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กรอบแผนระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                                                                      

สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
กิจ 

กรรม 
ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 

งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  

F1A1 1. โครงการเส้นทางศึกษา
ชีววิทยาของเสม็ดแดงใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชในจังหวัดชุมพร 

- ป่าเสม็ดแดงที่อยู่ใน
เขตป่าอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพสธ.) 
หน่วยมหาวิทยาลัยแม่
โจ้-ชุมพร  
- ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
ม.แม่โจ้-ชุมพร   

100,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อจัดท า
เส้นทางส ารวจและ
ศึกษาต้นเสม็ดแดงที่
ได้ข้ึนทะเบียนพิกัด
ต้นพันธุ์เสม็ดแดงใน
ป่าอนุรักษ์ฯ   
3. เพื่อศึกษาสูตร
ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของเสม็ด
แดง อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์ 
4. เพื่อจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์พันธุ์
เสม็ดแดงในเขต
จังหวัดชุมพร    

        ดร.จิระศักด์ิ วิชาสวัสด์ิ 

F1A1 2. โครงการ ฟื้นฟูและ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช-ผัก-
สมุนไพร ถิ่นแพร่ (@ห้อม 
ยา ผ้า อาหาร) 

1. ต าบลแม่เกิ๋ง 
วัดสัมฤทธิบุญ 
2. บ้านค้างปินใจ (นิยม 
เขียวต๊ิบ) 
3. บ้านแม่พุงหลวง (ลุง
แหว่)  

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อจัดการ
ความรู้ในการฟื้นฟู
อนุรักษ์พันธุ์กรรม 
พืช-ผัก-สมุนไพร (@

        ดร.ปณิธี บุญสา 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ห้อม ยา ผ้า อาหาร) 
ในการจัดการ
ทรัพยากร
การเกษตรโดย
ชุมชน  
3. เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงความรู้การ
ฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืช-ผัก-
สมุนไพร (@ ห้อม 
ยา ผ้า อาหาร ) โดย
พัฒนาเป็นแหล่ง
รวบรวมและจัดการ
ขยายผลในเครือข่าย
ชุมชนพื้นที่อ าเภอวัง
ชิ้น 

F1A1 3. โครงการศึกษาและ
รวบรวมการใช้พันธุ์ไม้ 
ประดับลายหม้อบูรณฆฏะใน
ศิลปกรรมล้านนา 

เขตพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อรวบรวม
รูปแบบลายหม้อ
บูรณฆฏะ ที่ปรากฏ
ในงานศิลปกรรม
ล้านนา 
3 เพื่อน าองค์ความรู้
ดังกล่าวไปเผยแพร่
ในลักษณะของสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

        นายฐาปกรณ์  เครือระยา 

F1A1 4. การจัดการความรู้และ
การพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้
ด้านคาร์บอนเครดิต 

1 ระบบนิเวศป่า
ธรรมชาติ การจัดการ
ป่าบ้านโปง หมู่ที่ 6 
ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสัน
ทราย  
2 ระบบนิเวศป่า
ธรรมชาติ ป่าเต็งรัง 
บ้านป่าสักงาม หมู่ที่ 1 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  

      ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ต าบลลวงเหนือ อ าเภอ
ดอยสะเก็ด 

2 เพื่อศึกษาวิจัย
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เป็น
พื้นที่แปลงถาวร
ด้านคาร์บอน
เครดิต  
3 เพื่อขยายผล
องค์ความรู้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ และ
บริการทาง
วิชาการให้กับ
สมาชิกและ
เครือข่าย อพ.สธ. 

F1A1 5. การศึกษาและรวบรวม
งานเซรามิกประดับ สู่การสืบ
สานงานศิลปกรรมล้านนา 

3 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดล าปาง จังหวัด
ล าพูน และจังหวัด
เชียงใหม่ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาและ
รวบรวมรูปแบบ
งานเซรามิกป
ระดับที่ปรากฏใน
วัฒนธรรมล้านนา  
3. เพื่อเก็บองค์
ความรู้สูตรน้ า
เคลือบแบบ
โบราณ น าไป
ปรับใช้ในงาน
เซรามิกและรื้อ
ฟื้นกลุ่มช่างในยุค
ปัจจุบัน 

      นายฐาปกรณ์ เครือระยา. 

 รวมท้ังหมด 5 โครงการ             
F1A2 1. โครงการศึกษาและส ารวจ

ชนิดกล้วยไม้ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อการ
อนุรักษ์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.
เชียงใหม่ 

100,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ

        นางสาวจีระนันท์  ตาค า 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อส ารวจและ
รวบรวมพันธุ์
กล้วยไม้ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3. เพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

F1A2 2. โครงการส ารวจชนิดของ
กล้วยไม้ท้องถ่ินที่
เจริญเติบโตได้ดีในการปลูก
เลี้ยงแบบครัวเรือนในพื้นที่
จังหวัด 

พื้นที่ที่มีการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ท้องถ่ินที่
เจริญเติบโตได้ดีในการ
ปลูกเลี้ยงแบบ
ครัวเรือนในจังหวัด
เชียงใหม่ 

265,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อส ารวจ แล้ว
ท าการบันทึกจัดเก็บ
ข้อมูลชนิดของ
กล้วยไม้ท้องถ่ินที่
เจริญเติบโตได้ดีใน
การปลูกเลี้ยงแบบ
ครัวเรือนของจังหวัด
เชียงใหม่ 
3 เพื่อถอดองค์
ความรู้การปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ท้องถ่ินที่
เจริญเติบโตได้ดีใน
การปลูกเลี้ยงแบบ
ครัวเรือนของจังหวัด
เชียงใหม่ 
4 เพื่อเปรียบเทียบ
จ านวนชนิดของ
กล้วยไม้ท้องถ่ินที่
นิยมปลูกเลี้ยงใน
การปลูกเลี้ยงแบบ
ครัวเรือนของจังหวัด
เชียงใหม่ 

        อาจารย์ ดร.ปรมินทร์  นาระ
ทะ   
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
5 เพื่อวิเคราะห์
ปัจจัยความเสี่ยงต่อ
การถูกท าลาย และ
แนวทางการอนุรักษ์
ต้นกล้วยไม้ท้องถ่ินที่
เจริญเติบโตได้ดีใน
การปลูกเลี้ยงแบบ
ครัวเรือนของจังหวัด
เชียงใหม่ 

F1A2 3. การอนุรักษ์ รวบรวม 
พัฒนาและใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชในท้องถ่ิน 
(มะเกี๋ยง) ภายใต้ในโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  
2. เพื่ออนุรักษ์
พันธุ์พืชมะเกี๋ยง 
และพืชอนุรักษ์
อื่น ๆ ในพื้นที่ 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ  
3. เพื่อศึกษาการ
ใช้ประโยชน์พันธุ์
พืชมะเกี๋ยงและ
พืชอนุรักษ์ ฯ  
4. เพื่อพัฒนา
แปลงปลูกพืช
มะเกี๋ยง เพื่อต่อ
ยอดในการศึกษา 
วิจัย และใน
รูปแบบต่างๆ  

200,000 ต้นมะเกี๋ยง 
1,000 ต้น 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/ศึกษาดู
งาน  250คน ต่อ
ปี 

200,000 ต้นมะเกี๋ยง 
1,000 ต้น 
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ/ศึกษาดู
งาน  250คน ต่อ
ป ี

200,000 ต้นมะเกี๋ยง 
1,000 ต้น 
จ านวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ/
ศึกษาดูงาน  
250คน ต่อปี 

นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ 

 รวมท้ังหมด 3 โครงการ             
F1A3 1. ชุดโครงการส ารวจ จัด

จ าแนก ปลูกรักษาและศึกษา
การเจริญเติบโตกล้วยไม้พันธุ์
ไทยแท้พระราชทาน 

1.  พื้นที่สวนนาย
วิเชียร บุญธรรม ที่มี
ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 
๒๐๘ ถนนเชียงใหม่-

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

        อาจารย์วินัย แสงแก้ว 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
- การส ารวจและจัดจ าแนก

กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้
พระราชทาน 

- การปลูกรักษาและศึกษา
การเจริญเติบโตกล้วยไม้
พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน 

เชียงราย หมู่ที่ ๑ 
ต าบลเชิงดอย อ าเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่  
2.  พื้นที่สวนของนาย
ชาญชัย จันทร์หอม มี
ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 
๕๔ หมู่ที่ ๓ ต าบลสะ
ลวง อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  
3.  พื้นที่อนุรักษ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อส ารวจชนิด
และหรือสายพันธุ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานจ านวน 
๑๒๗ สกุล (genus) 
๘๑๐ ชนิด 
(species) ของทั้ง ๒ 
แหล่งพื้นที่อนุรักษ์ 
3. เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานที่ได้
จากการส ารวจและ
จัดจ าแนกทั้ง ๒ 
แหล่งพื้นที่อนุรักษ์ 
4. เพื่อเพาะ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานจากทั้ง  
๒ แหล่งพื้นที่
อนุรักษ์ น ามา
เพาะปลูกในพื้นที่ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตและชีพ
จักรของกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้
พระราชทานที่น า
เพาะปลูกในพื้นที่ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
F1A3 2. ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์

เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
พื้นบ้านแม่โจ้ 

สวนสมุนไพรป่า
อนุรักษ์บ้านโปง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

300,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อส ารวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม 
และภูมิปัญญาการ
ใช้ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน 
และพัฒนาเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์
เรียนรู้ภูมิปัญญาพืช
สมุนไพรพื้นบ้านแม่
โจ้ 
3 เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์
เรียนรู้ภูมิปัญญาพืช
สมุนไพรพื้นบ้าน 
ส าหรับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ใกล้เคียง และ
ผู้รับบริการในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
4 เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพืช
สมุนไพรพื้นบ้านใน
ระยะต่อไปของ
โครงการ และ
ผู้รับบริการนอก
โครงการ 
5 เพื่ออนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรที่หายาก มี
สรรพคุณการใช้
ประโยชน์ตามภูมิ

  

      

ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ปัญญาท้องถ่ินของ
ล้านนา 

F1A3 3. โครงการศูนย์รวบรวม
และอนุรักษ์พืชท้องถ่ินที่มี
คุณค่าทางสมุนไพรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์

พืชสมุนไพรท้องถ่ิน
บ้านแม่โจ้ อ าเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม่  

- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์
พันธุ์พริกพื้นเมือง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม่ 

- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์
พันธุกรรมมะนาว 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม่ 

- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์
ผักพื้นบ้าน (ผักกับ
ลาบ) มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ เชียงใหม่ 

1. สวนสมุนไพรป่า
อนุรักษ์บ้านโปง  

2. ฟาร์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

384,000 6.1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
6.2 เพื่อส ารวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม 
และภูมิปัญญาการ
ใช้ประโยชน์จากพืช
ท้องถ่ินด้านพืช
สมุนไพรและอาหาร 
6.3 เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์
เรียนรู้ภูมิปัญญาพืช
ท้องถ่ิน ส าหรับการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชนใกล้เคียง และ
ผู้รับบริการในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
6.4 เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพืช
ท้องถ่ินในระยะ
ต่อไปของโครงการ 
และผู้รับบริการนอก
โครงการ 
6.5 เพื่ออนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์พืช
ท้องถ่ินที่มีสรรพคุณ
สมุนไพร อาหารและ
การใช้ประโยชน์ตาม
ภูมิปัญญา 

950,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อส ารวจ เก็บ
รวบรวม
พันธุกรรมและภูมิ
ปัญญาการใช้
ประโยชน์จากพืช
ท้องถ่ินด้านพืช
สมุนไพรและ
ประโยชน์ด้านพืช
สมุนไพรประดับ  
3 เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์
เรียนรู้ภูมิปัญญา
พืชท้องถ่ิน 
ส าหรับการ
บริการวิชาการ
แก่ชุมชน
ใกล้เคียง และ
ผู้รับบริการในเขต
ภาคเหนือ
ตอนบน  
4 เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพืช
ท้องถ่ินในระยะ
ต่อไปของ
โครงการ และ
ผู้รับบริการนอก
โครงการ  
5 เพื่ออนุรักษ์
และขยายพันธุ์
พืชท้องถ่ินที่มี
สรรพคุณ

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

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 
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สมุนไพร พืช
ประดับและการ
ใช้ประโยชน์ตาม
ภูมิปัญญา  
6. เพื่อศึกษา
คุณลักษณะและ
การขยายพันธุ์พืช
สมุนไพรล้านนา
ด้านการเป็นไม้
ประดับ  
7. เพื่อเป็น
แนวทางในการ
อนุรักษ์สมุนไพร
ท้องถ่ินล้านนาที่
มีศักยภาพด้าน
พืชประดับ  
8. เพื่อเก็บ
รวบรวมและ
คัดเลือกพันธุ์พริก
พื้นเมืองใน
จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อส่งพันธุ์พริก
เหล่านี้กลับไปยัง
แหล่งปลูกเพื่อให้
เกษตรกรเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้ใช้
เองเพื่อรักษาพันธุ์
พืชพื้นเมืองต่อไป  
9. เพื่อศึกษา
ลักษณะประจ า
พันธุ์ของพริก
พื้นเมือง  
10. เพื่อศึกษา
ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม
ของพริกพื้นเมือง  
11 เพื่อรวบรวม
พันธุกรรมโกฐ
จุฬาลัมพา 
(Artemisia 
annua Linn.) 
เป็นแหล่ง
รวบรวมอนุรักษ์
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 
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พืชที่เป็นโกฐ
จุฬาลัมพาส าหรับ
ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชน
ใกล้เคียง และผู้ที่
สนใจ  
12. เพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
โกฐจุฬาลัมพา
อินทรีย์  
13 เพื่อปลูกและ
ดูแลพันธุ์มะนาว
พื้นเมืองที่ได้ท า
การรวบรวมและ
ขยายพันธุ์ให้มี
ปริมาณเพิ่มมาก
ข้ึน  
14 เพื่อท าการ
คัดเลือกพันธุ์
มะนาวพื้นเมืองที่
มีลักษณะทาง
การเกษตรที่ดี  
15 เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมเรียนรู้
พันธุกรรมมะนาว 
และศึกษาวิจัย
และพัฒนาการใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมในด้าน
การปรับปรุงพันธุ์  
16. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
ถ่ัวฝักยาวพุ่มพันธุ์
พื้นเมืองใน
จังหวัดเชียงใหม่
และแม่ฮ่องสอน  
17. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
กายภาพของ
ถ่ัวฝักยาวพุ่มพันธุ์
พื้นเมืองใน
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
จังหวัดเชียงใหม่
และแม่ฮ่องสอน  

F1A3 4. โครงการพัฒนาแปลงปลูก
และการใช้ประโยชน์จากพืช
มะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น 
ๆ ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ) พื้นที่มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์
พืชมะเกี๋ยง และพืช
อนุรักษ์อื่น ๆ  
3. เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชน์พันธุ์พืช
มะเกี๋ยง และพืช
อนุรักษ์ ฯ 
4. เพื่อพัฒนาแปลง
ปลูกพืชมะเกี๋ยง เพื่อ
ต่อยอดในการศึกษา 
วิจัย และในรูปแบบ
ต่างๆ 

        นายกิติพงษ์  วุฒิญาณ    

F1A3 5. การสร้างแปลงรวบรวม
พันธุกรรมไผ่ การเสวนาด้าน
ไผ่ เผยแพร่ความรู้สื่อสารคดี
ไผ่ การจัดการระบบให้น้ า
แบบอัตโนมัติ การใช้ไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพร และภายใน
จังหวัดชุมพร 

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อรวบรวมชนิด
พันธุ์ไผ่ในท้องถ่ิน
ภาคใต้และไผ่ต่างถ่ิน 
3 เพื่อจัดกิจกรรม
เสวนาการอนุรักษ์ไผ่
ไทย 
4 เพื่อให้มีระบบ
บริหารจัดการสวน
ไผ่มีประสิทธิภาพ 
บนพื้นฐานองค์

        ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒน
ศิลป ์
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ความรู้และ
นวัตกรรม การให้น้ า
แบบอัตโนมัติ  
และการผลิตไฟฟ้า
จากแสงอาทิตย์ 

 รวมท้ังหมด 5 โครงการ             
F2A4 1. การพัฒนาล าลูกกล้วยไม้ 

เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารในการ
สร้างมูลค่าเชิงพานิชย์              

1. ห้องปฏิบัติการ 
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้องปฏิบัติการ 
สถาบันตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม่ 
4. องค์การบริหารส่วน
ต าบล(อบต.) ชุมชน
อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย
บ้านปงไคร้ ต าบลโป่ง
แยง  อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 

270,000   1.เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2.เพื่อวิเคราะห์
คุณค่าทาง
โภชนาการของล า
ลูกกล้วยไม้เอื้องค า 
(Dendrobium 
chrysotoxum)  
3.เพื่อศึกษาความ
เป็นพิษของล าลูก
กล้วยไม้เอื้องค า 
(Dendrobium 
chrysotoxum) ใน
ระดับเซลล ์
4.เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริมสุขภาพจากล า
ลูกกล้วยไม้เอื้องค า 
(Dendrobium 
chrysotoxum) ใน
การสร้างมูลค่าเชิง
พานิชย์ 
5.เพื่อถ่ายทอดการ
สร้างผลิตภัณฑ์จาก
ล าลูกกล้วยไม้เอื้อง
ค า (Dendrobium 
chrysotoxum) แก่
ชุมชน 
 

