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(ร่าง) กรอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
ภายใต้แผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ 7 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
2565 เป้าหมาย 

F1A1 1. โครงการเส้นทางศึกษาชีววิทยาของ
เสม็ดแดงในพื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในจังหวัดชุมพร 

- ป่าเสม็ดแดงที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพสธ.) 
หน่วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
- ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช ม.แม่โจ้-
ชุมพร   

100,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อจัดท าเส้นทางส ารวจและศึกษาต้น
เสม็ดแดงที่ได้ขึ้นทะเบียนพิกัดต้นพันธุ์เสม็ด
แดงในป่าอนุรักษ์ฯ   
3. เพื่อศึกษาสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของ
เสม็ดแดง อย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 
4. เพื่อจัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้เร่ืองการ
อนุรักษ์พันธุ์เสม็ดแดงในเขตจังหวัดชุมพร    

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ดร.จิระศักด์ิ วิชาสวัสด์ิ 

F1A1 2. โครงการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช-ผัก-สมุนไพร ถิ่นแพร่ (@ห้อม ยา 
ผ้า อาหาร) 

1. ต าบลแม่เก๋ิง วัดสัมฤทธิบุญ 
2. บ้านค้างปินใจ (นิยม เขียวต๊ิบ) 
3. บ้านแม่พงุหลวง (ลุงแหว่)  

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อจัดการความรู้ในการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์
กรรม พืช-ผัก-สมุนไพร (@ห้อม ยา ผ้า 
อาหาร) ในการจัดการทรัพยากรการเกษตร
โดยชุมชน  
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุงความรู้การฟื้นฟู
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช-ผัก-สมุนไพร (@ ห้อม 
ยา ผ้า อาหาร ) โดยพัฒนาเป็นแหล่ง
รวบรวมและจัดการขยายผลในเครือข่าย
ชุมชนพื้นที่อ าเภอวังชิ้น 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

ดร.ปณิธี บุญสา 

F1A1 3. โครงการศึกษาและรวบรวมการใช้
พันธุ์ไม้ ประดับลายหม้อบูรณฆฏะใน
ศิลปกรรมล้านนา 

เขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 200,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

นายฐาปกรณ์  เครือระยา 



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

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
2565 เป้าหมาย 

2 เพื่อรวบรวมรูปแบบลายหม้อบูรณฆฏะ ที่
ปรากฏในงานศิลปกรรมล้านนา 
3 เพื่อน าองค์ความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ใน
ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ ์

 รวมท้ังหมด 3 โครงการ      
F1A2 1. โครงการศึกษาและส ารวจชนิด

กล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อ
การอนุรักษ์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม ่ 100,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อส ารวจและรวบรวมพันธ์ุกล้วยไม้
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้
ประดับ คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นางสาวจีระนันท์  ตาค า 

F1A2 2. โครงการส ารวจชนิดของกล้วยไม้
ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในการปลูก
เลี้ยงแบบครัวเรือนในพื้นที่จังหวัด 

พื้นที่ที่มีการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ท้องถิ่นที่
เจริญเติบโตได้ดีในการปลูกเลี้ยงแบบครัวเรือน
ในจังหวัดเชียงใหม ่

265,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อส ารวจ แล้วท าการบันทึกจัดเก็บข้อมูล
ชนิดของกล้วยไม้ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีใน
การปลูกเลี้ยงแบบครัวเรือนของจังหวัด
เชียงใหม ่
3 เพื่อถอดองค์ความรู้การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในการปลูกเลี้ยง
แบบครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม ่
4 เพื่อเปรียบเทียบจ านวนชนิดของกล้วยไม้
ท้องถิ่นที่นิยมปลูกเลี้ยงในการปลูกเลี้ยงแบบ
ครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม่ 
5 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่อการถูก
ท าลาย และแนวทางการอนุรักษ์ต้นกล้วยไม้
ท้องถิ่นที่เจริญเติบโตได้ดีในการปลูกเลี้ยง
แบบครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม ่

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อาจารย์ ดร.ปรมินทร์  นาระทะ   

 รวมท้ังหมด 2 โครงการ      
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
2565 เป้าหมาย 

