
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมโจ หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

การสำรวจ การ

อนุรักษ และศึกษา

พันธุกรรมของ

สาหรายสีน้ำตาล  

Sargassum 

  125,000 125,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนือง

มาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

2. เพ่ือการสำรวจ 

และอนุรักษสาหรายสี

น้ำตาล 

3. ศึกษาพันธุกรรม

ของสาหรายสีน้ำตาล  

Sargassum 

4.เพ่ือใหไดขอมูลดาน

ความหลากหลายทาง

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสำรวจ

สาหรายสีน้ำตาล 

ดำเนินการสำรวจเก็บรวบรวม

พันธุกรรมสาหรายสีน้ำตาล 

บริเวณหนาชายหาดละแม โดย

มีแนวทางการดำเนินกิจกรรม

สำรวจชนิดและปริมาณ

สาหรายสีน้ำตาลท่ีพัดขึ้นมา

บริเวณหนาชายหาด ในพ้ืนท่ี

เปาหมาย บริเวณรัศมี 20 

กิโลเมตร พบสาหรายสีน้ำตาล

ท่ีมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ี

มีความแตกตางกัน 7 ตัวอยาง 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเก็บ

รวบรวมและจัดเก็บพันธุกรรม

จุลินทรีย  

มัลลิกา จินดาซิงห F1A2 

F1A3 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมโจ หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ชีวภาพของสาหรายสี

น้ำตาล 

การเก็บรวบรวมพันธุกรรม

สาหรายสีน้ำตาล บริเวณหนา

ชายหาดละแม โดยมีแนวทาง

การศึกษาเพาะเลี้ยงและเก็บ

รวบรวมตอไป 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมศึกษา

ขอมูลทางดานสายพันธุ

สาหรายสีน้ำตาล  

 การศึกษาทางดานอนุกรมวิธาน

สัณฐานวิทยาและสายพันธุของ

สาหรายสีน้ำตาลในพ้ืนท่ี

ชายหาดละแม จังหวัดชุมพร

พบวา จากการเก็บตัวอยาง

และแยกความแตกตางทาง

สัณฐานวิทยาของสาหรายท่ีพบ

มีความใกลเคียงกันทาง

พันธุกรรม และผลจากการวิ

เคราหเคร่ืองหมายโมเลกุลจาก

การปรากฎของแถบดีเอ็นเอ

และการวิเคราะ dendrogram 

พบวาเปนสาหรายสายพันธุ

เดียวกัน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

การสำรวจความ

หลากหลายของหอย

สองฝา และแนวทาง

การจัดการ

ทรัพยากรบริเวณ

ชายหาดทะเลหนา

มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร อ.ละแม จ.

ชุมพร 

     1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. สำรวจการสำรวจ

ความหลากหลายของ

หอยสองฝาบริเวณ

ชายหาดทะเลหนา

มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร อ.ละแม จ.

ชุมพร 

พ้ืนท่ีศึกษา โดยเริ่มจากบริเวณ

ปากแมน้ำละแม (9°47'32.0"N 

99°08'27.1"E) จนถึง บริเวณ

รานอาหาร ครัวเจยา ซีฟูด 

(9°47'32.0"N 99°08'27.1"E) 

โดยเปนระยะทาง ประมาณ 

2.74 กิโลมตร ซ่ึงเปนบริเวณ

ชายหาดทะเลหนาแมโจ – 

ชุมพร โดยบริเวณท้ังหมดจะมี

ลักษณะเปนหาดทราย และ

บางสวนเปนบริเวณท่ีมีโคลน 

และทรายปนโคลนพบวาหอย

สองฝาท่ีพบมีท้ังหมด 4 วงค 

คือ Pharidae (หอยเสียบ), 

Veneridae (หอยตลับ), 

Arcidae (หอยแครง และ

หอยแครงบิด) และ 

Ostraeidae (หอยนางรม) โดย

จำนวนและชนิด ท่ีพบมากท่ีสุด

คือหอยเสียบและหอยตลับ 

นอกจากนี้ยังสามารถพบหอย

ฝาเดียว 2 ชนิดในวงค 

Strombidae (หอยชักตีน) 

นาตาลี อารใจเย็น  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

และ Babyloniidae (หอย

หวาน) จากการสำรวจพ้ืนท่ี

บริเวณชายหาดทะเลหนาแมโจ 

– ชุมพร มัความอุดมสมบูรณ

โดยมีหอยสองฝาเปนดัชนีชี้ให

ถึงความอุดมสมบูรณจากการ

สอบถามจากกลุมผูใช

ทรัพยากรบริเวณนี้ชี้ใหเห็นวา

ความอุดมสมบูรณนั้นลดลงจาก

อดีต 

3 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการสำรวจ

ความหลากหลาย

ของชนิดปลาทะเลท่ี

มีความสำคัญทาง

เศรษฐกิจ บริเวณ

แนวปะการังน้ำตื้น 

(หินละแม) 

มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร 

  110,000 110,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือสำรวจ 

รวบรวม และเก็บ

รักษาปลาทะเล

เศรษฐกิจในบริเวณ

แนวปะการังน้ำตื้น 

การสำรวจความหลากหลาย

ของชนิดปลาทะเลท่ีมี

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ

บริเวณแนวปะการังน้ำตื้น (หิน

ละแม) ดานหนามหาวิทยาลัย

แมโจ-ชุมพร หางจากชายฝง 

1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ี

มากกวา 107 ไร อยูนอกเขต

อุทยานแหงชาติหมูเกาะชุมพร 

มีวัตถุประสงคเพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช ในสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

วีรชัย  เพชรสุทธิ์  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

(หินละแม) 

มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร 

บรมราชกุมาร ีและเพ่ือสำรวจ

รวบรวมความหลากหลายของ

ชนิดปลาทะเล ระหวางเดือน

กรกฎาคม ถึงกันยายน 2563 

โดยวิธี Visual Census 

Technique (English et al., 

1997) บนแนวสำรวจใตน้ำ

แบบ belt transect โดย

กำหนดจุดสำรวจจำนวน 7 

สถานี จากการสำรวจพบปลา

ในแนวปะการังรวม 17 

ครอบครัว 34 ชนิด ปลาท่ีพบ

บอยคือ ปลาสลิดหินแขก 

(Siganus javus), ปลาสลิดหิน

บั้งหางมน (Abudefduf 

bengalensis), ปลาสลิดหิน 

(Chromis weberi), ปลา

กระรอกแดง (Sargocentron 

rubrum), ปลาขาวเมาน้ำลึก 

(Myripristis hexagona), และ

ปลาทรายขาวหลังขาว 

(Scolopsis ciliata) เปนตน 

กลุมปลาท่ีใชเปนดัชนีชนิดเดน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

คือ ปลาผีเสื้อนกกระจิบ 

(Chelmon rostratus) และ

ปลาผีเสื้อแปดขีด 

(Chaetodon octofasciatus) 

ในขณะท่ีปลาเศรษฐกิจท่ีเปน

ชนิดเดนคือ ปลากะรังแถบ

น้ำตาล (Cephalopholis 

boenak), ปลากะรังดอกแดง 

(Epinephelus coioides), 

ปลากะรังทองกำปน 

(Cephalopholis formosa), 

ปลาเกาดอกหางตัด 

(Epinephelus areolatus), 

ปลากะพงขางปาน (Lutjanus 

russellii) และปลากะพงเหลือง 

(Lutjanus lutjanus) สวน

ปลาท่ีพบเปนฝูงคือ ปลาสลิด

หินแขก (Siganus javus) และ

ปลาสลิดหินบัง้หางมน 

(Abudefduf bengalensis) 

ปลาท่ีพบอาศัยอยูเด่ียวบริเวณ

ผืนทรายระหวางกองหินหรือ

ปะการังคือ ปลากระเบนจุดฟา 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

(Neotrygon kuhlii) สวนปลา

ท่ีพบอาศัยและหากินเปนฝูง

บริเวณผืนทรายระหวางกองหิน

คือ ปลาแพะลายดาง 

(Upeneus tragula) ปลาท่ี

อาศัยอยูและกัดกินปะการังคือ 

ปลานกขุนทองเขียวพระอินทร 

(Thalassoma lunare) และ

ปลานกแกว (Scarus 

rivulatus) และปลาท่ีวายวน

อยูเหนือแนวปะการัง คือปลา

สีกุนขางเหลือง (Selaroides 

leptolepis) ผลการตรวจวัด

คุณภาพน้ำบางประการทาง

เคมีและฟสิกสบริเวณแนวกอง

หินละแม (กรังแหง) พบวา

ความลึกของน้ำทะเล อยู

ระหวาง 0.5 – 4 เมตร 

อุณหภูมิของน้ำทะเล อยู

ระหวาง 28 - 32 องศา

เซลเซียส ความเค็มของน้ำ

ทะเล อยูระหวาง 27 – 32 

ppt (สวนในพันสวน) ความ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โปรงใสของน้ำทะเล เฉลี่ย 2.5 

เมตร ปริมาณออกซิเจนท่ี

ละลายในน้ำทะเล (DO) อยู

ระหวาง 8.25 - 9.35 มิลลิกรัม

ตอลิตร ความเปนกรด-ดางของ

น้ำทะเล (pH) อยูระหวาง 8.3 

- 8.58 

4 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการการสำรวจ

ปริมาณและการ

แพรกระจายของ

หอยมือเสือบริเวณ

แนวปะการังน้ำตื้น 

(หินละแม) 

มหาวิทยาลัยแมโจ – 

ชุมพร 

  100,000 100,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

 

 

 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือสำรวจชนิดและ

ปริมาณของหอย

มือเสือบริเวณแนว

ปะการังกองหินละแม 

มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร 

การสำรวจหอยมือเสือ และ

สถานภาพแวดลอมบริเวณแนว

ปะการังพ้ืนท่ีอำเภอละแม 

บริเวณกองหินละแม (กรังแหง) 

โดยในการสำรวจแนวกองหิน 

และการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

บริเวณพ้ืนท่ีสำรวจนั้น คณะ

สำรวจจะวิเคราะหคุณสมบัติ

บางประการเทานั้น โดยผล

การศึกษา  พบวา บริเวณหิน

ละแม (กรังแหง)  UTM wgs 

84 47 P 519005E 

1081784N  ซ่ึงอยูหางจาก ฝง 

0.81 ไมลทะเล สภาพท่ัวไป

บริเวณแนวหิน มีสภาพเปน

แนวหินราบท่ีมีขนาดพ้ืนท่ี 

ชาญวิทย  

ขุนทองจันทร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือศึกษาขนาด

ของพ้ืนท่ีบริเวณ

สำรวจหอยมือเสือ 

ประมาณ  48 ไร  โดยปะการัง 

เดนท่ีพบสวนใหญ เปน

ปะการังโชด (Porites spp.)  

