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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2561 (อพ.สธ. – มจ.) 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ ้

การศึกษารวบรวม
องค์ความรูด้้านภูมิ
ปัญญาดอกกล้วยไม้
(ดอกเอื้อง) ที่ปรากฏ
ในพิธีกรรม ความเชื่อ
ในวัฒนธรรมล้านนา  

 

/   200,200 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

2 เพื่อรวบรวม
องค์ความรู้
เกี่ยวกบัดอก
กล้วยไม้(ดอก
เอื้อง) ที่ปรากฏ
ในพิธีกรรม 
ความเชื่อใน
วัฒนธรรม

     ผลการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิ
ปัญญาดอกกล้วยไม้(ดอกเอื้อง) ที่ปรากฏใน
พิธีกรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา พบว่า
ในวัฒนธรรมล้านนานั้น ดอกเอื้อง ถือเป็น
ดอกไม้ที่มีความส าคัญ เพราะเป็นดอกไม้ที่เบ่ง
บานตามฤดูการ ซ่ึงดอกเอื้องบ้างชนิดสามารถ
ใช้เป็นตัวก าหนดการจัดพิธีกรรมในล้านนาได้
อีกด้วย เช่นพิธีกรรมฟ้อนผี จะต้องอยู่ในช่วง
ฤดูร้อน ในช่วงที่ดอกเอื้องผึ่งก าลังเบ่งบานและ
ก็ต้องใช้ดอกเอื้องผึ้งในพิธีกรรมนี้ด้วย หรือการ
ท าเครื่องสักการะล้านนาในงานพิธีส าคัญๆ 
พิธีกรรมอบรมสมโภชน์  จะนิยมท าเครื่อง
สักการะซ่ึงหนึ่งในนั้นจะเป็นต้นผึ้ง และใช้ขี้ผึ้ง
ปั้นเป็นดอกเอื้องผึ้ง เป็นต้น  
     นอกจากนี้ในแต่ละพื้นที่ที่ศึกษา ยังมีอัต
ลักษณ์ในการใช้ดอกเอื้องที่ขึ้นในภูมิภาค ตาม
สภาพภูมิประเทศ ในแต่ละพื้นที่จะมีการใช้
ดอกเอื้องแต่ละชนิดแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
ประเพณี  พิธีกรรม จารีต โดยมีปัจจัยเป็น
ตัวก าหนดคือฤดูกาลและสภาพภูมิประเทศ

ฐาปกรณ์  เครือระยา  
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ล้านนา 

3 เพื่อน าองค์
ความรู้ดังกล่าว
ไปพัฒนาใน
รูปแบบของ
มรดกทาง
วัฒนธรรม
ล้านนา 

นั้นๆ เช่น อ าเภอแม่แจ่มนิยมใช้เอื้องเงิน ใน
งานพิธีกรรมช่วงประเพณีปีใหม่เมือง อ าเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอนนิยมใช้เอื้องแซะ 
เพื่อพุทธบูชา  จังหวัดล าปาง  จังหวัดล าพูน 
และจังหวัดเชียงใหม่ นิยมใช้ดอกเอื้องผึ้งในงาน
พิธีทั้งพุทธ และผี ในช่วงระหว่างเดือนมีนาคม
ถึงเดือนพฤษภาคม   ซ่ึ งท าให้ เราเห็ นว่า
พิธีกรรมต่างๆ ในวัฒนธรรมล้านนานั้น ถ้ามอง
และศึกษาในเชิงลึก จะพบว่าดอกเอื้องล้านนา
มีบทบาทและมีความส าคัญที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับพิธีกรรมล้านนา  
     ด้านงานศิลปกรรม ที่รูปแบบของดอกเอื้อง
เข้าไปมีบทบาทที่ก าหนดรูปแบบที่ท าให้ก่อเกิด
งาน ศิลปะและศิลปกรรมในพุท ธศาสนา
มากมาย ทั้งในส่วนของลวดลายช่อดอกเอื้องที่
ปรากฏเป็นงานเทคนิคลายค า ประดับบนงาน
พุทธศิลป์ต่างๆ เช่นธรรมมาสน์ หีบธรรม เป็น
ต้น นอกจากนี้ ในส่วนของงานหัตถกรรมที่
รองรับกับนาฏยกรรมในฤดูกาลที่ไม่มีช่อดอก
เอื้อง ก็จะมีงานดอกไม้ไหวที่ท าจากโลหะ
ทองเหลือง ตัดประกอบเป็นช่อดอกเอื้องไว้ใช้
งานแทนช่อดอกเอื้องสด  และลวดลายผ้าทอ
ของชาวไทบวนในล้านนา และน้ าอ่าง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่มีลายผ้าทอชื่อ ลายเครือดอกเอื้อง 
และลายคัวะดอกเอื้อง โดยการสร้างสรรค์
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ลวดลายผ้าทอที่มีรูปแบบของดอกเอื้องเป็น
ต้นแบบ 
     ในส่วนของวรรณกรรมล้านนา ปรากฏใน
เทศน์มหาชาติภาคพายัพ ส านวนสร้อยสังกร 
เป็นการเทศน์มหาชาติฉบับล้านนาที่มีความ
งามทางวรรณศิลป์ในวรรณกรรมล้านนา  ที่
กล่าวถึงดอกกล้วยไม้ในป่า เช่น กัณฑ์วรรณ
ประเวศ กัณฑ์จุลพนและกัณฑ์มหาพน ที่พูดถึง
ในป่าว่ามีดอกเอื้องอะไรบ้างในระหว่างทาง ซ่ึง
น าไปสู่การตกแต่งซุ้มประตูป่า ที่เต็มไปด้วย
บรรดาดอกเอื้อง ในประเพณีตั้งธรรมหลวง 
และการวาดภาพรูปดอกเอื้องในตุงค่าวธรรม ที่
ใช้ประกอบการเทศน์ตั้งธรรมหลวงอีกด้วย 

2 คณะผลิต
กรรมการเกษตร 
ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

การศึกษาธรรมเนียม
วัฒนธรรมการปฏิบัติ
ที่เป็นภูมิปัญญาในพธิี
กรรมการเพาะปลกู
พืชของชาวปกา
เกอะญอ บ้านตุงลอย 
อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

/  75,000 75,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

การศึกษาธรรมเนียมวัฒนธรรมการปฏิบัติที่
เป็นภูมิปัญญาในพิธีกรรมของชาวปกาเกอะญอ 
กรณีศึกษา บ้านตุงลอย อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นการศึกษาพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร โดยในพื้นที่ของการท าเกษตรของ
ชาวปกาเกอะญอนั้นจะเป็นกิจกรรมการปลูก
ข้าวเป็นหลัก เนื่ องจากเป็นปัจจัยหลักของ
แหล่งที่มาและความยั่งยืนด้านอาหารคนใน
พื้นที่ การด ารงอยู่ของภูมิปัญญาในพิธีกรรม
ต่างๆ จะเป็นจุดเชื่อมให้คนในชุมชนเห็น
ความส าคัญของพิธีกรรมที่มีส่วนช่วยให้การ
ด าเนินกิจกรรมทางด้านการเกษตรนั้นเป็นไป

ผานิตย์  นาขยัน
ปรมินทร์ นาระทะ 
รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2 เพื่อศึกษา
ความส าคัญ 
รูปแบบของ 
ธรรมเนียม
วัฒนธรรมการ
ปฏิบัติ และภูมิ
ปัญญาใน
พิธีกรรมที่มีการ
สืบทอดตั้งแต่
อดีตจนถึง
ปัจจุบันของ
ชาวปกาเกอะญอ 
บ้านตุงลอย 
อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3 การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน
ในการปฏิบัติ
ตามธรรมเนียม
วัฒนธรรม ที่เป็น
พิธีกรรมของ
ชุมชนชาวปกา
เกอะญอ บ้านตุง
ลอย อ าเภออม

อย่างต่อเนื่องซ่ึงก็จะมีผลท าให้ชุมชนมีความ
มั่ นคงทางด้ านอาหารต่ อ ไป  พิ ธี กรรมใน
กระบวนการของการปลูกข้าวไร่นั้น ประกอบ
ไปด้วย 4 พิธีกรรม ได้แก่ พิธีกรรมแรกคือ การ
เกี่ยวข้าว เรียกเป็นภาษาท้องถิ่นว่า “ฮ้องขวัญ
ข้าว” และเรียกเป็นภาษาปกาเกอะญอว่า 
“อังโซะดังบือแล”  เป็นการท าพิธีเพื่อเป็นการ
ขอขมาต้นข้าว ประกอบด้วยพิธีกรรมย่อยใน
การปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากข้าว และการท า
ขวัญ ข้ าวเพื่ อ ให้ ข้ าวที่ ดี ได้ป ริมาณ มากๆ 
พิธีกรรมที่สองคือ การเลี้ยงผีฝาย เรียกเป็น
ภาษาท้องถิ่นว่า “เลี้ยงผีปง” และเรียกเป็น
ภาษาปกาเกอะญอว่า “ลือไคว้คูแท๊ก” จะ
ด าเนินการในช่วงก่อนที่จะเร่ิมมีการไถนา และ
ด านา เพื่อเป็นการขออนุญาตผีเจ้าที่ที่ดูแลผืน
นาแห่ งนั้ นไม่ ให้มาท าร้ายเจ้ าของนาและ
สมาชิกในครอบครัวและช่วยดูแลผืนนาตลอด
ช่วงของการปลูกนา เป็นกิจกิจกรรมของชุมชน
ที่ใช้ตาน้ าเดียวกัน พิธีกรรมที่สามคือ การเล้ียง
ผีต้นไม้ เรียกเป็นภาษาปกาเกอะญอว่า “เล่อ
แซง” จะด าเนินการในช่วงก่อนการเพาะปลูก 
โดยพิธีกรรมที่ สามนี้จะด าเนินการในช่วง
เดียวกันกับพิธีกรรมที่สอง ซ่ึงจะมีหรือไม่มีก็ได้
แล้วแต่ความเชื่อของเจ้าของนา  พิธีกรรมที่สี่
คือ การบากนา  เรียกเป็นภาษาปกาเกอะญอ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

