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รายงานผลการด าเนินงานตามกรอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2559 
ภายใต้แผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีห้า (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

กิจกรรมท่ี 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้-ชุมพร 
“MR. GUARD” การ์ด
อาสา อนุรักษ์ปกปักษ์
พันธุกรรมพืช 

⁄  147,500 147,500 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนองพระราช 
ด าริ อพ.สท. 

1. เพ่ือเป็นการ ส ร้ า ง
เครือข่าย MR. GUARD 
อาสา ในพ้ืนป่าชายหาด
จังหวัดชุมพร 
2. เพ่ือให้ ผู้ เข้ารับการ
ฝึ ก อ บ ร มท ร า บ ถึ ง
หลักการและ ข้ันตอน
ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ
อนุรักษ์ปกปักษ์ 
พันธุกรรมพืช 
3. เพ่ือให้ ผู้ เข้ารับการ
ฝึ ก อ บ ร ม ส า ม า ร ถ
ถ่ายทอดความรู้ระบบ
อ นุ รั ก ษ์ ป ก ปั ก ษ์
พันธุกรรมพืชแก่ผู้อ่ืนได้ 
4. ผู้ ผ่านการฝึกอบรม
สามารถเป็นที่ป รึกษา
ก ลุ่ มแ ล ะ พ่ี เ ล้ี ย ง ใ น
ท้องถ่ินจังหวัดชุมพร 

- สร้างเครือข่าย MR. GUARD อาสา ในพ้ืนป่า
ชายหาดจังหวัดชุมพร 
- จั ดท า เ วที ชุ มช น ผู้ มี ส่ วน ร่ วม ใ น ก าร ท าเวที  
ประกอบด้วย เกษตรกรผู้ใช้ประโยชน์ ผู้รวบรวม และ
ผู้ รู้เก่ียวกับพัน ธ์ุพืชและภูมิปัญญาท้องถ่ินในชุมชน 
โรงเรียน เจ้าหน้าที่เกษตรประจ าต าบล ร่วมกันค้นหา
พันธ์ุพืช /ภูมิปัญญา ในชุมชน และการใช้ประโยชน์  
- ท าข้อมูลแผนที่พันธ์ุพืช (แผนที่เส้นทางไปยังพันธ์ุพืช

ในชุมชน )ญาญข้อมูลภูมิปั  โดยให้สมาชิกในชุมชน 
โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เข้ามามีส่วน
ร่วมเพ่ือเป็นแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
พันธ์ุพืช /ภูมิปัญญาในชุมชน  
- อบรมให้ความรู้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนพ้ืนที่ละ  

50 ราย ตามหลักสูตร “MR. GUARD” การ์ดอาสา 
อนุรักษ์ปกปักษ์พันธุกรรมพืช 
- น าสู่การปฏิบัติโดยชุมชน 
 
ตัวชี้วัด จ านวนผู้เข้าอบรม 50 คน 
          ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
          ได้เครือข่าย MR. GUARD อาสา 1 แห่ง 

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ  

 

วาระที่ .4 2 
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กิจกรรมท่ี 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้-ชุมพร 
การส ารวจและอนุรักษ์
จุลินทรีย์ในพ้ืนที่ป่า
ชายหาด จังหวัดชุมพร 

⁄  145,000 145,000 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพ.สท. 

1. เพ่ือเป็นการส ารวจ
จุ ลิ น ท รี ย์ ใ น พ้ื น ป่ า
ชายหาด จังหวัดชุมพร 
2. เพ่ืออนุรักษ์และ เก็บ
รั ก ษ า จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ มี
ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ พ้ื น ที่
ชายหาด จังหวัดชุมพร 
3. การศึกษาทางด้าน
อนุกรมวิธานทางด้าน
จุลินทรีย์ในพ้ืนที่ป่า
ชายหาด จังหวัดชุมพร 
4. เพ่ือจัดท าเป็นแหล่ง
ฐานข้อมูลจุลินทรีย์ 
และการศึกษาและวิจัย
ในพ้ืนที่ป่าชายหาด 
จังหวัดชุมพร 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส ารวจจุลินทรีย์  
ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุ ลินทรีย์
ธรรมชาติในดิน น้ า อากาศ บริเวณเขตป่าชา ยห าด  
โดยมีแนวทางการด าเนิน กิจกรรมส ารวจชนิดและ
ปริมาณจุลินทรีย์ ในพ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณรัศมี 20 
กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้นๆ  
ตัวช้ีวัด ส ารวจพบจุลินทรีย์ 2 ชนิด 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเก็บรวบรวมและจัดเก็บ
พันธุกรรมจุลินทรีย์  
ด าเนินการเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ธรร มช าติ
ในดิน น้ า อากาศ บริเวณเขตป่าชายหาด โดยมีแนว
ทางการด าเนิน กิจกรรมเก็บรวบรวมพันธุ ก ร ร ม
จุลินทรีย์ในพ้ืนที่ ดังนี้ 
1. เก็บรวบรวมตัวอย่างในพ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณรัศมี 
20 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ  
2. การเก็บรวบรวมบันทึกภาพตัวอย่างจุลินทรีย์ที่พบ 
3. การเก็บพันธุกรรมจุลินทรีย์ ในอาหารเล้ียงเช้ือ 
ตัวช้ีวัด  รวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์จ านวน 2 ชนิด 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ 
ด าเนินการให้ความรู้ทางด้านการส ารวจจุลินทรีย์ 
ตัวช้ีวัด ผู้เข้าอบรมจ านวน 50 คน  
          ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
 

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ  

2 

 

 

มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

การส ารวจพันธ์ุปลา
ท้องถ่ินในพ้ืนที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

⁄  73,000 73,000 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน

กิจกรรมที่ 1 การส ารวจชนิดพันธุ์ปลาท้องถ่ิน  
ประกอบด้วย 
1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการ
ส ารวจชนิดพันธ์ุปลา 

นายวีรชัย เพชรสุทธ์ิ  
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

พระราชด าริ 
อพสท. 

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

2 . เพ่ือส ารวจชนิดพัน ธ์ุ
ปลาท้องถ่ินในแหล่งน้ า
ภายใน พ้ืนที่ โครงการ
อนุ รักษ์พัน ธุกรรมพืช 
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ สมเด็ จ
พระเทพรัตนราช สุด าฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
3. เ พ่ื อ ร วบ ร วมชนิด
พัน ธ์ุปลาท้อง ถ่ิน เพ่ือ
การศึกษาวิจัยในด้าน
ต่างๆ ต่อไป 
4. เพ่ือเก็บรักษาชนิด
พันธ์ุปลาท้องถ่ินและ
เพาะขยายพันธ์ุปลาที่มี
ความส าคัญภายในพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

1.2 ส ารวจชนิดพันธ์ุปลาในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และแหล่งน้ าภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการคัดแยกชนิดพันธุ์ปลา  
ประกอบด้วย 
2.1 เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และหนังสือ
ส าหรับการคัดแยกชนิดพันธ์ุปลา 
2.2 คัดแยกชนิดพันธ์ุปลา 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมการเก็บรักษาชนิดพันธุ์ปลา 
ประกอบด้วย 
3.1 เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมีส าหรับการ
เก็บรักษาชนิดพันธ์ุปลาทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต 
3.2 เก็บรักษาสภาพชนิดพันธ์ุปลาที่ตายแล้วไว้ใน
น้ ายารักษาสภาพ 
3.3 เก็บรักษาชนิดพันธ์ุปลาที่มีชีวิตเพ่ือการเพาะ
ขยายพันธ์ุ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมการเล้ียงชนิดพันธุ์ปลาที่มี
ความส าคัญในพื้นที่โครงการฯ 
4.1 เตรียมสถานที่ บ่อเล้ียง ระบบน้ าและระบบ
อากาศ 
4.2 เตรียมอาหารธรรมชาติและอาหารส าเร็จรูป 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้-ชุมพร 
โครงการส ารวจพันุธ์ุ
พืชป่าชายหาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพร ผลผลิต พันธ์ุไม้
ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและการใช้
ประโยชน์ของชุมชน 

⁄  83,400 83,400 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสท. 

1.เพ่ือสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือส ารวจ อนุ รักษ์  
และขยายพัน ธ์ุพืชใ น
การรักษาความสมดุล
ข อ ง ป่ า ไ ม้  พ ร ร ณไม้
ช า ย ห า ดที่ มี ก า ร ใ ช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
3. เพ่ือเป็นแหล่ง ศึกษา
เรียน รู้ในระบบนิเว ศ
ต่าง ๆ ของป่าชายหาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  – 
ชุมพร 
 
 
 
 
 
 

1. มีการขยายพันธ์ุกล้วยไม้ จ านวน 8,000 ต้น 
2. มีการขยายพันธ์ุไม้พ้ืนบ้าน จ านวน 200 ต้น 
3. มีการส ารวจป่าในมหาวิทนยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม / 
โครงการ 

เป้าหมาย 
ผลการ
ด าเนินงาน 

1.ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้เพ่ิมข้ึน 

80 80 

2.ความพึงพอใจ
ของผู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่อจากผู้ที่ผ่านการ
เข้าร่วมโครงการฯ 

80 80 

3.ร้อยละของ
โครงการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

90 90 

 

นายชัยวิชิต เพชรศิลา  
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 คณะ

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการ
ออกแบบ
ส่ิงแวดล้อม 

ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์
เรียนรู้ภูมิปัญญาพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้ 

/  471,300 471,300 งบประมาณ
แผ่นดิน 
ประจ าปี 
2559 

1. เพ่ือสนองโครงการ
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

2. เพ่ือส ารวจ เก็บรวบรวม
พันธุกรรม และภูมิปัญญา
การใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน และ
พัฒนาเป็นศูนย์รวบรวม
อนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญา
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้ 

3. เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวม
อนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญา
พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
ส าหรับการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนใกล้เคียง และ
ผู้รับบริการในเขต
ภาคเหนือตอนบน 

4. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัย
และพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
พ้ืนบ้านในระยะต่อไปของ

1. รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินและการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรบ้านโปง จ านวน 80 
ชนิด โดยจัดท าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel และ
ค าอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รูปภาพ
ประกอบในรูปแบบไฟล์ document ข้อมูลที่
จัดเก็บเป็นภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของชุมชน 
และมีการอ้างอิงกับใช้ประโยชน์ของภูมปัญญา
ล้านนาด้วย 

2. งานส ารวจและออกแบบ ปรับปรุงพ้ืนที่แปลง
สมุนไพร โดยการส ารวจพ้ืนที่อ้างอิงจากแนวเขต
พ้ืนที่แปลงเดิม ซ่ึงต้องมีการปรับถางพ้ืนที่ให้โล่ง 
และสะดวกในการเข้าไปใช้งาน มีการก าจัดวัชพืชที่
ข้ึนในแปลง และด าเนินการส ารวจโดยการใช้กล้อง
ส ารวจ ระบุพิกัดทางภูมิศาสตร์ )GPS) จัดท าแผนที่
แนวขอบเขตใหม่ แผนที่เส้นทางเดินเดิม แผนผัง
ต้นไม้ ทั้งต้นไม้ใหญ่ ไม้พุ่ม และไม้คลุมดินในพ้ืนที่
เดิม และออกแบบผังแม่บทใหม่ของสวนสมุนไพร 
ภายใต้แนวคิดเพ่ือรวบรวมและเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้พืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ออกแบบเส้นทางและ
ส่ือความหมาย ให้สามารถเรียนรู้ได้หลากหลาย
รูปแบบ  

3. ส ารวจระบบน้ าที่มีอยู่เดิม พบว่ามีความเสียหาย
ของระบบท่อต่างๆ อันเกิดจากการอุดตันของดิน 
เศษวัสดุใบไม้ และความเสียจากการเกิดไฟป่าใน

ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
ผศ.อัจฉรี เหมสันต์ 
อ.ศมลวรรณ วรกาญจน์ 
นายธวัชชัย มานิตย์ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
ส่ิงแวดล้อม 
ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
คณะวิทยาศาสตร์ 
 