F1A3 1. ชุดโครงการส ารวจ จัดจ าแนก ปลูก
รักษาและศึกษาการเจริญเติบโตกล้วยไม้
พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน 

- การส ารวจและจัดจ าแนก
กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้
พระราชทาน 

- การปลูกรักษาและศึกษา
การเจริญเติบโตกล้วยไม้
พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน 

1.  พื้นที่สวนนายวิเชียร บุญธรรม ที่มีภูมิล าเนา
อยู่บ้านเลขที่ ๒๐๘ ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หมู่
ที่ ๑ ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่  
2.  พื้นที่สวนของนายชาญชัย จันทร์หอม มี
ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๓ ต าบลสะ
ลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
3.  พื้นที่อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

400,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อส ารวจชนิดและหรือสายพันธุ์กล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้พระราชทานจ านวน ๑๒๗ สกุล 
(genus) ๘๑๐ ชนิด (species) ของทั้ง ๒ 
แหล่งพื้นที่อนุรักษ์ 
3. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานที่ได้จากการส ารวจและจัด
จ าแนกทั้ง ๒ แหล่งพื้นที่อนุรักษ์ 
4. เพื่อเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานจากทั้ง  ๒ แหล่งพื้นที่อนุรักษ์ 
น ามาเพาะปลูกในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและชีพจักรของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานที่น า
เพาะปลูกในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อาจารย์วินัย แสงแก้ว 

F1A3 2. ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญา
พืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ ้

สวนสมุนไพรป่าอนุรักษ์บ้านโปง มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม ่

300,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม และภูมิ
ปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน และพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์
เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ 
3 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ส าหรับการ
บริการวิชาการแก่ชุมชนใกล้เคียง และ
ผู้รับบริการในเขตภาคเหนือตอนบน 
4 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพื้นบ้านในระยะ

คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน
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ผู้รับผดิชอบโครงการ 
2565 เป้าหมาย 

ต่อไปของโครงการ และผู้รับบริการนอก
โครงการ 
5 เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรที่หา
ยาก มีสรรพคุณการใช้ประโยชน์ตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของล้านนา 

F1A3 3. โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พืช
ท้องถิ่นที่มีคณุค่าทางสมุนไพรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์พืชสมุนไพร

ท้องถิ่นบ้านแม่โจ้ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  

- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์พริก
พื้นเมือง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม ่

- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์พันธุกรรม
มะนาว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม ่

- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์ผักพื้นบ้าน 
(ผักกับลาบ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม ่

1. สวนสมุนไพรป่าอนุรักษ์บ้านโปง  
2. ฟาร์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

จังหวัดเชียงใหม ่

384,000 6.1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
6.2 เพื่อส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม และ
ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่น
ด้านพืชสมุนไพรและอาหาร 
6.3 เพื่อเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิ
ปัญญาพืชท้องถิ่น ส าหรับการบริการวิชาการ
แก่ชุมชนใกล้เคียง และผู้รับบริการในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
6.4 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นในระยะต่อไปของ
โครงการ และผู้รับบริการนอกโครงการ 
6.5 เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชท้องถิ่นที่มี
สรรพคุณสมุนไพร อาหารและการใช้
ประโยชน์ตามภูมิปัญญา 

คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 
นางสาววัชรินทร์ จันทวรรณ์ 
นางสาวจันทร์เพ็ญ  สะระ 

F1A3 4. โครงการพัฒนาแปลงปลูกและการใช้
ประโยชน์จากพืชมะเกี๋ยง และพืช
อนุรักษ์อ่ืน ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ) พื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 200,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืชมะเก๋ียง และพืช
อนุรักษ์อ่ืน ๆ  
3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชมะเก๋ียง 
และพืชอนุรักษ์ ฯ 
4. เพื่อพัฒนาแปลงปลูกพืชมะเก๋ียง เพื่อต่อ
ยอดในการศึกษา วิจัย และในรูปแบบต่างๆ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

นายกิติพงษ์  วุฒิญาณ    

F1A3 5. การสร้างแปลงรวบรวมพันธุกรรมไผ่ 
การเสวนาด้านไผ่ เผยแพร่ความรู้สื่อสาร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร และภายในจังหวัด
ชุมพร 

