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กรอบแผนระยะ 5 ปีที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                                                                                                                                      

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ
2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  

F1A1 1. โครงการเส้นทางศึกษา
ชีววิทยาของเสม็ดแดงในพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชใน
จังหวัดชุมพร 

- ป่าเสม็ดแดงท่ีอยู่ในเขต
ป่าอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพสธ.) 
หน่วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร  
- ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื ม.
แม่โจ้-ชุมพร   

100,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อจัดทำเส้นทาง
สำรวจและศึกษาต้น
เสม็ดแดงท่ีได้ข้ึน
ทะเบียนพิกัดต้นพันธุ์
เสม็ดแดงในป่าอนุรักษ์
ฯ   
3. เพื่อศึกษาสูตร
ผลิตภัณฑ์ท่ีมสี่วนผสม
ของเสม็ดแดง อย่าง
น้อย 1 ผลิตภัณฑ ์
4. เพื่อจัดทำเอกสาร
เผยแพร่ความรู้เร่ือง
การอนุรักษ์พนัธุ์เสม็ด
แดงในเขตจังหวัด
ชุมพร    

        ดร.จิระศักด์ิ วิชาสวัสด์ิ 

F1A1 2. โครงการ ฟื้นฟูและอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื-ผัก-สมนุไพร ถ่ิน
แพร่ (@ห้อม ยา ผ้า อาหาร) 

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

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อจัดการความรู้
ในการฟืน้ฟูอนุรักษ์
พันธุ์กรรม พืช-ผัก-
สมุนไพร (@ห้อม ยา 
ผ้า อาหาร) ในการ
จัดการทรัพยากร
การเกษตรโดยชุมชน  
3. เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ความรู้การฟื้นฟู
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช-
ผัก-สมุนไพร (@ ห้อม 
ยา ผ้า อาหาร ) โดย

        ดร.ปณิธี บุญสา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พัฒนาเป็นแหล่ง
รวบรวมและจัดการ
ขยายผลในเครือข่าย
ชุมชนพื้นท่ีอำเภอวัง
ชิ้น 

F1A1 3. โครงการศึกษาและรวบรวม
การใช้พนัธุ์ไม้ ประดับลายหม้อ
บูรณฆฏะในศิลปกรรมล้านนา 

เขตพื้นท่ี 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อรวบรวมรูปแบบ
ลายหม้อบูรณฆฏะ ท่ี
ปรากฏในงาน
ศิลปกรรมล้านนา 
3 เพื่อนำองค์ความรู้
ดังกล่าวไปเผยแพร่ใน
ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ ์

        นายฐาปกรณ์  เครือระยา 

F1A1 4. การจัดการความรู้และการ
พัฒนาพื้นท่ีแหล่งเรียนรู้ด้าน
คาร์บอนเครดิต 

1 ระบบนิเวศป่า
ธรรมชาติ การจัดการป่า
บ้านโปง หมู่ท่ี 6 ตำบล
ป่าไผ่ อำเภอสันทราย  
2 ระบบนิเวศป่า
ธรรมชาติ ป่าเต็งรัง บ้าน
ป่าสักงาม หมู่ท่ี 1 ตำบล
ลวงเหนือ อำเภอดอย
สะเก็ด 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อศึกษาวิจัย
และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ให้เป็นพื้นท่ี
แปลงถาวรด้าน
คาร์บอนเครดิต  
3 เพื่อขยายผลองค์
ความรู้ เป็นแหล่ง
เรียนรู ้และบริการ
ทางวิชาการให้กับ
สมาชิกและ
เครือข่าย อพ.สธ. 

      ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร 
 

F1A1 5. การศึกษาและรวบรวมงาน
เซรามิกประดับ สู่การสืบสาน
งานศิลปกรรมล้านนา 

3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ลำปาง จังหวัดลำพูน 
และจังหวัดเชียงใหม่ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาและ
รวบรวมรูปแบบ

      นายฐาปกรณ์ เครือระยา. 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
งานเซรามิกประดับ
ท่ีปรากฏใน
วัฒนธรรมล้านนา  
3. เพื่อเก็บองค์
ความรู้สูตรน้ำ
เคลือบแบบโบราณ 
นำไปปรับใช้ในงาน
เซรามิกและรื้อฟื้น
กลุ่มช่างในยุค
ปัจจุบัน 

 6. โครงการ คืนเห็ดถอบสู่ป่า
อาหาร (Food Forest) เพื่อ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายของ
พันธุกรรมพชืท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
(ปีท่ี 2) 

"สำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ 
พื้นท่ีชุมชนบ้านโปง 
บริเวณสำนักฟาร์ม
มหาวิทยาลัย  

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อพัฒนาพื้นท่ี
ต้นแบบคืนเห็ดถอบ
สู่ป่าอาหาร (Food 
Forest) ในพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์โครงการ
พัฒนาบา้นโปงอนั
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ เพื่อ
รองรับการศึกษาดู
งาน การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
บริการวิชาการ  
3. เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งสร้างรายได้
จากผลผลิตเห็ด
ถอบ 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตร
สูงเนิน 

 รวมทั้งหมด 6 โครงการ             
F1A2 1. โครงการศึกษาและสำรวจ

ชนิดกล้วยไม้ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อการ
อนุรักษ ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.
เชียงใหม่ 

100,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อสำรวจและ
รวบรวมพันธุ์กล้วยไม้

        นางสาวจีระนนัท์  ตาคำ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ภายในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 
3. เพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์
กล้วยไม้ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

F1A2 2. โครงการสำรวจชนิดของ
กล้วยไม้ท้องถ่ินท่ีเจริญเติบโตได้
ดีในการปลูกเลี้ยงแบบครัวเรือน
ในพื้นท่ีจังหวัด 

พื้นท่ีท่ีมีการปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ท้องถ่ินท่ี
เจริญเติบโตได้ดีในการ
ปลูกเลี้ยงแบบครัวเรือน
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

265,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อสำรวจ แล้วทำ
การบันทึกจัดเก็บ
ข้อมูลชนิดของ
กล้วยไม้ท้องถ่ินท่ี
เจริญเติบโตได้ดีในการ
ปลูกเลี้ยงแบบ
ครัวเรือนของจังหวัด
เชียงใหม่ 
3 เพื่อถอดองค์ความรู้
การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
ท้องถ่ินท่ีเจริญเติบโต
ได้ดีในการปลูกเลี้ยง
แบบครัวเรือนของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
4 เพื่อเปรียบเทียบ
จำนวนชนิดของ
กล้วยไม้ท้องถ่ินท่ีนิยม
ปลูกเลี้ยงในการปลูก
เลี้ยงแบบครัวเรือน
ของจังหวัดเชียงใหม่ 
5 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัย
ความเสี่ยงต่อการถูก
ทำลาย และแนวทาง
การอนุรักษ์ต้น
กล้วยไม้ท้องถ่ินท่ี
เจริญเติบโตได้ดีในการ
ปลูกเลี้ยงแบบ
ครัวเรือนของจังหวัด
เชียงใหม่ 

        อาจารย์ ดร.ปรมินทร์  นาระทะ   

F1A2 3. การอนุรักษ์ รวบรวม พัฒนา
และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพืช
ในท้องถ่ิน (มะเกี๋ยง) ภายใต้ใน
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่
เฉลิมพระเกียรติ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ) พื้นท่ีมหาวิทยาลัยแม่
โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุ์
พืชมะเกี๋ยง และพชื
อนุรักษ์อื่น ๆ ใน
พื้นท่ี มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ  
3. เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชนพ์ันธุ์พชื
มะเกี๋ยงและพืช
อนุรักษ์ ฯ  
4. เพื่อพัฒนาแปลง
ปลูกพืชมะเกี๋ยง 
เพื่อต่อยอดใน
การศึกษา วิจัย 
และในรูปแบบ
ต่างๆ  

F1A2 4. การสำรวจ เก็บรวบรวม
พันธุกรรม และการคัดเลือกสาย
ต้นกล้วยไม้สมุนไพร 12 ชนิด 

1 ห้องปฏิบัติการกลาง 
2409 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
2 หมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่ง
แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
3 พื้นท่ีป่าในภาคเหนือ
ตอนบน 4 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ เชียงราย 
แม่ฮ่องสอน ตาก  

    200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2 เพื่อสำรวจ เก็บ
รวบรวมต้น
พันธุกรรมกล้วยไม้
สมุนไพร 12 ชนิด 
ท้ังจากสภาพป่า
ตามการประจาย
พันธุ์ท่ีหลากหลาย 
และท่ีมีการปลูก
เลี้ยง  
3 เพื่อคัดเลือก
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาระดับ
สายต้นของกล้วยไม้
สมุนไพร 12 ชนิด  
4 เพื่อจัดทำคู่มือ
รวบรวมลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา

    อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ระดับสายต้นของ
กล้วยไม้สมุนไพร 
12 ชนิด  

F1A2 5. การจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชใน
ระดับชุมชน 

๑ ศูนย์ปฏิบัติการ
ธนาคารเมล็ดพันธุพ์ืช 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ อาคารสมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  
๒ องค์การบริหารส่วน
ตำบล/เทศบาลตำบล ท่ี
ได้รับเลือกให้เป็นพื้นท่ี
เป้าหมาย  
๓ ธนาคารเมล็ดพันธุพ์ืช 
อพ.สธ. – ทอ. ดอยอิน
ทนนท์  

    200,000 ๑ เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  
๒ เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการ
ฝึกอบรมสร้างรู้
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์
พืชเพื่อการอนุรักษ์
แก่บุคคลากรของ
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
สถานศึกษาท่ีร่วม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. หน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กร
เอกชน  
๓ เพื่อร่วมสำรวจ
ในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน
ของหน่วยงานท่ี
ร่วมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.  
๔ เพื่อจัดเก็บเมล็ด
พันธุ์พชืท้องถ่ินท่ีมี
การใช้ประโยชน์ท้ัง 
อาหาร ยา 
เครื่องนุ่งห่ม และท่ี
อยู่อาศัยท่ีอาจจะ
สูญหายไปจาก
ท้องถ่ินให้คงอยู่เป็น
ทรัพสมบัติของชาติ
ต่อไป  
๕ เพื่อเพื่อให้
สมาชิกเครือข่ายได้

    นายวินัย แสงแก้ว 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และ
เห็นความสำคัญ
ของการจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์พชืเพื่อ
การอนุรักษ์  
๖ เพื่อสนับสนนุ
การดำเนินงาน
โครงการจัดต้ัง
ธนาคารเมล็ดพันธุ์
พืช อพ.สธ. ดอยอิน
ทนนท์ท่ีร่วมสนอง
พระราชดำริโดย
กองทัพอากาศ  
๗ เพื่อสนอง
แนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยท่ี
สอดคล้องกับการ
ก้าวสู้เป็น Green 
university และ
การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศ (eco 
university) และ
นโยบายการสนอง
พระราชดำริ  

F1A2 6. การอนุรักษ์และคัดเลือกพันธุ์
แตงไทยเพื่อการบริโภคผลอ่อน 

สาขาพชืผัก มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อปลูกและ
ดูแลรักษาพันธุ์
แตงไทยพื้นเมืองใน
พื้นท่ีภาคเหนือท่ีได้
ทำการรวบรวมไว้  
3. เพื่อคัดเลือกสาย
พันธุ์แตงไทยท่ี
เหมาะสมต่อการ
บริโภคผลอ่อน  

    ดร.แสงเดือน อินชนบท 

F1A2 7. การสำรวจพรรณไม้และ
กล้วยไม้สวนพฤกษศาสตร์
กล้วยไม้ 100 ปี สมเด็จย่า 

พื้นท่ีภายในสวน
พฤกษศาสตร์กล้วยไม้ 
100 ปี สมเด็จย่า 

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์

    นายบุญตัน สุเทพ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่  

พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อรวบรวม
อนุรักษ์พรรณไม้
และกล้วยไม้จัดเก็บ
ข้อมูลทาง
พฤกษศาสตร์ 
จัดทำพรรณไม้อัด
แห้ง และการ
ขยายพันธุ์เพิ่ม
ปริมาณใน
ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
3. เพื่อศึกษาวิธีการ
ปล่อยต้นกล้า
กล้วยไม้ท่ีเหมาะสม
แก่การอิงอาศัย
ต้นไม้ใหญ ่ 

F1A2 8. การศึกษารวบรวมลายไส้
หมูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม
จังหวัดลำปาง สู่การรับรู้เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด
ลำปาง จังหวัดแพร่ 
จังหวัดพะเยาและจังหวัด
ตาก 

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2.ศึกษาประวัติ 
สำรวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ลวดลายไส้หมูของ
จังหวัดลำปางและ
พื้นท่ีใกล้เคียง เพื่อ
ใช้เป็นฐาน
คลังข้อมูลมรดก
ทางภูมิปัญญาด้าน
วัฒนธรรมอัน
เป็นอัตลักษณ์ของ
นครลำปาง  
3. เพื่อนำองค์
ความรู้ดังกล่าวไป
เผยแพร่ในลักษณะ
ของสื่อสิ่งพิมพ์ โดย

    นายฐาปกรณ์ เครือระยา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
นำเสนอรูปแบบ
ลวดลายไส้หมูท่ี
ปรากฏในจังหวัด
ลำปางและพื้นท่ี
ใกล้เคียง เพื่อ
ประโยชน์ต่อการ
นำไปใช้ในการ
สร้างสรรค์และ
สร้างมูลค่าเพิ่มตาม
แนวเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  

F1A2 9. การสำรวจองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในพืน้ท่ีตำบล
บ้านควน อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร 

ในพื้นท่ีตำบลบา้นควน 
อำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร 

    50,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษาและ
สำรวจองค์ความรู้
และภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในพื้นท่ี
ตำบลบ้านควน 
อำเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร  
3. เพื่อรวบรวมและ
จัดทำฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินใน
พื้นท่ีตำบลบ้าน
ควน อำเภอหลัง
สวน จังหวัดชุมพร  

