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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

1. ศูนยนานาชาต ิ
สิรินธร รวมกับ
คณะเกษตร 
และคณะเกษตร 
กําแพงแสน 

โครงการจดันิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย: ศักยภาพ
มากลนมีใหเห็น” 
ณ ศูนยการเรียนรู 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
จังหวัดสระบุร ี

  150,000 150,000 งบประมาณ 
ประจําปของ
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร 

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และพระบรม
วงศานุวงศทุกพระองค 
2. เพ่ืออนุรักษและสงเสริม
การเพาะขยายพันธุและการ
ปลูกตนไม เพ่ือประโยชนให
มีใชสอยในประเทศไทย
อยางยั่งยืน 
3. เพ่ือเพ่ิมปริมาณและ
ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของพืชผักและ
ตนไมในพ้ืนท่ีตางๆ  
อันจะสงผลใหมีปรมิาณและ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ัง
สงเสริมสภาพภมูิทัศนและ
สภาพแวดลอมใหอุดม
สมบูรณ มีความชุมช้ืนและ
เปนแหลงทรัพยากรตนนํ้า
ลําธารท่ีดตีอไป 

1. ประชาชนเกิดความรูและ
ความเขาใจในการขยายพันธุ 
ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของผักและตนไม
ตางๆ มากยิ่งข้ึน 
2. เพ่ิมปริมาณและความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
ของพืชผักและตนไมในพ้ืนท่ี
ตางๆ อันจะสงผลใหมี
ปริมาณและความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพ่ิมมากข้ึน ภูมิ
ทัศนและสภาพแวดลอมท่ี
อุดมสมบูรณ มีความชุมช้ืน
และเปนแหลงทรัพยากรตน
นํ้าลําธารท่ีดตีอไป 
3. เปนการอนุรักษพันธุไมท่ี
สําคัญใหมีอยูในประเทศไทย
อยางยั่งยืน 
 

ศูนยนานาชาต ิ
สิรินธร รวมกับ
คณะเกษตร 
คณะประมง 
และคณะเกษตร 
กําแพงแสน 

จัดซื้อพัสดุ 
เตรียมการ 
และจัดประชุม
เพ่ือเตรียม
ความพรอม 
(งานจัดวันท่ี 
28 พฤศจิกายน 
-4 ธันวาคม 
2560 
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

2. ศูนยปฏิบัติการ

วิจัยและเรือน

ปลูกพืชทดลอง 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

วิทยาเขต

กําแพงแสน จ.

นครปฐม 

 

การอนุรักษและการ

ขยายพันธุมันพ้ืนบานเพ่ือ

เปนแหลงผลิตอาหาร

ทดแทน 

     200,000 200,000 งบสถาบันวิจัย

และพัฒนาแหง 

ม.เกษตรศาสตร 

1. การรวบรวมพันธุมัน

พ้ืนบาน ขยายพันธุ และ

การเก็บรักษาพันธุกรรมไว

ไมใหสญูพันธุ   

2.คัดเลือกพันธุท่ีมีศักยภาพ 

เพ่ือการนําไปใชประโยชน

ในดานอาหาร  

3. ศึกษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตร และ คณุคา

ทางโภชนาการของมันปา

หรือมันพ้ืนบานท่ีคัดเลือก 

ท่ีมีประโยชนดานอาหาร  

4. มันพ้ืนบานพันธุท่ี

คัดเลือกนํามาขยายพันธุ

โดยวิธีปกติและวิธี

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืช  

5. ศึกษาเทคนิคการเก็บ

รักษาพันธุกรรมในหลอด

ทดลองโดยการใชสารเคมี

และอุณหภูมติ่ํา 

โครงการไดรวบรวมพันธุมัน

พ้ืนบานชนิดตางๆ คือ มันนก 

มันดํา มันเลือด มันพราว มัน

เสา มันอีมู มันจาวมะพราว 

และมันเทียน จํานวน 8 ชนิด 

ไวในโรงเรือนเพาะชํา ศูนย

ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก

พืชทดลอง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน จ.

นครปฐม 
(รายละเอียดบทคดัยอดัง

แนบ) 

นางรงรอง 

หอมหวล 

ศูนยปฏิบัติการ

วิจัยและเรือน

ปลูกพืชทดลอง 

คณะเกษตร 

กําแพงแสน 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร 

วิทยาเขต

กําแพงแสน จ.

นครปฐม 

 

รายงาน

ผลงาน 

วิจัยปท่ี 1 
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
3. สถาบันคนควา

และพัฒนา
ผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร 

การพัฒนาผลิตภณัฑเพ่ือ
สุขภาพจากเสนใยเหด็ใน
พ้ืนท่ีปาดงใหญ จ.
อํานาจเจรญิ (แกไขจาก
การศึกษาเอ็นไซมยอย
สลายลิกโนเซลลูโลสและ
สารพฤกษเคมีท่ีมีฤทธ์ิตาน
อนุมูลอิสระ ในเห็นใน
พ้ืนท่ีปาดงใหญ จ.
อํานาจเจรญิ) 

  1,900,000 1,000,000 คอบช. 
 