ปะการังลายดอกไม(Pavona 

spp.) และปะการังชองเหลี่ยม 

(Favites spp.) และยังมี

สาหรายขึ้นปกคลุมแนวหินหรือ

บริเวณเศษซากปะการังท่ีตายมี

จำนวนมาก  

ผลการศึกษาคุณภาพ

บางประการของน้ำทางเคมี – 

ฟสิกสบริเวณแนวกองหินละแม

(กรังแหง) พบวา 

• คาความลึกของน้ำทะเล 

อยูระหวาง 0.5 – 4 เมตร 

• คาของอุณหภูมิของน้ำ

ทะเล ประมาณ 31.70 

องศาเซลเซีย 

• คาความเค็มของน้ำทะเล 

ประมาณ 27 ppt (สวนใน

พันสวน) 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

• คาความโปรงใสของน้ำ

ทะเล เฉลี่ยประมาณ 2.5 

เมตร 

• คาออกซิเจนละลายน้ำ

ทะเล (DO) มีคาประมาณ 

9.35 มิลลิกรัมตอลิตร 

• คาความเปนกรด-ดางของ

น้ำ(PH) มีคาประมาณ 

8.58  

      ผลการสำรวจ

หอยมือเสือบริเวณแนวกองหิน

ละแม (กรังแหง)  พบจำนวน

หอยมือเสือชนิด หอยมือเสือ

เล็บยาว หรือ หอยมือเสือเกล็ด 

(Tridacna squamosa) 

จำนวน 9 ตัว  มีขนาดความ

ยาวเฉลี่ยประมาณ 21.11 ± 

3.25 เซนติเมตร และไมพบ

หอยมือเสือชนิดอ่ืนบริเวณแนว

หินนี้ และในการสอบถาม

ชาวบานพบวา บริเวณกองหิน

ละแมเปนบริเวณท่ีมีระดับน้ำท่ี
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ต้ืน จนทำใหหอยมือเสือโผลพน

น้ำและเกิดการตาย จนทำให

ลดจำนวนนอยลง ซ่ึงรวมไปถึง

ยังมีการลักลอบจับหอยมือเสือ

เพ่ือการคาในบริเวณนี้อยู อาจ

ทำใหหอยมือเสือในบริเวณนี้ลด

นอยลงเชนกัน 

5 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

การใชภูมิปญญา

ทองถิ่นในการ

อนุรักษทรัพยากร

ชีวภาพชายฝงทะเล

มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร 

  75,200 75,200 สำนกั 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาและ

สำรวจองคความรูและ

ภูมิปญญาทองถิ่นใน

การอนุรักษทรัพยากร

ชีวภาพชายฝงทะเล 

มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร 

ผลการศึกษา อำเภอละแมเปน

เมืองเกษตรกรรม และเปน

ชุมชนขนาดเล็กประชาชนสวน

ใหญประกอบอาชีพเกษตรกร 

ทำสวน ทำไร เชน ปลูก

ยางพารา ปาลมนำ้มัน และ

ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบาน

ตามแนวชายฝงทะเล ภูมิ

ปญญาทองถิ่นในการอนุรักษ

ทรัพยากรชีวภาพชายฝงทะเล

เกิดจากการนำความรูท่ีสืบทอด

กันมาจากรุนหนึ่งไปสูอีกรุน

หนึ่งในการรักษาทรัพยากรท่ี

ตนเองใชดำรงชีวิตประกอบ

อาชีพ โดยเฉพาะการสราง

จิตสำนึก การมีสวนรวมในการ

อาจารย ดร. 

เชษฐ ใจเพชร 

F1A2 

F2A5 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือจัดทำ

ฐานขอมูลภูมิปญญา

ทองถิ่นในการอนุรักษ

ทรัพยากรชีวภาพ

ชายฝงทะเล 

มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร 

อนุรักษทรัพยากรในทองทะเล

ใหมีจำนวนมากขึ้น เชน การ

เพาะเลี้ยงไขหมึก การทำ

ธนาคารปูมา เปนตน ซ่ึงถือได

วาเปนการจัดการทรัพยากร

ชายฝงทะเลใหสมบูรณขึ้น อีก

ท้ังยังสรางเครื่องมือในการ

ประกอบอาชีพจากวัตถุตาม

ธรรมชาติบวกกับการดัดแปลง

อุปกรณใหมีความเหมาะสมใน

การจับสัตวน้ำ เชน การนำ

เปลือกหอยมาทำเปนท่ีจับหมึก

สาย และการนำไมไผมาทำสุม

เปนท่ีจับปลาแลวสรางลายอัต

ลักษณเฉพาะตัวท่ีเรียกวา 

“ลายนกปลาว” และในสวน

การรักษาอนุรักษวิถีชีวิตดังเดิม

มีการรื้อฟนภูมิปญญาในดาน

การทำเรือใบโบราณเพ่ือ

สงเสริมใหคนรุนหลังไดรูจัก

วิธีการในการตอเรือใบสืบตอไป 

หนวยงานภาครัฐควรมีการ

สงเสริม ใหความรู และ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สนับสนุนในการจัดกิจกรรม

การอนุรักษทรัพยากร 

  รวม 5 โครงการ   410,200 410,200      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการเลี้ยงชันโรง

และผึ้งโพรงไทยใน

ปาเสม็ดขาวเพ่ือการ

อนุรักษและแปรรูป

ผลิตภัณฑจากน้ำผึ้ง 

  100,000 100,000 สำนัก

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือการอนุรักษ

ชันโรงและผึ้งโพรงไทย

ในปาเสม็ด 

3. เพ่ือการแปรรูป

ผลิตภัณฑน้ำผึ้งชนัโรง

และนำ้ผึ้งโพรงไทยจาก

ตนเสม็ด 

         ชันโรง หรือ ผึ้งจิ๋ว เปน

ผึ้งท่ีไมมีเหล็กใน (stingless 

bee) ในประเทศไทยพบ 32 

ชนิด ภาคใตเรียก แมลงอุง เปน

แมลงท่ีมีความสำคัญตอระบบ

นิเวศอยางมาก ลักษณะเดนของ

ชันโรงคือการเก็บเกสร เปน

แมลงผสมเกสรประจำถ่ินและ

หากินประจำท่ี ขอดีคือไมมีนิสัย

เลือกชอบ มักเก็บเล็กผสมนอย

ไมรังเกียจดอกไมท่ีผึ้งชนิดอ่ืนลง

ตอมแลว มีรัศมีหากินคงท่ีบิน

หาอาหารในระยะไมเกิน 300 

เมตร จากรัง มีหนวดไวคนหา

แหลงอาหารไดอยางแมนยำ

และใชหนวดวัดสภาพอากาศได 

เชน อุณหภูมิ ความชื้น กลิ่น

ของสารเคมีในระดับอะตอม 

ชันโรง มี 3 วรรณะ 

เชนเดียวกันกับผึ้ง คือ วรรณะ

ชันโรงนางพญา วรรณะชันโรง

ตัวผู และวรรณะ 

วาท่ีรอยตรีขจร

รักษ พูพัฒนศิลป 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ชันโรงงาน 

          ชันโรงท่ีเลี้ยงบริเวณปา

เสม็ดภายในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในความรับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร คือ 

ชันโรงพันธุขนเงิน 

(Tetragonula pegdeni 

Schwarz) ชันโรงมีวงจรชีวิต

เชนเดียวกับผึ้ง คือไข หนอน 

ดักแด และตัวเต็มวัย ผล

การศึกษาการวางไขของชันโรง

นางพญาต้ังแตระยะไข (วางไข) 

ถึงระยะตัวเต็มวัย (ออกจากไข) 

พบวาใชเวลาจำนวน 52 วัน 

ดานความสมบูรณของรังพบวา

ภายในระยะเวลา 1 ป สามารถ

ขยายพันธุเพ่ิมขึ้น2-3 รัง โดย

วิธีการแยกขยายลงกลองเลี้ยง 

ซ่ึงแยกเอาไขออน ไขแก ถวย

น้ำผึ้ง ถวยเกสร และชัน หรือ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พรอพอลิส (propolis) ตลอดจน

ผึ้งงานและผึง้ตัวผู อยางไรก็ดีได

ใชไขชันโรงนางพญาจากแหลง

พันธุกรรมตางถิ่นเพ่ือปองกันการ

ผสมเลือดชิด   

2 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการรวบรวม

และอนุรักษผัก

พ้ืนบาน (ผักกับลาบ) 

ภาคเหนือ 

  100,000 100,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

2 เพ่ือสำรวจ เก็บ

รวบรวมพันธุกรรมผัก

พ้ืนบาน (ผักกับลาบ) 

และพัฒนาเปนแหลง

รวบรวมอนุรักษผัก

พ้ืนบาน (ผักกับลาบ) 

ของภาคเหนือ 

3 เพ่ือเปนแหลง

รวบรวมอนุรักษ เรียนรู

ภูมิปญญาผักพ้ืนบาน 

จากการดำเนินการสำรวจและ

รวบรวมผักพ้ืนบานเพ่ือนำไป

ปลูก รักษา และขยายพันธุ 

ท้ังหมดจำนวน 25 ชนิด ไดแก 

ดีปลากั้ง ย่ีหรา คาวตอง ยอด

มะตูม หอมดวนหลวง ผักชี 

เล็บครุฑ เพลี้ยฟาน มันปู ผักชี

ฝรั่ง ยอดสะเดา ยอดมะกอกปา 

ยอดโกสน ลิ้นฟาหรือเพกา 

ผักไผ ผักแปม สะระแหน 

อนออ โปรงฟา ผักบั้ง ยอด

มะยม ใบบัวบก ผักแขยง 

มะแวงขม ขม้ินขาว และดีปลี 

ไดทำการรวบรวมจากแหลงตาง 

ๆ และทำการขยายพันธุชนิดละ 

20 กระถาง และพืชบางชนิด 

เชน คาวตอง สะระแน และ

วัชรินทร 

จันทวรรณ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมโจ หนา 17 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

(ผักกับลาบ) สำหรับ

การบริการวิชาการแก

ชุมชนใกลเคียง และผูท่ี

สนใจ 

ผักไผ ทำการขยายพันธุโดยการ

ปกชำเพ่ือใหบริการแกผูท่ีสนใจ 

3 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการการ

รวบรวมพันธุมะนาว

พ้ืนเมือง 

  100,000 100,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือปลูกและดูแล

พันธุมะนาวพ้ืนเมืองท่ี

ไดทำการรวบรวมและ

ขยายพันธุใหมีปริมาณ

เพ่ิมมากขึ้น 

 3. เพ่ือศึกษาลักษณะ

ประจำพันธุของมะนาว

พ้ืนเมือง 

4. เพ่ือเปนศูนย

รวบรวมเรียนรู

พันธุกรรมมะนาว และ

1. การรวบรวมพันธุมะนาว

พ้ืนเมือง 

          จากการรวบรวมพันธุ

มะนาวพ้ืนเมืองจากแหลงตาง ๆ 

ในภาคเหนือ สามารถรวบรวม

พันธุมะนาวไดท้ังหมด จำนวน 

10 พันธุ ดังนี้1. มะนาวพ้ินเมือง

บานโฮง-1 หมู 15 ต.บานโฮง 

อ.บานโฮง จ.ลำพูน 

2. มะนาวพ้ินเมืองบานโฮง-2 

หมู 15 ต.บานโฮง อ.บานโฮง จ.

