
หน้า 1 

สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

การอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในแปลงอนุรักษ์ 

 

 

- - - 350 ไร่ 
 

ท าการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่
แปลงอนุ รัก ษ์ภายใน วิทยา เขต
ชุมพร จ านวน 2 แปลง พ้ืนที่รวม 
350 ไร่  โดยการจัดท าขอบเขตที่
ชัดเจน และมีการปลูกพืชเพ่ือท า
แนวกั้น 

คณะท างาน  

     - - - 350 ไร่    

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

การเก็บรวบรวม
กล้วยไม้พ้ืนเมือง 

  20,000 20,000 เงินรายได้ จ านวน 4 ชนิด ท าการรวบรวมฝักกล้วยไม้พ้ืนเมือง
จ านวน 4 ชนิดจากพ้ืนที่ธรรมชาติ
ใน อ.ปะทิว จ.ชุมพร ได้แก่  
1. กะเรกะร่อน  
2. เอ้ืองโมกพรุ  
3. ม้าว่ิง  

ผศ.ดร.นาตยา 
และคณะ 

 



หน้า 2 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4. เพชรหึง  
ไว้ในสภาพโรงเรือน สจล.วิทยาเขต
ชุมพร จ านวน 20 ต้นต่อชนิด  

2 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

การเก็บรวบรวม 
สายพันธ์ุข้าวไร่ 

  20,000 0  - จ านวน 4 ชนิด 
10 สายพันธ์ุ 

 ท าการรวบรวมสายพันธ์ุข้าว
พ้ืนเมืองที่พบ จากจังหวัดชุมพร 
จ านวน 6 สายพันธ์ุ  ได้แก่ 
1. พันธ์ุสังข์หยดไร่  
2. พันธ์ุหินเงิน  
3. พันธ์ุข้าวเหนียวด าคันแร้ว  
4. พันธ์ุกายเหรียง  
5. พันธ์ุข้าวเหนียวเม็ดใหญ่  
6. พันธ์ุข้าวขม 
ท าการปลูกรวบรวมไว้ในแปลงปลูก
เก็บเมล็ดพันธ์ุ  และท าการปลูกต่อ 
ในพ้ืนที่ สจล. วิทยาเขตชุมพร 

ผศ.ดร. 
ร่วมจิตร  
และคณะ 

(เพ่ิมเติม
จากปี 
2543 คือ 
10 สาย
พันธ์ุ) 

  รวม...2...โครงการ   20,000 0  - 10 สายพันธ์ุ    

 
  



หน้า 3 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาปลูกรักษาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

1. การเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือกล้วยไม้เอื้อง
โมกพรุ 

  10,000 100,000 รายได้ * 5,000 ต้น ท าการเพาะเมล็ดกล้วยไม้เอื้องโมก
พรุในอาหารสูตร VW ใน
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
สจล. วิทยาเขตชุมพร และตัดย้าย
เน้ือเย่ือเพ่ือเพ่ิมปริมาณ ในสภาพ
ปลอดเช้ือ ได้ต้นจ านวน 5,000 ต้น
ในสภาพปลอดเช้ือ 

ผศ.ดร.นาตยา 
และคณะ 

 

2 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

2. การเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือกล้วยไม้ม้าว่ิง 

  10,000 10,000 รายได้* 500 ต้น ท าการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ม้าว่ิงใน
อาหารสูตร VW ในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ สจล. วิทยาเขต
ชุมพร และตัดย้ายเน้ือเย่ือเพ่ือเพ่ิม
ปริมาณ ในสภาพปลอดเช้ือ ได้ต้น
จ านวน 500 ต้นในสภาพปลอดเช้ือ 

ดร.อัญจนา 
และคณะ 

 

3 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

3. การปลูกสมุนไพร
อื่น ๆ ในโรงเรือนและ
แปลงปลูก ได้แก่ 
ขมิ้นชัน รางจืด 
เปราะหอม กระชาย
ด า หนอนตาย
หยาก*/** 

  100,000 100,000 เงินงบประมาณ** 500 ต้น 1. ท าการเพาะเลี้ยงหนอนตาย- 
หยากในสูตรอาหาร MS  ใน
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
สจล. วิทยาเขตชุมพร และตัดย้าย
เน้ือเย่ือเพ่ือเพ่ิมปริมาณ ในสภาพ
ปลอดเช้ือ ได้ต้นจ านวน 500 ต้นใน
สภาพปลอดเช้ือ 
2. ท าการปลูกรางจืด เปราะหอม 