    ดร.เชษฐ์ ใจเพชร 

F1A2 10. การอนุรักษ์พันธุ์กรรมพชื
มะเด่ือป่าในท้องถ่ิน อำเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่ 

อำเภอร้องกวาง จังหวัด
แพร ่

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อเป็นแหล่ง
อนุรักษ์พันธุกรรม
ในท้องถ่ิน สำหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน  

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา 
พงษ์การัณยภาส 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
3. เพื่อเป็นการ
บริการวิชากร 
ส่งเสริมเทคโนโลยี
ด้านการเกษตร  

 รวมทั้งหมด 10 โครงการ             
F1A3 1. ชุดโครงการสำรวจ จัด

จำแนก ปลูกรักษาและศึกษา
การเจริญเติบโตกล้วยไม้พันธุ์
ไทยแท้พระราชทาน 
- การสำรวจและจัดจำแนก

กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้
พระราชทาน 

- การปลูกรักษาและศึกษา
การเจริญเติบโตกล้วยไม้
พันธุ์ไทยแท้พระราชทาน 

1.  พื้นท่ีสวนนายวิเชียร 
บุญธรรม ท่ีมีภูมิลำเนาอยู่
บ้านเลขท่ี ๒๐๘ ถนน
เชียงใหม่-เชียงราย หมู่ท่ี 
๑ ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่  
2.  พื้นท่ีสวนของนาย
ชาญชัย จันทร์หอม มี
ภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขท่ี 
๕๔ หมู่ท่ี ๓ ตำบลสะลวง 
อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่  
3.  พื้นท่ีอนุรักษ์กล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสำรวจชนิดและ
หรือสายพันธุ์กล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานจำนวน 
๑๒๗ สกลุ (genus) 
๘๑๐ ชนิด (species) 
ของท้ัง ๒ แหล่งพื้นท่ี
อนุรักษ ์
3. เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานท่ี
ได้จากการสำรวจและ
จัดจำแนกทั้ง ๒ แหล่ง
พื้นท่ีอนุรักษ ์
4. เพื่อเพาะขยายพันธุ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานจากทั้ง  
๒ แหล่งพื้นท่ีอนุรักษ์ 
นำมาเพาะปลูกใน
พื้นท่ี โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
5. เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตและชีพ
จักรของกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานท่ี
นำเพาะปลูกในพื้นท่ี 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

        อาจารย์วินัย แสงแก้ว 

F1A3 2. ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบา้น
แม่โจ้ 

สวนสมนุไพรป่าอนุรักษ์
บ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

300,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน

  

      

ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม 
และภูมิปัญญาการใช้
ประโยชนจ์ากพชื
สมุนไพรพืน้บ้าน และ
พัฒนาเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
พื้นบ้านแม่โจ ้
3 เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้
ภูมิปัญญาพืชสมุนไพร
พื้นบ้าน สำหรับการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชนใกล้เคียง และ
ผู้รับบริการในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
4 เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์
จากพชืสมนุไพร
พื้นบ้านในระยะต่อไป
ของโครงการ และ
ผู้รับบริการนอก
โครงการ 
5 เพื่ออนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์พชืสมุนไพร
ท่ีหายาก มีสรรพคุณ
การใช้ประโยชน์ตาม
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
ล้านนา 

F1A3 3. โครงการศูนย์รวบรวมและ
อนุรักษ์พืชท้องถ่ินท่ีมีคุณค่าทาง
สมุนไพรและอาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์พืช

สมุนไพรท้องถ่ินบ้านแม่
โจ้ อำเภอสนัทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  

- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์
พันธุ์พริกพื้นเมือง 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม่ 

1. สวนสมนุไพรป่า
อนุรักษ์บ้านโปง  

2. ฟาร์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

384,000 6.1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
6.2 เพื่อสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม 
และภูมิปัญญาการใช้
ประโยชนจ์ากพชื

950,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อสำรวจ เก็บ
รวบรวมพันธุกรรม
และภูมิปัญญาการ
ใช้ประโยชนจ์ากพืช
ท้องถ่ินด้านพืช

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

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์

พันธุกรรมมะนาว 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม่ 

- แหล่งรวบรวมอนุรักษ์ผัก
พื้นบ้าน (ผักกับลาบ) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม่ 

ท้องถ่ินด้านพืช
สมุนไพรและอาหาร 
6.3 เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้
ภูมิปัญญาพืชท้องถ่ิน 
สำหรับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน
ใกล้เคียง และ
ผู้รับบริการในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
6.4 เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการใช้ประโยชน์
จากพชืท้องถ่ินในระยะ
ต่อไปของโครงการ 
และผู้รับบริการนอก
โครงการ 
6.5 เพื่ออนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์พชืท้องถ่ินท่ี
มีสรรพคุณสมุนไพร 
อาหารและการใช้
ประโยชน์ตามภูมิ
ปัญญา 

สมุนไพรและ
ประโยชน์ด้านพชื
สมุนไพรประดับ  
3 เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมอนุรักษ์
เรียนรู้ภูมิปัญญาพืช
ท้องถ่ิน สำหรับการ
บริการวิชาการแก่
ชุมชนใกล้เคียง 
และผู้รับบริการใน
เขตภาคเหนือ
ตอนบน  
4 เพื่อเป็นแหล่ง
ศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการใช้
ประโยชนจ์ากพชื
ท้องถ่ินในระยะ
ต่อไปของโครงการ 
และผู้รับบริการ
นอกโครงการ  
5 เพื่ออนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์พชื
ท้องถ่ินท่ีมี
สรรพคุณสมุนไพร 
พืชประดับและการ
ใช้ประโยชน์ตามภูมิ
ปัญญา  
6. เพื่อศึกษา
คุณลักษณะและ
การขยายพันธุ์พชื
สมุนไพรลา้นนา
ด้านการเป็นไม้
ประดับ  
7. เพื่อเป็นแนวทาง
ในการอนุรักษ์
สมุนไพรท้องถ่ิน
ล้านนาท่ีมีศักยภาพ
ด้านพืชประดับ  
8. เพื่อเก็บรวบรวม
และคัดเลือกพันธุ์
พริกพื้นเมืองใน
จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อส่งพนัธุ์พริก
เหล่านี้กลับไปยัง
แหล่งปลูกเพื่อให้
เกษตรกรเก็บเมล็ด
พันธุ์ไว้ใช้เองเพื่อ
รักษาพันธุพ์ืช
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พื้นเมืองต่อไป  
9. เพื่อศึกษา
ลักษณะประจำ
พันธุ์ของพริก
พื้นเมือง  
10. เพื่อศึกษา
ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของ
พริกพื้นเมือง  
11 เพื่อรวบรวม
พันธุกรรมโกฐ
จุฬาลัมพา 
(Artemisia annua 
Linn.) เป็นแหล่ง
รวบรวมอนุรักษ์พืช
ท่ีเป็นโกฐ
จุฬาลัมพาสำหรับ
ให้บริการวิชาการ
แก่ชุมชนใกล้เคียง 
และผู้ท่ีสนใจ  
12. เพื่อแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อบแห้ง
โกฐจุฬาลัมพา
อินทรีย์  
13 เพื่อปลูกและ
ดูแลพันธุ์มะนาว
พื้นเมืองท่ีได้ทำการ
รวบรวมและ
ขยายพันธุ์ให้มี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน  
14 เพื่อทำการ
คัดเลือกพันธุ์
มะนาวพืน้เมืองท่ีมี
ลักษณะทาง
การเกษตรท่ีดี  
15 เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมเรียนรู้
พันธุกรรมมะนาว 
และศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมในด้าน
การปรับปรุงพันธุ์  
16. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
ถ่ัวฝักยาวพุ่มพันธุ์
พื้นเมืองในจังหวัด
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน  
17. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
กายภาพของ
ถ่ัวฝักยาวพุ่มพันธุ์
พื้นเมืองในจังหวัด
เชียงใหม่และ
แม่ฮ่องสอน  

F1A3 4. โครงการพัฒนาแปลงปลูก
และการใช้ประโยชน์จากพชื
มะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อื่น ๆ 
ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ) พื้นท่ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่ออนุรักษ์พันธุพ์ืช
มะเกี๋ยง และพืช
อนุรักษ์อื่น ๆ  
3. เพื่อศึกษาการใช้
ประโยชนพ์ันธุ์พชื
มะเกี๋ยง และพืช
อนุรักษ์ ฯ 
4. เพื่อพัฒนาแปลง
ปลูกพืชมะเกี๋ยง เพื่อ
ต่อยอดในการศึกษา 
วิจัย และในรูปแบบ
ต่างๆ 

        นายกิติพงษ์  วุฒิญาณ    

F1A3 5. การสร้างแปลงรวบรวม
พันธุกรรมไผ่ การเสวนาด้านไผ่ 
เผยแพร่ความรู้สื่อสารคดีไผ่ 
การจัดการระบบให้น้ำแบบ
อัตโนมัติ การใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพร และภายในจังหวัด
ชุมพร 

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อรวบรวมชนิด
พันธุ์ไผ่ในท้องถ่ิน
ภาคใต้และไผ่ต่างถ่ิน 
3 เพื่อจัดกิจกรรม
เสวนาการอนุรักษ์ไผ่
ไทย 
4 เพื่อให้มีระบบ
บริหารจัดการสวนไผ่มี
ประสิทธิภาพ บน
พื้นฐานองค์ความรู้และ

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อรวบรวม
ชนิดพนัธุ์ไผ่ท้องถ่ิน  
3. เพื่อจัดฝึกอบรม
และให้ความรู้ด้าน
ไผ่  
4. เพื่อผลิตสื่อสาร
คดีให้ความรู้
เกี่ยวกับไผ่  

    ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
นวัตกรรม การให้น้ำ
แบบอัตโนมัติ  
และการผลิตไฟฟ้าจาก
แสงอาทิตย ์

F1A3 6. การอนุรักษ์และปรับปรุง
พันธุ์มะนาวพืน้เมือง 

สำนักวจิัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อปลูกและ
ดูแลพันธุ์มะนาว
พื้นเมืองท่ีได้ทำการ
รวบรวมและ
ขยายพันธุ์ให้มี
ปริมาณเพิ่มมากข้ึน  
3. เพื่อคัดเลือก
มะนาวพืน้เมือง
ลูกผสมชั่วท่ี 1 
เครื่องหมายดีเอ็น
เอ  
4. เพื่อเป็นศูนย์
รวบรวมเรียนรู้
พันธุกรรมมะนาว 
และศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมในด้าน
การปรับปรุงพันธุ ์ 

    นางสาวจันทร์เพ็ญ สะระ 

F1A3 7. การอนุรักษ์และทำแปลง
ปลูกเสม็ดแดง 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร  
2. วิสาหกิจการผลิตพืช
สมุนไพร ตำบลนาขา 
อำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร  
3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
รวมใจ ตำบลวังตะกอ 
อำเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร  
 

    151,500 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. สร้างแปลง
รวบรวมเสม็ดแดง
เพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผล
ผลิตภัณฑจ์ากเสม็ด

    อาจารย์ประสาทพร กออวยชัย 



ร่างแผนแม่บท อพ.สธ.-มจ. ระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) หน้า 16 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
แดง  
3. เป็นฐานการ
เรียนรู้เสม็ดแดง
ให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชนในพื้นท่ี  
4. รองรับงานวิจัย
ของคณาจารย์และ
นักศึกษาสาขา
เทคโนโลยีการผลิต
ท่ีสนใจทำงานวิจัย
เกี่ยวเสม็ดแดง  

F1A3 8. การพัฒนาการเลี้ยงอน้เชิง
อนุรักษ์และเพื่อการค้าอย่าง
ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ, 
หน่วยงานและผู้สนใจใน 
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และ 
อ.เมือง จ.แพร่ 

    200,000 1. เพื่อเพาะ
ขยายพันธุ์อ้น
ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีอ้นเป็น
พันธุ์สัตว์ สร้าง
รายได้ท่ีมั่นคง  
2. เพื่อให้ผู้อบรมมี 
ทักษะวิธีการเลี้ยง
การเลี้ยงอ้นท่ี
เหมาะสม สามารถ
บริหารจัดการ
อาชีพ การเลี้ยงอน้
ได้อย่างถูกต้องตาม
ข้ันตอน และ
สามารถประกอบ
อาชีพการเลี้ยงได้
อย่างมีคุณภาพ  
3. เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาอาชพีการ
เลี้ยงอ้นให้กับ
ประชาชนในชุมชน  

    นายสมศักด์ิ กันถาด 

F1A3 9. โครงการส่งเสริมการเลี้ยง
แพะ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ, 
หน่วยงานและผู้สนใจใน 
อ.ร้องกวาง จ.แพร่ และ 
อ.เมือง จ.แพร่  

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริการ
ส่งเสริมการเลี้ยง
แพะ อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระนางเจ้า
ฯ 
พระบรมราชินนีาถ  
2. เพื่อเพาะ
ขยายพันธุ์แพะ
ส่งเสริมให้
เกษตรกรมีแพะ

    นายภาสกร อัมพรสวัสด์ิ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พันธุ์ดี ผลิตเนื้อ นม 
บริโภคในครัวเรือน 
และจำหน่ายเป็น
รายได้ท่ีมั่งคง  
3. เพื่อให้ผู้อบรมมี 
ทักษะวิธีการเลี้ยง
การคัดเลือกพันธุ์
แพะเนื้อท่ี
เหมาะสม สามารถ
บริหารจัดการ
อาชีพ การเลี้ยง
แพะเนื้อได้อย่าง
ถูกต้องตามข้ันตอน 
และสามารถ
ประกอบอาชีพการ
เลี้ยงได้อย่างมี
คุณภาพ  

 รวมทั้งหมด 9 โครงการ             
F2A4 1. การพัฒนาลำลูกกล้วยไม้ 

เพื่อผลิตภัณฑ์อาหารในการ
สร้างมูลค่าเชิงพานชิย์              

1. ห้องปฏิบัติการ สาขา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ห้องปฏิบัติการกลาง 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้องปฏิบัติการ 
สถาบันตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  จังหวัดเชียงใหม่ 
4. องค์การบริหารส่วน
ตำบล(อบต.) ชุมชน
อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยบ้าน
ปงไคร้ ตำบลโป่งแยง  
อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

