
กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ
F1A2 โครงการส ารวจและรวบรวมพันธ์ุ

น้อยหน่าเครือ/บุก
1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.รวบรวมพันธ์ุและปลูกรักษา

        500,000.00 ได้พันธ์ุน้อยหน่าเครือ /บุกท่ัวภาคเหนือ ไม่น้อย
กว่า อย่างละ 300 สายต้น เพ่ือเป็นแหล่ง
พันธุกรรมส าหรับการพัฒนาพันธ์ุให้มีความ
หลากหลายเหมาะสมกับการน าไปใช้ประโยชน์

มทร.ล้านนา

F1A2 โครงการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุใน
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติบนดอย
อินนทนนท์

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.                   
2.เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ/ทดสอบความเสถียรของเมล็ด
พันธ์ุ/เป็นแหล่งส ารองเมล็ดพันธ์ุเม่ือเกิดภัยพิบัติ

        500,000.00 มีข้อมูลส าหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุพืชอาหาร
ส ารองไว้เม่ือเกิดภัยพิบัติ

มทร.ล้านนา

F1A2 โครงการส ารวจและรวบรวมพืชพ้ืน
ถ่ินท่ีมีศักยภาพ

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.ส ารวจพืชพ้ืนถ่ินเพ่ือการน ามาใช้ประโยชน์ และ
รวบรวมพันธ์ุเพ่ือปลูกรักษา

        500,000.00 ได้พืชพ้ืนถ่ินท่ีใกล้สูญพันธ์ุและ/หรือมีศักภาพใน
การพัฒนามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ได้

มทร.ล้านนา

F1A3 โครงการศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุ
มันพ้ืนบ้านแต่ละชนิดท่ีปลูกรวบรวม
พันธ์ุเพ่ือน าไปแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                
  2.ศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุของมันพ้ืนบ้านแต่ละ
ชนิด/ศึกษาวิธีการน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพ

        500,000.00 ได้ลักษณะประจ าพันธ์ุมันพ้ืนบ้าน  เพ่ือคุณค่า
ทางวิชาการ และประโยชน์ในการน าไปใช้ให้ตรง
วัตถุประสงค์ในแต่ละผลิตภัณ์

มทร.ล้านนา

F1A3 โครงการรักษาแปลงต้นพันธุกรรม
มันพ้ืนบ้าน/พืชพ้ืนถ่ินเพ่ือการ
อนุรักษ์และความม่ันคงทางอาหาร

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.รักษาพันธุกรรมของมันพ้ืนบ้าน

        500,000.00 ได้อนุรักษ์พันธุกรรมมันพ้ืนบ้าน ไม่ให้สูญพันธ์ุ มทร.ล้านนา

F1A3 'โครงการรักษาแปลงปลูกต้น
พันธุกรรมมะเก๋ียงเพ่ือการเพ่ิมมูลค่า
เชิงพาณิชย์

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.รักษาพันธุกรรมของมะเก๋ียง

        500,000.00 มีแหล่งพันธุกรรมมะเก๋ียงของประเทศ เพ่ือการ
น าไปเพ่ิมมูลค่า

มทร.ล้านนา

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ  งบประมาณแผ่นดิน ในงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕
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กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ
F2A4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ

สุขภาพจากมันพ้ืนบ้าน
1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากมัน
พ้ืนบ้าน

        500,000.00 ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพเพ่ือผู้สูงวัย ผู้ป่วย 
หรือเพ่ือความสวยความงาม

มทร.ล้านนา

F2A4 โครงการใช้ประโยชน์จากน้อยหน่า
เครือ

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.ศึกษาวิธีการน าน้อยหน่าเครือไปใช้ประโยชน์

        500,000.00 ผลิตภัณฑ์ อาหาร ยา หรือเวชส าอางจาก
น้อยหน่าเครือ

มทร.ล้านนา

F2A4 โครงการศึกษาการขยายพันธ์ุมัน
พ้ืนบ้าน/น้อยหน่าเครือ/บุก/มะก๊ิง

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.ศึกษาวิธีการขยายพันธ์ุของมันพ้ืนบ้าน น้อยหน่าเครือ
 บุก มะก๊ิง ด้วยวิธีการทางเทคนิค

        500,000.00 ได้วิธีการขยายพันธ์ุท่ีเหมาะสม มทร.ล้านนา

F2A4 โครงการเพ่ิมมูลค่ามะเก๋ียงเชิงพาณิชย์ 1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพ่ือต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

        500,000.00 สามารถเพ่ิมมูลค่ามะเก๋ียง เชิงพาณิชย์ได้ ได้พืช
ชนิดใหม่ ท่ีท ารายได้ให้เกษตรกรผู้ปลูกได้

