ......G 3....... กลุ่ม ..........ส่วนราชการที่เกี่ยวกับทรัพยากร.......หน่วยงานสนองพระราชด าริ .....ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย....... 

กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F1A2 1. โครงการส ารวจและเก็บรวบรวมเช้ือ

พันธุกรรมอ้อยป่าในประเทศไทย (Wild 
Species) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                 
2. เพื่อรวบรวมเชื้อพันธุกรรมอ้อยป่าในประเทศไทย 

ไม่ใช้งบประมาณ ใช้เป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดและการใช้
ประโยชน ์

 

F1A3 1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตระกลู
อ้อย (รวบรวมพันธุ์อ้อย) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                 
2. เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อ้อย โดยการ
รวบรวมเชื้อพันธุกรรมอ้อย ส าหรบัการเรยีนรู้เพื่อการ
อนุรักษ์ และเพื่อการใช้ประโยชน์ 

972,520 เป็นแหล่งรวบรวมเช้ือพันธุกรรม : อ้อย โดย
การเก็บรักษาสายพันธ์ุอ้อยในสภาพแปลง 
เพื่อเตรียมการส าหรับการเรียนรู ้และการใช้
ประโยชน ์

 

F2A4 1. โครงการศึกษาความหลากหลายอ้อย
ป่าในประเทศไทย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                 
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของอ้อยป่าในประเทศ
ไทย 

ไม่ใช้งบประมาณ ทราบความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรม
อ้อยป่าที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆ ของประเทศ 

 

F2A4 2. โครงการศึกษาและจัดท าระบบชีว
โมเลกุลอ้อยของอ้อยการค้า และอ้อยป่า
ในประเทศไทย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                
2. พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาอ้อยเพื่อ
การใช้ประโยชน ์

ไม่ใช้งบประมาณ เพิ่มโอกาสในการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอ้อย 

 

F2A5 1. โครงการจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรม
พืช ของอ้อย และข้อมูลตา่งๆ  

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                 

ไม่ใช้งบประมาณ ได้ระบบฐานข้อมลูเชื้อพันธุกรรมอ้อยที่
สามารถสืบค้นได้ จ านวน 1 ระบบ 

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
2. เพื่อเป็นแหล่งสืบค้น และการเรียนรู้ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 

F2A5-2 2. โครงการจัดท าฐานข้อมูลคูผ่สม และ
ลักษณะทางพันธุกรรมอ้อย พร้อมด้วย 
pedigree อ้อย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                
2. เพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปรับปรุงพันธุ์อ้อย 

ไม่ใช้งบประมาณ ได้ระบบฐานข้อมลูคู่ผสมพันธ์ุอ้อย 1 
ฐานข้อมูล 

 

F2A6-1 1. โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์อ้อยท่ี
เหมาะสมกับท้องถิ่น เพื่อเพ่ิมผลผลิต
และคณุภาพอ้อย  

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)               
2. อ้อยพันธ์ุใหม ่สามารถส่งเสรมิให้แก่เกษตรกรสร้าง
คุณภาพชีวิตและการกินดีอยู่ดีให้แก่เกษตรกรชาวไร่
อ้อยและผูเ้กี่ยวข้อง 

2,166,160 มีเครือข่ายการด าเนินการทดสอบพันธุ์อ้อยท่ี
ครอบคลมุจากทุกภาคส่วนของผู้มสี่วนได้
ส่วนเสยี และได้อ้อยสายพันธ์ุใหมท่ี่มีผลผลติ
สูง ทดแทนสายพันธ์ุเดมิที่เสื่อมคณุภาพ 

 

F2A6-2 2. โครงการจับคูผ่สมพันธ์ุอ้อย 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                
2. เพื่อให้ได้ต้นกลา้อ้อยน าเข้าสู่กระบวนการวิจยัและ
พัฒนาพันธุ์อ้อย 

ไม่ใช้งบประมาณ ได้ต้นกล้าอ้อยที่มีความหลากหลายจากเชื้อ
พันธุกรรมอ้อยหลายสายพันธ์ุ เพือ่เพิ่ม
โอกาสในการคดัเลือกพันธุ์อ้อยพันธุ์ดี 

 

F3A7 1. การจัดท านิทรรศการถาวร 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                
2. เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบถาวร ณ ศูนย์อนุรักษ์
พันธุกรรมฯ 

ไม่ใช้งบประมาณ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปดิกว้างให้แก่บุคคลทั่วไป
ได้ศึกษาและค้นคว้าข้อมลูด้านพันธุกรรม
อ้อย 

 

F3A7 2. โครงการอุทยานการเรียนรู้ด้านอ้อย เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผูท้ี่เกี่ยวข้องได้รับความรู้
เรื่องอ้อย การผลิตอ้อยอย่างถูกตอ้งและเหมาะสม 
พร้อมท้ังเรียนรูค้วามส าคัญของการอนุรักษ ์

366,400 เกษตรกรชาวไร่อ้อยและผู้ทีเ่กี่ยวข้องและ
ได้รับความรูเ้รื่องอ้อย การผลิตอ้อยอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม พร้อมทั้งได้เรยีนรู้
ความส าคญัของการอนุรักษ ์

 

F3A8 1. โครงการกระจายอ้อยพันธ์ุดีที่
เหมาะสมกับท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมผลผลิตและ
คุณภาพอ้อย (ขยายอ้อยพันธ์ุดี) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                 
2. ด าเนินการผลิตขยายอ้อยพันธุด์ี และแจกจา่ยให้แก่
เกษตรกรชาวไร่อ้อย 

1,261,080 ช่วยลดต้นทุนการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร
ชาวไร่อ้อย และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลติ
อ้อยให้แก่เกษตรกร 

 



กิจกรรมที ่ ชื่อโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค ์ งบประมาณ (บาท) ผลที่คาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ 
F3A8 2. โครงการเผยแพร่กิจกรรมของศูนย์

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช : อ้อย อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                
2. เพื่อสร้างการรบัรู้ของผู้ที่สนใจ 

ไม่ใช้งบประมาณ ผู้ที่สนใจและบุคคลทั่วไปรบัทราบถึงบทบาท
ภารกิจหน้าท่ีของศูนย์อนุรักษฯ์ 

 

F3A8 3. โครงการจัดท า Website อพ.สธ. - 
สอน.- 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                 
2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ 

ไม่ใช้งบประมาณ สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการ
ด าเนินงานของโครงการทีร่ับสนอง
พระราชด าริฯ ผ่านทางเว็บไซต ์

 

F3A8 4. จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.)                 
2. เพื่อร่วมเผยแพร่กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชด าร ิ

233,840 น าเสนอกิจกรรมโครงการอนรุักษ์พันธุกรรม
และวิจัยพันธุ์พืช : อ้อย ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ โดย ส านักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้ าตาลทราย 

 

 

รวมทั งสิ น …7…. กิจกรรม จ านวน ….14…. โครงการ    งบประมาณรวมทั งสิ น …..5,000,000…… บาท 