400,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒน
ศิลป ์
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คดีไผ่ การจัดการระบบให้น้ าแบบ
อัตโนมัติ การใช้ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อรวบรวมชนิดพันธุ์ไผ่ในท้องถิ่นภาคใต้
และไผ่ต่างถิ่น 
3 เพื่อจัดกิจกรรมเสวนาการอนุรักษ์ไผ่ไทย 
4 เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการสวนไผ่มี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานองค์ความรู้และ
นวัตกรรม การให้น้ าแบบอัตโนมัติ  
และการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

 รวมท้ังหมด 5 โครงการ      
F2A4 1. การพัฒนาล าลูกกล้วยไม้ เพื่อ

ผลิตภัณฑ์อาหารในการสร้างมูลค่าเชิง
พานิชย์              

1. ห้องปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัด
เชียงใหม ่
2. ห้องปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม ่
3. ห้องปฏิบัติการ สถาบันตรวจสอบคุณภาพ
และมาตรฐานผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม ่
4. องค์การบริหารส่วนต าบล(อบต.) ชุมชน
อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง  
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

270,000   1.เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.เพื่อวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของล า
ลูกกล้วยไม้เอ้ืองค า (Dendrobium 
chrysotoxum)  
3.เพื่อศึกษาความเป็นพิษของล าลูกกล้วยไม้
เอ้ืองค า (Dendrobium chrysotoxum) ใน
ระดับเซลล์ 
4.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ
จากล าลูกกล้วยไม้เอ้ืองค า (Dendrobium 
chrysotoxum) ในการสร้างมูลค่าเชิง
พานิชย์ 
5.เพื่อถ่ายทอดการสร้างผลิตภัณฑ์จากล าลูก
กล้วยไม้เอ้ืองค า (Dendrobium 
chrysotoxum) แก่ชุมชน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

นางชมัยพร  นิธิกาจณ์พานิช 

F2A4 2. โครงการ รวบรวมและขยายพันธุ์
กล้วยไม้กลุ่ม Jewel orchid เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ่ 200,000 1.เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2.เพื่อเป็นแหลง่รวบรวมพันธ์ุและศึกษา
เรียนรู้กล้วยไม้กลุ่ม Jewel orchid  

ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้
ประดับ คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

นางสาววัชราภรณ์  สุขข ี
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3.เพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม Jewel orchid 
โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือเพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ 

F2A4 3.การมีส่วนร่วมในการศึกษารวบรวม
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่นหอมเพื่อ
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์โดยการ
สกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์ 

1 พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่  
2 องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม ่

200,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่มีกลิ่น
หอมและอนุรักษ์นอกถิ่นอาศัยเพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโต 
3 เพื่อศึกษาวิธีการดูดซับสารหอมของ
กลว้ยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่ให้กลิ่นหอมเพื่อ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ  
4 เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาสารหอมในไลโพ
โซมของกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่ให้กลิ่นหอม
เพื่อน าไปใช้เป็นวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม
สุขภาพ  
5 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากร 

ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้
ประดับ คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดร.จุฑามาศ พิลาดี 

F2A4 4. ชุดโครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิต 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง และ
อาหารเสริมสุขภาพจากกล้วยไม้ไทย
เอ้ืองค า   

- กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการ
งานส่วนกลาง 

- กิจกรรมที่ 2 การศึกษาปัจจัย
การขยายพันธุ์เอ้ืองค าใน
ระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว 

- กิจกรรมที่ 3 การศึกษาปัจจัยที่
เหมาะสมในการเพิ่มผลผลิตและ
ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของกล้วยไม้ชนิดเอ้ืองค า โดยใช้

1 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2 ห้องปฏิบัติการกลาง 2409 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3 ห้อง 3307 อาคารจุฬาภรณ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
5 ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 
6 หมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม ่

