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     (ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2561  
ภายใต้แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2564) 
หน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
F1A1 1. ระบบฐานข้อมูลบัญชีกล้วยไม้

ไทยพันธ์ุแท้พระราชทานในพ้ืนท่ี
จังหวัดเชียงใหม่ 
(เสนอของบวิจัย มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ปี 2561) 

1. สวนนายนายวิเชียร บุญธรรม 
บ้านเลขท่ี 208 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย 
หมู่ 1 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. สวนนายชาญชัย จันทน์หอม 
บ้านเลขท่ี 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
3. อุทยานกล้วยไม้ฯ ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

50,000 1. จ านวนหมายเลขต้น ไม้ (Host) ท่ี
กล้วยไม้อาศัยอยู่ 100% 
2. จ านวนหมายเลขต้น/กอของ
กล้วยไม้ 60% 
3. ลักษณะอ้างอิง 
  - ค าบรรยายเน้นลักษณะท่ีส าคัญ
และลักษณะท่ีมองเห็นยากด้วยตา
เปล่า30% 
4. คลังภาพ 
  - ภาพถ่ายแบบแยกส่วนมี scale 
30%  
  - ภาพวาด 30% 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิทยา
เขตเชียงใหม่ 

ดร. ภรต รัตนปิณฑะ 
อ.วัชรินทร์ สาระไชย 
 
  

 รวม  1  โครงการ      
F1A2 1.การส ารวจและจัดสร้างแหล่ง

เก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ใน
พ้ืนท่ีป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 

พ้ืนท่ีป่าชายหาด โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

200,000 1 แห่ง ม.แม่โจ้-ชุมพร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใต้แผนงาน “โครงการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์พ้ืนท่ีป่าชายหาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” 
(ดร.มัลลิกา) 
องค์การบริหารส่วนต าบลละแม 
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

F1A2 2.โครงการส ารวจ และรวบรวม
พันธ์ุพืชและสัตว์ทะเลเพ่ือจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาทาง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 399,400 พันธ์ุพืชและสัตว์ทะเล กว่า 100 ชนิด
ต่อปี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายวีรชัย  เพชรสุทธ์ิ 
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝ่ังอ่าวไทยตอนกลาง 



ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หน้า 2 

กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2564) 
หน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
ทะเลในพ้ืนท่ีอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

F1A2 3.การเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร
ท้องถ่ินในรูปเมล็ด ผล ก่ิง หัว ราก
เพ่ือน ามาเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือไว้
ศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 90,000 บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่
โจ้-ชุมพร  ผู้น าหมู่บ้าน เกษตรกร 
และ 
ชาวบ้านในชุมชน ต าบลละแม อ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นางณิชาพล บัวทอง   

F1A2 4. การตรวจสอบความถูกต้องของ
ชนิดกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน โดยใช้ 
เคร่ืองหมายโมเลกุล RAPD-SCAR 
และ วิธี Barcode DNA-High 
Resolution Melting (Bar-HRM) 

1. สวนนายนายวิเชียร บุญธรรม 
บ้านเลขท่ี 208 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย 
หมู่ 1 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. สวนนายชาญชัย จันทน์หอม 
บ้านเลขท่ี 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

350,000 1 เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2. เพ่ือตรวจสอบความหลากหลาย 
และระบุสายพันธ์ุกล้วยไม้ในสวน
พระราชทานโดยใช้วิธี Barcode 
DNA-High Resolution Melting 
(Bar-HRM) ร่วมกับ High annealing 
temperature-random amplified 
polymorphic DNA (HAT-RAPD) 
marker 
3.  เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลร่วมกับ
ลักษณะสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ใน
สวนพระราชทาน 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช 
ดร.รัฐพร  จันทร์เดช 

F1A2 5. การศึกษาวิเคราะห์คุณภาพดิน
และธาตุอาหารพืชในพ้ืนท่ีปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 

พ้ืนท่ีศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่
เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

110,000 1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
ดร. วาสนา วิรุษณ์รัตน์ 
อ. จักรพงษ์ ไชยวงศ์ 
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กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2564) 
หน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
2. เพ่ือประเมินคุณภาพของดินในพ้ืนท่ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
3. เพ่ือวางแผนจัดการพ้ืนท่ีให้
เหมาะสมกับกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

