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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 
จ.ชุมพร 

1. งานปกปักพันธุกรรม
พืช  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 

  40,000 40,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

พื้นที่ปกปัก   1 แห่ง 1. ท าการส ารวจพรรณไม้ยืนต้น  รหัส
พรรณไม้และแผนที่พรรณไม ้
1.1 การส ารวจต้นไม้ยืนต้นที่ขึ้นอยู่ใน
พื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ตาม
สถานที่ต่างๆโดยการศึกษาถึงชนิด
พันธุ์ ขนาดและลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด 
1.2 ท าการจัดท ารหัสของต้นไม้แต่ละ
ชนิด โดยการเรียงล าดับต้ังแต่
หมายเลข 001 เป็นต้นไป  ซึ่งมีการ
ส ารวจพบต้นไม้ยืนต้นทั้งสิ้น  169 
ชนิด ในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-
ชุมพร 
1.3 ท าการจับพิกัดทางภูมิศาสตร์ของ
ต้นไม้ยืนต้นที่ส ารวจพบแต่ละต้นเพื่อ
น าข้อมูลมาจัดท าแผนที่พรรณไม้ยืน
ต้นภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
ซึ่งอยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท าแผน
ที่ 
2. การจัดท าป้ายสื่อความหมายและ
คู่มือศึกษาพรรณไม ้
2.1 ท าการน าข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
ของพรรณไม้ยืนต้นที่ส ารวจพบ  มา
จัดท าเป็นแผ่นป้ายสื่อความหมาย

ชลดรงค์ 
ทองสง 
ม. แม่โจ้ 
ชุมพร 
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จ านวน 100 ป้าย เพื่อท าการสื่อ
ความหมายต้นไม้ที่มีความส าคัญเป็น
พิเศษ  ซึ่งป้ายสื่อความหมายน้ีจ าท า
โดยนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  ภายใต้วิชา พท 460 การ
สื่อความหมายทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรม 
2.2 การพัฒนาคู่มือศึกษาพรรณไม้ยืน
ต้นภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
เป็น การจัดท ารายละเอียดของพรรณ
ไม้แต่ละชนิดที่ส ารวจพบเพื่อจัดท า
เป็นหนังสือคู่มือศึกษาพรรณไม้ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค 
1. ต้นไม้บางต้นถูกตัดโค่นไปเน่ืองจาก
การปรับเปลี่ยนสภาพพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัยท าให้ข้อมูลจากการ
ส ารวจเกิดการเปลี่ยนแปลง 
2. ต้นไม้บางต้นผู้วิจัยและผู้ที่ให้ข้อมูล
ซึ่งเป็นปราชญ์พื้นบ้านรู้จักแค่ชื่อ
ท้องถิ่นของต้นไม้ชนิดน้ัน ท าให้เกิด
ความยากล าบากในการหาข้อมูลทาง
วิชาการของต้นไม้ต้นน้ัน 

  รวม  1  โครงการ 1  40,000 40,000      
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กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

1. งานธนาคารอาหาร
ชุมชน (Food Bank) : 
การส ารวจพืชระดับ
ครัวเรือน 

  50,000 50,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1 หมู่บ้าน การส ารวจพืชระดับครัวเรือนในชุมชน
บ้านโปง ต าบลป่าไผ่ อ าเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ศึกษาความหลากหลายของพชืใน
ชุมชน ระยะการด าเนินงานระหว่าง 
พฤษภาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2557 มี
วิธีการด าเนินงานดังน้ี คือ การเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยสุ่มเก็บร้อยละ10 
ของจ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด โดย
แต่ละหลังคาเรือน พื้นที่มีสวนหลัง
บ้านไม่ต่ ากว่า 1 ไร่ ท าการจ าแนก
พื้นที่สวนหลังบ้านออกเป็น 3 กลุ่ม
ดังน้ี 1) สวนหลังบ้านที่มีพื้นที่ติดกับ
กับป่าชุมชน 2) สวนหลังบ้านที่อยู่ไกล้
ป่าชุมชน และ 3) สวนหลังบ้านที่อยู่
ไกลป่าชุมชน แยกเป็นกลุ่มละ 5 สวน
หลังบ้าน รวมทั้งสิ้น 15 สวนหลงั 
จากน้ันท าการเก็บข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เจ้าของบ้านดังน้ี ชื่อเจ้าของ
บ้าน ประวัติอายุของบ้าน บ้านเลขที่ 
ขนาดพื้นที่ของบ้านเป็นต้น จากน้ัน
ท าการวางพื้นที่แปลงส ารวจพืช
ครัวเรือน โดยท าแปลงย่อยขนาด 10 
x 10 เมตร รอบบริเวณบ้านทั้งหมด 
เก็บข้อมูลดังน้ี ชนิดพันธุ์ไม้  การ
น าไปใชป้ระโยชน์ อายุ วัดขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง และความสูงของล าต้น  

ทิพย์สุดาต้ัง
ตระกูล 
คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
ผลการศึกษาด าเนินการได้ทั้งหมด 10 
สวนหลังบ้าน คิดเป็นร้อยละ 60 พบ
พืชจ านวนทั้งหมด  128 ชนิด และได้
แบ่งออกเป็น ดังน้ี พืชสมุนไพร  มี
จ านวน 49 ชนิด พืชอาหาร มีจ านวน 
40 ชนิด พืชที่เป็นไมใ้ช้สอย มีจ านวน 
15 ชนิด และพืชเศรษฐกิจ มีจ านวน 
24 ชนิด  