คณะท างาน  



หน้า 4 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กระชายด า นอนตายหยาก 
ในโรงเรือน สจล. วิทยาเขตชุมพร 
จ านวน 20 ต้นต่อชนิด 

4 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

4. การปลูกข้าว
พ้ืนเมืองในแปลงปลูก
เพ่ืออนุรักษ์สายพันธ์ุ 
*/** 

  20,000 0 - 500 ต้น ปลูกจ านวน 17 สายพันธ์ุ  
ใช้ระยะปลูกต่อต้น 25*30 ซม.  
ในพ้ืนที่ 15 ตร.ม./สายพันธ์ุ และ 
มีการเว้นระยะ 5 เมตร/สายพันธ์ุ   
ในพ้ืนที่ สจล. วิทยาเขตชุมพร 

ผศ.ดร. 
ร่วมจิตร  
และคณะ 

 

5 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

5. การปลูกไม้ผลใน
แปลงปลูก ได้แก่ 
ทุเรียน*/** 

  20,000 40,000 เงินรายได้*** 2 ชนิด ปลูกรักษาพันธุกรรม 1 ชนิดคือ 
ทุเรียน จ านวน 30 สายพันธ์ุ 
1. กบแม่เฒ่า 
2. กบสุวรรณ 
3. กบจ าปา 
4. กบเล็บเหย่ียว 
5. กบพิกุล 
6. กลีบสมุทร 
7. ขุนนนท์ 
8. ก้านยาววัดศักด์ิ 
9. ตลับนาค 
10. ทองย้อยฉัตร 
11. อีลวง 
12. อีลีบ 

ดร.พรรณิภา 
และคุณ
อภิชาติ 

 



หน้า 5 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

13. หมอนเขียว 
14. อีหนัก 
15. ทองหลินจง 
16. ดาวกระจาย 
17. อีหม้อ 
18. ก าปั่นเหลือง 
19. เมล็ดในยายปราง 
20. ชายมะไฟ 
21. สาวชม 
22. ขาทราย 
23. ทองหยิบ 
24. ทองย้อย 
25. สาริกา 
26. หลงลับแล 
27. พวงมณี 
28. เหลืองจ าปา 
29. นกกระจิบ 
30. ทุเรียนบ้าน 
ในพ้ืนที่ สจล. วิทยาเขตชุมพร 

  รวม...5...โครงการ          

 
 



หน้า 6 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 อพ.สธ.สจล. โครงการ เพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือและการ
อนุรักษ์พันธุกรรมของ
น้อยหน่าเครือ 
 

  404,000 รายงาน
เมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

- เพ่ิมปริมาณต้น
น้อยหน่าเครือสาย
พันธ์ุที่ใกล้สูญพันธ์ุจาก
การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
 - ได้เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเพ่ือ
การอนุรักษ์ 
สายพันธ์ุต้นน้อยหน่า
เครือ 
 - ส่งเสริมการผลิตต้น
กล้าท่ีเป็นสายพันธ์ุ
ท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาและ
เพ่ิมมูลค่าทางการค้า
มากข้ึน 

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 
1. การเก็บตัวอย่าง ประสานงาน
ขอตัวอย่างเมล็ด และต้นกล้า
น้อยหน่าเครือ (Kadsura spp.)  
จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2559 และได้น าตัวอย่างเมล็ด และ
ต้นกล้า 3 สายพันธ์ุรหัส 001 , 
รหัส 003 และรหัส 005  
ครั้งที่  2 เมื่ อวันที่  24 มิ ถุนายน 
2559 จ านวน 3 รหัส  คือ เมล็ด    
ต้นกล้า  และ ต้นจากการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ  รายละเอียด ดังต่อไปน้ี
รหัส 003 , รหัส 011,  รหัส 024 
และต้นจากการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
รหัส  0241 ขวด (ต้น1 ขวด (ต้น) 
2. น าเมล็ดแต่ละรหัสมาเพาะเลี้ยง
บนอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่

ผศ.ดร.
อนุรักษ์  
โพธ์ิเอ่ียม 
และคณะ 

 



