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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  กรมการข้าว  
 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 กรมการข้าว การอนุรักษ์ทรัพยากร
ข้าวป่าในถ่ินเดิม  (In 
Situ Conservation 
of Wild Rice)  
ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี 
อ.บ้านสร้าง  
จ.ปราจีนบรุ ี

  157,500 132,500 งบประมาณ
ปกติของ

กรมการข้าว 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
2. เพื่อปกปักษ์ทรัพยากร
ข้าวป่าไว้ในถ่ินเดิม ให้มีการ
เจริญเติบโตและวิวัฒนาการ
ตามธรรมชาติ  
3. เพื่อปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ฯแก่เยาวชนและผู้ที่
สนใจ 

กิจกรรมที่ 1 การปกปักษ์ทรัพยากร
ข้าวป่า  
1. ประเมินความหนาแน่นประชากร
ข้าวป่า วัชพืช โรคและแมลง พบว่า มี
ต้นข้าวป่า 40 เปอร์เซ็นต์ ต้นโสน 10 
เปอร์เซ็นต์ หญ้าไทร หญ้าปล้อง หญ้า
ขน และอื่นๆ 5 เปอร์เซ็นต์ และอีก 
40 เปอร์เซ็นต์ เป็นท่ีว่าง ซึ่งบริเวณนี้
เคยมีต้นบัวหลวงขึ้นหนาแน่นแต่
ปัจจุบันไมม่ีต้นบัวหลวงแล้ว และใน
แปลงอนุรักษ์ฯไม่พบการระบาดของ
แมลงศัตรูข้าว แต่พบโรคใบจุดสี
น้ าตาลระยะข้าวแตกกอซึ่งไมไ่ด้ท า
ความเสยีหายแก่ประชากรข้าวป่า  
2. การควบคุมและก าจัดวัชพืช  หญ้า
ขน และโสน ที่หนาแน่นมาก 

ศูนย์วิจัยข้าว
ปราจีนบุร ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการเจรญิเติบโต
ของข้าวป่า ซึ่งได้ควบคุมและก าจดั
ด้วยวิธีกลพร้อมขนยา้ยออกจากแปลง
อนุรักษ์ฯ 
3. ปลูกฟื้นฟูต้นข้าวป่าทดแทนใน
บริเวณทีไ่ดร้ับความเสียหายจากการ
แข่งขันกับวัชพืช (บัวหลวง)  
4. ตรวจสอบคณุภาพน้ าท่ีขังตามที่ลุ่ม
เพราะมผีลกระทบต่อการเจริญเตบิโต
ของข้าวป่าท่ีปลูกฟื้นฟูตั้งแต่เดือน
มิถุนายน พบว่าน้ าในแปลงมีค่า pH 
3.01  
5. บ ารุงรักษาภูมิทัศน์  
1) ท าป้ายความเป็นมาและลักษณะ
ข้าวป่า  
2) ท าความสะอาดและซ่อมแซม
สะพานทางเดิน  
3) ดูแลรักษาบรเิวณสถานท่ีหน้า
แปลงให้สะอาด    
กิจกรรมที่ 2 การสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่า 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1. ฝึกอบรมเยาวชน (โรงเรียนปราจีน
กัลยาณี) จ านวน 50 คน  โดยแบ่งเป็น 
2 ส่วน  
- บรรยายในห้องเกี่ยวกับความส าคัญ
ของการอนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่าในถ่ิน
เดิม วงจรชีวิต ลักษณะทางการเกษตร 
การใช้ประโยชน์ของข้าวป่า และ
ความรู้เรื่องข้าวโดยเฉพาะข้าวใน
นิเวศน์นาน้ าลึก  
- การเรียนรู้ในแปลงอนุรักษ์ฯ 
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม การ
เจริญเติบโตของข้าวป่าในสภาพ
ธรรมชาติความหลากหลายของ
ทรัพยากรข้าวป่า ความแตกต่างขา้ว
ป่า-ข้าวปลูก-หญ้า 
2. ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ 
“สัปดาห์วิทยาศาสตร์” โรงเรียน 
ปราจิณราษฎรอ ารุง จ.ปราจีนบุร ี