2 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้แพร่-
เฉลิมพระ
เกียรติ 

2. งานธนาคารอาหาร
ชุมชน (Food Bank) : 
การส ารวจพืชระดับ
ครัวเรือน 

  50,000 50,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1 หมู่บ้าน การจัดทะเบียนพรรณไม้ชุมชน และ
ฐานข้อมูลในพื้นที่ต าบลแมท่ราย 
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ได้
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 
1. ส ารวจข้อมูลพรรณไม้ในชุมชน โดย
ท าการส ารวจในพื้นที่สวนหลังบ้าน
จ านวน 15 หลังคาเรือนระหว่างวันที่ 
9-23 กรกฎาคม 2557 โดยการวาง
แปลงขนาด 10 x 10 เมตร ในพื้นที่
สวนหลังบ้าน นับวัดขนาดความโต 
เพียงอก และประเมินความสูง และ
จ าแนกชนิดไม้ ถ้าเป็นพืชล้มลุก นับ
จ านวนต้นหรือกอ ในแต่ละแปลงย่อย  
ท าการบันทึก 
2. การสัมภาษณ์เจ้าของบ้าน ประวัติ
การปลูกพืช และ การใช้ประโยชน์
ของพืชแต่ละชนิดที่ปรากฏในพื้นที่
สวนหลังบ้าน 
3.จัดท าฐานข้อมูล และวิเคราะห์เขียน
รายงานถึงความหลากหลายของชนิด
พืชในสวนหลังบ้าน และการ

ธนากร ลัทธิ
สุวรรณ 
และคณะ 
ม. แม่โจ้ - 
แพร่  

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน้า 5 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
เปลี่ยนแปลงในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา 
ส าหรับการจัดท าฐานข้อมูลอยู่ใน
ระหว่างการรวบรวมและน าเข้าข้อมูล 
ผลการปฏิบัติงานส าเร็จและประมาณ 
80 เปอร์เซ็นต์ ขาดการวิเคราะห์ และ
เขียนรายงาน จะได้น าเสนอในล าดับ
ถัดไป 

3 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.
ชุมพร 

3. งานธนาคารอาหาร
ชุมชน (Food Bank) : 
การส ารวจพืชระดับ
ครัวเรือน 

  50,000 50,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1 หมู่บ้าน โครงการจัดท าทะเบียนพรรณไม้
ชุมชน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็น
การศึกษาถึงความหลากหลายของ
พันธุ์พืชภายในครัวเรือนของราษฎร
หมู่ที่ 5 ต าบลละแม อ าเภอละแม 
จังหวัดชุมพร  จ านวน 20 ครัวเรือน  
เพื่อได้เห็นถึงความหลากหลายของ
ชนิดพืชที่ปลูกไว้ในครัวเรือนและการ
ใช้ประโยชน์จากพืชแต่ละชนิดใน
แง่มุมต่างๆ  เพื่อน าข้อมูลมาใชใ้นการ
วางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
จากพันธุกรรมพืชภายในครัวเรือน
ต่อไป 

ชลดรงค์ 
ทองสง 
ม. แม่โจ้ 
ชุมพร 

 

4 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

4. งานส ารวจ รวบรวม 
และอนุรักษ์ปลาไทย
พื้นเมือง 

      ไม่มีข้อมูล 
 

อภินันท์ 
สุวรรณรักษ์ 
(คณะ
ประมงฯ) 

 

  รวม  4  โครงการ 3 1 150,000 150,000      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

1. งานฟื้นฟูและปลูก
รักษาพันธุกรรมพืชสวน
สมุนไพรในพื้นที่
โครงการฯ 

  50,000 50,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1 แปลง สว นส มุ น ไ พ รบ้ าน โ ป ง  มี พื้ น ที่
ประมาณ 10 ไร่  เป็นส่วนหน่ึงของ
ป่ าอนุ รัก ษ์บ้ านโปง ในโครงการ
อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ  ก ร ร ม พื ช อั น
เ น่ื อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด า ริ ฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีพ.ศ. 2545 
ได้ถูกออกแบบและวางผังพื้นที่เป็น
สถานที่ศึกษาเรียนรู้และเก็บรวบรวม
ทรัพยากรพืชที่มีสรรพคุณทางยา 
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเชิงภูมิปัญญา
พื้นบ้านและปลูกฝัง ให้ เยาวชนมี
จิตส านึกด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช  
โดยมีแนวคิดในการออกแบบสร้าง
สวนสมุนไพร ได้จากการศึกษาถึง
สรรพคุณต่าง ๆ ของพืชแต่ละชนิดที่
น าไปใช้กับร่างกายของมนุษย์  ท าให้
แบ่งส่วนของพื้นที่แปลงสมุนไพร
ออกเป็น 5 ส่วน ตามส่วนหลัก ของ
ร่างกาย  ไ ด้แก่   ส่วนศีรษะและ
ล าคอ ( zone A )  ส่วนล าตัว ( 
zone B)  ส่วนแขนขา ( zone C)  
ส่วนระบบย่อยอาหารและระบบ
สืบพันธุ์ (zone D) และส่วนอ่ืน
นอกเหนือจากที่กล่าวมาเรียกว่า 
ส่วนปริศนา ( zone E) โดยปลูกพืช
สมุนไพรตามแนวคิดที่ว่าสมุนไพรใด
มีสรรพคุณที่ใช้ หรือออกฤทธิ์กับส่วน