4 เพื่อศึกษา
ความรู้ความ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตามธรรม
เนียมวัฒนธรรม 
ที่เป็นพิธีกรรม
ของชุมชน
ชาวปกาเกอะญอ 
บ้านตุงลอย 
อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

5 เพื่อศึกษา
เง่ือนไขและ
ปัจจัยที่มีผลต่อ
การคงอยู่ของ
พิธีกรรม และ
การสืบสานธรรม
เนียมวัฒนธรรม
การปฏิบัติที่เป็น
ภูมิปัญญาที่
ส าคัญของคนรุ่น
ก่อนสู่คนรุ่นหลัง

ว่า “เบี่ยงแชะ” พิธีกรรมที่ห้าคือ ปีใหม่ปกา
เกอะญอ เรียกเป็นภาษาปกาเกอะญอว่า “อัง
แลเฆาะ”  ในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน
สิงหาคมของทุกปี เป็นการบอกกล่าวให้เจ้าที่
เจ้าดินช่วยดูแลต้นข้าวให้เจริญงอกงามไม่ให้
โรคและแมลงมารบกวน ภายหลังจากที่ปลูก
ข้าวเสร็จแล้วหรือในช่วงข้าวตั้งท้องออกรวง  
เอาข้าวขึ้นยุ้งเสร็จแล้ว ก็จะมีพิธีกรรมที่หกคือ 
การกินข้าวใหม่ เรียกเป็นภาษาปกาเกอะญอว่า 
“อังหมี่ซ้ังคู”  ในช่วงเดือน สิงหาคม เป็นการ
เอาข้าวที่ได้เก็บเกี่ยวมารับประทานเป็นครั้ง
แรกโดยจะมีการน าไปเซ่นไหว้ให้แก่บรรพบุรุษ
เพื่อให้เป็นสิริมงคลกับครอบครัวให้อยู่ดีมีสุข 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ของชาวปกา
เกอะญอ บ้านตุง
ลอย อ าเภออม
ก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

3 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรต ิ

การอนุรักษ์ความ
หลากหลายพืช
ท้องถิ่น ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้
แพร่ เฉลิมพระเกยีรต ิ

/   108,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

-  เพื่ออนุรักษ์
ความ
หลากหลายพืช
ท้องถิ่น 

-  เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้และ
ถ่ายทอดงาน
วิชาการด้าน
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสู่
ชุมชน 

(ไม่มีข้อมูล) ธนากร ลัทธิ์ถีระสวุรรณ 
วรรณา  มังกิตะ  
อารีกมล  ต.ไชยสุวรรณ 
พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ 
ลักขณา  พันธุ์แสนศรี 
ณัฐพร  จันทร์ฉาย  
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

การส ารวจและ
จัดสร้างแหล่งเก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
จุลินทรีย์ในพื้นที่ป่า
ชายหาด จังหวัด
ชุมพร 

/   200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

- เพื่อการส ารวจ
พันธุกรรม
จุลินทรีย์ในพื้นที่
ป่าชายหาด 
จังหวัดชุมพร 

-  เพื่อจัดสร้าง
แหล่งเก็บ
รวบรวม
พันธุกรรม
จุลินทรีย์ในพื้นที่
ป่าชายหาด 
จังหวัดชุมพร 

 

การเก็บรักษาจุลินทรีย์ไว้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
น ามาใช้ ในการเรียนการสอนทางด้านจุล
ชีววิทยา ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการ
ผลิตหรือเก็บเช้ือที่ได้จากการคัดเลือกสายพันธุ์
เฉพาะที่ให้ผลผลิตสูง ส่วนนักอนุกรมวิธานเก็บ
รักษาเชื้อที่ได้จากการคัดแยกใหม่และรวบรวม
จากแหล่งอื่นๆ เพื่อน ามาเปรียบเทียบ  
ก า ร เก็ บ รั ก ษ า จุ ลิ น ท รี ย์ อ า จ เก็ บ ไว้ ใน
ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย เป็นการเก็บ
รักษาตัวเช้ือจุลินทรีย์ไว้ให้คงสมบัติดั้งเดิมของ
แต่ละสายพันธุ์ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ภายหลัง 
นอกจากนี้ยังเป็นการเก็บรักษาพันธุกรรมของ
เชื้อให้คงเดิม การเก็บรักษาเชื้อไว้ในศูนย์ยังมี
การควบคุมคุณภาพให้เชื้อบริสุทธิ์ ไม่ให้เกิด
การปนเปื้อนกับเชื้ออื่น และเก็บให้เชื้อรอดชีวิต
อยู่ เพื่อน ามาเลี้ยงให้เชื้อเพิ่มจ านวนภายหลัง
ได้ โดยการด าเนินงานวิจัยส ารวจทรัพยากร
จุลินทรีย์ของพื้นที่ อพ.สธ. แม่โจ้-ชุมพร ได้แก่
แบคทีเรีย ยีสต์ ราและ สาหร่ายอย่างมีระบบ
โดยเน้นกลุ่มจุลินทรีย์  ที่ มีประโยชน์ด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการจัดอนุกรมวิธาน การจัดเก็บรักษา
จุลินทรีย์อย่างถาวร ศึกษาการใช้ประโยชน์
เทคนิคการรักษาจุลินทรีย์ 
 

มัลลิกา จินดาซิงห์ 
สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 

ภายใต้แผนงาน 
“โครงการอนุรักษ์
และการใช้
ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์พื้นที่ป่า
ชายหาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร” (ดร.
มัลลิกา) 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลละแม 
อ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 
5 มหาวิทยาลัยแม่

โจ้ - ชุมพร 
โครงการส ารวจ และ
รวบรวมพันธุ์พืชและ
สัตว์ทะเลเพื่อจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาทางทะเลใน
พื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร 

/   399,400 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

-  เพื่อส ารวจ 
รวบรวม และ
เก็บรักษาชนิด
พันธุ์พืชและสัตว์
ทะเล บริเวณ
ชายฝั่งด้านหน้า
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-ชุมพร ซึ่งเป็น
พื้นที่ภายใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก

(ขอยกเลิกโครงการ) นายวีรชยั  เพชรสุทธิ์
ศูนย์วิจัยทรพัยากรทาง
ทะเล และชายฝั่งอ่าว
ไทยตอนกลาง 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-ชุมพร 

-  เพื่อจัดสร้าง
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
ทางทะเลไว้เป็น
ที่ศึกษาเรียนรู้
และวิจยัในด้าน
ต่างๆ 

6 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

การเก็บรวบรวมพืช
สมุนไพรท้องถิ่นในรูป
เมล็ด ผล กิ่ง หัว ราก
เพื่อน ามาเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อไว้ศึกษา 

/   90,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-   เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมีการบูรณาการองค์
ค ว าม รู้ สู่ ก า ร เรี ย น ก ารสอ น ใน ราย วิ ช า 
เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้นทางการประมง โดย
จัดอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อให้
นักศึกษาฝึกปฏิบัติจริง สร้างแหล่งพืชสมุนไพร
และพืชท้องถิ่นตามธรรมชาติให้เพียงพอกับ
ความต้องการของเกษตรกรในชุมชนอย่างมี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ แ ละ ยั่ งยื น น า ไป ใช้ ได้ ใน
ชีวิตประจ าวันต่อไป 

นางณิชาพล บัวทอง    
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/

วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กุมาร ี
-   เก็บรวบรวม
พันธุกรรม พืช
สมุนไพร และพืช
ท้องถิ่นใน
การศึกษาเพือ่
ส่งเสริมต่อไป 
-  สร้างแหล่งพืช
สมุนไพรและพืช
ท้องถิ่นตาม
ธรรมชาติให้
เพียงพอกับความ
ต้องการของ
เกษตรกรใน
ชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

  รวม 6 โครงการ          
 

 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2561 (อพ.สธ. – มจ.) 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรักษาทรัพยากร 
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หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะผลิต
กรรมการเกษตร 
ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

การใช้ประโยชนพ์ืช
อาหารท้องถิ่นและ
พืชสมุนไพรเพื่อความ
มั่นคงด้านอาหารของ
ชุมชนบ้านตุงลอย 
อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

/  172,500 172,500 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

2 เพื่อเก็บ
รวบรวมข้อมูล
การใช้ประโยชน์
พืชอาหาร
ท้องถิ่นและพืช
สมุนไพร ชุมชน
บ้านตุงลอย 
อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3 เพื่อสร้างแหล่ง
ผลิตพืชอาหาร

พบพืชอาหารท้องถิ่นและพืชสมุนไพร จ านวน 
58 ชนิด พบในแปลงเกษตรและสวนหลังบ้าน 
จ านวน 50 ชนิด พบในพื้นที่ป่าชุมชน และป่า
อนุรักษ์ จ านวน 8 ชนิด ชนิดพืชที่พบได้ยาก  
เช่น มะขามป้อม มะขามเปรี้ยว หว้า ก่อเดือย 
ก่อแป้น ตะไคร้ต้น ส่วนพืชที่หายไปจากชุมชน 
ได้แก่ ผักหวานป่า 

ผานิตย์  นาขยัน
ปรมินทร์ นาระทะ 
รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ท้องถิ่นและพืช
สมุนไพร ให้
เพียงพอต่อความ
ต้องการของ
ชุมชน บ้านตุง
ลอย อ าเภออม
ก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

2 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมปลาดกุล า
พัน 

/   50,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

-  เพื่อศึกษาแนว
ทางการ
เพาะพันธุป์ลา
ดุกล าพัน โดย

ปัจจุบันกิจกรรมภายในโครงการได้ด าเนินการ
ผ่านขั้นตอนการผสมเทียม อยู่ในช่วงของการ
อนุบาลลูกปลา จ านวน 40 ,000 ตัว อีก 2 
เดือนเพื่อให้ลูกปลาแข็งแรงพร้อมปล่อยคืนสู่
ธรรมชาติต่อไป 

นายกฤษฎิ ์ พลไทย 
และคณะ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

วิธีการผสมเทียม 

-  เพื่อพัฒนา
ฐานการเรียนรู้ 
การอนุรักษ์
พันธุกรรมปลา
ดุกล าพัน และ
สร้างอัตลักษณ์
ของ
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-ชุมพร 