270,000   1.เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2.เพื่อวิเคราะห์คุณค่า
ทางโภชนาการของลำ
ลูกกล้วยไม้เอ้ืองคำ 
(Dendrobium 
chrysotoxum)  
3.เพื่อศึกษาความเป็น
พิษของลำลูกกล้วยไม้
เอ้ืองคำ 
(Dendrobium 
chrysotoxum) ใน
ระดับเซลล์ 
4.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเสริมสุขภาพ
จากลำลูกกล้วยไม้
เอ้ืองคำ 
(Dendrobium 
chrysotoxum) ใน
การสร้างมูลค่าเชิง
พานชิย ์

        นางชมัยพร  นิธิกาจณ์พานิช 



ร่างแผนแม่บท อพ.สธ.-มจ. ระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) หน้า 18 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
5.เพื่อถ่ายทอดการ
สร้างผลิตภัณฑ์จากลำ
ลูกกล้วยไม้เอ้ืองคำ 
(Dendrobium 
chrysotoxum) แก่
ชุมชน 
 

F2A4 2. โครงการ รวบรวมและ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม Jewel 
orchid เพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน ์

พื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ่ 200,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2.เพื่อเป็นแหล่ง
รวบรวมพันธุ์และ
ศึกษาเรียนรู้กล้วยไม้
กลุ่ม Jewel orchid  
3.เพื่อขยายพันธุ์
กล้วยไม้กลุ่ม Jewel 
orchid โดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ
การอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน ์

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2.เพื่อเก็บรักษา
และรวบรวมสาย
พันธุ์กล้วยไม้กลุ่ม 
Jewel orchid  
3. เพื่อเก็บรวบรวม
ฐานข้อมูลทาง
พันธุกรรมของ
กล้วยไม้กลุ่ม 
Jewel orchid  

    นางสาววัชราภรณ์  สุขขี 

F2A4 3.การมีส่วนร่วมในการศึกษา
รวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ท่ีมี
กลิ่นหอมเพื่อการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์โดยการสกัด
กลิ่นด้วยเชียร์บัตเตอร์ 

1 พื้นท่ีภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่  
2 องค์การบริหารส่วน
ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อรวบรวมกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้ท่ีมีกลิ่น
หอมและอนุรักษ์นอก
ถ่ินอาศัยเพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโต 
3 เพื่อศึกษาวิธีการดูด
ซับสารหอมของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ท่ี
ให้กลิ่นหอมเพื่อ
นำไปใช้เป็นวัตถุดิบ
ทางอุตสาหกรรม
สุขภาพ  

  200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2 เพื่อรวบรวม
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้ท่ีมีกลิ่นหอม
และอนุรักษ์นอก
ถ่ินอาศัยเพื่อศึกษา
การเจริญเติบโต  
3 เพื่อศึกษาวิธีการ
ดูดซับสารหอมของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้ท่ีให้กลิ่นหอม
เพื่อนำไปใช้เป็น
วัตถุดิบทาง

    ดร.จุฑามาศ พิลาดี 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
4 เพื่อศึกษาวิธีการเก็บ
รักษาสารหอมในไลโพ
โซมของกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้ท่ีให้กลิ่นหอม
เพื่อนำไปใช้เป็น
วัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรมสุขภาพ  
5 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน
เกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร 
 

อุตสาหกรรม
สุขภาพ  
4 เพื่อศึกษาวิธีการ
เก็บรักษาสารหอม
ในไลโพโซมของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้ท่ีให้กลิ่นหอม
เพื่อนำไปใช้เป็น
วัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรม
สุขภาพ  
5 เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร  

F2A4 4. ชุดโครงการพัฒนานวัตกรรม
การผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอาง และอาหารเสริม
สุขภาพจากกล้วยไม้ไทยเอื้องคำ   

- กิจกรรมท่ี 1 การบริหาร
จัดการงานส่วนกลาง 

- กิจกรรมท่ี 2 การศึกษา
ปัจจัยการขยายพนัธุ์เอื้องคำ
ในระบบไบโอรีแอคเตอร์จม
ชั่วคราว 

- กิจกรรมท่ี 3 การศึกษา
ปัจจัยท่ีเหมาะสมในการเพิ่ม
ผลผลิตและปริมาณสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพของ
กล้วยไม้ชนิดเอ้ืองคำ โดยใช้
เทคโนโลยีแสง LED ใน
ระบบโรงเรือน 

- กิจกรรมท่ี 4 การวิเคราะห์
สารสำคัญและองค์ประกอบ
ทางเคมีของกล้วยไม้เอ้ืองคำ 

- กิจกรรมท่ี 5 นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจาก
กล้วยไม้เอ้ืองคำ 

- กิจกรรมท่ี 6 นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อ
สุขภาพจากกล้วยไม้เอ้ืองคำ 

1 ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
2 ห้องปฏิบัติการกลาง 
2409 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
3 ห้อง 3307 อาคารจุฬา
ภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
4 คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
5 ห้องปฏิบัติการ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร 
6 หมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่ง
แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

1,180,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อศึกษาปัจจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ขยายพันธุ์เอื้องคำใน
ระบบไบโอรีแอคเตอร์
จมชั่วคราวในระยะ
เพิ่มปริมาณต้นและ
ระยะชักนำให้ออกราก  
3 เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบโรงเรือน
โดยใช้เทคโนโลยีแสง 
LED ท่ีเหมาะสม
กระตุ้นและเร่งให้ต้น
กล้วยไม้เอ้ืองคำ
เจริญเติบโตและสร้าง
สารเมแทบอไลท์ทุติย
ภูมิ (secondary 
metabolite) 
4 เพื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณสารสำคัญและ
องค์ประกอบทางเคมี
ของดอกเอ้ืองคำและ
ลำต้นกล้วยไม้เอ้ืองคำ

2,040,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อตรวจสอบ
ความหลากหลาย 
จัดทำลายพิมพ์ดี
เอ็นเอกล้วยไม้เอ้ือง
คำสายพันธุ์ท่ีมี
ลักษณะดีโดยวิธี
ทางชีววิทยา
โมเลกุล เพื่อการ
อนุรักษ์ คุ้มครอง
และพัฒนาสาย
พันธุ์  
3 เพื่อศึกษาผลของ
การให้แสง LED 
คุณภาพแสง
แตกต่างกันต่อการ
เจริญเติบโต และ
ปริมาณสารพฤกษ
เคมีของเอื้องคำใน
ระบบไบโอรีแอค
เตอร์จมชั่วคราว  
4 เพื่อศึกษาปัจจัย
ท่ีเหมาะสมในการ
อนุบาลและการ

      ดร. ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ท่ีได้จากการสกัด
ตัวอย่างสด กับ
สารสำคัญและ
องค์ประกอบทางเคมีท่ี
ได้จากการสกัด
ตัวอย่างดอกและลำต้น
อบแห้ง และการสกัด
น้ำมันหอมระเหย 
(essential oil) 
5 เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
เครื่องสำอางจาก
กล้วยไม้เอ้ืองคำ 
6 เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
และเครื่องด่ืมเพื่อ
สุขภาพจากกล้วยไม้
เอ้ืองคำ 

ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้
เอ้ืองคำเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์  
5 เพื่อวิเคราะห์
สารสำคัญและฤทธิ์
ทางชีวภาพของลำ
ต้นและผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากลำต้น
กล้วยไม้เอ้ืองคำ
เปรียบเทียบกับ
กล้วยไม้สายพันธุ์
เอ้ืองคำตาดำ  
6 เพื่อศึกษา
กรรมวิธีการสกัด
สารสำคัญจากดอก
เอ้ืองคำใช้ใน
ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอาง  
7 เพื่อสกัดน้ำมัน
หอมระเหยจาก
ดอกเอ้ืองคำใช้เป็น
ส่วนผสมใน
เครื่องสำอางหรือ
ผลิตภัณฑส์ปา  
8 เพื่อพัฒนาตำรับ
เครื่องสำอางบำรุง
ผิวจากสารสกัด
ดอกเอ้ืองคำ  
9 เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑจ์ากลำ
ลูกกล้วยไม้เอ้ืองคำ
เป็นผลิตภัณฑ์ชา
สมุนไพร ท่ีมีสาร
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ เพื่อช่วย
รักษาการเกิด
โรคเบาหวานและ
ฟื้นฟสูุขภาพ  
10 เพื่อศึกษาผล
ของสารโคลชิซนิต่อ
การเพิ่มจำนวนชุด
โครโมโซม ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา 
และปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพในกล้วยไม้
สมุนไพรเอื้องคำ  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
F2A4 5. การพัฒนาศักยภาพการผลิต

กล้วยไม้นกคุ้มไฟด้วยจุลินทรีย์ท่ี
มีประโยชน์เพื่อการผลิตเชิง
พาณชิย์ 

1. พื้นท่ีป่าธรรมชาติท่ีมี
ต้นกล้วยไม้นกคุ้มไฟ
ข้ึนอยู่  
2. ห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์  
3. โรงเรือนใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาสำรวจ
และคัดเลือก
เชื้อจุลนิทรีย์ท่ีมีใน
บริเวณรากของ
กล้วยไม้สมุนไพรนก
คุ้มไฟ 
3. เพื่อศึกษาวิจัย 
พัฒนา ทดสอบการ
ผลิตกล้วยไม้นกคุ้มไฟ
ด้วยเชื้อจุลินทรีย์ท่ีมี
ประโยชน์ เพื่อการ
ผลิตเชิงพาณิชย ์
4. เพื่อขยายผลสู่
เกษตรกรและผู้สนใจ
ท่ัวไป 

  200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2 เพื่อสำรวจคัด
แยกเชื้อราเอนโดไม
คอร์ไรซากล้วยไม้
ในพื้นท่ีธรรมชาติ
ของกล้วยไม้
สมุนไพร 4 ชนิด 
(กล้วยไม้เอ้ืองคำ 
เอ้ืองแซะ ฟ้ามุ่ย 
และเอ้ืองแววมยุรา)  
3 เพื่อศึกษาผลของ
เชื้อราเอนโดไมคอร์
ไรซาท่ีมีต่อการ
เจริญเติบโตของ
กล้วยไม้สมุนไพร
สมุนไพร 4 ชนิด 
(กล้วยไม้เอ้ืองคำ 
เอ้ืองแซะ ฟ้ามุ่ย 
และเอ้ืองแววมยุรา)  

    ผศ.ดร.ผานิตย์ นาขยัน 

F2A4 6. การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการเจริญเติบเติบโตของนก
คุ้มไฟในระบบไมโครโพนิกส์
และผลต่อการรอดชีวิตหลังย้าย
ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส ์

1 ห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพชื 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
2 วิสาหกิจชุมชนไฮโดร
เฟรช ต.ทรายมูล อ.สัน
กำแพง จ.เชียงใหม ่

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของนกคุ้ม
ไฟท่ีเพาะเลี้ยงในระบบ
ไมโครโพนิกส์และผล
ต่อการรอดชีวิตหลัง
ย้ายปลูกในระบบ
ไฮโดรโพนิกส ์

        ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล 

F2A4 7. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
และการใช้ประโยชน์อย่าง
บูรณาการของห้อมและพืชใหส้ี
ครามของจังหวัดแพร่ 

ศูนย์เรียนรู้การถ่ายทอด
เทคโนโลยี การรวบรวม 
การอนุรักษ์ การปลูก
รักษา และการขยายพันธุ์

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน

  รศ. ดร. ณัฐพร จันทร์ฉาย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พืชอนุรักษ์ (ห้อมและพืช
ให้สีครามของจังหวัด
แพร่) ในพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ) 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้
การปลูก รวบรวม 
รักษา และถ่ายทอด
องค์ความรู้ต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกับห้อมและพืช
ให้สีครามของจังหวัด
แพร่ และเป็นการ
อนุรักษ์สายพันธุ์พชื
ท้องถ่ินของจังหวัด
แพร ่
3. เพื่อเป็นแปลงสาธิต
ในด้านการศึกษา
ค้นคว้า การพัฒนา 
การทดลอง การวิจัย 
การบริการวิชาการ 
การเรียนการสอน ของ
นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ
ต่อไป 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา
ค้นคว้า ทดลอง 
วิจัย และพัฒนา
เป็นพฤกษเคมี
พร้อมใช้จากพืชให้
สีครามของจังหวัด
แพร ่

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อเพาะ
ขยายพันธุ์และ
กระจายพนัธุ์พชื
ห้อมและพืชใหส้ี
ครามให้แต่ละ
หน่วยงาน และเป็น
การอนุรักษ์สาย
พันธุ์พชืท้องถ่ินของ
จังหวัดแพร่  

F2A4 8. การศึกษาองค์ประกอบ
สารสำคัญ และคุณค่าทาง
สารอาหารของเมล็ดแตงไทยใน
ภาคเหนือตอนบน 

พื้นท่ีเขตภาคเหนือ
ตอนบน 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อทำการศึกษา
องค์ประกอบ
สารสำคัญ คุณค่าทาง
สารอาหารของเมล็ด
แตงไทย ในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
และแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เครื่องสำอาง เครื่องด่ืม 
หรืออาหารเพื่อสุขภาพ
จากเมล็ดแตงไทย
ต่อไปในอนาคต 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อทำการศึกษา
องค์ประกอบ
สารสำคัญ คุณค่า
ทางสารอาหารของ
เมล็ดแตงไทย ใน
เขตภาคเหนือ
ตอนบน  
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูล 
และแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
เครื่องสำอาง 
เครื่องด่ืม หรือ
อาหารเพื่อสุขภาพ
จากเมล็ดแตงไทย
ต่อไปในอนาคต  

    ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
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2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
F2A4 9. โครงการศึกษาลักษณะทาง

พันธุกรรมและลักษณะทาง
กายภาพของแตงไทยพันธุ์
พื้นเมืองในจังหวัดลำปางและ
จังหวัดแพร่ 