เยาวนิตย์ 
ธาราฉาย  
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
ใดของร่างกายก็เลือกไปปลูกในส่วน
น้ัน  ๆ  ของพื้ นที่   ตั วอ ย่า ง เ ช่ น
สมุนไพรที่ปลูกในพื้นที่ส่วน A ได้แก่ 
ส้มป่อย ผักบุ้ง  หญ้าช้างมัด  แก้ม
ขาว  ผักกาดโคก หมี่เหม็น อัญชัน 
ซึ่ ง สมุนไพรเหล่า น้ีมี สรรพคุณที่
เกี่ยวข้องกับ การบ ารุงรักษาเส้นผม 
อาการปวดฟัน บ ารุงสายตา เป็นต้น 
ปั จ จุ บั น ส ภ า พ พื้ น ที่ มี ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากมีพรรณไม้ป่า
ยื น ต้ น แ ล ะ ไ ม้ พุ่ ม ห ล า ย ช นิ ด
เจริญเติบโตตามธรรมชาติ ท าให้เกิด
ร่มเงาและทิศทางแสงแดดเปลี่ยนไป  
สมุ น ไพร ไ ด้ รับผลกระทบ  เ ช่ น 
เจริญเติบโตช้า ไม่ออกดอกติดผล 
ดังน้ันจึงมีแนวคิดในการปรับปรุง
ฟื้นฟูพื้นที่ให้เหมาะสมกับการเติบโต
ของสมุนไพรในป่าธรรมชาติ และ
เพื่อเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด  งาน
ปรับปรุงพื้นที่ ได้แก่ การก าจัดวัชพืช
ต่างถิ่น การปรับปรุงสภาพดินให้พืช
สมุนไพรฟื้นตัวได้ การวางระบบน้ า
ส าหรับแปลงสมุนไพร การปรับปรุง
และท าแนวทางเดินใหม่ การปรับ
ย้ายพืชสมุนไพรบางชนิดตามความ
ต้องการแสงและอุณหภูมิที่เหมาะสม
กับการเจริญเติบโต  นอกจากน้ียังได้
จัดท าป้ายสื่อความหมายและการ
บอกสรรพคุณของพืชสมุนไพร เพื่อ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
เป็นฐานเรียนรู้คุณค่าและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่ผู้เข้าเย่ียมชมพื้นที่ต่อไป 

  รวม  1  โครงการ 1  50,000 50,000      

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

1. งานศึกษาคุณสมบัติ
ของดิน 

  20,000 20,000 เงินสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย 

3 แปลง ในพื้นที่ป่า
บ้านโปง จ.เชียงใหม ่

ท าการวิจัย เร่ือง การกระจายตัวของ
ฝน การระเหยของน้ า และปริมาณ
ความชื้นในดินในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช บ้านโปงอ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษา
ลักษณะทางกายภาพเพื่อเป็น
ฐานข้อมูลในพื้นที่ พบว่า เปอร์เซ็นต์
ความชื้นในแปลง 3 และ แปลง 2 ซ่ึง
เป็นป่าดิบแล้งมีคา่มากกว่า แปลง 1 
ซึ่งเป็นป่าเต็งรัง และค่าการคาย
ระเหยของน้ ามีค่ามากกว่าปริมาณฝน
ที่ตกในรอบปี จึงควรมีการสร้างฝาย
ชะลอความชุ่มชื้น เพื่อเพิ่มความชุ่ม
ชื้นในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้ง 
 

จักรพงษ์ ไชย
วงศ์ ปฏิภาณ 
สุทธิกุลบุตร 
คณะผลิต
กรรมการ
เกษตร 

 

2 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากมะเก๋ียง เร่ือง 
กระบวนการผลิตน้ า

  25,000 25,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1 ผลิตภัณฑ์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

อุมาพร อุประ  
คณะวิศวกรรม
และ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
มะเก๋ียงเข้มข้นจากสายต้น
ที่มีเบต้า-แคโรทีนสูง 

กุมารี )อพ.สธ.) ภาคเหนือ   พื้นที่
ศึกษา ต าบลพิชัย  จังหวัดล าปาง  ได้
ขยายพันธุ์ต้นพันธุกรรมมะเก๋ียงด้วย
การตอนกิ่งสายต้นที่มี  เบต้า-แคโรที
นสูงอันได้แก่มะเกี๋ยงสายต้นใหม่ 
)LP-007  (ที่ถูกค้นพบมี สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
งานวิจัยน้ีจึงน าผลมะเกี๋ยงสายต้นที่
มีเบต้า-แคโรทีนสูงน้ี มาศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตน้ ามะเก๋ียง
เข้มข้น โดยค านึงถึงการรักษาคุณค่า
ทางโภชนาการ      สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพและการยอมรับทางประสาท
สัมผัสให้เป็นทีพ่ึงพอใจของผู้บริโภค 
เพื่อเป็นเคร่ืองด่ืมสุขภาพที่เป็น
ทางเลือกอีกเคร่ืองด่ืมหน่ึงส าหรับ
ผู้บริโภค  โดยในเบื้องต้นได้
เปรียบเทียบองค์ประกอบทาง
กายภาพและคุณค่าทางโภชนาการ
ของผลมะเก๋ียงสุกมะเกี๋ยงสายต้น
ใหม่ )LP-007(และมะเกี๋ยงสายต้น
ทั่วไป (LP-010) โดยพบว่ามะเก๋ียง
สายต้นใหม่น้ีมีขนาดเล็กกว่าและ
น้ าหนักน้อยกว่ามะเก๋ียงสายต้นเก่า
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
แต่สายต้นใหม่น้ีมีปริมาณเบต้า-แคโร
ทีนสูงมากถึง 727.55 หน่วย
สากล/100 กรัม ในขณะที่มะเก๋ียง
สายต้นทั่วไปมีเบต้า-แคโรทีนเพียง 

