
 
 
 

 
 
 

แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ระยะ 5 ปีท่ีห้า 
 (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559) 

 
 
 

 
 

 

 
 

หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
กลุ่มที่ 5 กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
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แผนแม่บท 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ระยะ 5 ปีท่ีห้า (1 ตุลาคม 2554-30 กันยายน 2559) 

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา 
 

ความเป็นมา หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)            
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย ฯ ได้ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยากร          
ในพื้นที่โครงการสร้างป่าตามแนวพระราชด าริและป่าพันธุกรรมพืช พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับ
ลาน โดยด าเนินการส ารวจพรรณไม้ ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายทางชี วภาพของ
พรรณไม้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เพิ่มพื้นที่ ในบริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี             
เพื่อศึกษาความหลากหลายของพรรณไม้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ยังคงสภาพป่า และก าลังฟื้น
สภาพจากการเคยเป็นป่าเสื่อมโทรม ที่ถูกบุกรุกท าลายมาก่อนที่มหาวิทยาลัยได้เข้ามา ใช้
ประโยชน์ ในพื้นที่นี้ มีพรรณไม้ที่เป็นตัวบ่งบอกให้ทราบว่าผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าเต็งรังมา
ก่อน คือพบไม้เต็ง (Shorea obtusa Wall.) และมีไม้รัง (Shorea siamensis Miq.) ขึ้นเป็น
กลุ่ม และยังพบไม้พื้นล่างคือ ต้นปรง (Cycas siamensis Miq.) และไผ่เพ็ก (Vietnamosasa 
pusilla)   อันแสดงถึงลักษณะเฉพาะของป่าเต็งรัง  

 ในปี พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการสานต่อพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ท าหนังสือขอพระราชทานพระราชวโรกาส          
ขอสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และได้รับ
พระราชานุญาตให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

 



3 แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ.- มทส. ระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม พ.ศ.2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

ในปี  พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ด าเนินโครงการศึกษาความ
หลากหลายของพรรณไม้และทรัพยากรในบริเวณมหาวิทยาลัยต่อ โดยท าการส ารวจข้อมูล
ทรัพยากรเดิมที่มีอยู่แล้วให้สมบูรณ์ขึ้นและพบพรรณพืช 81 วงศ์ 195 สกุล 421 ชนิดขึ้นในป่า
ชนิดต่างๆ ได้แก่    ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าผสมผลัดใบ และป่าทุ่งหญ้า และเพิ่มโครงการ
จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช ในการ
อนุรักษ์และพัฒนาเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่ จัดท า
ฐานข้อมูลของพรรณพืช   พันธุ์สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ประจ าท้องถิ่น เพื่อน าไป  
สู่การแบ่งเขตในการอนุรักษ์  ส่งเสริมการใช้สวนพฤกษศาสตร์ เป็นสื่อการเรียนการสอน 
บริการวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ ให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ท าให้เกิดจิตส านึก        
รัก หวงแหน ตระหนักในคุณค่าของพฤกษชาติของประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้อยู่
ภายใต้กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึก     
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

นอกจากนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเข้าส ารวจทรัพยากรทางกายภาพและชีวภาพ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  
เขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร โดยเขื่อนน้ าพุง  เป็นเขื่อนหินทิ้ง แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีความยาว 1,732 เมตร สูง 40 เมตร ผลิตกระแสไฟฟ้าแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตจังหวัด
สกลนครและนครพนม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเปิดเขื่อนน้ าพุงเมื่อวันที่                  
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508  พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร เป็นบริเวณที่
เคยมีการบุกรุกน้อยมาก จึงมีความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพอยู่มาก ซึ่งควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ การจัดการ และใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจหรือสุขภาพของชุมชนและสังคมส่วนรวม
ได้อย่างดี 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ  สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชท้องถิ่นในเขตมหาวิทยาลัย โรงเรียน วัด 
โบ ราณ ส ถ าน  ป่ าชุ ม ช น  แ ละพั ฒ น า เป็ น ศู น ย์ ข้ อ มู ล พั น ธุ ก ร รม พื ช แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. เพื่อส ารวจและเก็บรวบพันธุกรรมพืช สัตว์ จุลินทรีย์และทรัพยากรต่าง ๆ ในเขตพื้นที่
นครชัยบุรินทร์ 

4. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช สัตว์ จุลินทรีย์และทรัพยากรอื่นๆ ในเขต
พื้นที่เขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5. เพื่อจัดตั้งและด าเนินการสวนพฤกษศาสตร์ชุมชนมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งรวบรวม 
และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

6. เพื่อศึกษา วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ของพรรณพืช พันธุ์สัตว์ และ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 

7. เพื่อสนับสนุนทางวิชาการแก่สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัย  
 
สถานท่ีด าเนินการ 

1. พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี   จ. นครราชสีมา โรงเรียน วัด และป่าชุมชน ในพื้นที่รัศมี 50 
กิโลเมตรโดยรอบมหาวิทยาลัย 

2. พื้นที่ภายในเขตนครชัยบุรินทร์ เช่น โรงเรียน วัด และป่าชุมชน 
3. พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชในเขตเขื่อนน้ าพุง จ. สกลนคร ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย 
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กิจกรรมที่ด าเนินการ 

1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

1.1 กิจกรรมที่ 1: กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

ลักษณะกิจกรรม 

 1.1 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ การส ารวจและท ารหัสประจ าต้นของ
พรรณไม้ต่างๆ การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร 
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 1.2 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพ การส ารวจและท ารหัสประจ าต้นของ
พรรณไม้ต่างๆ การศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนาร ี
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หน่วยงานฯ ที่มกีารด าเนินงานในกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธกุรรมพืช ได้แก ่

 
ล าดับ

ที ่

โครงการ/งานวิจัย/
กิจกรรม เรื่อง 

พื้นที่เป้าหมาย 
งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท)  

หมายเหต ุ2555 2556 2557 2558 2559 
งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 

1 การส ารวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
ทรัพยากรอื่นๆ 

พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
เขื่อนน้ าพุง  
จ. สกลนคร 

4.5 ข้อมูลทาง
ชีวภาพ 
กายภาพ และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

1.35 ศึกษา
เพิ่มเตมิ 

1.35 ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง 

0.2 ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง 

0.2 ติดตามการ
เปลี่ยน 
แปลง 

ร่วมกับ
หน่วยงานใน
พื้นที ่

2 การส ารวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ และ
ทรัพยากรอื่นๆ 

พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนารี
และใกลเ้คียง 

0.1 ข้อมูลทาง
ชีวภาพ 
กายภาพ และ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

0.1 ติดตามการ
เปลี่ยน 
แปลง 

0.1 ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง 

0.1 ติดตามการ
เปลี่ยนแปลง 

0.1 ติดตามการ
เปลี่ยน 
แปลง 

คณาจารย์ของ
มหาวิทยาลยั 

รวม   4.6  1.45  1.45  0.3  0.3  
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1.2 กิจกรรมที่ 2: กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
ลักษณะกิจกรรม 
 2.1 ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชทั้งในมหาวิทยาลัยและพื้นที่โดยรอบ
รัศมี 50 กม. ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เป็นพืชหายาก หรือพืชประจ าถิ่น 
ในรูปแบบของต้น กิ่ง เมล็ด ตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง เพื่อเอาใว้ใช้ในการศึกษา
และขยายพันธุ ์
 2.2 ส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพอื่น เช่นแบคที เรียในดิน 
จุลินทรีย์ สัตว์ เป็นต้น 
 2.3 การส ารวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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หน่วยงานฯ ที่มีการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ได้แก่ 

ล าดับ
ที ่

โครงการ/
งานวิจัย/กิจกรรม 

เรื่อง 

พื้นที่
เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) หมายเหต ุ
2555 2556 2557 2558 2559 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
1 ส ารวจและเก็บ

รวบรวม
พันธุกรรมพชื 
สัตว์ จุลินทรีย ์

มทส. และ
พื้นทีร่ัศมี 
50 กม. 