1. สาขาพืชผัก  
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
2. ห้องปฏิบัติการทาง
โมเลกุล  
3. สำนักวิจัยและส่งเสริม
วิชาการการเกษตร 
 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางพันธุกรรมของ
แตงไทยพันธุ์พื้นเมือง
ในจังหวัดลำปางและ
จังหวัดแพร่  
3. เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางกายภาพของ
แตงไทยพันธุ์พื้นเมือง
ในจังหวัดลำปางและ
จังหวดัแพร ่

        ดร.แสงเดือน อินชนบท 

F2A4 10. การศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของกล้วยหอม
ทองในจังหวัดชุมพรและการใช้
ประโยชนจ์ากเปลือกกล้วยหอม
ท่ีเหลือท้ิงจากกล้วยหอมทอง 

1. ตำบลแม่เกิ๋ง 
วัดสัมฤทธิบุญ 

2. บ้านค้างปินใจ  
3. บ้านแม่พุงหลวง  

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อรวบรวมและคัด
แยกสายพันธุ์กล้วย
หอมทองในจังหวัด
ชุมพร 
3 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรมของกล้วย
หอมทองในจังหวัด
ชุมพรเพื่อลดการเกิด
ขยะในกระบวนการ
ผลิต/แปรรูปผลิตภัณฑ์ 
(zero waste) ด้วย
การเพิ่มคุณค่า เพื่อ
ยกระดับมูลค่า ด้วย
การสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม ่

        นางสาวปณิดา กันถาด 

F2A4 11.การพัฒนาผลิตภัณฑจ์าก
สมุนไพรเสม็ดเพื่อใช้ประโยชน์
ในการสลบสัตว์น้ำและเป็น
ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 106,500 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก

        นางสาวพัชรนิทร์  วิริยะสุขสวัสด์ิ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ในการใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีมสี่วนผสม
ของน้ำมันใบเสม็ดขาว
ต่อการสลบสัตว์น้ำ 
3. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมสี่วนผสม
ของสารสกัดจากเสม็ด
อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ ์

F2A4 12.การใช้ประโยชนจ์ากนำ้มัน
เสม็ดขาวในการสลบปูม้าเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของปูม้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 119,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของ
น้ำมันเสม็ดขาวต่อการ
สลบปูม้า 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมลวรรณ  
ศุภวิญญู 

F2A4 13.ศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ด
ขาวเพื่อยับยั้งเชื้อราไฟทอฟ
ธอรา (Phytophthora 
palmivora) สาเหตุโรครากเน่า
และโคนเน่าของทุเรียน 

จังหวัดชุมพร และพืน้ท่ี
เชื่อมโยง 

50,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี   
2. เพื่อศึกษาสารสกัด
สมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อ
ยับย้ังเชื้อราไฟทอฟ
ธอรา (Phytophthora 
palmivora) ในโรค
รากเน่าและโคนเน่า
ของทุเรียน 

        นางณชิาพล  บัวทอง 

F2A4 14.การอนุรักษ์ พัฒนา และการ
ใช้ประโยชนส์ารสกัดจากต้น
เสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรคและ
แมลงในต้นหน้าวัว และกล้วยไม้
สกุล Phalaenopsis 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 86,400 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ

        นายชัยวิชิต เพชรศิลา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่ออนุรักษ์ต้น
เสม็ดขาวในพื้นท่ีป่า
ชายหาดมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร และการ
ใช้ประโยชน์อยา่ง
ยั่งยืน 
3. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษา และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์
สารสกัดจากต้นเสม็ด
ขาวในกระบวนการ
ผลิตพืชหน้าวัว และ
กล้วยไม้สกุล 
Phalaenopsis 

F2A4 15.การพัฒนาชุดคู่มือเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
มะเกี๋ยง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

198,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2.ส่งเสริมให้เกิด
จิตสำนึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชืมะเกี๋ยง 

        ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส 

F2A4 16.การพัฒนาระบบรดน้ำ
มะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อสร้างระบบรด
น้ำแปลงมะเกี๋ยงแบบ
อัตโนมัติ 
3. เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบรดน้ำ
แปลงมะเกี๋ยงแบบ
อัตโนมัต 

        ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ 

F2A4 17. การศึกษาหาสารให้กลิ่นรส
ในมะเกี๋ยงเพื่อการประยุกต์ใช้
ในอุตสาหกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน

        ดร.พิชญาพร  อายุมั่น 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อวิเคราะห์ชนิด
ของกลิ่นในผลมะเกี๋ยง
ด้วยเทคนิคโครมาโทก
ราฟ ี
3. เพื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติทาง
สเปคตรัม 
(spectrum) ของสสาร
ร่วมกับเทคนิคทางโคร
มาโทกราฟีในการ
แยกแยะองค์ประกอบ
ของสาร ซึ่งจะเป็น
ข้อมูลพื้นฐานท่ีใชส้ร้าง
นวัตกรรมทางอาหาร
ต่อไป 

F2A4 18. โครงการสร้างต้นแบบ
ธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์
มะเกี๋ยง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ  ชุมชน 
และ โรงเรียนในจังหวัด
แพร ่

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อการสร้าง
ต้นแบบผลิตภัณฑ์
มะเกี๋ยงสำหรับทำ
โมเดลธุรกิจผลิตภัณฑ์
จากมะเกี๋ยง 
3. เพื่อสร้างการรับรู้
ผลิตภัณฑจ์ากมะเกี๋ยง 
4. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ทางด้านการ
แปรรูปมะเกี๋ยง 

        ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม 

F2A4 19. โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเจริญเติบโต
ของพืชมะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ด
ตับเต่าเพื่อขยายผลสู่ชุมชน 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ช ุมชนและหน่วยงานท่ี
ส น อ ง โ ค ร ง ก า ร
พระราชดำริ ในเรื่องการ
ขยายพันธุ์มะเกี๋ยงร่วมกับ
การใส ่เช ื ้อเห ็ดต ับ เต่า 
ก า รปล ู ก ร ั กษ า  ก า ร
อน ุ ร ั กษ ์  และการ ใช้
ป ร ะ โ ย ช น ์ ภ า ย ใ ต้
โ ค ร ง ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ์

200,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

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

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พ ั น ธ ุ ก ร ร ม พ ื ช  อั น
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ) 

เจริญเติบโตของพืช
มะเกี๋ยงด้วยเชื้อเห็ด
ตับเต่าเพื่อขยายผลสู่
ชุมชน                 
3.เพื่อเป็นการอนุรักษ์
พันธุ์พชืมะเกี๋ยง และ
ขยายผลสู่ชุมชน  
4.เพื่อสร้างแหล่ง
อาหารท่ียั่งยืนใน
ชุมชน 

F2A4 20. การเพิ่มมูลค่าและการ
ถ่ายทอดการใส่เชื้อเห็ดป่ากินได้
ในพื้นท่ีสวนชาเมี่ยง 

บ้านแม่ลัวตำบลป่าแดง 
อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยนําสารสกัดชา
เมี่ยงมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม
ฟังค์ชันเสริมสารต้าน
ออกซิเดชันและจับ
โลหะทรานซชิันชา
คอมบูชะ 
(kombucha) ท่ีผลิต
จากชาเมี่ยง 
3 เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
โดยการศึกษาพืชท่ีข้ึน
รวมกับชาเมี่ยง (ต้น
กฤษณา และต้นมะ
แขว่น) โดยการสกัด
สาระสำคัญจากส่วน
ต่าง ๆ ของต้นกฤษณา 
ศึกษาฤทธิ์ต้าน
แบคทีเรียของสารสกัด  
4 เพื่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของ
ชาเมี่ยง 

        ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 

F2A4 21. นวัตกรรมผงโรยข้าว (ฟูริคา
เกะ) ชาเมี่ยงผสมสมนุไพร
อินทรีย์เสริมสารต้าน
ออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิ
ชันเพื่อการพาณชิย์   

1.หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
2.หลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร คณะวิศวกรรม

200,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ

        ดร. มธุรส  ชัยหาญ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
และอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
3.วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
4.คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมในการสกัด
สารออกฤทธิ์ สารต้าน
อนุมูลอิสระ สารจับ
โลหะทรานซชิันและ
สารต้านแบคทีเรียจาก
ชาเมี่ยง ผัก และ
สมุนไพรอินทรีย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารได้  
3.เพื่อทดสอบฤทธิ์
ต้านอนุมูลอสิระของ
ชาเมี่ยง ผักและ
สมุนไพรอินทรีย์  
4.เพื่อพัฒนาสูตรและ
กรรมวิธีการผลิตผง
โรยข้าวจากชาเมี่ยง 
ผักและสมนุไพร
อินทรีย์เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
เสริมสารต้าน
ออกซิเดชันและจับ
โลหะทรานซชิัน 
5.เพื่อประเมินความ
คงตัวของผลิตภัณฑ์ผง
โรยข้าวจากชาเมี่ยง 
ผักและสมนุไพร
อินทรีย์ระหว่างการ
เก็บรักษา 
6.เพื่อทดสอบการ
ยอมรับของผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์ผงโรย
ข้าวจากชาเมี่ยง ผัก
และสมุนไพรอนิทรีย์
ต้นแบบ 

F2A4 22. การพัฒนาระบบสารสนเทศ
พลวัตรของชาเมี๋ยงภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ภาคเหนือของประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

70,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

        ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ์ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
2. เพื่อสร้างระบบ
สารสนเทศพลวัตรชา
เมี๋ยงภายใต้การ
เปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

F2A4 23. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมการใช้ประโยชนจ์าก
ความหลากหลายของเห็ด
ท้องถ่ินและเห็ดเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย 
- การศึกษาข้อมูลทางสัณฐาน

และพันธุกรรมของเห็ดสกุล
นางรม (Pleurotus spp.) 
ท่ีพบในธรรมชาติและเก็บ
จากแหล่งเพาะเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

- การศึกษาข้อมูลทาง
โภชนาการและสารสำคัญ
ทางชีวภาพจากเห็ดสกุล
นางรม (Pleurotus spp.) 
ท่ีน่าสนใจบางชนิดจาก
ธรรมชาติและแหล่งเพาะ 
สำหรับใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพใน
อนาคต 

- การผลิตคุกกี้เห็ดเสริมพรีไบ
โอติกจากเห็ดนางรม 
(Pleurotus ostreatus) 

ห้องปฏิบัติการ สาขาวิขา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

600,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  
2 เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของเห็ด
ท้องถ่ินและเห็ด
เศรษฐกิจ จากแหล่ง
ต่างๆ ในประเทศไทย
ด้วยเทคนิคทางอณู
ชีววิทยา เพื่อ
ประโยชน์ในการ
อนุรักษ์และการ
นำไปใช้ประโยชน์ ใน
อนาคต 
3 เพื่อสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับสารสำคัญ
และองค์ประกอบทาง
เคมีของเห็ดท้องถ่ิน
และเห็ดเศรษฐกิจ 
เพื่อการนำไปใช้
ประโยชน์ในการ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
มีคุณค่าต่อไป 
4 เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงคุณค่า
ทรัพยากรเห็ดท้องถ่ิน
ในชุมชน อันจะนำไปสู่
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

        ดร.รัฐพร จันทร์เดช 

F2A4 24. คืนเห็ดถอบสู่ป่า เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชนจ์าก
ความหลากหลายของพนัธุกรรม
พืชท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
พื้นท่ีชุมชนบ้านโปง 
บริเวณฟาร์ม
มหาวิทยาลัย 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก

      ผศ.ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อพัฒนาพื้นท่ี
ต้นแบบคืนเห็ดถอบ
สู่ป่า ในพืน้ท่ีป่า
อนุรักษ์โครงการ
พัฒนาบา้นโปงอนั
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ เพื่อ
รองรับการศึกษาดู
งาน การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและ
บริการวิชาการ  
3. เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งสร้างรายได้
จากผลผลิตเห็ด
ถอบ  

F2A4 25. การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการสร้างเหง้าของกล้วยไม้
นกคุ้มไฟในสภาพปลอดเชื้อ 

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาผล
ของปัจจัยต่าง ๆ 
ได้แก่ ระดับความ
เข้มข้นน้ำตาล
ซูโครส (30-120 
กรัมต่อลิตร) สภาพ
แสง (มีแสงและมืด) 
และสภาวะเครียด
ทางกายภาพระดับ
ปานกลาง (ความ
เย็นและความร้อน) 
ต่อการสร้างเหง้า
ของนกคุ้มไฟใน
สภาพปลอดเชื้อ  
3. เพื่อศึกษาการ
รอดชีวิตและการ
เจริญเติบโตของ
เหง้าท่ีได้จากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
เมื่อนำไปย้ายปลูก 

      ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล 

F2A4 26. การศึกษาวิธีการดูดซับกลิ่น
หอมดอกกล้วยไม้ด้วยเซียร์บัต
เตอร์และศึกษาวิธีการใช้ไลโพ

1 พื้นท่ีภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อำเภอสันทราย จังหวัด

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์

      ดร.จุฑามาศ พิลาดี 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
โซมบรรจุกลิ่นหอมจากกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้ เพื่อนำไปใช้เป็น
วัตถุดิบทางอุตสาหกรรม
สุขภาพ 

เชียงใหม่ 2 องค์การ
บริหารส่วนตำบลโป่งแยง 
อำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อรวบรวม
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้ท่ีมีกลิ่นหอม
และอนุรักษ์นอก
ถ่ินอาศัยเพื่อศึกษา
การเจริญเติบโต  
3 เพื่อศึกษาวิธีการ
ดูดซับสารหอมของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้ท่ีให้กลิ่นหอม
เพื่อนำไปใช้เป็น
วัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรม
สุขภาพ  
4 เพื่อศึกษาวิธีการ
เก็บรักษาสารหอม
ในไลโพโซมของ
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้ท่ีให้กลิ่นหอม
เพื่อนำไปใช้เป็น
วัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรม
สุขภาพ  
5 เพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร 

F2A4 27. โครงการการใช้ประโยชน์
จากพชืท้องถ่ินสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยนื 

