แผนแม่บทระย
บ ยะ ๕ ปีที่หก
(๑ ตุลาคมม ๒๕๕๕๙ – ๓๐
๓ กันยายน
ย
๒๒๕๖๔๔)
โครงกาารอนุรกษ์
กั พันธุกรรมพื
ก
ชอั
ช นเนื่องมาจากพ
ง
พระราชชดําริ
สมมเด็จพระะเทพรัตนราชสุ
น ดาฯ
ด สยาามบรมรราชกุมารีรี
สนอองพระราาชดําริโดย
ด
สถาบับันเทคโนนโลยีพระะจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรลาดกระะบัง

สิงหาาคม ๒๕๕๕๙

คํานํา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต
เข้ า ร่ ว มสนองพระราชดํ า ริ ใ นโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ สมเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559– กันยายน
2564)
โดยได้มีการจัดทําแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ
สนองพระราชดําริ โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อพ.สธ.-สจล.) ระยะ 5 ปีที่หก
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 และดําเนินการปรับปรุงเป็นฉบับปัจจุบันในเดือน
สิงหาคม 2559 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)
การดําเนินงานของ อพ.สธ.-สจล. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) โดยสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีคณะกรรมการ จํานวน 3 ชุด ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สนองพระราชดําริโดยสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง
วิ ท ยาเขตชุ ม พรเขตรอุ ด มศั ก ดิ์ จั ง หวั ด ชุ ม พร การจั ด ทํ า แผนแม่ บ ทฉบั บ นี้ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบการดํ า เนิ น งาน
สนองพระราชดํ าริ ใ นโครงการอนุ รั กษ์ พัน ธุก รรมพื ช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ ฯ ของสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งการดําเนินงานจะสําเร็จได้ด้วยความร่วมมือจากทุกส่วนงาน ผู้บริหาร
คณาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการร่วมสนองพระราชดําริ อันจะนําไปสู่การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและส่งผลประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดํ า ริ โ ดยสถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (อพ.สธ. สจล.)