3 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

เพาะขยายพันธุ์ผักพูม  /   50,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  

-  เพื่อเพิ่ม
ขยายพันธุ์ผกัพูม

จากการส ารวจและเก็บข้อมูลผักพูม ในปี พ.ศ. 
2560 - 2561 ใน พื้ น ที่ โค ร งก า ร อ นุ รั ก ษ์
พันธุกรรมฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร พบ
ตุ่มตาดอกในช่วงปลายเดือนมกราคม และ
สามารถเก็บผลสุกได้ในช่วงเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม การขยายพันธุ์ผักพูม ท าโดยการน า
เมล็ดมาเพาะในดินทรายผสมมูลไส้เดือนดิน 
อัตราส่วน 1:1 เมล็ดผักพูมงอกภายในเวลา 1 
เดือน และสามารถย้ายกล้าในเดือนที่ 2-3 ของ
การเพาะกล้า น ามาอนุบาลในถุงเพาะช า
ระยะเวลา 1 ปี จึงน าไปปลูกใต้ต้นไม้พี่เลี้ยง 
(ใช้ต้นกระถินเทพาเป็นไม้พี่เล้ียง)  
ในพื้ นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ อ งมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

ขจรรักษ์ พูพ่ัฒนศิลป์ 
รับผิดชอบโครงการ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ในบริเวณพื้นที่ 
30 ไร ่ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ – ชุมพร ผลิต
กล้าผักพูม 
จ านวน 500 
กล้า 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยความ
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

4 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

โครงการเพาะ
ขยายพันธุป์ะการังน้ า
ตื้น มหาวิทยาลยัแม่
โจ้-ชุมพร 

/   397,400 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

(ยกเลิกโครงการ) วีรชัย  เพชรสุทธิ์และ
คณะ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สยามบรมราช
กุมาร ี

-  เพื่อรวบรวม
ชนิดพันธุ์ของ
ปะการังน้ าตื้นใน
ท้องถิ่น เพื่อการ
ศึกษาวิจยัในด้าน
ต่างๆ ต่อไป 

-  เพื่อเพาะ
ขยายพันธุ์
ปะการังน้ าตื้นใน
ท้องถิ่นและปลูก
เสริมในพื้นที่
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-ชุมพร 

  รวม  4 โครงการ          
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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2561 (อพ.สธ. – มจ.) 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะผลติ
กรรมการเกษตร 
ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

 

การส ารวจความ
หลายหลาย และการ
ใช้ประโยชน์ถัว่ลอด 
ในพื้นที่ลุ่มน้ าต๋อม
ตอนบน 

 

/   250,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
-  เพื่อศึกษา
บริบทพื้นที่ ที่
เคยปลูกถั่วลอด 
และยังปลูกถัว่
ลอด 

ก า ร ศึ ก ษ าวิ จั ย เป็ น เชิ งส า ร ว จ  (Survey 
research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
research) ในพื้นที่ บ้านตุงลอย บ้านยองกือ 
บ้านตุงติง และบ้านขุน โดยสุ่มเก็บตัวอย่างดิน
และพืช หมู่บ้านละ 10 ตัวอย่าง สอบถาม
ร่วมกับการสัมภาษณ์ ผลการศึกษามีดังนี้ ชนิด
ของถั่วลอดแบ่งตามสี ได้ 5 สายพันธุ์  (ด า 
น้ าตาล ลายเทาด า น้ าตาล-เปลือกไข่ และลาย
น้ าตาลอ่อน-เปลือกไข่) คุณสมบัติทางเคมีของ
ดิ น  ดั งนี้  ค่ า  pH 5 .77  -  7 .11  ป ริ ม าณ
อินทรียวัตถุ ร้อยละ 0.88 – 4.71 ฟอสฟอรัสที่
มีป ระโยชน์  27 .0  – 123 .4 มิ ลลิ กรัมต่ อ
กิโลกรัม และ โปแตสเซียมที่สกัดได้  180.0 - 
967.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เกษตรกรมีการใช้
ประโยชน์ในเชิงอาหาร แต่รับประทานไม่บ่อย 
มักใช้เป็นส่วนประกอบในการประกอบอาหาร

ผานิตย์  นาขยัน
ปรมินทร์ นาระทะ 
รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

-  เพื่อส ารวจ
ความ
หลากหลายของ
ถั่วลอดในพื้นที่
แปลงข้าวไร่ของ
ลุ่มน้ าต่อม
ตอนบน อ าเภอ
อมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 
-  เพื่อศึกษาท า
ความเข้าใจกบั
วิถีปฏบิัติด้าน
ปลูกถั่วลอดที่
ยังคงเหลืออยู่ 
หาแนวทางใน
การอนุรักษแ์ละ
ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์จากถัว่
ลอดให้แก่
เกษตรกร 

ใน เท ศกาลพิ เศษ  ก ารอนุ รั กษ์ ใน สภ าพ
ธรรมชาติในโรงเรียนตุงลอย และเก็บรักษา 
แบบพื้นเมืองคือเก็บในห่อผ้า เก็บในกระสอบ 
ส่วนใหญ่โดน 

2 คณะผลิต
กรรมการเกษตร 
ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

การปลูกเลี้ยงกลว้ยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟ 
(Anoectochilus 
burmanicus) โดย

/   150,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์

ท าการทดลองโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ การ
ส ารวจพื้นที่และการกระจายพันธุ์ในสภาพ
ธรรมชาติ โดยการนับจ านวนประชากรกล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟที่พบในสภาพธรรมชาติ 

ปรมินทร์ นาระทะ 
สันติ วัฒนฐานะ 
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
เยาวนิตย ์ธาราฉาย 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน บ้านปง
ไคร้ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

-  เพื่อศึกษา
บริบทของชุมชน
ปงไคร้ ต าบลโป่ง
แยง อ าเภอแม่
ริม จังหวัด
เชียงใหม่ ใน
กิจกรรมการปลกู
เล้ียงกล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้ม
ไฟ 
(Anoectochilu
s burmanicus) 

-  เพื่อศึกษา
สภาพการ
เจริญเติบโตใน
สภาพที่
เหมาะสมตาม

วิธีการออกขวดเพื่อการอนุบาการปลูกเลี้ยงโดย
การเปรียบเทียบวัสดุปลูกที่เหมาะสมในสภาพ
โรงเรือน และในสภาพธรรมชาติ รวมถึงการหา
แนวทางในการด าเนินกิจกรรม โดยผู้วิจัย
ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์กล้วยไม้บ้านปงไคร้ ใน
กระบวนการมีส่วนร่วมด้วยการประชุมหารือ
และรับทราบปัญหาของการลดจ านวนของ
ป ร ะ ช า ก รก ล้ ว ย ไม้ ส มุ น ไพ รน ก คุ้ ม ไฟ 
ด าเนินงานในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
การปลูกเลี้ยงในโรงเรือนโดยวัสดุปลูกที่หาได้
จากชุมชน เพื่อเพิ่มจ านวนให้เพียงพอต่อความ
ต้องการเพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอนุรักษ์
กล้วย ไม้บ้ านปงไคร้ และประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนด้วย
กระบวนการมี ส่ วนร่วมของกลุ่ มอนุ รักษ์
กล้วยไม้บ้านปงไคร้โดยงานวิจัยส่วนหนึ่งได้
น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7 วันที่ 25 - 26 
มกราคม 2561 ณ จังหวัดพะเยา 

วรเดช ดัสดีสอง 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ธรรมชาติของ
กล้วยไม้สมุนไพร
นกคุ้มไฟ 
(Anoectochilu
s burmanicus) 
ในพื้นที่ปงไคร้ 
ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

-  ศึกษา
เปรียบเทียบวัสดุ
ปลูกที่เหมาะสม
ในการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้สมุนไพร
นกคุ้มไฟ 
(Anoectochilu
s burmanicus) 
โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์
และการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน บา้นปง
ไคร้ ต าบลโป่ง
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

แยง อ าเภอแม่
ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

3 หลักสูตร
วิทยาการ
สมุนไพร คณะ
ผลิตกรรมการ
เกษตร ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

 

 

การศึกษาพืช
สมุนไพรใน
วรรณกรรมค่าว
ล้านนา 

/   304,600 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

-  เพื่อศึกษาชนิด
พืชสมุนไพรที่
บันทึกในเอกสาร
โบราณ  พบัสา  
ใบลาน (ค่าว
ล้านนา) 

-  เพื่ออนุรักษ์ตวั
พืชสมุนไพรที่มี
บันทึกในเอกสาร

ผลการด าเนินการไดจัดหาเอกสารวรรณกรรมค
าวลานนาฉบับพิมพ  จ านวน 10 เร่ือง ดังนี้คือ    
1) คาวธรรมเร่ือง  นกกระจาบ    
2) คาวธรรมเร่ือง เจาสุวัฒนนางบัวค า    
3) คาวธรรมเร่ือง แสงเมืองหลงถ้ํา    
4) คาวธรรมเร่ือง พญาชางฉัททันต    
5) คาวธรรมเร่ือง ชิวหาลิ้นค า    
6) คาวธรรมเร่ือง มหาวงศแตงออน  
7) คาวธรรมเร่ือง สังสินธนูไชย    
8) คาวธรรมเร่ือง เจาจ าปาสี่ตน    
9) คาวธรรมเร่ือง จันทฆาปูจี่     
10) คาวธรรมเรื่อง เจาสุพรหมโมกขะหมา 
เกาหาง   
ไดด าเนินการศึกษาและปริวรรตพบพืชใน
วรรณกรรมคาวลานนาจ านวน 10 คาวธรรม 
พบมี การกลาวถึงพืชจ านวน 986 ชื่อ ประกอ
บดวย คาวธรรมนกกระจาบจ านวน 62 ชื่อ ค
าวธรรมเจา สุวัฒนนางบัวค า 65 ชื่อ คาวธรรม
แสงเมืองหลงถ้ํา 53 ชื่อ คาวธรรมพญาชาง
ฉัททันต 153 ชื่อ คาว ธรรมชิวหาลิ้นค า 72 ชื่อ 
คาวธรรมมหาวงศแตงออน 139 ชื่อ คาวธร