2 กรมการข้าว การอนุรักษ์พันธุกรรม
ทรัพยากรข้าวป่าใน
สภาพธรรมชาติบึง
หนองหาร จ.สกลนคร 

  80,000 58,600 งบประมาณ
ปกติของ

กรมการข้าว 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  

1. การศึกษาแหล่งพันธุกรรมข้าวป่า
ชนิด Oryzae rufipogon ในพื้นที่
ธรรมชาติ ปัจจุบันพ้ืนท่ีอนุรักษ์ยังมี
ข้าวป่าขึ้นตามธรรมชาติ สามารถเป็น
แหล่งอนุรักษ์และศึกษาพันธุกรรมข้าว

ศูนย์วิจัยข้าว
สกลนคร 

ศูนย์วิจัยข้าว
สกลนครได้
คัดเลือกแหล่ง
อนุรักษ์ข้าว
ป่าในพื้นที่
ธรรมชาติใน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2. เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม
และสภาพพื้นที่ในแปลง
อนุรักษ์ทรัพยากรข้าวป่าใน
ถิ่นเดิม 
3. เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
4. เพื่อศึกษาลักษณะประจ า
พันธุ์ของข้าวป่า 
5. เพื่อส ารวจ รวบรวม 
อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวป่า
พื้นที่ 15 ไร่ 

ป่าได้ดี ยังไม่มีการบุกรุกหรือ
เปลี่ยนแปลงพื้นที ่
2. ความหลากหลายทางชีวภาพดา้น
วัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช แมลง
ศัตรูธรรมชาติ  พบหญา้ปล้อง หญ้าไซ  
หญ้าชันกาด บัวหลวง และผักบุ้ง 
แมลง และสัตว์ศตัรู ตั๊กแตน เพลีย้
จักจั่นสีเขียว หอยเชอรี่ วัว ควายและ
มนุษย์ โรคไหม้และใบจดุสีน้ าตาล 
3. จัดเก็บตัวอย่างข้าวป่าในแหล่ง
ธรรมชาตเิพื่อมาปลูกอนรุักษ์และ
ศึกษานอกแหล่งธรรมชาติ ณ 
ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร  โดยน าต้นข้าว
ป่ามาปลูกในกระถาง  พบว่ามีการ
แตกหน่อใหม่และล าต้นมีพัฒนาการ
น้อยมาก  เจริญเติบโตไม่ดีออกดอก 
สร้างรวง ช่วงเวลาเดียวกันแปลง
อนุรักษ ์
4. พบข้าวป่าสายพันธ์ุ Oryzae 
rufipogon บริเวณเทือกเขาภูพานใน
เขตปราสาทหินภเูพ็ก  พบข้าวป่าชนิด 
Oryzae rufipogon ในพื้นที่บ้าน
หนองกุง ต.ฮางโฮง อ.เมือง  

พื้นที่หนอง
หารน้อย
ภายใน
มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขต
เฉลิมพระ
เกียรติ
สกลนคร 
พื้นที่แปลง
ตั้งอยู่ที่  
ต.เชียงเครือ 
อ.เมือง  
จ.สกลนคร 
พื้นที่ 
ประมาณ 50 
ไร่ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จ.สกลนคร พบข้าวป่าชนิด Oryzae 
rufipogon ในพื้นทีบ่้านช้างมิ่ง ต.ช้าง
มิ่ง ต.ฮางโฮง อ.พรรณานิคม  
จ.สกลนคร พบข้าวป่าชนิด Oryzae 
rufipogon ในพื้นที่บ้านโพธิ์ ต.บ้าน
โพน อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร  พบ
ข้าวป่าสายพันธ์ุ Oryzae rufipogon 
ในพื้นที่ของบึงโขงโหลงและกุดทิง  
จ.บึงกาฬ 

3 กรมการข้าว โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ 
ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

