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กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมโจ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A1 1. โครงการเสนทางศึกษา

ชีววิทยาของเสม็ดแดงใน
พื้นที่ปาอนุรักษพันธกุรรม
พืชในจังหวัดชุมพร 

- ปาเสม็ดแดงที่อยูใน
เขตปาอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ (อพสธ.) 
หนวยมหาวทิยาลัยแม
โจ-ชุมพร  
- หองปฏิบัติการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช  
ม.แมโจ-ชุมพร   

100,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อจัดทำ
เสนทางสำรวจ
และศึกษาตน
เสม็ดแดงที่ไดขึ้น
ทะเบียนพิกัดตน
พันธุเสม็ดแดงใน
ปาอนุรักษฯ   
3. เพื่อศึกษาสูตร
ผลิตภัณฑที่มี
สวนผสมของ
เสม็ดแดง อยาง
นอย 1 
ผลิตภัณฑ 

4. เพื่อจัดทำ
เอกสารเผยแพร
ความรูเร่ืองการ
อนุรักษพันธุเสม็ด
แดงในเขตจังหวัด
ชุมพร    

        ดร.จิระศักด์ิ วิชาสวัสด์ิ 

 รวม  1  โครงการ  100,000           

F1A2 1. โครงการศึกษาและ
รวบรวมการใชพันธุไม

เขตพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ

        นายฐาปกรณ   
เครือระยา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประดับลายหมอบูรณฆฏะ
ในศิลปกรรมลานนา 

ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อรวบรวม
รูปแบบลายหมอ
บูรณฆฏะ ที่
ปรากฏในงาน
ศิลปกรรมลานนา 
3 เพื่อนำองค
ความรูดังกลาวไป
เผยแพรในลักษณะ
ของส่ือส่ิงพิมพ 

F1A2 2. การศึกษาประวัติศาสตร
และอายุตนเมี่ยง 
(การอนุรักษตนเมี่ยงพืช
อนุรักษ อพ.สธ.)  

1)พื้นที่ชุมชน 
2)มหาวิทยาลัยแมโจ 
3)องคการสวน
พฤกษศาสตร 

 

300,000 
 

1)พื้นที่ชุมชน
จังหวัดเชียงใหม 
2)มหาวิทยาลัย
แมโจ 
3)องคการ
สวนพฤกษสตร 

 

300,000 
 

1)พื้นที่ชุมชน
จังหวัดเชียงใหม 
2)มหาวิทยาลัย
แมโจ 
3)องคการ
สวนพฤกษสตร 

 

300,000 1)พื้นที่ชุมชน
จังหวัดเชียงราย 
2)มหาวิทยาลัยแม
โจ 
3)องคการ
สวนพฤกษสตร 

 

300,000 
 

1)พื้นที่ชุมชน
จังหวัดนานแพร
และพะยา 
2)มหาวิทยาลัย
แมโจ 
3)องคการ
สวนพฤกษสตร 

 

300,000 
 

1)พื้นที่ชุมชน
จังหวัด
แมฮองสอนและ
ลำปาง 
2)มหาวิทยาลัย
แมโจ 

3)องคการ
สวนพฤกษสตร 

อาจารยวินยั แสงแกว 

F1A2 3. โครงการศึกษาและ
สำรวจชนิดกลวยไมภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจเพือ่การ
อนุรักษ 

มหาวิทยาลัยแมโจ  
จ.เชียงใหม 

100,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

        นางสาวจีระนันท   
ตาคำ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2. เพื่อสำรวจ
และรวบรวมพันธุ
กลวยไมภายใน
มหาวิทยาลัยแม
โจ 
3. เพื่อการอนุรักษ
และการใช
ประโยชนกลวยไม
ภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ 

F1A2 4. โครงการสำรวจชนิดของ
กลวยไมทองถิ่นที่
เจริญเติบโตไดดีในการปลูก
เล้ียงแบบครัวเรือนในพื้นที่
จังหวัด 

พื้นที่ที่มีการปลูกเล้ียง
กลวยไมทองถิ่นที่
เจริญเติบโตไดดีในการ
ปลูกเล้ียงแบบครัวเรือนใน
จังหวัดเชียงใหม 

265,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อสำรวจ 
แลวทำการ
บันทึกจัดเก็บ
ขอมูลชนิดของ
กลวยไมทองถิ่นที่
เจริญเติบโตไดดี
ในการปลูกเล้ียง
แบบครัวเรือน
ของจังหวัด
เชียงใหม 
3 เพื่อถอดองค
ความรูการปลูก
เล้ียงกลวยไม
ทองถิ่นที่
เจริญเติบโตไดดี
ในการปลูกเล้ียง

        อาจารย ดร.ปรมินทร  
นาระทะ   
F1A2/ F2A4 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แบบครัวเรือน
ของจังหวัด
เชียงใหม 
4 เพื่อ
เปรียบเทียบ
จำนวนชนิดของ
กลวยไมทองถิ่นที่
นิยมปลูกเล้ียงใน
การปลูกเล้ียง
แบบครัวเรือน
ของจังหวัด
เชียงใหม 

5 เพื่อวิเคราะห
ปจจัยความเส่ียงตอ
การถูกทำลาย และ
แนวทางการ
อนุรักษตนกลวยไม
ทองถิ่นที่
เจริญเติบโตไดดีใน
การปลูกเล้ียงแบบ
ครัวเรือนของ
จังหวัดเชียงใหม 

 กิจกรรมที่ 1การ
ประสานงานกับพื้นที ่

 20,000 10 อำเภอใน
จังหวัดเชียงใหม 

         

 กิจกรรมที่ 2ทำการ
สำรวจครัวเรือนที่มีการ
ปลูกเล้ียงกลวยไมเอื้องคำ 
และกลวยไมดิน 

 80,000 10 อำเภอใน
จังหวัดชียงใหม 

         

 กิจกรรมที่ 3 
วิเคราะหปจจยัความเส่ียง
ตอการถูกทำลาย และ
รวบรวมกลวยไมเอื้องคำ 
และกลวยไมดินที่เส่ียงตอ
การถูกทำลายมาเก็บรักษา
ในโรงเรือนเพื่อเปนแนว
ทางการอนุรักษตนกลวยไม
เอื้องคำ และกลวยไมดิน 

   100,000 1 โรงเรือน       F1A3 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 กิจกรรมที่ 4 
ขยายพันธุกลวยไมเอื้องคำ 
และกลวยไมดินในสภาพ
ปลอดเชื้อ และทดสอบการ
ปลูกเล้ียงและการ
เจริญเติบโตในสภาพ
โรงเรือนที่มีการควบคุม
ปจจัยการปลูกเล้ียง 

     200,000 วิธีการปลูกเล้ียง
จำนวน 5 วธิ ี

 

    F1A3 

 กิจกรรมที่ 5 
ถอดองคความรูการปลูก
เล้ียงการปลูกเล้ียงกลวยไม
เอื้องคำ และกลวยไมดิน 

       50,000 องคความรูการ
ปลูกเล้ียงจำนวน 
5 วิธ ี

 

  F2A4 

 กิจกรรมที่ 6 
รวมรวมขอมูลกลวยไมเอื้อง
คำ และกลวยไมดินเพื่อ
จัดทำหนังสือเผยแพรองค
ความรู 

         50,000 หนังสือ100 เลม 
 

F3A8 

F1A2 5. การสำรวจและรวบรวม
พันธุกลวยไมดินหายากบาง
ชนิดเพื่อการนำไปใช
ประโยชนและการอนุรักษ 

พื้นที่ชุมชน  300,000  3 สายพันธุ         ดร.จุฑามาศ พิลาดี 
F1A2/ F1A3 

F1A2 6. สำรวจและเกบ็รวบรวม
พันธุไผจังหวัดชุมพร 

ภายในจังหวัดชุมพร   200,000 พบชนิดพันธุไผ
ทองถิ่นมากกวา 
20 ชนิด 

      วาที่รอยตรีขจรรักษ 
พูพัฒนศิลป  
ดร.พิไลวรรณ  
พูพัฒนศิลป 
F1A2/ F1A3 

F1A2 7. สำรวจและเกบ็รวบรวม
พันธุไผภาคใตตอนบน 

ภายในจังหวัด  
ระนอง จังหวัด
สุราษฏรธาน ี

    200,000 พบชนิดพันธุไผ
ทองถิ่นมากกวา 40 
ชนิด 

    วาที่รอยตรีขจรรักษ  
พูพัฒนศิลป  
ดร.พิไลวรรณ  
พูพัฒนศิลป 

F1A2 8. แผนที่พันธุกรรมไผ
ภาคใตตอนบน 

ภายในจังหวัด  
ระนอง จังหวัด
สุราษฏรธาน ี

    200,000 พบชนิดพันธุไผ
ทองถิ่นมากกวา 40 
ชนิด 

    วาที่รอยตรีขจรรักษ  
พูพัฒนศิลป  
ดร.พิไลวรรณ  
พูพัฒนศิลป 

  รวม  8  โครงการ  1,265,000  600,000  900,000  350,000  350,000   
F1A3 1. สำรวจประชากรตน มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร   202,500 เค่ียม 1,000 ตน       อาจารยประสาทพร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เค่ียม  ขยายพันธุและทำ
แปลงรวบรวมพันธุตน
เค่ียมในพื้นที่มหาวิทยาลัย
แมโจ-ชุมพร 

กออวยชัย 
F1A2/ F1A3 

F1A3 2. ธนาคารเมลด็พันธุพืช อพ.สธ.-มจ.            
 2.1 การสำรวจรวบรวม

และการเก็บรักษา 
 

1.) พื้นที่สูงจังหวัด
เชียงใหม 
2.)มหาวิทยาลัยแมโจ 
3.) ธนาคารเมล็ดพันธุ
พืช อพ.สธ. 

200,000 พื้นที่จำนวน 3 ชน
เผา 

        อ.วินัย แสงแกว  
F1A2/ F1A3 

 2.2 การสำรวจรวบรวม
และการเก็บรักษา 
 

1.)พื้นที่สูงจังหวัด
แมฮองสอน 
2.)มหาวิทยาลัยแมโจ 
3.) ธนาคารเมล็ดพันธุ
พืช อพ.สธ. 

  200,000 พื้นที่จำนวน 3 ชน
เผา 

      อ.วินัย แสงแกว  
F1A2/ F1A3 

 2.3 การสำรวจรวบรวม
และการเก็บรักษา 
 

1)พื้นที่สูงจังหวัดนาน 
2.)มหาวิทยาลัยแมโจ 
3.) ธนาคารเมล็ดพันธุ
พืช อพ.สธ. 

    250,000 พื้นที่จำนวน 3 ชน
เผา 

    อ.วินัย แสงแกว  
F1A2/ F1A3 

 2.4 การสำรวจรวบรวม
และการเก็บรักษา 

1)พื้นที่สูงจังหวัด
เชียงราย 
2.)มหาวิทยาลัยแมโจ 
3.) ธนาคารเมล็ดพันธุ
พืช อพ.สธ. 
 