นายวินยั แสงแก้ว 
ดร. วาริน สุทน 
นายเมธี   วงค์หนัก 
นายยุทธการ   ขันชัย
นายพงศธร   บวัค าปัน  
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โบราณ  พบัสา  
ใบลาน (ค่าว
ล้านนา) 

-  เพื่อศึกษา
รวบรวมองค์
ความรู้การใช้
ประโยชน์ในการ
รักษาโรคที่มี
บันทึกในเอกสาร
โบราณ 

-  เพื่อจัดสร้าง
แหล่งรวบรวม
พันธุกรรมพืช  
สมุนไพรจากพับ
สาใบลาน 

รมสังสินธนูไชย 75 ชื่อ คาว ธรรมเจาจ าปาสี่ต
น 211 ชื่อ คาวธรรมจันทฆาปูจี่ 94 ชื่อ และค
าวธรรมเจาสุพรหมโมกขะหมาเกาหาง 65 ชื่อ 

4 คณะ
วิทยาศาสตร์  
ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

 

การอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์จาก
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

/   1,340,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. สนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ

กิจกรรมที่  1 การท าฐานข้อมูลกล้วยไม้ใน
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานฯ 
1.1 การส ารวจการออกดอกของกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้ระราชทาน จากการส ารวจการออก
ดอกของกล้วยไม้    ในช่วงเดือนมิถุนายน 
2559 – มีนาคม 2561 พบว่ากล้วยไม้ที่ออก
ดอกในช่วงระยะเวลานี้ มีทั้งหมด 62 สกุล 233 

ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล 
และคณะ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
2. จัดท าข้อมูล
พื้นฐานของ
กล้วยไม้ตาม
บัญชีทะเบียน
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทาน  
2.1) การจัดท า
แผนผังและแผน
ที่ประจ า
ต าแหน่งกล้วยไม้  
2.2) การจัดท า
รหัสประจ าต้น
กล้วยไม้และการ
จัดจ าแนก 
3. ศึกษาลักษณะ
ทางฤกษศาสตร์
และข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งกับวง
ชีวิตและการ
เจริญเติบโตของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทาน 

ชนิด 5 สายพันธุ์ 
กิจกรรมที่ 2  
กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การศึกษาลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ฯลฯ การพัฒนาและปรับปรุง
พันธุ์กล้วยไม้ 
    การศึกษาลักษ ณ ะทางพ ฤกษศาสตร์
ด าเนินการเก็บข้อมูลจากการกล้วยไม้ที่น าเข้า
แลบจ านวน 20 ชนิด โดยเก็บทั้งข้อมูลพื้นฐาน 
เช่น ความกว้างของใบ ความยาวของใบ ความ
สูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม ฯ และเก็บ
ข้อมูลเชิงวิจัยเปรียบเทียบ และการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ์ให้เน้นกล้วยไม้เป้าหมายคือ เอื้อง
ค า และนก คุ้มไฟ  โดยให้ ศึกษาในด้ านไม้
ประดับและสมุนไพร 
กิจกรรมย่อยที่ 2.2 การศึกษาโครโมโซมนก
คุ้มไฟ 
        ด าเนนิการโดยศึกษาโครโมโซม ในส่วน
ของ ปลายราก ล าต้น ใบ และดอกของกล้วยไม้
ดินนกคุ้มไฟ เพื่อให้ทราบถึงรูปร่างและขนาด
ของโครโมโซม น าไปสู่การศึกษาข้อมูลทาง
พันธุกรรมในอนาคต ในโดยในปีงบประมาณ 
2561 ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่ ในอุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า จ.เพชรบูรณ์ โดยมีเปา้หมายเพื่อ
ส ารวจต้นกลว้ยไม้ดินสกุล Anoectochilus ทั้ง 
6 ชนิดที่พบในประเทศไทย คือ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3.1) ลักษณะ
สัณฐานวิทยา
และการ
เจริญเติบโตของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทาน
ในรอบปี 
3.2) จ านวน
โครโมโซม 
3.3) 
ความสามารถใน
การผสมตัวเอง
และการผสมข้าม 
3.4) อัตราความ
มีชีวิตของเมล็ด 
3.5) ธนาคาร
เมล็ดพันธุ์
กล้วยไม้ 
(Orchid Seed 
Bank) เพื่อการ
อนุรักษ ์
4. ศึกษาการ
ขยายพันธุแ์ละ
การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อกล้วยไม้

Anoectochilus albolineatus, 
Anoectochilus burmanicus, 
Anoectochilus geniculatus, 
Anoectochilus lylei, Anoectochilus 
reinwardtii และ Anoectochilus 
roxburghii 
กิจกรรมย่อยที่ 2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ดอกเอ้ืองค าและนกคุ้มไฟ 
          จากการศึกษาเกี่ยวกับกล้วยไม้สกุลนี้
ในต่างประเทศ พบว่ามีสาร Flavonoids ที่มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีสรรพคุณรักษาโรค
ทางระบบไหลเวียนโลหิต โรคตับและโรคไต จึง
มีความเป็นไปได้ที่กล้วยไม้สกุลนี้ในประเทศ
ไทยจะมีสรรพคุณใกล้เคียงกัน จึงได้ท าการ
วิ เคราะห์ คุณสมบั ติทางเคมีของกล้ วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟและเอื้องค า เพื่อน ามาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้  โดยได้ด าเนินการ
เก็บดอกเอื้องค าจากแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานฯ คือ หมู่บ้านปงไคร้ ต.
โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซ่ึงดอกเอื้องค าที่
เก็บมานั้นมาจากการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก 
เพื่อเก็บดอกขาย และได้น าดอกเอื้องค าที่ได้มา
อบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน คัดแยกขนาดดอกและ
สีของดอก เพื่อน าใส่บรรจุภัณฑ์แปรรูปต่อไป 
กิจกรรมย่อยที่ 3.4 การศึกษาองค์ประกอบ
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หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน 
5. ศึกษา
องค์ประกอบ
ของสารเคมีใน
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทาน 
6. การบริหาร
จัดการสวนแหล่ง
รวบรวมกลว้ยไม้
ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน  
6.1) การดูแล
ต้นไม้ที่อยู่อาศัย
ของต้นกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน 
6.2) การจัดภูมิ
ทัศน์ที่เหมาะสม
ในการ
เจริญเติบโตของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทาน 
7. การจัดสร้าง
แหล่งรวบรวม

ทางเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพของกล้วยไม้
นกคุ้มไฟ 
          ได้ ท าก ารท ดสอบ วิ ธี เพื่ อ ห าสาร
มาตรฐานในการทดสอบสารออกฤทธิ์ทาง
ชี ว ภ า พ  คื อ  Total Phenolic, Total 
Flavonoids และ Polysaccharide  
 
กิจกรรมที่ 3 การบริหารจัดการสวนแหล่ง
รวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
          เพื่อให้การจัดการภายในสวนเป็นไป
อย่างเรียบร่อย จึงมีการจัดซ้ือวัสดุที่จ าเป็นต่อ
การดูแลและปลูกเล้ียงกล้วยไม้ โดยแบ่งเป็น  
          สวนกล้วยไม้ดอยสะเก็ด อิฐ 500 ก้อน 
ถ่านละเอียด 30 กระสอบ มะพราวสับกลาง 
40 กระสอบ สายพ่นยาแรงดันสูง 1 ม้วน หัว
พ่นยาแรงดัน 2 อัน และมะพร้าวสับเล็ก 10 
กระสอบ  
          สวนกล้วยไม้แม่ริม ปุ๋ย และสารเคมีที่
เกี่ยวข้องทางสวนกล้วยไม้ เเม่ริม เป็นฝ่าย
ด าเนินการสั่งชื้อในงบประมาณ 23500 บาท 
          โดยวัสดุทั้งหมดได้ถูกด าเนินการจัดส่ง
เป็นที่เรียบร้อย  
 
กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในและ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุ์กลว้ยไม้ไทย
พันธุ์แท้
พระราชทาน
ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้  
7.1) อุทยาน
กล้วยไม้
เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ ้
7.2) สวนป่าบุญ
ศรี มหาวิทยาลัย
แม่โจ ้
8. การสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์กล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน 
8.1) จัดโครงการ
เผยแพร่ความรู้สู่

ภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน 
•  อุทยานกล้วยไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
          ได้ด าเนินการในส่วนของงานออกแบบ
ได้ด าเนินการส ารวจ จัดท าผังพื้นที่ ประกอบไป
ด้ ว ย ผั ง  base plan, planting plan, 
circulation, master plan ภายใต้แนวคิดเพื่อ
ปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับ
ก า ร เรี ย น รู้ ก ล้ ว ย ไม้ ไท ย แ ล ะ เป็ น พื้ น ที่
นันทนาการ ส าหรับบุคลากรและนักศึกษา โดย
ท า ง ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม ได้ออกแบบศูนย์การเรียนรู้ใน
อุ ท ย า น ก ล้ ว ย ไม้ เฉ ลิ ม พ ร ะ เกี ย ร ติ ฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
• หมู่บ้านอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าฟ้ามุ่ย บ้านปงไคร้ 
ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
          ได้ด าเนินการในส่วนของการสร้าง
โรงเรือน เพื่ออนุบาลกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟใน
สภาพใกล้เคียงธรรมชาติ โดยได้รับการดูแล
จากชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฟ้ามุ่ย บ้างปงไคร้ ต.
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นักเรียน/
นักศึกษาที่เป็น
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์  
8.2) จัดโครงการ
เผยแพร่ความรู้สู่
เกษตรกร บุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 

โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
• วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต าบลโหล่ง
ขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการ
ปลูกกล้วยไม้รอบโบสถ์เพื่อปรับทัศนียภาพ 
ทางเดินต้นไม้ภายในวัด 
 