ลำพูน 

3. มะนาวพ้ืนเมืองหนองหาร-1 

หมู 7  

ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.

เชียงใหม 

4. มะนาวพ้ืนเมืองหนองหาร-2 

หมู 4  

จันทรเพ็ญ สะระ  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ศึกษาวิจัยและ

พัฒนาการใชประโยชน

พันธุกรรมในดานการ

ปรับปรุงพันธุ 

ต.หนองหาร อ.สนัทราย จ.

เชียงใหม 

5. มะนาวพ้ืนเมืองแมออน ต.

แมทา อ.แมออน จ.เชียงใหม 

6. มะนาวพ้ืนเมืองปาไผ  ต.ปา

ไผ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

7. มะนาวไทยพ้ืนเมืองสุโขทัย   

ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.

สุโขทัย 

8. มะนาวพ้ืนเมืองอุตรดิถ  ต.วัง

กะพ้ี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 

9. มะนาวพ้ืนเมืองแมฮองสอน 

บานซ่ือม่ือนอย ต.แมคะตวน อ.

สบเมย จ.แมฮองสอน 

10. มะนาวพ้ืนเมืองแมฮองสอน 

อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน 

2. การปลูกและดูแลมะนาว

พ้ืนเมือง 

 ทำปลูกมะนาว

พ้ืนเมืองท่ีสามารถรวบรวมไวได

ลงในแปลงรวบรวมพันธุ ได

จำนวนพันธุละ 2 ตน ดังนี้ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. การขยายพันธุมะนาว

พ้ืนเมือง 

 ทำการขยายพันธุ

มะนาวพ้ืนเมืองดวยวิธีการเสียบ

ยอดพันธุละ 30 ตน ไดจำนวน 

300 ตน  

4. การบริการองคความรูใหแก

ผูที่สนใจ 

 - เนื่องจาก

สถานการณโควิด 19 ไดแพร

ระบาด จึงไมสามารถออกไป

บริการพันธุไมผลใหแกบุคคลท่ี

สนใจภายนอกมหาวิทยาลัยได 

จึงบริการองคความรูการเรื่อง

พันธุมะนาวและการขยายพันธุ

ใหแกนักศึกษาสาขาพืชผัก 

จำนวน 58 คน ในวันท่ี 19 

มิถุนายน 2563 

4 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

การรวบรวมและ

ขยายพันธุกลวยไม

ไทย โดยเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

  100,000 100,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนือง

มาจากพระราชดำริ

กลวยไมไทยหลายชนิดสามารถ

นำมาใชในการทำเปนชาเพ่ือ

สุขภาพและใชในทำเปนยา  ทำ

ใหมีการนำกลวยไมออกมาจาก

ปา ซ่ึงเปนตนเหตุในการทำลาย

ดร.จุฑามาศ พิลาดี  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เพ่ือการอนุรักษและ

ใชเปนยา 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

2. เพ่ือเปนแหลง

รวบรวมกลวยไม

สมุนไพรและกลวยไมท่ี

สามารถนำไปใช

ประโยชนทางยา 

3. เพ่ือเปนการปลูก

จิตสำนึกใหคนมีความ

ต่ืนตัวดานการอนุรักษ

กลวยไมไทยพันธุแท 

4. เพ่ือเปนการเพ่ิม

ความรูการปลูกเลี้ยงท่ี

ถูกวิธีใหกับผูท่ีสนใจทำ

การปลูกเลี้ยง 

ทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือสงวน

ทรัพยากรธรรมชาติ  จึงไดมีการ

รวบรวมและขยายพันธุกลวยไม

ไทยท่ีนิยมนำมาใชในการทำชา

เพ่ือสุขภาพหรือทำยา  โดย

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

เพ่ือการอนุรักษและใชเปนยา  

เพ่ือเปนการลดการนำกลวยไม

ไทยออกมาจากปา ลดการ

ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ และ

เปนแหลงรวบรวมพันธุกลวยไม

สมุนไพรท่ีสามารถนำมาใชเปน

สมุนไพรและเปนยาได  โดย

โครงการมีการรวบรวมและ

ขยายพันธุกลวยไมไทยโดย

เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 5 

ชนิด ดังนี้ เพชรหึง 

(Grammatophyllum 

speciosum Blume.) เม่ียงกิ่ง

ดำ (Dendrobium 

gratiosissimun Rchb.f.) 

หวายตะมอย (Dendrobium 

crumenatum Sw.) เอ้ืองเกา
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

กิ่ว (Dendrobium nobile 

Lindl.) และเอ้ืองคำ 

(Dendrobium chrysotoxum 

Lindl.) เพ่ือการอนุรักษและ

นำไปใชประโยชนดานการใช

เปนสมุนไพรและยา   ตลอดจน

การนำไปใชในอุตสหากรรมดาน 

เวชสำอางคในอนาคตตอไป   

5 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

การอนุรักษ

พันธุกรรมและ

ขยายพันธุตนเสม็ด

แดง เพ่ือการใช

ประโยชนอยาง

ย่ังยืนของชุมชนใน

จังหวัดชุมพร 

  100,000 100,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพ่ือจัดทำแนวเขต

พ้ืนท่ีรักษาพันธุกรรม

ตนเสม็ดแดงในพ้ืนท่ีปา

อนุรักษฯของ

มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร อยางนอย 1 

แหง และขึ้นทะเบียน

1. กำหนดแนวเขตของพ้ืนที่

อนุรักษเสม็ดแดง และสำรวจ

ขึ้นทะเบียนตนพันธุเสม็ดแดง  

จากการสำรวจ พบวา  ปาเสม็ด

แดงท่ีพบในปาครอบคลุมใน

พ้ืนท่ี ประมาณ 19 ไร โดยปา

เสม็ดดังกลาวไมอยูในเขตพ้ืนท่ี

ปาอนุรักษพันธุกรรมพืชฯท่ีเปน

ปาอนุรักษตนเคี่ยม และอยูใน

คนละพ้ืนท่ีหรือโซนโดยมีคลอง

น้ำกั้นอยู และหางกับพ้ืนท่ีปา

เคี่ยมประมาณ 2 กม. คณะ

สำรวจฯ ไดสำรวจและติดปาย

รหัสตน พบวามีจำนวนตนเสม็ด

แดง 150 ตน อยางไรก็ตามยังมี

ดร.จิระศักด์ิ  วิชา

สวัสดิ์ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

รหัสตนพันธุเสม็ดแดงท่ี

พบในพ้ืนท่ีปาอนุรักษฯ    

3. เพ่ือศึกษาสูตร

อาหารเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือเสม็ดแดง  

4. เพ่ือศึกษาสูตร

ผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสม

ของเสม็ดแดง อยาง

นอย 1 ผลิตภัณฑ  

5. เพ่ือจัดทำเอกสาร

เผยแพรความรูเรื่อง

การอนุรักษพันธุเสม็ด

แดงในเขตจังหวัด

ชุมพร    

อีกหลายตนท่ียังไมไดเขาไปสุม

เก็บตัวอยางเนื่องจากปา

คอนขางรก (การเก็บขอมูล เก็บ

ขอมูลเฉพาะตนท่ีมีขนาดลำตน

เสนผานศูนยกลาง มากกวา 5 

ซม. ข้ึนไป) โดยสามารถแบงลำ

ตน ออกเปน 2 กลุม ไดแก กลุม

ลำตนแบบ M (multiple 

stem) หรือมีการแตกลำขนาด

ใหญ เม่ือวัดท่ีระดับต่ำกวา 

DBH และกลุมลำตนแบบ S 

หรือตนท่ีมีลำตนเด่ียว (single 

stem) จากการสุมตัวอยางตน

เสม็ดแดงเพ่ือเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี

ปาอนุรักษฯ จำนวน 62 ตน 

พบวา จำนวนตนเสม็ดแดงมี

คาเฉลี่ยเสนผานศูนยกลางลำ

ตน เทากับ  21.7 ซม. มีความ

ยาวเสนรอบวงเฉลี่ย 55.6 ซม. 

ลักษณะการเติบโตของลำตน 

แบงได 2 กลุม ไดแก ลำตนกลุม 

M (multiple stem) มี 12 ตน 

คิดเปน 19 % และลำตนแบบ S 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

หรือลำตนเดี่ยว (single stem) 

มี 50 ตน คิดเปน  81 % ของ

จำนวนตนท้ังหมด สำหรับขนาด

ลำตนแบงตามขนาดเสนผาน

ศูนยกลางได 4 กลุม คือ 1. ตน

ขนาดเล็ก เสนผานศนูยกลาง 5-

10 ซม. เทากับ 5% 2. ตน

ขนาดกลาง มีเสนผานศูนยกลาง 

11-20 ซม. คิดเปน 50% 3. ตน

ขนาดใหญ มีเสนผานศูนยกลาง 

21-30 ซม.คิดเปน 26% 4. ตน

ขนาดใหญมาก เสนผาน

ศูนยกลางลำตนต้ังแต 31 ซม. 

ขึ้นไป เทากับ 19.4% 

2. ศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อตนเสม็ดแดงและ

ขยายพันธุในสภาพปลอดเชื้อ  

 จากการทดลอง ศึกษาสูตร

อาหารท่ีเหมาะสมตอการชักนำ

ใหเกิดแคลลัส โดยเพาะเลี้ยง

ชิ้นสวนตายอดดวยอาหารแข็ง 

จำนวน 2 สูตร เปนเวลา 80 วัน 

พบวา สูตรอาหารเพาะเลี้ยง
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เนื้อเย่ือท่ีเหมาะสมในการชักนำ

ใหเกิดแคลลัส ไดแก สูตร MS 

(1962) ดัดแปลงท่ีเติม BAP 4 

มก./ล. รวมกับ NAA 1 มก./ล. 

ทำใหเกิดแคลลัส เทากับ 75 

เปอรเซ็นตของชิ้นสวนท่ี

เพาะเลี้ยง สวนสูตร MS ท่ีไม

เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต

ทุกชิ้นสวนไมสามารถชักนำให

เกิดแคลลัสได สำหรับในเรื่อง

ขนาดแคลลัสนั้น สูตร MS 

ดัดแปลงท่ีเติม BAP 4 มก./ล. 

รวมกับ NAA 1 มก./ล. ทำใหมี

ขนาดเสนผานศูนยกลางแคลลัส 

เฉลี่ย 0.97 ซม. ซ่ึงเปนแคลลัส

ชนิดแนน (compact callus)  

3. ศึกษาสูตร/วิธีทำผลิตภัณฑ

ที่มีสวนผสมของเสม็ดแดง 

อยางนอย 1 รายการ 

จากการท่ีนักศึกษา ชั้นปท่ี 3 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

ไดทดลองและเก็บขอมูล 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เชิงลึกโดยการชิมผลิตภัณฑชา 

และใหคะแนน จำนวน 5 ราย 

พบวา สูตรท่ีไดคะแนนสูงท่ีสุด 

ไดแก สูตรท่ี 4 เสม็ดแดง + ใบ

มันปู + ใบเตยหอม นอกจากนี้ 

ไดทดลองนำไปใหประชาชน

ท่ัวไป นักทองเท่ียวในแหลง

ทองเท่ียวชุมชน 3 แหง ได

ทดลองชิม ไดแก ตลาดปากน้ำ

หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 

ตลาดเดอะโพลเพล อ.หลังสวน 

จ.ชุมพร และตลาดใตเคี่ยม อ.