      250,000 พื้นที่จำนวน 3 ชน
เผา 

  อ.วินัย แสงแกว  
F1A2/ F1A3 

 2.5 การสำรวจรวบรวม
และการเก็บรักษา 

1)พื้นที่จังหวัดลำพูน
และลำปาง 
2.)มหาวิทยาลัยแมโจ 
3.) ธนาคารเมล็ดพันธุ
พืช อพ.สธ. 

        250,000 5 พื้นที่ชุมชน อ.วินัย แสงแกว  
F1A2/ F1A3 

 2.6 การพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเมล็ดพันธุใน
รูปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ
พืชมหาวิทยาลัยแมโจ 

1.) ธนาคารเมล็ดพันธุ
พืช อพ.สธ-มจ. 

5,500,000 ระบบการจัดเกบ็
จำนวน 1 ระบบ 

150,000 ระบบการจัดเกบ็
จำนวน 1 ระบบ 

150,000 ระบบการจัดเกบ็
จำนวน 1 ระบบ 

150,000 ระบบการจัดเกบ็
จำนวน 1 ระบบ 

150,000 ระบบการจัดเกบ็
จำนวน 1 ระบบ 

F1A3/ F2A4 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 2.7 การพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเมล็ดพันธุในชุมชน 

1.) จำนวน 5 ชุมชน 
2.) ธนาคารเมล็ดพันธุ
พืช อพ.สธ-มจ. 

250,000 ระบบการจัดเกบ็
พันธุพืชระยะส้ัน
จำนวน 3 แบบ
จำนวน 5 ชุมชน 

250,000 ระบบการจัดเกบ็
พันธุพืชระยะส้ัน
จำนวน 3 แบบ
จำนวน 5 ชุมชน 

250,000 ระบบการจัดเกบ็
พันธุพืชระยะส้ัน
จำนวน 3 แบบ
จำนวน 5 ชุมชน 

250,000 ระบบการจัดเกบ็
พันธุพืชระยะส้ัน
จำนวน 3 แบบ
จำนวน 5 ชุมชน 

250,000 ระบบการจัดเกบ็
พันธุพืชระยะส้ัน
จำนวน 3 แบบ
จำนวน 5 ชุมชน 

F1A3/ F2A4/ F3A8 

F1A3 3. ชุดโครงการสำรวจ 
จัดจำแนก ปลูกรักษา
และศึกษาการ
เจริญเติบโตกลวยไมพันธุ
ไทยแทพระราชทาน 

- การสำรวจและจัด
จำแนกกลวยไมพันธุ
ไทยแทพระราชทาน 
 - การปลูกรักษาและ
ศึกษาการเจริญเติบโต
กลวยไมพันธุไทยแท
พระราชทาน 

1.  พื้นที่สวนนาย
วิเชียร บุญธรรม ที่มี
ภูมิลำเนาอยูบานเลขที่ 
208 ถนนเชียงใหม-
เชียงราย หมูที ่1 
ตำบลเชิงดอย อำเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม  
2.  พื้นที่สวนของนาย
ชาญชัย จันทรหอม มี
ภูมิลำเนาอยูบานเลขที่ 
54 หมูที่ 3 ตำบลสะ
ลวง อำเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม  
3.  พื้นที่อนุรักษกลวยไม
ไทยพันธุแทพระราชทาน 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อสำรวจ
ชนิดและหรือสาย
พันธุกลวยไมไทย
พันธุแท
พระราชทาน
จำนวน 127 
สกุล (genus) 
810 ชนิด 
(species) ของ
ทั้ง 2 แหลงพื้นที่
อนุรักษ 
3. เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูล
กลวยไมไทยพันธุ
แทพระราชทาน
ที่ไดจากการ
สำรวจและจัด
จำแนกทั้ง ๒ 
แหลงพื้นที่
อนุรักษ 
4. เพื่อเพาะ

        อาจารยวินยั แสงแกว 
F1A2/ F1A3/ F2A4/ 
F2A5 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ขยายพันธุ
กลวยไมไทยพันธุ
แทพระราชทาน
จากทั้ง  ๒ แหลง
พื้นที่อนุรักษ 
นำมาเพาะปลูก
ในพื้นที่ โครงการ
อนุรักษพันธุ
กลวยไมไทยพันธุ
แทมหาวิทยาลัย
แมโจ 

5. เพื่อศึกษาการ
เจริญเติบโตและชีพ
จักรของกลวยไม
ไทยพันธุแท
พระราชทานที่นำ
เพาะปลูกในพื้นที ่
โครงการอนุรักษ
พันธุกลวยไมไทย
พันธุแท
มหาวิทยาลัยแมโจ 

F1A3 4. ศูนยรวบรวมอนุรักษ
เรียนรูภูมิปญญาพืช
สมุนไพรพื้นบานแมโจ 

สวนสมุนไพรปาอนุรักษ
บานโปง มหาวิทยาลัยแม
โจ จังหวัดเชียงใหม 

300,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อสำรวจ 
เก็บรวบรวม
พันธุกรรม และ
ภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากพืช

        

ผศ.ดร.เยาวนิตย 
ธาราฉาย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สมุนไพรพื้นบาน 
และพัฒนาเปน
ศูนยรวบรวม
อนุรักษเรียนรูภูมิ
ปญญาพืช
สมุนไพรพื้นบาน
แมโจ 
3 เพื่อเปนศูนย
รวบรวมอนุรักษ
เรียนรูภูมิปญญา
พืชสมุนไพร
พื้นบาน สำหรับ
การบริการ
วิชาการแกชุมชน
ใกลเคียง และ
ผูรับบริการใน
เขตภาคเหนือ
ตอนบน 
4 เพื่อเปนแหลง
ศึกษาวิจยัและ
พัฒนาการใช
ประโยชนจากพืช
สมุนไพรพื้นบาน
ในระยะตอไป
ของโครงการ 
และผูรับบริการ
นอกโครงการ 

5 เพื่ออนุรักษและ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพรที่หายาก มี
สรรพคุณการใช
ประโยชนตามภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
ลานนา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 5. โครงการศูนยรวบรวม
และอนุรักษพืชทองถิ่นที่
มีคุณคาทางสมุนไพรและ
อาหาร มหาวิทยาลัยแม
โจ 

- แหลงรวบรวม
อนุรักษพืชสมุนไพร
ทองถิ่นบานแมโจ 
อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม  

- แหลงรวบรวม
อนุรักษพันธุพริก
พื้นเมือง 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
เชียงใหม 

- แหลงรวบรวม
อนุรักษพันธกุรรม
มะนาว มหาวิทยาลัย
แมโจ เชียงใหม 

- แหลงรวบรวม
อนุรักษผักพื้นบาน 
(ผักกับลาบ) 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
เชียงใหม 

1. สวนสมุนไพรปา
อนุรักษบานโปง  
2. ฟารมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
จังหวัดเชียงใหม 

384,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อสำรวจ 
เก็บรวบรวม
พันธุกรรม และ
ภูมิปญญาการใช
ประโยชนจากพืช
ทองถิ่นดานพืช
สมุนไพรและ
อาหาร 
3. เพื่อเปนศูนย
รวบรวมอนุรักษ
เรียนรูภูมิปญญา
พืชทองถิ่น 
สำหรับการ
บริการวิชาการ
แกชุมชน
ใกลเคียง และ
ผูรับบริการใน
เขตภาคเหนือ
ตอนบน 
4. เพื่อเปนแหลง
ศึกษาวิจยัและ
พัฒนาการใช
ประโยชนจากพืช
ทองถิ่นในระยะ
ตอไปของ
โครงการ และ

        ผศ.ดร.เยาวนิตย 
ธาราฉาย 
ดร.สุเทพ วัชรเวช
ศฤงคาร 
นางสาววัชรินทร 
จันทวรรณ 
นางสาวจันทรเพ็ญ  
สะระ 
F1A3/ F3A8 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ผูรับบริการนอก
โครงการ 

5. เพื่ออนุรักษและ
ขยายพันธุพืช
ทองถิ่นที่มี
สรรพคุณสมุนไพร 
อาหารและการใช
ประโยชนตามภูมิ
ปญญา 

F1A3 6. โครงการพัฒนาแปลง
ปลูกและการใชประโยชน
จากพืชมะเกี๋ยง และพืช
อนุรักษอื่น ๆ ภายใตใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ) พื้นที่
มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
เฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร 
เฉลิมพระเกียรติ 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่ออนุรักษ
พันธุพืชมะเกีย๋ง 
และพืชอนุรักษ
อื่น ๆ  
3. เพื่อศึกษาการ
ใชประโยชนพันธุ
พืชมะเกี๋ยง และ
พืชอนุรักษ ฯ 

4. เพื่อพัฒนาแปลง
ปลูกพืชมะเกีย๋ง 
เพื่อตอยอดใน
การศึกษา วิจยั 
และในรูปแบบ
ตางๆ 

200,000 ตนมะเกี๋ยง 
1,000 ตน 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/ศึกษาดู
งาน  500คน ตอป 

200,000 ตนมะเกี๋ยง 1,000 
ตน 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/ศึกษาดู
งาน  500คน ตอป 

200,000 ตนมะเกี๋ยง 
1,000 ตน 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/ศึกษาดู
งาน  500คน ตอป 

200,000 ตนมะเกี๋ยง 
1,000 ตน 

จำนวนผูเขารวม
โครงการ/ศึกษาดู
งาน  500คน ตอป 

นายกิติพงษ   
วุฒิญาณ    
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 7. การสรางแปลงรวบรวม
พันธุกรรมไผ การเสวนา
ดานไผ เผยแพรความรู
ส่ือสารคดีไผ การจัดการ
ระบบใหน้ำแบบอัตโนมัติ 
การใชไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย 

มหาวิทยาลัยแมโจ – 
ชุมพร และภายในจังหวัด
ชุมพร 

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อรวบรวม
ชนิดพันธุไผใน
ทองถิ่นภาคใต
และไผตางถิ่น 
3 เพื่อจัด
กิจกรรม
เสวนาการ
อนุรักษไผไทย 
4 เพื่อใหมีระบบ
บริหารจัดการ
สวนไผมี
ประสิทธิภาพ บน
พื้นฐานองค
ความรูและ
นวัตกรรม การให
น้ำแบบอัตโนมัติ  
และการผลิต
ไฟฟาจาก
แสงอาทิตย 

        วาที่รอยตรีขจรรักษ 
พูพัฒนศิลป 

F1A3 8. ปลูกรวบรวมพันธุไผ
ภาคใต 

ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 
- ชุมพร 

  

      

200,000 ปลูกรวบรวมพันธุ
ไผภาคใตจำนวน 2 
ไร 

วาที่รอยตรขีจรรักษ  
พูพัฒนศิลป 
ดร.พิไลวรรณ พูพัฒน
ศิลป 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A3 9. โครงการ รวบรวมและ
ขยายพันธุกลวยไมกลุม 
Jewel orchid เพื่อการ
อนุรักษและการใช
ประโยชน 

พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 200,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2.เพื่อเปนแหลง
รวบรวมพันธุและ
ศึกษาเรียนรู
กลวยไมกลุม 
Jewel orchid  
3.เพื่อขยายพันธุ
กลวยไมกลุม 
Jewel orchid 
โดยวธิีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
เพื่อการอนุรักษ
และการใช
ประโยชน 