สารบัญ
หน้า
คํานํา
บทนํา
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แผนแม่บท อพ.สธ.-สจล.
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คําสั่งสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สถาบันฯ
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คําสั่งสถาบัน เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สถาบันฯ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
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บทนํา
เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2535 มีพระราชดําริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง และ
ผู้อํานวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ให้ดําเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ และดําเนินการ
เป็นธนาคารพืชพรรณ โดยมอบให้โครงการส่วนพระองค์ฯ ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ดําเนินการ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เป็นผู้อํานวยการ อพ.สธ. และประธานคณะกรรมการ อพ.สธ.
อพ.สธ. จึงดําเนินงานสนองพระราชดําริตามแนวทางพระราชดําริ พระราชกระแส พระราชวินิจฉัย และ
ตามกรอบแผนแม่บทที่วางไว้
พระราชทานแนวทางการดําเนินงาน
การปกปักพันธุกรรมพืช
1) มีพระราชปรารภถึงการเสด็จพระราชดําเนินผ่านไปทางจังหวัดนนทบุรี ทอดพระเนตรเห็นพันธุ์ไม้
เก่า ๆ อยู่มาก เช่น ทุเรียนบางพันธุ์ อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่ แต่สวนเหล่านี้จะเปลี่ยนสภาพไป จึง
ทรงห่วงว่าพันธุ์ไม้เหล่านี้จะหมดไป
2) ทรงให้สํารวจขึน้ ทะเบียนรหัสต้นพืชที่ขึ้นอยู่เดิมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
และให้วัดพิกัดตําแหน่งของพืชต่าง ๆ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
3) ทรงให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่
เกาะละวะ จังหวัดพังงา
4) ทรงให้อนุรักษ์ต้นหว้าใหญ่ในบริเวณวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นต้นหว้าที่ขึ้นอยู่ที่นั่น
ก่อนก่อสร้างวัง
การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
1) ตามเกาะต่าง ๆ มีพืชพรรณอยู่มาก แต่ยังไม่มีผู้สนใจเท่าไร จึงน่าจะมีการสํารวจพืชพรรณตามเกาะ
ด้วย
2) ทรงให้รวบรวมพันธุกรรมหลายชนิด
3) มีรับสั่งให้ดําเนินการศึกษาทรัพยากรบนเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียงโดยให้ดําเนินการตั้งแต่ยอด
เขาจนถึงใต้ทะเล
การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
1) พระราชทานแนวทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยควรอนุรักษ์พันธุ์ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย
2) สร้างธนาคารพืชพรรณสําหรับเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื้อเยื่อ
3) ทรงให้มีการปลูกรักษาพันธุกรรมพืชไว้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จังหวัดนราธิวาส
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พนั ธุกรรมพืช
1) เมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์อย่างไร และก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่าง ๆ ก็ยังเห็นว่ามี
หน่วยงานทั้งหน่วยงานของรัฐและของเอกชน ทั้งเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการ
เกษตร และสถาบันการศึกษาที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของพืช เหตุผลที่ศึกษาพืชพรรณเพราะถือว่าง่าย
กว่าการศึกษาอย่างอื่น ศึกษาว่าพืชกี่ชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดต่าง ๆ เรื่องงานอนุกรมวิธานก็
ศึกษากันหลายแห่ง
จึงน่าจะมีการรวบรวมว่าแต่ละสถาบันนั้นได้ทํางานในส่วนของตนอย่างไร
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ตัวอย่างเช่น พืช ก็ได้ศึกษาในส่วนที่แต่ละแห่งได้รวบรวมนั้น ชื่อต่างหรือซ้ํากันอย่างไร เพื่อที่จะได้
รวมกันว่าประเทศเรามีอะไรบ้าง
2) ศึกษาคุณค่าทางอาหารของผักพื้นเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง
และได้มีการวิเคราะห์พิษภัยของพืช
เหล่านั้นไว้ด้วย เดิมเท่าที่คดิ ก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องพิษภัย จากการวิจัยของนักวิชาการก็ได้ทราบว่า
มีพืชพื้นบ้านบางอย่างที่รับประทานกันอยู่ซงึ่ มีพิษบ้าง ถ้าบริโภคกันในส่วนที่เห็นท้องถิ่นก็อาจไม่เป็น
พิษภัยมาก การส่งเสริมเป็นโครงการขึ้นมาแล้ว ก็จะมีการขยายพันธุ์เป็นจํานวนมาก และก็
รับประทานอย่างนี้ซ้ํา ๆ ซาก ๆ ซึ่งจะมีอันตรายต่อร่างกายเป็นอย่างยิ่ง และพืชนี้จะเป็นประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจได้อีก ถ้าทราบสรรพคุณและนํามาใช้ในส่วนที่ขยายพันธุ์แล้วไม่เป็นอันตราย การขยายพันธุ์
จะเป็นการช่วยในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรเพิ่มขึ้น
แต่ต้องไม่ละเลยในเรือ่ งของ
วิชาการ
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
1) ทรงให้ทําศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
โดยมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงลักษณะของพืช
ออกมาเป็นภาพสีได้ เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า
2) ทรงให้ดําเนินการเชื่อมข้อมูลกันระหว่างศูนย์ข้อมูลพรรณพฤกษชาติ หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ กับศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา
3) ทรงให้ดําเนินการทําฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง
โดยการบันทึกตัวอย่างพรรณไม้แห้งบันทึกลงแผ่น
photo CD และเมื่อแล้วเสร็จให้ทําสําเนาให้หน่วยงานนั้น ๆ
4) ทรงให้หาวิธีดําเนินการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพันธุกรรมพืชของหน่วยงานต่าง ๆ สื่อถึงกันในระบบเดียวกัน
ได้
5) อยากจะทําฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใช้ในการค้นคว้าได้ด้วยกัน
คิดว่าทําฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้การเรียนชื่อพืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้
6) เพื่อเป็นสื่อในระหว่างสถาบันต่าง ๆ บุคคลต่าง ๆ ทีท่ ําการศึกษาให้สามารถใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน
เพื่อให้การศึกษาไม่ซ้ําซ้อน สามารถที่จะดําเนินการไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ทางวิชาการได้
7) ฐานข้อมูลทางด้านพืชในหน่วยงานต่าง ๆ นั้น มีหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ มีพืชที่นักวิชาการ นักวิจัย
และนักพฤกษศาสตร์รุ่นแรก ๆ ได้เก็บตัวอย่างพรรณพืชแห้งเก็บไว้เป็นเวลาเกือบจะร้อยปีแล้ว
ตัวอย่างพรรณไม้เหล่านี้เป็นสิง่ ที่มีค่าสูง จะเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาแต่ว่าของต่าง ๆ เหล่านี้
ย่อมเก่าแก่ไปตามกาลเวลาจะเสียหายอย่างน่าเสียดาย แต่สมัยนี้เรามีเทคโนโลยีที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้
เพื่อให้นักวิชาการได้ศึกษา ก็ขอให้ช่วยกันทําโครงการถ่ายรูปและถ่ายข้อมูลพรรณไม้ เพื่อเป็น
ฐานข้อมูล แต่การเก็บฐานข้อมูลไว้แห่งเดียวอาจสูญหายได้ก็มีความคิดกันว่าจะให้หน่วยงานต่าง ๆ
ช่วยกันเก็บ หากที่หนึ่งเกิดเหตุเสียหายไปก็จะได้มีข้อมูลเอาไว้ไม่สูญหายไปจากประเทศไทยหรือจาก
โลกนี้ไปหมด ฐานข้อมูลนี้เป็นของมีค่าต้องช่วยกันดูแลให้ดี และผู้ที่จะมาใช้ให้ถูกต้องให้เป็น
ประโยชน์แก่ประเทศไทยแก่มนุษยชาติต่อไป
8) ให้ระมัดระวังในการนําข้อมูลพืชพรรณที่หากยากในประเทศไทยลงเว็บไซต์ อาจทําให้ชาวต่างชาติ
นําไปศึกษาและอ้างว่าเป็นของตนเองได้
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การสร้างจิตสํานึก
1) พระราชทานแนวทางการสอนและอบรม
ให้เด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชควรใช้วิธี
ปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจของพืชพรรณและเกิดความปิติที่จะศึกษาและอนุรักษ์
ต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิด
อันตรายแก่ตนเอง จะทําให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียต่อประเทศในระยะยาว
2) พระราชทานแนวทางดําเนินงานเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยควรให้เด็กหัดเขียนตําราจาก
สิ่งที่เรียนรู้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการนําต้นไม้มาปลูกเพิ่มเติมให้เด็กรู้จักนั้น ต้องไม่มีพืช
เสพติด
3) ควรนําตัวอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชด้วยเพราะในจังหวัดตาก มีหิน แร่ อยู่มาก
ชนิด
4) ทรงให้หาวิธีการที่จะทําให้เด็กสนใจในพืชพรรณต่าง ๆ และเกิดความสงสัยตั้งคําถามตนเองเกี่ยวกับ
พืชพรรณที่ตนสนใจนั้น ซึ่งจะนําไปสู่การศึกษาทดลอง ค้นคว้าวิจัยอย่างง่าย ๆ ที่โรงเรียนทีไ่ ม่มี
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ดีนักก็สามารถดําเนินการได้ หากอาจารย์ในโรงเรียนต่าง ๆ ทําได้ดังนี้ก็
จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด
5) เรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือเด็กมีความรู้และมีความรักในทรัพยากรคือ การรักชาติ รักแผ่นดิน ทํา
ได้โดยก่อให้เกิดความรักความเข้าใจ โดยนอกจากพืชพรรณแล้วสิ่งที่มใี นธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย ๆ
นั้นก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่าง ๆ ได้หลายอย่าง วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ไม่ต้องหา
ของอื่นให้เป็นตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการเรียงความก็อาจจะทําให้เรื่องการเขียนรายงานทําให้
หัดเขียนหนังสือหรืออาจแต่งคําประพันธ์ในเรื่องของวิชาการท้องถิ่นเป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้วที่จะให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้ท้องถิ่น
นอกจากความรู้ที่เป็น
มาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว แม้แต่ตําราก็มีการส่งเสริมให้ครูอาจารย์ในท้องถิ่นได้รวบรวมความรู้
หรือได้แต่งขึ้นในระยะนี้ เท่าที่เห็นมาก็มีการศึกษาวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่นมา
บ้าง แต่ในด้านของธรรมชาตินั้นยังมีค่อนข้างน้อย การอนุรักษ์ทรัพยากรนั้นไม่ใช่เฉพาะให้เด็ก
นักเรียนปลูกป่าหรือว่าให้อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียว ก็พยายามให้ออกไปดูข้างโรงเรียนว่าที่
นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้นั้นชื่ออะไร เป็นอะไร พืชพรรณหลายอย่างซึ่งก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในส่วนกลาง
ในท้องถิ่นนั้นก็มีชื่อพื้นเมือง แต่พอเอาเข้าจริง แม้แต่ชื่อวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีใคร่แน่ใจว่าชื่ออะไร ก็
นํามาศึกษา
6) ด้านสาระที่จะต้องใช้เป็นการสอนต้องปรับปรุงให้ใหม่ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ดังที่ทอดพระเนตรที่
โรงเรียนสตรีภูเก็ต และควรมีงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(หมายเหตุ: ข้อมูลจากเอกสารแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีทหี่ ้า (ตุลาคม พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559)
จากแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) อพ.สธ.
มีดําเนินงานอย่างชัดเจนใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ และ
ฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีการขยายงานในรูปแบบเครือข่าย บูรณาการระหว่าง ชุมชน
สถาบันการศึกษาและหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาทรัพยากรที่มีศักยภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์
ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างความตื่นรู้เท่าและรู้ทันต่อภัยคุกคามทางทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดจิตสํานึก
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ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน
บนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่จะรักษา
ฐานทรัพยากร และสิทธิ์ในฐานทรัพยากรให้เป็นของชุมชน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไป ทั้งนี้ทาง
อพ.สธ. จึงมีแนวทางในการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมโดยเปลี่ยนจากคําว่า “พันธุกรรมพืช” เป็น “ทรัพยากร” เพื่อให้
หน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. และเครือข่ายเจ้าใจได้อย่างชัดเจนในการดําเนินงานทั้ง 3 ฐานทรัพยากร
ข้างต้น มากยิ่งขึ้น โดย อพ.สธ. มีหนังสือที่ พว 0001(อพ.) 8708/2559 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ขอแจ้งการ
ปรับเปลี่ยนชื่อกิจกรรม จากคําลงท้ายว่า “พันธุกรรมพืช” ในแต่ละกิจกรรม เป็น คําลงท้ายว่า “ทรัพยากร”
ซึ่งจะใช้ในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก ทั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับการดําเนินงานใน 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่
ฐานทรัพยากรกายภาพ ฐานทรัพยากรชีวภาพ และฐานทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญา โดยขอให้หน่วยงาน
ที่รว่ มสนองพระราชดําริดําเนินการปรับเปลี่ยนชื่อในเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดังนี้
กรอบการดําเนินงาน
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