F1A2 6. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมใน
การเก็บเมล็ดพันธ์ุกล้วยไม้ไทย
พันธ์ุแท้เอ้ืองผ้ึง (Dendrobium 
chrysotoxum Lindl.) และนก
คุ้มไฟ (Anoectochilus 
burmanicus Rolfe)   เพ่ือพัฒนา
สู่รูปแบบของธนาคารเมล็ดพันธ์ุ
กล้วยไม้ 
(เสนอของบวิจัย มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ปี 2561) 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2.บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

350,000 1.เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2.เพ่ือศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมต่อการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุกล้วยไม้เอ้ืองค า 
และนกคุ้มไฟ ให้มีอายุท่ียาวนาน 
3. เพ่ือการอนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้ไทย
แท้ท่ีมีคุณสมบัติเป็นยาสมุนไพร ท่ี
ก าลังอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ุและใช้
เป็นแหล่งพันธุกรรมส าหรับต่อยอดใน
การพัฒนาพันธ์ุในอนาคต 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
อดิศักด์ิ การพ่ึงตน 
พีราดา แก้วประภาทองค า 
สันติ วัฒนฐานะ 

 รวม  6  โครงการ      
F1A3 1.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมปลา

ดุกล าพัน 
อาคารปฏิบัติการประมงน้ าจืด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร  

50,000.- 1. ลูกปลาดุกล าพัน 2,000 ตัว ต่อปี 
2. บ่ออนุบาล 1 บ่อ ขนาดบ่อละ 100 
ตารางเมตร ต่อปี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายกฤษฎ์ิ  พลไทย และคณะ 

F1A3 2.เพาะขยายพันธ์ุผักพูม  พ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร  จ านวน 30 ไร่ 

50,000 500 ต้น 
(ขยายพันธ์ุปรกติ) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
รับผิดชอบโครงการ 
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กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2564) 
หน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
F1A3 3.การขยายพันธ์ุสมุนไพร

ปลาไหลเผือกเพ่ือการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ในการเพาะเล้ียงสัตว์
น้ า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 150,000 ฐานการเรียนรู้การเพาะเล้ียงสัตว์น้ า
จืด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ
พ้ืนท่ีใกล้เคียงในชุมชน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายกฤษฎ์ิ  พลไทย, ดร.บุญ
ศิลป์  จิตตะประพันธ์  
ว่าท่ี ร.ต.ขจรรักษ์  พู่พัฒนศิลป์  
 

F1A3 4.โครงการเพาะขยายพันธ์ุปะการัง
น้ าต้ืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

-  พ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
-  อาคารปฏิบัติการเพาะฟักและประมง
ทะเล มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

397,400 กลุ่มเป้าหมาย 
- อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
- ประชาชนในท้องถ่ินโดยรอบ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย 
- พ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และ
แหล่งน้ าภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยา ลัยแม่
โจ้-ชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อาจารย์วีรชัย  เพชรสุทธ์ิ 
และคณะ 

 รวม  4 โครงการ      
F2A4 1.การอนุรักษ์พันธุกรรม และ

รวบรวมสายพันธ์ุข้าวใช้น้ าน้อยใน
พ้ืนท่ีภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 200,000 5 ชนิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์ 

F2A4 2.การใช้ประโยชน์ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปลาไหลเผือกในเชิง
พาณิชย์ 

แม่โจ้-ชุมพร 100,000 พัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาไหลเผือกให้
ได้มาตรฐาน (GMP) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย 
“การศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมี รวบรวมอนุรักษ์ เรียนรู้ 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ปลาไหลเผือก” 
(ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์) 
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กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2564) 
หน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
F2A4 3.ศูนย์เรียนรู้ชันโรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 100,000 ศูนย์เรียนรู้ชันโรงครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 

รับผิดชอบโครงการ 
F2A4 4.การศึกษาและพัฒนาขนุนพันธ์ุ

ละแมเพ่ือเป็นส่ิงบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  70,000 500 ต้น 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ชลดรงค์ ทองสง 