        นางสาววัชราภรณ  
สุขขี 

  รวม  9  โครงการ  7,834,000  1,002,500  850,000  850,000  1,050,000   
F2A4 1. ระบบน้ำอัจฉริยะเพือ่

แปลงรวบรวมพันธุไผ
ภาคใต 

ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 
- ชุมพร 

  

      

200,000 ระบบน้ำอัจฉริยะ
เพื่อแปลงรวบรวม
พันธุไผภาคใต 
จำนวน 2 ไร 

ดร.พิไลวรรณ  
พูพัฒนศิลป 
วาที่รอยตรขีจรรักษ  
พูพัฒนศิลป 

F2A4 2. การพัฒนาลำลูก
กลวยไม เพือ่ผลิตภัณฑ
อาหารในการสรางมูลคา
เชิงพานิชย              

1. หองปฏิบัติการ 
สาขาเทคโนโลยีชวีภาพ 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ  
จังหวัดเชียงใหม 
2. หองปฏิบัติการกลาง 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ  
จังหวัดเชียงใหม 

270,000   1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตน 

        นางชมัยพร   
นิธิกาจณพานิช 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

3. หองปฏิบัติการ 
สถาบันตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ  
มหาวิทยาลัยแมโจ  
จังหวัดเชียงใหม 
4. องคการบริหารสวน
ตำบล(อบต.) ชุมชน
อนุรักษกลวยไมไทยบาน
ปงไคร ตำบลโปงแยง  
อำเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม 

ราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
2.เพื่อวิเคราะห
คุณคาทาง
โภชนาการของ
ลำลูกกลวยไม
เอื้องคำ 
(Dendrobium 
chrysotoxum)  
3.เพื่อศึกษา
ความเปนพิษของ
ลำลูกกลวยไม
เอื้องคำ 
(Dendrobium 
chrysotoxum) 
ในระดับเซลล 
4.เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหาร
เสริมสุขภาพจาก
ลำลูกกลวยไม
เอื้องคำ 
(Dendrobium 
chrysotoxum) 
ในการสรางมูลคา
เชิงพานิชย 
5.เพื่อถายทอด
การสราง
ผลิตภัณฑจากลำ
ลูกกลวยไมเอื้อง
คำ 
(Dendrobium 
chrysotoxum) 
แกชุมชน 

F2A4 3. การมีสวนรวมใน
การศึกษารวบรวม
กลวยไมไทยพันธุแทที่มี
กล่ินหอมเพื่อการอนุรักษ

1 พื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ 
อำเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม  

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ

        ดร.จุฑามาศ พิลาดี 
F1A3/ F2A4 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

และการใชประโยชนโดย
การสกัดกล่ินดวย
เชียรบัตเตอร 

2 องคการบริหารสวน
ตำบลโปงแยง อำเภอแม
ริม จังหวัดเชียงใหม 

พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อรวบรวม
กลวยไมไทยพันธุ
แทที่มีกล่ินหอม
และอนุรักษนอก
ถิ่นอาศัยเพื่อ
ศึกษาการ
เจริญเติบโต 
3 เพื่อศึกษา
วิธีการดูดซับสาร
หอมของกลวยไม
ไทยพันธุแทที่ให
กล่ินหอมเพื่อ
นำไปใชเปน
วัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรม
สุขภาพ  
4 เพื่อศึกษา
วิธีการเก็บรักษา
สารหอมในไลโพ
โซมของกลวยไม
ไทยพันธุแทที่ให
กล่ินหอมเพื่อ
นำไปใชเปน
วัตถุดิบทาง
อุตสาหกรรม
สุขภาพ  
5 เพื่อสงเสริมให
ชุมชนเกิดการ
อนุรักษ
ทรัพยากร  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ธรรมชาติและใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากร 

F2A4 4. ชุดโครงการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิต การ
แปรรูปผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอาง และอาหาร
เสริมสุขภาพจากกลวยไม
ไทยเอื้องคำ   
- กิจกรรมที่ 1 การ

บริหารจัดการงาน
สวนกลาง 

- กิจกรรมที่ 2 การศึกษา
ปจจัยการขยายพันธุ
เอื้องคำในระบบไบโอรี
แอคเตอรจมชั่วคราว 

- กิจกรรมที่ 3 การศึกษา
ปจจัยที่เหมาะสมใน
การเพิ่มผลผลิตและ
ปริมาณสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพของ
กลวยไมชนิดเอื้องคำ 
โดยใชเทคโนโลยีแสง 
LED ในระบบโรงเรือน 

- กิจกรรมที่ 4 การ
วิเคราะหสารสำคัญ
และองคประกอบทาง
เคมีของกลวยไมเอื้อง
คำ 

- กิจกรรมที่ 5 นวัตกรรม
ผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง
จากกลวยไมเอื้องคำ 

- กิจกรรมที่ 6 นวัตกรรม
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อ
สุขภาพจากกลวยไม
เอื้องคำ 

1 หองปฏิบัติการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
2 หองปฏิบัติการกลาง 
2409 คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
3 หอง 3307 อาคาร
จุฬาภรณ คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
4 คณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
5 หองปฏิบัติการ 
สาขาวิชาวิศวกรรม
อาหาร 

6 หมูบานปงไคร ต.โปง
แยง อ.แมริม จ.เชียงใหม 

1,180,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อศึกษา
ปจจัยที่เกีย่วของ
กับการขยายพันธุ
เอื้องคำใน
ระบบไบโอรีแอค
เตอรจมชั่วคราว
ในระยะเพิ่ม
ปริมาณตนและ
ระยะชักนำใหออ
กราก  
3 เพื่อออกแบบ
และพัฒนาระบบ
โรงเรือนโดยใช
เทคโนโลยีแสง 
LED ที่เหมาะสม
กระตุนและเรงให
ตนกลวยไมเอื้อง
คำเจริญเติบโต
และสรางสารเม
แทบอไลททุติย
ภูมิ (secondary 
metabolite) 
4 เพื่อ

        ดร. ทิพยสุดา  
ต้ังตระกูล 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เปรียบเทียบ
ปริมาณ
สารสำคัญและ
องคประกอบทาง
เคมีของดอกเอื้อง
คำและลำตน
กลวยไมเอื้องคำ
ที่ไดจากการสกัด
ตัวอยางสด กับ
สารสำคัญและ
องคประกอบทาง
เคมีที่ไดจากการ
สกัดตัวอยางดอก
และลำตน
อบแหง และการ
สกัดน้ำมันหอม
ระเหย 
(essential oil) 
5 เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีการ
แปรรูปผลิตภัณฑ
ตนแบบ
เคร่ืองสำอางจาก
กลวยไมเอื้องคำ 

6 เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมหรือ
เทคโนโลยีการแปร
รูปผลิตภัณฑเสริม
อาหารและ
เคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพจาก
กลวยไมเอื้องคำ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 5. การพัฒนาศักยภาพ
การผลิตกลวยไมนกคุมไฟ
ดวยจุลินทรียที่มปีระโยชน
เพื่อการผลิตเชิงพาณิชย 

1. พื้นที่ปาธรรมชาติที่
มีตนกลวยไมนกคุมไฟ
ขึ้นอยู  
2. หองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร  
3. โรงเรือนใน
มหาวิทยาลัยแมโจ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อศึกษา
สำรวจและ
คัดเลือก
เชื้อจุลินทรียที่มี
ในบริเวณราก
ของกลวยไม
สมุนไพรนกคุมไฟ 
3. เพื่อศึกษาวจิัย 
พัฒนา ทดสอบ
การผลิตกลวยไม
นกคุมไฟดวย
เชื้อจุลินทรียที่มี
ประโยชน เพือ่
การผลิตเชิง
พาณิชย 

4. เพื่อขยายผลสู
เกษตรกรและ
ผูสนใจทั่วไป 

        ผศ.ดร.ผานิตย นาขยัน 

F2A4 6. การศึกษาปจจยัที่
เกี่ยวของกับการเจริญเติบ
เติบโตของนกคุมไฟใน
ระบบไมโครโพนิกสและผล
ตอการรอดชีวิตหลังยาย
ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส 

1 หองปฏิบัติการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
2 วิสาหกิจชุมชนไฮโดร
เฟรช ต.ทรายมูล อ.สัน
กำแพง จ.เชียงใหม 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

        ผศ.ดร.ปวีณา  
ภูมิสุทธาผล 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อศึกษาสภาวะ
ที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของนก
คุมไฟที่เพาะเล้ียงใน
ระบบไมโครโพนิกส
และผลตอการรอด
ชีวิตหลังยายปลูกใน
ระบบไฮโดรโพนิกส 

F2A4 7. การศึกษาองคประกอบ
สารสำคัญ และคุณคาทาง
สารอาหารของเมล็ด
แตงไทยในภาคเหนือ
ตอนบน 

พื้นที่เขตภาคเหนือ
ตอนบน 

 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

        ดร.นรินทร ทาวแกน
จันทร 

 7.1 การศึกษา
องคประกอบสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในสวนตาง ๆ 
ของแตงไทย ในเขตจังหวัด
เชียงใหม 

หองปฏิบัติการ 
 

250,000 8 สายพันธุ          

 7.2 การศึกษา
องคประกอบสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพในสวนตาง ๆ 
ของแตงไทย ในเขตจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน 

หองปฏิบัติการ 
 

  250,000 8 สายพันธุ        

 7.3 การศึกษาและพัฒนา
กระบวนการสกัดสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพในสวนตาง 
ๆ ของแตงไทย เพื่อใชใน
การเปนอาหารเพื่อสุขภาพ
และเคร่ืองสำอาง 

หองปฏิบัติการ 
 

    250,000 2 วิธกีาร      

 7.4 การศึกษาและพัฒนา หองปฏิบัติการ       250,000 3 ผลิตภัณฑ    
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อาหารเพื่อสุขภาพตนแบบ
จากสารออกทางชีวภาพใน
สวนตาง ๆ ของแตงไทย  

 

 7.5 การศึกษาและพัฒนา
เคร่ืองสำอางตนแบบจาก
สารออกทางชวีภาพในสวน
ตาง ๆ ของแตงไทย  

หองปฏิบัติการ 
 

        300,000 3 ผลิตภัณฑ  

F2A4 8. โครงการศึกษาลักษณะ
ทางพันธุกรรมและลักษณะ
ทางกายภาพของแตงไทย
พันธุพื้นเมืองในจังหวัด
ลำปางและจังหวัดแพร 

1. สาขาพืชผัก  
มหาวิทยาลัยแมโจ 
2. หองปฏิบัติการทาง
โมเลกุล  
3. สำนักวิจยัและ
สงเสริมวิชาการ
การเกษตร 

 มหาวิทยาลัยแมโจ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
พันธุกรรมของ
แตงไทยพันธุ
พื้นเมืองในจังหวัด
ลำปางและจังหวัด
แพร  
3. เพื่อศึกษา
ลักษณะทาง
กายภาพของ
แตงไทยพันธุ
พื้นเมืองในจังหวัด
ลำปางและจังหวัด
แพร 

        ดร.แสงเดือน อินชนบท 

F2A4 9. การศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
ของกลวยหอมทองใน
จังหวัดชุมพรและการใช
ประโยชนจากเปลือก
กลวยหอมที่เหลือทิ้งจาก