ละแม จ.ชุมพร พบวา  ระดับ

ความพึงพอใจในภาพรวมของ

กิจกรรมภายใตโครงการนี้ เก็บ

ขอมูล 75 คน และสงคืน

แบบสอบถาม 47 คน ไดผลดังนี้  

ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด = 

19 คน คิดเปน 40.4 เปอรเซ็นต  

ระดับความพึงพอใจมาก 17 คน 

คิดเปน 36.2 

ระดับความพึงพอใจปานกลาง 7 

คน คิดเปน 14.9 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ระดับความพึงพอใจนอย 4 คน 

คิดเปน 8.5 

ดังนั้น ความพึงพอใจอยูในระดับ

พึงพอใจมากและมากท่ีสุด รวม 

76.6 เปอรเซ็นต 

ผลการยอมรับและความพึง

พอใจตอชาเสม็ดแดง สูตรท่ี 4  

ไดรับการยอมรับคอนขางดี ผู

ชิมชอบรสชาติเพราะชามีความ

หอม รสชาติดี กลมกลอม 

ผูบริโภคไมชอบน้ำตาล ซ่ึงชานี้

จึงตอบโจทยผูบริโภคได

เนื่องจากไมใสน้ำตาล และไมมี

คาเฟอีน 

คำแนะนำ และขอเสนอแนะใน

การพัฒนาผลิตภัณฑชาเสม็ด

แดง   

1.ควรบรรจุใสซองชาสำหรับชง

พรอมด่ืม   

2.รสชาควรมีรสเขมขนมากขึ้น

กวานี้ 

3.ควรทำผลิตภัณฑชาเสม็ดแดง

ออกวางจำหนาย    
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4.ควรบรรจุซองเล็ก สำหรับแบง

ดื่มในแตละครั้ง 

5.อยากใหมาออกบูทวาง

จำหนายผลิตภัณฑ ท่ีตลาดใต

เคี่ยม อ.ละแม จ.ชุมพร 

ผลการวิเคราะหคุณคาทาง

โภชนาการของตัวอยางใบเสม็ด

แดงและเปลือกเสม็ดแดง ซ่ึง

เปนตัวอยางบดแหง พบวา 

เปลือกเสม็ดแดง ใหสารโปรตีน

ในปริมาณคอนขางสูง เฉลี่ย 

3.05 กรัม/100 กรัม  

(ไนโตรเจน ปริมาณ 19.06 

กรัม/100 กรัม)  สำหรับท้ังสอง

สวน ไดแก เปลือกแบบบดแหง

ผสมกับใบท่ีอบแหงของเสม็ด

แดง มีปริมาณโปรตีน เฉลี่ย 

5.01 กรัม/100 กรัม (หรือ 

ไนโตรเจน 31.31 กรัม/100 

กรัม) (ไดสงตัวอยางเสม็ดแดงไป

วิเคราะหคุณคาโภชนาการท่ี

สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ศาลายา จ.นครปฐม) สำหรับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลคุณคา

โภชนาการของตัวอยางเสม็ด

แดงชนิดบดแหงนั้น สามารถใช

ในการบริโภค นอกจากใชเปน

ผักแลว ยังสามารถประยุกตใช

ทำผลิตภัณฑชาเสม็ดแดงหรื

อชาสมุนไพรเพ่ือสุขภาพท่ีให

สารโปรตีนในระดับสูง

พอสมควรเม่ือเทียบกับผัก

พ้ืนเมืองบางชนิด เชน ใบเสม็ด

แดงผสมกับเปลือกแหง มี

โปรตีนสูงกวาใบชา, ใบชะมวง 

และ ผักโขม (ใบชา มีโปรตีน 

0.02-0.22 กรัม ใบชะมวง มี

โปรตีน 1.9 กรัม/100 กรัม 

สวนผักโขมมีโปรตีน 2.9 กรัม/

100 กรัม

(https://www.thaihealth.or.

th/) นอกจากนี้ ใบเสม็ดแดง 

100 กรัม ใหโปรตีนมากกวาชา

นมไขมุก 1 แกว ซ่ึงใหโปรตีน

เพียง 0.4-2 กรัม/1 แกว 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

(https://www.bangkokbizn

ews. 

com/news/detail/845143)    

ใบออนของเสม็ดแดงจึงเหมาะท่ี

จะนำมาใชทำเปนผลิตภัณฑชา

ได โดยชาเสม็ดแดงนี้ปราศจาก

สารคาเฟอีน เพราะไมมี

สวนผสมของใบชา จึงเหมาะ

สำหรับผูสูงอายุท่ีตองดูแลรักษา

สุขภาพ หรือผูปวยท่ีไมสามารถ

ดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีคาเฟอีนได ท้ังนี้ 

ผงชา (ไมหวาน) มีโปรตีน 0.02 

กรัม/100 กรัม ชาชงพรอมดื่ม 

(ไมหวาน) มีโปรตีน 0.22 กรัม/

100 กรัม 

(http://www.dietandfitness

today.com/tea-nutrition-

facts.php)  ท้ังนี้ ชาวบานใน

เขตจังหวัดชุมพรนิยมนำยอด

เสม็ดแดงมารับประทานเปนผัก

เคียง เชน รับประทานกบั

ขนมจีนน้ำยาใต หรือน้ำพริก

กะป ดังนั้น จึงเปนผักท่ีควร
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สงเสริมใหมีการปลูกเลี้ยงไวใน

ครัวเรือนเนื่องจากมีคุณคาทาง

โภชนาการโดยเฉพาะใบเสม็ด

แดงมีปริมาณโปรตีนในระดับสูง

กวาผักพ้ืนเมืองหลายชนิดดังท่ี

ไดกลาวมาแลว อยางไรก็ตาม 

การทำผลิตภัณฑดานอาหาร

ควรมีการฆาเชื้อโรคโดยใชแสงยู

วี และคำนึงถึงความปลอดภัย

ทางอาหารและยา และควรขอ

มาตรฐานอาหารและยา (อย.) 

ดวย หากเกษตรกรตองการตอ

ยอดองคความรูไปในเชิงธุรกิจ

ในอนาคต   

4. จัดทำเอกสารเผยแพร เรื่อง 

การอนุรักษพันธุกรรมเสม็ด

แดงในจังหวัดชุมพร และ

กิจกรรมบริการวิชาการโดย

บูรณาการรวมกับการเรียนการ

สอน        

 4.1 ไดรวมนำเสนอผลงาน

โปสเตอร ในการประชุมวิชาการ

นำเสนอผลงานโครงการอนุรักษ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยแมโจ 

(อพ.สธ.-มจ.) วันพุธท่ี 2 

กันยายน พ.ศ. 2563 ณ หอง

ขาวหอมแดง อาคารเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม

โจ  

4.2 ไดจัดทำเอกสาร/สื่อ

เผยแพร ใน 2 รูปแบบ ไดแก 1.

แผนพับ 2.โรลอัพ 

 

6 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการการ

ขยายพันธุและการ

พัฒนาโทะอยาง

บูรณาการ 

  100,000 100,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

       เปนพืชในวงศชมพู 

(Myrtaceae) สูงราว 4 เมตร 

ทรงพุมกลม เปนไมท่ีโตชา ไม

ผลัดใบ พบบริเวณดินทรายตาม

ปาโปรง ชายฝงทะเล ปา

ชายหาด ชายปาพรุ และปาดิบ

เขา ดอกสีชมพูอมขาว เนื้อผล

สุกสีมวง รสชาติหวาน การ

ขยายพันธุดวยเมล็ด เม่ือนำ

วาท่ีรอยตรีขจร

รักษ พูพัฒนศิลป 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. เพ่ือการขยายพันธุ

ตนโทะในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยแมโจ – 

ชุมพร 

3. เพ่ือการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากโทะ 

4. เพ่ือถายทอดความรู 

และสรางความเขาใจ

การใชประโยชนจาก

โทะอยางย่ังยืน 

เมล็ดมาเพาะพบวาเปอรเซ็นต

การงอกต่ำ อยางไรก็ดีพบวา

เมล็ดสามารถงอกใตตนแตไม

สามารถเติบโตได เนื่องจากทรง

พุมจากตนแมบดบังแสงแดด 

ดังนั้นวิธีการถอนเมล็ดงอกใตตน

ไปขยายพันธุจึงเหมาะสมท่ีสุด 

      ปจจุบันตนโทะในจังหวัด

ชุมพร และจังหวัดอ่ืน ๆ ใน

ภาคใต ลดจำนวนลงอยาง

รวดเร็ว พ้ืนท่ีท่ีมีตนโทะขึ้นตาม

ธรรมชาติถูกปรับเพ่ือทำ

การเกษตรเชิงเด่ียว เชน สวน

ปาลมนำ้มัน สวนยางพารา และ

สวนผลไม จึงตองเรงสรางความ

เขาใจกับชาวบานในการอนุรักษ

โทะท่ียังคงเหลืออยู อยางบูรณา

การเพ่ือความย่ังยืนทาง

พันธุกรรมสืบไป 

7 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

การเก็บรวมรวมการ

เพาะขยายพันธุพืช

ตระกูลจากและการ

  300,000 300,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

1. พ้ืนท่ีปาจากและตนจากลดลง

เปนจำนวนมาก  โดยเฉพาะใน

จังหวัดท่ีมีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ เชน จังหวัดท่ีเปน

นายประสาทพร  

กออวยชัย 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทำแปลงรวบรวม

พันธุพืชตระกูลจาก 

ดำริ อพ.สธ. พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ              

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

2. สำรวจและเก็บรวบ

พันธุตนจากท้ังใน

จังหวัดชุมพรและ

จังหวัดใกลเคียง 

3. ทำแปลงรวบรวม

พันธุตนจากเพ่ือ

ประโยชนในแงของการ

อนุรักษ  และการศึกษา

วิจัยในอนาคต 

4. พัฒนาผลิตภัณฑท่ี

ไดจากตนจาก  เชน  เอ

ทานอล  น้ำสมสายชู  

น้ำตาลกอน และใบ

จาก 

5. ศึกษาระบบ

นิเวศวิทยาท่ี

เปลีย่นแปลงไปจาก

แปลงตนจากเกิดใหม 

เมืองทองเท่ียว  จังหวัดท่ีมีการ

ขยายตัวของชุมชนเมือง 

2. อาชีพท่ีเกี่ยวของกับตนจาก

และผลิตภัณฑจากตนจากลวน

แตอยูในมือของผูสูงอายุ  เกรง

วาในอีกไมกี่ชั่วอายุคน  ภูมิ

ปญญาตาง ๆ ท่ีเปนมรดกตก

ทอดมาจากบรรพบุรุษจาก

สาบสูญไปตามกาลเวลา  เพราะ

เยาวชนคนรุนใหมตางหันหลัง

ใหกับอาชีพนี้ 

3. จังหวัดท่ียังมีตนจากและยังมี

ความเขมแข็งดานการผลผลิต

ผลิตภัณฑจากตนจากไดแก  

จังหวัดระนอง  นครศรีธรรมราช 

และจังหวัดสุราษฎรธานี  โดย

ในท้ัง 3 จังหวัดนี้จังหวัดสุ

ราษฎรธานีมีการบุกรุกแผวถาง

ปาจากมากท่ีสุด 

4. ตนจากไมไดเปนไมปาชาย

เลน  แตจะขึ้นอยูในแมน้ำลำ

คลองท่ีมีน้ำขึ้นน้ำลง น้ำตอง
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