กิ จ กรรมที่  5  การข ยายพั น ธุ์ แ ล ะกา ร
เพาะเลี้ยงเน้ือเยื้อกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ 
          ด าเนินการคัดเลือกและขยายพันธุ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ในแหล่งรวบรวม โดยการ
เก็บฝักของกล้วยไม้ มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ในปีงบประมาณ 2559 -
2560 ได้น าฝักมาขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อ เยื่อกล้วยไม้ ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
ทั้งหมด 20 ชนิด รวมทั้งหมด 777 ขวด คิด
เป็น 22,310 ต้น ที่รอออกขวดเพื่อปลูกเลี้ยง 
และในปี งบประมาณ  2561 ได้น าฝักมา
ขยายพันธุ์ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานทั้งหมด 21 ชนิด อยู่
ระห ว่ า งก าร เพ าะ เลี้ ย ง เนื้ อ เยื่ อ  แล ะ ใน
ปีงบประมาณ 2561 มีกล้วยไม้พร้อมออกขวด
ทั้งหมด ได้แก่ เอื้องล าต่อ 7 ขวด เอื้องเทียน
ปากด า 28 ขวด และเอื้องสายสามสี 39 ขวด 
รวมทั้งหมด 74 ขวด ซ่ึงทางโครงการได้ท าการ
สร้างโรงเรือน ขนาด 5 x 10 เมตร บริเวณข้าง



~ 27 ~ 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยโรงเรือนจะเป็นแหล่ง
รองรับกล้วยไม้ที่ก าลังออกจากขวด อนุบาล 
และดูแลรักษา เพื่อเป็นแหล่งพันธุกรรมต่อไป 
กิจกรรมที่ 6 การจัดสื่อประชาสัมพันธ์และท า
ชุ ด ความรู้  เรื่ อ ง  กล้ วย ไม้ ไท ยพั นธุ์ แ ท้
พระราชทานฯ 
          การจัดสื่อประชาสัมพันธ์และท าชุด
ความรู้ เรื่อง กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน
ฯ ที่จะด าเนินการ ในปีงบประมาณ 2561 มี
ดังนี้  
• วิดิทัศน์สรุปผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ 2559 – 2560 
• องค์ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ การอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์จากกล้วยไม้ 
   - อนุกรมวิธานพืชวงศ์กล้วยไม้ 
   - การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
   - การอนุบาลและการออกปลูก 
   - งานวิจัยและการบริการวิชาการด้านการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทย 
• องค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 
โดยผู้มีประสบการณ์ 
กิจกรรมที่ 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพื่อการพัฒนา
ต่อยอดหัวข้อวิจัยและการบริการวิชาการ 
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          การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่
ผลการด าเนินงานและเพื่อการพัฒนาต่อยอด
หัวข้อวิจัยและการบริการวิชาการเกี่ยวกับ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน จัดในวัน
จันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสนอ.5 ชั้น 
5 ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 
กิจกรรมที่ 9 การส ารวจและการขยายพื้นที่
อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
ได้วางพื้นที่ส ารวจไว้ 7 พื้นที่ ดังนี้ 
1.อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 
2.อุทยานแห่งชาติดอยหลวงเชียงดาว 
3.อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย 
4.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
5.อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก 
6.หมู่บ้านกองแหะ 
7.หมู่บ้านปงไคร้ 
       โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ลงพื้นที่
ส ารวจ ครั้งที่ 1 ที่หมู่บ้านกองแหะ ต าบลโป่ง
แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วม 4 คน 
และในวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2561 ลงพื้นที่
ส ารวจ ครั้งที่ 2 ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผ้า
ห่มปก อ .แม่อาย  จ .เชี ยงใหม่  มี อาจารย์ 
นักวิชาการ และนักศึกษาเข้าร่วม จ านวน 8 
คน 
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5 คณะผลิต

กรรมการเกษตร 
ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

 

การศึกษาวิเคราะห์
คุณภาพดินและธาตุ
อาหารพืชในพื้นที่
ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืช มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จ.เชียงใหม ่

/    งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

2. เพื่อประเมิน
คุณภาพของดิน
ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จ.เชียงใหม ่

3. เพื่อวางแผน
จัดการพื้นที่ให้
เหมาะสมกับ
กิจกรรมต่างๆ 
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

การศึกษาปริมาณ ธาตุ อาห ารในดินของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
ต าบลแม่ทรายอ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อท าขอบเขตและแผนที่ธรณี 
และเพื่อศึกษาถึงปริมาณธาตุอาหารในดิน โดย
จะเก็บตัวอย่างดินตามการใช้พื้นที่ประกอบไป
ด้วย 24 พื้นที่ แบ่งพื้นที่ตามการใช้ประโยชน์
ออกเป็น 3 พื้นที่หลักๆ ได้แก่ พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่
ก ารวิ จั ย  เช่ น  ยู ค า  ง้ิว  ย างน า  ฝ า ง สั ก 
ยางพารา มะเกียง ปาล์ม สบู่ดา กระถินเทพา 
แปลงเกษตรอินทรีย์ แปลงเห็ด แปลงอาหาร
สัตว์ และแปลงสมุนไพร พื้นที่การเกษตร เช่น
นาข้าว แตงโม ดอกไม้ มะม่วง ที่ว่าง ไม้ผล ทุ่ง
หญ้า อาหารสัตว์ แปลงนา ผลิตสัตว์ และแปลง
มัน ท าการเก็บพื้นที่โดยการสุ่ม จุดละ 2-3 จุด
ในระดับความลึก 0-15 และ 15-30 ซม. น ามา
วิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) ปริมาณ
อินทรียวัตถุ (OM) ปริมาณฟอสฟอรัสปริมาณ
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ พบว่า ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่
โจ- ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ดินมีค่าความเป็น
กรดจัด -ด่างอ่อน มีปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ชั้นบนและดินชั้นล่างต่ ามาก-ปานกลาง (0.00-
2.25 %) ปริมาณฟอสฟอรัสในดินบนสูงกว่าดิน

ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร
วาสนา วิรุษณ์รัตน์ 
จักรพงษ์ ไชยวงศ์ 
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ล่าง ปริมาณโพแทสเซียมในดินชั้นบนและดิน
ชั้น ล่างอยู่ในระดับ ต่ ามาก -สูง (1.02-211 
ppm) ปริมาณแคลเซียมในดินชั้นบนและดิน
ชั้นล่างอยู่ในระดับต่ ามาก (4.82-1,246 ppm) 
และมีปริมาณแมกนีเซียมในดินชั้นบนสูงกว่า
ดินชั้นล่างอยู่ในระดับต่ ามาก-ปานกลาง (0.00-
190 ppm) 
 
 
 

6 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

การศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการเก็บ
เมล็ดพันธุ์กล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้เอื้องผึ้ง 
(Dendrobium 
chrysotoxum 
Lindl.) และนกคุ้มไฟ 
(Anoectochilus 
burmanicus Rolfe)   
เพื่อพัฒนาสู่รูปแบบ
ของธนาคารเมล็ด
พันธุ์กลว้ยไม ้

(เสนอของบวิจัย 
มมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

/    งบประมาณ
แผ่นดิน 

1.เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

2.เพื่อศึกษา
สภาวะที่
เหมาะสมต่อการ
เก็บรักษาเมล็ด

ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนมีนาคม 
2561 ท าการทดลองโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
การส ารวจประชากรในสภาพธรรมชาติ โดย
การนับจ านวนประชากรนกคุ้มไฟที่พบในสภาพ
ธรรมชาติ การศึกษาทางนิเวศวิทยา เช่น ระดับ
ความสู ง ธาตุอาหารในดิน  อุณหภูมิและ
ความชื้น และการศึกษาทางสัณฐานวิทยา 
(Morphology) และกายวิภาค (Anatomy) 
โดยงานวิจัยส่วนหนึ่งอยู่ ในกระบวนการรอ
น าเสนอในการประชุมวิช าการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 
วันที่  1 -  3 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดตรัง  
และการตอบรับ เพื่ อตีพิมพ์ ในวรสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
อดิศักดิ์ การพึ่งตน 
พีราดา แก้วทองประค า
สันติ วัฒนฐานะ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ปี 2561) พันธุ์กลว้ยไม้
เอื้องค า และนก
คุ้มไฟ ให้มีอายุที่
ยาวนาน 

3. เพื่อการ
อนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้ไทยแท้ที่
มีคุณสมบัติเป็น
ยาสมุนไพร ที่
ก าลังอยู่ในภาวะ
ใกล้สูญพันธุ์และ
ใช้เป็นแหล่ง
พันธุกรรม
ส าหรับต่อยอด
ในการพัฒนา
พันธุ์ในอนาคต 

7 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรต ิ

การศึกษาวิธกีารยืด
อายกุารเก็บรักษา
เมล็ดผักหวานปา่ 

/   282,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

จากการศึกษาเบื้ องต้นสามารถเก็บเมล็ด
ผักหวานได้นานโดยเก็บในถุงร้อน  HDPE 
(High Density Polyethylene) ที่อุณหภูมิ 4 
องศาเซลเซียส ระยะเวลา ๖๐ วัน มีอัตราการ
งอกที่  ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงนักวิจัยคิดว่ายังมี
ประเด็นที่น่าศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาวิธียืดอายุ
การเก็บให้ได้นานขึ้น มีอัตราการงอกที่สูงขึ้น 
และอัตราการรอดตายที่สูงขึ้น ตลอดจนมีการ

วรรณา  มังกิตะ 
ธนากร ลัทธิ์ถีระสวุรรณ
พัชรณัฐ  ดาวดึงส์ 
อารีกมล  ต.ไชยสุวรรณ
ลักขณา  พันธุ์แสนศรี 
ณัฐพร  จันทร์ฉาย 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

-  เพื่อศึกษา
วิธีการยืดอายุ
การเก็บเมล็ด
ผักหวานป่าให้
นานขึ้น 

-  เพื่อถ่ายทอด
งานวิชาการด้าน
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
และวิชาการที่
เกี่ยวขอ้งสู่สังคม 

เจริญของต้นกล้าที่ดี เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้
ถ่ายทอดสู่ชุมชนที่มีความสนใจต่อไป 

8 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

การขยายพันธุ์
สมุนไพร
ปลาไหลเผือกเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

