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กรอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

ภายใต้แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 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 
2564 เป้าหมาย 

F1A2 โครงการอนุรักษ์ รวบรวมภูมปิัญญาและ
ขยายพันธุพ์ืชสมุนไพรล้านนา 

สวนสมุนไพรป่าอนุรักษ์บา้นโปง มหาวทิยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม ่

242,970 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 
5 เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่หา
ยาก มีสรรพคุณการใช้ประโยชน์ตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของล้านนา 

คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่

นางเยาวนิตย ์ ธาราฉาย 

F1A2 การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชทอ้งถิ่น 
ในพื้นที่มหาวิทยาลยัแม่โจ-้แพร ่เฉลิม
พระเกียรต ิ

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร ่เฉลิมพระเกียรติ 123,647 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร ่เฉลิม
พระเกียรต ิ

ผศ.ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสวุรรณ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

2 เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น 
3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดงาน
วิชาการด้านอนุรักษพ์ันธกุรรมพืชสู่ชุมชน 

F1A2 ชุดโครงการการอนุรักษ ์รวบรวมพันธุ ์
และการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีน้ าตาลสกุล 
Sargassum เพื่อการใช้ประโยชน ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 231,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อส ารวจการกระจายพันธุ์และ
นิเวศวิทยาของสาหร่ายสีน้ าตาล  
3.สร้างแหล่งเก็บรวบรวมพันธุ์สาหร่ายสี
น้ าตาล 
4.เพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สาหร่ายสี
น้ าตาล 
5.เพื่อจ าแนกพันธุกรรมสาหร่ายสีน้ าตาล 
6.เพื่อสกัดส าคัญจากสาหร่ายสีน้ าตาลมาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร 
7.เพื่อยกระดับแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารชนิด
ต่างๆ จากสาหร่ายสีน้ าตาล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 

F1A2 โครงการย่อยที่1 การส ารวจ การ
อนุรักษ์ และศึกษาพันธุกรรมของ
สาหร่ายสีน้ าตาล  Sargassum 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 77,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อการส ารวจ และอนุรักษ์สาหร่ายสี
น้ าตาล 
3 ศึกษาพันธุกรรมของสาหรา่ยสีน้ าตาล  
Sargassum 
4 เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสาหรา่ยสีน้ าตาล 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร อ.ดร.มัลลิกา จินดาซิงห ์
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

F1A2 โครงการการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร
ท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพื่อ
น ามาเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อไว้ศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 105,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   
2. เก็บรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพร และพชื
ท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว ราก และ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อส่งเสริมต่อไป   
3. สร้างแหล่งพืชสมุนไพรและพืชท้องถิน่ตาม
ธรรมชาติให้เพียงพอกับความตอ้งการของ
เกษตรกรในชุมชนอย่างมีประสิทธภิาพและ
ยั่งยืน   

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร ณิชาพล บัวทอง 

 รวมทั้งหมด 5 โครงการ      
F2A4 โครงการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง

และสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เชิงพาณิชย์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร ่เฉลิมพระเกียรติ 150,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   
2 เพื่อสร้างการรับรู้ และแบรนด์ของ
ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงต้นแบบ        
3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางด้านการแปรรูป
มะเกี๋ยงเพื่อสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้แพร ่เฉลิม
พระเกียรต ิ

ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม 

F2A4 โครงการศึกษาเปรียบเทียบสารที่พบใน
ราก ใบ ยอด และเปลือกไม้ของพืช
สมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อการอนุรกัษ์
สมุนไพรปลาไหลเผือกในบริเวณเขต
อนุรักษ์พันธกุรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 98,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาสารที่พบในราก ใบ ยอด และ
เปลือกไม้จากการสกัดสารอย่างหยาบของ
ปลาไหลเผือกที่พบในพี้นที่อนุรกัษ์พันธกุรรม
พืชบริเวณมหาวิทยาลยัแม่โจ้-ชุมพร จ.
ชุมพร. 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร นางสาว นาตาลี อาร์ ใจเย็น 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