6. พัฒนากระบวนการ

เลี้ยงดวงสาคูโดยใชตน

จากเปนอาหารและ

วัสดุเพาะเลี้ยง 

6.6 เปนพืชทางเลือกให

เกษตรกรปลูกเพ่ือสราง

รายไดท่ีม่ันคงและ

ย่ังยืน  และเปนการ

อนุรักษชายฝงจากการ

กัดเซาะ 

เปนน้ำกรอย ท่ีใดพบตนโกงกาง

จะไมเจอตนจาก  

5. ผลิตภัณฑจากตนจากท้ัง 8 

ชนิดท่ีสำรวจพบ พบอยูใน

จังหวัดภาคใตเทานั้น  สวน

จังหวัดทางภาคตะวันออกพบ

เพียง ใบจาก หลังคาจาก  ขนม

จากและลูกจากเทานั้น 

6. พ้ืนท่ีใดทำนากุง  นาเกลือ  

จะไมพบประชากรของตนจาก  

หรือถามีก็จะพบเพียงเล็กนอย 

7. พ้ืนท่ีปาจากและผลิตภัณฑ

จากตนจากจะยังคงอยูไดตอง

พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ  เชน  ในตลาดประชา

รัฐ จังหวัดสุราษฎรธานี  เปนตน 

8. น้ำหวานเมาจากตนจาก  

สามารถผลิตแอลกอฮอลได

ประมาณ 13-15 เปอรเซ็นต  

สามารถนำมาผลิตเปน

แอลกอฮอลลางมือและเจลลาง

มือได 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

8 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

ศูนยรวบรวมและ

อนุรักษพันธุกรรมไม

ผลเศรษฐกิจแมโจ 

  100,000 100,000 สำนกั 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพ่ือขยายพันธุไมผล

ชนิดตาง ๆ ใหมีปริมาณ

เพ่ิมมากขึ้น  

3. เพ่ือศึกษาลักษณะ

ประจำพันธุ ไดแก 

มะมวง   

กิจกรรมที่ 1 การผลิตคูมือเพ่ือ

เปนองคความรู 

        1.1 การผลิตคูมือ เรื่อง

พันธุลิ้นจี่ในมหาวิทยาลัยแมโจ  

เนื้อหาประกอบดวย คำนำ, 

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของ

ลิ้นจี่, พันธุลิ้นจี่, พันธุฮงฮวย, 

พันธุโอวเฮียะ, พันธุกิมเจ็ง, 

พันธุจักรพรรดิ, พันธุบริวเตอร, 

พันธุกระโถนทองพระโรง, พันธุ

คอม, พันธุเขียวหวาน, พันธุ

สาแหรกทอง, พันธุจีนแดง, 

พันธุไทย, พันธุกะโหลกใบยาว, 

พันธุชอระกำ, พันธุสำเภาแกว, 

พันธุนครพนม 1, พันธุกะโหลก

ใบออ, พันธุกะโหลกใบไหม, 

พันธุลิ้นจี่ท่ีปลูกในตางประเทศ

และเอกสารอางอิง 

        1.2  การศึกษาลักษณะ

ประจำพันธุมะมวง จำนวน 20 

พันธุ ไดแก อกรองพิกุลทอง, 

อกรองเขียว, อาทูอีทู, สามฤดู

มัน, ลิ้นงูเหา, แมลูกดก, มัน

จิรนันท เสนานาญ F1A3 

F2A4 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เดือนเกา, มันขุนศร,ี มหาโชค, , 

มหาชนก,  ตึก, บุญบันดาล

,ตลับนาค,น้ำดอกไมทะวาย

เบอร 4, เจาพระยา,แดง

จักรพรรดิ,พัดน้ำผึ้ง,คอม,แกว

เชียงใหม,แกวศรีษะเกษ 

กิจกรรมที่ 2 การผลิตตนไมผล

พันธุดีเพ่ือขยายพ้ืนที่ปลูก  

ไดแก ลำไย ลิ้นจี่และมะมวง 

         2.1 ลำไย จำนวน 10 

พันธุ  ไดแกพันธุอีดอ,  พวงทอง

,  สีชมพู, เบี้ยวเขียวเชียงใหม, 

แหว, กรอบกะทิ, โคฮาลา, 

ใบดำ, บานโฮง 60,  เถา,    

        2.2 ลิ้นจี่  จำนวน 10 

พันธุ  ไดแกพันธุฮงฮวย, 

กระโถนทองพระโรง, กะโหลก

ใบยาว, เขียวหวาน, จักรพรรดิ, 

คอม,  กอบแกว, ไทย นครพนม

, สำเภาแกว   

        2.3 มะมวง จำนวน 10 

พันธุ ไดแก ตับเปด, หนองแซง, 

เพชรบานลาด, น้ำดอกไมสีทอง  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มันขุนศร,ี ฟาลั่น, แรด, โชค

อนันต,  ตึก, ตลับนาค 

  รวม 8 โครงการ   1,000,000 1,000,000      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการศึกษา

ลักษณะทาง

พันธุกรรมและ

ลักษณะทางกายภาพ

ของแตงไทยพันธุ

พ้ืนเมืองในเขต

ภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย 

  100,000 100,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ              

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะ

ทางกายภาพของ

แตงไทยพันธุพ้ืนเมือง

ในเขตภาคเหนือ

ตอนบน 

3. เพ่ือไดจำนวนสาย

พันธุแตงไทยพันธุ

พ้ืนเมืองท่ีปลูกในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

แตงไทยท่ีปลูกอยูในเขต

ภาคเหนือตอนบนทุกสายพันธุ

ท่ีปลูกจัดอยูในกลุม 

conomon ซ่ึงสอดคลองกับคำ

กลาวของ Tanaka  et  al. 

(2009) วา แตงในกลุม 

conomon เปนแตงท่ีมี

ปริมาณน้ำตาลต่ำ ผิวเรียบ ซ่ึง

มีการปลูกในแถบเอเชียใตและ

เอเชียตะวันออก สวนการ

แสดงเพศดอก พบวามีลักษณะ

เปนกลุม monoecious 

รูปรางผลแตงไทย จำแนกได 3 

กลุมคือ ลักษณะผลกลม ผล

ยาว และผลกลมแบน สผีล 

จำแนกได 5 กลุมคือ กลุม  ผล

สีเหลือง  ผลสีเขียวออน  ผลสี

สม  ผลสีครีม  และผลคละสี   

ลักษณะผิวผล จำแนกได 2 

กลุม คือ ลักษณะผิวผลเรียบ

และผิวผลมีรองลึก(พู)  

ลักษณะลายบนผิวผล จำแนก

ดร. แสงเดือน อิน

ชนบท 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ได 2 กลุม คือมีลายบนผิวผล

และไมมีลายบนผิวผล   สีเนื้อ 

จำแนกได 6 กลุมคือกลุมท่ีมี

เนื้อสีสม  เนื้อสีเขียว  เนื้อสี

เหลือง สีสมปนเขียว เนื้อสี

เหลืองปนเขียว  และเนือ้สีครีม  

สีไส  จำแนกได 3 กลุมคือกลุม

ไสไสสีสม ไสสีขาว และไสสี

เขียว ลักษณะเนื้อ จำแนกได 3 

กลุมคือ กลุมลักษณะเนื้อนุม  

เนื้อเหนียวนุม และเนื้อทราย  

ซ่ึงสอดคลองกับคำกลาวของ  

San San Yi  et al. (2009) วา

แตงในกลุม Cucumis melo 

L. มีความหลากหลายใน

รูปแบบและมีพันธุทาง

พฤกษศาสตรและพันธุทางพืช

สวนเปนจำนวนมาก เนื่องจาก

เปนพืชผสมขามจึงทำให

ประชากรท่ีไดมีความ

หลากหลายทางพันธุกรรม เชน 

ลักษณะของผล ขนาดผล  

รูปรางผล(ทรงกลม ทรงรี ทรง
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เหลี่ยม)  ลักษณะเปลือกผล  

ผิวผล(เรียบ หรือรองลึก)  

ความสดของสี  ลักษณะของ

เนื้อ  สีเนื้อ และรสชาติ   สวน

กลิ่น พบวาแตงไทยท่ีปลูก

มากกวารอยละ 85 มีกลิ่นหอม  

ความหวาน พบวาอยูท่ีระดับ 

3.0 –  6.8 องศาบริกซ  อายุ

การบานของดอกตัวผูและดอก

ตัวเมียดอกแรก พบวาอยูท่ี 15 

วันหลังยายปลูก   อายุการเก็บ

เกี่ยว พบวาอยูท่ี 30 วันหลัง

ดอกบาน พบการเขาทำลาย

ของโรคและแมลงเพียง

เล็กนอยในทุกระยะของการ

เจริญเติบโต  ซ่ึงสอดคลองกับ

คำกลาวของ Akashi et al. 

(2002)วา แตงในกลุม

Cucumis  melo  L. var. 

conomon  เปนกลุมแตงท่ีมี

ระดับความตานทานหรือระดับ

ความทนทานตอโรคสูงจึงมักไม
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

คอยปรากฏอาการของโรคหรือ

หากปรากฏก็มีอาการเล็กนอย    

2 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

การมีสวนรวมใน

การศึกษารวบรวม

กลวยไมไทยแทท่ีมี

กลิ่นหอมเพ่ือการ

อนุรักษและการใช

ประโยชนโดยการสกัด

กลิ่นดวยเชียรบัตเตอร 

  100,000 100,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2. เพ่ือรวบรวม

กลวยไมไทยพันธุแท

ท่ีมีกลิ่นหอมและ

อนุรักษนอกถิ่นอาศัย

เพ่ือศึกษาการ

เจริญเติบโต.3. เพ่ือ

ศึกษาวิธีการสกัดสาร

หอมในตัวกลวยไม

ไทยพันธุแทท่ีใหกลิ่น

หอม 

การศึกษาโครงการการมีสวน

รวมในการศึกษารวบรวม

กลวยไมไทยแทท่ีมีกลิ่นหอม 

เพ่ืออนุรักษและการใช

ประโยชนโดยการสกัดกลิ่นดวย

เชียรบัตเตอร ธรรมชาติของ

เมืองไทยโดยท่ัวไป มีพรรณไม

พ้ืนบานอยางหลากหลาย 

พรรณไมท่ีมีกลิ่นหอม ซ่ึง

กลวยไมเปนพันธุไมท่ีมีลักษณะ

และอุปนิสัยแตกตางกันอยาง

กวางขวาง เชน กลวยไมเอ้ือง

กุหลาบเหลืองโคราช กุหลาบ

กระเปาเปด เอ้ืองผึ้ง เอ้ือง

ชางนาว เอ้ืองคำ เอ้ืองเงิน 

เอ้ืองสายไหม เอ้ืองสายน้ำผึ้ง 

เอ้ืองโมกข เอ้ืองเขาแกะ ใน

ดานกลิ่นหอมของดอกกลวยไม

และการนำมาใชประโยชนโดย

การสกัดกลิ่นหอมดวยเชียรบัต

ดร.จุฑามาศ  พิ

ลาดี 

F1A2 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. เพ่ือนำไปใชเปน

วัตถุดิบทาง

อุตสาหกรรมสุขภาพ 

5. เพ่ือสงเสริมให

ชุมชนเกิดการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และใชประโยชนจาก

ทรัพยากร 

เตอรนำมาแปรรูปและนำไปใช

ประโยชนทางดานน้ำหอม 

3 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

การศึกษาศักยภาพ

พืชอาหารพ้ืนถิ่น ใน

เขตชานเมือง

เชียงใหม เพ่ือการ

นำไปใชในงานภูมิ

ทัศน 

  120,000 120,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองโครงการ

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

(อพ.สธ.-มจ.) 