        นางชมัยพร  นิธิกาจณ์พานิช 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
F2A4 2. โครงการ รวบรวมและ

ขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม 
Jewel orchid เพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 200,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2.เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมพันธุ์และ
ศึกษาเรียนรู้กล้วยไม้
กลุ่ม Jewel orchid  
3.เพื่อขยายพันธุ์
กล้วยไม้กลุ่ม Jewel 
orchid โดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน ์

        นางสาววัชราภรณ์  สุขขี 

F2A4 3.การมีส่วนร่วมในการศึกษา
รวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
ที่มีกลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์โดยการ
สกัดกลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์ 

1 พื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  
2 องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อรวบรวม
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
ที่มีกลิ่นหอมและ
อนุรักษ์นอก
ถ่ินอาศัยเพื่อศึกษา
การเจริญเติบโต 
3 เพื่อศึกษาวิธีการ
ดูดซับสารหอมของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
ที่ให้กลิ่นหอมเพื่อ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ทางอุตสาหกรรม
สุขภาพ  

        ดร.จุฑามาศ พิลาดี 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
4 เพื่อศึกษาวิธีการ
เก็บรักษาสารหอม
ในไลโพโซมของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
ที่ให้กลิ่นหอมเพื่อ
น าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ทางอุตสาหกรรม
สุขภาพ  
5 เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรม 
ชาติและใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากร 
 

F2A4 4. ชุดโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิต การแปร
รูปผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง 
และอาหารเสริมสุขภาพจาก
กล้วยไม้ไทยเอื้องค า   
- กิจกรรมที่ 1 การบริหาร

จัดการงานส่วนกลาง 
- กิจกรรมที่ 2 การศึกษา

ปัจจัยการขยายพันธุ์เอื้อง
ค าในระบบไบโอรีแอค
เตอร์จมชั่วคราว 

- กิจกรรมที่ 3 การศึกษา
ปัจจัยที่เหมาะสมในการ
เพิ่มผลผลิตและปริมาณ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของกล้วยไม้ชนิดเอื้องค า 
โดยใช้เทคโนโลยีแสง 
LED ในระบบโรงเรือน 

- กิจกรรมที่ 4 การ
วิเคราะห์สารส าคัญและ
องค์ประกอบทางเคมีของ
กล้วยไม้เอื้องค า 

- กิจกรรมที่ 5 นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
จากกล้วยไม้เอื้องค า 

1 ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2 ห้องปฏิบัติการกลาง 
2409 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
3 ห้อง 3307 อาคาร
จุฬาภรณ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
4 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5 ห้องปฏิบัติการ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร 
6 หมู่บ้านปงไคร้ ต.
โป่งแยง อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ 

1,180,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการ
ขยายพันธุ์เอื้องค าใน
ระบบไบโอรีแอค
เตอร์จมชั่วคราวใน
ระยะเพิ่มปริมาณต้น
และระยะชักน าให้
ออกราก  
3 เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบ
โรงเรือนโดยใช้
เทคโนโลยีแสง LED 
ที่เหมาะสมกระตุ้น
และเร่งให้ต้น
กล้วยไม้เอื้องค า
เจริญเติบโตและ
สร้างสารเมแทบอ

2,040,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อตรวจสอบ
ความหลากหลาย 
จัดท าลายพิมพ์ดี
เอ็นเอกล้วยไม้
เอื้องค าสายพันธุ์
ที่มีลักษณะดีโดย
วิธีทางชีววิทยา
โมเลกุล เพื่อการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง
และพัฒนาสาย
พันธุ์  
3 เพื่อศึกษาผล
ของการให้แสง 
LED คุณภาพแสง
แตกต่างกันต่อ
การเจริญเติบโต 
และปริมาณ
สารพฤกษเคมี
ของเอื้องค าใน

      ดร. ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
- กิจกรรมที่ 6 นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากกล้วยไม้เอื้อง
ค า 

ไลท์ทุติยภูมิ 
(secondary 
metabolite) 
4 เพื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณสารส าคัญ
และองค์ประกอบ
ทางเคมีของดอก
เอื้องค าและล าต้น
กล้วยไม้เอื้องค าที่ได้
จากการสกัด
ตัวอย่างสด กับ
สารส าคัญและ
องค์ประกอบทาง
เคมีที่ได้จากการสกัด
ตัวอย่างดอกและล า
ต้นอบแห้ง และการ
สกัดน้ ามันหอม
ระเหย (essential 
oil) 
5 เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ
เครื่องส าอางจาก
กล้วยไม้เอื้องค า 
6 เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารและเครื่องด่ืม
เพื่อสุขภาพจาก
กล้วยไม้เอื้องค า 

ระบบไบโอรีแอค
เตอร์จมชั่วคราว  
4 เพื่อศึกษา
ปัจจัยที่เหมาะสม
ในการอนุบาล
และการปลูก
เลี้ยงกล้วยไม้
เอื้องค าเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์  
5 เพื่อวิเคราะห์
สารส าคัญและ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของล าต้นและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากล าต้น
กล้วยไม้เอื้องค า
เปรียบเทียบกับ
กล้วยไม้สายพันธุ์
เอื้องค าตาด า  
6 เพื่อศึกษา
กรรมวิธีการสกัด
สารส าคัญจาก
ดอกเอื้องค าใช้ใน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง  
7 เพื่อสกัดน้ ามัน
หอมระเหยจาก
ดอกเอื้องค าใช้
เป็นส่วนผสมใน
เครื่องส าอางหรือ
ผลิตภัณฑ์สปา  
8 เพื่อพัฒนา
ต ารับ
เครื่องส าอาง
บ ารุงผิวจากสาร
สกัดดอกเอื้องค า  
9 เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากล า
ลูกกล้วยไม้เอื้อง
ค าเป็นผลิตภัณฑ์
ชาสมุนไพร ที่มี
สารออกฤทธิ์ทาง
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ชีวภาพ เพื่อช่วย
รักษาการเกิด
โรคเบาหวานและ
ฟื้นฟูสุขภาพ  
10 เพื่อศึกษาผล
ของสารโคลชิซิน
ต่อการเพิ่ม
จ านวนชุด
โครโมโซม 
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 
และปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพใน
กล้วยไม้สมุนไพร
เอื้องค า  

F2A4 5. การพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตกล้วยไม้นกคุ้มไฟด้วย
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เพื่อ
การผลิตเชิงพาณิชย์ 

1. พื้นที่ป่าธรรมชาติที่
มีต้นกล้วยไม้นกคุ้มไฟ
ข้ึนอยู่  
2. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  
3. โรงเรือนใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อศึกษาส ารวจ
และคัดเลือก
เชื้อจุลินทรีย์ที่มีใน
บริเวณรากของ
กล้วยไม้สมุนไพรนก
คุ้มไฟ 
3. เพื่อศึกษาวิจัย 
พัฒนา ทดสอบการ
ผลิตกล้วยไม้นกคุ้ม
ไฟด้วยเชื้อจุลินทรีย์
ที่มีประโยชน์ เพื่อ
การผลิตเชิงพาณิชย์ 
4. เพื่อขยายผลสู่
เกษตรกรและ
ผู้สนใจทั่วไป 

        ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 

F2A4 6. การศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบ

1 ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้

        ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เติบโตของนกคุ้มไฟในระบบ
ไมโครโพนิกส์และผลต่อการ
รอดชีวิตหลังย้ายปลูกใน
ระบบไฮโดรโพนิกส ์

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2 วิสาหกิจชุมชนไฮโดร
เฟรช ต.ทรายมูล อ.สัน
ก าแพง จ.เชียงใหม่ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของนก
คุ้มไฟที่เพาะเลี้ยงใน
ระบบไมโครโพนิกส์
และผลต่อการรอด
ชีวิตหลังย้ายปลูกใน
ระบบไฮโดรโพนิกส ์

F2A4 7. โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมและการใช้
ประโยชน์อย่างบูรณาการ
ของห้อมและพืชให้สีคราม
ของจังหวัดแพร่ 

ศูนย์เรียนรู้การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การรวบรวม การ
อนุรักษ์ การปลูกรักษา 
และการขยายพันธุ์พืช
อนุรักษ์ (ห้อมและพืช
ให้สีครามของจังหวัด
แพร่) ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ) 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรู้การปลูก 
รวบรวม รักษา และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
ห้อมและพืชให้สี
ครามของจังหวัด
แพร่ และเป็นการ
อนุรักษ์สายพันธุ์พืช
ท้องถ่ินของจังหวัด
แพร่ 
3. เพื่อเป็นแปลง
สาธิตในด้าน
การศึกษาค้นคว้า 
การพัฒนา การ
ทดลอง การวิจัย 
การบริการวิชาการ 
การเรียนการสอน 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง 
วิจัย และพัฒนา
เป็นพฤกษเคมี
พร้อมใช้จากพืช
ให้สีครามของ
จังหวัดแพร่ 