  40,000 30,000 งบประมาณ
ปกติของ

กรมการข้าว 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
2. เพื่อรวบรวมและเก็บข้อมลู
ลักษณะและคณุสมบัติของ
พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองใน  
จ.สุราษฎร์ธาน ี
3. เพื่อใช้เป็นแปลงศึกษา
เรียนรูส้รา้งจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

1. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้าว
พื้นเมืองในเขตภาคใต ้
2. จัดท าแปลงสาธิตการปลูกข้าวไร่
และแปลงนาสาธิต โดยปลูกข้าวไร่
หอมบอน ขา้วไร่ดอกพะยอม ใน
แปลงข้าวไร่ และข้าวหอมไชยา ใน
แปลงนาสาธิต 
3. ปรับปรุงป้ายฐานเรียนรูเ้รื่องข้าว 
4. ติดตาม ให้ค าแนะน า 

ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว 
สุราษฎร์ธาน ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สร้างความตระหนักถึงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

4 กรมการข้าว โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี

  200,000 150,000 งบประมาณ
ปกติของ

กรมการข้าว 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
2. ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
3. ได้แหล่งพันธุกรรมของ
ลักษณะต่างๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุง
พันธุ์ข้าว 
4. รักษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและ
วิวัฒนาการของข้าวป่า 
5. ใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายของพันธุกรรม
ข้าวพื้นเมืองอย่างยั่งยืน 

ปลูกข้าวไร่ในพื้นที่โครงการจ านวน 
10 ไร่ จ านวน 4 พันธุ์ คือ เจ้าฮ่อ เจ้า
ลีซอ เจ้าขาว และลมืผัว ผลผลิตขา้ว
เก็บเกี่ยวและรวบรวมไวเ้ป็นเมล็ด
พันธุ์ให้กับเกษตรกรในฤดูนาปีของปี 
2654 ต่อไป 

ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานี 

 

  รวม..4..โครงการ 4 - 477,500 371,100      
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 กรมการข้าว โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

  227,500 86,000 งบประมาณ
ปกติของ

กรมการข้าว 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อส ารวจและเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมข้าว
พื้นเมือง จ านวน 4 ครั้ง 
3. เพื่อท าแปลงแสดงพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองเพื่อการเรยีนรู้
สาธิต 
4. เพื่อท าแปลงแสดงพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองเพื่อการเรยีนรู้
และสาธิต 
5. เพื่อผลิตเมลด็พันธ์ุข้าว
ข้าวควบคู่ไปกับการสร้าง 
อัตลักษณ์ข้าวพื้นเมือง
ท้องถิ่น 

1. กิจกรรมการส ารวจเก็บรวบรวมพันธ์ุ
ข้าวพื้นเมือง 
- ส ารวจและเก็บตัวอยา่งสายพันธ์ุข้าว
พื้นเมืองในฤดูนาปี 2563 ในพ้ืนที่  
จ.นครราชสีมา จ.ชัยภมูิ และบุรีรมัย์ 
จ านวน 10 พันธุ์ 
2. กิจกรรมการปลูกรักษาพันธุ์ข้าว
พื้นเมือง 
- ปลูกขยายและคัดเลือกพันธุ์บรสิทุธ์ิ
ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจ านวน 110 สายพันธุ ์
จ านวน 3 ไร ่
3. กิจกรรมการวางแผนการพัฒนาพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองแบบเกษตรกรมีส่วนรว่ม 
- การจัดเวทีชุมชนระดมความคิดเห็น 
จ านวน 1 ครั้ง 
- การจัดท าแปลงเรียนรู้ สาธิต การปลูก
ข้าวพันธุ์และการผลติเมล็ดพื้นเมืองแบบ
อินทรีย์ จ านวน 1 แปลง ได้แก่  
1) พันธุ์หอมดง  
2) พันธุ์เศรษฐี บ้านดง  
3) พันธุ์สกลนคร 