กรอบการใช้ประโยชน์

กรอบการสร้างจิตสํานึก

ชื่อกิจกรรม (เดิม)
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนและพัฒนา
พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ขอพระราชทานเปลี่ยนชื่อเป็นกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนา
ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร

จากการพระราชทานแนวทางการดํ า เนิ น งานดั ง กล่ า วข้ า งต้ น สถาบั น เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งมีคณาจารย์ และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต
เข้ า ร่ ว มสนองพระราชดํ า ริ ใ นโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559– กันยายน
2564) ดังนี้
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F1A2 6.โครงการสํารวจเก็บข้อมูลพรรณไม้ยืน
ต้นในพื้นที่ที่มีระดับน้ําใต้ดินสูง
กรณีศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

สจล และเขตลาดกระบัง

150,000

ได้ฐานข้อมูลพรรณไม้ภายในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
และทราบถึงความสัมพันธ์และผลกระทบ
ของต้นไม้กับสภาพแวดล้อมด้านคุณภาพ
อากาศและการลดการกระจายแสงด้วยร่ม
เงาต้นไม้
ใช้ประโยชน์ในการกําหนดแผนอาคาร
หรือการปลูกต้นไม้ประกอบกลุ่มอาคารที่
จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตเพื่อใช้ใน
การศึกษาประกอบการเรียนการสอนของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะอื่นๆ
ต่อไปในอนาคต

700,000

สจล และเขตลาดกระบัง

F1A2 5. การเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตขนาด
เล็ก และขึ้นทะเบียนชนิดและความ
หนาแน่นของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
(Micoorganisms) ชนิดต่างๆ

1,000,000

700,000

500,000

300,000

เป้าหมาย

สจล และเขตลาดกระบัง

วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม

F1A2 3. สํารวจ และขึ้นทะเบียนชนิดและ
ความหนาแน่นของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
(Micoorganisms) ชนิดต่างๆ

2560

พื้นที่ใน สจล และเขต
ลาดกระบัง ดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรสมาชิก
อพ.สธ. 35% ของชนิด
ทั้งหมดที่สํารวจได้
พื้นที่ใน สจล และเขต
ลาดกระบัง ดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรสมาชิก
อพ.สธ. 35% ของชนิด
ทั้งหมดที่สํารวจได้

พื้นที่ 350 ไร่ ดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรสมาชิก
อพ.สธ.

700,000

300,000

1,000,000

700,000

500,000

เป้าหมาย

70% ของชนิดทั้งหมดที่
สํารวจได้

70% ของชนิดทั้งหมดที่
สํารวจได้

พื้นที่ 350 ไร่ ดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กร
สมาชิก อพ.สธ.

