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แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการ : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
             กุมารี 
กิจกรรม : การส ารวจ ท ารหัสพิกัด ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ในพ้ืนที่ศูนย์ 
             การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระยะที่ 4 (F1A1-1) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ก ากับดูแลโดย ดร.วิบูล  เป็นสุข (รองอธิการบดี) 

หลักการและเหตุผล 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ และท า
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของพันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดกิจกรรมเพ่ือให้มีการร่วมคิด 
ร่วมปฏิบัติที่น าผลประโยชน์มาถึงประชาชนชาวไทย ตลอดจนให้มีการจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชให้
แพร่หลายสามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เมื่อครั้งปี พ.ศ.2503 ที่ทรงมีพระราชด าริให้อนุรักษ์ต้นยางนาและทรงให้รวบรวมพืชพันธุ์
ไม้ของภาคต่างๆ ทั่วประเทศปลูกไว้ในสวนจิตรลดา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
จึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพ่ือสนองแนวพระราชด าริ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งพระองค์ โดยปรากฏใน
รูปแบบกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ การส ารวจรวบรวม
พันธุกรรมพืชที่มีแนวโน้มว่าใกล้สูญพันธุ์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การน าพันธุ์พืชที่
รวบรวมเพาะปลูกและรักษาในพื้นที่ท่ีเหมาะสมทางกายภาพ และปลอดภัยจากการรุกราน การอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช โครงการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชในด้านต่างๆ ให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ 
และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ การจัดท าระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชด้วยคอมพิวเตอร์ การวางแผน และพัฒนา
พันธุกรรมพืชระยะยาว 30-50 ปี และกิจกรรมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่กลุ่มเป้าหมาย
ต่างๆ ได้แก่ เยาวชน บุคคลทั่วไป ให้มีความเข้าใจ ตระหนักในความส าคัญ เกิดความปิติและส านึกที่จะร่วมมือ
ร่วมใจกันอนุรักษ์พืชพรรณของไทยให้คงอยู่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าประจ าชาติสืบไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์
ไม้ที่มีถิ่นก าเนิดในประเทศไทยสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ที่เกี่ยวกับ "ปัจจัยสี่" อันเป็นพ้ืนฐานหลักใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ จึงนับได้ว่าพันธุ์ไม้เหล่านี้มีความผูกผันกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมาช้านานนับ
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป ประโยชน์ที่เคยได้รับจากพรรณพืชอาจแปรเปลี่ยน
ไปตามสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ความต้องการของสังคมและผู้บริโภค การส ารวจค้นคว้าและวิจัยตามหลัก
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วิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ดังที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ จึงสามารถท าให้คนไทยได้ทราบถึงคุณประโยชน์ของพืชพรรณหลายชนิด ซึ่งบางชนิด
เป็นที่รู้จักแพร่หลาย มีการน ามาใช้ประโยชน์แต่ขาดการดูแลรักษาจนปริมาณลดลงและเกือบสูญพันธุ์จากถิ่น
ก าเนิด พืชบางชนิดมีมาช้านานแต่มิได้เป็นที่ล่วงรู้ถึงคุณประโยชน์ จนอาจถูกละเลยหรือถูกท าลายไปอย่างน่า
เสียดาย  

ในปี พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้สมัครเพ่ือเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) และได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริแล้ว ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าโครงการและกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่
ทาง อพ.สธ. ได้ก าหนดเอาไว้ การจัดกิจกรรมส ารวจ ท ารหัสต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เป็นกิจกรรมแรกที่อยู่ในกรอบ
การเรียนรู้ทรัพยากร กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจัดท าโครงการนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ป่าปกปัก ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี โดยจะท าในพ้ืนที่ป่าดั้งเดิมที่ยังไม่ถูกรบกวนและไม่ใช่พ้ืนที่ที่มีนโยบายน าไปพัฒนาเป็นอาคารเรียน
ตามแผนแม่บทของมหาวิทยาลัย จึงยังคงความเป็นธรรมชาติและมีพืชพรรณตามสภาพท้องถิ่นเจริญเติบโตอยู่ 
จึงเป็นพืน้ที่ที่เหมาะต่อการท ากิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558-2560 งานในกิจกรรมนี้ด าเนินการไปได้ตามแผน แต่เนื่องจากพ้ืนที่ป่าปกปักมีพ้ืนที่มาก จึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการต่อเนื่องอีกหลายปีจนกว่าจะส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2) เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนถึงกันได้ทั่วประเทศ 
 3) เพ่ือพัฒนาบุคลากร ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ให้เป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช 

4) เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ศึกษา 

เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ 
 - จ านวนข้อมูลรหัสต้นไม้ และรหัสพิกัด ใน
พ้ืนทีโ่ครงการ 
 

 
ต้น 
ร้อยละ 
 

 
ไม่น้อยกว่า 1,000 ต้น 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของ
พ้ืนที่ศึกษา 
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- จ านวนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ 
- จ านวนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม
พืชในพ้ืนที่ที่ศึกษา 
- ข้อมูลรหัสต้นไม้และรหัสพิกัด ได้รับการ
เผยแพร่เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ผ่านทางเอกสาร
และเว็บไซต์ 
เชิงคุณภาพ 
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการท า
กิจกรรม 

คน 
 
เรื่อง 
 
 
รายงาน/เว็บไซต์ 
 
 
 
ระดับ 

ไม่น้อยกว่า 100 คน 
 
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 
 
รายงานสรุปผลโครงการวิจัย
และเว็บไซต์ 1 ชุด 
 
 
ระดับดีข้ึนไป 
 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ได้ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนถึงกันได้ทั่วประเทศ 
 2) ได้พัฒนาบุคลากร ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ให้เป็นผู้ที่เข้าใจและเห็นความส าคัญของ
พันธุกรรมพืช 

3) ได้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่
ศึกษา 

งบประมาณ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 250,000 บาท 
 1) งบเงินอุดหนุน 250,000 บาท 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) ค าชี้แจง 

แผ่นดิน รายได้  
1. ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
     1.1 ค่าตอบแทน 

250,000 
10,000 

  
- ค่าตอบแทนปราชญ์ชาวบ้าน 

     1.2 ค่าใช้สอย 140,000  - ค่าอาหารลงพื้นที่และจัดประชุม, 
น้ ามันเชื้อเพลิง, เบี้ยเลี้ยง, ค่าจ้าง
นักศึกษาช่วยงาน, ค่าจัดท าหนังสือ
ชื่อและรหัสพันธุ์ไม้ 

     1.3 ค่าวัสด ุ 100,000  - ค่าจัดท าป้ายแสดงชื่อและรหัสพันธุ์
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ไม้, รหัสพิกัด 
- ค่าวัสดุในการส ารวจ  

 