      รศ. ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ของนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่
สนใจต่อไป 

F2A4 8. การศึกษาองค์ประกอบ
สารส าคัญ และคุณค่าทาง
สารอาหารของเมล็ดแตงไทย
ในภาคเหนือตอนบน 

พื้นที่เขตภาคเหนือ
ตอนบน 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อท าการศึกษา
องค์ประกอบ
สารส าคัญ คุณค่า
ทางสารอาหารของ
เมล็ดแตงไทย ใน
เขตภาคเหนือ
ตอนบน 
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
และแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เครื่องส าอาง 
เครื่องด่ืม หรือ
อาหารเพื่อสุขภาพ
จากเมล็ดแตงไทย
ต่อไปในอนาคต 

        ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 

F2A4 9. โครงการศึกษาลักษณะ
ทางพันธุกรรมและลักษณะ
ทางกายภาพของแตงไทย
พันธุ์พื้นเมืองในจังหวัด
ล าปางและจังหวัดแพร่ 

1. สาขาพืชผัก  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. ห้องปฏิบัติการทาง
โมเลกุล  
3. ส านักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
แตงไทยพันธุ์
พื้นเมืองในจังหวัด

        ดร.แสงเดือน อินชนบท 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ล าปางและจังหวัด
แพร่  
3. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
กายภาพของ
แตงไทยพันธุ์
พื้นเมืองในจังหวัด
ล าปางและจังหวัด
แพร่ 

F2A4 10. การศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
ของกล้วยหอมทองในจังหวัด
ชุมพรและการใช้ประโยชน์
จากเปลือกกล้วยหอมที่เหลือ
ทิ้งจากกล้วยหอมทอง 

1. ต าบลแม่เกิ๋ง 
วัดสัมฤทธิบุญ 

2. บ้านค้างปินใจ  
3. บ้านแม่พุงหลวง  

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อรวบรวมและ
คัดแยกสายพันธุ์
กล้วยหอมทองใน
จังหวัดชุมพร 
3 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วย
หอมทองในจังหวัด
ชุมพรเพื่อลดการ
เกิดขยะใน
กระบวนการผลิต/
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
(zero waste) ด้วย
การเพิ่มคุณค่า เพื่อ
ยกระดับมูลค่า ด้วย
การสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ 

        นางสาวปณิดา กันถาด 

F2A4 11.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรเสม็ดเพื่อใช้
ประโยชน์ในการสลบสัตว์น้ า
และเป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

106,500 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ

        นางสาวพัชรินทร์  วิริยะสุข
สวัสด์ิ 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของน้ ามัน
ใบเสม็ดขาวต่อการ
สลบสัตว์น้ า 
3. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของสาร
สกัดจากเสม็ดอย่าง
น้อย 1 ผลิตภัณฑ์ 

F2A4 12.การใช้ประโยชน์จาก
น้ ามันเสม็ดขาวในการสลบปู
ม้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของปูม้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

119,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของ
น้ ามันเสม็ดขาวต่อ
การสลบปูม้า 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
กมลวรรณ  ศุภวิญญู 

F2A4 13.ศึกษาสารสกัดสมุนไพร
เสม็ดขาวเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟ
ทอฟธอรา (Phytophthora 
palmivora) สาเหตุโรคราก
เน่าและโคนเน่าของทุเรียน 

จังหวัดชุมพร และ
พื้นที่เชื่อมโยง 

50,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี   
2. เพื่อศึกษาสาร
สกัดสมุนไพรเสม็ด
ขาวเพื่อยับยั้งเชื้อรา
ไฟทอฟธอรา 
(Phytophthora 
palmivora) ในโรค

        นางณิชาพล  บัวทอง 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
รากเน่าและโคนเน่า
ของทุเรียน 

F2A4 14.การอนุรักษ์ พัฒนา และ
การใช้ประโยชน์สารสกัดจาก
ต้นเสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรค
และแมลงในต้นหน้าวัว และ
กล้วยไม้สกุล 
Phalaenopsis 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

86,400 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่ออนุรักษ์ต้น
เสม็ดขาวในพื้นที่ป่า
ชายหาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร และการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
3. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษา และ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์สารสกัด
จากต้นเสม็ดขาวใน
กระบวนการผลิตพืช
หน้าวัว และกล้วยไม้
สกุล 
Phalaenopsis 

        นายชัยวิชิต เพชรศิลา 

F2A4 15.การพัฒนาชุดคู่มือเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
มะเกี๋ยง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

198,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2.ส่งเสริมให้เกิด
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชมะเกี๋ยง 

        ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจ ารัส 

F2A4 16.การพัฒนาระบบรดน้ า
มะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้

        ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 
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โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อสร้างระบบ
รดน้ าแปลงมะเกี๋ยง
แบบอัตโนมัติ 
3. เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบรด
น้ าแปลงมะเกี๋ยง
แบบอัตโนมัต 

F2A4 17. การศึกษาหาสารให้กลิ่น
รสในมะเกี๋ยงเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อวิเคราะห์
ชนิดของกลิ่นในผล
มะเกี๋ยงด้วยเทคนิค
โครมาโทกราฟี 
3. เพื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติทาง
สเปคตรัม 
(spectrum) ของ
สสารร่วมกับเทคนิค
ทางโครมาโทกราฟี
ในการแยกแยะ
องค์ประกอบของ
สาร ซึ่งจะเป็นข้อมูล
พื้นฐานที่ใช้สร้าง
นวัตกรรมทาง
อาหารต่อไป 

        ดร.พิชญาพร  อายุมั่น 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 
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F2A4 18. โครงการสร้างต้นแบบ

ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์
มะเกี๋ยง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  
ชุมชน และ โรงเรียน
ในจังหวัดแพร่ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อการสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
มะเกี๋ยงส าหรับท า
โมเดลธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์จาก
มะเกี๋ยง 
3. เพื่อสร้างการรับรู้
ผลิตภัณฑ์จาก
มะเกี๋ยง 
4. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ทางด้านการ
แปรรูปมะเกี๋ยง 

        ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม 

F2A4 19. โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของพืชมะเกี๋ยง
ด้วยเชื้อเห็ดตับเต่าเพื่อขยาย
ผลสู่ชุมชน 

ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนและ
ห น่ ว ย ง า น ที่ ส น อ ง
โครงการพระราชด าริ 
ในเรื่องการขยายพันธุ์
มะเกี๋ยงร่วมกับการใส่
เชื้อเห็ดตับเ ต่า การ
ปลูกรักษา การอนุรักษ์ 
และการใช้ประโยชน์
ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ) 

200,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของพืช
มะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ด
ตับเต่าเพื่อขยายผล
สู่ชุมชน                 
3.เพื่อเป็นการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช
มะเกี๋ยง และขยาย
ผลสู่ชุมชน  

        ผศ.ดร. วรรณา มังกิตะ  
ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 
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4.เพื่อสร้างแหล่ง
อาหารที่ยั่งยืนใน
ชุมชน 

F2A4 20. การเพิ่มมูลค่าและการ
ถ่ายทอดการใส่เชื้อเห็ดป่า
กินได้ในพื้นที่สวนชาเม่ียง 

บ้านแม่ลัวต าบลป่า
แดง อ าเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยน า
สารสกัดชาเม่ียงมา
พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม
ฟังค์ชันเสริมสาร
ต้านออกซิเดชันและ
จับโลหะทรานซิชัน
ชาคอมบูชะ 
(kombucha) ที่
ผลิตจากชาเม่ียง 
3 เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดย
การศึกษาพืชที่ข้ึน
รวมกับชาเม่ียง (ต้น
กฤษณา และต้นมะ
แขว่น) โดยการสกัด
สาระส าคัญจากส่วน
ต่าง ๆ ของต้น
กฤษณา ศึกษาฤทธิ์
ต้านแบคทีเรียของ
สารสกัด  
4 เพื่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ของชาเมี่ยง 

        ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 

F2A4 21. นวัตกรรมผงโรยข้าว (ฟู
ริคาเกะ) ชาเม่ียงผสม
สมุนไพรอินทรีย์เสริมสาร
ต้านออกซิเดชันและจับโลหะ
ทรานซิชันเพื่อการพาณิชย์   

1.หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

200,000 1.เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก

        ดร. มธุรส  ชัยหาญ 



ร่างแผนแม่บท อพ.สธ.-มจ. ระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) หน้า 25 

กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 
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2.หลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 
3.วิทยาลัยบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 
4.คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2.เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมในการ
สกัดสารออกฤทธิ์ 
สารต้านอนุมูลอิสระ 
สารจับโลหะทรานซิ
ชันและสารต้าน
แบคทีเรียจากชา
เมี่ยง ผัก และ
สมุนไพรอินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร
ได้  
3.เพื่อทดสอบฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ
ของชาเมี่ยง ผักและ
สมุนไพรอินทรีย์  
4.เพื่อพัฒนาสูตร
และกรรมวิธีการ
ผลิตผงโรยข้าวจาก
ชาเม่ียง ผักและ
สมุนไพรอินทรีย์
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเสริมสาร
ต้านออกซิเดชันและ
จับโลหะทรานซิชัน 
5.เพื่อประเมินความ
คงตัวของผลิตภัณฑ์
ผงโรยข้าวจากชา
เมี่ยง ผักและ
สมุนไพรอินทรีย์
ระหว่างการเก็บ
รักษา 
6.เพื่อทดสอบการ
ยอมรับของผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์ผงโรย
ข้าวจากชาเม่ียง ผัก
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 
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และสมุนไพร
อินทรีย์ต้นแบบ 

F2A4 22. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศพลวัตรของชา
เมี๋ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

70,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อสร้างระบบ
สารสนเทศพลวัตร
ชาเม๋ียงภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

        ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ 

F2A4 23. ชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการใช้
ประโยชน์จากความ
หลากหลายของเห็ดท้องถ่ิน
และเห็ดเศรษฐกิจในประเทศ
ไทย 
- การศึกษาข้อมูลทาง

สัณฐานและพันธุกรรม
ของเห็ดสกุลนางรม 
(Pleurotus spp.) ที่พบ
ในธรรมชาติและเก็บจาก
แหล่งเพาะเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

- การศึกษาข้อมูลทาง
โภชนาการและสารส าคัญ
ทางชีวภาพจากเห็ดสกุล
นางรม (Pleurotus 
spp.) ที่น่าสนใจบางชนิด
จากธรรมชาติและแหล่ง
เพาะ ส าหรับใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เสริม
สุขภาพในอนาคต 

ห้องปฏิบัติการ สาขาวิ
ขาเทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

600,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2 เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของเห็ด
ท้องถ่ินและเห็ด
เศรษฐกิจ จากแหล่ง
ต่างๆ ในประเทศ
ไทยด้วยเทคนิคทาง
อณูชีววิทยา เพื่อ
ประโยชน์ในการ
อนุรักษ์และการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
ในอนาคต 
3 เพื่อสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับ
สารส าคัญและ
องค์ประกอบทาง

        ดร.รัฐพร จันทร์เดช 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
- การผลิตคุกกี้เห็ดเสริมพ

รีไบโอติกจากเห็ดนางรม 
(Pleurotus ostreatus) 

เคมีของเห็ดท้องถ่ิน
และเห็ดเศรษฐกิจ 
เพื่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า
ต่อไป 
4 เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่า
ทรัพยากรเห็ด
ท้องถ่ินในชุมชน อัน
จะน าไปสู่การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

F2A4 24. คืนเห็ดถอบสู่ป่า เพื่อ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายของ
พันธุกรรมพืชท้องถ่ินอย่าง
ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
และพื้นที่ชุมชนบ้าน
โปง บริเวณฟาร์ม
มหาวิทยาลัย 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อพัฒนา
พื้นที่ต้นแบบคืน
เห็ดถอบสู่ป่า ใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์
โครงการพัฒนา
บ้านโปงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
เพื่อรองรับ
การศึกษาดูงาน 
การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
บริการวิชาการ  
3. เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งสร้างรายได้
จากผลผลิตเห็ด
ถอบ  

      ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 

F2A4 25. การศึกษาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการสร้างเหง้า

ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์

      ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ของกล้วยไม้นกคุ้มไฟใน
สภาพปลอดเชื้อ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาผล
ของปัจจัยต่าง ๆ 
ได้แก่ ระดับความ
เข้มข้นน้ าตาล
ซูโครส (30-120 
กรัมต่อลิตร) 
สภาพแสง (มีแสง
และมืด) และ
สภาวะเครียดทาง
กายภาพระดับ
ปานกลาง (ความ
เย็นและความ
ร้อน) ต่อการ
สร้างเหง้าของนก
คุ้มไฟในสภาพ
ปลอดเชื้อ  
3. เพื่อศึกษาการ
รอดชีวิตและการ
เจริญเติบโตของ
เหง้าที่ได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เมื่อน าไปย้าย
ปลูก 

F2A4 26. การศึกษาวิธีการดูดซับ
กลิ่นหอมดอกกล้วยไม้ด้วย
เซียร์บัตเตอร์และศึกษา
วิธีการใช้ไลโพโซมบรรจุกลิ่น
หอมจากกล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้ เพื่อน าไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ทางอุตสาหกรรมสุขภาพ 

1 พื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ 2 
องค์การบริหารส่วน
ต าบลโป่งแยง อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อรวบรวม
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้ที่มีกลิ่นหอม
และอนุรักษ์นอก
ถ่ินอาศัยเพื่อ
ศึกษาการ
เจริญเติบโต  
3 เพื่อศึกษา

      ดร.จุฑามาศ พิลาดี 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
วิธีการดูดซับสาร
หอมของกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้ที่ให้
กลิ่นหอมเพื่อ
น าไปใช้เป็น
วัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรม
สุขภาพ  
4 เพื่อศึกษา
วิธีการเก็บรักษา
สารหอมในไลโพ
โซมของกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้ที่ให้
กลิ่นหอมเพื่อ
น าไปใช้เป็น
วัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรม
สุขภาพ  
5 เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากร 

F2A4 27. โครงการการใช้
ประโยชน์จากพืชท้องถ่ินสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ยั่งยืน 

งานสนับสนุนโครงการ
ตามพระราชด าริ กอง
บริหารงานบริการ
วิชาการ ส านักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
และชุมชนบริเวณ
โดยรอบพื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม่ 

  160,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อเป็นการ
แนะน าและ
ส่งเสริมการปลูก
พืชท้องถ่ินใน
ระบบเกษตร
อินทรีย์ เป็น
อาชีพเสริมให้แก่
เกษตรกรอย่าง
เป็นรูปธรรม  
3 ผลิตภัณฑ์ชา

      นายอดิศักด์ิ การพึ่งตน 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
จากพืชท้องถ่ิน
อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์ 

F2A4 28. การศึกษารูปแบบการใช้
พืชพื้นถ่ิน ในการออกแบบ
สวนบ าบัด ในพื้นที่
โรงพยาบาล กรณีศึกษา
โรงพยาบาลมะเร็งล าปาง 
จังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าปาง   200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลพืชพื้นถ่ิน 
จัดท าฐานข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์
พื้นฐานของพืช
ท้องถ่ิน  
3. วิเคราะห์
ศักยภาพของพืช
พื้นถ่ินเพื่อการ
น ามาใช้ในงาน
ภูมิทัศน์ เช่น 
ลักษณะตาม
ธรรมชาติ ได้แก่ 
รูปทรง(Shapes) 
ขนาดทรงพุ่ม 
(Crown Size) 
ลักษณะล าต้น 
ได้แก ่ลักษณะ
เปลือก สีเปลือก 
ใบ (Foliage) 
ได้แก่ รูปใบ 
ขนาดใบ สีใบ 
ผิวสัมผัสใบ ดอก 
(flower) ได้แก่ สี
ของดอก กลิ่น 
ฤดูกาลออกดอก 
ลักษณะนิสัย 
(Habit) เช่น ชนิด
ดิน, ความชื้น 
ฯลฯ รูปแบบของ
การเจริญเติบโต 
เป็นต้น  

      อาจารย์พรทิพย์ จันทร์ราช 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
4. เพื่อวิเคราะห์
และประเมิน
ศักยภาพพืชพื้น
ถ่ินเพื่อการ
เลือกใช้ในงานภูมิ
ทัศน์ที่เหมาะสม 
จัดท าระบบ
สารสนเทศ  
5. เพื่อเสนอ
แนวทางรูปแบบ
การใช้พืชพรรณ
ในการออกแบบ
จัดภูมิทัศน์สวน
บ าบัดพ้ืนที่ 
โรงพยาบาล 

F2A4 29. สารแทนนินหลังการส
กัดเพคตินจากเปลือกกล้วย
หอมทองในการลด
แอมโมเนียในน้ าในระบบ
การเพาะฟักไข่ปูม้าด้วย
จับปิ้งปูม้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 
ชุมพร 