นายสมใจ ปงหาญ 
ส านักฟาร์มมหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
โครงการ และผู้รับบริการ
นอกโครงการ 

บางส่วนของพ้ืนที่ จึงต้องมีการปรับปรุงระบบใหม่ 
มีการวางระบบท่อการส่งน้ าและระบบให้น้ าใหม่ 

4. ปรับปรุงโรงเรือนส าหรับเพาะกล้าไม้และ
อนุบาลกล้าไม้ เพ่ือรองรับการขยายพันธ์ุและการ
ปลูกเล้ียงสมุนไพรเพ่ิมเติม โดยโรงเรือนที่ได้รับการ
ปรับปรุง มีขนาดพ้ืนที่ 3x10 ตารางเมตร  

5. มีการจัดเก็บและรวบรวมพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน 
และทดลองในการขยายพันธ์ุจากสายพันธ์ุที่มาจาก
ป่า โดยเน้นการเก็บเมล็ดมาเพาะ การแบ่งกอ 
)กรณีเป็นไม้ล้มลุก ไม้กอ( เพ่ือเพ่ิมปริมาณ และ
น ามาปลูกเล้ียงเพ่ิมเติมในพ้ืนที่สวนสมุนไพร 
ปัจจุบันรวบรวมจากพ้ืนที่ป่า ได้ 50 ชนิด )อยู่
ระหว่างด าเนินการเพ่ิมเติม( 

6. ท าการติดป้ายช่ือต้นไม้ใหญ่ในพ้ืนที่แปลง
สมุนไพร และจัดท าป้ายช่ือและส่ือความหมายเพ่ือ
ระบุสรรพคุณพืชสมุนไพร)อยู่ระหว่างด าเนินการ( 

7. จัดท าแผ่นพับสรุปข้อมูลภูมิปัญญาพืชสมุนไพร 
เพ่ือการเผยแพร่และเป็นแหล่งเรียนแก่เยาวชน
และเป็นประโยชน์แก่นักวิจัยที่สนใจศึกษาด้าน
สมุนไพรพ้ืนบ้าน )อยู่ระหว่างด าเนินการ( 

2 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

โครงการ ธนาคาร
อาหารชุมชน )Food 
Bank( บ้านโปง 
ภายใต้โครงการ

/  
 

 

294,200 
 

 

294,200 
 

 

งบประมาณ
แผ่นดิน 
ประจ าปี 
2559 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ฯ 

1.จัดกิจกรรมเสวน เวทีชุมชน คร้ังที่ 1 ในวันเสาร์
ที่ 23 เมษายน 2559 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
บ้านโปง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ การเสวนาคร้ังนี้เป็นการท าความเข้าใจ

ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย         
นส.ณัฐกานต์ เข่ือนปัญญา  
นายธรณ์ธวัช กุรัมย์ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. เพ่ือส ารวจ และเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช
อาหาร พืชสมุนไพร และ
ภูมิปัญญาการ  
ใช้ประโยชน์จากพืช
พ้ืนบ้าน    

3. เพ่ือสร้างแหล่งผลิต
อาหาร และพืชสมุนไพร
ตามธรรมชาติให้เพียงพอ
กับความต้องการของ
เกษตรกรในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถึงที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ และเพ่ือให้
ชุมชนร่วมกันให้ข้อมูลด้านภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์จากพืชอาหาร และพืชสมุนไพร ที่เคยมี
ในอดีต และก าลังจะหายไปจากชุมชน และที่
ชุมชนต้องการน ามาใช้ประโยชน์ โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญก่อนหลัง ผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

1.1 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 30 คน จาก 
30 ครัวเรือน  

1.2 แบ่งกลุ่มชาวบ้าน เพ่ือให้ด าเนินการสนทนา
กลุ่ม )focus group) เพ่ือน าเสนอภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์ และระบุชนิดพืชที่จะน ามาด าเนินการ
ภายใต้โครงการ ผลสรุปคือ สามารถแบ่งกลุ่มพืช 
เป็น 3 กลุ่มดังนี้ 1) พืชผักสวนครัว 2) พืชสมุนไพร 
และ 3) พืชหายาก จากนั้นร่วมกันสรุปชนิดพืชจาก 
3 กลุ่ม ออกมาจ านวน 20 ชนิด เพ่ือน ามา
ด าเนินการต่อไป 

1.3 สอบถามชาวบ้านถึงความสามารถในการเพาะ 
ขยายพันธ์ุพืชที่อยู่ในบัญชี จ านวน 20 ชนิด ว่ามี
ใครสามารถด าเนินการได้ และขออาสาสมัคร 
กลับไปด าเนินการ สรุปจ านวนได้ 6 คน ขยายพันธ์ุ
พืชจ านวน 15 ชนิด ขอเวลาในการด าเนินการ 2 
เดือน ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ของกิจกรรมนี้คือ 4.53 อยู่ในระดับมากที่สุด 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดกิจกรรมอบรมเกษตรกร คร้ังที่ 2 วันอาทิตย์
ที่ 24 เมษายน กรกฎาคม 2559  ในคร้ังนี้ เป็น
การให้ความรู้เก่ียวกับ ข้ันตอนการผลิตพืช การ
ขยายพันธ์ุพืช การดูแลรักษา รวมถึงประโยชน์และ
คุณค่าของพืช และให้ความรู้เร่ืองดิน ปุ๋ยเพ่ิมเติม 
จากนั้นให้เกษตรกรอาสาสมัครมาแนะน าวิธีการ
ขยายพันธ์ุพืช และวิธีการปลูกเล้ียงพืชแต่ละชนิดที่
รับไปด าเนินการ พร้อมกับน าต้นพันธ์ุมาแจกให้
สมาชิกน าไปปลูก ซ่ึงชาวบ้านมีเทคนิค และวิธีการ
ปลูกเล้ียงที่น่าสนใจ เป็นเกร็ดความรู้ที่ได้นอกจาก
ด้านวิชาการจากวิทยากรอีกด้วย 

ทั้งนี้ชาวบ้านทั้ง 30 ครัวเรือน มีการเลือกชนิดพืช
ที่ตนเองสนใจ เพ่ือน าไปปลูกให้มีการเจริญเติบโต 
และเป็นแหล่งพันธุกรรมพืชอาหาร และพืช
สมุนไพร ให้เพียงพอกับระดับครัวเรือน ละอาจต่อ
ยอดในระดับชุมชนต่อไป 
 
ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของ
กิจกรรมนี้คือ 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด 

ทีมคณะท างาน ได้ลงไปประเมินผลแนวทางการ
ดูแลรักษา ชนิดพืชที่น าเอาไปปลูก ประโยชน์ที่
เกิดข้ึน และแนวโน้มความยั่งยืนของโครงการทุก
สัปดาห์ และจะจัดเวทีเสวนา สรุปโครงการในวัน
อาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2559 ต่อไป 



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน อพ.สธ.-มจ. งบประมาณ ปี 2559 หน้า 9 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดกิจกรรม/
โครงการ 

เป้า 
หมาย 

ผลด าเนิน 
งาน 

1. จ านวนชนิดพืช
อาหารและพืช
สมุนไพรที่ปลูก 

20 ชนิด 20 ชนิด 

2. จ านวนผู้เข้า
อบรม 

30 คน 30 คน 

3. ความพึงพอใจ
ของผู้ที่เข้ารับการ
อบรม 

ระดับมาก ระดับมาก
ที่สุด 
)4.56) 
 

4. ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้เพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบ ก่อน – หลัง 
การอบรม 

ระดับมาก 
ก่อน=3.4
6 

ระดับมาก 
หลัง 
=4.23 

5. ผู้เข้าอบรม
สามารถขยายพันธ์ุ
และปลูกเล้ียง
พืชผักและพืช
สมุนไพรเองได้ 

ระดับมาก 
 

ระดับมาก 
)4.00) 

 

3 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ฯ 

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า 
ปรับปรุง  ดูแลรักษา
แปลงปลูกมะเก๋ียงและ
การส่ง เสริมการสร้าง
จิตส านึกในการปลูก
พื ช มะ เ ก๋ี ย ง ภ ายใต้
โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก ร ร ม พื ช   อัน

/  196,200 196,200 งบประมาณ
มหาวิทยา 
ลัยแม่โจ้  

จ.เชียงใหม่ 

1.เพ่ือเป็นแปลงอนุรักษ์
และศึกษาการพัฒนาพืช
มะเก๋ียง  ในสภาพพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
2.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้  
สร้างจิตส านึกในการ

1.โครงการพัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาแปลงปลูก
มะเก๋ียงและการส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการ
ปลูกพืชมะเก๋ียงภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ)อพ.สธ(  แบ่ง
ออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

ผศ.ชูชีพ  ชีพอุดม  
ดร.รัฐพงศ์  ปกแก้ว  
นายอนุกูล  จันทร์แก้ว   
นายธวัชชัย ชัยธวัชวิธี   
นายกิติพงษ์  วุฒิญาณ   
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ )อพ.สธ( 
  

อนุรักษ์และรักษาพืชใกล้
สูญพันธ์ุในท้องถ่ิน 
3 .เพ่ือเป็นแปลงสาธิตใน
ด้านการศึกษาค้นคว้า การ
พัฒนา การทดลอง การ
วิจัย  การบริการวิชาการ  
งานการเรียนการสอน ของ
นักศึกษาและป ร ะ ช า น
ทั่วไปที่สนใจต่อไป 
 

การพัฒนา ปรับปรุง ดูแลรักษาแปลงปลูกมะเก๋ียง 
)กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช( 

1.1.1 ด าเนินการจัดช้ือจัดจ้าง ตามแผนการ
ด าเนินงานโครงการฯ 

- ด าเนินการสร้างเรือนเพาะช าช่ัวคราวเพ่ือเพาะ
กล้าต้นมะเก๋ียง 

- ด าเนินการจัดจ้างรถแมคโค  ปรับเตรียมพ้ืนที่
ส าหรับด าเนินปลูกพืชอนุรักษ์ต่างๆ 

- จัดซ้ือจัดจ้างอุปกรณ์ทางการเกษตรและจ้างเหมา
กรอกถุงด าเพ่ือเตรียมปลูกพืชมะเก๋ียง 

1.2 การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการปลูกพืช
มะเก๋ียง )กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึก ใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช( 

 1.2.1  การด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับส านักงานเขตการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขต 1 
จังหวัดแพร่ จ านวน 5 รุ่น ดังนี้ 

- การฝึกอบรมการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 1  เม่ือวันที่ 14 พฤษภาคม 
2559 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
- การฝึกอบรมการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 1  เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 
2559 

- การฝึกอบรมการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 3  เม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 
2559 

- การฝึกอบรมการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 4  เม่ือวันที่ 18 มิถุนายน 
2559 

- การฝึกอบรมการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 5 เม่ือวันที่ 25 มิถุนายน 2559 

1.2.2 การด าเนินการติดตามและเยี่ยมชมการ
ด าเนินงานโรงเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ ในเขต 
สพป.เขต 1 แพร่ 

4 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

จัดท าสวนเรียกนก ⁄  36,400 36,400 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสท. 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

2. เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ประชากรนกในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร  

1. โครงการจัดท าสวนเรียกนก  สามารถจัดปลุก
พรรณไม้เพ่ือเป็นแหล่งอาหารของนกตลอดจน
การวางระบบน้ าและจัดท าป้ายโครงการเป็นพ้ืนที่
ทั้งส้ิน 1 ไร่ 
2. พ้ืนที่จัดท าสวนเรียกนกมีผู้เข้ามาใช้บริการใน
พ้ืนที่โครงการประมาณ 100 คน จากที่ต้ังไว้ 200 
คน เนื่องจากโครงการดังกล่าวเพ่ิงแล้วเสร็จ พรรณ
ไม้ที่ปลูกไว้จึงยังขาดความร่มร่ืนสวยงาม  โดยมี
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการประมาณร้อยละ 85 