หน้า 7 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ประกอบด้วยสารควบคุมการเจริญ 
เติบโต  BA  ที่ระดับความเข้มข้น
ต่างๆพบว่าเมล็ดบางส่วนมีการ
ปนเปื้อนเช้ือรา และเมล็ดบางส่วน
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง บางเมล็ด
บางส่วนมีการแตกของเปลือกหุ้ม
เม็ด  
3.น าใบจากต้นกล้าของต้นน้อยหน่า
เครือรหัส Kad 001 รหัส Kad 003 
และรหัส Kad 005มาเพาะเลี้ยงบน
อาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่
ประกอบ ด้วยส ารควบคุ มก าร
เจริญเติบโต 2, 4-D ที่ระดับความ
เข้มข้นต่างๆ พบว่าช้ินส่วนใบมีการ
เปลี่ยนแปลงกลายเป็นแคลลัสได้  
4. การเพาะเลี้ยงช้ินส่วนของตาข้าง
ที่ตัดจากต้นกล้าน้อยหน่าเครือใน
แต่และรหัสมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ที่ประกอบด้วย
สารควบคุมการเจริญเติบโต BA, 
mTP และ GA ที่ความเข้มข้นต่างๆ
พบว่ามีการพัฒนาการเกิดของ



หน้า 8 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

แคลลัสหลายรูปแบบในส่วนตาข้าง
ในรหัสต่างๆ  
5. การเพาะเลี้ยงส่วนของตาข้าง
จากต้นกล้าน้อยหน่าเครือในแต่
และรหัสมาเพาะเลี้ยงบนอาหาร
สังเคราะห์สูตร MS ที่ประกอบด้วย
สารควบคุมการเจริญเติบโต BA, 
mTPและ GA ที่ความเข้มข้นต่างๆ 
พบตาข้างสามารถพัฒนาเกิดเป็น
ตุ่มสีเขียวในบริเวณด้านข้างได้ และ
มีการยืดยาวข้ึน  ในระยะเวลา 4 -5
เดือนการวิจัยยังอยู่ในช่วงการ
ทดลองและการเก็บผลการทดลอง 

2 อพ.สธ.สจล. โครงการ การประเมิน
ความหลากหลายของ
ทุเรียนพ้ืนบ้าน เพ่ือ
การคัดเลือก อนุรักษ์ 
และขยายพันธ์ุ 
กรณีศึกษา 
อ าเภอปะทิว และ
อ าเภอท่าแซะ  
จังหวัดชุมพร 

  432,000 รายงาน
เมื่อสิ้นสุด
โครงการ 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 

- ได้ลักษณะประจ า
พันธ์ทุเรียนพ้ืนบ้าน 
 - สายพันธ์ุต้นทุเรียน
พ้ืนเมืองที่มีเอกลักษณ์
โดดเด่นเหมาะแก่การ
อนุรักษ์และขยายพันธ์ุ 
 - ฐานข้อมูลด้าน
ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและ

รายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน 
1. เก็บตัวอย่างตัวอย่างทุเรียน
พ้ืนบ้านจากอ าเภอท่าแซะ และ
อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ที่มี
ลักษณะแตกต่างจากพันธ์ุที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ โดยเก็บ
ตัวอย่างเพ่ือใช้ศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมได้
จ านวน 25 ตัวอย่าง แต่สามารถเข้า

ผศ.ดร.
สุพัตรา 
โพธ์ิเอ่ียม 
และคณะ 

 



หน้า 9 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ลักษณะประจ าพันธ์ุทั้ง
ด้านลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและ
ลักษณะส าคัญที่
เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
และสายพันธ์ุดีเอ็นเอ
ของทุเรียนพ้ืนบ้าน
ของชุมพร เพ่ือส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องน าไปศึกษา
ขยายผล หรือข้ึน
ทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ 

เก็บตัวอย่างเพ่ือน ามาวิเคราะห์
คุณภาพผลได้จ านวน 16 ตัวอย่าง 
2. วิเคราะห์คุณภาพผล เช่น
น้ าหนัก ความหวาน เส้นใย และ
ความยาว ความหนาแน่นหนาม 
เป็นต้น น ามาวิเคราะห์การจัดกลุ่ม 
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป R โดยเกือบ
ทุกลักษณะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
เช่นความหวานจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือกลุ่มที่มีค่า 25.17-31.25% Brix 
และกลุ่มที่มีค่า 14.51-22.23% 
Brix 
3. วิเคราะห์คุณภาพทางโภชนาการ
จ านวน 2 ตัวอย่าง 
4. การศึกษาทางด้านลายพิมพ์ 
ดีเอ็นเอด้วยเคร่ืองหมายโมเลกุล
แบบไมโครแซทเทลไลท์สามารถ
สกัดดีเอ็นเอได้จากใบทั้งหมด 16 
ตัวอย่าง ทราบสภาวะที่เหมาะสม
ในการเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอด้วยไพร
เมอร์จ านวน 18 คู่ไพรเมอร์ 
5. เตรียมในการต่อกิ่ง เพ่ือเพ่ืม