อุตสาหกรรม
เกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
422.20 หน่วยสากลต่อ 100 กรัม  ใน
ศึกษาสภาวะในการสกัดน้ ามะเก๋ียงที่
เหมาะสมโดยใช้เอนไซม์เพคติเนสร่วม
กับการใช้เคร่ืองสกัด พบว่าสภาวะที่
เหมาะสมในการสกัดได้แก่ การใช้ผล
มะเก๋ียง 1 ส่วนต่อน้ า 0.25  ส่วน 
ด้วยเอนไซม์เพคติเนสที่พีเอชเท่ากับ 

3.5 ควบคุมอุณหภูมิในการสกัดที่ 35 
องศาเซลเซียส โดยใช้ระยะเวลาใน

การสกัด 60 นาที  จะให้ปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ
ได้ปริมาณสูงที่สุด แล้วน ามาเข้า
เคร่ืองสกัด  2 ชนิด ได้แก่ เคร่ืองบีบ
อัดไ้ดรอลิคและเคร่ืองแยกเน้ือและ
กาก พบว่าการสกัดน้ ามะเกี๋ยงด้วย

การบีบอัดโดยใช้แรงอัดไ้ดรอลิก 
สามารถสกัดน้ ามะเก๋ียงและสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพออกมาในปริมาณ
มากกว่าการใช้เคร่ืองแยกเน้ือและกาก 
จากน้ันจึงท าการศึกษาอัตราส่วนที่
เหมาะสมของน้ าผึ้งและน้ าตาลฟรุค
โตสในน้ ามะเก๋ียงเข้มข้นที่ผ่านวิธีการ
ให้ความร้อนด้วยเคร่ืองไมโครเวฟแล้ว
น ามาปรุงรสด้วยน้ าผึ้งและน้ าตาลฟ
รุคโตส แล้วน าไปทดสอบทางประสาท
สัมผัสพบว่าผลการประเมินทาง
ประสาทสัมผัสแบบการจัดล าดับ
ความชอบจากผู้ทดสอบชิมพบว่าการ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
เติมน้ าผึ้งร้อยละ  1  และน้ าตาลฟลู
โตส ร้อยละ 15 ได้รับการจัดล าดับ
คะแนนสูงสุด  แล้วน าสูตรที่ดีที่สุดไป
ประเมินการยอมรับทางประสาท
สัมผัสด้วยสเกลความชอบ  9  

คะแนน  ) Nine-point  hedonic  
scale)   พบว่ าผู้ ทดสอบชิมให้
คะแนนความชอบ ในด้านสีอ ยู่
ในระดับชอบปานกลาง  ส าห รับ
คะแนนความชอบ ในด้านกลิ่ น  
รสชา ติ  เ น้ือสั มผั สและ
ความชอบโดยรวมอ ยู่ในระ ดับ
ชอบเล็ ก น้อย  

3 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากมะเก๋ียง เร่ือง 
การศึกษากระบวนการ
หมักไวน์มะเก๋ียงให้ได้สีที่
เหมาะสม 
 

  25,000 25,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1 ผลิตภัณฑ์ มะเก๋ียง (Cleistocalyx nervosum 
var. paniala) มีรงควัตถุสีแดงซึ่ง
เรียกว่าแอนโทไซยานินซ่ึงมีคุณสมบัติ
ในการต้านอนุมูลอิสระ นิยมน ามา
ผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ งานวิจัยน้ีจึง
น าผลมะเก๋ียงมาเป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตไวน์ผลไม้ ปัญหาทีพ่บจาก
กระบวนการหมักของไวน์ผลไม้ที่มี
แอนโธไซยานิน คือ ความเข้มของสี
แดงเป็นผลมาจากพารามิเตอร์การ
หมักหลายอย่าง เช่น เวลาในการหมัก  
อุณหภูมิ ปริมาณยีสต์ และค่าความ
เป็นกรดด่าง เป็นต้น วิธีการพื้นผิว
ตอบสนอง )RSM) เป็นเทคนิคทาง
สถิติที่ใช้ในการหาจุดที่เหมาะสม 
)optimization) ของตัวแปรที่มี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
ความสัมพันธ์กันในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาคร้ังน้ีคือการตรวจสอบหา
ความเข้มข้นที่เหมาะสมของปริมาณ 
น้ าตาล ยีสต์แห้ง และไดแอมโมเนียม
ฟอสเฟตที่จะรักษาสีของไวน์และ
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้มคีุณภาพสูงสุดใน
การหมักไวน์ผลไม้จากมะเก๋ียง 
ขั้นตอนการเตรียมน้ าหมัก เร่ิมจากน า
ผลมะเก๋ียงผสมกับน้ าสะอาดใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 1.5 จากน้ันท าการ
ตรวจสอบผลของพารามิเตอร์การ

หมักด้วยความเข้มข้นของน้ าตาลที่มี
แตกต่างกัน (15-25 องศาบริกซ์)  