ผศ.ชลดรงค์  ทองสง  



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน อพ.สธ.-มจ. งบประมาณ ปี 2559 หน้า 12 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3.  เพ่ือเป็นนันทนาการที่
ส าคัญในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ -ชุมพร   

3. โครงการจัดท าสวนเรียกนกใช้งบประมาณไป
ทั้งส้ิน 36,400 บาท ซ่ึงเป็นงบประมาณทั้ง
โครงการ4. โครงการจัดสวนเรียกนกใช้เวลาจัดท า
โครงการจนแล้วเสร็จประมาณ 4 เดือน 

5 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

จัดท าแปลงรวบรวม
สายพันธ์ุหยีทะเล 

⁄  53,100 53,100  1.  เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

2 . เพ่ือรวบรวมสายพันธ์ุต้น
หยีทะเลเพ่ือการศึกษาวิจัย
ในด้านต่างๆต่อไป 

 3.   เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
เก่ียวกับหยีทะเลแห่งแรก
ในประเทศไทย 

1. โครงการ จัดท าแปลงรวบรวมสายพันธ์ุหยีทะเล  
มีการจัดท าแปลงปลูกต้นหยีทะเลตลอดจนวาง
ระบบน้ าและจัดท าป้ายโครงการจนแล้วเสร็จเป็น
พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ 
2. โครงการจัดท าแปลงรวบรวมสายพันธ์ุหยีทะเลมี
ผู้เข้ามาใช้บริการประมาณ 10 คน จากที่ต้ังไว้  50 
คน เนื่องจากการจัดปลูกเพ่ิงแล้วเสร็จและต้นหยี
ทะเลยังมีขนาดเล็กอยู่  โดยมีความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้อยละ 95 
3. โครงการจัดท าแปลงรวบรวมสายพันธ์ุหยีทะเล
ใช้งบประมาณไปทั้งส้ิน 53,100 บาท ซ่ึงเป็น
งบประมาณทั้งโครงการ 
4. โครงการจัดท าแปลงรบรวมสายพันธ์ุหยีทะเลใช้
เวลาในการจัดท าโครงการไปเป็นระยะเวลาทั้งส้ิน 
4 เดือน 

ผศ.ชลดรงค์  ทองสง  

6 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

ศึกษาและพัฒนาการ  
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
ปลาไหลเผือก 

/  90,000 90,000  1.  เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

2. เพ่ือศึกษาความแตกต่าง
การเจริญเติบโต และระบบ
รากในปลาไหลเผือก 

1. 1. น าช้ินส่วนพืชที่ต้องการมาล้างน้ าให้สะอาด  
 2. ตกแต่งช้ินส่วนพืช ตัดส่วนที่ไม่ต้องการออก  
 3. น าช้ินส่วนพืชจุ่มในแอลกอฮอล์ 95 % เอลดแรง
ตึงผิว 

      4..  น าช้ินส่วนพืชมาเขย่าในสารฆ่าเช้ือจุลินทรีย์ที่เตรียมไว้
นาน 10 – 15 นาที  

    5. ใช้ปากคีบคีบช้ินส่วนพืช ล้างในน้ ากล่ันที่นึ่งฆ่า
เช้ือ 

      3 คร้ัง  
 6. ตัดช้ินส่วนพืชตามขนาดที่ต้องการแล้ววางบน

ณิชาพล  บัวทอง  
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย 
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปได้รู้วิธีการ
ปลูกและคุณประโยชน์ของ
ปลาไหลเผือก  

อาหารสังเคราะห์  
 7. ลงรายละเอียด เช่น ชนิดพืช วันเดือนปี หรือรหัส 
ในการ  

    8. ท าการฆ่าเช้ือที่ติดมากับผิวพืช และการน าไป
เล้ียง บนอาหารท าในตู้ถ่ายเนื้อเยื่อ โดยตลอด  

7 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

โครงการการพัฒนา
เครือข่ายการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร และพ้ืนที่
เช่ือมโยง ภายใต้ 
“แผนการพัฒนา
เครือข่ายการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร และพ้ืนที่
เช่ือมโยง” 

/  115,000 115,000 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสท. 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

2.  เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และพ้ืนที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร  

3. เพ่ือเช่ือมโยงเครือข่าย
และขยายพ้ืนที่การอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชระหว่าง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร
และพ้ืนที่เช่ือมโยงภายใน
ชุมชนสมาชิกเครือข่ายจาก

ผลผลิต  :แหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 
กิจกรรม 
การพัฒนาพ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และขยายพ้ืนที่การอนุรักษ์ฯสู่พ้ืนที่
เช่ือมโยงภายในเครือข่ายจากภูผาสู่มหานทีจังหวัด
ชุมพร 
 
ผลผลิต  :เครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
และพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร และพ้ืนที่เช่ือมโยง จังหวัดชุมพร 
กิจกรรม 
1. การศึกษารูปแบบและการจัดต้ังองค์กรเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพ้ืนที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพ้ืนที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช จังหวัดชุมพร 

 

ผศ.อ านาจ รักษาพล อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ซ่ึงคาดว่าจะ
แล้วเสร็จ
ภายในเดือน
มีนาคม 
พ.ศ. 2560 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ภูผาสู่มหานที จังหวัด

ชุมพร 

8 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

โครงการการพัฒนา
เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่
ความม่ันคงทางอาหาร 
จังหวัดชุมพร 

/  916,400 916,400 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสท. 

1.เพ่ือเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบ
วงรอบ ควบคู่กับการ
เช่ือมโยงเส้นทางอาหาร
ประจ าท้องถ่ิน ตามระดับ
ศักยภาพและกิจกรรมที่มี
ความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
ภายในจังหวัดชุมพร และ
แหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยง 
จังหวัดใกล้เคียง 

2. เพ่ือพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างชุมชนสมาชิก
ภายในองค์กรเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ชุมพร และจังหวัดใกล้เคียง 

3.เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุน ให้เกิดการ
กระตุ้นการผลิต การซ้ือ 
ขาย หรือแลกเปล่ียน 
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ระหว่างชุมชนสมาชิก
ภายในสมาคมการ

ผลผลิต  :ท่องเที่ยวโดยชุมชนและเส้นทางการ
เส้นทางอาหารประจ าท้องถ่ิน แบบวงรอบ 
กิจกรรม 
การก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนและ
เส้นทางอาหารประจ าท้องถ่ิน แบบวงรอบ ตาม
ระดับศักยภาพและกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง
สัมพันธ์กัน ควบคู่กับการเช่ือมโยงเส้นทางอาหาร
ประจ าท้องถ่ิน 
 
ผลผลิต  :ชุมชนน าร่องในการเช่ือมโยง การผลิต 
การซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียนสินค้า ผลิตผลด้าน
เกษตรอินทรีย์ จากชุมชนต้นน้ า กลางน้ า และ

ปลายน้ า (จากภูผาสู่มหานที)  
กิจกรรม 
1. ร่วมพิจารณาคัดเลือกชุมชนน าร่องในการ
เช่ือมโยง ชุมชนต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า (จาก

ภูผาสู่มหานที )มชนสมาชิกฯ จากต้นน้ าพะเช่น ชุ
โต๊ะ สู่ชุมชนกลางน้ าคือชุมชนวังตะกอ และชุมชน
ปลายน้ าอย่างชุมชนเกาะพิทักษ์ เป็นต้น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการกระตุ้นการ
ผลิต การซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียน ผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ระหว่างชุมชนสมาชิกฯ 
 
ผลผลิต  :รจัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านกา
ประชุมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน แบบ
สัญจร เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้าง

ผศ.อ านาจ รักษาพล อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ซ่ึงคาดว่าจะ
แล้วเสร็จ
ภายในเดือน
มีนาคม 
พ.ศ. 2560 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัด
ชุมพร 

ความร่วมมือระหว่างชุมชนสมาชิก ภายในองค์กร
เครือข่ายฯ 
กิจกรรม : 
การด าเนินงานผ่าน “สมาคมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนจังหวัดชุมพร” ทั้งนี้กระบวนการดังกล่าว 
เป็นเคร่ืองมือหนึ่งในการเสริมสร้างความเข็มแข็ง 
และความร่วมมือระหว่างชุมชนสมาชิก จ านวน
ประมาณ 25 ชุมชน ภายในองค์กรเครือข่ายฯ ผ่าน
รูปแบบการประชุม แบบสัญจร จ านวน 6 คร้ัง 
 
ผลผลิต  :มหาวิทยาลัยแม่โ จ้ -ชุมพร และสมาคม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นหน่วยงานกลางในการ

ลาดกระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ สู่ต
กลุ่มเป้าหมาย 
กิจกรรม พัฒนาพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร 
และสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้เป็น
หน่วยงานกลางในการกระจายสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดกลุ่มเป้าหมาย 

9 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

สร้างป่ากระถินเทพา 
เพ่ือปรับปรุงดินทราย 
ในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 

⁄  58,000 58,500 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสท. 

1.เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  

1. วางระบบน้ าในแปลงปลูกป่า  
2. ปลูกต้นกระถินเทพา จ านวน 1,000 ต้น ได้ท า
ตามตัวชีวัดที่ต้ังไว้  
3. ปลูกซ่อมแซมต้นที่ตายลงไป )ปลูกซ่อมแซม
ต่อเนื่อง( 
4. ตัดหญ้า ก าจัดวัชพืช ใส่ปุยคอกและปุ๋ยหมัก 
5. ผลิตส่ือสารคดีเก่ียวกับการปลูกป่าและกระถิน
เทพา )อยู่ในกระบวนการผลิต(  

 

ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 
ซ่ึงคาดว่าจะ
แล้วเสร็จ
ภายในเดือน
มีนาคม 
พ.ศ. 2560 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพร 

 2.เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่ากระถิน
ณรงค์ในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ 

 3. เพ่ือปรับปรุงคุณภาพ
ดินทรายภายในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ 

 4. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ของเกษตรกร นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป  

 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
/ โครงการ 

เป้าหมาย 
ผลการ
ด าเนินงาน 

1.จ านวนต้น
กระถินเทพา 

1,000 ต้น 1,000 ต้น 

2.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

50 คน 50 คน 

3.ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

80 คน 80 คน 

10 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

การเพาะขยายพันธ์ุ
ปลากัดท้องถ่ินเพ่ือ
ปล่อยเสริมในพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

⁄  53,000 53,000 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสท. 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

2 .เพ่ือ รวบรวมสายพันธ์ุ
ปลากัดในท้องถ่ิน เพ่ือการ
ศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ 
ต่อไป 

3. เพ่ือเพาะขยายพันธ์ุปลา
กัดในท้องถ่ินและปล่อย
เสริมในพ้ืนที่อนุรักษ์

1 ส ารวจชนิดพันธ์ุปลากัดในท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
1.1 เตรียมเคร่ืองมือ วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
การส ารวจชนิดพันธ์ุปลากัด 
1.2 ส ารวจชนิดพันธ์ุปลากัดในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
1.3 ส ารวจชนิดพันธ์ุปลากัดในแหล่งน้ าพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

2 รวบรวมสายพันธ์ุและเล้ียงปลากัดในท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 

2.1 เตรียมสถานที่ เตรียมภาชนะ ระบบน้ า 
ระบบลมและอาหารส าหรับการเล้ียงปลากัด 

3 เพาะขยายพันธ์ุปลากัดในท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
3.1 เตรียมสถานที่ ภาชนะ และอาหารส าหรับ
การเพาะขยายพันธ์ุและอนุบาลลูกปลากัด 

 

นายวีรชัย เพชรสุทธ์ิ  
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร  

11 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

 

อนุรักษ์พันธุกรรมปลา
ดุกล าพัน 

 

                      

        

 

⁄  149,500 149,500 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสท. 