F2A4 โครงการย่อยที ่2 โครงการศึกษาปัจจยั
เพาะเลี้ยงที่เหมาะสมส าหรับสาหร่ายสี
น้ าตาลสกุล Sargassum C. Agardh 
เพื่อการอนุรักษ์พันธกุรรม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 77,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อศึกษาปจัจัยที่เหมาะสมต่อการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายทุ่น 
3 เพื่อส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์
สาหร่ายทุ่น  
4 เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทุ่นให้มี
คุณภาพ และเพิ่มมูลค่าสามารถชว่ยยกระดับ
รายได้ของเกษตรกรร่วมไปกับการอนุรกัษ์
พันธุกรมพืช 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร อ.ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ 

F2A4 โครงการย่อยที ่3 การศึกษาสารส าคัญ
ของสาหร่ายสีน้ าตาล เพือ่การใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 77,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อศึกษาและวิเคราะหห์าสารส าคัญที่มี
อยู่ในสาหร่ายสีน้ าตาล 
3 เพื่อวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีที่
ส าคัญที่มีอยู่ในสาหร่ายสีน้ าตาล 
4 เพื่อน าผลวิเคราะห์ที่ได้มาใช้ประโยชน์ใน
การทางการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร อ.ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 

F2A4 ชุดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเค่ียม
แบบบูรณาการครบวงจร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 462,023 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อศึกษาวิธกีารขยายพันธุ์ที่เหมาะสมใน
การส่งเสริมการปลูกต้นเค่ียมในเขตจังหวัด
ชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร ดร.จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

3 เพื่อศึกษาสารส าคัญในต้นเค่ียมใช้ส าหรับ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและขยาย
ผลไปสู่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่อไป 
4 เพื่อจัดอบรมและเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกบัต้นเค่ียม และหาแนวทางส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

F2A4 โครงการย่อยที ่1 การศึกษาสารส าคัญ
และการขยายพันธุ์เค่ียมเพือ่การอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน   

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 115,505.75 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อศึกษาแนวทางการขยายพันธุ์เค่ียมโดย
วิธีการเพาะเมล็ด แลว้น าไปปลกูในป่า
อนุรักษ์ในเขตชุมชนต่างๆ  
3 เพื่อทราบผลการตรวจวิเคราะห์สารส าคัญ
ที่พบในชิ้นส่วนต่างๆของเค่ียม เช่น ปกีผลแก่ 
ใบกึ่งแก่กึ่งอ่อน ทั้งในผลผลิตสดและชิ้นส่วน
อบแห้ง ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการน าไปตอ่ยอด
องค์ความรู้สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆในอนาคต  
4 เพื่อพัฒนาตู้อบแห้งชิ้นส่วนเค่ียมโดยใช้
พลังงานความร้อน ต้นแบบขนาดเล็ก ชว่ย
ประหยัดต้นทุน  
5 เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เค่ียม
ให้แก่เกษตรกร นกัเรียน นกัศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป   

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร นายจิระศักดิ ์วิชาสวัสดิ ์

F2A4 โครงการย่อยที ่2 การประยกุต์ใช้การ
จับก้อนดว้ยไฟฟา้ในการสกัดแยกสาร
จากเค่ียม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 115,505.75 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร นางสาวพัชรินทร์  วิริยะสุข
สวัสดิ ์
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

2 ศึกษาปริมาณสารสกัดจากปีกผล, ใบแก่ 
และเปลือกต้นเค่ียมโดยใช้เทคนิคการจบั
ก้อนด้วยไฟฟ้า 
3 ศึกษาองค์ประกอบของสารที่สกัดได ้
4 น าสารสกัดที่ได้มาท าผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมจากสารสกัดจากเค่ียม 1 ชนิด 