1. ตำบลแมเกิ๋ง 
วัดสัมฤทธิบุญ 
2. บานคางปนใจ  
บานแมพุงหลวง  

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก

250,000 -ต้ังชื่อสายพันธุ
ที่คนพบ 
และศึกษา
ลักษณะการ
ใหผลผลิตของ
สายพันธุ 

250,000 - การปรับปรุงสาย
พันธุตาม
สมมุติฐาน  
- สายพันธุที่
ปรับปรุงพันธุได 

250,000 - ทดสอบสาย
พันธุที่ไดรับการ
ปรับปรุง 
-คุณลักษณะการ
ใหผลผลิตสาย
พันธุปรับปรุง 

250,000 - ขอจดสิทธิบัตร
สายพันธุกลวย
หอมทอง 

นางสาวปณิดา กันถาด 



หนา 324                                                                                                                                                                                                   แผนแมบท อพ.สธ.–มจ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กลวยหอมทอง พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อรวบรวม
และคัดแยกสาย
พันธุกลวยหอม
ทองในจังหวัด
ชุมพร 
3 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธทาง
พันธุกรรมของ
กลวยหอมทองใน
จังหวัดชุมพรเพื่อ
ลดการเกิดขยะใน
กระบวนการผลิต/
แปรรูปผลิตภัณฑ 
(zero waste) 
ดวยการเพิ่มคุณคา 
เพื่อยกระดับมูลคา 
ดวยการสรางเปน
ผลิตภัณฑใหม 

-ต้ังสมมุติฐานใน
การปรับปรุงพันธุ
กลวยหอมทอง 

F2A4 10. การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากสมุนไพรเสม็ดเพื่อใช
ประโยชนในการสลบสัตว
น้ำและเปนสวนผสมใน
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 106,500 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อศึกษาความ
เปนไปไดในการใช
ผลิตภัณฑที่มี
สวนผสมของน้ำมัน

        นางสาวพัชรินทร   
วิริยะสุขสวัสด์ิ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ใบเสม็ดขาวตอการ
สลบสัตวน้ำ 
3. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑที่มี
สวนผสมของสาร
สกัดจากเสม็ดอยาง
นอย 1 ผลิตภัณฑ 

F2A4 11. การใชประโยชนจาก
น้ำมันเสม็ดขาวในการ
สลบปูมาเพื่อเพิ่มมูลคา
ของปูมา 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 119,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อศึกษา
ประสิทธิภาพของ
น้ำมันเสม็ดขาวตอ
การสลบปูมา 

        ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
กมลวรรณ  ศุภวิญู 

F2A4 12. การใชประโยชนจาก
สวนตางๆ ของตนเสม็ด
ขาวเพื่อเปนสารเสริมใน
การเล้ียงสัตวน้ำ 

มหาวิทยาลัยแมโจ – 
ชุมพร 

  150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ ผศ.ดร.กมลวรรณ  
ศุภวิญู  

F2A4 13. ศึกษาสารสกัด
สมุนไพรเสม็ดขาวเพื่อ
ยับยั้งเชื้อราไฟทอฟธอรา 
(Phytophthora 
palmivora) สาเหตุโรค
รากเนาและโคนเนาของ
ทุเรียน 

จังหวัดชุมพร และพื้นที่
เชื่อมโยง 

50,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี   
2. เพื่อศึกษาสาร

150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ นางณิชาพล  บวัทอง 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สกัดสมุนไพรเสม็ด
ขาวเพื่อยับยั้งเชื้อ
ราไฟทอฟธอรา 
(Phytophthora 
palmivora) ใน
โรครากเนาและ
โคนเนาของทุเรียน 

F2A4 14. การอนุรักษ พัฒนา 
และการใชประโยชนสาร
สกัดจากตนเสม็ดขาวเพื่อ
ปองกันโรคและแมลงใน
ตนหนาววั และกลวยไม
สกุล Phalaenopsis 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 86,400 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่ออนุรักษตน
เสม็ดขาวในพื้นที่
ปาชายหาด
มหาวิทยาลัยแมโจ-
ชุมพร และการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
3. เพื่อเปนแหลง
เรียนรูศึกษา และ
พัฒนาการใช
ประโยชนสารสกัด
จากตนเสม็ดขาวใน
กระบวนการผลิต
พืชหนาววั และ
กลวยไมสกุล 
Phalaenopsis 

90,000 1) ใชพืชในการ
ทดลอง 2 ชนิด 
2) จำนวน 50 
คน 

90,000 1) ใชพืชในการ
ทดลอง 2 ชนิด 
2) จำนวน 50 คน 

90,000 1) ใชพืชในการ
ทดลอง 2 ชนิด 
2) จำนวน 50 คน 

90,000 1) ใชพืชในการ
ทดลอง 2 ชนิด 
2) จำนวน 50 
คน 

1. ใชพืชในการ
ทดลองต้ังแตป 65-69 
ปละ 3 ชนิดพืช 
2. จำนวนผูเขารับการ
ถายทอดปละ 50 คน 
 
ผูรับผิดชอบ นายชยั
วิชิต เพชรศิลา 
ตำแหนงนักวิชาการ
เกษตร 

F2A4 15. การพัฒนาระบบรด
น้ำมะเกี๋ยงแบบอัจฉริยะ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
เฉลิมพระเกียรติ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ

        ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อสราง
ระบบรดน้ำแปลง
มะเกี๋ยงแบบ
อัตโนมัติ 

3. เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพการ
ทำงานของระบบรด
น้ำแปลงมะเกี๋ยง
แบบอัตโนมัติ 

F2A4 16. การศึกษาหาสารให
กล่ินรสในมะเกี๋ยงเพื่อการ
ประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
เฉลิมพระเกียรติ 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อวิเคราะห
ชนิดของกล่ินในผล
มะเกี๋ยงดวยเทคนิค
โครมาโทกราฟ 
3. เพื่อวิเคราะห
คุณสมบัติทาง
สเปคตรัม 
(spectrum) ของ
สสารรวมกับ
เทคนิคทางโคร
มาโทกราฟในการ

        ดร.พิชญาพร  อายุมั่น 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แยกแยะ
องคประกอบของ
สาร ซ่ึงจะเปน
ขอมูลพื้นฐานที่ใช
สรางนวัตกรรมทาง
อาหารตอไป 

F2A4 17. โครงการสรางตนแบบ
ธุรกิจการแปรรูป
ผลิตภัณฑมะเกี๋ยง 

มหาวิทยาลัยแมโจ แพร 
เฉลิมพระเกียรติ  ชุมชน 
และ โรงเรียนในจังหวัด
แพร 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อการสราง
ตนแบบผลิตภัณฑ
มะเกี๋ยงสำหรับทำ
โมเดลธุรกิจ
ผลิตภัณฑจาก
มะเกี๋ยง 
3. เพื่อสรางการ
รับรูผลิตภัณฑจาก
มะเกี๋ยง 
4. เพื่อเปนแหลง
เรียนรู ทางดาน
การแปรรูปมะเกีย๋ง 

        ดร.อิศรา วัฒนนภา
เกษม 

F2A4 18. โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของพืช
มะเกี๋ยงดวยเชื้อเห็ด
ตับเตาเพื่อขยายผลสู
ชุมชน 

การถายทอดเทคโนโลยีสู
ชุมชนและหนวยงานที่
สนองโครงการ
พระราชดำริ ในเร่ืองการ
ขยายพันธุมะเกี๋ยงรวมกับ
การใสเชื้อเห็ดตับเตา การ
ปลูกรักษา การอนุรักษ 
และการใชประโยชน
ภายใตโครงการอนุรักษ

200,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

        ผศ.ดร. วรรณา  
มังกิตะ  
ดร. อภิรดี 
 เสียงสืบชาติ 
F2A4/ F3A8 



แผนแมบท อพ.สธ.–มจ. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                   หนา 329 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา 
จากพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ) 

กุมารี 
2.เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
เจริญเติบโตของ
พืชมะเกี๋ยงดวยเชื้อ
เห็ดตับเตาเพื่อ
ขยายผลสูชุมชน                 
3.เพื่อเปนการ
อนุรักษพันธุพืช
มะเกี๋ยง และขยาย
ผลสูชุมชน  
4.เพื่อสรางแหลง
อาหารทีย่ั่งยืนใน
ชุมชน 

F2A4 19. การเพิ่มมูลคาและ
การถายทอดการใสเชื้อ
เห็ดปากินไดในพื้นที่สวน
ชาเมี่ยง 

บานแมลัว ตำบลปาแดง 
อำเภอเมือง จังหวัดแพร 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มโดยนําสาร
สกัดชาเมี่ยงมา
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม
ฟงคชันเสริมสาร
ตานออกซิเดชันและ
จับโลหะทรานซิชัน
ชาคอมบูชะ 
(kombucha) ที่
ผลิตจากชาเมี่ยง 
3 เพื่อสราง
มูลคาเพิ่มโดย
การศึกษาพืชที่ขึ้น

        ดร. ธนากร  
ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 
F2A4/ F3A8  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รวมกับชาเมี่ยง (ตน
กฤษณา และตนมะ
แขวน) โดยการสกัด
สาระสำคัญจากสวน
ตาง ๆ ของตน
กฤษณา ศึกษาฤทธิ์
ตานแบคทีเรียของ
สารสกัด  
4 เพื่อการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ของชาเมี่ยง 

F2A4 20. นวัตกรรมผงโรยขาว 
(ฟูริคาเกะ) ชาเมีย่งผสม
สมุนไพรอินทรียเสริมสาร
ตานออกซิเดชันและจับ
โลหะทรานซิชันเพื่อการ
พาณิชย   

1.หลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 
2.หลักสูตรวิศวกรรม
อาหาร คณะวิศวกรรม
และอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัย
แมโจ 
3.วิทยาลัยบริหาร
ศาสตร มหาวิทยาลัย
แมโจ 
4.คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

200,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2.เพื่อหาสภาวะที่
เหมาะสมในการ
สกัดสารออกฤทธิ์ 
สารตานอนุมูล
อิสระ สารจับโลหะ
ทรานซิชันและสาร
ตานแบคทีเรียจาก
ชาเมี่ยง ผัก และ
สมุนไพรอินทรียที่
มีประสิทธิภาพ
และสามารถนาํไป
ประยุกตใชใน
อุตสาหกรรม
อาหารได  
3.เพื่อทดสอบฤทธิ์
ตานอนุมูลอิสระ

        ดร. มธุรส  ชัยหาญ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ของชาเมี่ยง ผัก
และสมุนไพร
อินทรีย  
4.เพื่อพัฒนาสูตร
และกรรมวิธกีาร
ผลิตผงโรยขาวจาก
ชาเมี่ยง ผักและ
สมุนไพรอินทรีย
เพื่อใหไดผลิตภัณฑ
ตนแบบเสริมสาร
ตานออกซิเดชัน
และจับโลหะ
ทรานซิชัน 
5.เพื่อประเมิน
ความคงตัวของ
ผลิตภัณฑผงโรย
ขาวจากชาเมี่ยง 
ผักและสมุนไพร
อินทรียระหวาง
การเก็บรักษา 
6.เพื่อทดสอบการ
ยอมรับของ
ผูบริโภคตอ
ผลิตภัณฑผงโรย
ขาวจากชาเมี่ยง 
ผักและสมุนไพร
อินทรียตนแบบ 