1 เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

2. เพ่ือรวบรวมสายพันธ์ุ
ปลาดุกล าพันเพ่ือ
ศึกษาวิจัยในด้านต่างๆ 
ต่อไป 

3. เพ่ือพัฒนาเป็นแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกับปลากดุกล า
พัน และสร้างอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร  

    1. ปรับปรุงพัฒนาฐานการเรียนรู้การอนุรักษ์
พันธุกรรมปลาดุกล าพัน 
 2. รวบรวมพันธ์ุปลาดุกล าพันเพ่ือการอนุรักษ์ 
 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและสร้างเครือข่าย
อนุรักษ์กับชุมชน 

     4. เร่ิมการทดลองเพาะขยายพันธ์ุ 
 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
/ โครงการ 

เป้าหมาย 
ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนพ่อแม่
พันธ์ุ 

100 คู่ 100 คู่ 

2. จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

300 คน 250 คน 

3. ความพึง
พอใจผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ระดับมาก
ที่สุด 

ระดับมาก 

4. การมีส่วน
ร่วมของชุมชน 

ระดับมาก
ที่สุด 

ระดับมาก 

 
 
 

กฤษฎิ์  พลไทย  
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กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้-ชุมพร 
การพัฒนาและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์น้ ามันจาก
ขม้ินชัน ในพ้ืนที่
อนุรักษ์แหล่งพันธ์ุพืช
สมุนไพรป่าชายหาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

⁄  90,000 90,000 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสท. 

1. การพัฒนาและแปรรูป
ผ ลิ ตภั ณ ฑ์น้ า มั น จ าก
ขม้ินชัน เพ่ือน าม า ใ ช้
ประโยชน์ในโครงกา ร
อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม
สมุนไพรป่าชายหาด 
2. ช่วยผลักดันในกา ร ใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก พื ช
ส มุน ไ พ ร พ้ื น บ้า นเพ่ือ
พัฒนาให้เป็นสินค้า หนึ่ ง
ต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
 
 

กิจกรรมการสกัดปริมาณน้ ามันจากขม้ินชัน 
    ศึกษากระบวนการและข้ันตอนวิธีการสกัด
น้ ามันจากขม้ินชันให้ได้ปริมาณมากที่สุด เช่น 
         1. การสกัดร้อน 
        2. การสกัดเย็น 
กิจกรรมการแปรรูปพัฒนาน้ ามันจากขม้ินชัน
เป็นผลิตภัณฑ์ 
     ปรับปรุงสูตรน้ ามันขม้ินชันเพ่ือใช้ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น  
        1. น้ ามันนวดแก้ปวดเม่ือย 
        2. น้ ามันหอมระเหยไล่ยุง 
        3. น้ ามันรักษาแมลงสัตว์กัดต่อย 
        4. น้ ามันรักษาผดผ่ืนคัน 
ตัวชี้วัด ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขม้ินชัน 1 ชนิด 
          จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม 50 คน 
          ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80 

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ  

2 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

การเพ่ิมมูลค่าจากการ
ใช้ประโยชน์จาก
ผักบุ้งทะเล ในพ้ืนที่
อนุรักษ์แหล่งพันธ์ุพืช
สมุนไพรป่าชายหาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

⁄  101,000 101,000 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสท. 

1. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าจากการ
ใช้ประโยชน์จาก
ผักบุ้งทะเล ในพ้ืนที่
อนุรักษ์แหล่งพันธ์ุพืช
สมุนไพรป่าชายหาด 
2. เ พ่ื อ อ นุ รั ก ษ์
ผักบุ้ งทะเลให้อยู่ คู่ ป่ า
ชายหาด 
 

กิจกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักบุ้งทะเล 
     - ศึกษากระบวนการและข้ันตอนวิธีการ
สกัดสารส าคัญจากผักบุ้งทะเล 
    - แปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จาก
ผักบุ้งทะเล 
  
กิจกรรมการอนุรักษ์  
       ให้ความรู้และ ร่วมกันปลูกผักบุ้ งทะเลแก่
ชุมชนในพ้ืนที่จัดโครงการอนุรักษ์ผักบุ้งทะเล ซ่ึง
เป็นต้นไม้ชายหาดข้ึน เพ่ือที่จะร่วมกันรักษาควา ม
สวยงามของบริเวณชายหาด  ที่ปัจจุบันนี้ ต้นไม้

อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ  
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ประจ าชายหาดโดยเฉพาะผักบุ้ งทะเลเร่ิมที่จะมี
จ านวนน้อย ลงเกือบทุกชายหาด ในส่วนของพ้ืนที่
ชายหาดต้องการที่จะอนุรักษ์ ผักบุ้งทะเลไว้ เพ่ือให้
ช่วยปกคลุมชายหาด และสีเขียวของผักบุ้งทะเลจะ
ตัดกับหาดทรายสีขาว ท าให้ชายหาดมีคว า ม
สวยงามมากข้ึน และในช่วงฤดูกาลท่อง เที่ยวหรื อ
ช่วงเดือนพฤศจิกายนซ่ึงเป็นช่วงที่ผักบุ้ง ทะเลออก
ดอกเป็นสีม่วงท าให้ชายหาดมีความสวยงามข้ึนอี ก
มาก ซ่ึงสร้างความประทับใจให้ กับนักท่องเที่ย วที่
เดินทางมาท่อง เที่ยวที่บ ริเวณ ชายหาดเป็นอย่ าง
มาก  
ตัวชี้วัด ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขม้ินชัน 1 ชนิด 
          จ านวนผู้เข้าฝึกอบรม 50 คน 
          ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ 80 
 

3 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

เสม็ดขาว 
)Melaleuca 
cajuputi Powell( 
กับการใช้ประโยชน์
เพ่ือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ 

⁄  101,400 101,400 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสธ. 

1.เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการ อพ.สธ  
2. เพ่ือวิเคราะห์หา
สารส าคัญในน้ ามันหอม
ระเหยจากใบเสม็ดขาว 
3.เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
การผลิตน้ ามันเสม็ดและ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 

- เป็นโครงการใหม่ 
1.  ด าเนินการจัดซ้ืออุปกรณ์และสารเคมีส าหรับ
กล่ันน้ ามันหอมระเหย  
2.  ด าเนินการจัดซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับท า
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด เป็นที่เรียบร้อย 
3. ด าเนินการออกแบบ  จัดจ้างท าชุดหม้อต้มกล่ัน
น้ ามันหอมระเหย และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงชุด
กล่ัน 
4. ด าเนินการขยายพันธ์ุต้นเสม็ดขาวลงในกระ ถาง 
เพ่ือใช้เป็นตัวอย่าง และได้จัดไว้ให้เข้าศึกษาภายใน
สวนสมุนไพรแม่โจ้-ชุมพร   
5. ส่งตัวอย่างน้ ามันหอมระเหยวิเคราะห์ด้วยเคร่ื อง  
GC-MS และคุณสมบัติทางกายภาพแล้ว  

อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุข
สวัสด์ิ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
6. ด าเนินการออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ ทั้ง 2 ชนิด
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
7. ผลิตผลิตภัณฑ์จากใบเสม็ดขาวคร้ังที่ 1 คือ ยา
หม่อง จ านวน 300 ขวด และน้ ามันนวดสมุนไพรใบ
เสม็ดขาว จ านวน 400 ขวด เพ่ือใช้ในการอบรมและ
แจกจ่ายให้บุคคลทั่วไป รวมทั้งมอบให้มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ -ชุมพร จ านวน 150 ขวด ตามเอกสารขอ
ความอนุ เคราะห์ในโครงก ารประ ชาสั ม พั น ธ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 
8. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างทั้ ง  
2 ชนิด จากผู้ใช้จ านวน 50 ราย พบว่า ผลิตภัณฑ์มี
กล่ินหอม  สูดดมแล้วรู้สึกสดช่ืน  ฉลากมีความ
น่าสนใจ  และผลิตภัณฑ์สามารถน าไปจ าหน่ายไ ด้
จริง  
9.  ไ ด้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เร่ือง การท ายาหม่องและน้ ามันสมุนไพรใบเส ม็ด
ขาว เม่ือวันเสาร์ที่  20 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง
คาวบอย 3  
1 0 .  อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร อ แ ป ล ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
องค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันเสม็ดขาว 
11.  อยู่ระหว่าง เตรียมการจัดฝึกอบรมใ ห้ กั บ
นักศึกษา เพ่ือน าโครงการมาบูรณาการกับการเรียน
การสอน ในวิชาเคมีทั่วไป )คม 100( และวิชาชีวเคมี
เบื้องต้น )คม 320( 
12. อยู่ระหว่างการสรุปผลการด าเนินโครงการ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 

ตัวช้ีวัดกิจกรรม / 
โครงการ 

เป้าหมาย 
ผลการ
ด าเนินงาน 

1.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

100 คน 100 คน 

2.ร้อยละของ
โครงการที่แล้ว
เสร็จตาม
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

90 90 

3.ร้อยละของ
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

90 80 

4.ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
บริการ 

80 80 

 

4 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

เล้ียงผ้ึงโพรงไทยในป่า
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 – ชุมพร 

⁄  134,600 134,600 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพ.สธ. 

1 เพ่ิมจ านวนประชากร
ผ้ึงโพรงไทยในพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

2 ทราบถึงแหล่งพืช
อาหารของผ้ึง เพ่ือจะได้
อนุรักษ์และเพ่ิมจ านวน
ให้มากข้ึน 

3 มีสารคดีให้ความรู้แก่ 
เกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึง 

1. ประกอบรังผ้ึง จ านวน 20 รัง )ตัวรัง( และอยู่
ระวางผลิตฐานรัง เพ่ือให้สะดวกต่อการเคล่ือนย้ าย 
และการป้องกันศัตรูของผ้ึงเช่น มดแดง เป็นต้น 

2. ผลิตส่ือไวนิลพร้อมฐาน เพ่ือใช้ประกอบการ ให้
ความรู้แก่เกษตรกรและ ผู้สนใจที่ เข้ามาเรียนรู้
เก่ียวกับผ้ึงโพรงไทย 

3. ผลิตสารคดีผ้ึงโพรงไทย )อยู่ระหว่างการผ ลิต ( 
จ านวน 2 ตอน 

ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ซ่ึง
คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายใน
เดือนมีนาคม 
พ.ศ. 2560 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป ได้มี
ความรู้ด้านการเล้ียงผ้ึง 
และเข้าใจในการใช้
ประโยชน์จากโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

4. ผลิตป้ายส่ือความ และป้ายโครงการ )อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ( 

ตัวชี้วัดกิจกรรม 
/ โครงการ 

เป้าหมาย 
ผลการ
ด าเนินงาน 

1.จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

50 คน 50 คน 

2.จ านวนรังผ้ึง 
)ตัวรัง( 

20 รัง 20 รัง 

3.ร้อยละของ
โครงการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

80 80 

 
5 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ เชียงใหม่ 
 โครงการการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 

กิจกรรมที่ 1 การ
จัดท าข้อมูลพ้ืนฐาน
ของกล้วยไม้ตามบัญชี
ทะเบียนกล้วยไม้ไทย
พันธ์ุแท้พระราชทาน  

/  100,000 75,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพ่ือสนองโครงการ
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

2. จัดท าแหล่งข้อมูล
พ้ืนฐานของกล้วยไม้ตาม
บัญชีทะเบียนกล้วยไม้
ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน 

1. การส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานกล้วยไม้ไทย
แท้พระราชทานฯ ณ สวนกล้วยไม้ดอยสะเก็ด และ
สวนกล้วยไม้แม่ริม 
1.1 พ้ืนที่สวนกล้วยไม้ดอยสะเก็ด  
-  ต้ังอยู่ที่ 208 ถนนเชียงใหม่ – เชียงราย หมู่ 1 
ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
ขนาดพ้ืนที่ 14 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ลาดเชิงเขาติด
ร่องน้ า ที่ระดับความชัน 15 - 20 % โดยพ้ืนที่มี
ความลาดเอียงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ พิกัด
ทางภูมิศาสตร์ของสวนกล้วยไม้ดอยสะเก็ด คือ 
ละติจูดที่ 18 องศา 53 ลิปดา 34.41 ฟิลิปดาเหนือ 

