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

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท)  

ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 
หมายเหตุ 

2559 เป้าหมาย  
F1A1 1. "MR.GUARD" การ์ดอาสาปกปักพันธุกรรมพืชป่าชายหาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

 
147,500 

 
 

1. ได้เครือข่าย MR.GUARD อาสาในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร โดยสามารถเป็นที่ปรึกษา
กลุ่มและพ่ีเล้ียงในท้องถ่ินจังหวัดชุมพร 
2. เยาวชนจิตมีสา นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถ่ิน ช่วยอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในป่ าชายหาด 
3. ผู้เข้ารับการฝึ กอบรมทราบถึงหลักการและข้ันตอนการจัดการระบบอนุรักษ์
ปกปักษ์พันธุกรรมพืชและสามารถถ่ายทอดความรู้ระบบอนุรักษ์ปกปักษ์
พันธุกรรมพืชแก่ผู้อ่ืนได้ 

ดร.สุทธิรักษ์  
 
 

รวม  1 โครงการ   147,500     
F1A2 1. โครงการ การส ารวจและอนุรักษ์จุลินทรีย์ในพ้ืนที่ป่า

ชายหาด จังหวัดชุมพร 
ป่าชายหาด ต.ละแม 145,000 1. ทราบถึงชนิดจุลินทรีย์ในพ้ืนป่ าชายหาด จังหวัดชุมพร 

2. ได้ฐานแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์ เพ่ือการศึกษาและวิจัยในพ้ืนที่ป่าชายหาด จังหวัด
ชุมพร 
3.ทราบถึงแหล่งที่มาของจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ธรรมชาติ เพ่ือนา ไปสู่การป้ องกัน
รักษาไม่ให้จุลินทรีย์สูญหาย และการน า จุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในทาง
การเกษตร 

ดร.สุทธิรักษ์ 

รวม  1  โครงการ   145,000     
F1A3 1. ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน

แม่โจ้ 
แปลง 3 ป่าบ้านโปง 471,300 1. ได้ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้ ส าหรับ

การศึกษาเรียนรู้ของประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบน 
2. ได้แหล่งพันธุกรรมพืชสมุนไพร ส าหรับบริการเกษตรกร หมอยาพ้ืนบ้าน 
นักวิชาการ และประชาชนในเขตภาคเหนือตอนบนได้อย่างพอเพียง เพ่ือการใช้
ประโยชน์ด้านการวิจัย ด้านการผลิต และด้านอ่ืนๆ 
3. ช่วยปลูกจิตส านึกแก่ นักเรียน นักศึกษา และผู้เก่ียวข้องให้ช่วยกันอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสมุนไพรให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และไม่ให้สูญหายไปจาก
แผ่นดิน 

อ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
(คณะสถาปัตย์ฯ) 

F1A3 2. งานธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) : ชุมชนปลูก
รักษาพันธุกรรมพืชอาหารภายในครัวเรือนและชุมชน 

พ้ืนที่ในเขตเทศบาลป่าไผ่ และ
แม่โจ้ 

294,200 
 

1. ผู้น าหมู่บ้าน เกษตรกร และชาวบ้านในชุมชนบ้านโปง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่มีองค์ความรู้เร่ืองการสร้างแหล่งผลิตอาหาร และพืช
สมุนไพรตามธรรมชาติให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน และสามารถถ่ายทอดความรู้นี้สู่ผู้อ่ืนได้ 
2. ได้แหล่งพันธุกรรม (Food Bank) พืชอาหาร และพืชสมุนไพร ในพ้ืนที่ รวมถึง
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอ่ืน ๆ 

ดร.ทิพย์สุดา  
ผศ.ดร.เยาวนิตย์  
ดร.สันติ วัฒนะฐานะ (QSBG) 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท)  

ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 
หมายเหตุ 

2559 เป้าหมาย  
3 .ช่วยปลูกจิตส านึกแก่ ชุมชน และผู้เก่ียวข้องให้ช่วยกันอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อาหาร และพืชสมุนไพรเพ่ืออยู่คู่ชุมชนตลอดไป 

F1A3 3. โครงการพัฒนา  ปรับปรุง  ดูแลรักษาแปลงปลูกมะเก๋ียง
และแปลงปลูกพืชอนุรักษ์อ่ืนๆ 