F2A4 21. การพัฒนาระบบ
สารสนเทศพลวัตรของชา
เมี๋ยงภายใตการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ
ภาคเหนือของประเทศ
ไทย 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
เฉลิมพระเกียรติ 

70,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 

        ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2. เพื่อสรางระบบ
สารสนเทศพลวัตร
ชาเมี๋ยงภายใตการ
เปล่ียนแปลง
ภูมิอากาศ
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

F2A4 22. ชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการใช
ประโยชนจากความ
หลากหลายของเห็ด
ทองถิ่นและเห็ด
เศรษฐกิจในประเทศไทย 

- การศึกษาขอมูลทาง
สัณฐานและพันธุกรรม
ของเห็ดสกุลนางรม 
(Pleurotus spp.) ที่
พบในธรรมชาติและ
เก็บจากแหลงเพาะ
เพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

- การศึกษาขอมูลทาง
โภชนาการและ
สารสำคัญทางชีวภาพ
จากเห็ดสกุลนางรม 
(Pleurotus spp.) ที่
นาสนใจบางชนิดจาก
ธรรมชาติและแหลง
เพาะ สำหรับใชในการ
พัฒนาผลิตภัณฑเสริม
สุขภาพในอนาคต 

- การผลิตคุกกี้เห็ด
เสริมพรีไบโอติกจาก
เห็ดนางรม 
(Pleurotus 
ostreatus) 

หองปฏิบัติการ สาขาวขิา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

600,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  
2 เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของเห็ด
ทองถิ่นและเห็ด
เศรษฐกิจ จากแหลง
ตางๆ ในประเทศ
ไทยดวยเทคนิคทาง
อณูชีววิทยา เพือ่
ประโยชนในการ
อนุรักษและการ
นำไปใชประโยชน 
ในอนาคต 
3 เพื่อสรางองค
ความรูเกี่ยวกับ
สารสำคัญและ
องคประกอบทาง
เคมีของเห็ดทองถิ่น
และเห็ดเศรษฐกิจ 
เพื่อการนำไปใช
ประโยชนในการ
พัฒนาเปน

        ดร.รัฐพร จันทรเดช 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ผลิตภัณฑที่มีคุณคา
ตอไป 
4 เพื่อสรางความ
ตระหนักถึงคุณคา
ทรัพยากรเห็ด
ทองถิ่นในชุมชน อัน
จะนำไปสูการ
อนุรักษ ฟนฟู และ
ใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

F2A4 23. การอนุรักษและใชประโยชนจากพืช อพ.สธ. 
นอยหนาเครือ 

           

 - การรวบรวมศึกษา
ลักษณะพันธุ  ลายพิมพดี
เอ็นเอ สัณฐานวิทยา และ
อนุกรมวิธาน 

1)พื้นที่ชุมชน 
2) มหาวิทยาลัยแมโจ 
3)องคการสวน
พฤกษศาสตร 
4) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

550,000 อนุรักษสายพันธุ
นอยหนาเครือ 3 
พื้นที่ชุมชน 
สัณฐานวิทยา 
อนุกรมวิธาน 
และลายพิมพดี
เอ็นเอ 

 

350,000 ศึกษาลักษณะพันธุ
นอยหนาเครือ 
วิเคราะหลายพิมพ
ดีเอ็นเอ 

250,000 ศึกษาลักษณะพันธุ
นอยหนาเครือ 
วิเคราะหลายพิมพดี
เอ็นเอ 

    อ.วินัย แสงแกว  
F2A4 

 - การศึกษาสารสำคัญ 1)มหาวิทยาลัยแมโจ 
2มหาวิทยาลัยมหิดล 

450,000 ศึกษาสารออกฤทธิ์
ทางพฤกษเภสัช 

        F2A4 

 - การพัฒนาผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยแมโจ 350,000 ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม 
และอาหารเสริม 

350,000 ผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืม 
และอาหารเสริม 

      F2A4 

 - การขยายพันธุ พื้นที่ชุมชนและ
มหาวิทยาลัยแมโจ 

250,000 การยายพันธุดวย
วิธีการปกชำและ 
ตอนกิ่ง 

300,000 การเพาะขยายพันธุ
ดวยวธิีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

      F1A3 

 - การคัดเลือกพันธุ พื้นที่ชุมชนและ
มหาวิทยาลัยแมโจ 

  350,000 คัดเลือก
คุณลักษณะพันธุดี
สำหรับการใช
ประโยชนดาน
อาหารและอาหาร
เสริม 

      F2A4 

 - การศึกษาการ
เจริญเติบโตและการใหผล
ผลิต 

1)องคการสวนพฤกษสตร 
2)พื้นที่ชุมชน 
3)มหาวิทยาลัยแมโจ 

  500,000 ศึกษาปจจยัดาน
แสง น้ำ และปุย 

250,000 ศึกษาปจจยัดานแสง 
น้ำ และปุย 

250,000 ศึกษาปจจยัดาน
แสง น้ำ และปุย 

250,000 ศึกษาปจจยัดาน
แสง น้ำ และปุย 

F2A4  
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 24. การศึกษาและพัฒนาเมล็ดตะไครตนเพ่ือใช
ประโยชนดานอาหารเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ
สำหรับสตัว 

          อ.ดร.นรินทร  
ทาวแกนจันทร 

 1. การศึกษาองคประกอบ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ในเมล็ดตะไครตนในเขต
จังหวัดภาคเหนือ 

หองปฏิบัติการ 
 

250,000 2 พื้นที ่
จ.เชียงใหม และ
เชียงราย 

         

 2. การศึกษาและพัฒนา
กระบวนการสกัดสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพในเมล็ด
ตะไครตน เพื่อใชในการ
เปนอาหารเคร่ืองสำอาง 
และผลิตภัณฑสำหรับสัตว 

หองปฏิบัติการ 
 

  250,000 2 กระบวนการ        

 3. การศึกษาและพัฒนา
อาหารตนแบบจากสาร
สกัดเมล็ดตะไครตน 

หองปฏิบัติการ 
 

    300,000 3 ผลิตภัณฑ      

 4. การศึกษาและพัฒนา
เคร่ืองสำอางตนแบบจาก
สารสกัดเมล็ดตะไครตน 

หองปฏิบัติการ 
 

      300,000 3 ผลิตภัณฑ    

 5. การศึกษาและพัฒนา
ผลิตภัณฑสำหรับสัตว
ตนแบบจากสารสกัดเมล็ด
ตะไครตน 

หองปฏิบัติการ 
 

        300,000 3 ผลิตภัณฑ  

F2A4 25. การศึกษาสารสำคัญ
ในกลวยไมดินหายากเพื่อ
การอนุรักษและการใช
ประโยชน 

มหาวิทยาลัยแมโจ    200,000  3 สายพันธุ 200,000  3 สายพันธุ    200,000  3 สายพันธุ 200,000  3 สายพันธุ อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี 

F2A4 26. การศึกษาพันธกุรรม
กลวยไมไมดินหายากเพือ่
การอนุรักษและการใช
ประโยชน 

มหาวิทยาลัยแมโจ   300,000  3 สายพันธุ  300,000  3 สายพันธุ 300,000  3 สายพันธุ 300,000  3 สายพันธุ อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี 

F2A4 27. การพัฒนาระบบการ
ปลูกเล้ียงและการเพิ่ม
ศักยภาพการผลิตในการ
สกัดสารสำคัญของ
กลวยไมดินหายากบาง

มหาวิทยาลัยแมโจ   500,000  ระบบ  500,000  900 ตน 500,000 3000 ตน 500,000 4,000 ตน อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ชนิดเพื่อการนำไปใช
ประโยชนและการอนุรักษ 

F2A4 28. การศึกษาการปลูก
เล้ียงกลวยไมดินหายาก
บางชนิดในสภาพ plant 
factory เพือ่เพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตสารสำคัญเพื่อ
การนำไปใชประโยชนและ
การอนุรักษ 

มหาวิทยาลัยแมโจ     400,000  1 หอง  400,000  1 หอง 300,000 1 หอง 300,000 1 หอง อ.ดร.จุฑามาศ พิลาดี 

F2A4 29. การพัฒนาการใชสาร
สกัดจากสวนตางๆ ของ
เสม็ดขาวในเพื่อพัฒนา
เปนผลิตภัณฑในรูปแบบ
บูรณาการ 

มหาวิทยาลัยแมโจ – 
ชุมพร 

  150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ อาจารยพัชรินทร วิริยะ
สุขสวัสด์ิ ตำแหนง 
อาจารย 

F2A4 30. โครงการศึกษา
เปรียบเทียบสารแทนนิน
ที่พบในลำตน ใบ และ
เปลือกของกลวยหอม
ทองเพื่อการใชประโยชน
ในการบำบัดน้ำเสียจาก
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
แมโจ-ชุมพรและเครือขาย
ผูปลูกกลวยหอมทอง
ภาคใต (ค.ก.ต.) 

  200,000 -ฐานขอมูลสาร
แทนนินจากสวน
ของลำตน ใบ 
และเปลือกของ
กลวยหอมทอง 
-กระบวนการ
เตรียมสารสกดั
แทนที่เหมาะสม 
- การจัดการสวน
ที่เหลือทิ้งที่
สามารถนำกลับ
มาสรางรายได
ใหกับเกษตรได
อยางยั่งยืน 

200,000 -ผลของแทน
นินจากสวนของ
ลำตน ใบ และ
เปลือกกลวยหอม
ทองดิบตอ
ประสิทธิภาพการ
ลดปริมาณ
แอมโมเนียจากบอ
เล้ียงสัตวน้ำ 
-ความเขมขนที่
เหมาะสมตอการใช
ลดแอมโมเนียใน
ระบบการเล้ียงสัตว
น้ำ 

200,000 -กลุมเกษตรกร
ฟารมเพาะเล้ียง
สัตวน้ำ นักศึกษา
และผูที่สนใจ 
รอยละ 80 มี
ความรูความ
เขาใจในการลด
ของเสียในน้ำทิ้ง
จากการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 
- ผูเขารวมอบรม
สามารถใชองค
ความรูที่ไดมา
พัฒนาเปนอาชีพ
ตามศักยภาพของ
พื้นที่และความ
ตองการของตลาด 
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

200,000 -การถายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหแกผู
ที่สนใจ 
-เกิดการสรางงาน
สรางอาชีพและ
การกระจาย
รายไดจากการ
จัดการและใช
ประโยชนจากขยะ
ในชุมชน 

ดร.พรพิมล พิมลรัตน 

F2A4 31. โครงการศึกษา
กระบวนการเตรียมและ
สารสำคัญในแปงจาก

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
แมโจ-ชุมพรและเครือขาย
ผูปลูกกลวยหอมทอง

  200,000 -ฐานขอมูล
ปริมาณแปงจาก
เศษเหลือกลวย

200,000 -การเจริญเติบโต
ของแบคทีเรียโพร
ไบโอติกที่เตรียม

200,000 -ตนแบบผลิตภัณฑ
โพรไบโอติกพรอม
ใช 

200,000 -การถายทอด
เทคโนโลยีการ
ผลิตและพัฒนา

ดร.พรพิมล พิมลรัตน 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กลวยหอมทอง สำหรับ
ผลิตโพรไบโอติกเพื่อการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 

ภาคใต      (ค.ก.ต.) หอมทองคัดจาก
การสงออก 
-องคประกอบที่
สำคัญของแปง
จากกลวยที่ผลิต
ได 
-กระบวนการ
ผลิตแปงจากเศษ
เหลือกลวยหอม
ทองคัดจากการ
สงออก 
-กระบวนการ
เตรียมโพรไบโอติ
กจากแปงกลวย
หอมทอง 

จากแปงกลวยหอม
ทอง 
-ระยะเวลาการเก็บ
ผลิตภัณฑโพรไบโอ
ติกที่ผลิตขึ้น 

-ขอมูลผลการ
ทดลองการใช
ผลิตภัณฑโพรไบโอ
ติกจากแปงกลวย
หอมทองในการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 

ผลิตภัณฑใหแกผู
ที่สนใจ 
-เกิดการสรางงาน
สรางอาชีพและ
การกระจายรายได
จากการจัดการ
และใชประโยชน
จากขยะในชุมชน 

F2A4 32. การใชประโยชนจาก
เปลือกกลวยหอมทอง
เหลือใชจากการแปรรูป
เพื่อเปนสารเสริมในการ
เล้ียงปลา 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
แมโจ-ชุมพรและเครือขาย
ผูปลูกกลวยหอมทอง
ภาคใต (ค.ก.ต.) 