เพ่ือสนองพระราชดําริฯ ใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช-
ดําริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี ทางโครงการมี
เปาหมายดังตอไปน้ี 
1. เพ่ือศึกษาชนิดและ
ปริมาณของสารพฤษเคมีท่ีมี
ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระในเสนใย
เห็ดในพ้ืนท่ีปางดงใหญ จ.
อํานาจเจรญิ 
2. เพ่ือศึกษาปริมาณของ
บีตากลูแคนในเสนใยเหด็ใน
พ้ืนท่ีปาดงใหญ จ.
อํานาจเจรญิ 
3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางและอาหารเสริม
สุขภาพตนแบบท่ีมีสวนผสม
ของสารพฤษเคมีและบีตา
กลูแคนจากเสนใยเหด็ 
4. เพ่ือศึกษาคุณภาพ
เครื่องสําอางและอาหารเสริม
สุขภาพตนแบบท่ีไดจากการ
พัฒนา 

เปนโครงการใหมท่ีเพ่ิมใน
ปงบประมาณ 2560 และ
เพ่ิงไดรับการลงนามในสัญญา 
ตั้งแตเดือนมิถุนายน 2560-
2561 ผูวิจัยเริ่มดําเนินการ
วิจัยแลว 

ดร.พิลาณี  
ไวถนอมสัตย / 
สถาบันคนควา
และพัฒนา
ผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตร 
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/

หนวยงาน 
ท่ีรับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 

4. สถาบันคนควา
และพัฒนา
ผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร 

การพัฒนาภาวะท่ีเหมาะ
ตอการเพาะเลีย้งเน้ือเยื่อ
พลูดวยเทคโนโลยีไบโอรี
แอคเตอรชนิดจุมช่ัวคราว
และศึกษาปจจยัท่ีทําให
เกิดการสรางสารออกฤทธ์ิ
ทางชีวภาพในพลูท่ีเพาะ 
เลี้ยงในสภาพปลอดเช้ือ 

  600,000 600,000 งบประมาณ
แผนดิน ป 2561 

(มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร) 

 

เพ่ือสนองพระราชดําริฯ ใน
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช-
ดําริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทางโครงการมี
เปาหมายดังตอไปน้ี 
1. เพ่ือเก็บรวบรวมพลูสาย
พันธุดีท่ีมีสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพสูงจากแหลงปลูกใน
บริเวณภาคตะวันตก ภาค
กลาง และภาคใต 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการขยาย 
พันธุพลูดวยการเพาะเลี้ยง
เน้ือเยื่อในระบบไบโอรีแอค 
เตอรชนิดจมช่ัวคราว สําหรับ
นําไปประยุกตใชในการ
ขยายพันธุเชิงอุตสาหกรรม 
3. เพ่ือศึกษาวิธีชักนําใหพลู
สรางสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ
ในภาวะท่ีเพาะเลี้ยงในไบโอรี
แอคเตอร 

เปนโครงการใหมท่ีเพ่ิงไดรับ
การอนุมัติในปงบประมาณ 
2561 ขณะน้ีผูวิจัยกําลัง
วางแผนเตรยีมการวิจัย 

ดร.วรรณสิริ 
วรรณรัตน / 
สถาบันคนควา
และพัฒนา
ผลิตผลทาง
การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
เกษตร 
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แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
5. คณะวนศาสตร โครงการการจัดการศัตรูไม

สักท่ีสําคญัอยางยั่งยืนใน
สวนปาสัก 

  592,900 - สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  

(วช.) 
 

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช-
ดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพ่ือตองการทราบระยะ
การเจรญิเตบิโตของหนอน
ผีเสื้อเจาะตนสักบริเวณสวน
ปาสักท่ีมีประวัติถูกทําลายมาก 
3. เพ่ือตองการทราบ
พฤติกรรมการปรากฏเปนตัว
เต็มวัยของหนอนผเีสื้อ และ
พฤติกรรมการชอนไชและเจาะ
เขาทําลายตนสักบริเวณสวน
ปาสักท่ีมีประวัติถูกทําลายมาก 
4. เพ่ือตองการทราบปจจัย
แวดลอมท่ีสาํคัญตอการ
ดํารงชีวิตของหนอนผีเสื้อ
เจาะตนสักบรเิวณสวนปาสัก
ท่ีมีประวัตถูิกทําลายมาก 
5. เพ่ือตองการนําผลท่ีไดไปใชใน
การออกแบบการวางแผนการ
ใชวิธีการตางๆ ในการปองกันและ 
กําจัดหนอนผเีสือ้เจาะตนสักได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตลอดระยะเวลารอบตดัฟนไม
สัก 30 ป 