แปลงปลูกมะเก๋ียง 20 ไร่ แม่
โจ้-แพร่ 

   196,200 1. ผู้เข้าร่วมอบรมใช้ประโยชน์จากแปลงอนุรักษ์และศึกษาการพัฒนาพืชมะเก๋ียง  
ในสภาพพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
2. นักอนุรักษ์ ส่ือมวลชนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้พืชอนุรักษ์  สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และรักษาพืชใกล้สูญพันธ์ุในท้องถ่ินจังหวัดแพร่ 
3. นักศึกษาและประชานทั่วไปที่สนใจ ใช้แปลงสาธิตในด้านการศึกษาค้นคว้า 
การพัฒนา การทดลอง การวิจัย  การบริการวิชาการ  งานการเรียนการสอน ของ
ต่อไป 

ผศ.ชูชีพ   ชีพอุดม และคณะ 

F1A3 4. จัดท าสวนเรียกนก พ้ืนที่สวนหย่อมหน้าอาคารแม่
โจ้  80 ปี ม. แม่โจ้- ชุมพร 

36,400 1. สามารถมีแหล่งอาหารและแหล่งอาศัยของนกในพ้ืนที่ธรรมชาติภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
2. สามารถมีแหล่งนันทนาการที่ส าคัญของนักศึกษาและประชาชนโดยทั่วไปเพ่ือ
การพักผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งดูนกที่ส าคัญได้ในอนาคต 

ผศ.ชลดรงค์ ทองสง 

F1A3 5. จัดท าแปลงรวบรวมสายพันธ์ุหยีทะเล ชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพร 

53,100 1. สามารถมีแปลงต้นหยีทะเลสายพันธ์ุต่างๆเพ่ือการศึกษาวิจัยในระยะยาวได้ 
2. สามารถเกิดโครงการวิจัยในแปลงรวบรวมสายพันธ์ุหยีทะเลข้ึนอย่าต่อเนื่อง 

ผศ.ชลดรงค์ ทองสง 

F1A3 6. โครงการเพาะขยายพันธ์ุปลากัดท้องถ่ินเพ่ือปล่อยเสริมใน
พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 53,000 1. เกิดการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ปลากัดสายพันธ์ุท้องถ่ินในแหล่งน้ าของพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยรอบ 
2. สามารถใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการศึกษาวิจัยความหลากหลายของชนิดพันธ์ุปลา
ในโอกาสต่อไป 
3. เป็นการให้ความรู้กับประชาชนในท้องถ่ิน รวมทั้งเป็นการปลูกจิตส านึกในการ
รัก หวงแหน ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ปลากัดท้องถ่ิน) ที่มีอยู่ใน
ชุมชนของตนเอง 

อ.วีระชีย เพชรสุทธ์ิ 

F1A3 7. เล้ียงผ้ึงโพรงไทยในป่าโครงการพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
 
 

134,600 1 เพ่ิมจ านวนประชากรผ้ึงโพรงไทยในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
2 ทราบถึงแหล่งพืชอาหารของผ้ึง เพ่ือจะได้อนุรักษ์และเพ่ิมจ านวนให้มากข้ึน 
3 มีสารคดีให้ความรู้แก่ เกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึง นักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไป ได้มีความรู้ด้านการเล้ียงผ้ึง และเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์   

F1A3 8. การสร้างป่ากระถินณรงค์ปรับปรุงดินทราย  ในพ้ินที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 58,500 1. เพ่ิมพ้ืนที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
2. ปรับปรุงคุณภาพดินทรายภายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ 

ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท)  

ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 
หมายเหตุ 

2559 เป้าหมาย  
3. มีแผ่นพับและวีดีโอ ส่งเสริมการปลูกกระถินณรงค์ เพ่ือรณรงค์ให้เข้าใจในการ
ใช้ประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รวม  8  โครงการ   1,297,300     
F2A4 1. อนุรักษ์พันธุกรรมปลาดุกล าพัน ฐานการเรียนรู้การเพาะเล้ียงน้ า

จืดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 
149,500 1 สามารถรวบรวมสายพันธ์ุปลาดุกล าพันจากแหล่งต่างๆเพ่ือการศึกษาวิจัยและ

พัฒนาการเพาะเล้ียงในระบบเพ่ืออนุรักษ์ไว้ซ่ึงพันธุกรรมปลาดุกล าพันได้ส าเร็จ 
2 เป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ในด้านศักยภาพการ
เพาะเล้ียง การอนุรักษ์พันธุกรรม ตลอดจนเป็นที่พ่ึงของชุมชนต่อไป 