1,180,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
ขยายพันธุ์เอ้ืองค าในระบบไบโอรีแอคเตอร์
จมชั่วคราวในระยะเพิ่มปริมาณต้นและระยะ
ชักน าให้ออกราก  
3 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบโรงเรือน
โดยใช้เทคโนโลยีแสง LED ที่เหมาะสม
กระตุ้นและเร่งให้ต้นกล้วยไม้เอ้ืองค า
เจริญเติบโตและสร้างสารเมแทบอไลท์ทุติย
ภูมิ (secondary metabolite) 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดร. ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
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เทคโนโลยีแสง LED ในระบบ
โรงเรือน 

- กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห์
สารส าคัญและองค์ประกอบทาง
เคมีของกล้วยไม้เอ้ืองค า 

- กิจกรรมที่ 5 นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจาก
กล้วยไม้เอ้ืองค า 

- กิจกรรมที่ 6 นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจาก
กล้วยไม้เอ้ืองค า 

4 เพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารส าคัญและ
องค์ประกอบทางเคมีของดอกเอ้ืองค าและล า
ต้นกล้วยไม้เอ้ืองค าที่ได้จากการสกัดตัวอย่าง
สด กับสารส าคัญและองค์ประกอบทางเคมีที่
ได้จากการสกัดตัวอย่างดอกและล าต้น
อบแห้ง และการสกัดน้ ามันหอมระเหย 
(essential oil) 
5 เพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบเคร่ืองส าอางจาก
กล้วยไม้เอ้ืองค า 
6 เพื่อพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองด่ืม
เพื่อสุขภาพจากกล้วยไม้เอ้ืองค า 

F2A4 5. การพัฒนาศักยภาพการผลิตกล้วยไม้
นกคุ้มไฟด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อ
การผลิตเชิงพาณิชย์ 

1. พื้นที่ป่าธรรมชาติที่มีต้นกล้วยไม้นกคุ้มไฟ
ขึ้นอยู่  
2. ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  
3. โรงเรือนในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อศึกษาส ารวจและคัดเลือก
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีในบริเวณรากของกล้วยไม้
สมุนไพรนกคุ้มไฟ 
3. เพื่อศึกษาวิจัย พัฒนา ทดสอบการผลิต
กล้วยไม้นกคุ้มไฟด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์ 
4. เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 

F2A4 6. การศึกษาปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการ
เจริญเติบเติบโตของนกคุ้มไฟในระบบไม
โครโพนิกส์และผลต่อการรอดชีวิตหลัง
ย้ายปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ 

1 ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2 วิสาหกิจชุมชนไฮโดรเฟรช ต.ทรายมูล อ.สัน
ก าแพง จ.เชียงใหม ่

200,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของนกคุ้มไฟที่เพาะเลี้ยงใน
ระบบไมโครโพนิกส์และผลต่อการรอดชีวิต
หลังย้ายปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล 
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F2A4 7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมและการ
ใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการของห้อม
และพืชให้สคีรามของจังหวัดแพร่ 

ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยี การรวบรวม 
การอนุรักษ์ การปลูกรักษา และการขยายพันธุ์
พืชอนุรักษ์ (ห้อมและพืชให้สีครามของจังหวัด
แพร่) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การปลูก รวบรวม 
รักษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่
เก่ียวกับห้อมและพืชให้สีครามของจงัหวัด
แพร่ และเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์พืชท้องถิ่น
ของจังหวัดแพร่ 
3. เพื่อเป็นแปลงสาธิตในด้านการศึกษา
ค้นคว้า การพัฒนา การทดลอง การวิจัย การ
บริการวิชาการ การเรียนการสอน ของ
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจต่อไป 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

รศ. ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย 

F2A4 8. การศึกษาองค์ประกอบสารส าคัญ 
และคุณค่าทางสารอาหารของเมล็ด
แตงไทยในภาคเหนือตอนบน 

พื้นที่เขตภาคเหนือตอนบน 200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อท าการศึกษาองค์ประกอบสารส าคัญ 
คุณค่าทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทย ใน
เขตภาคเหนือตอนบน 
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ เคร่ืองส าอาง เคร่ืองด่ืม 
หรืออาหารเพื่อสุขภาพจากเมล็ดแตงไทย
ต่อไปในอนาคต 

สาขาวิทยาการสมุนไพร  
คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 

F2A4 9. โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม
และลักษณะทางกายภาพของแตงไทย
พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดล าปางและ
จังหวัดแพร่ 

