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กิจกรรมท่ี 6  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
  กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชเป็นกิจกรรมท่ีน าข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืชท่ี
ได้จากการศึกษา  ประเมิน การส ารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษาพันธุกรรมพืชท่ีมีน ามาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ศึกษาและวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  เพื่อให้มีพันธุ์ตามความต้องการในอนาคต โดยเป็นการวางแผนระยะ
ยาว 30-50 ปี ว่าจะมีพันธุ์พืชลักษณะต่างๆ  ท่ีต้องการของช่วงเวลา เป็นการพัฒนาคาดการณ์ล่วงหน้า
ซึ่งเมื่อได้แผนพัฒนาพันธุ์พืชแต่ละชนิด จะน าทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย และพระราชทานให้กับหน่วยงานท่ีมี ศักยภาพในการพัฒนา
ปรับปรุงพันธุ์พืช เช่น กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น ในปีงบประมาณ 2557 ต่อเนื่อง
มายังปีงบประมาณ 2558  มีหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. หลายหน่วยงานได้เริ่มท างาน
ในกิจกรรมนี้  แต่ในเบื้องต้นงานนั้นอาจคาบเกี่ยวกับงานในกิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พันธุกรรมพืช โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาลักษณะทางสันฐานวิทยาหรือลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ในแต่ละพันธุ์หรือสายต้น และน าผลมาต่อยอดในงานกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
ต่อไป 

 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ืช 
 1. คัดเลือกพันธุ์พืชท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการวางแผนพัฒนาพนัธุ์เพื่อการใช้
ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 2. ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาพันธุพ์ืชท่ีคัดเลือกแล้ว เพื่อให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานท่ีมีศักยภาพ
ในการพัฒนาปรับปรุงพนัธุ์พืชชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย   
 3. ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาพนัธุ์พืชด าเนินการพัฒนาพันธุพ์ืช 
และน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพื่อเป็นการค้าต่อไป 
 4.  ด าเนินการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้มาจากการพัฒนาพนัธุ์พืชด้ังเดิม เพื่อประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย 
 

สรุปงานในกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพ์ืช 
 จ านวนการเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีท่ัวประเทศของเจ้าหน้าท่ีอพ.สธ. ในกิจกรรมวางแผน
พัฒนาพันธุ์พืช 3 ครั้ง 
 
 ในส่วนงานวางแผนพฒันาพันธุ์พืช  ในปีงบประมาณ 2558 ของ อพ.สธ. เป็นการด าเนินงาน
ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ 2557 ได้แก่ 
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6.1  การคัดเลือกพันธุ์กล้วยไม้ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่  
 โดยการผสมพันธุ์ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ ผสมพันธุ์ในต้นเดียวกัน ผสมพันธุ์ระหว่างต้นในสาย
พันธุ์เดียวกัน และผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ เมื่อติดฝัก จะน าส่งห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืชเพื่อ
เพาะเล้ียงและขยายพันธุ์ต่อไป  โดยในปีนี้ได้ฝักกล้วยไม้ท่ีได้จากการผสมพันธุ์ ส่งเข้าห้องปฏิบัติการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช จ านวน 1 ชนิด 540 ดอก ส่งฝักวานิลา 195 ฝัก  

       
 

       

ภาพฝักกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธุ์  
 
6.2  การประชุมคณะท างานการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. 
 ในปีงบประมาณ 2558 อพ.สธ. จัดการประชุมเรื่องการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชอนุรักษ์ใน 
อพ.สธ. 3 ครั้ง (ทุกไตรมาส) ณ หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ เช่น ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบไปด้วย คณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. จากส่วนกลางและหน่วยงานร่วมสนองพระราชดาริ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรท่ีสูงเชียงราย, 
ส านักงานพัฒนาท่ีดินเชียงราย, โรงเรียนป่าแป๋วิทยา และผู้แทนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม 
(อ.ส.ค.) ภาคเหนือตอนบน เป็นต้น ซึ่ง ณ ขณะนี้มีพืชอนุรักษ์ภาคเหนือ ท่ี อพ.สธ.ด าเนินการอยู่ได้แก่ 
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มะเกี๋ยง มะกิ๊ง ตีนฮุ้งดอย น้อยหน่าเครือ กล้วยไม้ และชาเมี่ยง เป็นต้น ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้งจะ
เป็นการประชุมรายงานในความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืช
อนุรักษ์ อพ.สธ. แต่ละชนิดพืช โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. เป็นผู้พิจารณากล่ันกรองแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  
 

   
 

  
 

 
 

ภาพการประชุมคณะท างานการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. 
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ตารางสรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อโครงการ พื้นที่ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เจ้าหน้าท่ี อพ.สธ. ศูนย์
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
อพ.สธ. คลองไผ่   

การคัดเลือกพันธ์ุกล้วยไม้ พ้ืนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ฯ อพ.สธ. คลองไผ่  ต.คลองไผ่ 
อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
 

ได้ฝักกล้วยไม้ที่ได้จากการผสมพันธ์ุส่งเข้าห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช จ านวน 1 ชนิด 540 ดอก ส่งฝักวานิลา 
195 ฝัก  
 

 

เจ้าหน้าท่ีฝ่ายวิชาการ 
อพ.สธ. 

การประชุมคณะท างานการพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. 
 

ณ  ห น่ ว ย ง า นที่ ร่ ว ม ส น อ ง
พระราชด าริ ภาคเหนือ เช่น 
ศูน ย์ป ระส านงาน  อพ .ส ธ .
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัด
เชียงราย 

ณ ขณะน้ีมีพืชอนุรักษ์ภาคเหนือ ท่ี อพ.สธ.ด าเนินการอยู่ได้แก่ 
มะเกี๋ยง มะกิ้ง ตีนฮุ้งดอย น้อยหน่าเครือ กล้วยไม้ และชา
เมี่ยง เป็นต้น ซึ่งในการประชุมแต่ละคร้ังจะเป็นการประชุม
รายงานในความก้าวหน้าของการด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. แต่ละชนิดพืช 
โดยมีคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานการอนุรักษ์และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ อพ.สธ. เป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองแนวทางในการด าเนินงานต่อไป  
 

 

 
 