งานสนับสนนุโครงการ
ตามพระราชดำริ กอง
บริหารงานบริการ
วิชาการ สำนักวิจัยและ
ส่งเสริมวิชาการ
การเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ และชุมชนบริเวณ
โดยรอบพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
เชียงใหม่ 

  160,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อเป็นการ
แนะนำและส่งเสริม
การปลูกพชืท้องถ่ิน
ในระบบเกษตร
อินทรีย์ เป็นอาชีพ
เสริมให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็น

  160,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อเป็นการ
แนะนำและส่งเสริม
การปลูกพชืท้องถ่ิน
ในระบบเกษตร
อินทรีย์ เป็นอาชีพ

  นายอดิศักด์ิ การพึ่งตน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
รูปธรรม  
3 ผลิตภัณฑ์ชาจาก
พืชท้องถ่ินอย่าง
น้อย 1 ผลิตภัณฑ ์

เสริมให้แก่
เกษตรกรอย่างเป็น
รูปธรรม  
3. ผลิตภัณฑ์ชาจาก
พืชท้องถ่ินอย่าง
น้อย 1 ผลิตภัณฑ์  

F2A4 28. การศึกษารูปแบบการใช้พืช
พื้นถ่ิน ในการออกแบบสวน
บำบัด ในพื้นท่ีโรงพยาบาล 
กรณีศึกษาโรงพยาบาลมะเร็ง
ลำปาง จังหวัดลำปาง 

จังหวัดลำปาง   200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลพืชพืน้ถ่ิน 
จัดทำฐานข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์
พื้นฐานของพชื
ท้องถ่ิน  
3. วิเคราะห์
ศักยภาพของพืช
พื้นถ่ินเพื่อการ
นำมาใช้ในงานภูมิ
ทัศน์ เช่น ลักษณะ
ตามธรรมชาติ 
ได้แก่ รูปทรง
(Shapes) ขนาด
ทรงพุ่ม (Crown 
Size) ลักษณะลำ
ต้น ได้แก่ ลักษณะ
เปลือก สีเปลือก ใบ 
(Foliage) ได้แก่ รูป
ใบ ขนาดใบ สีใบ 
ผิวสัมผสัใบ ดอก 
(flower) ได้แก่ สี
ของดอก กลิ่น 
ฤดูกาลออกดอก 
ลักษณะนิสัย 
(Habit) เช่น ชนิด
ดิน, ความชื้น ฯลฯ 
รูปแบบของการ
เจริญเติบโต เป็น
ต้น  
4. เพื่อวิเคราะห์
และประเมิน
ศักยภาพพืชพื้นถ่ิน
เพื่อการเลือกใช้ใน

      อาจารย์พรทิพย์ จนัทร์ราช 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
งานภูมิทัศน์ท่ี
เหมาะสม จัดทำ
ระบบสารสนเทศ  
5. เพื่อเสนอ
แนวทางรูปแบบ
การใช้พชืพรรณใน
การออกแบบจัดภูมิ
ทัศน์สวนบำบัด
พื้นท่ี โรงพยาบาล 

F2A4 29. สารแทนนินหลังการสกัดเพ
คตินจากเปลือกกล้วยหอมทอง
ในการลดแอมโมเนียในน้ำใน
ระบบการเพาะฟักไข่ปูม้าด้วย
จับปิ้งปูม้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 
ชุมพร 

  119,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษาผล
ของการใช้สารแทน
นินหลังการสกัดเพ
คตินจากเปลือก
กล้วยหอมทองใน
การลดแอมโมเนีย
ในน้ำในระบบการ
เพาะฟักไข่ปูม้าด้วย
จับปิ้งปูม้า 

      ผศ.ยุทธนา สว่างอารมย์ 

F2A4 30. ป่าเค่ียมฝืนสุดท้ายกับการ
อนุรักษ์ ขยายพันธุ์และใช้
ประโยชนจ์ากต้นเค่ียมอย่าง
ยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   861,700 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. ขยายพันธุ์และ
ทำแปลงรวบรม
พันธุ์ต้นเค่ียมใน
พื้นท่ีมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพร  
3. เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์หา
สาระสำคัญที่มีอยู่
ในเค่ียม วิเคราะห์
หาองค์ประกอบ
ทางเคมีท่ีสำคัญที่มี
อยู่ในเค่ียม  
4. เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่าย MR. 
GUARD อาสา ใน

      อาจารย์ปิยนชุ จันทรัมพร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พื้นป่าชายหาด
จังหวัดชุมพร ผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
ทราบถึงหลักการ  
และข้ันตอนการ
จัดการระบบ
อนุรักษ์ปกปักษ์
พันธุกรรมเค่ียม
สามารถถ่ายทอด
ความรู้ระบบ
อนุรักษ์ปกปักษ์
พันธุกรรมปกปักษ์
พันธุกรรมเค่ียมแก่
ผู้อื่นได้  
5. เพื่อศึกษาแนว
ทางการใช้สารสกัด
จากเค่ียมในการ
ยับย้ังเชื้อโรคแอน
เทรคโนสในพริก  
6. เพื่อลดการใช้
สารเคมีในการ
ป้องกันกำจัดโรค
แอนเทรคโนสใน
พริก  
7. เพื่อพัฒนาสูตรท่ี
เหมาะสมในการ
ผลิตสบู่สมนุไพร
จากผงเปลือกมังคุด
ร่วมด้วยเค่ียมและ
น้ำผึ้งชันโรงและ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อการตลาด
ในยุค new 
normal  
8. เพื่อเพิ่มมูลค่า
และผลพลอยได้
ของ ผงเปลือก
มังคุด เค่ียมและ
น้ำผึ้งชันโรง  

F2A4 31. การสกัดเพคตินจากใบ
เสม็ดขาวหลังการสกัดน้ำมนั
หอมระเหยเพื่อเป็นสารเสริมใน
อาหารปลาดุกลูกผสม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – 
ชุมพร 

  119,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อลดการเกิด

      ผศ.ดร.กมลวรรณ ศุภวิญญู 



ร่างแผนแม่บท อพ.สธ.-มจ. ระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) หน้า 35 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ขยะในกระบวนการ
ผลิต/แปรรูป
ผลิตภัณฑ์ (zero 
waste) ด้วยการ
เพิ่มคุณค่า เพื่อ
ยกระดับมูลค่า ด้วย
การสร้างเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่  
3. เพื่อผลิตสาร
เสริม (feed 
additives) จากใบ
เสม็ดขาว  
4. เพื่อผลิตอาหาร
สัตว์น้ำท่ีมีการเสริม
สารเสริม (feed 
additives) จากใบ
เสม็ดขาว  

F2A4 32. การใช้ประโยชน์สารสกัด
จากต้นเสม็ดขาวเพื่อป้องกันโรค
และแมลงในพชืสมนุไพร ฟ้า
ทะลายโจร Andrographis 
paniculata (Burm.f.) Wall 
ex Nees.) และกระชายขาว 
Boesenbergia rotunda (L.) 
Mansf. 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้- 
ชุมพร 

  103,200 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษา และ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์สารสกัด
จากต้นเสม็ดขาวใน
กระบวนการผลิต
ฟ้าทะลายโจร 
Andrographis 
paniculata 
(Burm.f.) Wall ex 
Nees.) และ
กระชายขาว 
Boesenbergia 
rotunda (L.) 
Mansf. 

      นายชัยวิชิต เพชรศิลา 

F2A4 33. ธนาคารผึ้งชันโรงเพื่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

- กิจกรรมการเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์ การฝึกอบรม 
ปลูกพืชอาหาร และ
ธนาคารผึ้งชนัโรง ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 
ชุมพร - กิจกรรมการ
สำรวจ พืน้ท่ีดำเนินการ
ใน อำเภอละแม อำเภอ

  150,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อฝึกอบรม

      ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
หลังสวน จังหวัดชุมพร 
และอำเภอท่าชนะ 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

การเลี้ยงชันโรงช่วย
ผสมเกสรในระบบ
เกษตรแบบ
ผสมผสาน  
3. เพื่อสร้างแหล่ง
เรียนรู้ระบบฟาร์ม
ผึ้งชันโรงมาตรฐาน 
(GMP)  
4. เพื่อผลิตน้ำผึ้ง
ชันโรง  
5. เพื่อสำรวจ
ชันโรงชนิดหลังลาย
และชนิดขนเงินใน
รัศมี 50 กิโลเมตร 
จากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – ชุมพร  
6. เพื่อสร้าง
ธนาคารผึ้งชนัโรง 
อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
- ชุมพร  

F2A4 34. การใช้สารสกัดใบเสม็ด
ร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทย
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมใน
ผลิตภัณฑ์ครีมสมนุไพร 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   110,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. พัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ์ครีม
สมุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของสาร
สกัดจากใบเสม็ด
และสมุนไพรไทย
บางชนิด  
3. ได้ผลิตภัณฑ์ครีม
สมุนไพรท่ีมี
ส่วนผสมของสาร
สกัดจากใบเสม็ด
อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์  

      นางสาวพัชรนิทร์ วิริยะสุขสวัสด์ิ 

F2A4 35. โครงการศึกษาเปรียบเทียบ
สารแทนนนิท่ีพบในลำต้น ใบ 
และเปลือกของกล้วยหอมทอง
เพื่อการใช้ประโยชน์ในการ
บำบัดน้ำเสียจากเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ 

พื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพรและเครือข่าย
ผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
ภาคใต้ (ค.ก.ต.) แถบ
ภาคใต้ตอนบน 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

      ดร.พรพิมล พิมลรัตน ์
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
โดยเฉพาะจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และชุมพร 

(อพ.สธ.)  
2. เพื่อสร้าง
ฐานข้อมูลสารแทน
นินจากส่วนของลำ
ต้น ใบ และเปลือก
ของกล้วยหอมทอง  
3. เพื่อศึกษา
กระบวนการเตรียม
สารสกัดแทนท่ี
เหมาะสม  
4. เพื่อส่งเสริมการ
จัดการส่วนท่ีเหลือ
ท้ิงจากกล้วยหอม
ทองท่ีสามารถ
นำกลับมาสร้าง
รายได้ให้กับเกษตร
ได้อย่างยั่งยืน  

F2A4 36. การศึกษาแนวทางการเลี้ยง
อ้นเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาสู่
การเลี้ยงเชิงการค้าอย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา
แนวทางและ
กระบวนการเลี้ยง
และขยายพันธุ์อ้น
เพื่อนำคืนสู่ปา่  
3. เพื่อพัฒนา
กระบวนการและ
วิธีการการเลี้ยงอ้น
เพื่อการเลี้ยงเชิง
การค้าอย่างยั่งยืน  

      นายสมศักด์ิ กันถาด 

F2A4 37. โครงการส่งเสริมการแปร
รูปผลิตภัณฑจ์ากผักเชียงดาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าเชิงพานิชย ์

ตำบลบ้านถ่ิน อำเภอ
เมือง จังหวัดแพร่ และ
พื้นท่ีใกล้เคียง 

  120,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อถ่ายทอด
กระบวนการแปร
รูปผลิตภัณฑจ์าก
ผักเชียงดาให้แก่
เกษตรกรผู้

      ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

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

F2A4 38. การศึกษาคุณสมบัติทาง
ชีวภาพและองค์ประกอบทาง
เคมีของฮ่อมเพื่อการประยุกต์ใช้
ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ และ
พื้นท่ีในจังหวัดแพร่ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อทดสอบฤทธิ์
การยับยั้ง
เชื้อจุลนิทรีย์ก่อโรค
ของสารสกัดฮ่อมที่
เก็บมาจากพืน้ท่ี
ต่าง ๆ ในจังหวัด
แพร ่ 
3. เพื่อวิเคราะห์หา
ชนิดและปริมาณ
ขององค์ประกอบ
ทางเคมีในสารสกัด
ฮ่อม  
4. เพื่อวิเคราะห์
คุณสมบัติทาง
ชีวภาพและปริมาณ
สารสำคัญของผง
ฮ่อมเพื่อนำไปเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอาง  

      รศ.ดร.วีรนันท์ ไชยมณี 

F2A4 39. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฮ่อม
ในสภาพปลอดเชื้อ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ และ
พื้นท่ีในจังหวัดแพร่ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษาวิธีการ
เพิ่มปริมาณต้นฮ่อม
ให้ได้จำนวนมาก
โดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

      อาจารย์ ดร.อภิรดี เสียงสืบชาติ 

F2A4 40. การศึกษาพัฒนาสีย้อมผ้า
ธรรมชาติจากผลมะเกี๋ยงเพื่อต่อ
ยอดและสร้างรายได้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน

      ดร.พิชญาพร อายุมั่น 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษา
สภาวะที่เหมาะสม
ในการผลิตสีย้อม
ธรรมชาติและ
กระบวนการย้อม
ผ้าธรรมชาติด้วยสี
จากผลมะเกี๋ยง  
3. เพื่อถ่ายทอด
กระบวนการผลิตสี
ย้อมธรรมชาติและ
กระบวนการย้อม
ผ้าธรรมชาติด้วยสี
จากผลมะเกี๋ยงสู่
ชุมชน  

F2A4 41. การปลูกฟื้นฟูต้นน้ำน่าน
ด้วยชาเมี่ยงและหยอดเชื้อเห็ด
ป่ากินได้ 

บ้านตาแวน ศรีนาป่าน 
ตำบลเรือง อำเภอเมือง 
จังหวัดน่าน 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟสูวนชาเมี่ยงใน
พื้นท่ีต้นนำ้
ภาคเหนือ (ปี 2566 
จังหวัดน่าน)  
3. เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร
และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ในพื้นท่ีสวนชาเมี่ยง  

      ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 

F2A4 42. การสกัดและวิเคราะห์
สารอิพิแกลโลคาเทชิน-3-แกล
เลต (EGCG) ในชาเมี่ยง 

บ้านตาแวน บ้านศรีนา
ป่าน ตำบลเรือง อำเภอ
เมือง จังหวัดน่าน 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษา

      อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ เชื้อสะอาด 



ร่างแผนแม่บท อพ.สธ.-มจ. ระยะ 5 ปทีี่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564) หน้า 40 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
สภาวะที่เหมาะสม
ในการสกัดสารอพิิ
แกลโลคาเทชิน-3-
แกลเลต 
(Epigallocatechin
-3-gallate; EGCG) 
จากชาเมี่ยง  
3. เพื่อศึกษา
สภาวะที่เหมาะสม
ในการวิเคราะห์สาร 
EGCG และ
องค์ประกอบอื่น 
ด้วยเทคนิค HPLC  
4. เพื่อศึกษา
ปริมาณ
สารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมด 
ปริมาณฟลาโว
นอยด์ท้ังหมด และ
ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระของสารสกัด
จากชาเมี่ยง  

F2A4 43. การสื่อความหมายชาเมี่ยงสู่
นานาชาติเพื่อสร้างเสน้ทาง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร 

บ้านตาแวนและบ้านศรี
นาป่าน ตำบลเรือง 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษา
ศักยภาพการสื่อ
ความหมายแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร
ชุมชนเรือง อ.เมือง 
จ.น่าน  
3. เพื่อสร้างชุดสื่อ
ความหมายชาเมี่ยง 
2 ภาษา (ไทย-
อังกฤษ) ในรูปแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์และ
มัลติมีเดีย  
4. เพื่อส่งเสริมและ
สร้างเส้นทางการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตร

      นางสาวอลิษา อินจันทร ์
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ด้านการทำสวน
สมุนไพรชาเมี่ยง 

F2A4 44. การจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาการใช้ประโยชน์กล้วยไม้
สมุนไพร 

1 ห้องปฏิบัติการกลาง 
2409 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
2 หมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่ง
แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  
3 พื้นท่ีป่าชุมชนใน
ภาคเหนือตอนบน 5 
จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ 
เชียงราย แม่ฮ่องสอน 
ลำปาง ตาก  

    200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2 เพื่อจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญา
การใช้ประโยชน์
กล้วยไม้สมุนไพร  
3 เพื่อจัดทำชุด
ความรู้ภูมิปัญญา
การใช้ประโยชน์
กล้วยไม้สมุนไพร  

    อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 

F2A4 45. ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้
สมุนไพรโดยใช้กรรมวิธีการสกัด
สารสำคัญโดยใช้เทคโนโลยี
ระดับนาโน 

- ห้องปฏิบัติการกลาง 
2409 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
- ห้องปฏิบัติการกลาง 
3307 อาคารจุฬาภรณ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
- สถาบันตรวจสอบมาจร
ฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)  
- คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

    211,600 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยี
กระบวนการสกัด 
การแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางจาก
กล้วยไม้สมุนไพร  
 

    นางสาวรุ่งทิพย์ กาวาร ี

F2A4 46. การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดจากกล้วยไม้
สมุนไพร 12 ชนิดพนัธุ ์

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เคมี 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬา
ภรณ์  

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อประเมิน

    นางสาวทิพปภา พสิิษฐ์กุล 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ศักยภาพของสาร
สกัดจากกล้วยไม้
สมุนไพร 12 ชนิด
พันธุ์ในประเทศไทย 
โดยเน้นท่ีฤทธิ์การ
ยับย้ังเซลล์มะเร็ง 
ฤทธิ์ในการชะลอวัย 
และฤทธิ์ในการ
ส่งเสริมความผ่อน
คลายในระดับเซลล์  

F2A4 47. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้ง
อเนกประสงค์จากเห็ดนางรม 

ตึกจุฬาภรณ์ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเพิ่มมูลค่า
และส่งเสริมการ
เพาะปลูกเห็ด
นางรม  
3. เพื่อเสริมสร้าง
อาชีพและรายได้
ให้กับเกษตรกรและ
ชุมชนท่ีเพาะปลูก  
4. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑจ์ากธรร
มาชาติสู่อาหาร
ทางเลือกเพื่อ
สุขภาพ  

    ดร. มยุรา ศรีกัลยานุกูล 

F2A4 48. ชุดโครงการศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของ
เห็ดสกุลรัสซูลา (Russula 
spp.) ท่ีพบในตลาดท้องถ่ิน 4 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อ
การฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อยา่ง
ยั่งยืน (3 โครงการ) 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุป

ครีมเห็ดพร้อมรับประทานแบบ
วีแกนจากเห็ดหล่มและเห็ดแดง 
- การศึกษาวิธีการสกัดและ

ประเมินฤทธิ์การต้านการอักเสบ
ของเห็ดหล่มและเห็ดแดง 
การศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเห็ดสกุลรัสซูลา 
(Russula spp.) ท่ีพบในตลาด
ท้องถ่ิน 4 จังหวัดภาคเหนือ

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.
เชียงใหม่ 

    600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อพัฒนาซุป
ครีมเห็ดหล่มและ
เห็ดแดงแบบวีแกน  
3. เพื่อศึกษา
ผลกระทบของการ
เก็บรักษาท่ีมีต่อ
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ในด้าน

    พิชามญชุ์ ลิ่มเจริญชาติ 
ผศ.ดร.นลิน วงศ์ขัตติยะ 
ดร. รัฐพร จันทร์เดช 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ตอนบน เพื่อการฟืน้ฟูและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ประสาทสัมผสั 
(sensory) และ
ด้านจุลนิทรีย์ 
(microorganism) 
ณ อุณหภูมิห้อง  
4. เพื่อพัฒนา
สภาวะที่เหมาะสม
ในการสกัด
สารสำคัญจากเห็ด
หล่มและเห็ดแดงท่ี
พร้อมจะนำไปทำ
เป็นต้นแบบการทำ
โภชนเภสัช  
5. เพื่อประเมินฤทธิ์
การต้านการอักเสบ
ของสารสกัดเห็ด
หล่มและเห็ดแดง  
6. เพื่อรวบรวม
ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของ
เห็ดสกุลรัสซูลา 
(Russula spp.) ท่ี
พบในตลาดท้องถ่ิน 
4 จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ด้วย
เทคนิคทางอณู
ชีววิทยา รวมท้ัง
ศึกษาคุณลักษณะ
ประจำพนัธุ์ และ
แนวทางในการ
นำไปใช้ประโยชน์  
7. เพื่อสร้างความ
ตระหนักรู้ ถึง
คุณค่าของ
ทรัพยากรเห็ด
ท้องถ่ินในชุมชน 
อันจะนำไปสู่การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์อยา่ง
ยั่งยืน 

F2A4 49. การพัฒนาชุดไบโอรีแอค
เตอร์และชุดแอโรโปนิกส์
ควบคุมอัตโนมัติอย่างง่าย
สำหรับการเพาะเลี้ยงเอื้องคำ 

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพ

    ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อสร้างชุดไบ
โอรีแอคเตอร์จม
ชั่วคราวและชุดแอ
โรโปนิกส์ควบคุม
อัตโนมัติอย่างง่าย
สำหรับการ
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้
เอ้ืองคำ  
3. เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตของ
กล้วยไม้เอ้ืองคำท่ี
เพาะเลี้ยงในชุดไบ
โอรีแอคเตอร์จม
ชั่วคราวและชุดแอ
โรโปนิกส์ควบคุม
อัตโนมัติอย่างง่าย
สำหรับการ
เพาะเลี้ยงกล้วยไม้
เอ้ืองคำ  

F2A4 50. แนวทางการบริหารจัดการ
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทาง
คาร์บอน (Carbon neutrality) 
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อจัดเก็บ
ข้อมูลและประเมิน
กิจกรรมท่ีปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
3. เพื่อประเมิน
ศักยภาพในการลด
ก๊าซเรือนกระจก
หรือลดคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
4. เพื่อพัฒนา
กำลังคนและสร้าง
องค์ความรู้เร่ือง
ก๊าซเรือนกระจก
และความเป็นกลาง
ทางคาร์บอน  

    อาจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจนัทร์ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
5. เพื่อหาแนวทาง
ท่ีเหมาะสมในการ
ลดก๊าซเรือนกระจก
ของมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มุ่งสู่ความ
เป็นกลางทาง
คาร์บอน (Carbon 
neutrality)  

F2A4 51. การศึกษาปัจจัยการสร้าง
เหง้าของนกคุ้มไฟในระบบไบโอ
รีแอคเตอร์จมชั่วคราวและการ
เจริญเติบโต เมื่ออนุบาลในชุด
ไฮโดรโปนิกส์ควบคุมอัตโนมัติ
อย่างง่าย 

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษาการ
สร้างเหง้าของนก
คุ้มไฟท่ีเพาะเลี้ยง
ในระบบไบโอรีแอค
เตอร์จมชั่วคราว 
จากการกระตุ้นด้วย
ปัจจัย ต่าง ๆ ได้แก่ 
น้ำตาล สภาวะ
เครียดทางกายภาพ  
3. เพื่อสร้างชุด
ไฮโดรโปนิกควบคุม
อัตโนมัติอย่างง่าย
สำหรับการ
เพาะเลี้ยงนกคุ้มไฟ  
4. เพื่อศึกษาการ
รอดชีวิตและการ
เจริญเติบโตของนก
คุ้มไฟท่ีสร้างเหง้า
เมื่ออนุบาลในชุด
ไฮโดรโปนิกส์
ควบคุมอัตโนมัติ
อย่างง่าย  

    ผศ.ดร.ชวโรจน์ ใจสนิ 

F2A4 52. สารสกัดจากเสม็ดขาว
ร่วมกับสารสกัดสมุนไพรไทย
เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑส์าร
สกัดจากพชืควบคุมแมลง 
ศัตรูพืชบางชนิด 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
และ หมู่ 7 ตำบลคันธุลี  

    128,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

    นางสาวพัชรนิทร์ วิริยะสุขสวัสด์ิ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อนำสารสกัด
จากสมนุไพรใน
ท้องถ่ินท่ีมี
ประสิทธิภาพใน
การควบคุมแมลง
ศัตรูพืชบางชนิดมา
ใช้ประโยชน์ร่วมกับ
สารสกัดจากเสม็ด
ขาว  
3. เพื่ออนุรักษ์และ
ใช้ประโยชนจ์ากต้น
เสม็ดขาวท่ีมีใน
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร และป่าพรุ
คันธุลี ให้มีความ
ยั่งยืน  

F2A4 53. การวิเคราะห์สถานภาพพชื
อาหารพื้นถ่ินเพื่อการอนุรักษ์
อย่างยั่งยืน 

     200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลพืชอาหารพื้น
ถ่ินในพื้นท่ี  
3. เพื่อวิเคราะห์
สถานภาพและการ
ใช้ประโยชนพ์ืช
อาหารพื้นถ่ินของ
ชุมชน  
4. เพื่อวิเคราะห์ 
ทบทวนคุณค่าของ
พืชอาหารพื้นถ่ิน 
(ข้อมูลทางสมุนไพร 
ข้อมูล โภชนาการ 
การใช้ประโยชน์
ด้านอื่นๆ ( กิน/ 
ใช้/ ชม /บูชา))  
5. เพื่อเสนอ
แนวทางรูปแบบ
การใช้ประโยชน์
และแนวทาง
อนุรักษ์พืชอาหาร

    อาจารย์พรทิพย์ จนัทร์ราช  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ท้องถ่ินอย่างยั่งยืน
ในพื้นท่ี  

F2A4 54. การคัดเลือกและการใช้
ประโยชนจ์ากสายพันธุพ์ริก
พื้นเมอืงในจังหวัดเชียงใหม ่

ในพื้นท่ี สาขาพชืผัก 
คณะผลิตกรรมการ
เกษตร มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

    200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2 คัดเลือกสายพันธุ์
พริกพื้นเมืองใน
จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อนำสายพนัธุ์
พริกเหล่านี้กลับไป
ยังแหล่งปลูกเพื่อให้
เกษตรกรเก็บเมล็ด
พันธุ์ไว้ใช้เองเพื่อ
รักษาพันธุพ์ืช
พื้นเมืองต่อไป  

    นายสุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 

F2A4 54. การสร้างนวัตกรรมการแปร
รูปเห็ดเย่ือไผ่ให้เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องด่ืมฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ
มูลค่าสูง 

- โรงงานต้นแบบคณะ
วิศวกรรมและ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
- คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
- กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
เห็ดเย่ือไผ่ ต.แม่แฝกใหม่ 
อ.สันทราย จังหวัด
เชียงใหม่  
- NK Farm จังหวัด
เชียงใหม่  
- วิสาหกิจชุมชนแสง
จันทร์ภร จังหวัดอ่างทอง  

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิต 
พัฒนาผลิตภัณฑ์น
ต้นแบบ และศึกษา
คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม
เห็ดเย่ือไผ่เสริม
คอลลาเจนและ
วิตามินสเตอริไลส์
บรรจุขวดให้เป็น
เครื่องด่ืมฟังก์ชัน
เพื่อสุขภาพท่ีมี
มูลค่าสูงและมีอายุ
การเก็บรักษานาน  
3. เพื่อทดสอบ
แผนการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องด่ืม

    ดร.ธีระพล เสนพนัธุ ์
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เห็ดเย่ือไผ่เสริม
คอลลาเจนและ
วิตามินสเตอริไลส์
บรรจุขวด  
4. ยกระดับและ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การแปรรูปเห็ดเยื่อ
ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องด่ืมฟังก์ชัน
มูลค่าสูงเชิง
พาณชิย์  

F2A4 55. การศึกษากลวิธีการต้ังชื่อ
บอนสีลูกผสมพันธุ์ใหม ่

พื้นท่ีจังหวัดภาคเหนือ
และภาคกลาง 

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษากลวิธี
การต้ังชื่อบอนสี
ลูกผสมพันธุ์ใหม่  
3. เพื่อศึกษาความ
เชื่อและค่านิยมท่ี
สะท้อนจากชื่อบอน
สีลูกผสมพนัธุ์ใหม่  
4. เพื่อนำองค์
ความรู้ดังกล่าวไป
เผยแพร่ในลักษณะ
ของสื่อสิ่งพิมพ์ โดย
นำเสนอองค์ความรู้ 
เร่ือง กลวิธีการต้ัง
ชื่อ ความเชื่อและ
ค่านิยมท่ีสะท้อน
จากชื่อบอนสี
ลูกผสมพันธุ์ใหม่ 
ผ่านหนังสือ “รวม
ภาพถ่ายและ
รายชื่อบอนสี
ลูกผสมพันธุ์ใหม่”  