0.3 รวบรวม
พันธุกรรม 

0.3 รวบรวม
พันธุกรรม 

0.3 รวบรวม
พันธุกรรม 

0.3 รวบรวม
พันธุกรรม 

0.1 รวบรวม
พันธุกรรม 

 

2 ส ารวจและเก็บ
รวบรวม
ทรัพยากรชีวภาพ
อื่นๆ  

มทส. และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

0.1 รวบรวม
พันธุกรรม 

0.1 รวบรวม
พันธุกรรม 

0.1 รวบรวม
พันธุกรรม 

0.1 รวบรวม
พันธุกรรม 

0.1 รวบรวม
พันธุกรรม 

 

3 การส ารวจภูมิ
ปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

มทส. และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

0.1 รวบรวม 0.1 รวบรวม 0.1 รวบรวม 0.1 รวบรวม 0.1 รวบรวม  

รวม   0.5  0.5  0.5  0.5  0.3  
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1.3 กิจกรรมที่ 3: กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
ลักษณะกิจกรรม 
 3.1 จัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ชุมชนมหาวิทยาลัย จากผลการส ารวจและศึกษา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย พบพืชที่เป็นไม้ยืนต้น            
ไม้พุ่ม และไม้ล้มลุก จ านวน 81 วงศ์ พรรณพืชจ านวนไม่น้อยกว่า 50 วงศ์จะน ามา
ปลูกรวมกันในสวนพฤกษศาสตร์ชุมชนมหาวิทยาลัย เพื่อความสะดวกต่อการศึกษา 
การเรียนรู้ และการดูแลรักษา ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่อยู่ตามธรรมชาติเดิม
ได้ด้วย 
 3.2 เพาะและขยายพันธุ์พรรณไม้ที่ หายาก ไม้ประจ าถิ่น พืชสมุนไพร              
พืชหนาม พืชสี และพืชอาหาร โดยการเพาะเลี้ยงในเรือนเพาะช า การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ และน าออกปลูกในพื้นที่ธรรมชาติ  
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หน่วยงานฯ ที่มีการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ได้แก่ 

ล าดับที ่
โครงการ/

งานวิจัย/กิจกรรม 
เรื่อง 

พื้นที่
เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหต ุ2555 2556 2557 2558 2559 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
1 จัดตั้งสวน

พฤกษศาสตร์
ชุมชน 

มทส. 0.6  ปลูกจัดและ
แสดงพันธุ์
พืช 

0.6 ปลูกและจัด
แสดงพันธุ์พืช 

0.3 รวบรวมปลูก
พืชและดูแล 

0.3 รวบรวมปลูก
พืชและดูแล 

0.3 รวบรวมปลูก
พืชและดูแล 

เทคโนธาน ี

2 ขยายพันธุ์และ
การปลูกเลี้ยงพืช
อาหาร พืชสีและ
พืชสมุนไพรที่
น่าสนใจ 

มทส.และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

- - - จ านวน  
10 ชนิด  

0.3 จ านวน  
10 ชนิด 

0.3 จ านวน  
10 ชนิด 

- -  

3 การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช
สมุนไพร พืชหา
ยากหรือใกลสู้ญ
พันธุ ์

มทส.และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

- - 0.3 ปีละ 2 ชนิด 0.3 ปีละ 2 ชนิด 0.3 ปีละ 2 ชนิด 0.3 ปีละ 2 ชนิด  

รวม   0.6  0.9  0.9  0.9  0.6   
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2. กรอบการใช้ประโยชน์ 
2.1 กิจกรรมที่ 4: กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
ลักษณะกิจกรรม 
 4.1 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชโดยการพัฒนาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและใกล้เคียง 
  4.2 ศึกษาดีเอ็นเอเครื่องหมาย ท าลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (DNA fingerprint) ของ
พืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืชที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน ์

4.3 ศึกษาลักษณะทางชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี และ
นิเวศวิทยาของพืชผักพื้นเมือง สมุนไพร พืชที่หายาก และพืชประจ าถิ่นที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนา  

4.4 ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ฤทธิ์ทางยา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของ
พืชผักพื้นเมือง เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่ม และใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพ ความงาม 
และประยุกต์ใช้ในการเกษตร 

4.5 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชหายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ หรือพืชที่มีศักยภาพใน
การใช้ประโยชน ์