มทร.ล้านนา

F2A5 โครงการหน่วยบริหารจัดการเช้ือ
พันธุกรรมพืชมรดก

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.เป็นศูนย์ข้อมูลพันธ์ุพืชมรดก

        500,000.00 พันธ์ุพืชมรดกได้รับการอนุรักษ์ เก็บรักษา ใช้
ต่อเน่ืองได้ ไม่ถูกคุกคามจากพันธ์ุต่างถ่ิน

มทร.ล้านนา

F3A8 โครงการศูนย์เรียนรู้พืชอนุรักษ์ 
อพ.สธ. (มะเก๋ียง เชียงดา มันพ้ืนบ้าน
 น้อยหน่าเครือ)

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.มีศูนย์เรียนรู้พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. ครบวงจร

        500,000.00 ได้ศูนย์พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. (มะเก๋ียง เชียงดา มัน
พ้ืนบ้าน น้อยหน่าเครือ/ พืชพ้ืนถ่ิน) ไว้ศึกษา
เรียนรู้ส าหรับอนุชนรุ่นหลัง การด ารงไว้ ซ่ึง
ทรัพยากรพันธ์ุพืชของประเทศไม่ให้สูญพันธ์ุ

มทร.ล้านนา

รวมท้ังส้ิน 5 กิจกรรม จ านวน 12  โครงการ    งบประมาณรวมท้ังส้ิน 6,000,000 (บาท)



กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ
F2A4 โครงการศึกษาชนิดและปริมาณ

สารส าคัญ สมบัติทางชีววิทยาและ
ลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาของ
มันพ้ืนบ้าน

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.เพ่ือศึกษาสมบัติทางชีววิทยาและลักษณะทางด้าน
สัณฐานวิทยา การเล้ือยเวียนของล าต้นและการมีหัว
อากาศ                                                        3.
เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของมันพ้ืนบ้าน      4.
เพ่ือศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมโดยใช้เทคนิค RAPD

        700,000.00 1.ได้สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ                         2.
ได้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของมันพ้ืนบ้าน    3.
ได้องค์ประกอบทางเคมี ปริมาณอะมิโลส สมบัติ
การพองตัวการละลาย ความหนืด การเกิดเจลติ
ไนเซซันและการคืนตัวของมันพ้ืนบ้าน      4.ได้
สมบัติทางชีววิทยาและลักษณะทางสัณฐานวิทยา
 จะเป็นแนวทางท่ีส าคัญ ในการจัดการวัตถุดิบ ท่ี
จะมีส่วนช่วยเพ่ิมการใช้ประโยชน์และคุณค่าของ
มันพ้ืนบ้าน                              5.ได้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติทางชีววิทยา
และลักษณะพันธุกรรม

งบประมาณวิจัย
ปกติ(วช.)



กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ
F2A4 แผนงาน โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมและพัฒนาพันธ์ุพืชพ้ืน
ถ่ินเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ

เป้าหมาย                                                 1.
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชตามกรอบ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.            2.การ
ด าเนินงานศึกษาทดลองวิจัยท่ีเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชพ้ืนถ่ิน 
มันพ้ืนบ้าน น้อยหน่าเครือ และบุก          
วัตถุประสงค์                                                1.
เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธ์ุ
พืชของประเทศ                                              
2.เพ่ือการสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ ท่ีจะ
น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนาอย่างย่ังยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง                                                     3.
ศึกษาทดลองวิจัยท่ีน าไปสู่การพัฒนาพันธ์ุพืชและการ
ใช้ประโยชน์ของพืชพ้ืนถ่ิน มันพ้ืนบ้าน น้อยหน่าเครือ 
และบุก

    5,000,000.00 เชิงปริมาณ                                          1.
ได้สนองพระราชด าริฯ ในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชพ้ืนถ่ินไม่ให้สูญพันธ์ุ อย่างน้อย 3 ชนิด         
                                         2.ได้ลักษณะ
ประจ าพันธ์ุพืชพ้ืนถ่ิน จ านวน 3 ชนิดพืช          
                                     3.ได้เทคนิค
วิธีการขยายพันธ์ุท่ีได้ปริมาณมากเหมาะสมกับ
พืชพ้ืนถ่ินแต่ละชนิด ไม่น้อยกว่าพืชละ 3 วิธีการ 
                                        4.ได้น าพืชพ้ืน
ถ่ินมาใช้ประโยชน์ เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่าง
น้อยชนิดละ 5 ผลิตภัณฑ์             5.ศูนย์
เรียนรู้พืชพ้ืนถ่ินครบวงจร จ านวน 1 ศูนย์เชิง
คุณภาพ                                          1.ได้
อนุรักษ์พืชพ้ืนถ่ินไม่ให้สูญพันธ์ุ              2.ได้
องค์ความรู้ครบวงจรเร่ืองพืชพ้ืนถ่ินเพ่ือเป็น
วิทยาการไว้ให้กับแผ่นดิน                          
3.ได้พันธุกรรมพืชพ้ืนถ่ินท่ีมีความหลากหลาย
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 
ทดแทนพืชต่างถ่ิน                                   
4.เพ่ิมมูลค่าพืชพ้ืนถ่ิน เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ท่ีสามารถพ่ึงพาตนเองได้