F2A4 5.การศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ 
และจีโนไทป์ เพ่ือพิสูจน์สายพันธ์ุ 
และพัฒนาสายพันธ์ุของจุลินทรีย์
ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 

พ้ืนท่ีป่าชายหาด โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

200,000 5 ชนิด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ภายใต้แผนงาน “โครงการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
จากจุลินทรีย์พ้ืนท่ีป่าชายหาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร” 
(ดร.มัลลิกา) 

F2A4 6.การศึกษาสายพันธ์ุ
ปลาไหลเผือกในพ้ืนท่ีป่าชายหาด 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับสารส าคัญโดย
การจัดกลุ่มพันธุกรรม  
 

พ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ฯมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร  จ านวน 30 ไร่ 

150,000 เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย 
ชุมชน โรงเรียน องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และหน่วยงานภาครัฐท่ี
เก่ียวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและ
เป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 

F2A4 7.การส ารวจความหลายหลาย 
และการใช้ประโยชน์ถ่ัวลอด ใน
พ้ืนท่ีลุ่มน้ าต๋อมตอนบน 
 

- พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
- ชุมชนตอนบนลุ่มน้ าแม่ต๋อม อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

250,000 - เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่บนลุ่มน้ าแม่
ต๋อมตอนบน 
- ผู้น าชุมชนและสมาชิกในชุมชน 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัด
เชียงใหม่ 

อ.ดร.ผานิตย์  นาขยัน 
อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ 
อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย 
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
 อ.ดร.ทิพย์สุดา  ต้ังตระกูล 

F2A4 8. การปลูกเล้ียงกล้วยไม้สมุนไพร
นกคุ้มไฟ (Anoectochilus 
burmanicus) โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และการ
ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน บ้านปง
ไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

15,000 1. ได้องค์ความรู้ด้านการเจริญเติบโต
ในสภาพท่ีเหมาะสมตามธรรมชาติของ
กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ  ในพ้ืนท่ีปง
ไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ได้องค์ความรู้ด้านวัสดุปลูกท่ี
เหมาะสมในการปลูกเล้ียงกล้วยไม้

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี 
 

ปรมินทร์ นาระทะ 
สันติ วัฒนฐานะ 
ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
วรเดช ดัสดีสอง 
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กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
สมุนไพรนกคุ้มไฟ (Anoectochilus 
burmanicus) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างย่ังยืน บ้านปงไคร้ 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

F2A4 9.การศึกษาพืชสมุนไพรใน
วรรณกรรมค่าวล้านนา 

มูลนิธิสืบสานล้านนา  35 ถนน
รัตนโกสินทร์  ต าบลวัดเกต  อ าเภอเมือง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

304,600 แปลวรรณกรรมค่าวล้านนา  ฉบับ
อักษรล้านนาออกมาเป็นอักษรไทย  
จ านวน  
15 เร่ือง  และคัดรายช่ือพืชท่ีปรากฏ
ในวรรณกรรมออกมาเพ่ือตรวจสอบ 

หลักสูตรวิทยาการสมุนไพร 
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นายวินัย แสงแก้ว  
ดร. วาริน สุทน  
นายเมธี   วงค์หนัก  
นายยุทธการ   ขันชัย  
นายพงศธร   บัวค าปัน  

F2A4 10. การอนุรักษ์ความหลากหลาย
พืชท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 108,000 -  เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายพืช
ท้องถ่ิน 
-  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอด
งานวิชาการด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สู่ชุมชน 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

ผศ.ดร. ธนากร ลัทธ์ิถีระสุวรรณ  
ผศ.ดร. วรรณา  มังกิตะ  
อ.ดร.อารีกมล  ต.ไชยสุวรรณ 
อาจารย์พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ 
อาจารย์ลักขณา  พันธ์ุแสนศรี 
ผศ.ดร. ณัฐพร  จันทร์ฉาย  