  119,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาผล
ของการใช้สาร
แทนนินหลังการส
กัดเพคตินจาก
เปลือกกล้วยหอม
ทองในการลด
แอมโมเนียในน้ า
ในระบบการเพาะ
ฟักไข่ปูม้าด้วย
จับปิ้งปูม้า 

      ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ 

F2A4 30. ป่าเคี่ยมฝืนสุดท้ายกับ
การอนุรักษ์ ขยายพันธุ์และ
ใช้ประโยชน์จากต้นเคี่ยม
อย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

  861,700 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. ขยายพันธุ์และ
ท าแปลงรวบรม
พันธุ์ต้นเคี่ยมใน

      อาจารย์ปิยนุช จันทรัมพร 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พื้นที่
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้-ชุมพร  
3. เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์หา
สาระส าคัญที่มีอยู่
ในเคี่ยม 
วิเคราะห์หา
องค์ประกอบทาง
เคมีที่ส าคัญที่มี
อยูใ่นเคี่ยม  
4. เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่าย 
MR. GUARD 
อาสา ในพื้นป่า
ชายหาดจังหวัด
ชุมพร ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
ทราบถึงหลักการ  
และข้ันตอนการ
จัดการระบบ
อนุรักษ์ปกปักษ์
พันธุกรรมเคี่ยม
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ระบบ
อนุรักษ์ปกปักษ์
พันธุกรรมปก
ปักษ์พันธุกรรม
เคี่ยมแก่ผู้อื่นได้  
5. เพื่อศึกษาแนว
ทางการใช้สาร
สกัดจากเคี่ยมใน
การยับยั้งเชื้อโรค
แอนเทรคโนสใน
พริก  
6. เพื่อลดการใช้
สารเคมีในการ
ป้องกันก าจัดโรค
แอนเทรคโนสใน
พริก  
7. เพื่อพัฒนา
สูตรที่เหมาะสม
ในการผลิตสบู่
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
สมุนไพรจากผง
เปลือกมังคุดร่วม
ด้วยเคี่ยมและ
น้ าผึ้งชันโรงและ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อ
การตลาดในยุค 
new normal  
8. เพื่อเพิ่มมูลค่า
และผลพลอยได้
ของ ผงเปลือก
มังคุด เคี่ยมและ
น้ าผึ้งชันโรง  

F2A4 31. การสกัดเพคตินจากใบ
เสม็ดขาวหลังการสกัดน้ ามัน
หอมระเหยเพื่อเป็นสารเสริม
ในอาหารปลาดุกลูกผสม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพร 

  119,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อลดการเกิด
ขยะใน
กระบวนการ
ผลิต/แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ (zero 
waste) ด้วยการ
เพิ่มคุณค่า เพื่อ
ยกระดับมูลค่า 
ด้วยการสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่  
3. เพื่อผลิตสาร
เสริม (feed 
additives) จาก
ใบเสม็ดขาว  
4. เพื่อผลิต
อาหารสัตว์น้ าที่มี
การเสริมสาร
เสริม (feed 
additives) จาก
ใบเสม็ดขาว  

      ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู 

F2A4 32. การใช้ประโยชน์สาร
สกัดจากต้นเสม็ดขาวเพื่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้- 
ชุมพร 

  103,200 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ

      นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ป้องกันโรคและแมลงในพืช
สมุนไพร ฟ้าทะลายโจร 
Andrographis 
paniculata (Burm.f.) 
Wall ex Nees.) และ
กระชายขาว 
Boesenbergia rotunda 
(L.) Mansf. 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษา และ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์สาร
สกัดจากต้นเสม็ด
ขาวใน
กระบวนการผลิต
ฟ้าทะลายโจร 
Andrographis 
paniculata 
(Burm.f.) Wall 
ex Nees.) และ
กระชายขาว 
Boesenbergia 
rotunda (L.) 
Mansf. 

F2A4 33. ธนาคารผึ้งชันโรงเพื่อ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมการเลี้ยง
และขยายพันธุ์ การ
ฝึกอบรม ปลูกพืช
อาหาร และธนาคารผึ้ง
ชันโรง ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 
ชุมพร - กิจกรรมการ
ส ารวจ พื้นที่
ด าเนินการใน อ าเภอ
ละแม อ าเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร และ
อ าเภอท่าชนะ จังหวัด
สุราษฎร์ธานี 

  150,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อฝึกอบรม
การเลี้ยงชันโรง
ช่วยผสมเกสรใน
ระบบเกษตรแบบ
ผสมผสาน  
3. เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้ระบบ
ฟาร์มผึ้งชันโรง
มาตรฐาน (GMP)  
4. เพื่อผลิตน้ าผึ้ง
ชันโรง  
5. เพื่อส ารวจ
ชันโรงชนิดหลัง
ลายและชนิดขน

      ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒน
ศิลป ์
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เงินในรัศมี 50 
กิโลเมตร จาก
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ – ชุมพร  
6. เพื่อสร้าง
ธนาคารผึ้งชันโรง 
อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ - ชุมพร  

F2A4 34. การใช้สารสกัดใบเสม็ด
ร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทย
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์ครีมสมุนไพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

  110,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. พัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ครีม
สมุนไพรที่มี
ส่วนผสมของสาร
สกัดจากใบเสม็ด
และสมุนไพรไทย
บางชนิด  
3. ได้ผลิตภัณฑ์
ครีมสมุนไพรที่มี
ส่วนผสมของสาร
สกัดจากใบเสม็ด
อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์  

      นางสาวพัชรินทร์ วิริยะสุข
สวัสด์ิ 

F2A4 35. โครงการศึกษา
เปรียบเทียบสารแทนนินที่
พบในล าต้น ใบ และเปลือก
ของกล้วยหอมทองเพื่อการ
ใช้ประโยชน์ในการบ าบัดน้ า
เสียจากเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 

พื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพรและเครือข่ายผู้
ปลูกกล้วยหอมทอง
ภาคใต้ (ค.ก.ต.) แถบ
ภาคใต้ตอนบน 
โดยเฉพาะจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และชุมพร 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลสาร
แทนนินจากส่วน
ของล าต้น ใบ 
และเปลือกของ
กล้วยหอมทอง  

      ดร.พรพิมล พิมลรัตน์ 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
3. เพื่อศึกษา
กระบวนการ
เตรียมสารสกัด
แทนที่เหมาะสม  
4. เพื่อส่งเสริม
การจัดการส่วนที่
เหลือทิ้งจาก
กล้วยหอมทองที่
สามารถน ากลับ
มาสร้างรายได้
ให้กับเกษตรได้
อย่างยั่งยืน  

F2A4 36. การศึกษาแนวทางการ
เลี้ยงอ้นเพื่อการอนุรักษ์และ
พัฒนาสู่การเลี้ยงเชิงการค้า
อย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา
แนวทางและ
กระบวนการเลี้ยง
และขยายพันธุ์อ้น
เพื่อน าคืนสู่ป่า  
3. เพื่อพัฒนา
กระบวนการและ
วิธีการการเลี้ยง
อ้นเพื่อการเลี้ยง
เชิงการค้าอย่าง
ยั่งยืน  

      นายสมศักด์ิ กันถาด 

F2A4 37. โครงการส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผัก
เชียงดาเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พานิชย์ 

ต าบลบ้านถ่ิน อ าเภอ
เมือง จังหวัดแพร่ และ
พื้นที่ใกล้เคียง 

  120,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อถ่ายทอด
กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑ์จาก
ผักเชียงดาให้แก่
เกษตรกรผู้

      ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจ ารัส 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เพาะปลูกและ
ผู้สนใจ 

F2A4 38. การศึกษาคุณสมบัติทาง
ชีวภาพและองค์ประกอบ
ทางเคมีของฮ่อมเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
และพื้นที่ในจังหวัด
แพร่ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์การยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย์ก่อ
โรคของสารสกัด
ฮ่อมที่เก็บมาจาก
พื้นที่ต่าง ๆ ใน
จังหวัดแพร่  
3. เพื่อวิเคราะห์
หาชนิดและ
ปริมาณของ
องค์ประกอบทาง
เคมีในสารสกัด
ฮ่อม  
4. เพื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติทาง
ชีวภาพและ
ปริมาณ
สารส าคัญของผง
ฮ่อมเพื่อน าไป
เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอาง  

      รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี 

F2A4 39. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ฮ่อมในสภาพปลอดเชื้อ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
และพื้นที่ในจังหวัด
แพร่ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  

      อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบ
ชาติ 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
2. เพื่อศึกษา
วิธีการเพิ่ม
ปริมาณต้นฮ่อม
ให้ได้จ านวนมาก
โดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