/   150,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

-  เพื่อศึกษาแนว

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ด าเนิน
กิจกรรมในโครงการด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุรรมพืชอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ มารี  เพื่ อน า ไปสู่ ก ารศึกษ าวิจั ยและ ใช้
ประโยชน์ ในการเพ าะเลี้ ย งสั ตว์น้ า  และ
กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินการถึงขั้นตอนการ
น าต้นกล้าที่ได้จากการเพาะขยายพันธ์ จ านวน 
2,500 ต้น ปลูกในพื้นที่แปลงทดลอง ภายใน
พื้ นฐานการเรียนรู้ก ารเพาะเลี้ ย งสัตว์น้ า 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

นายกฤษฎิ ์ พลไทย,  
บุญศิลป์  จิตตะ
ประพันธ์  
ขจรรักษ์  พู่พัฒนศิลป์  
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทางการ
ขยายพันธุพ์ืช
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก 

-  เพื่อสรา้งฐาน
การเรียนรู้ 
ศึกษาวิจยัพืช
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก 

-  เพื่อศึกษาแนว
ทางการน า
สมุนไพร
ปลาไหลเผือกมร
ใช้กับสัตว์น้ า
อย่างคุ้มค่า
ภายใต้การ
อนุรักษ์
พันธุกรรม 

9 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

การอนุรักษ์
พันธุกรรม และ
รวบรวมสายพันธุข์้าว
ใช้น้ าน้อยในพื้นที่
ภาคใต้ 

/   200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อการ
อนุรักษ์
พันธุกรรม และ
รวบรวมสาย
พันธุ์ข้าวใช้น้ า

ผลการด าเนินงานภายใต้โครงการวิจัยที่ผ่านมา 
ได้รวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ และได้รับ
การพิจารณาประกาศเป็นพันธุ์แนะน า ได้แก่ 
เหลือง 152, นางพญา 132, ไทยใหม่ 3968, 
พวงไร่ 2 , นางพญา 70, เผือกน ้า 43 , ดอก

ดร.มัลลิกา จินดาซิงห ์  
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

น้อยในพื้นที่
ภาคใต้ 

-  เพื่อจัดตั้ง
โครงการ
ศึกษาวิจยัศูนย์
รวบรวมพันธุ์ข้าว
ใช้น้ าน้อยใน
พื้นที่ภาคใต้ อัน
จะเป็นแหล่ง
รวบรวมเชื้อ
พันธุกรรมต่อไป 

พะยอม , กู้ เมืองหลวง, แก่นจันทร์ , เล็บนก
ปัตตานี, เฉี้ยงพัทลุง, ลูกแดงปัตตานี, เข็มทอง
พัทลุง, สังข์หยดพัทลุง 

10 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

การใช้ประโยชน ์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ปลาไหลเผือกในเชิง
พาณิชย ์

/   100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

-  เพื่อการ

(ไม่มีข้อมูล)  อยู่ภายใต้แผน
งานวิจัย 
“การศึกษา
องค์ประกอบทาง
เคมี รวบรวม
อนุรักษ์ เรียนรู้ 
และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จาก
ปลาไหลเผือก” 

(ดร.บุญศิลป์ จิตตะ
ประพันธ์) 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อนุรักษ์พืช
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก 
และศึกษา
รูปแบบการใช้
ประโยชน์อย่าง
เหมาะสม 

-  เพื่อส่งเสริมให้
มีการใช้
ประโยชน์ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ปลาไหลเผือกให้
ได้มาตรฐาน
ชุมชน 

11 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

ศูนย์เรียนรู้ชันโรง /   100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ได้มีศูนย์เรียนรู้
ชันโรง เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ 
หรือกลุ่มเกษตรกรที่เล้ียงชันโรงเพื่อการค้าจะ
ได้ มี แหล่ งเรี ยน รู้ ชั น โรงอั น จะก่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ขจรรักษ์ พูพ่ัฒนศิลป์ 
รับผิดชอบโครงการ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กุมารี  

-  เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ชันโรง 
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ – ชุมพร 

12 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

การศึกษาและพัฒนา
ขนุนพันธุ์ละแมเพือ่
เป็นสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ 

/   70,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมาผู้รับผิดชอบ
โครงการได้ด าเนินโครงการการศึกษาและ
พัฒนาขนุนพันธุ์ละแมเพื่อเป็นสิ่ งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์โดยมีการจัดซ้ือวัสดุทางการเกษตรที่
เกี่ยวเนื่องกับโครงการ  การจัดเตรียมแปลง
เพาะพันธุ์ต้นตอขนุน  การเตรียมดินปลูกและมี
การเพาะเมล็ดขนุนเพื่อนน ามาเป็นต้นตอต่อไป 
เมื่อต้นตอขนุนมีความแข็งแรงและมีขนาดที่
เหมาะสมก็จะท าการน ายอดต้นพันธุ์ขนุนพันธุ์
ละแมมาเสียบยอด  เมื่อยอดขนุนมีความ

ชลดรงค์ ทองสง  
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สยามบรมราช
กุมาร ี

-  เพื่อศึกษา
คุณลักษณะของ
ขนุนพันธุ์ละแม
เพื่อขอจัดตั้งเป็น
สิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ของ
อ าเภอละแม
จังหวัดชุมพร 

-  เพื่อส่งเสริมให้
มีการปลูกขุน
พันธุ์ละแมกันให้
มากขึ้น
โดยเฉพาะใน
พื้นที่อ าเภอ
ละแม จังหวัด
ชุมพร 

แข็งแรงและมีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็จะน ามา
แจกจ่ายให้แก่หน่วยราชการในอ าเภอละแม
เพื่อน าไปปลูกยังสถานที่ราชการต่างๆต่อไป 

13 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

การศึกษาลกัษณะ
ทางฟีโนไทป์ และจี
โนไทป์ เพื่อพิสูจน์
สายพันธุ์ และพัฒนา
สายพันธุ์ของ

/   200,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อศึกษา
ลักษณะทางฟีโน
ไทป์ และจีโน
ไทป์ สายพันธุ์
ของจุลินทรีย์ป่า

1. การศึกษาลักษณะทางฟีโนไทป์ และจีโน
ไทป์ ทั้งหมด 5 isolate 

2. การพิสูจน์สายพันธุ์จุลินทรีย์ป่าชายหาด 
3. เก็บและขยายเช้ือจุลินทรีย์ 
4. พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ในทาง

 ภายใต้แผนงาน 
“โครงการอนุรักษ์
และการใช้
ประโยชน์จาก
จุลินทรีย์พื้นที่ป่า
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จุลินทรีย์ป่าชายหาด 
จังหวัดชุมพร 

ชายหาด จังหวัด
ชุมพร ที่คัดแยก
ได้ 

-  เพื่อพิสูจน์สาย
พันธุ์ และพัฒนา
สายพันธุ์ของ
จุลินทรีย์ป่า
ชายหาด จังหวัด
ชุมพร 

-   เพื่อให้ได้
ข้อมูลด้านความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของ
จุลินทรีย์ 

การเกษตร 
5. อบรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับการเพาะพันธุ์

จุลินทรีย์ชายหาดที่มีประโยชน์ 
 

ชายหาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ-้
ชุมพร” (ดร.
มัลลิกา) 

14 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

การศึกษาสายพันธุ์
ปลาไหลเผือกในพื้นที่
ป่าชายหาด ที่มี
ความสัมพันธก์ับ
สารส าคัญโดยการจัด
กลุ่มพันธุกรรม  

 

/   150,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อการศึกษา
สายพันธุ์
ปลาไหลเผือกใน
พื้นที่ป่าชายหาด  
-  เพื่อการศึกษา
สารส าคัญใน
ปลาไหลเผือก
ต่างสายพันธุ์ใน
พื้นที่ป่าชายหาด  

พบสารประกอบ 3 ชนิดในสารสกัด
คลอโรฟอร์ม คือ สารประกอบ S สารประกอบ 
K และสารประกอบ C สารออกฤทธิ์ที่ส าคัญ
ได้แก่ สารกลุ่ม quassinoids เช่น 
eurycomalactone eurycomanol 
eurycomanone ซ่ึงมีฤทธิ์ยับยั้งการ
เจริญเตบิโตของเช้ือมาเลาเรียในหลอดทดลอง 

ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ  
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

-  เพื่อดู
ความสัมพันธ์
ของสายพันธุ์
ปลาไหลเผือกใน
พื้นที่ป่าชายหาด
กับสารส าคัญ 
โดยการจัดกลุ่ม
พันธุกรรม  

   15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 คณะ
วิทยาศาสตร์  
ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

 

การตรวจสอบความ
ถูกต้องของชนิด
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน โดยใช้
เครื่องหมายโมเลกุล 
RAPD-SCAR และ วิธ ี
Barcode DNA-High 
Resolution 
Melting (Bar-HRM) 

/    งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

2. เพื่อตรวจสอบ
ความ
หลากหลาย และ
ระบุสายพันธุ์
กล้วยไม้ในสวน

จากการตรวจสอบชนิดของกล้วยไม้ไทยในสวน
พระราชทาน โดยท าการหาล าดับเบสบริเวณ
ยีน TIS1 จ านวน 27 ตัวอย่าง โดยการสกัดดี
เอ็นเอจากใบของกล้วยไม้ เพื่อใช้เป็นดีเอ็นเอ
ต้นแบบในการเพิ่มปริมาณยีน TIS1 ด้วยวิธี 
PCR ต ร ว จ ส อ บ ชิ้ น ดี เ อ็ น เ อ ด้ ว ย วิ ธี 
electrophoresis และวิเคราะห์หาล าดับเบส 
จากนั้นน าล าดับเบสที่ได้มาวิเคราะห์กับบาน
ข้อมูล NCBI จากผลการสึกาพบว่า มีที่ตรงกับ
ที่จ าแนก 15 ตัวอย่าง มีต่างชนิด 3 ตัวอย่าง ที่
ต้องตรวจสอบซ้ าโดยใช้ยีนเพิ่มขึ้น เช่น matk, 
rcbL หรือ psbA-tenH จ านวน 10 ตัวอย่าง มี 
1 ตัวอย่างที่ยังไม่สามารถระบุชนิดได้ คือเอื้อง
ตะขาบและอีก 1 ตัวอย่างที่ไม่สามารถหาล าดบั
เบสได้ คือ เอื้องสายมรกต 