และ ลองจิจูดที่ 99 องศา 10 ลิปดา 36.73 ฟิลิปดา
ตะวันออก มีความสูงเหนือระดับน้ าทะเลเฉล่ีย  

376 เมตร  อุณหภูมิสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคม – 
มิถุนายน และอุณหภูมิต่ าสุดในช่วงเดือน

อ.วินัย แสงแก้ว 
อ.ดร.ภรต รัตนปิณฑะ 
อ.วัชรินทร์ สาระไชย 

งบประมาณ
ตาม ย.002 
-  ค่าจ้างเหมา
จัดท าระบบ
ฐานข้อมูล
กล้วยไม้ 
50,000 บาท
)ก าลัง
ด าเนินการรอ
เบิกเช็ค( 

- ค่าวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 
15,000 บาท 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ุ ซ่ึงไม้ยืนต้นไม้ส่วน
ใหญ่ที่กล้วยไม้อิงอาศัยเป็นต้นมะม่วง 
-  ส ารวจพบไม้ยืนต้น  179 ต้น  ประกอบด้วย ต้น
มะไฟ 1 ต้น ต้นน้อยหน่า 1 ต้น ต้นสัก 2 ต้น ต้น

หมาก 17 ต้น ต้นมะขาม 1 ต้น ต้นไม้ธรรมชาติ 13 
ต้น ต้นสนประดับ 2 ต้น ต้นมะยงชิด 3 ต้น ต้นขนนุ 

1 ต้น ต้นชมพู 1 ต้น ต้นล าไย 10 ต้น และต้น
มะม่วง 127 ต้น โดยต้นมะม่วงมีทั้งหมด 11 สาย
พันธ์ุ คือ มะม่วงพันธ์ุเขียวเสวย มะม่วงพันธ์ุหนัง
กลางวัน มะม่วงพันธ์ุเจ้าคุณทิพย์ มะม่วงพันธ์ุโชค
อนันต์ มะม่วงพันธ์ุอกร่อง มะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไม้สี

ทอง มะม่วงพันธ์ุน้ าดอกไม้สีทองเบอร์ 4 มะม่วง
พันธ์ุเจ้าพระยา มะม่วงพันธ์ุมันบางขุนศรี มะม่วง
พันธ์ุแก้ว และมะม่วงพันธ์ุฟ้าล่ัน 
-  ส ารวจลักษณะการแตกก่ิงพบว่า จ านวนก่ิงย่อยที่
พบมากที่สุด คือ 13 ก่ิง  โดยต้นไม้มีลักษณะ
ค่อนข้างสูง 
- การนับจ านวนกอของพืชวงศ์กล้วยไม้ ระบุชนิด
พันธ์ุ จากการส ารวจกอของต้นกล้วยไม้ทั้งหมดที่มี
ในสวนกล้วยไม้ดอยสะเก็ด มีจ านวน 1,939 กอ 
โดยแบ่งเป็น กอของต้นกล้วยไม้ที่ไม่สามารถระบุ
ชนิดพันธ์ุได้ จ านวน 1,400 กอ และกอของต้น
กล้วยไม้ที่ระบุชนิดพันธ์ุได้ จ านวน 539 กอ ซ่ึงใน
ส่วนของชนิดพันธ์ุที่ระบุได้ สามารถระบุได้ 9 สกุล 
จ านวน 23 ชนิด    
1.2 พ้ืนที่สวนกล้วยไม้แม่ริม 
-  ต้ังอยู่ที่ 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพ้ืนที่ 11 ไร่ ลักษณะพ้ืนที่
เป็นที่ลาดเชิงเขา ที่ความลาดชัน 5 – 10 % และ

)ก าลัง
ด าเนินการ( 

- ค่าวัสดุ
เกษตรและ
วัสดุส านักงาน 
10,000 บาท 
)ด าเนินการ
เสร็จส้ิน( 

- ค่าจ้างเหมา
เตรียมต้นฉบับ
หนังสือ และ
ค่าชดเชย
ยานพาหนะ  
25,000 บาท 
)ยังมิได้
ด าเนินการ( 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ภูเขามีลักษณะเป็นที่ราบสลับกับเนินเขาและภูเขามี
ความลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก 
สภาพดินโดยทั่วไปจะมี ลักษณะเป็นดินร่วนร้อยละ 
65 )องค์การบริหารส่วนต าบลสะลวง( พิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ของสวนกล้วยไม้สะลวง คือ ละติจูดที่ 19 
องศา 42.14 ฟิลิปดาเหนือ และ ลองจิจูดที่ 98 
องศา 54 ลิปดา 42.19 ฟิลิฟดาตะวันออก มีความ
สูงเหนือระดับน้ าทะเลเฉล่ีย 361 เมตร ปริมาณ
น้ าฝนเฉล่ียต่อปี 1,260 ม.ม.  ซ่ึงไม้ยืนต้นไม้ส่วน
ใหญ่ที่กล้วยไม้อิงอาศัยเป็นต้นมะม่วง ลักษณะการ
ปลูกต้นมะม่วงเป็นแถว 
- การส ารวจไม้ยืนต้น พบ 96 ต้น ประกอบด้วย ต้น
สะเดา 1 ต้น และต้นมะม่วง 95 ต้น  โดยต้นมะม่วง
มีทั้งหมด 2 สายพันธ์ุ คือ มะม่วงพันธ์ุเขียวเสวย 
และมะม่วงพันธ์ุตลับนาค 
-  ส ารวจลักษณะการแตกก่ิงส ารวจพบมีก่ิงหลัก  
2 – 7 ก่ิง และมีก่ิงย่อย 2 – 13 ก่ิง โดยจ านวนก่ิง
หลักที่พบมากที่สุด คือ 7 ก่ิง ซ่ึงพบในสวนกล้วยไม้
สะลวง ที่ต้นไม้มีลักษณะทรงพุ่มค่อนข้างเต้ีย เนื่อง
เจ้าของสวนไม่ได้มีการตัดแต่งก่ิง ท าให้ต้นไม้ขยาย
ขนาดมากกว่าเพ่ิมความสูง     
 1.3 การส ารวจการออกดอกของกล้วยไม้ไทยพันธ์ุ
แท้ระราชทาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2558 – 
พฤษภาคม 2559 พบว่ากล้วยไม้ที่ออกดอกในช่วง
ระยะเวลานี้ มีทั้งหมด 24 สกุล 65 ชนิด 3 สาย
พันธ์ุ นอกจากนี้จากการส ารวจยังพบพืชวงศ์
กล้วยไม้ที่ออกดอกในช่วงระยะนี้ แต่ไม่สามารถระบุ
สายพันธ์ุได้ทั้งหมด 24 ชนิด 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1.4 การศึกษาลักษณะเด่นและการใช้ประโยชน์ของ
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทานฯ 
-  จากการศึกษาลักษณะเด่นของกล้วยไม้และ
เอกสารอ้างอิงพบกล้วยไม้ที่เป็นสมุนไพร 12 ชนิด 
กล้วยไม้ที่มีกล่ินหอม 22 ชนิด  
ซ่ึงสามารถพัฒนาเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ าหอม  
กล้วยไม้หายากควรค่าแก่การอนุรักษ์ 8 ชนิด และ
กล้วยไม้ที่พบเฉพาะถ่ิน 13 ชนิด 
 
2. การส ารวจและจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานกล้วยไม้ไทย
แท้พระราชทานฯ ณ อุทยานกล้วยไม้ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 
-  ต้ังอยู่ที่ 63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ 
พิกัดทางภูมิศาสตร์ของอุทยานกล้วยไม้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คือ ละติจูดที่ 18 องศา 53 
ลิปดา 44.40 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูดที่ 99 องศา 
00 ลิปดา 34.61 ฟิลิปดาตะวันออก มีความสูง
เหนือระดับน้ าทะเลเฉล่ีย 322 เมตร 
-  จากการส ารวจพ้ืนที่พบไม้ยืนต้น 235 ต้น 
ประกอบด้วย ต้นปาล์ม 53 ต้น ต้นพลับป่า 8 ต้น 
ต้นปาล์มขวด 3 ต้น ต้นหางนกยูง 3 ต้น ต้นเต่าร้าง 
2 ต้น ต้นไทร 7 ต้น ต้นอินทนิล 40 ต้น ต้นนนทรี 2 
ต้น ต้นปาล์มพัด 2 ต้น ต้นจันทน์กระพ้อ 1 ต้น ต้น
กระถินณรงค์ 1 ต้น ต้นมะเก๋ียง 4 ต้น ต้นข้ีเหล็ก
ไทย 8 ต้น ต้นพะยอม 1 ต้น ต้นไทรเกาหลี 2 ต้น 
ต้นอโศกอินเดีย 4 ต้น ต้นหมากเค้ียว 1 ต้น ต้น
หนวดปลาหมึกแคระ 1 ต้น ต้นฉ าฉา 2 ต้น ต้นโมก 
4 ต้น ต้นมะพร้าว 1 ต้น ต้นเสลา 1 ต้น  
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ต้นม๊ิกก้ีเมาส์ 1 ต้น ต้นหมากแดง 1 ต้น  
ต้นจ าปี 1 ต้น ต้นจ าปา 1 ต้น การเวก 4 ต้น 
 ต้นอโวกาโด 1 ต้น  ต้นราชพฤกษ์ 4 ต้น ต้นหูกวาง 
5 ต้น ต้นน้ าเต้าญ่ีปุ่น 2 ต้น ต้นพิกุล 2 ต้น ต้นแก้ว 
2 ต้น ต้นมะขาม 1 ต้น  
-  จากการส ารวจชนิดพันธ์ุของกล้วยไม้ พบ 19 
สกุล 48 ชนิด 
 
3. ระบบฐานข้อมูลบัญชีกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทานในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
3.1 ระบบฐานข้อมูล 
- ศึกษารูปแบบของข้อมูลเก่ียวกับองค์ความรู้ที่
เก่ียวกับพันธ์ุกล้วยไม้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
- ศึกษารูปแบบของข้อมูลเก่ียวกับการดูแลรักษา 
และการอนุรักษ์สายพันธ์ุกล้วยไม้พันธ์ุแท้
พระราชทานที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ในพ้ืนที่
อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 
-  ออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการสืบค้น แก้ไข
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบของข้อมูล เพ่ือความ
สะดวกในการน ามาใช้ประโยชน์ในอนาคต และเพ่ือ
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล ดูแลรักษา และ
การอนุรักษ์สายพันธ์ุกล้วยไม้พันธ์ุแท้พระราชทาน 
ในพ้ืนที่อ าเภอดอยสะเก็ด และอ าเภอแม่ริม และ
อุทยาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3.2 เว็บไซต์  
-  เว็บไซต์ต้นแบบ ยังอยู่ในข้ันตอนของการ
ปรับปรุงและแก้ไข โดยยังมิได้การน าข้อมูลจริง ที่มี
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
การจดบันทึกเข้ามาเก็บไว้ในส่วนของฐานข้อมูล 
โดยหลังจากที่การท างานของเว็บไซต์ ได้มีการ
ทดสอบฟังก์ชันการใช้งานที่ตรงตามความต้องการ
ของคณะผู้ท างานในโครงการฯ แล้วจึงจะมีการน า
ข้อมูลที่ทางคณะได้เตรียมไว้ น ามาใช้งานต่อไป 

  กิจกรรมที่ 2 
การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์และ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวง
ชีวิตและการ
เจริญเติบโตของ
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทานในรอบปี 

/  50,000 50,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. ด าเนินการบันทึก
ข้อมูลที่เก่ียวข้องทางด้าน
พฤกษศาสตร์ดังนี้     - 
ราก จ านวนและขนาด
ของราก         - หัว 
รูปร่างและขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง              - 
ใบ สี จ านวนเส้นใบ และ
ขนาดใบ          - ช่อ
ดอก ความยาวช่อดอก
และจ านวนดอกย่อยต่อ
ช่อ        - ดอกย่อย 
ความกว้างและความยาว
ของดอก สีของกลีบปาก/
ดอก              - ฝัก สี
และขนาดของฝัก                      
- เมล็ด ลักษณะของ
เมล็ดและส่วน ประกอบ
ต่าง ๆ ของเมล็ด 