    นายกฤษฎิ์ สุรนัคครินทร ์

F2A4 56. การผลิตสารควบคุมและ
กำจัดโรคพืชจากเปลือกต้น
เค่ียมและเปลือกมังคุด 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร  
2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
รวมใจ เลขท่ี 157 หมู่ท่ี 
12 ถนน ตำบลวังตะกอ 
อำเภอหลังสวน จังหวัด

    186,300 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

    อาจารย์ปิยนชุ จันทรัมพร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ชุมพร  
3. แปลงเกษตรกรผู้ปลูก
มังคุดในจังหวัดชุมพร  

สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. ผลิตสารควบคุม
และกำจัดโรคพืช
จากเปลือกต้นเค่ียม
และเปลือกมังคุด  
3. ใช้ประโยชน์จาก
วัสดุพืชท่ีมีอยู่แล้ว
ในท้องถ่ิน เพิ่ม
มูลค่าผลิตภัณฑ์  
4. ลดการใช้สาร
เคมีภัณฑ์ซึ่งเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
ของเกษตรกร และ
สิ่งแวดล้อม  

F2A4 57. การพัฒนาสบู่เสม็ดแดงด้วย
ตัวทำละลายต่างชนิดร่วมด้วย
กลีเซอรีนบริสุทธิ ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร     132,323 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2 เพื่อสร้าง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ์เสม็ดแดง
ให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนท่ัวไป  
3 เพื่อพัฒนาสูตรท่ี
เหมาะสมในการทำ
สบู่เสม็ดแดงด้วยตัว
ทำละลายต่างชนิด
ร่วมด้วยกลีเซอรีนบ
ริสุทธิ ์ 
4 เพื่อเพิ่มมูลค่า
และผลพลอยได้
ของสารสกัดจาก
เสม็ดแดง รวมท้ัง
ใบ ดอก และผล
ของต้นเสม็ดแดง  
5 เพื่อเป็นทางเลือก
ในการสร้างอาชีพ
ของกลุ่มชาวบ้านใน
พื้นท่ีอำเภอละแม 
จังหวัดชุมพร  

    วิชชุดา เอื้ออารี 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
F2A4 58. การใช้ประโยชน์จากสาร

สกัดต้นเสม็ดขาวผสมกับนำ้
หมักฝักคูนเพื่อป้องกันโรคและ
แมลงในพืชผักคะน้า Brassica 
oleracea Var. Alboglabra 
และผักกวางตุ้ง Brassica 
chinensis Jusl var 
parachinensis (Bailey) Tsen 
& Lee 

ตำบลละแม อำเภอละแม 
และตำบลนาพญา อำเภอ
หลังสวน จังหวัดชุมพร 

    140,150 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่ออนุรักษ์ต้น
เสม็ดขาวในพื้นท่ี
ป่าชายหาด
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร และการใช้
ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน  
3. เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ศึกษา และ
พัฒนาการใช้
ประโยชน์สารสกัด
จากต้นเสม็ดขาว
ร่วมกับพืชสมนุไพร
ชนิดอื่นๆ ใน
กระบวนการผลิต
พืชผักอนิทรีย์  

    นายชัยวิชิต เพชรศิลา 

F2A4 59. การศึกษากระบวนการ
เตรียมและสารสำคัญในแป้ง
จากกล้วยหอมทองดิบคัดท้ิง 
สำหรับผลิตโพรไบโอติกเพื่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์นำ้ 

พื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพรและเครือข่าย
ผู้ปลูกกล้วยหอมทอง
ภาคใต้ (ค.ก.ต.) แถบ
ภาคใต้ตอนบน 
โดยเฉพาะจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี และชุมพร 

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษา
กระบวนการเตรียม
แป้งกล้วยจาก
กล้วยหอมทองดิบ
คัดท้ิง สำหรับนำไป
ผลิตโพรไบโอติกที่
เหมาะสม  
3. เพื่อศึกษา
กระบวนการเตรียม
ผลิตภัณฑโ์พรไบโอ
ติกจากแป้งกล้วย
หอมทองสำกรับใช้

    ดร.พรพิมล พิมลรัตน ์
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ในการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำ  

F2A4 60. การประเมินมวลชีวภาพ
และการกักเก็บคาร์บอนในพืน้ท่ี
ป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมใน
พื้นท่ีป่าชุมชนตำบลนำ้เลา 
อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

จังหวัดแพร่     200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อประเมิน
ปริมาณมวลชีวภาพ
ของต้นไม้ในพื้นท่ี
ป่าชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วม  
3. เพื่อประเมินการ
กักเก็บคาร์บอนใน
มวลชีวภาพของ
ต้นไม้ในพื้นท่ีป่า
ชุมชนอยา่งมีส่วน
ร่วม  
4. เพื่อเป็นข้อมูล
การวางแผนการซื้อ
ขายคาร์บอนเครดิต
ของชุมชนใน
อนาคตได้  

    ผศ.ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 

F2A4 61. อาหารแห่งอนาคตเพื่อ
สุขภาพจากไก่กระดูกดำ 

เชียงใหม่ เชียงราย      200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อเพิ่มทักษะ
การแปรรูปอาหาร
อนาคตเพื่อสุขภาพ
ให้แก่เกษตรกร
ผู้ผลิตไก่ดำ หรือผู้ท่ี
สนใจในชุมชน ใน
พื้นท่ีจังหวัด
เชียงใหม่ และ
เชียงราย  

    อาจารย์ ดร.รรินธร ธรรมกุล
กระจ่าง 

F2A4 62. นวัตกรรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑจ์ากมะเกี๋ยง เพื่อการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ  

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้

    นางสาวอิศรา วัฒนนภาเกษม 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็น
ต้นแบบการสร้างธุรกิจของ
ผู้ประกอบการ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง
ด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลย ี 

F2A4 63. การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการออกดอกและการติดฝัก
เอ้ืองคำ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่  

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อศึกษาปัจจัย
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ออกดอกและการ
ติดฝักเอื้องคำ  

    นางสาวจีระนนัท์ ตาคำ 

 รวมทั้งหมด 63  โครงการ             
F2A5 1. จัดทำระบบสื่อความหมาย

เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพื่อ
การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

1. ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

2. พื้นท่ีเชื่อมโยง 
อำเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 
ประกอบด้วยจุด
ท่องเท่ียว 5 แหล่ง 
ได้แก่  พื้นท่ี
พันธุกรรมพชืกล้วย
หอมทอง พื้นท่ีพืช
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก  
พื้นท่ีเสม็ดขาว 
พื้นท่ีพนัธุกรรมไผ่ 
ธนาคารปูม้าและ
ผลิตภัณฑ์ปูมา้
อำเภอละแม และ
พื้นท่ีพนัธุกรรม
ปลานวลจันทร ์

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)          
2. เพื่อสำรวจ
ทรัพยากรพันธุ์พชืและ
พันธุ์สัตว์เด่นของแต่ละ
พันธุกรรมพชืท่ีมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
ใช้ประโยชน์ใน
ภาคอุตสาหกรรม
เกษตร ประมง และ
การท่องเท่ียวของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 
3. เพื่อจัดทำระบบสื่อ
ความหมายแบบ 2 มิติ 

        ผศ.ดร.เบญจมาศ ณ ทองแก้ว 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
(QR-Code) นำเสนอ
เร่ืองราวความสัมพันธ์
ของแต่ละพันธุกรรม
พืชท่ี และแนวทางจัด
ภูมิทัศน์เส้นทาง
ท่องเท่ียวภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้และ
พื้นท่ีเชื่อมโยงอำเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 
4. เพื่อจัดทำโปรแกรม
ท่องเท่ียวเชื่อมโยง
เส้นทางพนัธุกรรม
ด้ังเดิมและรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้มีความ
น่าสนใจแบบวงรอบ
ภายในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้และพืน้ท่ี
เชื่อมโยงอำเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

 2. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพ มหาวิทยาลัย
แม่ 

ศูนย์ประสานงาน อพ. 
สธ. มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการดำเนนิ
กิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
3 เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ทรัพยากรพันธุกรรม
ชีวภาพด้านการ
อนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
4  เพื่อสร้างจิตสำนึก
ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื 
ทรัพยากรชีวภาพและ
กายภาพ ให้แก่

        ผศ.ดร.เยาวนิตย์ ธาราฉาย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลท่ัวไป 

F2A5 3. กล้วยไม้พันธุ์ไทยแท้
พระราชทาน และธนาคารเมล็ด
พันธุ์พชื อพ.สธ. มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

1. โครงการกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทาน 1.1 
พื้นท่ีสวนนายวิเชียร บุญ
ธรรม ท่ีมีภูมิลำเนาอยู่
บ้านเลขท่ี ๒๐๘ ถนน
เชียงใหม่-เชียงราย หมู่ท่ี 
๑ ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ 1.2 พื้นท่ีสวน
ของนายชาญชัย จันทร์
หอม มีภูมิลำเนาอยู่
บ้านเลขท่ี ๕๔ ห 

  1,063,400 1. กล้วยไม้พันธุ์
ไทยแท้
พระราชทาน  
1.1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  
1.2เพื่อสำรวจชนิด
และหรือสายพนัธุ์
กล้วยไม้ไทยพันธุ์
แท้พระราชทาน
จำนวน ๑๒๗ สกุล 
(genus) ๘๑๐ 
ชนิด (species) 
ของท้ัง ๒ แหล่ง
พื้นท่ีอนุรักษ์  
1.3 เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานท่ีได้
จากการสำรวจและ
จัดจำแนกทั้ง ๒ 
แหล่งพื้นท่ีอนุรักษ์  
1.4 เพื่อเพาะ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานจาก
ท้ัง ๒ แหล่งพื้นท่ี
อนุรักษ์ นำมา
เพาะปลูกในพื้นท่ี 
โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
1.5 เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตและชีพ
จักรของกล้วยไม้
ไทยพันธุ์แท้
พระราชทานท่ีนำ

      นายวินัย แสงแก้ว 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เพาะปลูกในพื้นท่ี 
โครงการอนุรักษ์
พันธุ์กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 
2. ธนาคารเมล็ด
พันธุ์พชื อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
2.1 เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการ
ฝึกอบรมสร้างรู้
ความเข้าใจท่ี
ถูกต้องในการ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์
พืชเพื่อการอนุรักษ์
แก่บุคคลากรของ
องค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
สถานศึกษาท่ีร่วม
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. หน่วยงาน
ของรัฐ และองค์กร
เอกชน  
2.2 เพื่อร่วมสำรวจ
ในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน
ของหน่วยงานท่ี
ร่วมสนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ.  
2.3 เพื่อจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์พชื
ท้องถ่ินท่ีมีการใช้
ประโยชน์ท้ัง 
อาหาร ยา 
เครื่องนุ่งห่ม และท่ี
อยู่อาศัยท่ีอาจจะ
สูญหายไปจาก
ท้องถ่ินให้คงอยู่เป็น
ทรัพสมบัติของชาติ
ต่อไป  
2.4 เพื่อเพื่อให้
สมาชิกเครือข่ายได้
เรียนรูแ้ลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และ
เห็นความสำคัญ
ของการจัดเก็บ
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
เมล็ดพันธุ์พชืเพื่อ
การอนุรักษ์  
2.5 เพื่อสนับสนนุ
การดำเนินงาน
โครงการจัดต้ัง
ธนาคารเมล็ดพันธุ์
พืช อพ.สธ. ดอยอิน
ทนนท์ท่ีร่วมสนอง
พระราชดำริโดย
กองทัพอากาศ  
2.6 เพื่อสนอง
แนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัยท่ี
สอดคล้องกับการ
ก้าวสู้เป็น Green 
university และ
การเป็น
มหาวิทยาลัยเชิง
นิเวศ (eco 
university) และ
นโยบายการสนอง
พระราชดำริ  
 

F2A5 4. บูรณาการข้อมูลและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื 

จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 
8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
ร้องกวาง อำเภอสอง 
อำเภอหนองม่วงไข 
อำเภอเมือง อำเภอสูงเม่น 
อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง 
และอำเภอวังชิ้น และ
จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 
4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
เวียงสา อำเภอนาน้อย 
อำเภอนาหมื่น และ
อำเภอแม่จริม 

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อเป็นแหล่ง
อนุรักษ์พันธุกรรม
ในท้องถ่ิน สำหรับ
เป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน  
3. เพื่อเป็นการบูร
ณาการฐานข้อมูล
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรใน
ท้องถ่ิน  

    อาจารย์ ดร.พัชรณัฐ ดาวดึงษ ์

F2A5 5. หน่วยเรียนรู้การอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชนพ์ันธุกรรมพชืใน
ท้องถ่ิน (มะเกี๋ยง) ภายใต้ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่
เฉลิมพระเกียรติ 

    200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก

    นายกิติพงษ์ วุฒิญาณ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
(อพ.สธ) พื้นท่ีมหาวิทยาลัยแม่
โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อสร้างศูนย์
เรียนรู้การอนุรักษ์
พันธุ์พชืมะเกี๋ยง 
และพืชอนุรักษ์อื่น 
ๆ  
3. เพื่อสร้างศูนย์
เรียนรู้การศึกษา
การใช้ประโยชน์
พันธุ์พชืมะเกี๋ยง 
และพืชอนุรักษ์อื่น 
ฯ  
4. เพื่อพัฒนาแปลง
ปลูกพืชมะเกี๋ยง 
เพื่อต่อยอดใน
การศึกษา วิจัย 
และในรูปแบบ
ต่างๆ  

 รวมทั้งหมด 5 โครงการ             
F3A7 1. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
1. พื้นท่ีภายใน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  

2. องค์การบริหาร
ส่วนตำบลโป่งแยง 
อำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  

3. ชุมชนบา้นป่าป๋อ 
อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่  

4. และพื้นท่ีชุมชน
ใกล้เคียงท่ีเป็น
สมาชิกของ 
อพ.สธ. 