ชมัยพร นิธกิาจณ์พานิช
รัฐพร  จันทร์เดช 

 



~ 40 ~ 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พระราชทานโดย
ใช้วิธี Barcode 
DNA-High 
Resolution 
Melting (Bar-
HRM) ร่วมกับ 
High annealing 
temperature-
random 
amplified 
polymorphic 
DNA (HAT-
RAPD) marker 

3.  เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูล
ร่วมกับลักษณะ
สัณฐานวิทยา
ของกล้วยไม้ใน
สวน
พระราชทาน 

  รวม 15 โครงการ          

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2561 (อพ.สธ. – มจ.) 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์้อมลูทรัพยากร 
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หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้ 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะ
วิทยาศาสตร์ ม.
แม่โจ้-เชียงใหม ่

ระบบฐานข้อมูลบัญชี
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ 
(เสนอของบวิจัย 
มมหาวิทยาลัยแม่โจ ้
ปี 2561) 

/   350,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  

2. ออกแบบและ
จัดท าฐานข้อมูล
ของบัญชี
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทาน
ในพื้นที่อ าเภอ
ดอยสะเก็ดและ
อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

3. เพื่อออกแบบ
และพัฒนาเว็บ
ไซด์ในการ

 สวนกล้วยไม้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งอยู่ที่ 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล้วยไม้
ภ าย ในสวนนั้ นมี จ าน วนและสายพั น ธุ์ ที่
หลากหลายมาก เป็นอุปสรรคต่อการจ าแนก
สายพันธุ์  รวมถึงการจัดเก็บและปรับปรุง
ฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ซ่ึงในปัจจุบันทาง
เจ้าหน้าที่โครงการได้จัดท าป้ายข้อมูลกระดาษ
แสดงรหัสของกล้วยไม้เขียนด้วยลายมือ ติดไว้
ตามกิ่งต้นไม้  ซ่ึงมีข้อเสียหลายอย่าง ได้แก่ 
ตัวหนังสืออ่านยาก ความไม่สวยงาม รบกวน
ต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ และยังช ารุด 
เสียหายได้ง่าย และสวนกล้วยไม้นั้นยังไม่มี
ระบบการจัดการข้อมูลในส่วนของข้อมูล
สภาพแวดล้อมอื่นๆ ไว้ใช้งาน ทางคณะผู้วิจัย
จึงได้ท าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบัญชี
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานเพื่อปรับปรุง
กระบวนการในการจัดการฐานข้อมูลของสวน
กล้วยไม้  โดยสามารถเก็บข้อมูลลักษณะ
ทางด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และสภาพอากาศได้ โดยการใช้แท็ก
อาร์เอฟไอดี (RFID) มาแทนที่ป้ายข้อมูลเดิม 

ดร. ภรต รัตนปิณฑะ 
อ.วัชรินทร์ สาระไชย 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เช่ือมต่อ
ฐานข้อมูล
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทาน 

ในการระบุแสดงรหัสของกล้วยไม้  น าสถานี
ตรวจวัดอากาศโดยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (Internet of Things) มาใช้ในการ
เก็บข้อมูลสภาพอากาศ รวมถึงเตรียมการ
พัฒนาสร้างเว็บไซต์ในการจัดการฐานข้อมูล ซ่ึง
จนถึงปัจจุบันทางคณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ
ข้อมูลเพื่ อน ามาใช้ ในการออกแบบระบบ
ฐานข้อมูล พัฒนาเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ลด้ าน ก าย ภ าพ  ด้ าน ชี วภ าพ  ด้ าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสภาพอากาศ โดยใช้
เทคโนโลยีแท็กอาร์เอฟไอดีและอินเทอร์เน็ต
ของสรรพสิ่ง 

  รวม 1 โครงการ          

 
 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2561 (อพ.สธ. – มจ.) 
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะ ศูนย์รวบรวม อนุรักษ์ /    งบประมาณ 1. เพื่อสนอง สวนสมุนไพรบ้านโปง มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่  ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธารา  
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สถาปัตยกรรม
และการ
ออกแบบ
สิ่งแวดล้อมฅ 
 ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

 

เรียนรู้ภูมิปัญญาพืช
สมุนไพรพื้นบ้านแม่
โจ ้

แผ่นดิน พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

2. เพื่อส ารวจ 
เก็บรวบรวม
พันธุกรรม และ
ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์จาก
พืชสมุนไพร
พื้นบ้าน และ
พัฒนาเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์
เรียนรู้ภูมิปัญญา
พืชสมุนไพร
พื้นบ้านแม่โจ ้

3. เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์

เป็ นส่ วนหนึ่ งของป่ าอนุ รั กษ์ บ้ าน โป งใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีพ.ศ. 
2545 ได้ถูกออกแบบและวางผังพื้นที่ เป็น
สถานที่ศึกษาเรียนรู้และเก็บรวบรวมทรัพยากร
พืชที่มีสรรพคุณทางยา เพื่อเผยแพร่ความรู้ใน
เชิงภูมิปัญญาพื้นบ้านและปลูกฝังให้เยาวชนมี
จิตส านึกด้ านการอนุ รักษ์พั นธุ์พื ช  โดยมี
แนวคิดในการออกแบบสร้างสวนสมุนไพร ได้
จากการศึกษาถึงสรรพคุณต่าง ๆ ของพืชแต่ละ
ชนิดที่น าไปใช้กับร่างกายของมนุษย์  ท าให้
แบ่งส่วนของพื้นที่แปลงสมุนไพรออกเป็น 5 
ส่วน ตามส่วนหลัก ของร่างกาย  ได้แก่  ส่วน
ศีรษะและล าคอ ( zone A )  ส่วนล าตัว ( 
zone B)  ส่วนแขนขา ( zone C)   ส่วนระบบ
ย่อยอาหารและระบบสืบพันธุ์ (zone D) และ
ส่วนอื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาเรียกว่า ส่วน
ปริศนา ( zone E) โดยปลูกพืชสมุนไพรตาม
แนวคิดที่ว่าสมุนไพรใดมีสรรพคุณที่ใช้ หรือ
ออกฤทธิ์กับส่วนใดของร่างกายก็เลือกไปปลูก
ในส่วนนั้น ๆ ของพื้นที่   
ในปี 2560 มีการปลูกสมุนไพรเพิ่มเติมในแต่ละ
แปลง และจัดสร้างเรือนเพาะช าด้านข้างแปลง
สมุนไพร เพื่อเป็นพื้นที่เก็บรวบรวมและเพาะ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น โดยเพาะกล้าได้

ฉายดร.ทิพย์สุดา ตั้ง
ตระกูล 

นายสมใจ ปงหาญ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เรียนรู้ภูมิปัญญา
พืชสมุนไพร
พื้นบ้าน ส าหรับ
การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ใกล้เคียง และ
ผู้รับบริการใน
เขตภาคเหนือ
ตอนบน 

3.4 เพื่อเป็น
แหล่งศึกษาวจิัย
และพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์จาก
พืชสมุนไพร
พื้นบ้านในระยะ
ต่อไปของ
โครงการ และ
ผู้รับบริการนอก
โครงการ 

ทั้งสิ้น 500 ถุง ปลูกเพิ่มในแปลงจ านวนทั้งสิ้น 
80 ชนิด และจัดท าป้ายสื่อความหมายและการ
บอกสรรพคุณของพืชสมุนไพร จ านวน 295 
ป้าย มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 3 
รายวิชา ภท 253 วัสดุพืชพรรณส าหรับงานภูมิ
ทัศน์ รายวิชา ภส 351วัสดุพืชพรรณและการ
เลือกใช้ และรายวิชา ภส 453 การออกแบบ
วางผังพืชพรรณ ในหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์
และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ของคณะ
สถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผู้ เข้ าร่วม
กิจกรรมสวนสมุนไพรจ านวน 102 คน 

  รวม 1 โครงการ          

 
 
 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าร ิ ปีงบประมาณ 2561 (อพ.สธ. – มจ.) 
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร   

หน่วยงานมโีครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะผลิต
กรรมการเกษตร 
ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ่นกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าไม้ในลุ่มน้ าแม่ต๋อม
ตอนบน อ าเภออม
ก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่

/   160,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี

-  เพื่อค้นหาหา
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่
เกี่ยวขอ้งกับการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรปา่ไม้
ของประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพื้นที่
ลุ่มน้ าแม่ต๋อม 

ดังนั้นจึงท าให้เกิดโครงการเพื่อต้องกากรการ
รื้อฟื้นแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้ ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
คือ เพื่อค้นหาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้มาเป็น
องค์ความรู้ถ่ายทอดแก่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ า
แม่ต๋อม กับกลุ่มผู้น าหมู่บ้าน ชุมชนชาวปกา
เกอะญอ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านและ
เยาวชนในเขตตอนบนลุ่มน้ าแม่ต๋อม จ านวน 
100 คน โดยด าเนินการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีอยู่ในอดีตและปัจจุบันและน ามาเป็น
แนวทางถ่ายทอดสู่ชุมชนเป้าหมายในพื้นที่ ผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ส ารวจชุมชน
และ คุยกั บ ผู้ น าชุ ม ชน เพื่ อ ว า งแผน ก าร
ด าเนินงาน และส ารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ 

รัชชานนท์  สมบูรณ์ชัย
ผานิตย์  นาขยัน
ปรมินทร์  นาระทะ
ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล
นายประดิษฐ์  เวียงค า 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

-  เพื่อน าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
กับการอนุรกัษ์
ทรัพยากรปา่ไม้
มาเป็นองค์
ความรู้ถ่ายทอด
แก่ประชาชนใน
พื้นที่ลุ่มน้ าแม่
ต๋อม  

2 คณะ
วิทยาศาสตร์  
ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

 

สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

/    งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
2 เพื่อสมัครเป็น
สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน และใช้

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและการเก็บพืช
พรรณขั้นพื้นฐานส าหรับเยาวชน” ในวันที่ 
10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ และชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแย่ง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่   

