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(ร่าง) กรอบแผนปฏบิัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 

ภายใต้แผนแมบ่ทระยะ 5 ปีทีห่ก (1 ตลุาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2563 เป้าหมาย 

F1A2 1. โครงการอนุรักษ์ รวบรวมพันธุ์ และ
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล 
Sargassum เพื่อการใช้ประโยชน ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 990,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. สร้างแหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์สาหร่ายสี
น้ าตาล 
3. เพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สาหร่ายสี
น้ าตาล 
4. เพื่อจ าแนกพันธกุรรมสาหร่ายสีน้ าตาล 
5 เพื่อสกัดส าคัญจากสาหรา่ยสีน้ าตาลมาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร 
6. เพื่อยกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิด
ต่างๆ จากสาหร่ายสีน้ าตาล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 

 2. ชุดโครงการ  “ต้นจาก”พืชแห่งภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรมกับการอนุรักษณ์
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อยา่งยั่งยืน 
- โครงการ  การเก็บรวมรวม  การเพาะ
ขยายพันธุพ์ืชตระกูลจากและการท า
แปลงรวบรวมพันธุ์พืชตระกูลจาก 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูล
จากอย่างยั่งยืน 
- การส ารวจพืชตระกูลจากและส ารวจ
ชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชตระกูล
จาก 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 1,000,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. ส ารวจและเกบ็รวบพันธุ์ต้นจากทั้งใน
จังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง 
3 ท าแปลงรวบรวมพันธุ์ต้นจากเพื่อ
ประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษ ์ และ
การศึกษาวิจยัในอนาคต 
4 พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากต้นจาก เช่น   

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร อาจารย์ประสาทพร  กออวยชยั 
อาจารย์ฉันทวรรณ เอ้งฉว้น  
อาจารย์วิชชุดา  เอือ้อารี  
อาจารย์ปิยนุช  จันทรัมพร  
คุณทวิช  เต่ียไพบูลย ์
อาจารย์จิระศักดิ์  วิชาสวัสดิ ์
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2563 เป้าหมาย 

 เอทานอล  น้ าส้มสายช ู น้ าตาลกอ้น และใบ
จาก 
5 ศึกษาระบบนิเวศวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป
จากแปลงต้นจากเกิดใหม ่
6 พัฒนากระบวนการเลี้ยงด้วงสาคูโดยใช้ต้น
จากเป็นอาหารและวัสดุเพาะเลี้ยง 
7 เป็นพืชทางเลือกให้เกษตรกรปลูกเพือ่สร้าง
รายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน  และเป็นการ
อนุรักษ์ชายฝั่งจากการกัดเซาะ 

 3. โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม
ของกล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 350,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อรวบรวมและคัดสายพันธุก์ล้วยหอม
ทองในจังหวัดชุมพร 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
กล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร นางสาวปณิดา กันถาด 

 4. ชุดโครงการ การส ารวจและรวบรวม
เพื่อจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการัง
น้ าตื้น (หินละแม) และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยแมโ่จ้-ชุมพร 
- การส ารวจความหลากหลายของหอย
สองฝาและแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรบริเวณชายหาดทะเลหน้า
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร อ.ละแม จ.
ชุมพร 
-  การส ารวจความหลากหลายของชนิด
ปลาทะเลที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 1,062,440 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อส ารวจ รวบรวม และเกบ็รักษา
ทรัพยากรชวีภาพชายฝั่งทะเล อาทิเช่น หอย
มือเสือ หอยสองฝา ปลาเศรษฐกิจในบริเวณ
แนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 
3. เพื่อเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น การ
จัดการ การอนุรักษแ์ละการใช้ประโยชน์จาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร นายวีรชยั  เพชรสุทธิ ์
อาจารย์นาตาล ีอาร ์ใจเย็น 
นายชาญวิทย ์ ขุนทองจันทร์ 
อ.ดร.เชษฐ์  ใจเพชร 
อาจารย์อุทัยวรรณ  ศรีวิชยั 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2563 เป้าหมาย 

บริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หินละแม) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 
- การส ารวจปริมาณและการ
แพร่กระจายของหอยมอืเสือบริเวณแนว
ปะการังน้ าตื้น (หินละแม) มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 
- การใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรชวีภาพชายฝั่งทะเล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 
- การจัดท าระบบฐานข้อมูลทรัพยากร
ชีวภาพชายฝั่งทะเล มหาวิทยาลยัแม่โจ้-
ชุมพร  