1. สาขาพชืผัก  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. ห้องปฏิบัติการทางโมเลกุล  
3. ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ
แตงไทยพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดล าปางและ
จังหวัดแพร่  
3. เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของ
แตงไทยพันธุ์พื้นเมืองในจังหวัดล าปางและ
จังหวัดแพร่ 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดร.แสงเดือน อินชนบท 
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F2A4 10. การศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของกล้วยหอมทองในจังหวัด
ชุมพรและการใช้ประโยชน์จากเปลือก
กล้วยหอมที่เหลือทิ้งจากกล้วยหอมทอง 

1. ต าบลแม่เก๋ิง วัดสัมฤทธิบุญ 
2. บ้านค้างปินใจ  
3. บ้านแม่พุงหลวง  

200,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อรวบรวมและคัดแยกสายพันธุ์กล้วย
หอมทองในจังหวัดชุมพร 
3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของ
กล้วยหอมทองในจังหวัดชุมพรเพื่อลดการ
เกิดขยะในกระบวนการผลิต/แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ (zero waste) ด้วยการเพิ่มคุณค่า 
เพื่อยกระดับมูลค่า ด้วยการสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

นางสาวปณิดา กันถาด 

F2A4 11.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
เสม็ดเพื่อใช้ประโยชน์ในการสลบสัตว์น้ า
และเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 106,500 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ ามันใบเสม็ดขาว
ต่อการสลบสัตว์น้ า 
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสาร
สกัดจากเสม็ดอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นางสาวพัชรินทร์  วิริยะสุข
สวัสด์ิ 

F2A4 12.การใช้ประโยชน์จากน้ ามันเสม็ดขาว
ในการสลบปูม้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของปูม้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 119,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ ามันเสม็ด
ขาวต่อการสลบปูม้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กมลวรรณ  ศุภวิญญู 

F2A4 13.ศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อ
ยับย้ังเชื้อราไฟทอฟธอรา 
(Phytophthora palmivora) สาเหตุ
โรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน 

จังหวัดชุมพร และพื้นที่เชื่อมโยง 50,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   
2. เพื่อศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อ
ยับย้ังเชื้อราไฟทอฟธอรา (Phytophthora 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นางณิชาพล  บัวทอง 



ร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) หน้า 10 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พื้นที่ด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หน่วยงาน 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ 
2565 เป้าหมาย 

palmivora) ในโรครากเน่าและโคนเน่าของ
ทุเรียน 

F2A4 14.การอนุรักษ์ พัฒนา และการใช้
ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ดขาวเพื่อ
ป้องกันโรคและแมลงในต้นหน้าวัว และ
กล้วยไม้สกุล Phalaenopsis 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 86,400 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่ออนุรักษ์ต้นเสม็ดขาวในพื้นที่ป่า
ชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และการ
ใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
3. เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ศึกษา และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์สารสกัดจากต้นเสม็ด
ขาวในกระบวนการผลิตพืชหน้าวัว และ
กล้วยไม้สกุล Phalaenopsis 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร นายชัยวิชิต เพชรศิลา 

F2A4 15.การพัฒนาชุดคู่มือเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้เก่ียวกับมะเก๋ียง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 198,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2.ส่งเสริมให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมะเก๋ียง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจ ารัส 

F2A4 16.การพัฒนาระบบรดน้ ามะเก๋ียงแบบ
อัจฉริยะ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อสร้างระบบรดน้ าแปลงมะเก๋ียงแบบ
อัตโนมัติ 
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบรดน้ าแปลงมะเก๋ียงแบบอัตโนมัต 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ 

F2A4 17. การศึกษาหาสารให้กลิ่นรสใน
มะเก๋ียงเพื่อการประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อวิเคราะห์ชนิดของกลิ่นในผลมะเก๋ียง
ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

ดร.พิชญาพร  อายุมั่น 
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3. เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางสเปคตรัม 
(spectrum) ของสสารร่วมกับเทคนิคทาง
โครมาโทกราฟีในการแยกแยะองค์ประกอบ
ของสาร ซึ่งจะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ใช้สร้าง
นวัตกรรมทางอาหารต่อไป 