F2A4 11. การศึกษาวิธีการยืดอายุการ
เก็บรักษาเมล็ดผักหวานป่า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
ชุมชนบ้านแม่ทราย ต.แม่ทราย อ.ร้อง
กวาง ชุมชนบ้านน้ าพุน้อย ต.ห้วยโรง อ.
ร้องกวาง ชุมชนบ้านบุญแจ่ม ต.น้ าเลา 
อ.ร้องกวาง  

282,000 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ท่ีสนใจ 
รวมท้ังส้ิน 120 คน 

 ผศ.ดร. วรรณา  มังกิตะ 
ผศ.ดร. ธนากร ลัทธ์ิถีระสุวรรณ 
ดร. พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ 
ดร.อารีกมล  ต.ไชยสุวรรณ 
อาจารย์ ลักขณา  พันธ์ุแสนศรี 
ผศ.ดร. ณัฐพร  จันทร์ฉาย 

F2A4 12. การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. สวนนายนายวิเชียร บุญธรรม 
บ้านเลขท่ี 208 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย 

1,340,000 1. สนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของกล้วยไม้

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.ทิพย์สุดา  ต้ังตระกูล และ
คณะ 
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กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
หมู่ 1 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 
3. สวนนายชาญชัย จันทน์หอม 
บ้านเลขท่ี 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน  
2.1) การจัดท าแผนผังและแผนท่ี
ประจ าต าแหน่งกล้วยไม้  
2.2) การจัดท ารหัสประจ าต้นกล้วยไม้
และการจัดจ าแนก 
3. ศึกษาลักษณะทางฤกษศาสตร์และ
ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวงชีวิตและการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน 
3.1) ลักษณะสัณฐานวิทยาและการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทานในรอบปี 
3.2) จ านวนโครโมโซม 
3.3) ความสามารถในการผสมตัวเอง
และการผสมข้าม 
3.4) อัตราความมีชีวิตของเมล็ด 
3.5) ธนาคารเมล็ดพันธ์ุกล้วยไม้ 
(Orchid Seed Bank) เพ่ือการ
อนุรักษ์ 
4. ศึกษาการขยายพันธ์ุและการ
เพาะเล้ียงเนื้อเย่ือกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน 
5. ศึกษาองค์ประกอบของสารเคมีใน
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน 
6. การบริหารจัดการสวนแหล่ง
รวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน  
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กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2564) 
หน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
6.1) การดูแลต้นไม้ท่ีอยู่อาศัยของต้น
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน 
6.2) การจัดภูมิทัศน์ท่ีเหมาะสมในการ
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้
พระราชทาน 
7. การจัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธ์ุ
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
7.1) อุทยานกล้วยไม้เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
7.2) สวนป่าบุญศรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
8. การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
กล้วยไม้ไทยพันธ์ุแท้พระราชทาน 
8.1) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่
นักเรียน/นักศึกษาท่ีเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์  
8.2) จัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่
เกษตรกร บุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ 

 รวม 12 โครงการ      
F2A5 1.โครงการสร้างฐานเรียนรู้การ 

ปลูกพืชมะเก๋ียง พืชอนุรักษ์ 
อ่ืนๆ และพืชหายากใกล้สูญ 
พันธ์ุในท้องถ่ิน  
ภายใต้โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ 
ราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

ฐานเรียนรู้การปลูกพืชมะเก๋ียง พืช 
อนุรักษ์อ่ืนๆ และพืชหายากใกล้สูญพันธ์ุ 
ในท้องถ่ิน  สาขาเทคโนโลยี 
การผลิตพืช  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

418,400 ฐานเรียนรู้การปลูกพืชอนุรักษ์และพืช 
มะเก๋ียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยแม่
โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ           
ดร.รัฐพงศ์  ปกแก้ว                                                      
นายอนุกูล  จันทร์แก้ว                                 
นายธวัชชัย  ชัยธวัชวิถี                                  
นายกิติพงษ์  วุฒิญาณ    
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กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2564) 
หน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
F2A5 2. การศึกษารวบรวมองค์ความรู้

ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้(ดอก
เอ้ือง) ท่ีปรากฏในพิธีกรรม ความ
เช่ือในวัฒนธรรมล้านนา  
 