ศูนย์วิจัยข้าว
นครราชสมีา  
กองวิจัยและ
พัฒนาข้าว 
กรมการข้าว 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4. 1) ให้บริการศึกษาดูงานแก่ คณะครู
และนักเรียน โรงเรียนโนนไทยครุุ
อุปถัมภ์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 
หลักสตูรการเรยีนรู้ กระบวนการคิด 
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา จ านวน 
300 คน ตามหนังสือเลขท่ี ศธ
04261.26/182 ลงวันท่ี 18 ก.พ. 2563 
2) ให้บริการศึกษาดูงานแก่ คณะ
ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลตา
จั่น อ.คง จ.นครราชสมีา หลักสูตรการ
ปลูกข้าวพันธุ์ดี จ านวน 100 คน ตาม
หนังสือเลขท่ี  นม 76806/561 ลงวันท่ี 
17 ส.ค. 2563 
5. บรรยายการผลิตข้าวไร่และการผลิต
เมลด็พันธ์ุ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ไร่ อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสมีา และ
สนับสนุนเมลด็พันธ์ุข้าวหอมดง และ
สกลนคร แก่เกษตรกรจ านวน 80 ราย 

2 กรมการข้าว โครงการอนุรักษ์
พันธกุรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ

  106,340 - งบประมาณ
ปกติของ

กรมการข้าว/
นอกแผน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

- ศูนย์วิจัยข้าว
พิษณุโลก 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพื่อรวบรวมพันธุกรรม
ข้าวพื้นเมืองในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง 
3. เพื่อท าการคัดเลือกพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองให้บริสุทธ์ิ 
4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
พันธุกรรมข้าวพ้ืนเมืองเพื่อ
การใช้ประโยชน ์

  รวม..2..โครงการ 1 1 333,840 86,000      

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 กรมการข้าว โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมและ
พัฒนาการผลิตข้าว
หอมไชยา 

  140,000 60,000 งบประมาณ
ปกติของ

กรมการข้าว 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูการ
ปลูกข้าวหอมไชยาในพ้ืนท่ี
อ าเภอไชยาและใกลเ้คียง 

ประชุมชี้แจงคัดเลือกพื้นที่และ
ถ่ายทอดความรูเ้ทคโนโลยีการผลติ
เมลด็พันธ์ุ สนับสนุนปัจจัยการผลติ 
การติดตามก ากับและให้ค าแนะน า
แก่เกษตรกร ท าแปลงสาธิตและ
คัดเลือกพันธุ์ เกษตรกรสามารถคดั
พันธุ์เบื้องต้นไว้ใช้เอง เกิดการ
รวมกลุม่ ร่วมคดิ ร่วมท า และร่วม

ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าว 
สุราษฎร์ธาน ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมและเป็นการ
เตรียมการในการพัฒนาการ
ผลติขา้วหอมไชยา  สูร่ะบบ
การผลิตข้าวคณุภาพดีต่อไป 
เป้าหมาย 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
อย่างน้อยปีละ 30 คน ได้รับ
การประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุม่ 
สามารถวางแผนในการจดัการได้
อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น 

2 กรมการข้าว อนุรักษ์พันธุกรรม
หน่อไม้น้ า 

  290,000 120,000 งบประมาณ
ปกติของ

กรมการข้าว/
นอกแผน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. อนุรักษ์พันธุกรรมและใช้
ประโยชน์คณุค่าทางอาหาร
ของหน่อไม้น้ า 
3. เพื่อใช้เป็นฐานพันธุกรรม
ส าหรับปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้
ทนทานต่อสภาพแวดล้อม 

จัดท าแปลงขยายพันธ์ุหน่อไม้น้ า 
ภายในศูนย์วิจัยข้าวกระบี่ จ านวน  
5 ไร่ และแจกพันธุ์หน่อไม้น้ าให้กบั
เกษตรกรทีส่นใจ จ านวน 1,000 ต้น 
เพื่อน าไปขยายพันธุ์ในพ้ืนท่ี  
จ.นครศรีธรรมราช, ภูเก็ตและ
นครปฐม 
1. เชิงปริมาณ 
1) เกษตรกรมีพันธุ์พืชแปลกใหม่
สามารถขยายพันธ์ุเพื่อเพ่ิมปริมาณ
ได้มากข้ึน 