F2A4 18. โครงการสร้างต้นแบบธุรกิจการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์มะเก๋ียง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ชุมชน และ โรงเรียนในจังหวัดแพร่ 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์มะเก๋ียง
ส าหรับท าโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์จากมะเก๋ียง 
3. เพื่อสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์จากมะเก๋ียง 
4. เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้ ทางด้านการแปรรูป
มะเก๋ียง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม 

F2A4 19. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของพืชมะเก๋ียงด้วยเชื้อเห็ด
ตับเต่าเพื่อขยายผลสู่ชุมชน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนและหน่วยงานที่
สนองโครงการพระราชด า ริ ในเ ร่ืองการ
ขยายพันธุ์มะเก๋ียงร่วมกับการใส่เชื้อเห็ดตับเต่า 
การปลูก รักษา การอนุ รัก ษ์  และการใช้
ประโยชน์ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) 

200,000 1.เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของ
พืชมะเก๋ียงด้วยเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อขยายผลสู่
ชุมชน                 
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชมะเก๋ียง และ
ขยายผลสู่ชุมชน  
4.เพื่อสร้างแหลง่อาหารที่ย่ังยืนในชุมชน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

ผศ.ดร. วรรณา มังกิตะ  
ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ 

F2A4 20. การเพิ่มมูลค่าและการถ่ายทอดการ
ใส่เชื้อเห็ดป่ากินได้ในพื้นที่สวนชาเมี่ยง 

บ้านแม่ลัวต าบลป่าแดง อ าเภอเมือง จังหวัด
แพร่ 

200,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยน าสารสกัดชาเมี่ยง
มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองด่ืมฟังค์ชัน
เสริมสารต้านออกซิเดชันและจับโลหะ
ทรานซิชันชาคอมบูชะ (kombucha) ที่ผลิต
จากชาเมี่ยง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 
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3 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการศึกษาพืชที่ขึ้น
รวมกับชาเมี่ยง (ต้นกฤษณา และต้นมะ
แขว่น) โดยการสกัดสาระส าคัญจากส่วนต่าง 
ๆ ของต้นกฤษณา ศึกษาฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย
ของสารสกัด  
4 เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศของชา
เมี่ยง 

F2A4 21. นวัตกรรมผงโรยข้าว (ฟูริคาเกะ) ชา
เมี่ยงผสมสมุนไพรอินทรีย์เสริมสารต้าน
ออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชันเพื่อ
การพาณิชย์   

1.หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2.หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3.วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

200,000 1.เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2.เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสาร
ออกฤทธิ์ สารต้านอนุมูลอิสระ สารจับโลหะ
ทรานซิชันและสารต้านแบคทีเรียจากชา
เมี่ยง ผัก และสมุนไพรอินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมอาหารได้  
3.เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของชา
เมี่ยง ผักและสมุนไพรอินทรีย์  
4.เพื่อพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรย
ข้าวจากชาเมี่ยง ผักและสมุนไพรอินทรีย์
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเสริมสารต้าน
ออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชัน 
5.เพื่อประเมินความคงตัวของผลิตภัณฑ์ผง
โรยข้าวจากชาเมี่ยง ผักและสมุนไพรอินทรีย์
ระหว่างการเก็บรักษา 
6.เพื่อทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคต่อ
ผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากชาเมี่ยง ผักและ
สมุนไพรอินทรีย์ต้นแบบ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดร. มธุรส  ชัยหาญ 

F2A4 22. การพัฒนาระบบสารสนเทศพลวัตร
ของชาเมี๋ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศภาคเหนือของประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 70,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ 
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2. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศพลวัตรชาเมี๋ยง
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

F2A4 23. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของเห็ดท้องถิ่นและเห็ด
เศรษฐกิจในประเทศไทย 
- การศึกษาข้อมูลทางสัณฐานและ

พันธุกรรมของเห็ดสกุลนางรม 
(Pleurotus spp.) ที่พบในธรรมชาติ
และเก็บจากแหล่งเพาะเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 