การการด าเนินการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสต ร์
และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทานในรอบปี ของ
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้ จ านวน 3 ชนิด ดังนี้ เอ้ืองค า 

เก๊าก่ิว และกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ จ านวนชนิดละ 7 
กระถาง โดยแยกการบันทึกข้อมูลออกเป็นแต่ ละ
ชนิด 
-  เอ้ืองค า )Dendrobium chrysotoxum Lindl.( 
อายุต้นกล้วยไม้   ปี เร่ิมเก็บข้อมูลคร้ังที่ 1 เม่ือวันที่  
30 กรกฎาคม 2559 และคร้ังที่  2  เม่ือวันที่  30 
สิงหาคม 2559 รวมจ านวน 2 คร้ัง มีค่าเฉล่ียดังนี้  
ขนาดของล าต้นมีความหนา 1.85เซนติเมตร ยาว 
16.05 เซนติเมตร จ านวนใบ 4.9 ใบ ขนาดใบ กว้าง 
2.9 เซนติเมตร ยาว 13.4 เซนติเมตร จ านวนเส้นใบ 
8 เส้นใบ ขนาดราก รากใหม่ 4.3 เซนติเมตร ยาว 
4.6 เซนติเมตร กว้าง 0.2 เซนติเมตร 
-  เอ้ืองเก๊าก่ิว )Dendrobium tortile Lindl.( อายุ
ต้นกล้วยไม้   ปี เร่ิมเก็บข้อมูลคร้ังที่ 1 เม่ือวันที่ 30 
กรกฎาคม 2559 และคร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 
2559 รวมจ านวน 2 คร้ัง มีค่าเฉล่ียดังนี้ ขนาดของ
ล าต้นมีความหนา 0.85เซนติเมตร ยาว 24.7 
เซนติเมตร จ านวนใบ 4.55 ใบ ขนาดใบ กว้าง 1.6 
เซนติเมตร ยาว 10.8 เซนติเมตร จ านวนเส้นใบ 7.2 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2. ศึกษาการเจริญเติบโต
ในรอบ 1 ปี ดังนี้  

- ช่วงที่มีการแทงหน่อ
ใหม่               - การ
เจริญเติบโตทางต้นและ
ทางใบ         - การออก
ดอก        - การพักตัว
ของหัว 

4. จัดท าเอกสารสรุป
ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์และข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับวงชีวิตและ
การเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทานในรอบปี 

เส้นใบ ขนาดราก รากใหม่ 0 เซนติเมตร ยาว 0 
เซนติเมตร กว้าง  0 เซนติเมตร  ขนาดรากเป็น  0 
เนื่องจากยังไม่เกิดการเจริญในส่วนของรากใหม่  
-  ก ล้ วย ไ ม้ ดิ น น ก คุ้ ม ไ ฟ  ) Anoectochilus  
burmannicus Rolfe.( อายุต้นกล้วยไม้   ปี ออก
ขวดเม่ือวันที่ ........... เร่ิมเก็บข้อมูลคร้ังที่ 1 เม่ือ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 และคร้ังที่ 2 เม่ือวันที่ 30 
สิงหาคม 2559 รวมจ านวน 2 คร้ัง มีค่าเฉล่ียดังนี้  
ขนาดของล าต้นมีความหนา 0.48เซนติเมตร ยาว 
5.1 เซนติเมตร จ านวนใบ 4.65 ใบ ขนาดใบ กว้าง 
2.6 เซนติเมตร ยาว 3.5 เซนติเมตร จ านวนเส้นใบ 
4.6 เส้นใบ ขนาดราก รากใหม่ 0 เซนติเมตร ยาว 0 
เซนติเมตร กว้าง  0 เซนติเมตร  ขนาดรากเป็น  0 
เนื่องจากยังไม่เกิดการเจริญในส่วนของรากใหม่ 

  กิจกรรมที่ 3  
 การพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธ์ุกล้วยไม้
ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทานเพ่ือการ
อนุรักษ์ 

 

/  50,000 50,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. ศึกษาความ สามารถ
ในการผสมตัวเองและ
การผสมข้ามของกล้วยไม้
ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน
เพ่ือการอนุรักษ์       

2. จัดท าเอกสารสรุปผล
การศึกษาความสามารถ
ในการผสมตัวเองและ
การผสมข้ามของกล้วยไม้

ศึกษาความสามารถในการผสมตัวเองและการผส ม
ข้ามของกล้วยไม้พัน ธ์ุแท้พระราชทานเพ่ือการ
อนุรักษ์ ในกล้วยไม้สมุนไพรและเอ้ืองค า จน .ดอกที่
ผสม เปอร์เซ็นต์การติดฝัก ฝักที่ได้ ฝักที่สมบูรณ์ ฝัก

ไม่สมบูรณ์ ขนาดฝัก สีฝีก ระยะเวลาการพัฒนาของ
ฝัก เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 
จากศึกษากล้วยไม้ทั้งหมด 8 ชนิด เอ้ืองเก๊าก่ิว ผสม
เม่ือวันที่ 1 เม.ย. 59 จ านวน 5 ดอก  เอ้ืองเก๊าก่ิว
แม่สะเรียง ผสมเม่ือวันที่ 1 เม.ย. 59 จ านวน 5 ดอก 
หวายนางนวล ผสมเม่ือวันที่ 24 มิ.ย. 59 จ านวน 
10 ดอก  รองเท้านารีเหลือปราจีน ผสมเม่ือวันที่ 24 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน
เพ่ือการอนุรักษ์ 

มิ.ย. 59 จ านวน 10 ดอก กุหลาบไอยรา ผสมเม่ือ
วันที่ 24 มิ.ย. 59 จ านวน 10 ดอก เอ้ืองไอยเร ศ 
ผสมเม่ือวันที่ 24 มิ.ย. 59 จ านวน 10 ดอก เอ้ือง
จ าปาน่าน ผสมเม่ือวันที่ 24 มิ.ย. 59 จ านวน 10 
ดอก  เอ้ืองสายหลวงลาว ผสมเม่ือวันที่ 1 ก.ค. 59 
จ านวน 10 ดอก  
     จากการด าเนินการผสมเกสร เอ้ืองเก๊าก่ิว เอ้ือง
เก๊าก่ิวแม่สะเรียง ในช่วงต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา
เป็นช่วงเวลาที่มีอุณหภูมิสูงอาจจะเป็นผลต่อการติด
ฝักกล้วยไม้  
     ข้อมูลฝักกล้วยไม้ไทยติดเองตามธรรมชาติ 
จ านวน 11 ชนิด ดังนี้ เข็มแสดจ านวน 47 ฝัก 
กะเรกะร่อน 30 ฝัก กุหลาบเหลืองโคราช 20 ฝัก 
เอ้ืองนางรุ้ง 3 ฝัก ช้างสารภีน้อย 20 ฝัก เอ้ืองเสือ
แผ้ว 1 ฝัก สกุลช้าง 20 ฝัก เอ้ืองกุหลาบ 25 ฝัก 
เอ้ืองดินใบหมาก 15 ฝัก ไอยเรศ 25 ฝัก กุหลาบแม่
เมย 37 ฝัก 

  กิจกรรมที่ 4     
ศึกษาการขยายพันธ์ุ
และการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้ไทย
พันธ์ุแท้พระราชทาน 

/  110,000 110,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. ด าเนินการขยายพันธ์ุ
โดยวิธีการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อน าร่องในกล้วยไม้ 
2 ชนิด คือ 1) ว่านนกคุ้ม 
2) เอ้ืองค า  

2. เตรียมตัวอย่างต้น
พันธ์ุเพ่ือน าไปปลูกยัง
แหล่งอ่ืนหรือเพ่ือการ
วิจัยโดยมีเป้าหมาย ชนิด

สืบเนื่องจากการดูแลรักษากล้วยไม้พันธ์ุไทยแท้
พระราชทานฯ ที่มีอยู่ในสวนกล้วยไม้อ าเภอดอย
สะเก็ด สวนกล้วยไม้ไทยอ าเภอแม่ริม ประสบ
ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้กล้วยไม้เสียหายในบางส่วน 
จึงจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดซ้ือกล้วยพันธ์ุแท้
เพ่ือน ามาปลูกเล้ียงทดแทนในส่วนที่เสียหาย และ
น ามาปลูกเล้ียงในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพ่ือสร้างเป็น
แหล่งรวบรวมพันธ์ุ ตามรายการของชนิดกล้วยไม้ที่
จัดซ้ือดังนี้  เอ้ืองกุหลาบเหลืองโคราชจ านวน 110 
ต้นขนาดกระถาง 1 นิ้ว  เอ้ืองไอยเรศจ านวน 148 
ต้นขนาดกระถาง 4 นิ้ว เอ้ืองค าจ านวน 100 ต้น
ขนาดกระถาง 4 นิ้ว ช้างสารภีน้อยจ านวน 150 ต้น 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ละ 5,000 ต้น รวมทั้งส้ิน 
10,000 ต้น 

2. จัดท าเอกสารสรุปผล
การขยายพันธ์ุโดยวิธีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อของ
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทานฯ เพ่ือการ
อนุรักษ์ 

ขนาดกระถาง 1 นิ้ว หวายซังกุยจ านวน 80 ต้น
ขนาดกระถาง 6 นิ้ว  เอ้ืองเข็มแดงจ านวน 100ต้น
ขนาดกระถาง 3 นิ้ว  กล้วยไม้ดินว่านนกคุ้มไฟ 
จ านวน 120 ต้นขนาดกระถาง 1 นิ้ว  กล้วยไม้ดิน
ว่านนกคุ้มไฟจ านวน 35 ขวด กล้วยไม้ดินเอ้ืองไหม
นาจ านวน 120 ต้นขนาดกระถาง 1 นิ้วกล้วยไม้ดิน
เอ้ืองไหมนาจ านวน 35 ขวด เอ้ืองตะขาบ จ านวน 5 
ก า สิงโตกล้วยไม้ จ านวน 70 ก า เอ้ือล าต่อ จ านวน 
50 ก า เอ้ืองค า 20 กิโลกรัม และเอ้ืองล้ินมังกร 
จ านวน 4 กิโลกรัม  

  กิจกรรมที่ 5      การ
บริหารจัดการสวน
แหล่งรวบรวมกล้วยไม้
ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน 

/  100,000 100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. ด าเนินการออกแบบ
ผังภูมิทัศน์ที่เหมาะสม
ของสวน เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาเรียนรู้กล้วยไม้พันธ์ุ
แท้ 

พระราชทานแล้วเสร็จทั้ง 
2 สวน 

2. ด าเนินการจัดท า
แผนการดูแลต้นไม้ที่อยู่
อาศัยของต้นกล้วยไม้ไทย
พันธ์ุแท้พระราชทาน 
และมีการ 

ดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง  

3. ด าเนินการปรับปรุง
ระบบการให้น้ ารวมถึง

 ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับพระราชทาน
กล้วยไม้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสคราวเสด็จทรงเป็น
ประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ
งาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาคคร้ังที่ 

3 เม่ือวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรี
วิทยาลัย ต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .จ าเนียร ยศราช เป็นผู้รับ

ด็จมอบ ส าหรับกล้วยไม้ดังกล่าวได้มีผู้ถวายแด่สมเ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ โดยนายวิเชียร บุญธรรม และ นาย
ชาญชัย จันทน์หอม ได้รวบรวมเพาะปลูกพันธ์ุ
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้มาอย่างยาวนานร่วม 30 ปี ใน

พ้ืนที่สวนผลไม้ จ านวน 25 ามไร่ ทั้งสองท่าน มีคว
ประสงค์ถวายกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เป็น
จ านวน 127 สกุล (genus) 810 ชนิด (species)  
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
การติดต้ังอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือวัด
สภาพแวดล้อม 

4. จัดท าเอกสารสรุปผล
การบริหารจัดการสวน
แหล่งรวบรวมกล้วยไม้
ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน 

รายละเอียดตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
ที่จัดถวาย ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรม
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตาม
แนวนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของกล้วยไม้ตาม
บัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน 
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับวงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทานในรอบปี พัฒนา
และปรับปรุงพันธ์ุกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน
เพ่ือการอนุรักษ์ ศึกษาการขยายพันธ์ุและการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน 
บริหารจัดการสวนแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธ์ุ
แท้พระราชทานให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม 
จัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธ์ุกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน จัดประชุมเพ่ือส่ือสารเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและการ
บริการวิชาการ 
- ด าเนินการคัดแยกกล้วยไม้ที่แห้งตายและจัดเรียง
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

- พืชที่ข้ึนในภาชนะปลูกกล้วยไม้ก าจัดวัช   
- เปล่ียนเคร่ืองปลูกเนื่องจากเคร่ืองปลูกเดิม

เส่ือมสภาพ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
- ประสานานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าด าเนินการ

บริหารจัดการน้ าภายในสวนเพ่ือรอรับสถานการณ์
ภัยแล้ง  

- ปลูกกล้วยไม้ทดแทนกล้วยไม้ที่เสียหายจากปัญหา
ภัยแล้งที่ผ่านมา 

- ด าเนินการจัดซ้ือกล้วยไม้พันธ์ุแท้ เข้ามาทดแทน
กล้วยไม้ที่เสียหาย 
 

  กิจกรรมที่ 6       
การจัดสร้างแหล่ง
รวบรวมพันธ์ุกล้วยไม้
ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทานภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

/  100,000 100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. ส ารวจ ออกแบบผัง 
และจัดท าแผนงานการ
สร้างแหล่งรวบรวมพันธ์ุ
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทานภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้ง
สองพ้ืนที่แล้วเสร็จ 

2. เตรียมต้นพันธ์ุ
เป้าหมาย และ
ด าเนินการปลูกเล้ียงทั้ง
สองพ้ืนที่ตามแผนงาน 

3. ดูแล บ ารุงรักษาต้น
พันธ์ุเป้าหมายให้
เจริญเติบโต 

4. บันทึกการเจริญเติบโต
ในรอบปี 

-  -พ้ืนที่ในบริเวณอุทยานฯ ทั้งหมด 3 ไร่ ส ารวจ
พบต้นไม้ทั้งไม้ยืนต้นและไม้พุ่มทั้งส้ิน 235 ต้น ท า
การติดหมายเลขได้ด าเนินการตัดแต่งและร้ือถอน

ที่แห้เดิมกล้วยไม้ งตายออก  ด าเนินการซ่อมแซม
ม้ที่หลุดร่วงลงมาจากต้นไกล้วยไม้  น าไปอนุบาล

และน ากลับมาปล่อยในพ้ืนที่เหมือนเดิม ท าการ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของพ้ืนที่ในมีความโล่ง 
สะอาด เพ่ือให้การถ่ายเทอากาศ และพ้ืนที่ด้านล่าง
ได้รับแสงมากข้ึน มีการปลูกเล้ียงไม้เล้ือยเพ่ิมเติม
เพ่ือประดับตกแต่งสถานที่ ในส่วนการงานออกแบบ
ได้ด าเนินการส ารวจ จัดท าผังพ้ืนที่ ประกอบไปด้วย
ผัง base plan, planting plan, circulation, 
master plan ภายใต้แนวคิดเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ให้
เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้กล้วยไม้ไทย
และเป็นพ้ืนที่นันทนาการ ส าหรับบุคลากรและ
นักศึกษา  
 
ปัญหา 

- เป็นต้องเร่งระบบน้ าช ารุดเสียหายใช้การไม่ได้ จ า
แก้ไขปัญหาระบบน้ า 

  



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน อพ.สธ.-มจ. งบประมาณ ปี 2559 หน้า 33 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
- ปริมาณแสงไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของ

เป็นต้องตัดแต่งทรงพุ่มของต้นไม้กล้วยไม้ จ า  
  กิจกรรมที่ 7       

การสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์กล้วยไม้
ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน 

/  20,000 20,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. จัดโครงการเผยแพร่
ความรู้สู่นักเรียน 
นักศึกษาที่เป็นสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ 
เป้าหมาย 30 คน 1รุ่น 

2. จัดโครงการเผยแพร่
ความรู้สู่เกษตรกร บุคคล
ทั่วไปที่สนใจเป้าหมาย 
30 คน 1 รุ่น 

- การจัดการอบรมวันที่ 8-9 สิงหาคม 2559  ณ  
อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธ์ุพืชไร่ 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมวันที่ 8 สิงหาคม 2559 
)นักศึกษา(จ านวน 30 คน 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมวันที่ 9 สิงหาคม 2559 
)เกษตรกร และประชาชนทั่วไป( จ านวน 30 คน 
- โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    - ประวัติความเป็นมาของโครงการฯ 
    - การใช้ประโยชน์และคุณค่าของกล้วยไม้ไทย
พันธ์ุแท้ 
    - การเสวนา “เร่ืองเทคนิคการเพาะเล้ียง
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้” 
    - ฝึกปฏิบัติการปลูกกล้วยไม้ด้วยวิธีและเคร่ือง
ปลูกถ่ายที่ถูกต้อง 
    - การประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการฯ  

  

  กิจกรรมที่ 8.1     
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ )เพ่ือ
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานและการ
พัฒนาต่อยอดหัวข้อ
วิจัย และบริการ
วิชาการ( 

/ 
 
 
 

- 
 
 
 

33,800 
 
 
 

27,641 
 
 
 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

- เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

- เพ่ือส่ือสารเผยแพร่ผล
การด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย
และการบริการวิชาการ 

 

- การจัดการประชุมวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงาน
อธิการบดี ช้ัน 5 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 
- ผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน  25 คน 
- โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    - ชมวีดีทัศน์ความเป็นมาของโครงการฯ 
    - การบรรยายพิเศษ เร่ือง “กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน...แนวทางการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน” โดย ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญา
พงษ์ เจริญทรัพย์ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
     - สรุปผลด าเนินงานโครงการฯ โดย อาจารย์ ดร. 

ทิพย์สุดา  ต้ังตระกูล 
    - สรุปผลด าเนินงานและแนวทางการจัดท า
ฐานข้อมูลตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน โดย อาจารย์ วินัย  แสงแก้ว 
    - การประชุมหารือ เร่ือง “แนวทางการต่อยอด
ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการเรียนการ
สอนจากกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน 
    - สรุปและประมวลผลการประชุม 
 

  กิจกรรมที่ 8.2       
การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ)การส ารวจ
และศึกษาชนิด
กล้วยไม้ไทยในแหล่ง
ธรรมชาติ( 

/ - 37,400 14,160 งบประมาณ
แผ่นดิน 

- เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

- เพ่ือส่ือสารเผยแพร่ผล
การด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย
และการบริการวิชาการ 

- เพ่ือศึกษา
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
และชนิดกล้วยไม้ใน
แหล่งธรรมชาติ 

 

 

- การจัดกิจกรรมวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559  
- ผู้เข้าร่วมโครงการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา 
จ านวน  15 คน 
- สถานที่ และกิจกรรม ดังนี้ 
      1.หมู่บ้านอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าฟ้ามุ่ย )ชุมชน
บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่(  
โดย นายวันชัย  อินยม หัวหน้ากลุ่มอนุรักษ์ฯ และ
ชาวบ้านเป็นผู้ให้ความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ 
        - การศึกษาการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ 
ฟ้ามุ่ย และกล้วยไม้ดิน นกคุ้มไฟ  พร้อมทั้งลงมือ
ปฏิบัติ 
        - การศึกษาวิธีการการออกขวดและการปลูก
เล้ียงกล้วยไม้  พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติ 
        - การเดินป่า เพ่ือศึกษาสภาพแวดล้อมที่
กล้วยไม้ ฟ้ามุ่ย และกล้วยไม้ดิน นกคุ้มไฟ อาศัยอยู่ 
รวมทั้งเก็บตัวอย่างกล้วยไม้ เพ่ือน ามาทดลองปลูก
ในพ้ืนที่แหล่งรวบรวมพันธ์ุในอุทยานกล้วยไม้ไทยฯ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และเก็บตัวอย่างดิน เพ่ือน ามา
วิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารต่างๆที่อยู่ในดิน   
      2.สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 
อ าเภอแม่แรม จังหวัดเชียงใหม่ 
โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ให้ความรู้ ดังนี้ 
       - ประวัติความเป็นมาของสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิและภาพรวมของแหล่ง
รวบรวมพันธ์ุกล้วยไม้ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
       - วิธีการปลูกเล้ียงกล้วยไม้ 
       - ชนิดกล้วยไม้หายาก ซ้ึงมีทั้งกล้วยไม้ไทยแท้ 
และกล้วยไม้พันธ์ุผสม 
        - การเดินชมกล้วยไม้ทั้งในโรงเรือน และนอก
โรงเรือน ซ่ึงมีทั้งกล้วยไม้ไทย และต่างประเทศ 
      3. ชุมชนบ้านโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ 
   *** เนื่องจากผู้ดูแลพ้ืนที่ดังกล่าว ติดธุระ เร่งด่วน 
จึงไม่สามารถให้เข้าศึกษาดูงานในพ้ืนที่ได้ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
6 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ เชียงใหม่ 
ชุดโครงการวิจัย
การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี 
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืม
สมุนไพร ชา และสี
ผสมอาหารจากฝาง :  

พืชสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ 

/  940,600   1. สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

2.ทราบองค์ประกอบทาง
เคมีของฝาง ซ่ึงจะน าไปสู่
การวิจัยพัฒนาศักยภาพ
ของฝางให้เกิดแนว
ทางการใช้ประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมและชุมชน
ต่อไป 

3. ได้กระบวนการผลิต
การสกัดน้ าสีจากฝาง 
การบรรจุและการฆ่าเช้ือ 
การเก็บรักษา 
องค์ประกอบทางเคมีใน
ด้านคุณค่าทางอาหาร 
จุลินทรีย์ รวมทั้งการ
ยอมรับของผู้บริโภคเพ่ือ
พัฒนาและประยุกต์ใช้ใน
การผลิตผลิตภัณฑ์น้ า 

   

 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เชียงใหม่ 

การบริหารแผน
งานวิจัย    

/  223,600 223,600 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  จัดประชุมหารือเพ่ือวางแผนการวิจัย ช้ีแจง
ก าหนดและระยะเวลาในการรายงานผลการ
ศึกษาวิจัย การจัดส่งรายงาน การจัดการเร่ือง
เอกสารการเบิกจ่ายต่างๆ รวบรวมความก้าวหน้า
ของแต่ละโครงการวิจัยย่อย เพ่ือจัดส่งให้
มหาวิทยาลัย วางแผนและจัดท าก าหนดการ
ฝึกอบรมเพ่ือเผยแพรความรู้เพ่ือเป็นบริการชุมชน 
ด้านการน าพืชสมุนไพรฝางไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
)ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย( 
ผศ.ดร.วาที คงบรรทัด 
ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 

 



สรุปรายงานผลการด าเนินงาน อพ.สธ.-มจ. งบประมาณ ปี 2559 หน้า 37 
 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ เชียงใหม่ 
โครงการวิจัยย่อย ที่ 1 
การศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี
ของฝาง  

/  248,000  248,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

สมุนไพรพร้อมด่ืมและสี
ผสมอาหารจากฝาง ทาง
เชิงพาณิชย์ต่อไป 

4.ได้กระบวนการผลิตชา
จากแก่นฝาง คุณภาพ
ทางด้านเคมี คุณค่าทาง
โภชนาการ และการ
ยอมรับของผู้บริโภค
ทางด้านประสาทสัมผัส
ต่อผลิตภัณฑ์ชาจากแก่น
ฝาง 