งบประมาณวิจัย
ปกติ(วช.)



กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ/งาน เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ งบประมาณ (บาท) ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ หมายเหตุ
F2A4 ชุดโครงการท่ี 1 โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมและพัฒนาพันธ์ุมันพ้ืนบ้าน
ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                 2.
การศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุมันพ้ืนบ้านและวิธีการ
ขยายพันธ์ุด้วยวิธีการต่างๆ                                
3.การศึกษาหาต้นแบบการปลูกและการบริหารจัดการ
การปลูกในเชิงเศรษฐกิจ : การเขตกรรม การดูแลรักษา
 และการจัดการศัตรูพืช                                    
4.การศึกษาหาสารส าคัญในมันพ้ืนบ้านแต่ละชนิด และ
ปัจจัยท่ีมีผลในการสร้างทุติยภูมิ                    5.
การศึกษาการใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่ามันพ้ืนบ้าน 6.
การพัฒนาพันธ์ุมันพ้ืนบ้าน                              7.
การพัฒนาอาหารสุขภาพจากมันพ้ืนบ้าน

     2,500,000.00 งบประมาณวิจัย
ปกติ(วช.)

F2A4 ชุดโครงการท่ี 2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมและพัฒนาพันธ์ุน้อยหน่า
เครือ

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                  
2.การศึกษาลักษณะประจ าพันธ์ุน้อยหน่าเครือและ
วิธีการขยายพันธ์ุด้วยวิธีการต่างๆ                       3.
การศึกษาหารสารส าคัญเพ่ือประโยชน์ทางโภชนะเภสัช 
                                                        4.ปัจจัย
ทางสภาพแวดล้อมและการเกษตรท่ีมีผลต่อการ
เจริญเติบโตและสารส าคัญ

     1,500,000.00 งบประมาณวิจัย
ปกติ(วช.)

F2A4 ชุดโครงการท่ี 3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมและพัฒนาพันธ์ุบุกเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่า

1.เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)                 2.
การเขตกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อการสร้างสารกลูโคโม
แนน                                                    3.การ
คัดเลือกและพัฒนาสายพันธ์ุพืชบุกให้เป็นพืชเศรษฐกิจ

     1,000,000.00 งบประมาณวิจัย
ปกติ(วช.)

ผลงานท่ีคาดว่าจะได้รับ                           
1.ข้อมูลลักษณะประจ าพันธ์ุ จ านวน 9 ข้อมูล  
2.องค์ความรู้ใหม่ จ านวน 9 เร่ือง               3.
พันธ์ุพืชใหม่ จ านวน 10 พันธ์ุ                4.พืช
เศรษฐกิจชนิดใหม่ จ านวน 3 พืช           5.
พฤกษาเคมี จ านวน 15 ตัว                    6.
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จ านวน 3 ฐานข้อมูล    
ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ                         
1.ได้อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพ้ืนถ่ิน                  
2.ได้องค์ความรู้ใหม่                                3.
ได้พืชพันธ์ุใหม่เป็นมรดกไว้ให้แผ่นดิน          4.
ได้พืชเศรษฐกิจชนิดใหม่                        5.
ได้พฤกษาเคมี                                     6.มี
ฐานข้อมูลทรัพยากรพืชพ้ืนถ่ิน               
ผลกระทบท่ีคาดว่าจะได้รับ                       
1.พืชพ้ืนถ่ินไม่สูญพันธ์ุ                              
2.ได้องค์ความรู้ใหม่ช่วยให้เกิดทางเลือกใหม่    
3.ได้อาชีพปลูกพืชชนิดใหม่                        
4.เพ่ิมทางเลือกให้กับเกษตกร                    
5.ลดการพ่ึงพาสารเคมีจากต่างประเทศ         
6.มีแหล่งข้อมูลท่ีสามารถสืบค้นได้

รวมท้ังส้ิน 1 กิจกรรม จ านวน 2  โครงการ    งบประมาณรวมท้ังส้ิน 5,700,000 (บาท)