ศูนย์วิจัยข้าว
กระบี ่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2) เกษตรกรที่มีความสนใจในพื้นที่ 
มีพื้นท่ีปลูกหน่อไม้น้ าเพื่อบริโภค
จ านวนมากขึ้น  
2. เชิงคุณภาพ 
1) เกษตรกรมีพันธุ์พืชคุณภาพดีที่
บริสุทธ์ิ และมีไว้บริโภคในครัวเรือน 
2) กลุ่มเกษตรกรมีวัตถดุิบเพื่อใช้ใน
การแปรรปูเพื่อเพิ่มรายได้ และ
สร้างมลูค่าเพิ่ม 
3) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการปลูกหน่อไม้น้ าที่
ถูกต้องและเหมาะสม 

3 กรมการข้าว อนุรักษ์พันธุกรรม
ข้าวไร่พื้นเมืองเพ่ือ
สร้างความมั่นคง
ด้านอาหารในพ้ืนท่ี 
ตามพระราชด าริฯ 

  890,000 300,000 งบประมาณ
ปกติของ

กรมการข้าว/
นอกแผน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์
ข้าวไร่ที่เกษตรกรนิยมปลูกเพื่อ
การบริโภคในพื้นที่ 
3. เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารให้แก่ครัวเรือน
เกษตรกรในพื้นที่ 

เชิงเศรษฐกิจ 
1. เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลติข้าว
ไร่ได้ จ านวน 300 กิโลกรัมต่อไร่ 
พื้นที่ปลูก 1,000 ไร่ ผลิตข้าวเปลอืก
ได้ ประมาณ 300,000 กิโลกรัม หรือ
ประมาณ 120,000 กิโลกรัมข้าวสาร 
คิดเป็นมลูค่า 7.2 ล้านบาท จาก 
ราคาข้าวสาร 60 บาทต่อกิโลกรัม  
2. เกษตรกรมคีวามมั่นคงทางด้าน
อาหาร จ านวน 250 ครัวเรือน คิด
เป็นประชากรรวมประมาณ 750 คน 

ศูนย์วิจัยข้าว
กระบี ่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4. เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเป็น
ผลิตภณัฑ์สร้างรายได้เสริมและ
เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด 
5. เพื่อสร้างรายได้ลดรายจ่าย
ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรใน
พื้นที่ท่ีด าเนินการ 
6. เพื่อจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์
ข้าวไร่พื้นเมืองชุมชน 
 

ซึ่งคนไทยบริโภคข้าวสารประมาณ 
100 กิโลกรัม/คน/ปี รวมข้าวสาร 
75,000 กิโลกรัม/ปี คิดเป็นมูลค่า 
4.5 ล้านบาท/ปี ท่ีครัวเรือน 
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการสามารถ 
ลดรายจ่ายได้ และส่งผลให้จังหวดั 
ลดการน าเข้าข้าวสารจากนอก
จังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย 
เชิงสังคม  
1. เกษตรกรสามารถอนุรักษ์พันธุ์
ข้าวไร่พื้นเมืองท่ีมลีักษณะเด่นและ
มีคุณค่าทางโภชนาการสูงไว ้
เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ให้คงอยู่
กับสภาพแวดล้อมในอนาคตต่อไปสู่
อนุชนรุ่นหลัง 
2. เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลกู
ข้าวไร่ได้ จ านวน 10 กลุ่ม เกษตรกร 
250 ครัวเรือน ร่วมด าเนินกิจกรรม
ปลูกและอนรุักษ์ข้าวไร่ในพ้ืนท่ี ใน
การลดรายจา่ยและเพิ่มรายได้ให้กบั
เกษตรกรไดเ้พิ่มมากข้ึน 

  รวม..3..โครงการ 1 2  1,320,000 480,000     
 