5. การวางแนวทางการ
สร้างอาชีพ และรายได้
ให้กับประชาชน ชุมชน
อ่ืน ๆ อย่างยั่งยืน 

6. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากฝางอย่างครบวงจร  

7. เพ่ือปกปัก รวบรวม 
ปลูกรักษาพันธุกรรมของ
ฝาง รวมทั้งการศึกษา 

-  จากการศึกษาการสกัดสารด้วย Hexane 
สามารถสรุปผลได้ว่า ปริมาณของสารสกัดที่มาก
ที่สุดในส่วนเปลือก คือ เปลือกราก  เปลือกล าต้น
ส่วนที่ 3  เปลือกล าต้นส่วนที่ 2 เปลือกก่ิง และ
เปลือกล าต้นส่วนที่ 1 ตามล าดับ  
-  จากการทดลองเปรียบเทียบปริมาณของสารสกัด
เปลือกด้วย Ethanol ปริมาณของสารสกัดที่มาก
ที่สุดในส่วนเปลือก คือ เปลือกล าต้นส่วนที่ 2  
เปลือกล าต้นส่วนที่ 1 เปลือกล าต้นส่วนที่ 3  
เปลือกราก  และเปลือกก่ิง ตามล าดับ 
-  จากการวิจัยคร้ังนี้พบว่าองค์ประกอบทางเคมีของ
ฝางในส่วนของเปลือก โดยการศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมีเบื้องต้นของสารสกัดส่วน Ethanol ในส่วน
ของเปลือกราก )RBE) พบว่ามีองค์ประกอบของพบ
สารเคมี 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มแอลคาลอยด์  2) แอ
นทราควิโนน 3) คูมาริน 4) สเตอรอล หรือไตรเทอร์
ปีน 5) แอนโทรไซยานิน 6) กลุ่มแทนนินและสารฟี
นอลิค เปลือกก่ิง )BrBE) พบว่ามีองค์ประกอบของ
พบสารเคมี 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มแอลคาลอยด์ 2) คู
มาริน 3) สเตอรอล หรือไตรเทอร์ปีน 4) แอนโทรไซ
ยานิน  5) กลุ่มแทนนินและสารฟีนอลิค  
เม่ือวิเคราะห์ในส่วนของสารสกัดส่วน Hexane 
พบว่าในส่วนเปลือกของทั้งส่วนราก ล าต้น และก่ิง 
มีองค์ประกอบทางเคมีเหมือนกันและมีปริมาณสูง 
คือ Isopropyl linoleate และ )Z)-9-
Octadecenamide ในส่วนเปลือกล าต้น ทั้ง 3 
ส่วน พบว่า ปริมาณองค์ประกอบของสารที่พบในล า
ต้นส่วนล่าง )S1) สูงที่สุด )S1>S2>S3) มี 10 
องค์ประกอบ คือ Cyperene, beta.- 

นางสาวรุ่งทิพย์  กาวารี 
)หัวหน้าโครงการ(  
ดร.ภาวิณี  อารีสีสม  
ดร.นรินทร์  ท้าวแก่นจันทร์ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
        วิจัยต่อยอด และการ

กระตุ้น ส่งเสริมให้ 

นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชน และผู้สนใจได้
ใช้เป็นแบบอย่าง และ
แนวทางในการพัฒนาพืช
ชนิดอ่ืนต่อไป 

Caryophyllene, Caryophyllene Oxide, 
Palmitic Acid/Hexadecanoic acid, 
Octadecanoic acid, Tetradecanal, 
Propanamide, Benzenepropanoic acid และ 
3-methoxy-6-Azaestra-1,3,5(10),6,8-pentaen-
17-one   
ปริมาณองค์ประกอบของสารที่พบในล าต้น
ส่วนกลาง )S2) มี 7 องค์ประกอบ คือ Palmitoyl 
chloride, (Z)-9-Octadecenamide, Isopropyl 
linoleate, 3-ethenyl-Cyclooctene/ 
bicyclo[[7.1.0]dec-2-ene, N,2-dimethyl-N-
nitroso-1-Propanamine และ Friedelan-y-al  
ปริมาณองค์ประกอบของสารที่พบในล าต้นส่วนบน 
)S3) สูงที่สุด )S3>S2>S1) มี 5 องค์ประกอบ คือ 
gamma.-Sitosterol/Clionasterol, 
Lupeol/Fagarsterol และ )5.alpha.)-
Androstan-6-one 

  

 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เชียงใหม่ 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืมสมุนไพรและ
สีผสมอาหารจากฝาง 

/  239,000  

 

239,000  

 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. แก่นฝางมีความช้ืนเฉล่ียร้อยละ 8.32 )มาตรฐาน
แห้ง( และมีค่าวอเตอร์แอคทีวิต้ี )aw) เฉล่ีย 0.47 
2. การศึกษาเวลาที่เหมาะสมส าหรับการสกัดสาร
จากแก่นฝางโดยใช้น้ ากล่ัน )pH 6.00( เปรียบเทียบ
กับน้ าด่ืม )pH 7.21( พบว่า เวลาที่เหมาะสมส าหรับ
ใช้สกัดสารจากแก่นฝาง คือ ที่เวลา 45 นาที เพราะ
ให้ลักษณะสีของสารสกัดที่ใส และให้ค่าการดูดกลืน
แสงได้ค่าสูงสุด คือ 3.584  

ดร. กาญจนา นาคประสม 
)หัวหน้าโครงการวิจัย( 
ดร.เทิดศักด์ิ โทณลักษณ์  
ดร.หยาดฝน ทะนงการกิจ 
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ

* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
         3. เม่ือน าสารสกัดจากแก่นฝางมาทดสอบกับ

สารละลาย pH บัฟเฟอร์ต้ังแต่ pH 1-12 พบว่า 
สารสกัดแก่นฝางมีการเปล่ียนแปลงสีอย่างชัดเจน
เม่ือ pH เพ่ิมข้ึน โดยค่าความยาวคล่ืนสูงสุดในการ
ดูดกลืนแสงของสารสกัดจากแก่นฝางนั้นเปล่ียนไป 
โดยพบว่าตัวอย่างสารสกัดที่ pH 8 ให้ค่าการ
ดูดกลืนแสงได้สูงสุดที่ 2.602 ที่ความยาวคล่ืนสูงสุด 
540 นาโนเมตร 

  

 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เชียงใหม่ 

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชาสมุนไพรจากฝาง 

/  230,000  230,000  งบประมาณ
แผ่นดิน 

จากการทดลองพบว่า อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการ
อบฝางเพ่ือให้ฝางมีความช้ืนไม่เกิน    10 % นั้น 
พบว่าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลาการอบ
ทัง้หมด 12 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ใช้
เวลาการอบทั้งหมด 11 ช่ัวโมง และที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส ใช้เวลาการอบทั้งหมด 8 ช่ัวโมง 
ตามล าดับ จากผลการทดลองที่ได้พบว่าเวลาที่ใช้ใน
การอบจะมีความผกผันกับอุณหภูมิที่ใช้อบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.นรินทร์  ท้าวแก่นจันทร์ 
)หัวหน้าโครงการ(   
ดร.ภาวิณี  อารีศรีสม  
นางสาวรุ่งทิพย์  กาวารี 
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กิจกรรมท่ี 5   กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอ
ขอ 

ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – ชุมพร 

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพรและพ้ืนที่
เช่ือมโยง 

⁄  95,000 95,000 ส านัก
งบประมาณ
เพ่ือการร่วม

สนอง
พระราชด าริ 

อพสท. 

1.  เพ่ือสนองพระราชด าริ
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูล
พันธ์ุพืชในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – ชุมพรและ
พ้ืนที่เช่ือมโยง 

3. เพ่ือจัดท าเว็บไซด์ใช้
เป็นส่ือกลางในการ
แลกเปล่ียนข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติ
และพันธ์ุพืช ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพรและพ้ืนที่
เช่ือมโยง 

4. เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล
พันธ์ุพืชที่พบใน

- รวบรวมข้อมูลพันธ์ุพืช จากพ้ืนที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชภายในมหาวิทยาลัยฯ , ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านก านันเคว็ด ชุมชนวังตะกอ 
อ าเภอหลังสวน , ศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ
สวนลุงนิลและศูนย์การเรียนรู้ตามวิถีจินตนา 1 ไร่
พอเพียง ชุมชนบ้านทอน-อม อ าเภอทุ่งตะโก ,
ชุมชนเกาะพิทักษ์ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าพรุคันธุลี ต าบลคันธุลี 
อ าเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพ่ือจัดท า
ระบบฐานข้อมูล ได้ข้อมูลพันธ์ุพืชทั้งส้ิน 370 ชนิด 
- จัดท าเว็บไซด์ส าหรับใช้เป็นส่ือกลางในการ
รวบรวม แลกเปล่ียนและเผยแพร่ข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติและพันธ์ุพืช ระหว่างเครือข่าย
จากภูผาสู่มหานทีจังหวัดชุมพรและมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – ชุมพร ภายใต้โดเมนเนม ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
)http://www.rspg.chumphon.mju.ac.th)  

 

อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชัย  

http://www.rspg.chumphon.mju.ac.th/
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล /หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอ
ขอ 

ใช้จริง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพรและพ้ืนที่
เช่ือมโยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีผู้เข้าชมหน้าเว็บไซด์หลัก จ านวนทั้งส้ิน 
1,157 คร้ัง )ณ วันที่ 6 กันยาน 2559( 

 
- จัดฝึกอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน
เพ่ือให้เกิดการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 4 
กันยายน 2559  มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งส้ิน 30 ราย 

ตัวชี้วัด
กิจกรรม / 
โครงการ 

เป้าหมา
ย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

จ านวนผู้เข้าชม
เว็บไซด์ 

300 คร้ัง 1,157 คร้ัง 
)ณวันที่ 6 
กย.59 

ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้า
ชมเว็บไซด์ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

ร้อยละ 
80 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนข้อมูลที่
อยู่ในระบบ
ฐานข้อมูล 

300 
รายการ 

370 
รายการ 
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กิจกรรมท่ี 8   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอ
ขอ 

ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ -ชุมพร  

โครงการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากพืช
สมุนไพรในพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช จังหวัด
ชุมพร 

/  81,200 81,200 งบประมาณ
แผ่นดิน (มหา
วิทยาลัยแม่โจ้ 
» 
มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ -ชุมพร)  

1. ศึกษาบริบทและ
ศักยภาพการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินตามความคิดเห็น
ของชุมชนเพ่ือพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2.สร้างขีดความสามารถ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนและถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ชุมชน เพ่ือ
เพ่ิมความหลากหลายและ
สร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง
โดยใช้วัตถุดิบภายในพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และใน
พ้ืนที่เครือข่ายการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จังหวัดชุมพร 

ผลผลิตที่ 1 สมาชิกชุมชนเครือข่ายได้รับความรู้
การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรไปใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างย่ังยืน 

1. จัดฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ และสาธิต 
ทดลองการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
"เสม็ดขาว” เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

2. จัดฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ และสาธิต 
ทดลองการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
“ขม้ินชัน” เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

3. จัดฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ และสาธิต 
ทดลองการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
"ปลาไหลเผือก” เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4. จัดฝึกอบรมบรรยายให้ความรู้ และสาธิต 
ทดลองการพัฒนาการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 “ผักบุ้งทะเล” เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 

2. กลุ่มชุมชนสมาชิกฯ ได้รับการถ่ายทอด
เทคโนโลยี จ านวน 10 คน 

3. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเพ่ือความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเกิดผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ จ านวน 4 ผลิตภัณฑ์ 

ดร.ชรินทร  ศรีวิฑูรย์  
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ล าดับที่ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การ
ด าเนินงาน 
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

ม ี ไม่มี เสนอ
ขอ 

ใช้จริง 

4. เยาวชน และบุคคลสนใจทั่วไป จ านวน 20 
คน 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 
ผลผลิตที่ 2 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สมาชิก
ชุมชนเครือข่ายเพื่อน าไปขยายผลสู่การ
พัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรได้ 

1. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 90 

คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 50 เล่ม 
 

 