F2A4 40. การศึกษาพัฒนาสีย้อม
ผ้าธรรมชาติจากผลมะเกี๋ยง
เพื่อต่อยอดและสร้างรายได้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  
2. เพื่อศึกษา
สภาวะที่
เหมาะสมในการ
ผลิตสีย้อม
ธรรมชาติและ
กระบวนการย้อม
ผ้าธรรมชาติด้วย
สีจากผลมะเกี๋ยง  
3. เพื่อถ่ายทอด
กระบวนการผลิต
สีย้อมธรรมชาติ
และกระบวนการ
ย้อมผ้าธรรมชาติ
ด้วยสีจากผล
มะเกี๋ยงสู่ชุมชน  

      ดร.พิชญาพร อายุมั่น 

F2A4 41. การปลูกฟื้นฟูต้นน้ าน่าน
ด้วยชาเม่ียงและหยอดเชื้อ
เห็ดป่ากินได้ 

บ้านตาแวน ศรีนาป่าน 
ต าบลเรือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

      ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
กุมารี  
2. เพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูสวนชา
เมี่ยงในพื้นที่ต้น
น้ าภาคเหนือ (ปี 
2566 จังหวัด
น่าน)  
3. เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มในพื้นที่
สวนชาเม่ียง  

F2A4 42. การสกัดและวิเคราะห์
สารอิพิแกลโลคาเทชิน-3-
แกลเลต (EGCG) ในชาเมี่ยง 

บ้านตาแวน บ้านศรีนา
ป่าน ต าบลเรือง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
น่าน 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  
2. เพื่อศึกษา
สภาวะที่
เหมาะสมในการ
สกัดสารอิพิ
แกลโลคาเทชิน-
3-แกลเลต 
(Epigallocatech
in-3-gallate; 
EGCG) จากชา
เมี่ยง  
3. เพื่อศึกษา
สภาวะที่
เหมาะสมในการ
วิเคราะห์สาร 
EGCG และ
องค์ประกอบอื่น 
ด้วยเทคนิค 
HPLC  
4. เพื่อศึกษา

      อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อ
สะอาด 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ปริมาณ
สารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมด 
ปริมาณฟลาโว
นอยด์ทั้งหมด 
และฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของ
สารสกัดจากชา
เมี่ยง  

F2A4 43. การสื่อความหมายชา
เมี่ยงสู่นานาชาติเพื่อสร้าง
เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

บ้านตาแวนและบ้าน
ศรีนาป่าน ต าบลเรือง 
อ าเภอเมือง จังหวัด
น่าน 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  
2. เพื่อศึกษา
ศักยภาพการสื่อ
ความหมายแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
เกษตรชุมชนเรือง 
อ.เมือง จ.น่าน  
3. เพื่อสร้างชุด
สื่อความหมายชา
เมี่ยง 2 ภาษา 
(ไทย-อังกฤษ) ใน
รูปแบบสื่อ
สิ่งพิมพ์และ
มัลติมีเดีย  
4. เพื่อส่งเสริม
และสร้างเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิง
เกษตรด้านการ
ท าสวนสมุนไพร
ชาเม่ียง 

      นางสาวอลิษา อินจันทร์ 

 รวมท้ังหมด 43 โครงการ             
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
F2A5 1. จัดท าระบบสื่อ

ความหมายเพื่อเชื่อมโยง
เส้นทางการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

1. ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ 

2. พื้นที่เชื่อมโยง 
อ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 
ประกอบด้วยจุด
ท่องเที่ยว 5 
แหล่ง ได้แก่  
พื้นที่พันธุกรรม
พืชกล้วยหอม
ทอง พื้นที่พืช
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก  
พื้นที่เสม็ดขาว 
พื้นที่พันธุกรรม
ไผ่ ธนาคารปูม้า
และผลิตภัณฑ์ปู
ม้าอ าเภอละแม 
และพื้นที่
พันธุกรรมปลา
นวลจันทร์ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)          
2. เพื่อส ารวจ
ทรัพยากรพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์เด่น
ของแต่ละพันธุกรรม
พืชที่มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้
ประโยชน์ใน
ภาคอุตสาหกรรม
เกษตร ประมง และ
การท่องเที่ยวของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 
3. เพื่อจัดท าระบบ
สื่อความหมายแบบ 
2 มิติ (QR-Code) 
น าเสนอเรื่องราว
ความสัมพันธ์ของแต่
ละพันธุกรรมพืชที่ 
และแนวทางจัดภูมิ
ทัศน์เส้นทาง
ท่องเที่ยวภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และพื้นที่เชื่อมโยง
อ าเภอละแม จังหวัด
ชุมพร 
4. เพื่อจัดท า
โปรแกรมท่องเที่ยว
เชื่อมโยงเส้นทาง
พันธุกรรมด้ังเดิม
และรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความ
น่าสนใจแบบวงรอบ
ภายในมหาวิทยาลัย

        ผศ.ดร.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
แม่โจ้และพื้นที่
เชื่อมโยงอ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 

 2. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ 

ศูนย์ประสานงาน อพ. 
สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ 
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
3 เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลทรัพยากร
พันธุกรรมชีวภาพ
ด้านการอนุรักษ์ 
และการใช้ประโยชน์
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
4  เพื่อสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ทรัพยากร
ชีวภาพและกายภาพ 
ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และบุคคล
ทั่วไป 

        ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 

F2A5 3. กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้
พระราชทาน และธนาคาร
เมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1. โครงการกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้
พระราชทาน 1.1 พื้นที่
สวนนายวิเชียร บุญ
ธรรม ที่มีภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่ ๒๐๘ ถนน
เชียงใหม-่เชียงราย หมู่

  1,063,400 1. กล้วยไม้พันธุ์
ไทยแท้
พระราชทาน  
1.1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

      นายวินัย แสงแก้ว 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ที่ ๑ ต าบลเชิงดอย 
อ าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 1.2 
พื้นที่สวนของนายชาญ
ชัย จันทร์หอม มี
ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 
๕๔ ห 

เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)  
1.2เพื่อส ารวจ
ชนิดและหรือสาย
พันธุ์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้
พระราชทาน
จ านวน ๑๒๗ 
สกุล (genus) 
๘๑๐ ชนิด 
(species) ของทั้ง 
๒ แหล่งพื้นที่
อนุรักษ์  
1.3 เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูล
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทานที่
ได้จากการส ารวจ
และจัดจ าแนกทั้ง 
๒ แหล่งพื้นที่
อนุรักษ์  
1.4 เพื่อเพาะ
ขยายพันธุ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทาน
จากทั้ง ๒ แหล่ง
พื้นที่อนุรักษ์ 
น ามาเพาะปลูก
ในพื้นที่ โครงการ
อนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  
1.5 เพื่อศึกษา
การเจริญเติบโต
และชีพจักรของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทานที่
น าเพาะปลูกใน
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พื้นที่ โครงการ
อนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  
 
2. ธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืช อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้  
2.1 เพื่อเตรียม
ความพร้อมใน
การฝึกอบรม
สร้างรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องในการ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์
พืชเพื่อการ
อนุรักษ์แก่
บุคคลากรของ
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
สถานศึกษาที่ร่วม
สนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ. 
หน่วยงานของรัฐ 
และองค์กร
เอกชน  
2.2 เพื่อร่วม
ส ารวจในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน
ของหน่วยงานที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริ 
อพ.สธ.  
2.3 เพื่อจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์พืช
ท้องถ่ินที่มีการใช้
ประโยชน์ทั้ง 
อาหาร ยา 
เครื่องนุ่งห่ม และ
ที่อยู่อาศัยที่
อาจจะสูญหายไป
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
จากท้องถ่ินให้คง
อยู่เป็นทรัพ
สมบัติของชาติ
ต่อไป  
2.4 เพื่อเพื่อให้
สมาชิกเครือข่าย
ได้เรียนรู้
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 
และเห็น
ความส าคัญของ
การจัดเก็บเมล็ด
พันธุ์พืชเพื่อการ
อนุรักษ์  
2.5 เพื่อ
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
โครงการจัดต้ัง
ธนาคารเมล็ด
พันธุ์พืช อพ.สธ. 
ดอยอินทนนท์ที่
ร่วมสนอง
พระราชด าริโดย
กองทัพอากาศ  
2.6 เพื่อสนอง
แนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่
สอดคล้องกับการ
ก้าวสู้เป็น Green 
university และ
การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศ (eco 
university) และ
นโยบายการ
สนอง
พระราชด าริ  
 

 รวมท้ังหมด 3 โครงการ             
F3A7 1. สวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
1. พื้นที่ภายใน

มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ อ าเภอสัน

150,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์

      ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ทราย จังหวัด
เชียงใหม่  

2. องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโป่ง
แยง อ าเภอแม่
ริม จังหวัด
เชียงใหม่  

3. ชุมชนบ้านป่าป๋อ 
อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  

4. และพื้นที่ชุมชน
ใกล้เคียงที่เป็น
สมาชิกของ 
อพ.สธ. 

พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ
รตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อรวบรวมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินใน
ด้านการน าพืช
ท้องถ่ินมาใช้
ประโยชน์ เก็บ
รวบรวมพรรณพืช
ท้องถ่ิน และน างาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนประยุกต์ใช้
เป็นสื่อการเรียนการ
สอนในวิชาต่าง ๆ 
ใช้ปัจจัยพืชเป็น
ปัจจัยหลักในการ
เรียนรู้ 
3 เพื่อด าเนินการ
จัดต้ังชมรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ใน
การศึกษาระบบ
นิเวศสู่การสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร  
4 ด าเนินการ
ทบทวน และ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ท าอยู่เดิม
ให้ครบถ้วนตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์
มาตรฐานที่ อพ.สธ. 
ก าหนด และน าไปสู่
การประเมินเพื่อรับ
ป้ายพระราชทาน
และเกียรติบัตรฯ 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อรวบรวมพืช
พรรณ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
เก็บพรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง มี
ห้องสมุดส าหรับ
ค้นคว้าและน า
งานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนมาใช้เป็น
สื่อการเรียนการ
สอนในวิชาต่าง ๆ 
ใช้ปัจจัยพืชเป็น
ปัจจัยหลักในการ
เรียนรู้  
3 เพื่อด าเนินงาน
ร่วมกับโรงเรียน
และชุมชน ใน
การจัดท า
หลักสูตรสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
4 ด าเนินการ
ทบทวน และ
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ท าอยู่
เดิมให้ครบถ้วน
ตามคุณสมบัติ
และเกณฑ์
มาตรฐานที่ 
อพ.สธ. ก าหนด 
และน าไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับ
ป้ายพระราชทาน
และเกียรติบัตรฯ  
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
F3A7 การจัดสร้างอาคาร

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาวิถี
การเกษตร แม่โจ้ และ
ส านักงานศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.-มจ. พร้อมด้วยห้อง
ประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 30,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อออกแบบและ
วางแผนในการ
จัดสร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาวิถีการเกษตร 
แม่โจ้ และส านักงาน
ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.-มจ. พร้อม
ด้วยห้องประชุม
วิชาการ 

70,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อด าเนินการ
สร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
วิถีการเกษตร แม่
โจ้ และส านักงาน
ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.-มจ. 
พร้อมด้วยห้อง
ประชุมวิชาการ 

70,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อด าเนินการ
สร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา
วิถีการเกษตร แม่
โจ้ และส านักงาน
ศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ.-มจ. 
พร้อมด้วยห้อง
ประชุมวิชาการ 

50,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อออกแบบ
และตกแต่ง
อาคาร และ
นิทรรศการ
การเกษตร 

20,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริ
ภายใต้
โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อ
บ ารุงรักษา
อาคารและ
นิทรรศการ
ภายใน
พิพิธภัณฑ์ 

ผอ.ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-
มจ. 

 รวมท้ังหมด 2โครงการ             
F3A8 1. ศูนย์ประสานงานและ

แผนงานพิเศษด้านการ
บริหารจัดการ เพื่อสนับสนุน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ และ
พื้นที่ชุมชนใกล้เคียงที่
เป็นสมาชิกของ 
อพ.สธ. 

1,150,000 1 เพื่อสนอง
พระราชด าริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อบริหารจัดการ
ศูนย์ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.-
มจ. 
3 เพื่อบริหารจัดการ
ให้การด าเนินงาน
โครงการมีประสิทธิ
ภาและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 
4 เพื่อเข้าร่วม
น าเสนอผลงานใน

1,150,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อบริหาร
จัดการศูนย์
ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.-
มจ.  
3 เพื่อบริหาร
จัดการให้การ
ด าเนินงาน
โครงการมีประ
สิทธิภาและเกิด
ประโยชน์สูงสุด  
4 เพื่อเข้าร่วม
น าเสนอผลงานใน

      ผอ.ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-
มจ. 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
งานประชุมวิชาการ
และนิทรรศการ 
ตามที่ อพ.สธ. 
ก าหนด 
5 เพื่อเผยแพร่
ผลงานโดยสื่อต่าง ๆ 
เช่น การท าหนังสือ 
วีดีทัศน์ เอกสาร
เผยแพร่ เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ ที่
ได้รับความเห็นชอบ
จาก อพ.สธ. 
6 เพื่อด าเนินงานอื่น 
ๆ ที่เป็นการ
สนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. 

งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ตามที่ อพ.สธ. 
ก าหนด  
5 เพื่อเผยแพร่
ผลงานโดยสื่อต่าง 
ๆ เช่น การท า
หนังสือ วีดีทัศน์ 
เอกสารเผยแพร่ 
เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ ที่
ได้รับความ
เห็นชอบจาก 
อพ.สธ.  
6 เพื่อด าเนินงาน
อื่น ๆ ที่เป็นการ
สนับสนุนงาน
ตามกรอบแผน
แม่บทของ 
อพ.สธ.  

F3A8 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรด้านงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

1. องค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื้นที่
อ าเภอสันทราย ที่เป็น
สมาชิกฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินของ อพ.สธ. 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อด าเนินงาน
ปกปักทรัพยากร
ท้องถ่ิน ส ารวจ
เก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
ปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร ศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถ่ิน และ
สนับสนุนในการ
อนุรักษ์ จัดท า

      อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ต้ัง
ตระกูล 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน ในพื้นที่
อ าเภอสันทราย  
3. เพื่อจัดท า
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรซึ่งมีทั้ง
ทรัพยากร
กายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาในพื้นที่
อ าเภอสันทราย  

F3A8 3. หน่วยบริหารจัดการและ
ประสานงานโครงการและ
กิจกรรมภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ) ในพื้นที่จังหวัดแพร่
และน่าน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อให้มี
บุคลากรในการ
ดูแล 
ประสานงาน และ
บริหารจัดการ
ด้านงานเอกสสาร 
และสนับสนุน
การท างานของ
โครงการ  
3. เพื่อให้มีระบบ
การติดตาม 
ประเมินผล 
รวมทั้งรายงาน
ผลการด าเนินงาน
ของโครงการ  

      อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข 

F3A8 4. โครงการ บริหารจัดการ
หน่วยประสานงาน อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 
ชุมพร - จังหวัดชุมพร 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  

      ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
2. เพื่อเป็นหน่วย
ประสานงานและ
บริหารจัดการ
กิจกรรมภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ) ในพื้นที่
จังหวัดชุมพร  
3. เพื่อดูแลรักษา
แปลงโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ – ชุมพร 
เอื้ออ านวยต่อ
การเข้าศึกษา
เรียนรู้  

F3A8 5. แนวทางการบริหาร
จัดการพิพิธภัณฑ์นวัตกรรม
การเกษตรมหาวิทยาลัยแม่
โจ้เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

1. พิพิธภัณฑ์นวัตกรรม
การเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
พื้นที่หลักในการจัด
กิจกรรม 2. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่
ส าหรับการเก็บข้อมูล 
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
– แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดแพร่ 
พื้นที่ส าหรับการเก็บ
ข้อมูล 4. มห 

  198,000 1. เพื่อสนอง
พระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อการ
เผยแพร่องค์
ความรู้ของ 
อพ.สธ.-มจ. และ
องค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ ผ่านการเรียน
การสอนใน
ศตวรรษที่21 
กิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการน าไปใช้
ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย  
3. แนวทางการ
บริหารจัดการ

      ผศ.ดร.พันธ์ศักด์ิ ภักดี 
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กิจ 
กรรม 

ช่ือโครงการ พื้นท่ีด าเนินการ 
งบประมาณท่ีเสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหตุ 

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
การใช้พื้นที่ การ
ดูแลรักษา การ
สร้างมูลค่าให้กับ
พื้นที่พิพิธภัณฑ์
นวัตกรรม
การเกษตรอย่าง
ยั่งยืน  
4. เพื่อออกแบบ
พื้นที่ และ
กิจกรรมที่
สนับสนุนการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษที่21 
และ การเรียนรู้
ตลอดชีวิต  
5. เพื่อออกแบบ
การจัดกิจกรรม 
การอบรมหรือ
หลักสูตรระยะสั้น
เพื่อพัฒนาทักษะ
ส าหรับ นักเรียน
และนักศึกษา 
ผู้สูงอายุ 
เกษตรกรและ
ชุมชน 
ผู้ประกอบการ 
และกลุ่มวิชาการ  
6. การบูรณาการ
กับหน่อยงาน
ภายในของ
มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ และภาคี
เครือข่ายที่
เกี่ยวข้อง  

 รวมท้ังหมด 2โครงการ             

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