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563

F1A2 4. การเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และขึ้น
ทะเบียนชนิดและความหนาแน่นของพันธุ์
ไม้ชนิดต่างๆ

วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม

F1A2 2.สํารวจ และขึ้นทะเบียนชนิดและความ
หนาแน่นของสัตว์ชนิดต่างๆ

พื้นที่ดําเนินการ

วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม

ชื่อโครงการ

F1A2 1. สํารวจ ทํารหัสพิกัด และขึ้นทะเบียน
ชนิดและความหนาแน่นของพันธุ์ไม้ชนิด
ต่างๆ

กิจกรรม

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

700,000

300,000

1,000,000

700,000

500,000

2564

ทราบถึง ชนิด จํานวน ของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ ที่อยู่
ในพื้นที่สภาพป่าธรรมชาติ
ขนาด 350 ไร่ ใช้เป็นข้อมูลใน
การวางแผนดําเนินการอนุรักษ์
ขยายพันธุ์ และการนําไปใช้
ประโยชน์

หมายเหตุ

ปรับแก้ไขจากปี 2560 มา
ดําเนินการในปี 2561

100% ของชนิดทั้งหมดที่ ทราบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก จาก
สํารวจได้
แหล่งน้าํ คลองประเวศน์ พื้นที่
ใน สจล และพื้นที่การเกษตร
รอบ สจล ในระยะ 50 กม

100% ของชนิดทั้งหมดที่ เป้าหมายหลักต้องการทราบ
สํารวจได้
พันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโต
ได้ดีและไม่ล้มง่ายในเขตพื้นที่
ลาดกระบังซึ่งเป็นพื้นที่ที่มี
ระดับน้ําใต้ดินสูง

พื้นที่ 350 ไร่ ดําเนินงาน
ร่วมกับองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นและองค์กรสมาชิก
อพ.สธ.

เป้าหมาย

6

สจล และเขตลาดกระบัง

สจล และเขตลาดกระบัง

วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม

F1A3 3. การขยายพันธุ์พืช และสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็ก ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์หรือ
สิ่งแวดล้อม

F1A3 4. การขยายพันธุ์พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์
หรือสิ่งแวดล้อม

วิทยาเขตชุมพร ยังไม่สามารถ
ระบุจํานวนชนิดของพันธุ์พืช
สัตว์และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กได้
อย่างชัดเจน ต้องรอการสํารวจ

พื้นที่ 350 ไร่
วิทยาเขตชุมพรฯ

F1A3 2. วิเคราะห์ขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อ
สร้างเป็นโรงเรือน หรืออาคารปฏิบัติการ
เพื่อเก็บรวบรวมพันธุ์พืช และสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก

F1A3 1. การเก็บรวบรวมพันธุ์ วิเคราะห์ขนาด
พื้นที่ที่เหมาะสมจาก 350 ไร่ ทํารหัสพิกัด
และจัดทําเป็นแผนแม่บทเพื่อกันเป็น
พื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ถาวร รวมทั้งการ
วิเคราะห์พื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างเป็น
โรงเรือน หรืออาคารปฏิบัติการเพื่อเก็บ
รวบรวมพันธุ์พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็ก

วิทยาเขตชุมพรและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม
(พื้นที่ชายฝั่งและพื้นที่เกาะใน
เขตอําเภอปะทิว)

F1A2 8. สํารวจความหลากหลายและความชุก
ชุมของปลิงทะเลในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเล
และพื้นที่เกาะในเขตอําเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร

พื้นที่ดําเนินการ

สจล และเขตลาดกระบัง

ชื่อโครงการ

F1A2 7. โครงการสํารวจเก็บข้อมูลและทําพิกัด
ของพันธุ์ไม้ยืนต้นในพื้นที่ศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กิจกรรม

2560

เป้าหมาย

679,900

260,000

ชนิดและความชุกชุมของปลิงทะเลในพื้นที่
และเก็บรวบรวมตัวอย่างจําแนกชนิด
ลักษณะโครงสร้าง คุณสมบัติของน้ําและ
ลักษณะแหล่งอาศัยจํานวนชนิด ความชุก
ชุม การแพร่กระจาย ทะเบียนพันธุ์
ปลิงทะเลในชุมชน เก็บรวบรวมสายพันธุ์

เพื่อเป็นฐานข้อมูลพรรณไม้ และขึ้น
ทะเบียนชนิดของพันธุ์ไม้ชนิดต่างๆใน
พื้นที่ศึกษา
เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษา ได้มีส่วน
ร่วมในการสํารวจอนุรักษ์ และทราบชนิด
ไม้ยืนต้นในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
-สามารถวิธีการสํารวจพันธุ์ไม้ร่วม
ระหว่างสถาบันฯกับสํานักงานเขต
ลาดกระบัง ใน อนาคต

1,500,000

500,000

2,000,000

2,000,000

เป้าหมาย

ทราบวิธีการขยายพันธุ์ที่
เหมาะสม

ทราบวิธีการขยายพันธุ์ที่
เหมาะสม

พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุ์ สร้าง
โรงเรือนและโรงปฏิบัติการ

1,500,000

500,000

1,000,000

ดําเนินการขยายพันธุ์
และปรับปรุงวิธีการให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

ดําเนินการขยายพันธุ์
และปรับปรุงวิธีการให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุ์
สร้างโรงเรือนและโรง
ปฏิบัติการ

เขตพื้นที่อนุรักษ์ถาวร 100 ไร่ 10,000,000 เขตพื้นที่อนุรักษ์ถาวร
100 ไร่ และ พื้นที่เก็บ
และ พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุ์
รวบรวมพันธุ์ สร้าง
สร้างโรงเรือนและโรง
โรงเรือนและโรง
ปฏิบัติการ 10 ไร่ จํานวนชนิด
ปฏิบัติการ 10 ไร่
35% ของชนิดทั้งหมดที่
จํานวนชนิด 75% ของ
สํารวจได้
ชนิดทั้งหมดที่สํารวจได้

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป้าหมาย

จัดแบ่งพื้นที่จาก 350 ไร่ ให้เป็น
เขตพืชที่อนุรักษ์ถาวร และสร้าง
โรงเรือนเพิ่มเติมเพื่อรวบรวม
พันธุ์พืช สัตว์ และสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก และจัดทําเป็นแผน
แม่บทเพื่อพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ

หมายเหตุ

ดําเนินการขยายพันธุ์

ดําเนินการขยายพันธุ์

1,500,000

ขยายพันธุ์เพื่อให้เพียงพอต่อ
การอนุรักษ์ และการนําไป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

ขยายพันธุ์เพิ่มจํานวน สิ่งมีชีวิต

พื้นที่เก็บรวบรวมพันธุ์ สร้างโรงเรือนเพื่อเก็บรวบรวม
โรงเรือนและโรงปฏิบัติการ พันธุ์ และเพื่อการขยายพันธุ์
10 ไร่
500,000

500,000

3,000,000 เขตพื้นที่อนุรักษ์ถาวร 100
ไร่ และ พื้นที่เก็บรวบรวม
พันธุ์ โรงเรือนและโรง
ปฏิบัติการ10 ไร่ จํานวน
ชนิด 100% ของชนิด
ทั้งหมดที่สํารวจได้