F2A4 โครงการย่อยที ่3 การพัฒนาสบู่เค่ียม
จากสารสกัดหยาบร่วมด้วยกลีเซอรีน
ธรรมชาติ (Cotylelobium 
melanoxylon  
syn. C. lanceolatum) 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 115,505.75 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เค่ียม
ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป 
3  เพื่อพัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการท าสบู่
เค่ียมจากสารสกัดหยาบร่วมด้วยกลีเซอรีน
ธรรมชาติ  
4  เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลพลอยได้ของสาร
สกัดจากต้นเค่ียม  รวมทั้งใบ เปลือก ดอก 
และผลของต้นเค่ียม 
5  เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพของ
กลุ่มชาวบา้นในพื้นที่อ าเภอละแม จังหวดั
ชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร วิชชุดา  เอื้ออารี 

F2A4 โครงการย่อยที ่4 การถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการขยายพันธุ์ต้นเค่ียมและ
การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 115,505.75 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อน าผลการศึกษาแนวทางการขยายพันธุ์
ต้นเค่ียมมาเผยแพร่แก่ผู้สนใจ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร ดร.ประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย ์
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

3 เพื่อน าผลการศึกษาการใช้ผลผลิตจากต้น
เค่ียมในเชิงธุรกิจมาเผยแพร่และถ่ายทอด
กระบวนการผลิตให้แก่ผู้สนใจ 
4 เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เค่ียม
ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไป 

F2A4 ชุดโครงการอนุรักษ์ชันโรงอย่างบูรณา
การ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 280,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อการอนุรกัษ์ชันโรง 
3 ฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรงให้แก่กลุ่ม
เกษตรกร 
4 เลี้ยงชันโรงในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. 
จังหวัดชุมพร จ านวน 4 แห่ง 
5 แปรรูปน้ าผึ้งชันโรงเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่
น้ าผึ้งชันโรง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒน
ศิลป์ และปิยนุช  จันทรัมพร 

F2A4 โครงการย่อย 1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ชันโรงในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. จังหวัด
ชุมพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 140,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 ฝึกอบรมการเลี้ยงชันโรงให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. จังหวัด
ชุมพร 
3 เลี้ยงชันโรงในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. 
จังหวัดชุมพร จ านวน 4 แห่ง 
4 แปรรูปน้ าผึ้งชันโรงเป็นผลิตภัณฑ์สบู่น้ าผึ้ง
ชันโรง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒน
ศิลป์ 

F2A4 โครงการย่อย 2 ชันโรงและผลิตภัณฑ์
จากชันโรง   

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร 140,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้- ชุมพร ปิยนุช  จันทรัมพร 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 อนุรักษ์ชันโรงในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 
3 ผลิตรังชันโรงและขาตั้งและเพาะขยาย
ชันโรง 
4 ถ่ายทอดความรู้ในการแยกขยายรังชันโรง
เพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงการค้า 
5 ถ่ายทอดกระบวนการผลิตน้ าผึ้งจากชนัโรง  
การบรรจุขวด การผลิตชัน  การวางจ าหน่าย 
6 เป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรน าไปเลี้ยง
ในสวนเกษตรของตนเอง 

F2A4 โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม
และลักษณะทางกายภาพของแตงไทย
พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดล าพูนและ
แม่ฮ่องสอน 

สาขาพืชผัก  มหาวิทยาลยัแม่โจ้ และ
ห้องปฏิบัติการทางโมเลกุล ส านกัวจิัยและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
 มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

140,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อศึกษาลักษณะทางพันธกุรรมของ
แตงไทยพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดล าพูนและ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
3 เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
แตงไทยพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดล าพูนและ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่

นางแสงเดือน  อินชนบท 

F2A4 โครงการ การใช้ประโยชน์จากพืช
ท้องถิ่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ยั่งยืน 

งานสนับสนุนโครงการตามพระราชด าร ิกอง
บริหารงานบริการวิชาการ ส านกัวิจยัและ
ส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
และชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ เชียงใหม ่