150,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2 เพื่อรวบรวมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในด้าน
การนำพชืท้องถ่ินมาใช้
ประโยชน์ เก็บรวบรวม
พรรณพืชท้องถ่ิน และ
นำงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ประยุกต์ใช้เป็นสื่อการ
เรียนการสอนในวชิา
ต่าง ๆ ใช้ปัจจัยพชืเป็น
ปัจจัยหลักในการ
เรียนรู ้
3 เพื่อดำเนินการจัดต้ัง
ชมรมอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื ใน
การศึกษาระบบนิเวศสู่

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อรวบรวมพืช
พรรณ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เก็บ
พรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง มี
ห้องสมุดสำหรับ
ค้นคว้าและนำงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมาใช้เป็น
สื่อการเรียนการ
สอนในวชิาต่าง ๆ 
ใช้ปัจจัยพืชเป็น
ปัจจัยหลักในการ
เรียนรู ้ 
3 เพื่อดำเนินงาน
ร่วมกับโรงเรียน
และชุมชน ในการ
จัดทำหลักสูตรสวน

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อรวบรวมพืช
พรรณ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เก็บ
พรรณไม้แห้ง 
พรรณไม้ดอง มี
ห้องสมุดสำหรับ
ค้นคว้าและนำงาน
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนมาใช้เป็น
สื่อการเรียนการ
สอนในวชิาต่าง ๆ 
ใช้ปัจจัยพืชเป็น
ปัจจัยหลักในการ
เรียนรู ้ 
3 เพื่อดำเนินงาน
ร่วมกับโรงเรียน
และชุมชน ในการ
จัดทำหลักสูตรสวน

    ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
การสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ทรัพยากร  
4 ดำเนินการทบทวน 
และปรับปรุงการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ท่ีทำอยู่เดิมให้ครบถ้วน
ตามคุณสมบัติและ
เกณฑ์มาตรฐานท่ี 
อพ.สธ. กำหนด และ
นำไปสู่การประเมิน
เพื่อรับป้าย
พระราชทานและ
เกียรติบัตรฯ 

พฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
4 ดำเนินการ
ทบทวน และ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนท่ีทำอยู่
เดิมให้ครบถ้วนตาม
คุณสมบัติและ
เกณฑ์มาตรฐานท่ี 
อพ.สธ. กำหนด 
และนำไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับป้าย
พระราชทานและ
เกียรติบัตรฯ  

พฤกษศาสตร์
โรงเรียน  
4 ดำเนินการ
ทบทวน และ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนท่ีทำอยู่
เดิมให้ครบถ้วนตาม
คุณสมบัติและ
เกณฑ์มาตรฐานท่ี 
อพ.สธ. กำหนด 
และนำไปสู่การ
ประเมินเพื่อรับป้าย
พระราชทานและ
เกียรติบัตรฯ  

 รวมทั้งหมด 2โครงการ             
F3A8 1. ศูนย์ประสานงานและ

แผนงานพิเศษด้านการบริหาร
จัดการ เพื่อสนับสนนุโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

พื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ และ
พื้นท่ีชุมชนใกล้เคียงท่ีเป็น
สมาชิกของ อพ.สธ. 

1,150,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2 เพื่อบริหารจัดการ
ศูนย์ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.-มจ. 
3 เพื่อบริหารจัดการให้
การดำเนินงาน
โครงการมีประสิทธิภา
และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
4 เพื่อเข้าร่วมนำเสนอ
ผลงานในงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ ตามท่ี 
อพ.สธ. กำหนด 
5 เพื่อเผยแพร่ผลงาน
โดยสื่อต่าง ๆ เช่น การ
ทำหนังสือ วีดีทัศน์ 
เอกสารเผยแพร่ 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 
ท่ีได้รับความเห็นชอบ
จาก อพ.สธ. 

1,150,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2 เพื่อบริหาร
จัดการศูนย์
ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.-
มจ.  
3 เพื่อบริหาร
จัดการให้การ
ดำเนินงานโครงการ
มีประสิทธิภาและ
เกิดประโยชน์สูงสุด  
4 เพื่อเข้าร่วม
นำเสนอผลงานใน
งานประชุมวชิาการ
และนิทรรศการ 
ตามท่ี อพ.สธ. 
กำหนด  
5 เพื่อเผยแพร่
ผลงานโดยสื่อต่าง 
ๆ เช่น การทำ
หนังสือ วีดีทัศน์ 
เอกสารเผยแพร่ 
เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ ท่ี

1,150,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อเป็นศูนย์
ประสานการ
ดำเนินงานท้ัง
ภายในและ
เครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย  
3. เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและเห็น
ความสำคัญของ
พันธุกรรมพชืและ
ทรัพยากร  
4. เพื่อบริหาร
จัดการให้การ
ดำเนินงานโครงการ
มีประสิทธิภาและ
เกิดประโยชน์สูงสุด  
5. เพื่อเข้าร่วม
นำเสนอผลงานใน
งานประชุมวชิาการ
และนิทรรศการ 
ตามท่ี อพ.สธ. 

    ผอ.ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
6 เพื่อดำเนินงานอืน่ ๆ 
ท่ีเป็นการสนับสนุน
งานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. 

ได้รับความเห็นชอบ
จาก อพ.สธ.  
6 เพื่อดำเนินงาน
อื่น ๆ ท่ีเป็นการ
สนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ.  

กำหนด  
6. เพื่อเผยแพร่
ผลงานโดยสื่อต่าง 
ๆ เช่น การทำ
หนังสือ วีดีทัศน์ 
เอกสารเผยแพร่ 
เว็บไซต์
ประชาสัมพันธ์ ท่ี
ได้รับความเห็นชอบ
จาก อพ.สธ.  
7. เพื่อดำเนินงาน
อื่น ๆ ท่ีเป็นการ
สนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ.  

F3A8 2. โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 

1. องค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินในพื้นท่ีอำเภอสนั
ทราย ท่ีเป็นสมาชิกฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ินของ 
อพ.สธ. 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อดำเนินงาน
ปกปักทรัพยากร
ท้องถ่ิน สำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ท้องถ่ิน ปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร ศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถ่ิน และ
สนับสนุนในการ
อนุรักษ์ จัดทำฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
ในพื้นท่ีอำเภอสัน
ทราย  
3. เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรซึ่งมีท้ัง
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาในพืน้ท่ี
อำเภอสันทราย  

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อดำเนินงาน
ปกปักทรัพยากร
ท้องถ่ิน สำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ท้องถ่ิน ปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร ศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร
ท้องถ่ิน และ
สนับสนุนในการ
อนุรักษ์ จัดทำฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
ในพื้นท่ีอำเภอสัน
ทราย  
3. เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูล
ทรัพยากรซึ่งมีท้ัง
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ 
ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม และภูมิ

    อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ต้ังตระกูล 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
ปัญญาในพืน้ท่ี
อำเภอสันทราย  

F3A8 3. หน่วยบริหารจัดการและ
ประสานงานโครงการและ
กิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพ.สธ) ในพืน้ท่ี
จังหวัดแพร่และน่าน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อให้มีบุคลากร
ในการดูแล 
ประสานงาน และ
บริหารจัดการด้าน
งานเอกสสาร และ
สนับสนุนการ
ทำงานของ
โครงการ  
3. เพื่อให้มีระบบ
การติดตาม 
ประเมินผล รวมท้ัง
รายงานผลการ
ดำเนินงานของ
โครงการ  

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อเป็นหน่วย
ประสานงาน 
บริหารจัดการ
กิจกรรมภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ) ในพื้นท่ี
จังหวัดแพร่และ
น่าน  

    อาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข 

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

- มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 
ชุมพร - จังหวัดชุมพร 

  200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเป็นหน่วย
ประสานงานและ
บริหารจัดการ
กิจกรรมภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ) ในพื้นท่ี
จังหวัดชุมพร  
3. เพื่อดูแลรักษา
แปลงโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ – ชุมพร 
เอ้ืออำนวยต่อการ
เข้าศึกษาเรียนรู้  

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2.เพื่อสนอง
พระราชดำริ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ตามแผน
แม่บท อพ.สธ. 
ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 
ตุลาคม พ.ศ. 2564 
– 30 กันยายน 
พ.ศ. 2569) ใน
กิจกรรมท่ี 8 
กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุ

    ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
รักษาทรัพยากร  
3. เพื่อสร้างความ
เข้าใจในแนว
ทางการดำเนินงาน
ปกปักทรัพยากร
ท้องถ่ิน สำรวจเก็บ
รวบรวมทรัพยากร
ท้องถ่ิน ปลูกรักษา
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
ทรัพยากร  
4. การสำรวจและ
จัดทำฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 
(ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ และ
ทรัพยากร
วัฒนธรรมภูมิ
ปัญญา) และ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์ทรัพยากร
ประจำท้องถ่ิน  

F3A8 5. แนวทางการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1. พิพิธภัณฑน์วัตกรรม
การเกษตร มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นพื้นท่ีหลักในการจัด
กิจกรรม 2. มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
พื้นท่ีสำหรับการเก็บ
ข้อมูล 3. มหาวิทยาลัยแม่
โจ้ – แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดแพร่ พื้นท่ี
สำหรับการเก็บข้อมูล 4. 
มห 

  198,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อการเผยแพร่
องค์ความรู้ของ 
อพ.สธ.-มจ. และ
องค์ความรู้ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ผ่านการเรียนการ
สอนในศตวรรษ
ท่ี21 กิจกรรมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการนำไปใช้
ประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมาย  
3. แนวทางการ
บริหารจัดการการ
ใช้พื้นท่ี การดูแล
รักษา การสร้าง
มูลค่าให้กับพื้นท่ี

      ผศ.ดร.พันธ์ศักด์ิ ภักดี 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
พิพิธภัณฑ์
นวัตกรรม
การเกษตรอย่าง
ยั่งยืน  
4. เพื่อออกแบบ
พื้นท่ี และกิจกรรม
ท่ีสนับสนนุการ
เรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี21 และ 
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต  
5. เพื่อออกแบบ
การจัดกิจกรรม 
การอบรมหรือ
หลักสูตรระยะสั้น
เพื่อพัฒนาทักษะ
สำหรับ นักเรียน
และนักศึกษา 
ผู้สูงอายุ เกษตรกร
และชุมชน 
ผู้ประกอบการ และ
กลุ่มวิชาการ  
6. การบูรณาการ
กับหน่อยงาน
ภายในของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
และภาคีเครือข่ายท่ี
เกี่ยวข้อง  

F3A7 6. การจัดสร้างอาคารพิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติวิทยาวิถีการเกษตร 
แม่โจ้ และสำนักงานศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. 
พร้อมด้วยห้องประชุมวิชาการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 30,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
2. เพื่อออกแบบและ
วางแผนในการจัดสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาวิถี
การเกษตร แม่โจ้ และ
สำนักงานศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ.-
มจ. พร้อมด้วยห้อง
ประชุมวิชาการ 

70,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อดำเนินการ
สร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาวิถี
การเกษตร แม่โจ้ 
และสำนักงานศูนย์
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มจ. พร้อม
ด้วยห้องประชุม
วิชาการ 

70,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อดำเนินการ
สร้างอาคาร
พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยาวิถี
การเกษตร แม่โจ้ 
และสำนักงานศูนย์
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มจ. พร้อม
ด้วยห้องประชุม
วิชาการ 

50,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อออกแบบ
และตกแต่งอาคาร 
และนิทรรศการ
การเกษตร 

20,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์
พันธุกรรมพชื 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมาร ี
2. เพื่อ
บำรุงรักษา
อาคารและ
นิทรรศการ
ภายใน
พิพิธภัณฑ ์

ผอ.ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
F3A8 7. การเตรียมความพร้อมเป็น

เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : 33 
ปี อพ.สธ. หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 

พื้นท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
และฟาร์ม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

    5,512,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชือัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสท่ี
สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 70 
พรรษาในวันท่ี 2 
เมษายน 2568  
3. เพื่อเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสท่ี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ครบ 90 ปี  
4. เพื่อส่งเสริมและ
สร้างความตระหนัก
การมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรชีวภาพ 
กายภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา  
5. เพื่อการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้
และการอนุรักษ์ให้
เกิดข้ึนในทุกๆ 
ท้องถ่ิน ในพื้นท่ี
เหนือและใน
ภูมิภาคต่างๆ 
ร่วมกับ อพ.สธ.  
6. เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากร
ท้องถ่ินท่ีเกี่ยวกับ

    มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแต่ละปีงบประมาณ (ล้านบาท) ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) หมายเหต ุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย  
นวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน
ขากการร่วมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชืฯ  

F3A8 8. โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านการบริหารจัดการ
นิทรรศการพิพิธภัณฑน์วัตกรรม
การเกษตร 

พื้นท่ีภายในมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ และ
พื้นท่ีสำนักฟาร์ม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

    360,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชื อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2. เพื่อวางแผนการ
บริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์
นวัตกรรม
การเกษตร  
3. เพื่อจัดงาน
ประชุม
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
การศึกษาแนว
ทางการจัดสร้าง
อาคารพิพิธภัณฑ์
นวัตกรรม
การเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
4. เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเป็น
เจ้าภาพงานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพชืฯ 
ประจำปี 2568  
5. เพื่อสนับสนนุ
การศึกษาดูงาน  
6. เพื่อสนับสนนุ
การศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ในเครื่อง
ข่าย อพ.สธ.  

   ศูนย์
ประสานงาน
อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยแม่
โจ ้

ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 รวมทั้งหมด 8 โครงการ             

 
คำอธิบายเพิ่มเติม 
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F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย  A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรกัษาพันธุกรรมพืช  
                                           A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พนัธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ขอ้มูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  
                                           A7 กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 