2564
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1,500,000

700,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากสัก
ในบริบทวัสดุตกแต่งศาสน
สถานของแต่ละศาสนา

800,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

F2A4 4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช สัตว์
และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพใน
เชิงพาณิชย์หรือสิ่งแวดล้อม

F2A4 5. ลงพื้นที่ศึกษา สํารวจ ทดสอบ และ
ทดลอง ไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุระหว่าง
7-14 ปีในประเทศไทยเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์

F2A4 6. การใช้ประโยชน์จากสักในบริบทวัสดุ
ตกแต่งศาสนสถาน 4 ภาคของไทย

F2A4 7. การพัฒนาไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุ
ระหว่าง7-14 ปีในประเทศไทยเพื่อใช้ใน
การออกแบบงานสถาปัตยกรรมอย่าง
ยั่งยืน

500,000

เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบพัฒนา

ได้แนวทางการทําผลิตภัณฑ์

จําแนกกลุ่มพันธุ์พืช และพันธุ์
สัตว์ตามความเป็นประโยชน์
ได้ 80%ในพื้นที่ศึกษา

ได้ขอมูลผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น อย่างน้อย 10
ผลิตภัณฑ์

จําแนกกลุ่มพันธุ์พืช
พันธุ์สัตว์ และสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็กตามความเป็น
ประโยชน์ ได้ 100%ใน
พื้นที่ศึกษา

ได้ผลิตภัณฑ์เชิงพานิชย์
ต้นแบบ อย่างน้อย 3
ผลิตภัณฑ์

จําแนกกลุ่มพันธุ์ตาม
ความเป็นประโยชน์ ได้
100%ในพื้นที่ศึกษา

เป้าหมาย

1,000,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาสู่ท้องถิ่น อย่าง
น้อย 5 รูปแบบ

700,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก
สักในบริบทวัสดุ
ตกแต่งศาสนสถานภาค
กลาง

3,000,000

400,000

1,000,000

ได้แนวทางในการผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 5
ผลิตภัณฑ์

600,000

200,000

จําแนกกลุ่มพันธุ์ตามความ
เป็นประโยชน์ ได้ 60%ใน
พื้นที่ศึกษา

วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม

1,000,000

200,000

F2A4 3. จําแนกกลุ่มพันธุ์พืช สัตว์ และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่ได้จากพื้นที่ศึกษา
ตามความเป็นประโยชน์

เป้าหมาย

สจล และเขตลาดกระบัง

2560

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563

F2A4 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช และ
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีศักยภาพในเชิง
พาณิชย์หรือสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ดําเนินการ

สจล และเขตลาดกระบัง

ชื่อโครงการ

F2A4 1. จําแนกกลุ่มพันธุ์พืช และสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก ที่ได้จากพื้นที่ศึกษา ตามความ
เป็นประโยชน์

กิจกรรม

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1,200,000

รวบรวมข้อมูลความเป็น
ประโยชน์ และจําแนกกลุ่ม

หมายเหตุ

ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา
สู่ท้องถิ่น อย่างน้อย 5
รูปแบบ

ทราบถึงสภาพ คุณสมบัติ ชนิด
ของสัก ที่ปลูกในพื้นที่สภาพ
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ออกแบบ พัฒนา

ได้แนวทางในการผลิตภัณฑ์ ได้ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และ
เชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสู่
ผลิตภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

รวบรวมข้อมูลความเป็น
ประโยชน์ ของสิ่งมีชีวิตในพื้นที่
ศึกษา และจัดจําแนกเป็นกลุ่ม

ผลิตผลิตภัณฑ์และถ่ายทอด ได้ผลิตภัณฑ์จากสิ่งมีชีวิตที่อยู่
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
ในพืน้ ที่ศึกษาเชิงพาณิชย์

เป้าหมาย

700,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์จากสัก
ในบริบทวัสดุตกแต่งศาสน
สถานภาคเหนือ

3,000,000

1,000,000

2564
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พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

F2A4 12. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้าง จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุ
ระหว่าง 7-14 ปี ในประเทศไทย เพื่อ
การพาณิชย์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน :
กรณีศึกษาเขตพื้นที่ภาคกลาง

F2A4 13 .การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เชิงเศรษฐกิจ จากไม้สักในประเทศไทย ที่
มีอายุระหว่าง7-14 ปี

F2A4 14. การนําไม้สัก มาใช้ประกอบในการ
ผลิตครุภัณฑ์ใน 4 ภาคของประเทศไทย

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

F2A4 10. การออกแบบและพัฒนาที่พักอาศัย
จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุระหว่าง 7-14
ปี ในประเทศไทยเชิงพาณิชย์

F2A4 11.การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วัสดุก่อสร้าง จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุ
ระหว่าง7-14 ปีในประเทศไทย เพื่อการ
พาณิชย์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

F2A4 9. การออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์
จากไม้สักขนาดเล็กที่มีอายุระหว่าง7-14
ปีในประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน

พื้นที่ดําเนินการ

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

ชื่อโครงการ

F2A4 8. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากไม้สักที่มีอายุระหว่าง7-14 ปีใน
ประเทศไทย เพื่อการพาณิชย์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

กิจกรรม
เป้าหมาย

800,000 ได้แนวทางอนุรักษ์และใช้ไม้สักอย่าง
อย่างยั่งยืนทั้งชุมชนและไม้สัก
3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่จากไม้สักที่
สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
4 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนภาคกลาง

800,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง เชิง
พานิชย์ อย่างน้อย 5 รูปแบบ

800,000 ได้ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์เชิงพาณิชย์
และสามารถถ่ายทอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาสู่ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

2560

800,000

ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,000,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้าง เชิงพานิชย์
อย่างน้อย 5 รูปแบบ

800,000 ได้ต้นแบบครุภัณฑ์เชิงพาณิชย์ 1,000,000 ได้ต้นแบบครุภณ
ั ฑ์เชิง
ในภาคกลางของประเทศไทย
พาณิชย์ ในภาคเหนือ
ของประเทศไทย

ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้าง เชิงพานิชย์ อย่าง
น้อย 5 รูปแบบ

1,000,000

ได้ต้นแบบครุภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย

1,000,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์วัสดุ
ก่อสร้าง เชิงพานิชย์ อย่าง
น้อย 5 รูปแบบ