140,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อเป็นการแนะน าและส่งเสริมการปลูก
พืชท้องถิ่นในระบบเกษตรอินทรีย ์เป็นอาชีพ
เสริมให้แก่เกษตรกรอยา่งเป็นรูปธรรม 

ส านักวิจยัและส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
เชียงใหม่ 

นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

3 ผลิตภัณฑ์ชาจากพืชท้องถิ่นอย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์ 

F2A4 โครงการมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวม
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อ
การอนุรักษแ์ละการใช้ประโยชนโ์ดยการ
สกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์ 

- พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ อ าเภอสนั
ทราย จังหวัดเชียงใหม่  

- องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

- ชุมชนบ้านป่าปอ๋ อ าเภอสันทราย จังหวดั
เชียงใหม่ 

105,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
2 เพื่อรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มกีลิ่น
หอมและอนุรกัษ์นอกถิ่นอาศัยเพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโต 
3 เพื่อศึกษาวิธกีารสกัดสารหอมในกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้ที่ใหก้ลิ่นหอมเพื่อน าไปใช้เป็น
วัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ  
4 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร 

ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้
ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ-้
เชียงใหม่ 

ดร.จุฑามาศ พิลาด ี

F2A4 การศึกษาขอ้มูลทางพฤกษศาสตร์ 
พันธุกรรม และองค์ประกอบทางพฤกษ
เคมีของรวงผึ้งเพื่อประโยชน์ทางการ
อนุรักษ ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้-เชียงใหม่ 475,000 1) เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 2) การส ารวจ รวบรวมพันธุ์ และ
ท าการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ
ต้นรวงผึ้งในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศ
ไทย 
3) จากการรวบรวมพันธุ์รวงผึ้งที่พบใน
ภาคเหนือของประเทศดังระบุไว้ใน
วัตถุประสงค์ที่ 2 คณะผู้วิจยัจะท าการระบุ
สายพันธุ์ของรวงผึ้งที่รวบรวมมา เพื่อใชใ้น
การสร้างฐานข้อมูล (database) แบบลาย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
แม่โจ้-เชียงใหม ่

อ.ดร.ปารวี กาญจนประโชต ิ
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

พิมพ์ดีเอ็นเอที่จ าเพาะเจาะจงต่อต้นรวมผึ้ง
ในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา 
และยังจะสร้าง SCAR markers ของต้น
รวงผึ้งอย่างน้อย 1 ชนิดเพื่อใช้ในการระบุ
สายพันธุ์อยา่งเจาะจง 
4) เพื่อเพิ่มช่องทางในการน ารวงผึ้งไปใช้
ประโยชน์ คณะผูว้ิจัยจะศึกษาลักษณะทาง
สรีรวิทยาและเคมีวิทยาของรวงผึ้ง โดยการ
วิเคราะห์สารส าคัญและองค์ประกอบทางเคมี
ของดอกรวงผึ้งที่ได้จากการสกัดด้วยตวัท า
ละลายชนิดต่างๆ และจะท าการวัดปริมาณ
สารเมทาบอไลท์ที่สนใจน ามาใช้ประโยชน์  
พร้อมทั้งศึกษาความเป็นพษิต่อเซลล์ และ
การออกฤทธิ์ตา้นสารอนุมูลอิสระของสาร
สกัดที่ได้จากดอกและใบรวงผึ้ง เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบในการพัฒนาตอ่ยอดให้รวงผึ้ง
เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่า 

F2A4 ชุดโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
ภายใต้โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

- พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ อ าเภอสนั
ทราย จังหวัดเชียงใหม ่

- พื้นที่แหล่งรวบรวมกล้วยไม้พันธุ์แท้
พระราชทานฯ บา้นเลขที่ 208 ถนน
เชียงใหม่-เชียงราย หมู ่1 ต าบลเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และ
บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

- พื้นที่บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม ่

- วัดพระธาตุดอยเวยีงชัยมงคล ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่   