150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ ผศ.ดร.กมลวรรณ  
ศุภวิญู 

F2A4 33. การใชประโยชนจาก
แปงกลวยหอมทองเปน
วัตถุดิบอาหารในการเล้ียง
สัตวน้ำ 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
แมโจ-ชุมพรและเครือขาย
ผูปลูกกลวยหอมทอง
ภาคใต (ค.ก.ต.) 

  150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ 150,000 1 ผลิตภัณฑ ผศ.ดร.กมลวรรณ  
ศุภวิญู 

F2A4 34. การเพิ่มมูลคาจากใย
ตนกลวยหอมทองเพื่อแปร
รูปเปนผลิตภัณฑชนิด
ตางๆของกลุมเกษตรกร
ทำสวนทุงคาวัด อำเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
แมโจ-ชุมพรและเครือขาย
ผูปลูกกลวยหอมทอง
ภาคใต (ค.ก.ต.) 

  100,000 จัดอบรมสมาชิก
กลุมเกษตรกรทำ
สวนทุงคาวัด โดย
การใชใยจากตน
กลวยหอมทอง 

100,000 พัฒนาและปรับปรุง
รูปแบบของเสนใย
จากตนกลวยหอม
ทองใหเหมาะกับ
ผลิตภัณฑแตละชนิด 

100,000 ไดผลิตภัณฑชนิด
ตางๆ จากเสนใยตน
กลวยหอมทอง
ประชาสัมพันธ
เครือขายกลวยหอม
ทองใหเปนที่รูจักใน
วงกวางทั้งในและ
ตางประเทศ 

  อาจารยฉัตรนลิน  
แกวสม 

F2A4 35. การพัฒนามาตรฐาน
กระบวนการจากปลอดภัย
สูอินทรีย 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
แมโจ-ชุมพรและกลุม
เกษตรกรผูปลูกกลวยหอม
ทองเพื่อการสงออก กลุม

  300,000 -กิจกรรม
ฝกอบรมการทำ
เกษตรอินทรีย
และ IFOAM 

250,000 -ดำเนินการเพื่อ
เขารับรอง
มาตรฐานในแปลง
ตัวอยาง 5 ราย 

250,000 -ดำเนินการเพื่อ
เขารับรอง
มาตรฐานใน
แปลงตัวอยาง 50 

250,000 -ดำเนินการเพื่อ
เขารับรอง
มาตรฐานใน
แปลงตัวอยาง 

อาจารยปณิดา กันถาด 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เกษตรกรทำสวนทุงคาวัด -สนับสนุนแปลง
สาธิตของเกษตรกร
ตัวอยาง 5 ราย 

-สนับสนุนเกษตรกร
เพิ่มอีก 50 ราย 

ราย 
-สนับสนุนเกษตรกร
เพิ่มอีก 100 ราย 

50 ราย 
-สนับสนุน
เกษตรกรเพิ่มอีก 
100 ราย 

F2A4 36. การศึกษาสารสำคัญ
ของเค่ียมเพื่อการใช
ประโยชน 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร   200,000 50 คน       ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 

F2A4 37. การศึกษา
องคประกอบและปริมาณ
ของสารสำคัญในเค่ียมเพื่อ
การใชประโยชน 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร   200,000 50 คน       ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 

F2A4 38. การสกัดสารสำคัญใน
เค่ียมเพื่อการใชประโยชน 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร     200,000 50 คน     ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 

F2A4 39. การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากเค่ียมเพื่อการใช
ประโยชน 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร       200,000 50 คน   ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 

F2A4 40. การพัฒนาผลิตภัณฑ
จากเค่ียมเพื่อการใช
ประโยชน 

         200,000 50 คน ดร.สุทธิรักษ ผลเจริญ 

F2A4 41. การศึกษาการใชสาร
สกัดจากตนเค่ียม 
(Cotylelobium 
lanceolatum Craib.) 
ในการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ
จืด 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร   225,000 1. ไดทราบถึง
ปจจัยที่มีผลตอ
การทำงานของ
สารสกัดในการ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ
จืด 
2. ควบคุมการ
เปล่ียนแปลง
คุณภาพน้ำในรอบ
วันโดยใชสารสกัด
จากตนเค่ียม 

      อาจารยวีรชัย เพชรสุทธิ ์

F2A4 42. การเพิ่มประสิทธภิาพ
สารสกัดจากตนเค่ียม 
(Cotylelobium 
lanceolatum Craib.) 
ในการยับยั้งเชื้อกอโรคใน
ปลาน้ำจืด 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร     245,000 1. การใชสารสกัด
จากตนเค่ียมในการ
ควบคุมแบคทีเรีย
และการเกิดโรคใน
สัตวน้ำจืด 
2. การใชสารสกัด

    อาจารยวีรชัย เพชรสุทธิ ์
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จากตนเค่ียมรวมกับ
สมุนไพรชนิดตางๆ 
ในการปองกันและ
รักษาโรคในสัตวน้ำ
จืด 

F2A4 43. การใชสารสกัดจาก
ตนเค่ียม (Cotylelobium 
lanceolatum Craib.) 
ในการกำหนดเพศและ
แปลงเพศในปลาน้ำจืดที่มี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร       285,000 1. ไดทราบถึง
ปจจัยที่สำคัญของ
สารสกัดจากตน
เค่ียมในการ
กำหนดเพศของ
ปลาน้ำจืด 
2. ความเขมขน
ของสารสกัดจาก
ตนเค่ียมในการ
แปลงเพศปลาน้ำ
จืดที่มีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ 

  อาจารยวีรชัย เพชรสุทธิ ์

F2A4 44. การเพิ่มศักยภาพการ
ใชประโยชนสารสกัดจาก
ตนเค่ียม (Cotylelobium 
lanceolatum Craib.) 
ในการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ
ชายฝง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร         325,000 1. ควบคุมการ
เปล่ียนแปลง
คุณภาพน้ำบอ
เล้ียงสัตวน้ำ
ชายฝงในรอบวัน 
2. ปองกันและ
ยับยั้งการ
แพรกระจายของ
เชื้อกอโรคที่เกิด
ในสัตวน้ำชายฝง 
2. รักษาโรคที่เกิด
จากเชื้อแบคทีเรีย
ในสัตวน้ำชายฝง 

อาจารยวีรชัย เพชรสุทธิ ์

F2A4 45. การใชสารสกัดจาก
เค่ียมในการควบคุมโรคขั้ว
หวีเนาของกลวยหอมทอง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 220,000 1.สารสกัดจาก
เค่ียมในการยับยั้ง
เชื้อโรคขั้วหวีเนา
กลวยหอมทอง 
2.เผยแพรความรู
แกเกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไป  

        อาจารยปยนุช  
จันทรัมพร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 46. การใชสารสกัดจาก
เค่ียมในการปองกันกำจัด
ศัตรูพืช 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร   220,000 1.สารสกัดจาก
เค่ียมในการ
ปองกันกำจัด
ศัตรูพืช 

2.เผยแพรความรู
แกเกษตรกรและ
ประชาขนทั่วไป 

220,000 1.สารสกัดจากเค่ียม
ในการปองกันกำจัด
ศัตรูพืช 

220,000 1.สารสกัดจากเค่ียม
ในการปองกันกำจัด
ศัตรูพืช 

220,000 1.สารสกัดจาก
เค่ียมในการ
ปองกันกำจัด
ศัตรูพืช 

อาจารยปยนุช  
จันทรัมพร 

F2A4 47. การศึกษาศักยภาพ
ของสารสำคัญของ
สมุนไพรปลาไหลเผือกเพื่อ
การใชประโยชนจากพืช
อนุรักษพันธกุรรมพืชใน
บริเวณเขตอนุรักษ
พันธุกรรม มหาวิทยาลัย
แมโจ-ชุมพร 

ม.แมโจ-ชุมพร ต.ละแม 
อ.ละแม จ.ชุมพร 

500,000 การทดสอบ
ประสิทธิภาพ
สารสำคัญใน
สมุนไพร
ปลาไหลเผือกและ
คุณสมบัติของ
สารสำคัญแตละ 

300,000 สรางผลิตภัณฑสาร
สกัดสมุนไพร
ปลาไหลเผือก
สงเสริมดาน
การเกษตรผลิต
ภัณพที่สามารนำใช
ในการเกษตร 

300,000 สรางผลิตภัณฑ
สงเสริมสารสกัด
สมุนไพร
ปลาไหลเผือกดาน
การประมงผลิตภัณพ
ที่สามารนำใชใน
การเกษตรดานการ
ประมง 

250,000 สรางคุณคาของผลิต
ผลิตภัณฑสารสกัด
สมุนไพร
ปลาไหลเผือกมี
ฉลากพรอมบรรจุ
ภัณพที่มีเอกลักษ
ของผลิตภัฒฑ
สมุนไพร
ปลาไหลเผือก 

250,000 สงเสริมการตลาด
พรอมผลิต
ผลิตภัณฑสารสกัด
สมุนไพร
ปลาไหลเผือกการ
จัดจำหนายพรองส
สงเสริมชองทาง
ทางการตลาด 

อ.นาตาลี อาร ใจเย็น 

F2A4 48. โครงการคืนเห็ดถอบสู
ปา เพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชนจากความ
หลากหลายของพันธุกรรม
พืชทองถิ่นอยางยั่งยืน  

มหาวิทยาลัยแมโจ แพร - 
เฉลิมพระเกียรติ 

 1. พัฒนาพื้นที่
ตนแบบคืนเห็ด
ถอบสูปา ในพื้นที่
ปาอนุรักษโครงการ
พัฒนาบานโปงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
จำนวน 2 ไร  
2. ผลิตภัณฑ
ตนแบบหัวเชื้อเห็ด
ถอบบริสุทธิ์
ประสิทธิภาพสูง
ชนิดน้ำ 
3. มีผูที่สนใจเขา
ศึกษาดูงาน 500 
คน 