4.6 ศึกษาการตรวจสอบฤทธิ์ทางยาของพืชสมุนไพรต่อการหดตัวของมดลูก 
4.7 ศึกษาผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรต่อการท างานของเอนไซม์บางชนิด 
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หน่วยงานฯ ที่มีการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ได้แก่ 
 

ล าดับที ่
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม เรื่อง 
พื้นที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหต ุ2555 2556 2557 2558 2559 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
1 ลายพิมพ์ดเีอ็นเอ

ของพืช 
มทส. และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

- - 0.6 ปีละ  
2 ชนิด 

0.6 ปีละ  
2 ชนิด 

0.6 ปีละ 2 ชนิด 0.6 ปีละ 
 2 ชนิด 

 

2 การศึกษาลักษณะ
ทางชีววิทยาและ
นิเวศวิทยาของพืช 

มทส. และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

0.1 พืช 5 ชนิด 0.1 พืช 5 
ชนิด 

0.1 พืช  
5 ชนิด 

0.1 พืช 5 ชนิด 0.1 พืช  
5 ชนิด 

 

3 ศึกษาการใช้
ประโยชน์และ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
ของพืชในด้านต่างๆ 

มทส. และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

0.5 พืช 5 ชนิด 0.5 พืช 5 
ชนิด 

0.5 พืช 
 5 ชนิด 

0.5 พืช 5 ชนิด 0.5 พืช  
5 ชนิด 

 

4 การตรวจสอบฤทธิ์
ทางยาของพืช
สมุนไพรต่อการหด
ตัวของมดลูก 

มทส. และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

0.3 ปีละ 3 ชนิด 0.3 ปีละ 3 
ชนิด 

0.3 ปีละ  
3 ชนิด 

0.3 ปีละ 3 ชนิด 0.3 ปีละ  
3 ชนิด 
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หน่วยงานฯ ที่มีการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ได้แก่ (ต่อ) 

ล าดับที ่
โครงการ/งานวิจัย/

กิจกรรม เรื่อง 
พื้นที่

เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหต ุ2555 2556 2557 2558 2559 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
5 ผลของพืชสมุนไพร

ต่อการท างานของ
เอนไซมต์่างๆ 

มทส. และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

0.6 ปีละ  
6 ชนิด 

0.6 ปีละ  
6 ชนิด 

0.6 ปีละ  
6 ชนิด 

0.6 ปีละ 6 ชนิด 0.6 ปีละ 6 ชนิด  

6 ศึกษาการใช้
ประโยชน์จากพืช
อาหาร พืชสี และ
พืชสมุนไพร ท่ี
น่าสนใจเพื่อการ
อนุรักษ์และการ
ผลิตในเชิงพาณิชย์  

มทส. และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

- - - - 0.8 จ านวน 
 5 ชนิด 

0.8 จ านวน  
5 ชนิด 

0.8 จ านวน  
5 ชนิด 

 

7 ศึกษาการ
เพาะเลี้ยงแมลง
ศัตรูธรรมชาต ิ
แมลง ผีเสื้อ และ
หิ่งห้อย 

เขื่อนน้ าพุง 
มทส. และ
พื้นที่รัศมี 
50 กม. 

- - - - - - 1.0 จ านวน  
4 ชนิด 

1.0 จ านวน  
4 ชนิด 

 

รวม   1.5  2.1  2.9  3.9  3.9  
 
 



14 แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ.- มทส. ระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม พ.ศ.2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

2.2 กิจกรรมที่ 5: กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพรรณพืช 
ลักษณะกิจกรรม 

5.1 จัดระบบการรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชในรูปแบบและสื่อต่างๆ ที่
สะดวกต่อการสืบค้นและน าไปใช้ประโยชน์ ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์ 
สะดวกต่อการเรียนรู้ การต่อยอดศึกษาวิจัย เพื่อใช้ประโยชน์ด้านที่อยู่อาศัย อาหาร 
สมุนไพร เช่น ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์แสดงตัวอย่างพรรณไม้  Geographic 
Information System (GIS) ฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
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หน่วยงานฯ ที่มีการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช ได้แก่ 
 