ได้ต้นแบบที่พักอาศัยเชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา
สู่ท้องถิ่น อย่างน้อย 5
รูปแบบ

1,500,000

1,000,000 ได้ต้นแบบที่พักอาศัยเชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาสู่ท้องถิ่น อย่าง
น้อย 5 รูปแบบ

800,000 ได้ต้นแบบที่พักอาศัยเชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,000,000

ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา
สู่ท้องถิ่น อย่างน้อย 5
รูปแบบ

ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา
สู่ท้องถิ่น อย่างน้อย 5
รูปแบบ

เป้าหมาย

2,000,000

1,000,000

2564

1,500,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาสู่ท้องถิ่น อย่าง
น้อย 5 รูปแบบ

1,000,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิ
ปัญญาสู่ท้องถิ่น อย่าง
น้อย 5 รูปแบบ

เป้าหมาย

ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

1,000,000

800,000 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์ และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาสู่
ท้องถิ่น อย่างน้อย 5 รูปแบบ

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หมายเหตุ

9

ชื่อโครงการ

พื้นที่ดําเนินการ

ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการปลูก
ผักและพืชสมุนไพรเป็นพืชแซมในการ
ทําสวนสัก
เกษตรกรมีรายได้ในช่วงสามปีแรกที่
ทําการปลูกสักและเกิดต้นแบบการ
ปลูกสร้างสวนป่าสักโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

583,000

ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการปลูกผัก
และพืชสมุนไพรเป็นพืชแซมในการทําสวน
สัก
เกษตรกรมีรายได้ในช่วงสามปีแรกที่ทํา
การปลูกสักและเกิดต้นแบบการปลูกสร้าง
สวนป่าสักโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมใน
การปลูกผักและพืชสมุนไพร
เป็นพืชแซมในการทําสวนสัก
เกษตรกรมีรายได้ในช่วงสาม
ปีแรกที่ทําการปลูกสักและ
เกิดต้นแบบการปลูกสร้าง
สวนป่าสักโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

788,000

583,000

วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม

800,000

F2A4 19. ชุมชนต้นแบบสัก
วิทยาเขตชุมพรฯ
(การปลูกพืชร่วมในแปลงสักและยางพารา) และพื้นที่รอบข้างระยะ 50 กม

F2A4 20. การวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบใน
การปลูกสัก : การปลูกพืชแซมในสวนป่า
สักในภาคใต้ของประเทศไทยโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน (โครงการต่อเนื่อง 3
ปี)

เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูก
สักในช่วงแรกของการ
เจริญเติบโต

600,000

F2A4 18. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากไม้สักใน
บริบทผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

วัสดุใหม่ และองค์ความรู้การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม

แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก

500,000

เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก
ไม้สัก

F2A4 17. ศึกษาการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์จาก
ไม้สักอย่างยั่งยืน

องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากไม้สัก
อย่างยั่งยืน

เป้าหมาย

500,000

800,000

2560

เป้าหมาย

300,000

ต้นแบบการปลูกสัก
ร่วมกับยางพารา

500,000 แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากไม้
สัก

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563

F2A4 16. ศึกษาการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
จากไม้สัก

F2A4 15. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากไม้สักใน สถานีวนวัฒนวิจัยทองผาภูมิ
บริบทการออกแบบผ่านชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน
อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

กิจกรรม

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

300,000

500,000

2564

ต้นแบบการปลูกสัก
ร่วมกับยางพารา

แบรนด์ผลิตภัณฑ์จากไม้สัก

เป้าหมาย

อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย การ
วิจัยและพัฒนาไม้สักเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน (งานวิจัย
ร่วมสามสถาบัน ภายใต้การ
กํากับของ อพ.สธ.)

หมายเหตุ
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F2A4 23. การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพและ
การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของสาร
สกัดที่ได้จากใบสัก

สจล.

สจล. ร่วม กับ กรมป่าไม้

F2A4 22. การเพิ่มปริมาณต้นรักใหญ่ด้วย
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชและเพื่อ
การอนุรักษ์พันธุกรรม

พื้นที่ดําเนินการ

วิทยาเขตชุมพรฯ
และพื้นที่รอบข้างระยะ 50 กม
สจล. กทม.

ชื่อโครงการ

F2A4 21. การคัดแยกและบ่งชี้เชื้อราสกุล
Talaromyces และ Neosartorya
จากดิน และประสิทธิภาพในการควบคุม
เชื้อรา Phytophthora palmivora ที่
เป็นสาเหตุโรครากและโคนเน่าในทุเรียน

กิจกรรม

สามารถระบุสารสําคัญในใบสัก ทราบ
ถึงความเป็นพิษต่อเซลล์และฤทธิ์ยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากใบสัก
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
รวมถึงการพัฒนาเทคนิคและ
เทคโนโลยีเพื่อใช้ประโยชน์เป็นยา อัน
เป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิต
ไม้สัก

- อนุรักษ์พันธุกรรมของต้นรักใหญ่ที่
มีปริมาณน้ํายางมากที่ใกล้สูญพันธุ์โดย
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- ต้นรักใหญ่ที่มีปริมาณน้ํายางมาก
จากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

420,000

340,000

- คัดแยกได้เชื้อราสกุล
Talaromyces และ Neosartorya
และทราบความหลากหลายของเชื้อรา
สกุล Talaromyces และ
Neosartorya ที่แยกได้ รวมทั้งทราบ
ประสิทธิภาพของเชื้อราสกุล
Talaromyces และ Neosartorya
ที่มีต่อการยั้บยั้งเชื้อรา
Phytophthora palmivora ที่เป็น
สาเหตุโรครากและโคนเน่าในทุเรียน
ในสภาพห้องปฏิบัติการ ซึ่งสามารถ
นําไปเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ประยุกต์ใช้ในการควบคุมเชื้อราโรค
พืชด้วยชีววิธีต่อไป อันเป็นการพัฒนา
และเพิ่มคุณค่าของการเพาะปลูก
ทุเรียนให้มีมูลค่าทางการค้ามากขึ้น

เป้าหมาย

420,000

2560
คัดแยกได้เชื้อราสกุล Talaromyces และ
Neosartorya และทราบความ
หลากหลายของเชื้อราสกุล
Talaromyces และ Neosartorya ที่
แยกได้