- การศึกษาข้อมูลทางโภชนาการและ
สารส าคัญทางชีวภาพจากเห็ดสกุล
นางรม (Pleurotus spp.) ที่น่าสนใจ
บางชนิดจากธรรมชาติและแหล่ง
เพาะ ส าหรับใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพในอนาคต 

- การผลิตคุกก้ีเห็ดเสริมพรีไบโอติกจาก
เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) 

ห้องปฏิบัติการ สาขาวิขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

600,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2 เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของเห็ดท้องถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจ จากแหลง่
ต่างๆ ในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางอณู
ชีววิทยา เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และ
การน าไปใช้ประโยชน์ ในอนาคต 
3 เพื่อสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับสารส าคัญ
และองค์ประกอบทางเคมีของเห็ดท้องถิ่น
และเห็ดเศรษฐกิจ เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อไป 
4 เพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่า
ทรัพยากรเห็ดท้องถิ่นในชุมชน อันจะน าไปสู่
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืน 

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดร.รัฐพร จันทร์เดช 

 รวมท้ังหมด 23 โครงการ      
F2A5 1. จัดท าระบบสื่อความหมายเพื่อ

เชื่อมโยงเส้นทางการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 

1. ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. พื้นที่เชื่อมโยง อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ประกอบด้วยจุดท่องเที่ยว 5 แหล่ง ได้แก่  
พื้นที่พันธุกรรมพืชกล้วยหอมทอง พื้นที่พืช
สมุนไพรปลาไหลเผือก  พื้นที่เสม็ดขาว 
พื้นที่พันธุกรรมไผ่ ธนาคารปูม้าและ
ผลิตภัณฑ์ปูม้าอ าเภอละแม และพื้นที่
พันธุกรรมปลานวลจันทร์ 

200,000 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.)          
2. เพื่อส ารวจทรัพยากรพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
เด่นของแต่ละพันธุกรรมพืชที่มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ภาคอุตสาหกรรมเกษตร ประมง และการ
ท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
3. เพื่อจัดท าระบบสื่อความหมายแบบ 2 มิติ 
(QR-Code) น าเสนอเร่ืองราวความสัมพันธ์
ของแต่ละพันธุกรรมพืชที่ และแนวทางจัดภูมิ
ทัศน์เส้นทางท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ผศ.ดร.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
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แม่โจ้และพื้นที่เชื่อมโยงอ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพร 
4. เพื่อจัดท าโปรแกรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง
เส้นทางพันธุกรรมด้ังเดิมและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจแบบวงรอบ
ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และพื้นที่เชื่อมโยง
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 2. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมทรัพยากร
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม่ 

ศูนย์ประสานงาน อพ. สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 200,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
3 เพื่อจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรม
ชีวภาพด้านการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4  เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและ
กายภาพ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป 

คณะสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 

 รวมท้ังหมด 2 โครงการ      
F3A7 1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1. พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม่  
2. องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง อ าเภอ

แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
3. ชุมชนบ้านป่าป๋อ อ าเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่  
4. และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกของ 

อพ.สธ. 

150,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการ
น าพืชท้องถิ่นมาใชป้ระโยชน์ เก็บรวบรวม
พรรณพืชท้องถิ่น และน างานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนประยุกต์ใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็น
ปัจจัยหลักในการเรียนรู้ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
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3 เพื่อด าเนินการจัดต้ังชมรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ในการศึกษาระบบนิเวศสู่การ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
4 ด าเนินการทบทวน และปรับปรุงการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท าอยู่
เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์
มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนด และน าไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติ
บัตรฯ 

 รวมท้ังหมด 1 โครงการ      
F3A8 ศูนย์ประสานงานและแผนงานพิเศษ

ด้านการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่เป็น
สมาชิกของ อพ.สธ. 

1,150,000 1 เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.-มจ. 
3 เพื่อบริหารจัดการให้การด าเนินงาน
โครงการมีประสิทธิภาและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
4 เพื่อเข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ ตามที่ อพ.สธ. 
ก าหนด 
5 เพื่อเผยแพร่ผลงานโดยสื่อต่าง ๆ เช่น การ
ท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 
6 เพื่อด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เป็นการสนับสนุน
งานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 

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