ยีสต์แห้ง (Lalvin EC- 118 0.1-0.5 %
โดยมวลต่อปริมาตร) และได
แอมโมเนียมฟอสเฟต )0-0.1 % โดย
มวลต่อปริมาตร) ที่อุณหภูมิการหมัก
ที่ 25±2C จากผลการศึกษาพบว่า
ตัวอย่างในการหมักไวน์มะเกี๋ยงที่มี
คุณภาพของสไีวน์ที่ดีที่สุด คือตัวอย่าง
ที่ใช้น้ าตาลที่มีความเข้มข้น 21.64 
องศาบริกซ์, ยีสต์แห้ง) Lalvin EC –
118 (  เท่ากับ 0.28 % โดยมวลต่อ

ปริมาตร และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต
เท่ากับ 0.07 %โดยมวลต่อปริมาตร 
ภายใต้สภาวะการหมักที่เหมาะสม
ที่สุดน้ีพบว่ามีสารแอนโทไซยานิน
เท่ากับ 30.25 mg/l, ค่า a* (สีแดง)
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
เท่ากับ 49.74 , มีปริมาณแอลกอ้อล์ 

10.06  % โดยปริมาตร และ ปริมาณ
ของแขง็ที่ละลายได้ทั้งหมดเท่ากับ 

5.44 องศาบริกซ์ ที่ระยะเวลาในการ
หมักเป็นเวลา 10 วัน 

4 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากน้อยหน่าเครือเร่ือง 
คุณภาพของวัตถุดิบและ
ผลของกระบวนการสกัด
ต่อคุณภาพของน้ า
น้อยหน่าเครือ 

  50,000 50,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1 ผลิตภัณฑ์ น้อยหน่าเค รือ เป็นพืชอนุรักษ์ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เ น่ืองมาจากพระราชด า ริสมเ ด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่ม
โพลีฟีนอลอยู่ในปริมาณสูง จึงสนใจ
น ามา แปรรูปเป็นน าผลไม้เข้มข้นเพื่อ
สุขภาพ   ปัจจัยส าคัญที่สุดปัจจัยหน่ึง
ในการแปรรูปน้ าผลไม้ เข้มข้นคือ 
คุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการการ
ส กั ด น้ า ผ ล ไ ม้ ใ ห้ ไ ด้ ส า ร ที่ มี
คุณประโยชน์ออกมาจากเน้ือผลไม้
มากที่สุด จึงมีการศึกษาเบื้อง ต้น
เพื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ก ร ะ บว นก า รส ะกั ด ที่
เหมาะสมส าหรับการน าน้ าที่สะกัดได้
ไปผลิตน้ าน้อยหน่าเครือเข้มข้นที่มี
ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน  
โดยศึกษาลักษณะทางกายภาพและ
ทางเคมีของวัตถุดิบน้อยหน่าเครือ 
และความเข้มข้นที่ เหมาะสมของ
เอนไซม์ เพคติเนสที่ใช้ ในการสกัด 
ตลอดจนระยะเวลาที่เหมะสมในการ
ย่อยของเอนไซม์ แล้วจึงน ามาคั้นด้วย
โดยการบีบอัดเพื่อท าเป็นวัตถุดิบใน

อุมาพร อุประ 
และคณะ 
คณะวิศวกรรม
และ 
อุตสาหกรรม
เกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
การผลิตน้ าน้อยหน่าเครือต่อไป  จาก
การศึกษาพบว่าวัตถุดิบน้อยหน่าเครือ
มีน้ าหนักผลเฉลี่ยประมาณ 0.9-2.0 
กิ โลก รัม  ในห น่ึงผลจะมี ผล ย่อย

ประมาณ 50-80  ผล เมื่อดึงผลย่อย
ออกจากแกน จะสังเกตเห็นสีม่วงเข้ม
ที่ร่องเปลือกได้ชัดเจน ซึ่งเมื่อน าไป
วิเคราะห์จะพบปริมาณสารประกอบฟี
น อ ล ทั้ ง ห ม ด  808.64±10.94 
ไมโครกรัมต่อกรัมกรดแกลลิค ซึ่งถือ
ว่าสูงมาก และมีความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH ร้อยละ 

95.08  และความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP 8.49±0.64 

มิลลิโมลต่อกรัมเฟอรัสซัลเฟต      จาก
การศึกษาสภาวะการสกัดน้ าน้อยหน่า
เค รือ โดยศึกษาความเข้มข้นของ
เอนไซม์เพคติเนส ร่วมกับระยะเวลาที่
ใช้ในการสกัด พบว่าความเข้มข้นของ
เอนไซม์เพคติเนสต่ า  )0 .1  ppm (

ร่วมกับใช้ระยะเวลาในการสกัดต่ า (1 
ชั่วโมง  (จะได้ปริมาตรน้ าจากการสกัด
มากที่สุด แต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับทรีทเมนต์อ่ืน 
(p>0.05) การวัดความสามารถในการ
ต้านออกซิเดชันของผลิตภัณฑ์โดยวิธี 
DPPH ที่วัดความสามารถของสาร
ทดสอบในการก าจัดอนุมูลอิสระโดย
วิธีให้ไ้โดรเจนอะตอม และวิธี FRAP 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
ที่เป็นการวัดความสามารถในการจับ
กับ โลหะ จากการทดลองพบว่ า 
ความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
โดยวิธี DPPH ของทุกทรีทเมนต์ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (p>0.05) และที่ความเข้มข้น
ของเอนไซม์เพคติเนสต่ า  )0.1  ppm (
จ ะ มี ค ว า ม ส าม า ร ถ ใ น ก า ร ต้ า น
ออกซิเดชันโดยวิธี FRAP สูงสุด 

5 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากมะหลอด 

      ไม่ได้ด าเนินการ 
 

อุมาพร อุประ  
คณะวิศวกรรม
และ 
อุตสาหกรรม
เกษตร 

ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

6 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

6. การตรวจสอบความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
ของสุกรพื้นเมืองใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธี 
Random Amplified 
Polymorphic DNA 
(RAPD) 

  40,000 40,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

4 อ าเภอ   (จังหวัด 
ชม.) 

การตรวจสอบความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของสุกรพื้นเมืองในจังหวัด
เชียงใหม ่โดยใช้วิธี Random 
Amplified Polymorphic DNA 
(RAPD) จากตัวอย่างจ านวน  32
ตัวอย่าง ที่สุ่มเก็บได้จาก  4 อ าเภอ 

ได้แก่ อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่ริม 
อ าเภอฝาง และ อ าเภออมก๋อย ใน
การศึกษาท าการสกัดดีเอ็นเอจาก
เลือดตัวอย่าง และเพิ่มปริมาณดีเอ็น
เอโดยใช้ไพรเมอร์แบบสุ่ม ชนิด  11
พบว่ามีไพรเมอร์ 2 ชนิด คือ ไพร
 เมอร์OPE-035)  ’-CCAGATGCAC-
3’  (และไพรเมอร์  OPE- 14 )5 ’-
TGCGGCTGAG-3’ (ที่สามารถเพิ่ม

ชมัยพร นิธิ
กาจน์พานิช 
วาที คง
บรรทัด  
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หน้า 16 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
จ านวนดีเอ็นเอได้ และผลการท า 
RAPD-PCR ด้วยไพรเมอร์ทั้งสอง พบ
แถบดีเอ็นเอ 220 แถบ ที่มีขนาดอยู่
ในช่วง 800 – 3000 คู่เบส ซึ่ง
สามารถจ าแนกความแตกต่างของลาย
พิมพ์ดีเอ็นเอ )polymorphic band( 
ได้ และเมื่อน าไปวิเคราะห์การจัดกลุ่ม 
cluster analysis โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  SPSS version 17 
พบว่าสามารถจ าแนกสุกรพื้นเมืองใน
จังหวัดเชียงใหม่ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุ่มที่ 1 จ านวน 23 ตัวอย่าง 
ประกอบด้วย สุกรพื้นเมืองจาก 
อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอแม่ริม อ าเภอ
อมก๋อย และอ าเภอฝาง หมายเลข 11 
ส่วนกลุ่มที่ 2 จ านวน 9 ตัวอย่าง 
ประกอบด้วย สุกรพื้นเมืองจากอ าเภอ
ฝางเท่านั้น จากข้อมูลการศึกษาคร้ังน้ี
จะเป็นแนวทางน าไปสู่การอนุรักษ์
และประวัติทางพันธุกรรมของสุกร
พื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

7 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
แพร่ 

7. โครงการ การใช้
ประโยชน์จากผลมะเก๋ียง
เพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพ 
ยา และเคร่ืองส าอาง 

      ไม่มีข้อมูล 
 

รัฐพงศ์ ปก
แก้ว  
และคณะ 
ม. แม่โจ้-แพร่  

ไม่มีข้อมูล 

8 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระ

8. การปลูกทดสอบสาย
พันธุ์ผักหวานป่าในพื้นที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  25,000 25,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

 การปลูกทดสอบสายพันธุ์ผักหวานป่า
ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ

ผศ.ดร.วรรณา 
มังกิตะ และ
คณะ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
เกียรติ จ.
แพร่ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

เกียรติ จากการศึกษาเบื้องต้นพบว่า 
ผักหวานป่า (Melientha suavis 
Pierre.) เป็นไม้ท้องถิ่นในพื้นที่ เป็น
พืชที่ชุมชนนิยมบริโภค มีราคาแพงใน
ฤดูที่มีผลิต และ มีการเก็บเกินขีด
ความสามารถที่จะแพร่พันธุ์ตาม
ธรรมชาติได้ ประกอบกับจากการ
สังเกตในพื้นที่พบว่า ผักหวานป่า มี
การสืบพันธุ์ตามธรรมชาติได้น้อยมาก
ในพื้นที่ ถ้าไม่รีบหาทางแก้ไข หรือ
ปลูกฟื้นฟู ผักหวานป่าในธรรมชาติ
เหล่านี้จะเติบโตได้ไม่ทันต่อการเก็บ
เก่ียวผลผลิตของชุมชน ในการน้ีทาง
นักวิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟู จึงได้ท าการปลูก
ทดสอบสายพันธุ์ผักหวานป่า และ
สร้างแปลงสาธิตในบริเวณพื้นที่
อนุรักษ์ เพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์
ผักหวานป่าให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ 
ได้ท าการปลูกทดสอบผักหวานป่า 
โดยคัดเลือกไม้พี่เลี้ยง 4 ชนิด ได้แก่ 
ฝาง มะค่าโมง มะค่าแต้ และมะกล่ า
ต้น โดยปลูกทดสอบเมล็ดโดยตรง 
ตามแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ ได้แก่ แพร่ 
อุตรดิตถ์ และบุรีรัมย์ ปลูกเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2557 เก็บข้อมูลอัตราการ
งอก และการเจริญเติบโต ทุกๆ 15 
วัน จ านวน 8 คร้ัง และได้ท าการปลูก
ทดสอบผักหวานป่าโดยใช้เมล็ด