เขตพ้ืนท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 200,200 1 เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกับดอก
กล้วยไม้(ดอกเอ้ือง) ท่ีปรากฏใน
พิธีกรรม ความเช่ือในวัฒนธรรม
ล้านนา 
3 เพ่ือน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปพัฒนา
ในรูปแบบของมรดกทางวัฒนธรรม
ล้านนา 

คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นายฐาปกรณ์  เครือระยา 

 รวม 2 โครงการ      
F2A6 1. แผนงานพิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  

500,000 1 เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2 เพ่ือเข้าร่วมน าเสนอผลงานในงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการต่างๆ 
3 เพ่ือเผยแพร่ผลงานโดยส่ือต่าง ๆ 
เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสาร
เผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ท่ี
ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
4 เพ่ือด าเนินงานอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นการ
สนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.ทิพย์สุดา  ต้ังตระกูล และ
คณะ 
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กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2564) 
หน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
F2A6 2. ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์ เรียนรู้ภูมิ

ปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้ 
พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาบ้านโปงอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

164,500 1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2. เพ่ือส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม 
และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน และพัฒนาเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้ 
3. เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ส าหรับ
การบริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง 
และผู้รับบริการในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 
3.4 เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้านในระยะต่อไปของ
โครงการ และผู้รับบริการนอก
โครงการ 

คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบส่ิงแวดล้อม
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉายดร.
ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
นายสมใจ ปงหาญ 

 รวม 2 โครงการ      
F3A7 1.ภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการอนุรักษ์

ทรัพยากรป่าไม้ในลุ่มน้ าแม่ต๋อม
ตอนบน อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

-  พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
-  ชุมชนตอนบนลุ่มน้ าแม่ต๋อม อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

160,000 - ชุมชนชาวปกาเกอะญอตอนบนลุ่ม
น้ าแม่ต๋อม 
- ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย 
ดร.ผานิตย์  นาขยัน 
ดร.ปรมินทร์  นาระทะ  
ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
ดร.ทิพย์สุดา  ต้ังตระกูล 
นายประดิษฐ์  เวียงค า  

 รวม 1 โครงการ      
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กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2564) 
หน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
F3A8 1.การพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียนต ารวจชายแดนสวนเพชร 
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

โรงเรียนต ารวจชายแดนสวนเพชร 
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

80,000 พ้ืนท่ีภายในโรงเรียนต ารวจชายแดน
สวนเพชร จ านวน 1 ไร่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ชลดรงค์ ทองสง 

F3A8 2. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

150,000 1 เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2 เพ่ือสมัครเป็นสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และใช้คู่มือการ
ด าเนินงานฯ ตามท่ี อพ. สธ. ก าหนด 
3 เพ่ือรวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถ่ิน 
และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ินของพืช
พรรณ เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง 
มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและน างาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นส่ือ
การเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ  ใช้
ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ 
4 เพ่ือด าเนินงานร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ินและชุมชน ในการ
จัดท าหลักสูตรท้องถ่ินในการส ารวจ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน   
5 ด าเนินการทบทวน และปรับปรุง
การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนท่ีท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี 
อพ.สธ. ก าหนด และน าไปสู่การ

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล และ
คณะ 
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กิจกรร
ม 

ชื่อโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) 
ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลาคม 2559 - 

กันยายน 2564) 
หน่วยงาน 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2561 เป้าหมาย 
ประเมินเพ่ือรับป้ายพระราชทานและ
เกียรติบัตรฯ 
 

F3A8 3. การศึกษาธรรมเนียมวัฒนธรรม
การปฏิบัติท่ีเป็นภูมิปัญญาใน
พิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอ : 
กรณีศึกษาบ้านตุงลอย อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

1. พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ชุมชนบ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 

150,000 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการ
ปฏิบัติตามธรรมเนียมวัฒนธรรม ท่ี
เป็นพิธีกรรมของชุมชนชาวปกา
เกอะญอ บ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ  
ผศ.ดร.ปฏิภาณ  สุทธิกุลบุตร  
อ.ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล  
อ.ดร.รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย    
อ.ดร.ผานิตย์  นาขยัน            

 
 

รวม  3  โครงการ      

 
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 
 