นายกฤต พลไทย 

F2A4 2. ศึกษาและพัฒนาการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อปลาไหลเผือก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 90,000 1. เป้าหมาย นักวิจัย เพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้ในการวิจัย บริการความรู้แก่
ประชาชนคร้ังต่อไป 
2. เป้าหมาย เกษตรกรที่สนใจปลูกต้นปลาไหลเผือก ให้มีต้นกล้าปลาไหลเผือกาที่
ได้จากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในการขยายพันธ์ุ 
3. เป้าหมาย เพ่ือเสริมรายได้ และมีความรู้จากต้นปลาไหลเผือกที่ได้จากการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อในการขยายพันธ์ุอย่างอย่างถูกวิธี 

นางณิชาพล  แก้วชฏา 

F2A4 3. การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ความม่ันคง
ทางอาหาร จังหวัดชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 916,400 
 

เส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบวงรอบ ควบคู่กับการเช่ือมโยงเส้นทางอาหาร
ประจ าท้องถ่ิน ตามระดับศักยภาพและกิจกรรมที่มีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
ภายในจังหวัดชุมพร และแหล่งท่องเที่ยวเช่ือมโยง จังหวัดใกล้เคียง โดย
กระบวนการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการกระตุ้นการผลิต 
การซ้ือ ขาย หรือแลกเปล่ียน ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ระหว่างชุมชนสมาชิก ฯ 
และให้สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร เป็นหน่วยงานกลางในการ
กระจายสินค้าและผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้พ้ืนที่ของชุมชนเมือง
อย่างกลุ่มรฤกษ์หลังสวน อ าเภอหลังสวน และศูนย์เรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชด าริ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชุมพร ซ่ึงผลจากการด าเนินงานภายในโครงการฯ ดังกล่าว มีส่วนช่วยให้
เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับท้องถ่ิน และการส่งต่อนักท่องเที่ยวระหว่างชุมชน
สมาชิกและสร้างคุณค่าให้กับวัตถุดิบส าหรับการปรุงอาหารประจ าท้องถ่ินนั้นๆ 
ผ่านการน าเสนอในรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งผลสู่การสร้างความม่ันคง
ทางอาหาร โดยหน่วยงานภาคประชาชนที่มีการขับเคล่ือนอย่างเป็นรูปธรรม 
ภายใต้ “สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพร” 

นายอ านาจ รักษาพล และคณะ    

F2A4 4. โครงการส ารวจพันธ์ุพืชป่าชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร ผลผลิต พันธ์ุไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและการใช้
ประโยชน์ของชุมชน 
ภายใต้ “แผนการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่เช่ือมโยง” 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 83,400 1 สามารถจ าแนกพันธ์ุพืชชนิดต่างๆ ในพ้ืนที่ป่าชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
2 สามารถรวบรวมพันธ์พืชในท้องถ่ินและพืชในพ้ืนที่ใกล้เคียงและหายากเพ่ือ
ขยายพันธ์ุให้มีจ านวนที่เพ่ิมข้ึนได้ 
3 สามารถสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้ของป่าชายหาดเพ่ือการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน 

นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท)  

ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 
หมายเหตุ 

2559 เป้าหมาย  
F2A4 5. โครงการการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่เช่ือมโยง 
ภายใต้ “แผนการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่เช่ือมโยง” 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 115,000 สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ด้วยการน้อมน า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายในแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและ
พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้แก่นักศึกษา บุคคลากร ประชาชนภายในท้องถ่ิน และบุคคลทั่วไป ซ่ึงคาดว่า
ประโยชน์เหล่านี้จะสามารถขยายผลสู่การน ากลับไปใช้ที่บ้าน และในชีวิตประจ า
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

นายอ านาจ รักษาพล 

F2A4 6. โครงการ เสม็ดขาว (Melaleuca cajuputi Powell) กับ
การใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ 
ภายใต้ “แผนการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่เช่ือมโยง” 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 101,400 1. ทราบองค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของน้ ามันหอมระเหยจาก
ใบเสม็ดขาว 
2. มีฐานกานเรียนรู้การผลิตน้ ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรในท้องถ่ิน 
3. ได้ผลิตภัณฑ์จากน้ ามันเสม็ดขาว 2 ชนิด 

นางสาวพัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสด์ิ 

F2A4 7. โครงการการเพ่ิมมูลค่าจากการใช้ประโยชน์จาก
ผักบุ้งทะเล ในพ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งพันธ์ุพืชสมุนไพรป่าชายหาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
ภายใต้ “แผนการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่เช่ือมโยง” 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 101,000 1. ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผักบุ้งทะเลมาใช้ประโยชน์ในทางยา และสามารถเพ่ิม
มูลค่าให้กับพืชท้องถ่ินและนา มาร่างรายได้ 
ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
2. สามารถอนุรักษ์ผักบุ้งทะเลให้อยู่คู่ป่ าชายหาด และประชาชนท้องถ่ินสามารถ
ใช้ประโยชน์จากผักบุ้งทะเลได้ 

ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 

F2A4 8. โครงการการพัฒนาและแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ ามันจาก
ขม้ินชัน ในพ้ืนที่อนุรักษ์แหล่งพันธ์ุพืชสมุนไพรป่าชายหาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
ภายใต้ “แผนการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่เช่ือมโยง” 

 90,000 1. ได้ผลิตภัณฑ์น้ ามันแปรรูปจากขม้ินชัน เพ่ือน า มาใช้ประโยชน์จากโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมสมุนไพรป่าชายหาด เพ่ือพัฒนาให้เป็นสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ 
2. คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์น้ ามันจากขม้ินชัน 
3. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และเห็นคุณค่าจากการใช้ประโยชน์
จากการอนุรักษ์พืชในชุมชน 

ดร. สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 

F2A4 9. โครงการส ารวจพันธ์ุปลาท้องถ่ินในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
ภายใต้ “แผนการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่เช่ือมโยง” 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 73,000 1 ได้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของชนิดพันธ์ุปลาท้องถ่ินที่มีอยู่ในแหล่งน้ าของพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่ใกล้เคียง
โดยรอบ 
2 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายของชนิดพันธ์ุปลาให้ความรู้กับนักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
3 เกิดความรัก ความหวงแหน รู้และเข้าใจถึงความส าคัญของชนิดพันธ์ุปลาที่มีอยู่
ในท้องถ่ิน ซ่ึงจะน าไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพันธ์ุปลาที่มีอยู่
ในท้องถ่ินของตนเอง 

อาจารย์วีรชัย  เพชรสุทธ์ิ 

F2A4 10. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ไทยพันธ์ุ
แท้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ 1,340,000 1. ได้ฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้ส าหรับการศึกษาเรียนรู้ของ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ หรือประชาชนทั่วไป 

อ.ดร.ยุวลี อันพาพรม และคณะ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท)  

ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2559 
หมายเหตุ 

2559 เป้าหมาย  
2. ได้แหล่งพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน และมีการอนุรักษ์
พันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้ เพ่ือประโยชน์ในการท างานวิจัยและการใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ ส าหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และ
สถาบันอ่ืนๆ 
3. ช่วยปลูกจิตส านึกการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติแก่ นักเรียน 
นักศึกษา และผู้ที่สนใจหรือประชาชนทั่วไป 

รวม  10  โครงการ   4,589,200     
F2A5 1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

จังหวัดชุมพร 
ภายใต้ “แผนการพัฒนาเครือข่ายการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และพ้ืนที่เช่ือมโยง” 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 95,000  1. ได้เว็บไซด์ส าหรับใช้เป็นส่ือกลางในการรวบรวม แลกเปล่ียนและเผยแพร่
ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและพันธ์ุพืช ระหว่างเครือข่ายจากภูผาสู่มหานทีจังหวัด
ชุมพรและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 
2. ได้ระบบฐานข้อมูลพันธ์ุพืช จังหวัดชุมพร พร้อมคู่มือการใช้งานระบบ 

อ.อุทัยวรรณ ศรีวิชัย 

รวม  1  โครงการ   95,000     
F3A7 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืช

สมุนไพรในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดชุมพร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร 81,200 1.  ชุมชนในเครือข่ายฯ ได้รับการหนุนเสริมด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2.  กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนในเคร่ืองข่ายฯ สามารถพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนแบบยั่งยืนได้ 

อาจารย์ ดร.ชรินทร   ศรีวิฑูรย์ 

รวม  1  โครงการ   81,200     
 
ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธ์ุพืช  
                                            A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 