หน้า 10 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ปริมาณต้นพันธ์ุ 
ปัญหาที่พบ  
1. เก็บตัวอย่างผลไม่ได้ เน่ืองจาก
ทุเรียนไม่ออกผล อาจเน่ืองจากปีน้ี
มีสภาพอากาศแปรปรวน 
2. การต่อกิ่งต้องท าในช่วงต้นที่มี
สภาพสมบรูณ์ โดยหลังการให้ผล
ผลิตแล้ว ต้นจะมีสภาพโทรม ต้อง
ได้รับการบ ารุงต้นก่อน อาจท าให้
ไม่ได้ต้นพันธ์ุตามเวลาท่ีต้องการ 

  รวม...2...โครงการ          

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

ข้อมูลพันธุกรรมพืช   10,000 0 เงินรายได้ 75 ชนิด ท า ก า ร บั น ทึ ก ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
พฤกษศาสตร์ของพันธ์ุพืชที่พบใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ จ านวน  15 ชนิด เพ่ือ
จัดเ ข้าฐานข้อมูลพัน ธุกรรมพืช
ต่อไป ได้แก่ ปุดขน, เปราะป่า , 
กะทือ, นมสวรรค์, ผกากรอง, พันงู

ดร.อัญจนา  



หน้า 11 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เขียว, หญ้าตีนนก, หญ้าหนอนตาย
ขน, กกขนาก, กกสามเหลี่ยมเล็ก, 
นางอั้วมันปู , ดอกดินแดง, ส้าน, 
เฟิร์นนาคราช, ม้าว่ิง 

  รวม...1..โครงการ          

 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

การผสมตัวเองและ
การผสมข้ามของ
กล้วยไม้เอื้องโมกพรุ 

 

 

50,000 10,000 รายได้และ
งบประมาณ* 

ตรวจสอบความเข้ากัน
ได้ของพ่อแม่พันธ์ุ
กล้วยไม้เอื้องโมกพรุ 
เพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ความแปรปรวนของ
ประชากรกล้วยไม้
เอ้ืองโมกพรุ 

รวบรวมพันธ์ุ  กล้วยไม้เอื้องโมกพรุ
จ านวน 3 สี ท าการผสมตัวเองและ
ผสมข้าม น าฝักที่ได้ไปเพาะเมล็ด  
ตรวจนับการผสมติดของลูกผสม 
แต่ละสายพันธ์ุ อัตราการงอก และ
การเจริญเติบโตของลูกผสม เพ่ือดู
ความเข้ากันได้ของพ่อแม่พันธ์ุ 

ผศ.ดร.นาตยา 
และคณะ 

 

2 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

การคัดเลือกหนอน
ตายหยากเพ่ือผลิต
สารส าคัญสูง** 

 

 

40,000 10,000 เงินรายได้และ 
เงินงบประมาณ* 

คิดเลือกสายโคลนที่
ผลิตสารส าคัญสูง 

น าเมล็ดหนอนตายหยาก จ านวน
100 เมล็ดไปเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
และท าการคัดเลือกสายโคลนที่มี
การเพ่ิมปริมาณยอดและมีอัตรา
การเกิดรากและปริมาณรากมาก 

ผศ.ดร.นาตยา 
และคณะ 

 



หน้า 12 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ไปวิเคราะห์ป ริมาณสารส าคัญ 
คั ด เ ลื อ ก  10 ส า ย โ ค ล น ที่ มี
สารส าคัญสูงไปท าการขยายพันธ์ุ
เพ่ือนเพ่ิมปริมาณและน าไปปลูก
ทดสอบใน สจล. วิทยาเขตชุมพร 
พบ ว่ าหลั งก ารปลู กมี ก ารผลิ ต
สารอัลคาลอยด์สูง 11-14 % 

  รวม...2..โครงการ          

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

1 .โครงการฝึกอบรม
การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
พืช 

 

 

50,000 50,000 งบประมาณ** นักเรียนจากโรงเรียนที่
เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ หรือ
ประสงค์จะเข้าร่วม
สนองพระราชด าริ
จ านวน 50 คน 