2. เพ่ือสืบคนพืช

อาหารพ้ืนถิ่นท่ีเปน

อาหารของชุมชนใน

จังหวัดเชียงใหม และ

การศึกษาศักยภาพพืชอาหาร

พ้ืนถิ่นมาใชประโยชนในงาน

ภูมิทัศน เปนแนวทางอนุรักษ

พันธุกรรมพืชพ้ืนถิ่นผานการ

นำมาออกแบบใชงานใน

ชีวิตประจำวัน สอดคลองกับ

บริบทการดำรงชวีิตของคนใน

ชุมชน โดยไดเลือกพ้ืนท่ีวิจัยคือ

เทศบาลตำบลสนัปาเปา 

อำเภอสันทราย เปนพ้ืนท่ีกึ่ง

เมืองกึ่งชนบท (Peri-urban 

Area) และเปนตัวแทนของ

พ้ืนท่ีท่ีอยูในสภาวะการเปลี่ยน

ผานไปสูความเปนเมือง โดย

วัตถุประสงคเพ่ือรวบรวม
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จัดทำขอมูล       

ทางพฤกษศาสตร

พ้ืนฐานของพืช

อาหารพ้ืนถิ่น 

3. วิเคราะหศักยภาพ

ของพืชอาหารพ้ืนถิ่น

เพ่ือการนำมาใชใน

งานภูมิทัศน   

4. เพ่ือเสนอ

แนวทางการจัดภูมิ

ทัศนบริเวณท่ีพัก

อาศัยดวยพืชอาหาร

พ้ืนถิ่น 

ขอมูลพืชกินไดในพ้ืนถิ่น 

ประเมินและวิเคราะหศักยภาพ

ของพืชอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือการ

นำมาใชในงานภูมิทัศนในพ้ืนท่ี

อาศัย และเสนอแนวทางการ

จัดภูมิทัศนบริเวณท่ีพักอาศัย

ดวยพืชอาหารพ้ืนถิ่น เพ่ือ

สงเสริมการเพ่ิมความ

หลากหลายหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชพรรณในชุมชน

อยางย่ังยืนสรางความม่ันคง

ทางอาหารของผูคนในพ้ืนท่ี 

โดยรวบรวมขอมูลพืชกินไดพ้ืน

ถิ่นในพ้ืนท่ี 6 หมูบานไดแก สัน

ตนเปา ปากาง บอหิน  ขัวโก 

หนองอ่ึง และ พยากนอย 

จัดทำขอมูลพืชตามหมวดหมู

การใชงานในดานงานภูมิทัศน 

ไดแก ไมตน(Tree)  ไมพุม 

(Shrub) ไมลมลุก (Herb) และ

ไมเลื้อย (Climber) ประเมิน

และวิเคราะหศักยภาพของพืช

โดยการพิจารณาคุณสมบัติแต
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ละดานของพืชใหระดับคะแนน

ตามคุณสมบัติทางดานงานภูมิ

ทัศน และจัดทำผังบริเวณเพ่ือ

เปนแนวทางในการจัดการภูมิ

ทัศนบานในพ้ืนท่ีชุมชน ผล

การศึกษาพบวา พืชกินไดพ้ืน

ถิ่นในพ้ืนท่ีมีกวา 328 ชนิด 

ไดแก ไมยืนตน 88 ชนิด ไมพุม 

62 ชนิด ไมลุมลุก 119 ชนิด

และไมเลื้อย 59 ชนิด ท้ังนี้การ

วิจัยไดวิเคราะหศักยภาพตาม

การใชงานทางภูมิทัศน ไดแก 

การใหรมเงา การใชปดบัง  

ลักษณะเดน สี กลิ่น รูปทรง 

ขนาด ทรงพุม และการดูแล

รักษา พบวา พืชอาหารพ้ืนถิ่น

ท่ีมีศักยภาพเหมาะสมในงาน

ภูมิทัศนในกลุมไมยืนตน

(Tree)สูงท่ีสุดไดแก  บะคอน

กอม (Moringa 

oleifera  Lam.) ผักเสี้ยว 

(Bauhinia  variegata  Linn)  

สมสุก   (Saraca indica L)    
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ชาเม่ียง 

(Camellia sinnensis Seem) 

ผักจิก (Barringtonia 

racemosa L.)  ปบ 

(Millingtonia hortensis  

Linn.)  มะพราว (Cocos 

nucifera L. var. nucifera ) 

ผักหวานปา  (Melientha  

suavis  Pierre)  มะเฟอง 

(Averrhoa  carambola  

Linn) มะลิดไม (Oroxylum  

indicum  ตามลำดับ กลุมไม

พุม (Shrub) ท่ีมีศักยภาพ

สูงสุดไดแก โกสน (Codiaeum 

variegatum Blume) 

พิลังกาสา (Ardisia  elliptica 

Thunb) กลุมไมลุมลุก ไดแก  

ใบเตย (Pandanus 

amaryllifolius Roxb.) ลิง

ลาว (Tupistra  albiflora  

K.Larsen) ผักกูด (Diplazium 

esculentum (Retz.) Sw.) 

โสน (Sesbania aculeata) 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ตูน (Colocasia gigantea 

Hook.) ชะพลู (Piper 

sarmentosum Roxb) ตะไคร 

(Cymbopogon citratus)   

กลุมไมเลื้อยท่ีมีศักยภาพสูงสุด

ไดแก สะแล (Broussonetia 

kurzii (Hook. f.) Corner) ดีป 

(Piper retrofractum Vahl)

ผักแคบ (Coccinia grandis 

L.) อัญชัญ (Clitoria 

ternatea L.) 

4 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

การศึกษาภาพ

บันทึกพันธุกรรมพืช

โบราณ ผานงาน

พุทธศิลปลานนา   

  120,000 120,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนองโครงการ

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาม

บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

(อพ.สธ.-มจ.) 

การศึกษาภาพบันทึก

พันธุกรรมพืชโบราณ ผานงาน

พุทธศิลปลานนา  เปนงานวิจัย

เชิงคุณภาพ ภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เพ่ือ

รวบรวมรูปแบบและจำแนก

พันธุกรรมพืช ท่ีปรากฏในงาน

พุทธศิลปลานนา และนำองค

ความรูดังกลาวไปเผยแพรใน

อ.ฐาปกรณ เครือ

ระยา 

F1A2 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. เพ่ือการศึกษาภาพ

บันทึกพันธุกรรมพืช

โบราณ ผานงานพุทธ

ศิลปลานนา   

ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ  โดยใช

วิธีการเขียนอธิบายความ

พรรณนาและบันทึกภาพถาย   

ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยาง

มีสวนรวม โดยการลงพ้ืนท่ี

ภาคสนาม เขาไปคลุกคลีและมี

ปฏิสัมพันธกับชุมชนดวย

ตนเองของนักวิจัย  ซ่ึงเปนการ

วิจัยในลักษณะท่ีมุงสรางความ

ตระหนักรูของคนในชุมชน ให

มีสวนรวม  ซ่ึงผลของ

การศึกษาสามารถนำองค

ความรูดังกลาวไปพัฒนาใน

รูปแบบสินคาทางวัฒนธรรม

ลานนา ของชุมชนตางๆใน

อนาคต   

ผลการศึกษาภาพบันทึก

พันธุกรรมพืชโบราณ ผานงาน

พุทธศิลปลานนา  พบวาใน

วัฒนธรรมของลานนามีการ

บันทึกภาพพันธุกรรมพืชผาน

งานศิลปะ รับใชศาสนาและ

สถาบันพระมหากษัตริย ดังนั้น
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จึงเกิดภาพจิตรกรรม

ประติมากรรม และงานพุทธ

ศิลปมากมาย ท่ีปรากฏ

ลวดลายพันธุพฤกษาดอกไม

ตางๆ รวมถึงประวัติความ

เปนมา การเกิดขึ้นของ

ลวดลาย หนาท่ีและ

ความหมายของลวดลายพรรณ

พฤกษา ถึงรูปแบบท่ีมีการ

พัฒนาและปรับใชในยุคสมัยท่ี

ตางกัน  โดยรวบรวมรูปแบบ

ลวดลายพรรณพฤกษา จาก

แหลงขอมูล 167 แหง ใน 6 

จังหวัดในเขตภาคเหนือ

ตอนบน ซ่ึงไดแกจังหวัด

เชียงใหม จังหวัดลำพูน จังหวัด

ลำปาง จงัหวัดแพร จังหวัด

นาน และจังหวัดแมฮองสอน 

นอกจากนี้จากการลงพ้ืนท่ียัง

ปรากฏสรรพวิชางานชางใน

การสรางสรรคงานศิลปะเพ่ือ

รับใชพุทธศาสนา ผานระบบ

ความคิด จินตนาการ การวาด
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ฝนและจากธรรมชาดก 

ประกอบเขาเปนเรื่องราวตางๆ 

ผานงานจิตรกรรม 

ประติมากรรม และงานพุทธ

ศิลป สิ่งท่ีสำคัญท่ีไดกลาวไว

ขางตน  คือการวาดภาพ

พันธุกรรมพืชตางๆ โดย

เลียนแบบจากธรรมชาติท่ีมีอยู

ในภูมิสังคมนั้น ในลักษณะของ

การคัดลอกรูปแบบ ลักษณะ

ดอก ผล ใบ แลวนำมาผูกลาว

ลายในเชงิงานศลิป  แลวนำมา

สรางสรรคงานศลิปกรรม

เทคนิคตางๆ ถือเปน

ความสัมพันธของมนุษยกับ

ธรรมชาติ โดยผานการสราง

ลวดลายเพ่ือใชตกแตงในงาน

พุทธศิลปลานนา ไมวาจะเปน

ลายดอกโบตั๋น ลายดอกบัว 

ลายดอกกากอก ลายดอก

สับปะรด ลายตนศรีมหาโพธิ์ 

ลายใบผักกูด เปนตน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สิ่งเหลานี้ลวนเปนเสมือนการ