- อนุรักษ์พันธุกรรมของต้นรักใหญ่ที่มี
ปริมาณน้ํายางมากที่ใกล้สูญพันธุ์โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- ต้นรักใหญ่ที่มีปริมาณน้ํายางมากจาก
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

380,000

430,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป้าหมาย

2564

เป้าหมาย

หมายเหตุ
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สจล.
(ทดลองในห้องปฏิบัติการ)

วิทยาเขตชุมพรฯ จังหวัดชุมพร

วิทยาเขตชุมพรฯ จังหวัดชุมพร

F2A4 26. การใช้ประโยชน์จากใบสักเพื่อ
การเกษตรและสมุนไพร; การใช้สารสกัด
จากใบสักในการควบคุมหนอนใยผัก
(Plutella xylostella) และเพลี้ยแป้งสี
เทา (Pseudococcus jackbeardsleyi)

F2A4 27. ผลของสารสกัดจากใบสักต่อการ
ควบคุม โรคแอนแทรกโนสในกล้วยหอม
ทอง

F2A4 28. การศึกษาการใช้ประโยชน์จากขี้
เลื่อยสักเพื่อเป็นวัสดุปลูกของผัก

F2A4 25. การนําข้าวไร่พันธุ์พ้นื เมืองของชุมพร
มาใช้ในการผลิตไส้กรอกอีสานเพื่อเพิ่ม
คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์

150,000

373,000

2560

วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม

พื้นที่ดําเนินการ

533,000

ชื่อโครงการ

F2A4 24. การใช้ประโยชน์จากใบสักเพื่อ
วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
การเกษตรและสมุนไพร : การทําชาใบสัก
ข้างระยะ 50 กม
และการตรวจสอบสารสําคัญในใบสัก

กิจกรรม

ทราบระดับความเป็นพิษของสารสกัด
จากใบสัก ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
2 ชนิด ได้แก่ หนอนใยผักและเพลี้ย
แป้งมันสําปะหลังในห้องปฏิบัติการ
เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
เป็นสูตรสารสกัดจากใบสัก รวมทั้ง
รูปแบบและอัตราการใช้ในสภาพ
แปลงต่อไป

องค์ประกอบทางโภชนาการของข้าว
ไร่สายพันธุ์ต่างๆ ของจังหวัดชุมพร
รวมถึงศึกษาคุณสมบัติการให้ฤทธิ์ของ
การเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ของข้าว
ไร่แต่ละพันธุ์ ผลสําเร็จของงานวิจัย
ระยะนี้เป็นผลสําเร็จเบื้องต้น
ข้อมูลในด้านการใช้ข้าวไร่สายพันธุ์
ต่างๆ มาใช้ในการผลิตไส้กรอกอีสาน
ต่อคุณสมบัติทางด้านกายภาพ เคมี
จุลนิ ทรีย์และทางประสาทสัมผัส

ทราบอายุของใบสักสยามมินทร์และ
มเหสักข์ที่เหมาะสมต่อการนําไปทําชา
และสกัดสารต่างๆ ทราบอุณหภูมิและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการอบแห้ง
และได้ผลิตภัณฑ์ชาจากใบสักในอัตร
ส่วนที่เหมาะสมที่มีคุณภาพของสารที่
มีประโยชน์และเป็นที่พึงพอใจของ
ผู้บริโภค รวมถึง ทราบชนิดสารที่พบ
ในใบสัก สามารถนําไปใช้ในด้านอื่นๆ
ต่อไป

เป้าหมาย

121,000

498,000

ได้องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการใช้วัสดุ
ปลูกที่มีส่วนผสมของวัสดุปลูกชนิดต่างๆ
กับขี้เลื่อยสักที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของผัก

สามารถนําสักไปใช้ประโยชน์ในการ
ควบคุมโรคหลังกาเรก็บเกี่ยวในกล้วยหอม
ทอง
เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกษตรกร
ที่ปลูกสักในช่วงแรก

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป้าหมาย

2564

เป้าหมาย

หมายเหตุ
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F2A4 33. ศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากขี้
เลื่อยและเศษไม้สักอายุน้อย 7-14 ปีเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือน
และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านพักอาศัยเชิง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์

F2A4 32. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการ
อนุรักษ์พันธุกรรมของน้อยหน่าเครือ

844,000 -เพิ่มปริมาณต้นน้อยหน่าเครือสาย
พันธ์ที่ใกล้สูญพันธ์จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ
-ได้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ
การอนุรักษ์สายพันธ์ต้นน้อนหน่าเครือ
- ส่งเสริมการผลิตต้นกล้าที่เป็นสาย
พันธ์ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่า
ทางการค้ามากขึ้น

968,000 -ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการ
นําขี้เลื่อยและเศษไม้สัก ในพื้นที่ที่เข้า
ร่วมโครงการ ของ อพสธ. มาใช้
ประโยชน์ในออกแบบบผลิตภัณฑ์
เครื่องเรือนไม้ และงานเฟอร์นิเจอร์

ทําการทดลองในห้องปฏิบิการ
คณะวิทยาศาสตร์ สจล. และ
ร่วมกับ อพ.สธ.

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม
(อ.ปะทิว และ อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร)

F2A4 31. การประเมินความหลากหลายของ
ทุเรียนพื้นบ้านเพื่อการคัดเลือก อนุรักษ์
และขยายพันธ์ กรณีศึกษาอําเภอปะทิว
และอําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

882,000 -ได้ลักษณะประจําพันธ์ทุเรียนพื้นบ้าน
- สายพันธ์ต้นทุเรียนพื้นเมืองที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่นเหมาะแก่การ
อนุรักษ์และขยายพันธ์
- ฐานข้อมูลด้านความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและลักษณะประจํา
พันธ์ทั้งด้านลักษณะทางสัณฐานวิทยา
และลักษณะสําคัญที่เกี่ยวข้องกับ
เศรษฐกิจและสายพันธ์ดีเอ้นเอของ
ทุเรียนพื้นบ้านของชุมพร เพื่อส่งต่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปศึกษาขยาย
ผล หรือขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์