ทรัพยากรชวีภาพชายฝั่งทะเลภายใน
โครงการฯ มหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร 
4. เพื่อจัดระบบฐานขอ้มูลทรัพยากรชีวภาพ
ชายฝั่งทะเลบริเวณแนวปะการังน้ าตื้น (หิน
ละแม) ซ่ึงเป็นพื้นที่ภายในโครงการฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร ไว้เป็นที่ศึกษา
เรียนรู้และวิจยัในด้านต่างๆ ต่อไป 

 รวมทั้งหมด 4 โครงการ      
F1A3 1. ศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม

ไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 150,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2  เพื่อปลูกและดูแลไม้ผลที่ได้ท าการ
รวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ผลชนิดต่างๆให้มี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น 
3 . เพื่อศึกษาลกัษณะประจ าพันธุ์ไม้ผลชนิด
ต่างๆได้แก่ มะม่วง  ล าไย ลิ้นจี่  น้อยหน่าส้ม 
4  เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเรียนรู้พันธกุรรมไม้
ผล และศึกษาวิจยัและพัฒนาการใช้
ประโยชน์พันธุกรรมไม้ผลด้านการปรับปรุง
พันธุ ์

ส านักวิจยัและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร ม.แม่โจ้-เชียงใหม ่

นางจิรนันท์  เสนานาญ 

 2. โครงการ การรวบรวมและอนุรักษ์ผัก
พื้นบ้าน (ผกักับลาบ) ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 150,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก

ส านักวิจยัและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร ม.แม่โจ้-เชียงใหม ่

นางสาววัชรินทร์  จันทวรรณ ์



ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 (1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หน้า 4 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2563 เป้าหมาย 

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมผัก
พื้นบ้าน (ผกักับลาบ) และพัฒนาเป็นแหล่ง
รวบรวมอนุรักษ์ผกัพื้นบา้น (ผักกับลาบ) ของ
ภาคเหนือ 
3 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์ เรียนรูภู้มิ
ปัญญาผักพื้นบ้าน (ผกักับลาบ) ส าหรับการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง และผูท้ี่
สนใจ 

 3. โครงการรวบรวมพันธุ์มะนาวพื้นเมือง
และศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 190,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อปลูกและดแูลพันธุ์มะนาวพื้นเมืองที่ได้
ท าการรวบรวมและขยายพันธุ์ให้มีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น 
 3 เพื่อศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของมะนาว
พื้นเมือง 
4 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมเรียนรู้พันธุกรรม
มะนาว และศึกษาวจิัยและพัฒนาการใช้
ประโยชน์พันธุกรรมในด้านการปรับปรุงพันธุ์ 

ส านักวิจยัและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร ม.แม่โจ้-เชียงใหม ่

นางสาวจันทร์เพ็ญ  สะระ 

 รวมทั้งหมด 3 โครงการ      
F2A4 1. ชุดโครงการ การพัฒนาการผลิตและ

การใช้ประโยชนจ์ากกล้วยไม้สมุนไพร
นกคุ้มไฟ (โครงการวิจยั) 
- การศึกษาผลของเช้ือราไมคอร์ไรซาต่อ
การเจริญเติบโตกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้ม
ไฟ (โครงการวิจยั) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 1,750,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2 เพื่อการศึกษาระดับรังสีแกมมาที่เหมาะสม
ต่อการชักน าให้เกิดการกลายพันธุแ์ละ

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 
ผศ.ดร.ปฏิภาณ   สุทธิกุลบุตร 
อ.วินัย แสงแก้ว 
อ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 
อ.ดร.เทิดศักดิ์ โทณลักษณ ์
อ.ดร.รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย 



ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 (1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หน้า 5 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2563 เป้าหมาย 