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561  

     ซ่ึงในการด าเนินกิจกรรมได้จัดอบรม ณ 
ห้องประชุมเอื้องเสือแผ้ว  ชั้น 1 อาคารเฉลิม
พ ร ะ เกี ย ร ติ ส ม เด็ จ พ ร ะ ศ รี น ค ริ น ท ร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 
08.30 น. กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กลุ่ม
นักศึกษาที่สนใจ จ านวน 30 คน ด าเนินการ
เปิดกิจกรรมในเวลา 09.00 น. โดย อาจารย์ 

ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 
และคณะ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

คู่มือการ
ด าเนินงานฯ 
ตามที่ อพ. สธ. 
ก าหนด 
3 เพื่อรวบรวม
พืชพรรณไม้
ท้องถิ่น และ
รวบรวมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ของพืชพรรณ 
เก็บพรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง มี
ห้องสมุดส าหรับ
ค้นคว้าและน า
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนใช้เป็น
สื่อการเรียนการ
สอนในวิชาต่าง 
ๆ ใช้ปัจจยัพืช
เป็นปัจจัยหลกั
ในการเรียนรู ้
4 เพื่อด าเนินงาน
ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วน

ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ซ่ึงจะกล่าวถึงกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ,วัตถุประสงค์ ในการจัด
กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาจ านวน 30 คนได้มี
ความเข้าใจตรงกันก่อนการเรียนรู้ และความ
เป็นมาและการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และหัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม
อบรมในเรื่องพืช ชนิดพืช ลักษณะ ฯลฯ ซ่ึงจะ
ท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้เร่ืองพืชไม่มากก็
น้อย และมีวิทยากรบรรยายมาในความรู้
เกี่ยวกับพืชสมุนไพร  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  

     ดร.เยาวนิตย์  ธาราฉาย  หลังจากการรับ
ฟั งก ารบรรย าย ใน ช่ ว งเช้ า เรี ยบ ร้อ ย  ได้
ด าเนินการ ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มๆ 
ละ 6-7 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักและ
สนิทสนมกันมาขึ้น โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมออก
ส ารวจพืชบริเวณรอบๆข้างหน้าอาคาร จด
บันทึกพบพืชชนิดไหน เพื่ อน าไปเขียนลง
กระดาษของแต่ละกลุ่มได้พบเจอพืชชนิดไหน
บ้าง ลักษณะอย่างไร เพื่อน าเสนอหน้าห้องให้
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ท้องถิ่นและ
ชุมชน ในการ
จัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่นในการ
ส ารวจจัดท าฐาน
ทรัพยากร
ท้องถิ่น   
5 ด าเนินการ
ทบทวน และ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ท าอยู่
เดิมให้ครบถ้วน
ตามคุณสมบัติ
และเกณฑ์
มาตรฐานที่ 
อพ.สธ. ก าหนด 
และน าไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับ
ป้าย
พระราชทาน
และเกียรติบัตรฯ 

กลุ่มอื่นๆได้ฟัง 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561  

 กิจกรรมในวันนี้ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการเดินส ารวจพืชในป่าลงพื้นที่จริง ณ 
ชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแย่ง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ซ่ึงในวันนี้จะแบ่งผู้เข้าร่วม
อบรมเป็น 5 กลุ่ม ในช่วงเช้าจะเป็นการใน
ความรู้เกี่ยวกับวิธีและขั้นตอนการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ จากผู้ที่มีความรู้ในพื้นที่ และจากนั้น
แบ่งวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างพืช ทั้งที่
รู้จักและไม่รู้จัก จ านวน 5 ชนิด/กลุ่ม ซ่ึงในการ
เดินป่าก็จะมีผู้ดูแลเพื่อให้ความรู้ เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมอบรมท่านไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
เก็บตัวอย่างพืชหรือชนิดพืชก็สามารถสอบถาม  
ซ่ึงในการเดินป่าครั้งนี้จะสังเกตเห็นได้ชัดเจนว่า
พื้นที่ในป่าปงไคร้จะมีความเขียวชอุ่ม และยัง
สมบู รณ์  ซ่ึงชาวบ้านในพื้ นที่ยังคงอนุรักษ์
ทรัพยากรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เมื่อได้พืช
ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้วของแต่ละกลุ่ม ก็
น ามาท าการอัดแห้ง เพื่อเป็นตัวอย่างพันธุ์พืช
ต่อไป กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็น
ความอุดมสมบูรณ์ถึงเรื่องของ ดิน น้ า ป่า สู่
การอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนได้อย่างไร 
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2. การรวบรวมพืชพรรณ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง 

     สามารถเก็บรวบรวมพรรณไม้แห้ง ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยได้ประมาณ 20 
ชนิด ตัวอย่างดองของกล้วยไม้ประมาร 15 
ชนิด และตัวอย่างพรรณไม้อบแห้งประมาณ 
20 ชนิด โดยตัวอย่างพรรณไม้ทั้งหมดจะถูก
น าไปสร้างศูนย์เรียนรู้ 

3. การจัดท ามุมเรียนรู้ (Learning space)     

     พัฒนามุมเรียนรู้ขนาดเล็กส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ค้นคว้าด้านพืช และการท า
สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ 

4. การประชุมเพื่อจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นใน
การส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน  

     ในวันที่  10 เมษายน 2561 ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 
คน 

3 มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร 

การพัฒนาสวน
พฤกษศาสตร์

/   80,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

-  เพื่อสนอง
พระราชด าริ

     โดยโครงการนี้มีการด าเนินการโดยการน า
พันธุ์ไม้ประจ าจังหวัดแต่ละจังหวัดของประเทศ

ชลดรงค์ ทองสง  
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โรงเรียนต ารวจ
ชายแดนสวนเพชร 
อ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพร 

ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
-  เพื่อจัดสร้าง
สวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนใน
โรงเรียนต ารวจ
ชายแดนสวน
เพชรอ าเภอ
ละแม จังหวัด
ชุมพร 
-  เพื่อสรา้ง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติแก่เด็ก
เยาวชนใน
โรงเรียนต ารวจ

ไทยมาจัดปลูกไว้ในลักษณะสวนพฤกษศาสตร์
ประจ าโรงเรียนและมีป้ ายสื่อความหมาย
อธิบายพันธุ์ไม้แต่ละชนิด 
     ใน ปี งบ ป ร ะ ม า ณ  2 5 6 1  ที่ ผ่ า น ม า
ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการในการจัดสั่ง
ต้นไม้ประจ าจังหวัดและวัสดุการเกษตรเพื่อ
เตรียมพร้อมในการจัดปลูกสวนพฤกษศาสตร์ 
ณ พื้นที่โครงการ 
     เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนก็จ าน าพันธุ์ไม้ประจ า
จังหวัดไปจัดปลูก ณ พื้นที่ ซ่ึงได้จัดเตรียมไว้  
พร้อมทั้งจัดท าป้ายสื่อความความหมายของ
ต้นไม้แต่ละชนิด  โดยเป็นการด าเนินการ
ร่วมกันระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
ชุมพรและนักเรียนในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนสวนเพชร 
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ชายแดนสวน
เพชรอ าเภอ
ละแม จังหวัด
ชุมพร 

  รวม 3 โครงการ          

 
 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2561 (อพ.สธ. – มจ.) 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 
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มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 คณะ
วิทยาศาสตร์  
ม.แม่โจ้-
เชียงใหม่ 

 

แผนงานพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

/    งบประมาณ
แผ่นดิน 

1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

1 . ก าร เข้ า ร่ วม ป ระชุ ม วิ ช าก ารแ ละจั ด
นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ  ส ย า ม บ รม ร า ช กุ ม า รี  
“ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” 
ณ  ศูนย์ เครือข่ ายการเรียนรู้ เพื่ อภู มิภ าค 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วิทยาเขตสระบุรี ต าบลช าผักแผว  อ าเภอแก่ง
คอย จั งหวัดสระบุ รี  ในระหว่างวันที่  26 

ดร.ทิพย์สุดา  ตั้งตระกูล 
และคณะ 
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สยามบรมราช
กุมาร ี
2 เพื่อเข้าร่วม
น าเสนอผลงาน
ในงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการต่างๆ 
3 เพื่อเผยแพร่
ผลงานโดยสื่อ
ต่าง ๆ เช่น การ
ท าหนังสือ วีดี
ทัศน์ เอกสาร
เผยแพร่ เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ ์
ที่ได้รับความ
เห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 
4 เพื่อด าเนินงาน
อื่น ๆ ที่เป็นการ
สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แม่บทของ 
อพ.สธ. 

พฤศจิกายน 2560 - 1 ธันวาคม  2560 
 
2. การเข้าร่วมการจัดนิทรรศการโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ภายในงานประชุม
วิชาการของส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ใน
ระหว่างวันที่ 7 - 8 ธันวาคม  2560 
 
3. การประชุมน าเสนอผลงานวิชาการภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์
ที่ 18 มิถุนายน ๒๕61 เวลา 8.30 น. เป็นต้น
ไป  ณ  ห้ องประชุม  สนอ.5 ชั้ น  5 อาคาร
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
     การประชุมน าเสนอผลงานวิชาการภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จัดในวันจันทร์ที่  18 
มิ ถุ น าย น  2 5 61  ณ  ห้ อ งสน อ .5  ชั้ น  5 
ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ผศ.ดร. จ าเนียร ยศราช เป็นประธาน จ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม 36 คน โดยเริ่มการน าเสนอ
ผลงานผ่านโครงการต่างๆ ตามล าดับ เช่น ชุด
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โครงการด้านกล้วยไม้ ชุดโครงการอมก๋อย 
โครงการการตรวจสอบความถูกต้องของชนิด
กล้วยไม้ไทย โครงการการศึกษารวบรวมองค์
ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้ โครงการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ โครงการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นต้น 
อีกทั้งภายในงานการประชุมน าเสนอผลงาน
ต่างๆ ประกอบด้วยโปสเตอร์ และผลิตภัณฑ์ 
ของโครงการต่างๆ 

  รวม 1 โครงการ          

  
รวม  กิจกรรม 

จ านวน  โครงการ 
         

 