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ เร่ือง 
“ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง เ น้ื อ เ ย่ื อ พื ช
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  รุ่ น ที่  9 แ ล ะ  10” 
ด าเนินการฝึกอบรม จ านวน 2 คร้ัง 
ใ น วั น ที่  20-21 แ ล ะ  23-24 
กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีผู้เข้าอบรม
คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 
และ 6 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 
อ า เภอหลั งสวน จั งห วัด ชุมพร 

อพ.สธ. 
สจล.ชุมพร 

 



หน้า 13 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จ านวนทั้งสิ้น 53 คน  ณ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักด์ิ ในการฝึกอบรมคร้ัง
น้ี ได้แบ่งการด าเนินการฝึกอบรม
ออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของภาค 
บรรยายและภาคปฏิบัติ ในส่วนของ
ภา ค บ ร รย า ย  มี ก า รบ ร รย า ย
เกี่ยวกับพ้ืนฐานของการเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือพืช หลักการทั่วไป ตัวอย่าง
ของการเพาะ เลี้ ย ง เ น้ือ เ ย่ือ พืช
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  แ ล ะ ก า ร จั ด ต้ั ง
ห้องปฏิบัติการอย่างง่าย ส่วนของ
ภาคปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเตรียมอาหาร การฟอกฆ่าเช้ือ 
การเลี้ ย ง เ น้ื อ เ ย่ือ  การ ตัด ย้าย
เน้ือเย่ือ วิธีการเพาะเลี้ยง โดยยก
เอากรณีของการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
พื ชผั ก ไม้ ด อก  ไม้ ผ ล  แ ละ พื ช
สมุนไพร  และผู้เข้าอบรมสามารถ
ท าการเพาะเลี้ยงได้อย่างง่าย ซึ่งผู้
เข้าอบรมต่างได้รับความรู้จากภาค



หน้า 14 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

บรรยาย และได้ลงมือปฏิบัติจริง
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
คือเพ่ือให้ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช  
และสามารถขยายพันธ์ุ พืชโดย
วิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืชได้   

2 อพ.สธ.-สจล. 
ชุมพร 

2. โครงการฝึกอบรม
การอนุรักษ์ ขยายพันธ์ุ 
และปรับปรุงพันธ์ุ
กล้วยไม้โดยการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

 

 

70,000 70,000 รายได้และ
งบประมาณ** 

นักเรียนที่สังกัด อบต.
ปากคลองจ านวน  
80 คน 

โครงการฝึกอบรมทางวิชาการ  
กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 
เ ร่ื อ ง  ก า ร อ นุ รั ก ษ์ พั น ธ์ุ  ก า ร
ขยายพันธ์ุ และการปรับปรุงพันธ์ุ
กล้วยไม้โดยการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 
รุ่นที่  6   ระห ว่ า ง วันที่  2 8 -29 
ม ก ร า ค ม  2 5 5 9  ณ  ส ถ า บั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร 
โรงเรียนบ้านถ้ าธง และองค์การ
บ ริ ห า ร ส่ ว นต า บ ล ป า ก ค ล อ ง  
โ ด ยมี ผู้ เ ข้ า อ บรมคื อ นัก เ รี ย น 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 
โรงเรียนบ้านถ้ าธง โรงเรียนวัดดอน
ยาง  และ โร ง เ รียนบ้ านทุ่ ง เ ร้ี ย 

อพ.สธ.สจล.
ชุมพร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จ านวน
ทั้งสิ้น 80 คน  โดยมีเป้าหมาย
เ พ่ือ ให้ ผู้ เ ข้ าฝึ กอบรมมีความ รู้
เกี่ ยวกับอุตสาหกรรมกล้ วยไม้  
พันธ์ุกล้วยไม้ และกล้วยไม้อนุรักษ์ 
ตลอดจน อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (CITES)  
ที่มีผลต่อการปลูกเลี้ยงและการค้า
กล้วยไม้ ในประเทศไทย  ผู้ เ ข้า
ฝึ กอบรมสามารถอนุ รัก ษ์และ
ขยายพัน ธ์ุกล้ วยไม้ โ ดย วิ ธีกา ร
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช รวมทั้งเรียนรู้
วิธีการปรับปรุงพันธ์ุกล้วยไม้ โดยใช้
วิธีการปรับปรุงพันธ์ุแบบด้ังเดิม
ร่วมกั บการ ใ ช้ เทค โน โ ล ยีก า ร
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ และปฏิบัติได้
อย่างง่าย   

  รวม...2...โครงการ          

 