300,000 1. พัฒนาพื้นที่
ตนแบบคืนเห็ด
ถอบสูปา ในพื้นที่
ปาอนุรักษ
โครงการพัฒนา
บานโปงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
จำนวน 2 ไร  
2. ผลิตภัณฑ
ตนแบบหัวเชื้อ
เห็ดถอบบริสุทธิ์
ประสิทธิภาพสูง
ชนิดน้ำและชนิด
ผง 
3. มีผูที่สนใจเขา
ศึกษาดูงาน 500 
คน 

300,000 1. พัฒนาพื้นที่
ตนแบบคืนเห็ดถอบ
สูปา ในพื้นที่ปา
อนุรักษโครงการ
พัฒนาบานโปงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
จำนวน 2 ไร (รวม 4 
ไร) 
2. ผลิตภัณฑ
ตนแบบหัวเชื้อเห็ด
ถอบบริสุทธิ์
ประสิทธิภาพสูงชนิด
น้ำและชนิดผง 
3. มีผูที่สนใจเขา
ศึกษาดูงาน 500 คน 

300,000 1. พัฒนาพื้นที่
ตนแบบคืนเห็ดถอบ
สูปา ในพื้นที่ปา
อนุรักษโครงการ
พัฒนาบานโปงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
จำนวน 2 ไร (รวม 4 
ไร) 
2. ผลิตภัณฑ
ตนแบบหัวเชื้อเห็ด
ถอบบริสุทธิ์
ประสิทธิภาพสูงชนิด
น้ำและชนิดผง 
3. มีผูที่สนใจเขา
ศึกษาดูงาน 500 คน 

300,000 1. พัฒนาพื้นที่
ตนแบบคืนเห็ด
ถอบสูปา ในพื้นที่
ปาอนุรักษ
โครงการพัฒนา
บานโปงอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
จำนวน 2 ไร (รวม 
6 ไร) 
2. ผลิตภัณฑ
ตนแบบหัวเชื้อ
เห็ดถอบบริสุทธิ์
ประสิทธิภาพสูง
ชนิดน้ำและชนิด
ผง 
3. มีผูที่สนใจเขา
ศึกษาดูงาน 500 
คน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ตะวัน ฉัตรสูงเนิน 
F2A4/ F3A8 

  รวม  48  โครงการ  7,651,900  6,885,000  5,305,000  4,945,000  5,135,000   
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A5 1. ศูนยขอมูลพันธกุรรม
ทรัพยากรชวีภาพ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

ศูนยประสานงาน อพ. สธ. 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลผลการ
ดำเนินกิจกรรม
ตางๆ ภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ   
3 เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
พันธุกรรมชีวภาพ
ดานการอนุรักษ 
และการใช
ประโยชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
4  เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช ทรัพยากร
ชีวภาพและ
กายภาพ ใหแก
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป 

100,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล
ผลการดำเนิน
กิจกรรมตางๆ 
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
มหาวิทยาลัยแม
โจ   
3 เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
พันธุกรรม
ชีวภาพดานการ
อนุรักษ และการ
ใชประโยชนและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่น 
4  เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
ทรัพยากร
ชีวภาพและ

100,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลผลการดำเนิน
กิจกรรมตางๆ 
ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ   
3 เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูลทรัพยากร
พันธุกรรมชีวภาพ
ดานการอนุรักษ 
และการใช
ประโยชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
4  เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช ทรัพยากร
ชีวภาพและ
กายภาพ ใหแก
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป 

100,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูลผลการ
ดำเนินกิจกรรม
ตางๆ ภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ   
3 เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
พันธุกรรมชีวภาพ
ดานการอนุรักษ 
และการใช
ประโยชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
4  เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช ทรัพยากร
ชีวภาพและ
กายภาพ ใหแก
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป 

100,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลผล
การดำเนิน
กิจกรรมตางๆ 
ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ   
3 เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร
พันธุกรรมชีวภาพ
ดานการอนุรักษ 
และการใช
ประโยชนและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
4  เพื่อสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช ทรัพยากร
ชีวภาพและ
กายภาพ ใหแก
นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลทั่วไป 

ผศ.ดร.เยาวนิตย 
ธาราฉาย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

กายภาพ ใหแก
นักเรียน 
นักศึกษา และ
บุคคลทั่วไป 

F2A5 2. ศูนยขอมูลพันธกุรรมไผ
ภาคใต 

ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 
- ชุมพร 

      200,000 ศูนยขอมูล
พันธุกรรมไผภาคใต 

  ดร.พิไลวรรณ  
พูพัฒนศิลป 
วาที่รอยตรขีจรรักษ  
พูพัฒนศิลป 

  รวม  2  โครงการ  200,000  100,000  100,000  300,000  100,000   
F3A7 1. สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียน มหาวิทยาลัยแม
โจ 

1. พื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ 
อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม  
2. องคการบริหารสวน
ตำบลโปงแยง อำเภอ
แมริม จังหวัดเชียงใหม  
3. ชุมชนบานปาปอ 
อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม  
และพื้นที่ชุมชน
ใกลเคียงที่เปนสมาชิก
ของ อพ.สธ. 

150,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อรวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
ดานการนำพืช
ทองถิ่นมาใช
ประโยชน เก็บ
รวบรวมพรรณพืช
ทองถิ่น และนำงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน
ประยุกตใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน
ในวิชาตาง ๆ ใช
ปจจัยพืชเปนปจจยั
หลักในการเรียนรู 
3 เพื่อดำเนินการ
จัดต้ังชมรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ใน
การศึกษาระบบ

150,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อรวบรวม
ภูมิปญญา
ทองถิ่นในดาน
การนำพืช
ทองถิ่นมาใช
ประโยชน เก็บ
รวบรวมพรรณ
พืชทองถิ่น และ
นำงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน
ประยุกตใชเปน
ส่ือการเรียนการ
สอนในวิชาตาง 
ๆ ใชปจจยัพืช
เปนปจจัยหลัก
ในการเรียนรู 

150,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2 เพื่อรวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
ดานการนำพืช
ทองถิ่นมาใช
ประโยชน เก็บ
รวบรวมพรรณพืช
ทองถิ่น และนำงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนประยุกตใช
เปนส่ือการเรียนการ
สอนในวิชาตาง ๆ 
ใชปจจัยพืชเปน
ปจจัยหลักในการ
เรียนรู 
3 เพื่อดำเนินการ
จัดต้ังชมรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ใน
การศึกษาระบบ
นิเวศสูการสราง

150,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อรวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
ดานการนำพืช
ทองถิ่นมาใช
ประโยชน เก็บ
รวบรวมพรรณพืช
ทองถิ่น และนำ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน
ประยุกตใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน
ในวิชาตาง ๆ ใช
ปจจัยพืชเปนปจจยั
หลักในการเรียนรู 
3 เพื่อดำเนินการ
จัดต้ังชมรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ใน

150,000 1 เพือ่สนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อรวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่นใน
ดานการนำพืช
ทองถิ่นมาใช
ประโยชน เก็บ
รวบรวมพรรณพืช
ทองถิ่น และนำ
งานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน
ประยุกตใชเปนส่ือ
การเรียนการสอน
ในวิชาตาง ๆ ใช
ปจจัยพืชเปน
ปจจัยหลักในการ
เรียนรู 
3 เพื่อดำเนินการ

ดร.ทิพยสุดา ต้ัง
ตระกูล 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

นิเวศสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร  
4 ดำเนินการ
ทบทวน และ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ทำอยู
เดิมใหครบถวน
ตามคุณสมบัติและ
เกณฑมาตรฐานที่ 
อพ.สธ. กำหนด 
และนำไปสูการ
ประเมินเพื่อรับ
ปายพระราชทาน
และเกียรติบัตรฯ 

3 เพื่อดำเนินการ
จัดต้ังชมรม
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช ใน
การศึกษาระบบ
นิเวศสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษ
ทรัพยากร  
4 ดำเนินการ
ทบทวน และ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ทำอยู
เดิมใหครบถวน
ตามคุณสมบัติ
และเกณฑ
มาตรฐานที่ 
อพ.สธ. กำหนด 
และนำไปสูการ
ประเมินเพื่อรับ
ปาย
พระราชทาน
และเกียรติบัตรฯ 

จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร  
4 ดำเนินการ
ทบทวน และ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ทำอยูเดิม
ใหครบถวนตาม
คุณสมบัติและ
เกณฑมาตรฐานที่ 
อพ.สธ. กำหนด 
และนำไปสูการ
ประเมินเพื่อรับปาย
พระราชทานและ
เกียรติบัตรฯ 

การศึกษาระบบ
นิเวศสูการสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร  
4 ดำเนินการ
ทบทวน และ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ทำอยู
เดิมใหครบถวน
ตามคุณสมบัติและ
เกณฑมาตรฐานที่ 
อพ.สธ. กำหนด 
และนำไปสูการ
ประเมินเพื่อรับ
ปายพระราชทาน
และเกียรติบัตรฯ 

จัดต้ังชมรม
อนุรักษพันธกุรรม
พืช ในการศึกษา
ระบบนิเวศสูการ
สรางจิตสำนึกใน
การอนุรักษ
ทรัพยากร  
4 ดำเนินการ
ทบทวน และ
ปรับปรุงการ
ดำเนินงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียนที่ทำอยู
เดิมใหครบถวน
ตามคุณสมบัติ
และเกณฑ
มาตรฐานที่ 
อพ.สธ. กำหนด 
และนำไปสูการ
ประเมินเพื่อรับ
ปายพระราชทาน
และเกียรติบัตรฯ 

F3A7 2. การจัดสรางอาคาร
พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
วิถีการเกษตร แมโจ และ
สำนักงานศูนยประสานงาน 
อพ.สธ.-มจ. พรอมดวยหอง
ประชุมวิชาการ
(งบประมาณตอเนื่อง
รวมทั้งส้ิน
(300,000,000บาท) 

มหาวิทยาลัยแมโจ 30,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อออกแบบ
และวางแผนในการ

80,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อ

80,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อดำเนินการ
สรางอาคาร
พิพิธภัณฑธรรมชาติ

80,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อออกแบบ
และตกแตงอาคาร 

30,000,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อบำรุงรักษา

ผอ.ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.-มจ. 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จัดสรางอาคาร
พิพิธภัณฑ
ธรรมชาติวิทยาวิถี
การเกษตร แมโจ 
และสำนักงานศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มจ. พรอม
ดวยหองประชุม
วิชาการ 

ดำเนินการสราง
อาคารพิพธิภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา
วิถีการเกษตร 
แมโจ และ
สำนักงานศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มจ. 
พรอมดวยหอง
ประชุมวิชาการ 

วิทยาวิถีการเกษตร 
แมโจ และ
สำนักงานศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ.-มจ. พรอม
ดวยหองประชุม
วิชาการ 