ม. แม่โจ้-แพร่  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
โดยตรงในป่าเต็งรังธรรมชาติ ในพื้นที่
แตกต่างกันทั้งสามพื้นที่ได้แก่ บนเขา 
กลางเขา และล่างเขา โดยวางแปลง 
ขนาด 1 x 1 เมตร จ านวนพื้นที่ละ 3 
แปลง ท าโดยการวางเมล็ดโดยตรง 
จ านวน 25 เมล็ดต่อแปลง ท าการ
ปลูกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ซ่ึง
ผลการศึกษาที่ได้ก าลังอยู่ในระหว่าง
การวิเคราะห์ และเขียนเพื่อจัดท าเป็น
รายงานฉบับสมบูรณ์ต่อไป 
 

9 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระ
เกียรติ จ.
แพร่ 

9. การกระจายพันธุ์ของ
ผักหวานป่า 

  25,000 25,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

 พื้นที่อนุรักษ์ป่าเต็งรังของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ เป็นพื้นที่ที่มีผักหวานป่าเป็น
พืชท้องถิ่น และพบการเจริญเติบโต
อยู่ค่อนข้างน้อย นอกจากน้ี พื้นที่
ดังกล่าวอยู่ติดกับแหล่งชุมชน ท าให้
ชาวบ้านเข้ามาเก็บผักหวานป่าใน
พื้นที่เกินขีดความสามารถที่จะแพร่
พันธุ์ตามธรรมชาติได้ ส่งผลให้เกิด
ความเสื่อมโทรมของผักหวานป่า จึง
จ าเป็นต้องศึกษาแนวทางการฟื้นฟู 
และการจัดการระบบนิเวศของ
ผักหวานป่า ซึ่งจ าเป็นต้องท าการ
ส ารวจและศึกษาการกระจายพันธุ์
ของผักหวานป่าในพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน 
โดยท าการส ารวจพื้นที่ 580 ไร่ 
(100%) พบว่าป่ามีสภาพเป็นป่าเต็ง

ธนากร ลัทธิ
สุวรรณ 
และคณะ 
ม. แม่โจ้ - 
แพร่ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
รังที่มีลักษณะที่ค่อนข้างแลง้  พบ
ผักหวานกระจายตัวอยู่เกือบทั่วทั้ง
พื้นที่ มีจ านวน 1,297 ต้น เฉลี่ย 2.24 
ต้นต่อไร่ เมื่อท าการวางแปลงศึกษา 3 
บริเวณ คือ ยอดเขา กลางเขา และตีน
เขา พบว่า ผักหวานป่าปรากฏ
หนาแน่นที่สุดในบริเวณตีนเขา จัดท า
แผนที่การกระจายพันธุ์ของผักหวาน
ป่าในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
และจากการศึกษาชีพลักษณ์ พบว่า
ช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน เป็นช่วงที่
ผักหวานมีการแตกยอดอ่อน ช่อดอก 
และติดเมล็ดอ่อน แต่เน่ืองจากมี
ชาวบ้านเข้าไปเก็บหาผักหวานป่าทุก
วัน ไม่เว้นแม้แต่ในแปลงวิจัย จึงท าให้
ข้อมูลที่ส าคัญดังกล่าวไม่สมบูรณ์ ท า
ให้ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
จ าเป็นต้องด าเนินการเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม ในส่วนของแนวทางการ
จัดการดูแลผักหวานป่าในพื้นที่ ควร
ท าการปลูกผักหวานป่าให้มปีริมาณ
เพิ่มมากขึ้น ในบริเวณที่มีลักษณะเชิง
นิเวศวิทยาที่เหมาะสม และเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยการให้
ความส าคัญกับการรักษาระดับ
อินทรียวัตถุให้สูงขึ้น โดยไม่ส่งผลให้
สังคมป่าเต็งรังเปลี่ยนเป็นสังคมป่า
ชนิดอ่ืน คือ การป้องกันไฟป่าอย่างถูก
วิธี ด้วยวิธีการชิงเผาช่วงต้นฤดูแล้ง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
รวมทั้งจ าเป็นต้องให้ความรู้กับ
ชาวบ้านเกี่ยวกับการเก็บผักหวานป่า 
การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์
พันธุกรรมผักหวานป่าอย่างย่ังยืนอีก
ทางหน่ึงด้วย 

  รวม  9  โครงการ 8 1 210,000 210,000      

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ 
1. ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม
สิ่งมีชีวิต มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ 

  50,000 50,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

 1. จัดท า website เพื่อเป็นศูนย์รวม
ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้
ด าเนินการในพื้นที่ทั้ง 3 ส่วน คือ ม.
แม่โจ้ เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ แพร่ และ ม.
แม่โจ้ ชุมพร 
2. ก าลังด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สวนจิตรลดาได้ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากทุกกิจกรรม เข้า
เก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลพันธุกรรม
พืช เพื่อการประเมินคุณค่าพันธุกรรม
และน าไปสู่การวางแผนและพัฒนา
พันธุ์พืชต่อไป 

นายสุระพล  
ริยะนา ศูนย์
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
ส านักงาน
อธิการบดี 