- การศึกษาชนิดของวัสดุปลูกและระดบั
การพรางแสงที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต ปริมาณผลผลิต และ
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพบาง
ชนิดของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ 
- การชักน าให้เกิดการกลายของกล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟโดยการฉายรังสี
แกมมา  
- สภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารฟลา
โวนอยด์จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ
เพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชส าอาง 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยไม้สมุนไพร
นกคุ้มไฟผงส าเร็จรูปพร้อมดื่ม 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการได้รับรังสีแกมมา 
3 เพื่อส ารวจเชื้อราเอนโดไมคอร์ไรซาในสภา
ธรรมชาติ และศึกษาผลของเช้ือราเอนโดไม
คอร์ไรซาที่มีต่อการเจริญเติบโตและปริมาณ
สารส าคัญของกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟ 
4 การศึกษาชนิดของวัสดุปลูกและระดบัการ
พรางแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 
ปริมาณผลผลิต และปริมาณสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพบางชนิดของกลว้ยไม้สมุนไพรนก
คุ้มไฟ 
5 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด
สารฟลาโวนอยด์จากกล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้ม
ไฟเพื่อการประยุกต์ใช้ในเวชส าอาง 
6 เพือ่ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมใน
กระบวนการสกัด การท าแห้ง ความคงตัว
และอายุการเกบ็รักษาของผลิตภัณฑ์ ฟลาโว
นอยด์ สารประกอบฟีนอลิก และฤทธิ์ตา้น
อนุมูลอิสระเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์กล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟผงส าเร็จรูปพร้อมดื่ม 
 

อ.ดร.ปรมินทร์ นาระทะ 
อ.ดร.กิตติคุณ พระกระจ่าง 
อ.ดร.กาญจนา นาคประสม 
อ.มุกริน หนูคง 
ผศ.ดร.นักรบ นาคประสม 
รุ่งทิพย์ กาวาร ี

 2. โครงการขยายพันธุแ์ละการพัฒนา
โท๊ะอยา่งบูรณาการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 200,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อการขยายพันธุ์ต้นโท๊ะ (การแยกกอ 
การเพาะเมล็ด การตอนกิ่ง และการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ) ในโครงการอนุรกัษ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร ว่าที่ร้อยตร ีขจรรักษ ์พู่พัฒน
ศิลป์ 
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พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้– ชุมพร 
3 เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโท๊ะ 
4 เพื่อถ่ายทอดความรู ้และสร้างความเข้าใจ
การใช้ประโยชนจ์ากโท๊ะอย่างยั่งยืน 

 3. ชุดโครงการ การอนุรักษ์และพัฒนา
ต้นเสม็ดอย่างยั่งยืน 
- สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากใบเสม็ดเพื่อ
เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
ภายใต้ชุดโครงการการอนุรักษแ์ละ
พัฒนาต้นเสม็ดอย่างยั่งยืน 
- การอนุรักษ์พันธุกรรมและขยายพันธุ์
ต้นเสม็ดแดงเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดชุมพร  ภายใต้
ชุดโครงการการอนุรักษ์และพัฒนาต้น
เสม็ดอย่างยั่งยืน 
- การเลี้ยงชันโรงและผึ้งโพรงไทยในป่า
เสม็ดขาวเพื่อการอนุรักษ์และแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร 546,500 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาวธิีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมใน
การฟื้นฟูประชากรต้นเสม็ด 
3. เพื่อพัฒนาสารส าคัญในต้นเสม็ดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและขยายผล
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป 
4. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชนจ์ากผลผลิตของ
ชันโรงในป่าเสม็ดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้ชุมพร ผศ.ชลดรงค์  ทองสง 
นางสาวพัชรินทร์  วิริยะสุข
สวัสดิ ์
นายจิระศักดิ ์วิชาสวัสดิ ์
ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒน
ศิลป์ 

 4. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงทางอาหารและ
เครื่องส าอาง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้แพร ่เฉลิมพระเกียรติ 155,200 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. การใช้ประโยชนจ์ากมะเกี๋ยง และการเพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงทางอาหารและ
เครื่องส าอาง แก่เกษตรผู้สนใจ ในพื้นที่
จังหวัดแพร ่

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้แพร ่เฉลิม
พระเกียรต ิ

นางสาวอิศรา  วัฒนนภาเกษม 
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 5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนกคุ้มไฟ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 150,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อนกคุ้มไฟ ให้กบัเกษตรกรหรือผูส้นใจ
3. เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถน าความรู้ที่
ได้รับไปต่อยอดในการผลิตต้นนกคุ้มไฟเพื่อ 
การค้าได้ 

ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้
ประดับ ม.แม่โจ-้เชียงใหม ่

นางสาววัชราภรณ์  สุขข ี

 6. โครงการรวบรวมและขยายพันธุ์
กล้วยไม้ไทย โดยเทคนิคการเพาะเลีย้ง
เนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษแ์ละใช้เป็นยา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 200,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 มีแหล่งรวบรวมกลว้ยไม้สมุนไพรและ
กล้วยไม้ที่ใช้เป็นยาเพือ่น าไปใช้ประโยชน์ทาง
ยาได้   

ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้
ประดับ ม.แม่โจ-้เชียงใหม ่

นางสาวจุฑามาศ  พิลาด ี

 7. โครงการศึกษาศักยภาพของพืช
อาหารพื้นถิ่น ในเขตชานเมืองเชียงใหม่ 
เพื่อการน าไปใช้ในงานภูมิทัศน์ 
(โครงการวิจัย) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 241,780 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อสืบค้นพืชอาหารพื้นถิ่นที่เป็นอาหาร
ของชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ และจัดท า
ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์พื้นฐานของพืช
อาหารพื้นถิ่น 
3. วิเคราะห์ศักยภาพของพืชอาหารพื้นถิ่น
เพื่อการน ามาใช้ในงานภูมิทัศน์   
4. เพื่อเสนอแนวทางการจัดภูมิทัศน์บริเวณที่
พักอาศัยด้วยพืชอาหารพื้นถิ่น 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

อ.พรทิพย์  จันทร์ราช 
นายธวัชชัย  มานิตย ์
ดร.นิกร  มหาวัน 
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 8. โครงการศึกษาภาพบันทึกพันธกุรรม
พืชโบราณ ผ่านงานพุทธศิลป์ล้านนา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 352,200 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อรวบรวมรูปแบบและจ าแนกพันธกุรรม
พืช ที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์ล้านนา 
3 เพื่อน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพรใ่น
ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ ์

คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

นายฐาปกรณ์  เครือระยา 

 9. โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม
และลักษณะทางกายภาพของแตงไทย
พันธุ์พื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนบน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางพันธกุรรมของ
แตงไทยพันธุ์พื้นเมืองในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 
3. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
แตงไทยพันธุ์พื้นเมืองในเขตภาคเหนือ
ตอนบน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร  
ม.แม่โจ้-เชียงใหม ่

นางแสงเดือน  อินชนบท 

 10. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
ภายใต้โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

1 พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม ่
2 พื้นที่แหล่งรวบรวมกล้วยไม้พันธุ์แท้
พระราชทานฯ บา้นเลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-
เชียงราย หมู ่1 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และบา้นเลขที่ 54 หมู่ 
3 ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
3 พื้นที่บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
4 วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   

2,032,800 1 สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 จัดท าข้อมูลพื้นฐานของกล้วยไม้ตามบัญชี
ทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุแ์ท้พระราชทาน  
3 ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และขอ้มูล
ที่เกี่ยวขอ้งกับวงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในรอบ
ปี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 
อ.วินัย แสงแก้ว 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2563 เป้าหมาย 

5 พื้นที่ป่าชุมชนบา้นป่าสกังาม อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

4 พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กลว้ยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทานเพือ่การอนุรกัษ์ 
5 การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
6 บริหารจัดการสวนแหล่งรวบรวมกลว้ยไม้
ไทยพันธุ์แท้พระราชทานให้เป็นแหล่งอนุรักษ์
พันธุกรรม 
7 จัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์กลว้ยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลยัแม่
โจ ้
8 วิจัยเบือ้งต้นเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
9 สร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์กลว้ยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทาน 
10 จัดท าชุดความรู้เรื่องการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ 
11 จัดประชุมเพื่อสื่อสารเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนาตอ่ยอดหัวขอ้วิจัย
และการบริการวิชาการ 

 11. โครงการ การมีส่วนร่วมใน
การศึกษารวบรวมกลว้ยไม้ไทยพันธุ์แทท้ี่
มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษแ์ละการใช้
ประโยชน์โดยการสกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัต
เตอร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 150,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มกีลิ่น
หอมและอนุรกัษ์นอกถิ่นอาศัยเพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโต 
3 เพื่อศึกษาวิธกีารสกัดสารหอมในกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้ที่ใหก้ลิ่นหอมเพื่อน าไปใช้เป็น
วัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ อ.ดร.จุฑามาศ พิลาด ี
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2563 เป้าหมาย 