968,000

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

เป้าหมาย

F2A4 30. การสร้างสรรค์งานศิลปะเครื่องเรือน
ไม้จากไม้สักตัดสางขยายระยะโดยการ
เปรียบเทียบในแต่ละช่วงอายุที่มี
คุณสมบัติทางกลและทางกายภาพที่ดีที่สุด

2560

-เพื่อหาคุณสมบัตืทางกลและทาง
กายภาพที่ดีที่สุดที่ได้จากการเปรียบเทียบ
ข้อมูลของแต่ละช่วงอายุ ของไม้สักตัดทิ้ง
ในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ ของ อพสธ.
เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
นวัตกรรมต่างๆ ทั้งผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
ไม้ และเฟอร์นิเจอร์

ได้องค์ประกอบทางเคมีค่าการย่อยได้
และการหมักของใบและเปลือกทุเรียนหมัก
เป็นฐานข้อมูลองค์ประกอบทางเคมี และ
ค่าการย่อยได้ของใบและเปลือกทุเรียน
หมักในแถบภาคใต้ตอนบนได้โดย
เกษตรกรสามารถเลือกวัตถุดิบอาหารเพื่อ
ประกอบสูตรอาหารโคนม

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563
800,000

พื้นที่ดําเนินการ

วิทยาเขตชุมพรฯและพื้นที่รอบ
ข้างระยะ 50 กม

ชื่อโครงการ

F2A4 29. การหาค่าการย่อยได้ในโคนมและ
องค์ประกอบทางเคมีของใบและเปลือก
ทุเรียนปรับปรุงคุณภาพในจังหวัดชุมพร

กิจกรรม

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เป้าหมาย

2564

เป้าหมาย

เสนอขอใหม่ ในทุนวิจัยมุ่งเป้า
ของ วช. รอผลการพิจารณา

เสนอขอใหม่ ในทุนวิจัยมุ่งเป้า
ของ วช. รอผลการพิจารณา

เสนอขอใหม่ ในทุนวิจัยมุ่งเป้า
ของ วช. รอผลการพิจารณา

หมายเหตุ
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สจล. กทม.
วิทยาเขตชุมพรฯ จ.ชุมพร

F2A5 4. การพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บและ
เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์ไม้บนสมาร์ทโฟน

F3A8 1. โครงการวิจัยการออกแบบอาคาร
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
สํานักงาน หอพัก และโรงแรมสําหรับ
ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ อ.สี
คิ้ว จ.นครราชสีมา

สจล. กทม.
วิทยาเขตชุมพรฯ จ.ชุมพร

ศูนย์ข้อมูลสัก อพ.สธ. มหาวิทยาลัย

F2A5 2. ศูนย์ข้อมูลสัก

F2A5 3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการจัดการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
อพ.สธ. - มหาวิทยาลัย

F2A5 1. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และสิ่งมีชีวิต
ขนาดเล็ก

พื้นที่ดําเนินการ

พื้นที่ของ อพ.สธ.และ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชดําริ

ชื่อโครงการ

F2A4 34. การศึกษาและพัฒนากระบวนการ
แปรสภาพไม้สักอายุน้อย 7-14 ปีเพื่อ
ประยุกต์ใช้ร่วมกับภูมิปัญญางานหัตศิลป์
เครื่องมุกไทยโบราณ

กิจกรรม
เป้าหมาย

2,700,000 ข้อมูล แผนที่ และพิกัดตําแหน่งของ
พันธุ์ไม้เศรษฐกิจ พร้อมทั้งจัดเก็บลง
ฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
โปรแกรมที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและ
เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์ไม้เศรษฐกิจผ่าน
ทางแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน
ระบบปฏิบัติการ Android และ iOS

914,760 - กระบวนการใช้งานไม้สัก อายุน้อย
7-10 ปี ที่มี ข้อจํากัดในการนํามาใช้
งานทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย
เทคนิคการประดับมุกไทยโบราณ
- ผลิตภัณฑ์ไทยโบราณที่ประยุกต์ใช้
เทคนิคงานประดับมุกโดยใช้ไม้สักอายุ
7-10 ปี มาใช้ในการผลิตรูปแบบงาน
หัตถศิลป์

2560

500,000

ข้อมูล แผนที่ และพิกัดตําแหน่งของพันธุ์
ไม้เศรษฐกิจ พร้อมทั้งจัดเก็บลงฐานข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์

จัดทําฐานข้อมูลชนิดพืช สัตว์
และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
รวมถึงข้อมูลการใช้ประโยชน์
20 ชนิด

2,000,000 แบบอาคารสํานักงาน หอพัก
และโรงแรม ที่เหมาะสม ที่
อพ.สธ. สามารถนําไปใช้เป็น
ต้นแบบ

300,000 จัดทําฐานข้อมูลสักที่ได้จาก
การศึกษาวิจัย รวมถึงข้อมูล
การใช้ประโยชน์

200,000

จัดทําฐานข้อมูลชนิดพืช
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาด
เล็ก รวมถึงข้อมูลการใช้
ประโยชน์ 20 ชนิด

เป้าหมาย

300,000 จัดทําฐานข้อมูลสักที่ได้
จากการศึกษาวิจัย
รวมถึงข้อมูลการใช้
ประโยชน์

200,000

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปี (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)
2561
เป้าหมาย
2562
เป้าหมาย
2563

แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สนองพระราชดําริโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

100,000

200,000

2564

เป็นศูนย์ข้อมูล ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตในเขต
พื้นที่ สจล และเขตลาดกระบัง
และได้ฐานข้อมูลพันธุกรรมที่
update

เสนอขอใหม่ ในทุนวิจัยมุ่งเป้า
ของ วช. รอผลการพิจารณา

หมายเหตุ

เป็นความต้องการของ อพ.สธ.
ที่ต้องการแบบอาคารสํานักงาน
หอพัก และโรงแรม ที่
เหมาะสม ที่ อพ.สธ. สามารถ
นําไปใช้เป็นต้นแบบ

จัดทําฐานข้อมูลสักที่ได้ ได้ฐานข้อมูลของการวิจัยและ
จากการศึกษาวิจัย รวมถึง พัฒนาสักที่อัพเดท
ข้อมูลการใช้ประโยชน์

จัดทําฐานข้อมูลชนิดพืช
สัตว์ และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
รวมถึงข้อมูลการใช้
ประโยชน์ 20 ชนิด

เป้าหมาย
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