บันทึกภาพพันธุกรรมพืช โดย

ปรับเปลี่ยนเปนลักษณะของ

การผูกลวดลายไดอยาง

สรางสรรคของชางโบราณ 

การนำเสนอลวดลายพรรณ

พฤกษาผานงานพุทธศิลป ท้ัง

รอยพระพุทธบาท เจดีย 

พระพุทธรูป นอกจากนั้นยัง

เสนอขอมูลวาดวยเรื่องดอกบัว 

ตนศรีมหาโพธิ์ และพันธุไมนานา

ชนิด ท่ีปรากฏในงาน

สถาปตยกรรม งานพุทธศิลป

รวมไปถึงงานจิตรกรรม 

ตลอดจนพัฒนาการของลวดลาย

พันธุไมท่ีนำไปสูลวดลาย

ประดิษฐในรูปแบบลายหมอปู

รณฆฏะ ซ่ึงองคความรูเหลานี้ถือ

เปนงานศิลปะท่ีเกิดขึ้นจากการ

ผูกพันกับธรรมชาติในสังคม

ลานนา โดยนำเสนอผานมุมมอง

ของความงามและสุนทรียะ 

ขอมูลทางประวัติศาสตร เทคนิค
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การสรางสรรคงาน ทำใหเขาใจ

การเชื่อมโยงและเห็นถึงท่ีมาของ

การใชลวดลายพรรณพฤกษา

สมบูรณมากขึ้น ซ่ึงงานศึกษาชิ้น

นี้จะเปนประโยชนและสรางองค

ความรูใหม วาดวยเรื่องพรรณ

พฤกษาลานนา ท่ีถูกนำมาใช

ประดับงานพุทธศิลปลานนา ให

ผูสนใจมองเห็นและเขาใจความ

งาม และสามารถนำรูปแบบ

ลวดลายท่ีไดเก็บรวบรวมไวนี้ ไป

พัฒนาและปรับใชในอนาคต

ตอไป 

5 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการสมบัติการ

ตานอนุมูลอิสระและ

พัฒนาการใช

ประโยชนจากใบ

เสม็ดเพ่ือเปน

สวนผสมใน

ผลิตภัณฑเพ่ือ

สุขภาพ 

  100,000 100,000 สำนกั

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1.  เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

1. การเก็บตัวอยาง 

คณะทำงานไดออกสำรวจและ

เก็บตัวอยางพืชของใบเสม็ด

ขาวและใบเสม็ดแดง ในพ้ืนท่ี

บริเวณปาอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร และ

บริเวณรอบ ๆ พ้ืนท่ีของ

พัชรินทร   

วิริยะสุขสวัสดิ์ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2.  เพ่ือศึกษาสมบัติ

ในการตานอนุมูล

อิสระและ

สารประกอบฟนอลิก

ท้ังหมดของสารสกัด

จากใบเสม็ดท้ัง 2 

ชนิด 

3.  เพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑเพ่ือ

สุขภาพท่ีมีคุณภาพ

โดยมีเสม็ดเปน

สวนผสม 

4.  เพ่ือถายทอด

ความรูเกี่ยวกับเสม็ด

ท้ัง 2 ชนิดและการ

พัฒนาการใช

ประโยชน 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพรพ้ืนท่ี

ปริมาณ 5 ไร 

2. การเตรียมสารสกัดหยาบ

ใบเสม็ดขาวและใบเสม็ดแดง 

นำใบแกท่ีตากแหงของพืชท้ัง 2 

ชนิด ไปทำใหละเอียดแลว

นำมาทำการสกัด โดยใชตัวทำ

ละลาย 95% เอทานอล 

จำนวน 3 ซ้ำ การสกัดทำโดย

ชั่งพืชตัวอยางแหง หนัก 230 

กรัม ใสลงในขวดแกวท่ีมีฝาปด

สนิท เติมตัวทำละลายลงให

ทวมพืชตัวอยาง แชท้ิงไวเปน

เวลา 3 วัน แยกสารละลายท่ี

สกัดไดมากรองดวยกระดาษ

กรอง (Whatman No.1) ทำ

การสกัดซ้ำดวยเอทานอลจน

ครบ 3 ครั้ง นำสารสกัดท่ีได

จากใบเสม็ดขาวและใบเสม็ด

แดง มาระเหยตัวทำละลาย

ดวยเครื่องระเหยสุญญากาศ 

(rotary evaporator) ท่ี

อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จนไดสารสกัดหยาบดวยเอทา

นอล (ethanolic crude 

extract) นำสารสกัดท้ัง 2 

ตัวอยาง มาทำใหแหง จากนั้น

ชั่งและบันทึกน้ำหนักสารสกัด

เพ่ือคำนวณหาเปอรเซ็นตสาร

สกัดหยาบ  

เปอรเซ็นตสารสกัดหยาบ ของ

ใบเสม็ดขาว คือ 36.94 

เปอรเซ็นต 

เปอรเซ็นตสารสกัดหยาบ ของ

ใบเสม็ดแดง คือ 24.63 

เปอรเซ็นต 

3. การตรวจสอบการตาน

อนุมูลอิสระ 

จากการทดลองพบวา ฤทธิ์การ

ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดเอ

ทานอลของใบเสม็ดแดงมี

ประสิทธิภาพดีกวาสารสกัดเอ

ทานอลของใบเสม็ดขาว คือ 

93.14 % และ 75.22 % 

ตามลำดับ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. การวิเคราะหปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกทั้งหมด 

(Total phenolic content) 

จาก standard curve of 

gallic acid (y = 0.0106X + 

0.0375, R2 = 0.997) ผล

การศึกษาพบวาปริมาณฟนอลิ

กรวมของใบเสม็ดแดงสูงกวาใน

ใบเสม็ดขาว พบในปริมาณ 

58.34 มิลลิกรัมและ 28.85 

มิลลิกรัม ตามลำดับ ซ่ึง

สอดคลองกับความสามารถใน

การตานอนุมูลอิสระของสาร

สกัดใบเสม็ดแดงซ่ึงมี

ประสิทธิภาพมากกวาสารสกัด

ใบเสม็ดขาว 

5. การทำผลิตภัณฑน้ำมัน

สมุนไพรเสม็ดขาวชนิดครีม

เจล 

5.1 การคัดเลือกสารกอเจลใน

น้ำมันสมุนไพรเสม็ดขาว ผล

ศึกษาพบวา บีกเกอรท่ีเติมเด

รซทริน เกิดการกอเจล ใหเนื้อ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เจลใส จึงเหมาะใชเปนสารกอ

เจลในน้ำมันผลิตภัณฑตัวอยาง 

สวนบีกเกอรวาสลีนและ

พาราฟน ไมเกิดเจล 

5.2 การศึกษาหาปริมาณของ

สารกอเจล ผลการศึกษา

ปริมาณครีมเจลท่ีเติมลงใน

น้ำมันเสม็ดขาวสกัด พบวาการ

เติมสารกอเจลลงไปในน้ำมัน

เสม็ดขาวสกัดในปริมาณ 0.6 

กรัม ใหเนื้อครีมเจลท่ีดี ไมแข็ง

จนเกินไปและไมเหลือสวนของ

น้ำมันเสม็ดขาวสกัดอยูเลย 

5.3 การทำผลิตภัณฑน้ำมัน

สมุนไพรเสม็ดขาวชนิดครีมเจล 

การทำผลิตภัณฑน้ำมัน

สมุนไพรเสม็ดขาวชนิดครีมเจล  

ผลิตภัณฑนี้มีสวนประกอบท่ี

สำคัญคือ น้ำมันหอมระเหย

จากใบเสม็ดขาว โดยใชเทคนิค

การกลั่นดวยน้ำ และน้ำมันใบ

เสม็ดขาวผสมน้ำมันสมุนไพร

ไทยท่ีมีฤทธิ์เย็นท่ีสกัดดวย
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

น้ำมัน มาใชเปนองคประกอบ

หลัก คุณสมบัติของผลิตภัณฑ

นี้มีสวนชวยบรรเทาอาการปวด

เม่ือย แมลงสัตวกัด-ตอย เคล็ด 

ขัด ยอก ไมกอใหเกิดการ

ระคายเคืองตอผิวหนัง 

6.การทำน้ำยาบวนปากที่มี

สารสกัดจากใบเสม็ดขาว 

จากผลการทดสอบในเบื้องตน

เม่ือป 2559 จากบริษัทดอกบัว

คู จำกัด อางอิงประสิทธิภาพ

ของใบเสม็ดขาวในการทดสอบ

เชื้อ Streptococcus mutans 

พบวาคา MIC 10 mg/ml., 

MBC 10 mg/ml. และเชื้อ 

Candida albicans คา MIC 

0.625 mg/ml., MFC >10 

mg/ml. โดยวิธี MIC 

DETERMINATION BY 

MICROTITRE BROTH 

DILUTION METHOD (MIC : 

Minimum Inhibitory 

Concentration, MBC : 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

Minimum Bacterial 

Concentration, MFC : 

Minimal Fungicidal 

Concentration) 

จึงเลือกใชสารสกัดใบเสม็ดขาว

ท่ีสกัดดวยตัวทำละลาย 95% 

แอลกอฮอล และสารสกัดใบ

เสม็ดดวยวิธีสกัดแบบด้ังเดิม 

(Decoction) มาพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑน้ำยาบวนปาก  

น้ำยาบวนปากท่ีมีสวนผสมของ

สารสกัดจากใบเสม็ด 

ประกอบดวย สารสกัดใบเสม็ด

ขาว ท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังเชื้อ

แบคทีเรียและเชื้อราในชอง

ปาก, สารสกัดใบโหระพา ชวย

ลดกลิ่นปาก, เมนทอล ลดการ

เจ็บปวด อาการระคายเคืองใน

ชองปากและลำคอ แตงกลิ่นให

หอมสดชื่น, โซเดียมเบนโซเอท 

ใชเปนสารกันบูด, ไซลิทอล มี

สมบัติฆาเชื้อโรคท่ีทำใหเกิด

การระคายเคืองในชองปาก
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

และลำคอ, โซเดียมคลอไรด 

รักษาแผลในชองปาก ทำให

ปากชุมชื่น เหงือกแข็งแรง ทำ

ใหขน, แอลกอฮอลใชเปนตัว

ทำละลาย แลวปรับปริมาตร

ดวยน้ำสะอาดและคนสวนผสม

ท้ังหมดใหเขากัน 

7.การจัดฝกอบรมถายทอด

องคความรูดานการใชสาร

สกัดใบเสม็ดในน้ำยาบวนปาก 

คณะทำงาน ไดประชาสัมพันธ

โครงการเพ่ือจัดฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ หัวขอ “เทคนิคการ