 

  รวม  1  โครงการ  1  50,000 50,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

1. งานอาสาสมัครปก
ปักรักษาพันธุกรรมพืช 

  - - - 10 คน/ หมู่บ้าน การสนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปัก
รักษาพันธุกรรมพืชในระดับหมู่บ้าน 
ด าเนินการโดยคณะท างานประชุม
หารือเพื่อให้เกิดมาตรการที่เป็น
รูปธรรมในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในพื้นที่โครงการ แต่เน่ืองจากพื้นที่
ด าเนินการเป็นลักษณะกึ่งป่าชุมชน มี
การเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าหลาย
ส่วน ทั้งการเก็บของป่าจาพวกพืชผัก 
สมุนไพร แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน
กรรมการหมู่บ้านที่คอยก ากับดูแล
หมู่บ้านโปงมีความตระหนักถึงคณุค่า
และประโยชน์ของป่ามากขึ้น หมู่บ้าน
ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเพราะเป็น
ป่าที่อยู่ใกล้ชุมชนและมีการดูแลเป็น
อย่างดี อีกทั้งชุมชนได้รับประโยชน์
ในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ดังน้ัน
ชาวบ้านในชุมชนจึงให้ความร่วมมือ
ในการใส่ใจดูแลพื้นป่าอย่างสม่ าเสมอ 

เยาวนิตย์ธารา
ฉาย 
คณะ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์และ
สิ่งแวดล้อม 
ทิพย์สุดาต้ัง
ตระกูล 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
สมใจปงหาญ 
ส านักฟาร์มฯ 

เป็น
โครงการ
ต่อเน่ืองที่
ด าเนินการ
มาแล้ว
ต้ังแต่ปี 
2553 
ปัจจุบัน
ชุมชน
สามารถ
ดูแลรักษา
ทรัพยากร
ได้เองเป็น
อย่างดี 

2 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

2. งานจัดท าเอกสาร
เผยแพร่ประจ าปี 

  40,000 40,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

 ก าลังด าเนินการรวบรวมต้นฉบับของ
งานวิจัยและงานบริการวิชาการในปี
ที่ผ่านมา เพื่อจัดพิมพ์รวมเล่มและ
เผยแพร่ต่อไป คาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 2557 
 

เยาวนิตย์ 
ธาราฉาย  
ทิพย์สุดา ต้ัง
ตระกูล 
วาที คง
บรรทัด 
(ทีมเลขานุการ
ฯ) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
3 มหาวิทยาลัย

แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

3. หนังสือรวบรวม
ผลงานเด่น 

  40,000 40,000 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

 ก าลังด าเนินการรวบรวมต้นฉบับของ
งานวิจัยเด่น เพื่อจัดพิมพ์เป็นเล่มและ
เผยแพร่ต่อไป คาดว่าจะสามารถ
ด าเนินการได้แล้วเสร็จภายในเดือน
ตุลาคม 2557 
 

เยาวนิตย์ 
ธาราฉาย  
ทิพย์สุดา ต้ัง
ตระกูล 
วาที คง
บรรทัด 
(ทีมเลขานุการ
ฯ) 

 

4 มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จ.
เชียงใหม ่

4. โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เร่ืองการ
จัดท าแผนแม่บทและ
โครงการวิจัยและ
บริการวิชาการภายใต้
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ฯ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  47,200 47,200 งบเหลือจ่ายงาน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1.แผนแม่บทที่ปรับปรุง
แล้ว 1 แผน (เชียงใหม่ 
แพร่ ชุมพร) 
2. โครงร่างงานวิจัย
และงานบริการวิชาการ 
ปี 59อย่างน้อย 9 เร่ือง 

1. ได้ด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการทั้ง 3 พื้นที่ คือ ที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แพร่  แม่โจ้ 
ชุมพร และแม่โจ้เชียงใหม่ เพื่อท า
ความเข้าใจกับทีมคณะท างานใน
ประเด็น 1) การจัดท าแผนแม่บท 2) 
โครงการวิจัยและบริการวิชาการ 3) 
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณ 
และ 4) การน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินงานปี 56-
57 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช ฯ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการ
ด าเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้เกิดผล
ลัพธ์ตามวัตถประสงค์ดังน้ี 
1) หน่วยงานได้มีการทบทวนและ
ปรับแผนแม่บทใน 2 ปี ที่เหลือให้
เป็นปัจจุบันและเป็นโครงการ 
กิจกรรมที่สามารถด าเนินงานได้ตาม
แผนได้ จึงได้แผนแมบ่ทโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2557) 1 แผน 

ทิพย์สุดา ต้ัง
ตระกูล 
เยาวนิตย์ 
ธาราฉาย  
วาที คง
บรรทัด 
(ทีมเลขานุการ
ฯ) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแมบ่ท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 
2. ได้โครงการวิจัยและโครงการ
บริการวิชาการในโครงการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่เสนอขอรับการ
สนับสนุน ปีงบประมาณ 2559 โดย
แยกเป็น 
2.1 โครงการวิจัย (1 แผนงานวิจัย  1 
โครงการวิจัย) จ านวนเงิน  
1,188,500 บาท 
2.2 โครงการบริการวิชาการ 14 
โครงการ จ านวนเงิน  2,823,204
บาท 
รวมงบประมาณทั้งหมดที่เสนอขอ 
3,961,704บาท 

  รวม  4  โครงการ 4  127,200 127,200      

 