อยูระหวางดําเนินการใน
พ้ืนท่ี ไดแก 
- สวนปาสักขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม
ครอบคลมุ 4 จังหวัด จ.
ลําพูน จ.แพร จ.ลําปาง 
และ จ.ตาก 
- คณะวนศาสตร 

รศ.ดร.เดชา  
วิวัฒนวิทยา คณะ
วนศาสตร รวมกับ 
อปท./รร.ท่ีรวม
สนองพระราชดําร ิ

 



6 
 

แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
6. คณะวนศาสตร โครงการการเจริญเติบโต

และพฤติกรรมของหนอน
ผีเสื้อเจาะตนสักในสวน
ปาสักเพ่ือการวาง
แผนการปองกันและ
กําจัดตลอดระยะรอบตัด
ฟนสัก 30 ป 

  592,500 - สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  

(วช.) 
 

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช-
ดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพ่ือตองลดประชากร
แมลงศัตรูตนสักท่ีสําคญัให
อยูในระดับท่ีไมสรางความ
เสียหายทางเศรษฐกิจตลอด
ระยะรอบตัดฟน 30 ป 
3. เพ่ือตองการใหตนสักมี
การเจรญิเตบิโตไดดีตลอด
ระยะรอบตัดฟน 30 ป 
4. เพ่ือตองการใหตนสักถูก
ทําลายเน้ือไมนอยลงตลอด
ระยะรอบตัดฟน 30 ป 
5. เพ่ือตองการไดแนวทาง 
การออกแบบการปองกันและ
กําจัดแมลงศัตรไูมสักอยาง
ยั่งยืน 

อยูระหวางดําเนินการใน
พ้ืนท่ี ไดแก 
- สวนปาสักขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม
ครอบคลมุ 4 จังหวัด จ.
ลําพูน จ.แพร จ.ลําปาง 
และ จ.ตาก 
- คณะวนศาสตร 

รศ.ดร.เดชา  
วิวัฒนวิทยา คณะ
วนศาสตร รวมกับ 
อปท./รร.ท่ีรวม
สนองพระราชดําร ิ

 

  



7 
 

แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
7. คณะวนศาสตร การจัดการศัตรูไมสักท่ี

สําคัญอยางยั่งยืนในสวน
ปาสัก 

  595,100 - สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  

(วช.) 
 

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. ศึกษาความหลากชนิด
และความมากมายของแมลง
ศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรู
กินใบสัก 
3. ศึกษาประสิทธิภาพของ
แมลงศัตรูธรรมชาติท่ี
ทดลองปลอยตอแมลงศตัรู
กินใบสัก 
4. เพ่ือนําผลท่ีไดมาวิเคราะห 
ประเมินผลในการหาแนวทาง
ขยายผลในการจัดการแมลง
ศัตรูกินใบสักในสวนปาอยาง
ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

อยูระหวางดําเนินการใน
พ้ืนท่ี ไดแก 
- สวนปาสักขององคการ
อุตสาหกรรมปาไม
ครอบคลมุ 4 จังหวัด จ.
ลําพูน จ.แพร จ.ลําปาง 
และ จ.ตาก 
- คณะวนศาสตร 

ผศ.ดร.วัฒนชัย  
ตาเสน คณะ 
วนศาสตร รวมกับ 
อปท./รร.ท่ีรวม
สนองพระราชดําร ิ

 

 

 
  



8 
 

แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ีรวมสนองพระราชดําริ ปงบประมาณ 2561 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 
 

ลําดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 
การดําเนินงาน
ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) แหลงท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 
แผนแมบท/วัตถุประสงค 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไมม ี เสนอขอ ใชจริง 
8. คณะวนศาสตร โครงการการพัฒนาระบบ 

RFID ในการจัดการสวนปา
ไมสัก 

  1,830,000 - สํานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ  

(วช.) 
 

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ 
โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพ่ือพัฒนาระบบการ
จัดการสวนปาท่ีมีความ
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ในเชิงพาณิชย 
3.  เพ่ือพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบรับรองใน
กระบวนการทําไมจากสวน
ปาท่ีมีมาตรฐาน 
4.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการสวนปาสักใหมี
มาตรฐานดวยการประยุกต 
ใชเทคโนโลยี RFID  และ 
IoT 

อยูระหวางดําเนินการใน
พ้ืนท่ี ไดแก 
- สวนปาเกริงกระเวียของ
องคการอุตสาหกรรมปาไม
ในเขตพ้ืนท่ี จ.กาญจนบุร ี
- คณะวนศาสตร 

ดร.นพรตัน   
คัคคุริวาระ คณะ
วนศาสตร รวมกับ 
อปท./รร.ท่ีรวม
สนองพระราชดําร ิ

 

  

 