ล าดับที่ 
โครงการ/
งานวิจัย/

กิจกรรม เรื่อง 

พ้ืนที่
เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) 
หมายเหตุ 2555 2556 2557 2558 2559 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
1 ศูนย์ข้อมูล

พันธุกรรมพืช 
มทส. 0.28 จัดตั้งศูนย์ 0.1 ปรับปรุง

ฐานข้อมูล 
0.1 ปรับปรุง

ฐานข้อมูล 
0.1 ปรับปรุง

ฐานข้อมูล 
0.1 ปรับปรุง

ฐานข้อมูล 

 
 
 

รวม   0.28  0.1  0.1  0.1  0.1   
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3. กรอบการสร้างจิตส านึก 
3.1 กิจกรรมที่ 7: กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ลักษณะกิจกรรม 

 7.1 จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์พืช และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน 
3.2 กิจกรรมที่ 8: กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ลักษณะกิจกรรม 

8.1 สนับสนุนการสร้างอาสาสมัครปกปักรักษาพันธุกรรมพืชในระดับหมู่บ้าน ที่อยู่
ใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร 
 8.2 ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นให้กับนักเรียนและเยาวชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่
ป่าปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร 
 8.3 ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่นให้กับนักเรียนและเยาวชนที่อยู่โดยรอบพื้นที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

8.4 พัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยและใกล้เคียง 
8.5 จัดท าเอกสารเผยแพร่หนังสือ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยด าเนินการเป็นเครือข่ายกับ

ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช สวนจิตรลดา พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริ 
 8.6 ให้ค าปรึกษาทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตาม
ความต้องการของโรงเรียน ส าหรับโรงเรียนในพื้นที่รัศมี 50 กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัย เช่น 
การวางแผนการศึกษารวบรวมพันธุกรรมพืช การจัดที่เก็บรวบรวมพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง 
การจ าแนกวงศ์ 
 8.7 การจัดแสดงผลงานการศึกษาวิจัยกิจกรรมของโครงการ และนิทรรศการความรู้ 
 8.8 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการปลูกต้นไม้ของนักศึกษา 
 8.9 ร่วมกิจกรรมในงานวันเกษตรสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จัดขึ้นทุกปี 
 8.10 เป็นสมาชิกชมรมคณะปฏิบัติการงานวิทยากร อพ.สธ. 
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หน่วยงานฯ ที่มีการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้แก่ 
ล าดับที ่ โครงการ/

งานวิจัย/
กิจกรรม เรื่อง 

พื้นที่
เป้าหมาย 

งบประมาณด าเนินงาน (ล้านบาท) หมายเหต ุ
2555 2556 2557 2558 2559 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
1 พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติวิทยา
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

มทส. 0.3 เก็บรวบรวม
และจัด
แสดง 

0.1 รวบรวม
และจัด

นิทรรศการ 

0.1 รวบรวม
และจัด

นิทรรศการ 

0.1 รวบรวม
และจัด

นิทรรศการ 

0.1 รวบรวม
และจัด

นิทรรศการ 

เทคโนธาน ี

2 พิพิธภัณฑ์พืช มทส. 0.1 เก็บรวบรวม
และจัด
แสดง 

0.1 เก็บรวบรวม
และจัด
แสดง 

0.1 เก็บรวบรวม
และจัด
แสดง 

0.1 เก็บรวบรวม
และจัด
แสดง 

0.1 เก็บรวบรวม
และจัด
แสดง 

เทคโนธาน ี

รวม   0.4  0.2  0.2  0.2  0.2  
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หน่วยงานฯ ที่มีการด าเนินงานในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้แก่ 