และนิทรรศการ
การเกษตร 

อาคารและ
นิทรรศการภายใน
พิพิธภัณฑ 

 รวม  2  โครงการ  30,150,000  80,150,000  80,150,000  80,150,000  30,150,000   
F3A8 1. โครงการ ฟนฟูและ

อนุรักษพันธกุรรมพืช-ผัก-
สมุนไพร ถิ่นแพร (@หอม 
ยา ผา อาหาร) 

1. ตำบลแมเกิ๋ง 
วัดสัมฤทธิบุญ 
2. บานคางปนใจ (นิยม 
เขียวต๊ิบ) 

3. บานแมพุงหลวง (ลุง
แหว)  

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อจัดการ
ความรูในการ
ฟนฟูอนุรักษ
พันธุกรรมพืช-
ผัก-สมุนไพร (@
หอม ยา ผา 
อาหาร) ในการ
จัดการทรัพยากร
การเกษตรโดย
ชุมชน  

3. เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงความรูการ
ฟนฟูอนุรักษ
พันธุกรรมพืช-ผัก-
สมุนไพร (@ หอม 

        ดร.ปณิธี บุญสา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ยา ผา อาหาร ) 
โดยพัฒนาเปน
แหลงรวบรวมและ
จัดการขยายผลใน
เครือขายชุมชน
พื้นที่อำเภอวังชิ้น 

F3A8 2. แผนที่พันธุกรรมไผ
จังหวัดชุมพร 

ภายในจังหวัดชุมพร   200,000 ผลิตแผนที่และ
ผลิตส่ือแหลง
พันธุกรรมไผใน
จังหวัดชุมพร 

      ดร.พิไลวรรณ พูพัฒน
ศิลปวาที่รอยตรีขจร
รักษ พูพัฒนศิลป  

 

F3A8 3. โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมและการใช
ประโยชนอยางบูรณาการ
ของหอมและพืชใหสีคราม
ของจังหวัดแพร 

ศูนยเรียนรูการถายทอด
เทคโนโลยี การรวบรวม 
การอนุรักษ การปลูก
รักษา และการขยายพันธุ
พืชอนุรักษ (หอมและพืช
ใหสีครามของจังหวัดแพร) 
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม
โจ-แพร เฉลิมพระเกยีรติ 
ภายใตโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
(อพ.สธ) 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อเปนศูนย
เรียนรูการปลูก 
รวบรวม รักษา 
และถายทอดองค
ความรูตาง ๆ ที่
เกี่ยวกบัหอมและ
พืชใหสีครามของ
จังหวัดแพร และ
เปนการอนุรักษ
สายพันธุพืช
ทองถิ่นของ
จังหวัดแพร 

3. เพื่อเปนแปลง
สาธิตในดาน
การศึกษาคนควา 
การพัฒนา การ

        รศ. ดร. ณัฐพร  
จันทรฉาย 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทดลอง การวิจยั 
การบริการวิชาการ 
การเรียนการสอน 
ของนักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไปที่
สนใจตอไป 

F3A8 4. การพัฒนาชุดคูมือเพื่อ
เผยแพรองคความรู
เกี่ยวกบัมะเกีย๋ง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร 
เฉลิมพระเกียรติ 

198,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริภายใต
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2.สงเสริมใหเกิด
จิตสำนึกในการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชมะเกี๋ยง 

        ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส 

F3A8 5. จัดทำระบบส่ือ
ความหมายเพื่อเชื่อมโยง
เสนทางการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช ของ
มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร
เพื่อการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน 

1. ภายในมหาวิทยาลัย
แมโจ  
2. พื้นที่เชื่อมโยง 
อำเภอละแม จังหวัด
ชุมพร ประกอบดวย
จุดทองเที่ยว 5 แหลง 
ไดแก  พื้นทีพ่ันธุกรรม
พืชกลวยหอมทอง 
พื้นที่พืชสมุนไพร
ปลาไหลเผือก  พื้นที่
เสม็ดขาว พื้นที่
พันธุกรรมไผ ธนาคาร
ปูมาและผลิตภัณฑปู
มาอำเภอละแม และ
พื้นที่พันธุกรรมปลา
นวลจันทร 

200,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)          
2. เพื่อสำรวจ
ทรัพยากรพันธุ
พืชและพันธุสัตว
เดนของแตละ
พันธุกรรมพืชที่มี
การพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อใช

        ผศ.ดร.เบญจมาศ ณ 
ทองแกว 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประโยชนใน
ภาคอุตสาหกรรม
เกษตร ประมง 
และการ
ทองเที่ยวของ
มหาวิทยาลัยแม
โจ-ชุมพร 
3. เพื่อจัดทำ
ระบบส่ือ
ความหมายแบบ 
2 มิติ (QR-
Code) นำเสนอ
เร่ืองราว
ความสัมพันธของ
แตละพันธกุรรม
พืชที่ และ
แนวทางจัดภูมิ
ทัศนเสนทาง
ทองเที่ยวภายใน
มหาวิทยาลัยแม
โจและพื้นที่
เชื่อมโยงอำเภอ
ละแม จังหวัด
ชุมพร 

4. เพื่อจัดทำ
โปรแกรมทองเที่ยว
เชื่อมโยงเสนทาง
พันธุกรรมด้ังเดิม
และรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหมีความ
นาสนใจแบบ
วงรอบภายใน
มหาวิทยาลัยแมโจ
และพื้นที่เชื่อมโยง
อำเภอละแม 
จังหวัดชุมพร 

F3A8 6. “MR. GUARD” การด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 200,000 50 คน 200,000 50 คน 200,000 50 คน 200,000 50 คน 200,000 50 คน ดร.มัลลิกา จินดาซิงห 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อาสา ปกปองอนุรักษ
เค่ียม 

F3A8 7. เค่ียม ไมดีมีประโยชน จ.ชุมพร   200,000 ประชาชน 100 
คน 

200,000 ประชาชน 100 คน 200,000 ประชาชน 100 คน 200,000 ประชาชน 100 คน อาจารยประสาทพร 
กออวยชัย 

F3A8 8. สรางจิตสำนึก 
วิถีไทยวิถีไผ 

       200,000 ฝกอบรมสราง
จิตสำนึกอนุรักษ
พันธุไผ จำนวน 
100 คน 

  วาที่รอยตรขีจรรักษ  
พูพัฒนศิลป  
ดร.พิไลวรรณ  
พูพัฒนศิลป 

F3A8 9. ศูนยประสานงานและ
แผนงานพิเศษดานการ
บริหารจัดการ เพื่อ
สนับสนุนโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแมโจ 

พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย
แมโจ อำเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม และ
พื้นที่ชุมชนใกลเคียงที่เปน
สมาชิกของ อพ.สธ. 

1,150,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อบริหาร
จัดการศูนย
ประสานงาน
โครงการ 
อพ.สธ.-มจ. 
3 เพื่อบริหาร
จัดการใหการ
ดำเนินงาน
โครงการมีประ
สิทธิภาและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
4 เพื่อเขารวม
นำเสนอผลงาน
ในงานประชุม

1,200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อบริหาร
จัดการศูนย
ประสานงาน
โครงการ 
อพ.สธ.-มจ. 
3 เพื่อบริหาร
จัดการใหการ
ดำเนินงาน
โครงการมีประ
สิทธิภาและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
4 เพื่อเขารวม
นำเสนอผลงาน
ในงานประชุม

1,200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อบริหาร
จัดการศูนย
ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.-
มจ. 
3 เพื่อบริหาร
จัดการใหการ
ดำเนินงาน
โครงการมีประ
สิทธิภาและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
4 เพื่อเขารวม
นำเสนอผลงานใน
งานประชุม

1,200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืช อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อบริหาร
จัดการศูนย
ประสานงาน
โครงการ อพ.สธ.-
มจ. 
3 เพื่อบริหาร
จัดการใหการ
ดำเนินงาน
โครงการมีประ
สิทธิภาและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
4 เพื่อเขารวม
นำเสนอผลงานใน
งานประชุม

1,200,000 1 เพื่อสนอง
พระราชดำริ
ภายใตโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2 เพื่อบริหาร
จัดการศูนย
ประสานงาน
โครงการ 
อพ.สธ.-มจ. 
3 เพื่อบริหาร
จัดการใหการ
ดำเนินงาน
โครงการมีประ
สิทธิภาและเกิด
ประโยชนสูงสุด 
4 เพื่อเขารวม
นำเสนอผลงาน
ในงานประชุม

ผอ.ศูนยประสานงาน
อพ.สธ.-มจ. 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

วิชาการและ
นิทรรศการ 
ตามที่ อพ.สธ. 
กำหนด 
5 เพื่อเผยแพร
ผลงานโดยส่ือ
ตาง ๆ เชน การ
ทำหนังสือ วีดี
ทัศน เอกสาร
เผยแพร เว็บไซต
ประชาสัมพันธ ที่
ไดรับความ
เห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 

6 เพื่อดำเนินงาน
อื่น ๆ ที่เปนการ
สนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบท
ของ อพ.สธ. 

วิชาการและ
นิทรรศการ 
ตามที่ อพ.สธ. 
กำหนด 
5 เพื่อเผยแพร
ผลงานโดยส่ือ
ตาง ๆ เชน การ
ทำหนังสือ วีดี
ทัศน เอกสาร
เผยแพร 
เว็บไซต
ประชาสัมพันธ 
ที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 

6 เพื่อดำเนินงาน
อื่น ๆ ที่เปนการ
สนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบท
ของ อพ.สธ. 

วิชาการและ
นิทรรศการ ตามที่ 
อพ.สธ. กำหนด 
5 เพื่อเผยแพร
ผลงานโดยส่ือตาง 
ๆ เชน การทำ
หนังสือ วีดีทัศน 
เอกสารเผยแพร 
เว็บไซต
ประชาสัมพันธ ที่
ไดรับความ
เห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 

6 เพื่อดำเนินงานอื่น 
ๆ ที่เปนการ
สนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบทของ 
อพ.สธ. 

วิชาการและ
นิทรรศการ 
ตามที่ อพ.สธ. 
กำหนด 
5 เพื่อเผยแพร
ผลงานโดยส่ือตาง 
ๆ เชน การทำ
หนังสือ วีดีทัศน 
เอกสารเผยแพร 
เว็บไซต
ประชาสัมพันธ ที่
ไดรับความ
เห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 

6 เพื่อดำเนินงาน
อื่น ๆ ที่เปนการ
สนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบท
ของ อพ.สธ. 

วิชาการและ
นิทรรศการ 
ตามที่ อพ.สธ. 
กำหนด 
5 เพื่อเผยแพร
ผลงานโดยส่ือ
ตาง ๆ เชน การ
ทำหนังสือ วีดี
ทัศน เอกสาร
เผยแพร เว็บไซต
ประชาสัมพันธ 
ที่ไดรับความ
เห็นชอบจาก 
อพ.สธ. 

6 เพื่อดำเนินงาน
อื่น ๆ ที่เปนการ
สนับสนุนงานตาม
กรอบแผนแมบท
ของ อพ.สธ. 

 รวม 9 โครงการ  2,148,000  1,800,000  1,600,000  1,800,000  1,600,000   
 รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม         

79 โครงการ 
 49,348,900  90,537,500  88,905,000  88,395,000  38,385,000   

 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 
 
 