4 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร 

 12 . การศึกษาศักยภาพทรัพยากรป่าไม้
เพื่อหาแนวทางการจัดการ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 500,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อส ารวจความหลากหลายพันธุ์พืชใน
เขตพื้นที่ป่าชุมชนและปา่อนุรักษ ์ 
3 เพื่อประเมินศักยภาพชุมชนบา้นทุ่งจ าเริง  
ในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนรุักษ์ 
4 เพื่อหาแนวทางการจัดการ การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์บ้านทุ่งจ าเริง 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
อ.ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล 
อ.ดร.ผานิตย์  นาขยัน 
อ.ดร.ปรมินทร์  นาระทะ 
นายอภิชาติ  ชมภ ู

 รวมทั้งหมด 12 โครงการ      
F2A6 1. ฐานเรียนรู้สวนสมุนไพรชีวกะโกมาร

ภัจจ์มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
ฐานเรียนรู้สวนสมุนไพรชีวกะโกมารภจัจ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

346,500 1 เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2 เพื่อสร้างฐานการเรียนรู้ด้านสมุนไพรของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้มีความพร้อมตอ่ภารกิจ
ของมหาวิทยาลยัทั้ง การเรียนการสอน วิจัย 
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะ
วัฒนะธรรม 
3 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมชนิดสายพันธุ์พชื
สมุนไพรทั้งสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน 
สมุนไพรในบัญชียาหลักของชาติ สมุนไพรใน
ต ารับยาสามญัประจ าบ้าน 28 ขนาน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร  
ม.แม่โจ้-เชียงใหม ่

อ.วินัย แสงแก้ว 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2563 เป้าหมาย 

4 เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรที่หา
ยากและเป็นแหล่งสมุนไพรสายพันธุ์ด ี
5 เพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาต ิวา่ด้วยการ
พัฒนาสมุนไพร ฉบับที ่1 พ.ศ. 2560-2564  
6 เพื่อสนองแนวนโยบายของมหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับการกา้วสู้เป็น Green 
university และการเป็นมหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศ (eco university) 

 2. ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิ 
ปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบา้นแม่โจ ้

พื้นที่โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ 

117,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม และภูมิ
ปัญญาการใช้ประโยชนจ์ากพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน และพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์
เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบา้นแมโ่จ้ 
3 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภมูิ
ปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบา้น ส าหรับการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง และ
ผู้รับบริการในเขตภาคเหนือตอนบน 
4 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านในระยะ
ต่อไปของโครงการ และผู้รับบริการนอก
โครงการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 

 รวมทั้งหมด 2 โครงการ      
F3A7 1. โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ 150,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ

อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน 



ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 (1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หน้า 12 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2563 เป้าหมาย 

2 เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการ
น าพืชท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ เก็บรวบรวม
พรรณพืชท้องถิ่น และน างานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนประยกุต์ใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาตา่ง ๆ ใช้ปจัจัยพืชเป็น
ปัจจัยหลักในการเรียนรู ้
3 เพื่อด าเนินการจัดตั้งชมรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ในการศึกษาระบบนิเวศสูก่าร
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
4 ด าเนินการทบทวน และปรับปรุงการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท าอยู่
เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์
มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนด และน าไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกยีรติ
บัตรฯ 

 รวมทั้งหมด 1 โครงการ      
F3A8 แผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ 

เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ มหาวิทยาลัยแมโ่จ ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 500,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อบริหารจัดการให้การด าเนินงาน
โครงการมีประสิทธิภาและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
3 เพื่อเข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ตามที่ อพ.สธ. 
ก าหนด 
4 เพื่อเผยแพร่ผลงานโดยสือ่ต่าง ๆ เช่น การ
ท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เวบ็ไซต์

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ อ.ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2563 เป้าหมาย 

ประชาสัมพันธ ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 
5 เพื่อด าเนินงานอื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุน
งานตามกรอบแผนแมบ่ทของ อพ.สธ. 

 รวมทั้งหมด 1 โครงการ      
 

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรกัษาพันธุกรรมพืช  
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  
                                            A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 