ล าดับที ่ โครงการ/
งานวิจัย/

กิจกรรม เรื่อง 

พื้นที่เป้าหมาย งบประมาณด าเนินงาน (บาท) หมายเหต ุ
2555 2556 2557 2558 2559 

งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย งปม. เป้าหมาย 
1 อบรม

อาสาสมัครปก
ปักรักษา
พันธุกรรมพืชใน
ระดับหมู่บ้าน 

เขื่อนน้ าพุง   
จ.สกลนคร 

0.1 
 

อาสาสมัคร 
30 คน 

0.1 อาสาสมัคร 
30 คน 

0.1 อาสาสมัคร 
 30 คน 

0.1 อาสาสมัคร  
30 คน 

0.1 อาสาสมัคร  
30 คน 

ร่วมกับการ
ไฟฟ้าฯ และ
กรมอุทยานฯ 

2 ฝึกอบรมนัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น 

เขื่อนน้ าพุง  
จ.สกลนคร 

0.1 นัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น  
30 คน 

0.1 นัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น  
30 คน 

0.1 นัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น  
30 คน 

0.1 นัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น  
30 คน 

0.1 นัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น  
30 คน 

ร่วมกับ
โครงการ 

3 ฝกึอบรมนัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น 

โรงเรียนรอบ
มหาวิทยาลยั
และใกลเ้คียง 

0.1 นัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น 30 
คน 

0.1 นัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น 
 30 คน 

0.1 นัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น 
 30 คน 

0.1 นัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น  
30 คน 

0.1 นัก
พฤกษศาสตร์
ท้องถิ่น 
 30 คน 

ร่วมกับ สพฐ. 

4 น าพืชคืนสู่ป่า
และกระจาย 
สู่มวลชนผู้สนใจ 

มทส. และ
พื้นที่รัศมี 50 
กม. 

- - 0.3 อย่างน้อย 5 
ชนิด ชนิดละ  
500 ต้น 

0.3 อย่างน้อย 5 
ชนิด ชนิดละ  
500 ต้น 

0.3 อย่างน้อย  
5 ชนิด ชนิด
ละ  500 ต้น 

0.3 อย่างน้อย  
5 ชนิด ชนิดละ  
500 ต้น 
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5 ท าหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ 

มทส. และ
ใกล้เคียง 

0.3 ได้หนังสือและ
สิ่งพิมพ์ 

0.2 ได้หนังสือ
และสิ่งพิมพ์ 

0.2 ได้หนังสือ
และสิ่งพิมพ์ 

0.2 ได้หนังสือ
และสิ่งพิมพ์ 

0.2 ได้หนังสือและ
สิ่งพิมพ์ 

 

6 จัดนิทรรศการ มทส. และ
ใกล้เคียง 

0.3 ได้ร่วมจัด
นิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่

ข้อมูล 

0.5 ได้ร่วมจัด
นิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่

ข้อมูล 

0.3 ได้ร่วมจัด
นิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่

ข้อมูล 

0.5 ได้ร่วมจัด
นิทรรศการ
เพื่อเผยแพร่

ข้อมูล 

0.3 ได้ร่วมจัด
นิทรรศการเพื่อ
เผยแพร่ข้อมลู 

 

7 ให้ค าปรึกษา
ด้านสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน 

มทส. และ
ใกล้เคียง 

0.1 10 โรงเรียน 
 

0.1 10 โรงเรียน 
 

0.1 10 โรงเรียน 
 

0.1 10 โรงเรียน 
 

0.1 10 โรงเรียน 
 

 

8 สนับสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรม
การปลูกต้นไม้
ของนักศึกษา 

มทส. และ
ใกล้เคียง 

0.1 ได้ร่วมปลูก
ต้นไม ้

0.1 ได้ร่วมปลูก
ต้นไม ้

0.1 ได้ร่วมปลูก
ต้นไม ้

0.1 ได้ร่วมปลูก
ต้นไม ้

0.1 ได้ร่วมปลูก
ต้นไม ้

 

9 ร่วมกิจกรรมใน
งานวันเกษตร 
สุรนารี  

มทส. และ
ใกล้เคียง 

           

รวม   1.1  1.5  1.3  1.5  1.3   
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เป้าหมาย 

1. ได้แหล่งปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนน้ าพุง จ.สกลนคร และฐานข้อมูลของ
พันธุกรรมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. ได้แหล่งปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และฐานข้อมูล
ของพันธุกรรมพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

3. ได้ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

4. ปลูกสร้างจิตส านึกและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน นักเรียน นักศึกษา 
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโบราณสถาน นักท่องเที่ยว ให้ช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ และทราบเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ ตุลาคม 2554 - กันยายน 2559  
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งบประมาณแบ่งตามกิจกรรม 
 