871,860 1 สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนรุักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 จัดท าข้อมูลพื้นฐานของกล้วยไม้ตามบัญชี
ทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุแ์ท้พระราชทาน  
3 ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และขอ้มูล
ที่เกี่ยวขอ้งกับวงชีวิตและการเจริญเติบโต
ของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานในรอบ
ปี 
4 พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กลว้ยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทานเพือ่การอนุรกัษ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
แม่โจ้-เชียงใหม ่

ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

- พื้นที่ป่าชุมชนบ้านป่าสักงาม อ าเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม ่

5 การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
6 จัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์กลว้ยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลยัแม่
โจ ้
7 วิจัยเบือ้งต้นเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
8 สร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์กลว้ยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทาน 
9 จัดท าชุดความรู้เรื่องการปลกูเล้ียงกลว้ยไม้
ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ 
10 จัดประชุมเพื่อสื่อสารเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานเพื่อการพัฒนาตอ่ยอดหัวขอ้วิจัย
และการบริการวิชาการ 

F2A4 การศึกษาปจัจยัที่เหมาะสมในการเพิ่ม
ผลผลิตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของกลว้ยไม้ชนิดนกคุ้มไฟ 
(Anoectochilus burmanicus) โดยใช้
เทคโนโลยีแสง LED ในระบบโรงเรือน 

หมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
วิสาหกจิชุมชนตาดปลาแคมป์ออร์แกนคิฟาร์มส
เตย์ (รหัสทะเบียน :6-50-07-05/1-0034) 

250,000 6.1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
 6.2 เพื่อออกแบบระบบโรงเรือน
โดยใช้เทคโนโลยีแสง LED ในการเพิ่ม
ผลผลิตและปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของกล้วยไม้ชนิดนกคุ้มไฟ 
 6.3 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ในการเพิ่มผลผลิตและปริมาณสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพของกลว้ยไม้ชนิดนกคุ้มไฟโดยใช้
เทคโนโลยีแสง LED ในระบบโรงเรือน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ-้เชียงใหม ่ ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
และคณะ 

 รวมทั้งหมด 18 โครงการ      
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

F2A5 การจัดตั้งสวนพฤกษ์เศรษฐศาสตร์ เพื่อ
รวบรวมและอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบา้น
ภาคเหนือ 

ศูนย์เรียนรู้ระบบเกษตรธรรมชาติ คณะ
เศรษฐศาสตร์ ส านักฟาร์มมหาวิทยาลยัแม่โจ้ 

50,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2  เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษ์ศาสตร์ คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่โจ้ 
3  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรพื้นบา้น 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-เชียงใหม ่

นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์แกว้ 

 รวมทั้งหมด 1 โครงการ      
F3A7 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลยั

แม่โจ ้
- พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ อ าเภอสนั

ทราย จังหวัดเชียงใหม่  
- องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอ

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
- ชุมชนบ้านป่าปอ๋ อ าเภอสันทราย จังหวดั

เชียงใหม่  
- พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกของ 

อพ.สธ. 

105,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี
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 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
แม่โจ้-เชียงใหม ่

ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปทีี่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2564 เป้าหมาย 

 รวมทั้งหมด 1 โครงการ      
F3A8 ศูนย์ประสานงานและแผนงานพิเศษ

ด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ อ าเภอสนัทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่เป็น
สมาชิกของ อพ.สธ. 

1,050,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.-มจ. 
3 เพื่อบริหารจัดการให้การด าเนินงาน
โครงการมีประสิทธิภาและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
4 เพื่อเข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ตามที่ อพ.สธ. 
ก าหนด 
5 เพื่อเผยแพร่ผลงานโดยสือ่ต่าง ๆ เช่น การ
ท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เวบ็ไซต์
ประชาสัมพันธ ์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 
6 เพื่อด าเนินงานอื่น ๆ ที่เป็นการสนับสนุน
งานตามกรอบแผนแมบ่ทของ อพ.สธ. 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
แม่โจ้-เชียงใหม ่

ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 

 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 
 