กิจกรรม งบประมาณแยกตามปีงบประมาณ (ล้านบาท) 
2555 2556 2557 2558 2559 

1. กิจกรรมปกปักพันธกุรรมพืช 4.6 1.45 1.45 0.3 0.3 
2. กิจกรรมส ารวจและเก็บ  

รวบรวมพันธุกรรมพืช 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 

3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
   - สวนพฤกษศาสตร์ชุมชน  
      มหาวิทยาลัย 

0.6 0.9 0.9 0.9 0.6 

4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

1.5 2.1 2.9 3.9 3.9 

5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพรรณพืช 0.28 0.1 0.1 0.1 0.1 
6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพรรณพืช - - - - - 
7. กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
0.4 0.2 0.2 0.2 0.2 

8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1.1 1.5 1.3 1.5 1.3 

รวม 8.98 6.75 7.35 7.4 6.7 
 
รวมทั้งหมด  37.18  ล้านบาท  (สามสิบเจ็ดล้านหน่ึงแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
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ก าหนดการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มทส. (อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง) 

ปีงบประมาณ ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

ปี 2555  เดือนมกราคม  เวลา 10.00-12.00 น. เดือนสิงหาคม  เวลา 10.00-12.00 น. 

ปี 2556  เดือนมกราคม  เวลา 10.00-12.00 น. เดือนสิงหาคม   เวลา 10.00-12.00 น. 

ปี 2557  เดือนมกราคม  เวลา 10.00-12.00 น. เดือนสิงหาคม   เวลา 10.00-12.00 น. 

ปี 2558  เดือนมกราคม  เวลา 10.00-12.00 น. เดือนสิงหาคม   เวลา 10.00-12.00 น. 

ปี 2559  เดือนมกราคม  เวลา 10.00-12.00 น. เดือนสิงหาคม   เวลา 10.00-12.00 น. 

 
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 

1. คณะกรรมการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี

2. ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
คณะกรรมการด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (อพ.สธ.-มทส.) ประกาศที่ อพ.สธ. 
36/2555 
 ลงวันที ่7 ธันวาคม 2555 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                 รองประธานกรรมการ 
3. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
   อันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ     รองประธานกรรมการ 
4. ผู้อ านวยการเทคโนธานี      กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
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6. คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์     กรรมการ  
7. คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม     กรรมการ 
8.  คณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร    กรรมการ 
9.  คณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์     กรรมการ 
10. คณบดีส านักวิชาพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
11. คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์    กรรมการ 
12. หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช    กรรมการ 
13. หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา     กรรมการ 
14. หัวหน้าสถานวิจัยส านักวิชาวิทยาศาสตร์   กรรมการ 
15. หัวหน้าสถานวิจัยส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม   กรรมการ 
16. หัวหน้าสถานวิจัยส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
17. หัวหน้าสถานวิจัยส านักวิชาแพทยศาสตร์   กรรมการ 
18. หัวหน้าสถานวิจัยส านักวิชาพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
19. หัวหน้าสถานวิจัยส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
20. ผศ. ดร.พงศ์เทพ  สุวรรณวารี     กรรมการ 
21. อ. ดร.พงษ์ฤทธิ์  ครบปรัชญา     กรรมการ 
22. ผศ. ดร.ดวงกมล  แม้นศิริ     กรรมการ 
23. ผศ. ดร.เรณู  ข าเลิศ       กรรมการ 
24. อ. ดร.รุจ  มรกต       กรรมการ 
25. หัวหน้าส่วนอาคารและสถานที่     กรรมการ 
26. ผศ. ดร.หนูเดือน  เมืองแสน   กรรมการและเลขานุการ 
27. หัวหน้าอุทยานการเรียนรู้สิรินธร   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางชญาน์นัทช์   สิริสิทธิกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 
 
 



24 แนวทางการด าเนินงานอพ.สธ.- มทส. ระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม พ.ศ.2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) 
 

 
 
หน่วยประสานงานกิจกรรม 

โครงการอพ.สธ.- มทส. 
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044 22-4879 โทรสาร 044 22-4814  
http://rspg.sut.ac.th อีเมล์ rspg@sut.ac.th  
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