สกัดสารจากสมุนไพรอยางงาย 

และการนำสารสกัดมาใช

ประโยชนเพ่ือพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ” ในการ

สกัดสารจากใบเสม็ดและการ

นำสารสกัดมาใชทำผลิตภัณฑ

น้ำยาบวนปากท่ีทำไดงาย 

ใหกับสมาชิกหมูบานเขาชวาลา 

หมูท่ี 7 ตำบลคันธุลี  อำเภอทา

ชนะ  จังหวัดสุราษฎรธานีและ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ผูสนใจท่ัวไป และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

จำนวนผูเขารวม 52 คน รวม

เจาหนาท่ี 

การประชาสัมพันธโครงการทำ

โดยการแจงผานทางตัวแทน

ชุมชน และบูรณาการใน

รายวิชาเคมีท่ัวไป และรายวิชา

ชีวเคมีเบื้องตน ประจำป

การศึกษา 1/2563 

รูปแบบการจัดอบรม โดย

แบงเปน 2 ชวง โดยกิจกรรม

ชวงเชา เขารับฟงบรรยาย

วิธีการสกัด, ความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการสกัดสารสำคัญจาก

พืชสมุนไพร และขอมูลท่ัวไป

เกี่ยวกับน้ำยาบวนปาก  

กิจกรรมชวงบาย ผูเขารวมรับ

บริการ ฝกปฏิบัติทำผลิตภัณฑ

ทุกคน  เม่ือเสร็จสิ้นการอบรม 

ไดมีการแจกผลิตภัณฑและเก็บ

แบบประเมินความพึงพอใจใน

ดานตาง ๆ ของผูเขารับบริการ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

กิจกรรมครั้งท่ี 1 จัดในวันพุธท่ี 

2 กันยายน 2563 ต้ังแตเวลา 

9.00 – 16.00 น. ณ ศาลา

หมูบานเขาชวาลา หมูท่ี 7 

ตำบลคันธุลี  อำเภอทาชนะ  

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

กิจกรรมครั้งท่ี 2 จัดในวันเสาร

ท่ี 5 กันยายน 2563 ณ 

หองปฏิบัติการ 3 มหาวิทยาลัย

แมโจ-ชุมพร 

6 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

ปจจัยเพาะเลี้ยงท่ี

เหมาะสมสําหรับ

สาหรายสีน้ำตาล

สกุล Sargassum C. 

Agardh เพ่ือการ

อนุรักษพันธุกรรม 

  100,000 100,000 สำนกั 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2.  เพ่ือศึกษาปจจัยท่ี

เหมาะสมตอการ

เพาะเลี้ยงสาหราย

ทุน 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาผล

ของความเค็มตอการ

เจริญเติบโตของสาหรายทุน

ภายในหองปฏิบัติการ 

         น้ำหนักเฉลี่ย ของ

สาหรายทุนเลี้ยงดวยความเค็ม

ตางกันในหองปฏิบัติการ เปน

เวลา 6 สัปดาห พบวา น้ำ

ความเค็ม 25 ppt มีน้ำหนัก

เฉลี่ยมากท่ีสุดสัปดาหท่ี 

2,3,4,5 และ 6 ดังตารางท่ี 1 

ภาพท่ี 3 โดยสาหรายมีน้ำหนัก

พรพิมล พิมลรัตน  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือสงเสริมการ

ปลูกและขยายพันธุ

สาหรายทุน 

4. เพ่ือพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสาหรายทุน

ใหมีคุณภาพ และเพ่ิม

มูลคาสามารถชวย

ยกระดับรายไดของ

เกษตรกรรวมไปกับ

การอนุรักษพันธุกรม

พืช 

เฉลี่ยมากท่ีสุดเม่ือเลี้ยงในน้ำ

ทะเลท่ีระดับความเค็ม 25 ppt 

ชวงเวลาการเลี้ยงตั้งแต 15 – 

20 วัน มีคาอัตราการ

เจริญเติบโตเฉลี่ยคอนขางสูง

กวาชวงเวลาการเลี้ยงอ่ืน ๆ 

          ความยาวเฉลี่ยของ

สาหรายทุนท่ีเลี้ยงดวยความ

เค็มตางกัน เปนเวลา 6 

สัปดาหพบวา สาหรายทุนท่ี

เลี้ยงดวยความเค็ม 25 ppt จะ

มีความยาวมากท่ีสุด รองลงมา 

คือความเค็ม 15 30 และ 20 

ppt ตามลำดับ ซ่ึงมีความ

แตกตางกันทางสถิติ (P<0.05)  

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาการ

เจริญเติบโตและอัตรารอด

ตายของสาหรายทุนที่

เพาะเลี้ยงดวยทอนพันธุที่

แตกตางกันในหองปฏิบัติการ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

           จากการศึกษาการ

เจริญเติบโตและอัตราการรอด

ตายของสาหรายทุน 

(Sargassum spp.) ท่ีเลี้ยง

ทอนพันธุท่ีแตกตางกันใน

หองปฏิบัติการ พบวา การ

ขยายพันธุโดยใช thallus 

with holdfast (สวนท่ีคลาย

ลำตน ใบ และสวนคลายราก) 

ขนาด 2 เซนติเมตร มีความ

เหมาะสมท่ีสุดเนื่องจาก

สาหรายสามารถอยูไดนาน

ท่ีสุด เม่ือเปรียบเทียบกับชุด

การทดลองอ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 3 การทดลอง

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาหรายทุน

อยางงาย 

-   ยังไมสามารถทำการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือไดสำเร็จ

เนื่องจากประสบปญหาอาหาร
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ท่ีเพาะเลี้ยงและสวนลำตนขึ้น

รา 

-   อาหารท่ีเพาะเลี้ยงและสวน

ลำตนขึ้นรา ทำใหตองมีการ

ปรับการฟอกฆาเชื้อยา

ปฏิชีวนะ คือ Penicillin 500 

มิลลิกรัมตอลิตร ในน้ำทะเล

ความเค็ม 30 ppt  แชมากกวา 

48 ชั่วโมง จากเดิม Penicillin 

250 มิลลิกรัมตอลิตร แชเปน

เวลา 24 ชั่วโมง 

-   หองท่ีทำการเพาะเลี้ยงมี

ความสะอาดไมพอ ทำใหตองมี

การแกไข โดยหลังจากฆาเชื้อ

สาหราย และลางดวยน้ำเค็ม 

30 ppt  แลว ทำการเพาะ

เนื้อเย่ือในตูปลอดเชื้อท้ังหมด 

โดยจะทำคร้ังละ 1 คน เพ่ือให

ขวดเพาะเนื้อเย่ือปลอดเชื้อ

มากท่ีสุด 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

-     ไดขอมูลพ้ืนฐานของ

สาหรายสีน้ำตาลท่ีสามารถ

นำไปตอยอดงานวิจัย เพ่ือใช

ประโยชนในทองถิ่นตอไป 

กิจกรรมที่ 4 การอบรม

ถายทอดองคความรู 

      จัดฝกอบรมหลักสูตร : 

การเพาะเลี้ยงสาหรายสีน้ำตาล

สกุล Sargassum เพ่ือการ

อนุรักษ ณ หองประชุมใหญ

และโซนหองปฏิบัติการ อาคาร

บุญรอด ศุภอุดมฤกษ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร วันท่ี 

15 และ 29 สิงหาคม 2563 

7 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

การศึกษาสารสำคัญ

ของสาหรายสี

น้ำตาล เพ่ือการใช

ประโยชนทาง

การเกษตร 

  125,000 125,000 สำนกั 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

การใชประโยชนจากสาหราย

ทะเลในประเทศไทย พบวามี

การนำสาหรายท่ีเกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติมาเปนอาหารใน

หลายพ้ืนท่ี การศึกษา

สารสำคัญและองคประกอบ

ทางเคมีในสาหรายสีน้ำตาลมี

ความสำคัญเพราะจะสามารถ

สุทธิรักษ ผลเจริญ  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2. เพ่ือศึกษาและ

วิเคราะหหา

สาระสำคัญท่ีมีอยูใน

สาหรายสีน้ำตาล 

3. เพ่ือวิเคราะหหา

องคประกอบทางเคมี

ท่ีสำคัญท่ีมีอยูใน

สาหรายสีน้ำตาล 

4. เพ่ือนำผล

วิเคราะหท่ีไดมาใช

ประโยชนในการ

ทางการเกษตร 

ทำใหทราบขอมูลผลการ

วิเคราะหเชิงวิชาการท่ีจะ

สามารถตอบคำถามวาใน

สาหรายสีน้ำตาลนั้นมีสารท่ี

สำคัญอะไรบาง และมี

องคประกอบทางเคมีอยางไร 

เพราะจะทำใหในอนาคตขอมูล

ทางการวิเคราะหสามารถ

นำมาใชประโยชนในการ

พัฒนาการใชประโยชนของ

สาหรายสีน้ำตาลในดานอ่ืนๆ 

ตอไป จากการศึกษาพบวา ใน

สาหรายทุนแบบสดและแหง

นั้นมีปริมาณสารสำคัญใน

ระดับท่ีแตกตางกันคือสาหราย

ทุนแบบแหงท่ีสกัดดวยเอทา

นอลพบจำนวน 8 ชนิด มี

สารสำคัญท่ีมีประโยชนดังนี้ 1. 

Butanoic acid ปริมาณ 

3.583% ชวยในการรักษา

สมดุลของจุลินทรียในลำไส

และชวยในการปองกันมะเร็ง

ลำไส  2. Undecanoic acid 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปริมาณ 12.353% ชวยปองกัน

การเจริญเติบโตของเชื้อราและ 

รักษาการติดเชื้อราบริเวณ

ผิวหนัง 3. 1-Hexadecanol 

ปริมาณ 4.037% ใชผลิต

สารเติมแตงโพลีเทอรแบบตาง 

ๆ ผลิตเครื่องสำอาง เปนตน 

ตามมาดวยสาหรายทุนแบบ

แหงสกัดดวยเมทานอล มี

จำนวน 5 ชนิด การวิจัยและ

พัฒนาเทคนิควิธีสกัด

สารสำคัญเพ่ือนำมาใช

ประโยชน สามารถการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากสาหรายสีน้ำตาล

ไปใชประโยชนทางการเกษตร 

โดยพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

ฮอรโมนกระตุนตาดอกใน

ทุเรียน 

8 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการอนุรักษและ

ใชประโยชนกลวยไม

ไทยพันธุแท

พระราชทานฯ 

  1,016,400   1,016,400   สำนกั 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

โดยในปงบประมาณ 2563 

โครงการอนุรักษและใช

ประโยชนกลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทานฯ ไดดำเนิน

อ.ดร.ทิพยสุดา ตั้ง

ตระกูล 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือศึกษาลักษณะ

ทางพฤกษศาสตรและ

ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ

วงชีวิตและการ

เจริญเติบโตของ

กลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทานในรอบป 

3. เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงพันธุกลวยไม

ไทยพันธุแท

พระราชทานเพ่ือการ

อนุรักษ 

4. เพ่ือจัดสรางแหลง

รวบรวมพันธุกลวยไม

ไทยพันธุแท

พระราชทานภายใน

มหาวิทยาลัยแมโจ 

5. เพ่ือวิจัยเบื้องตน

เพ่ือนำไปสูการใช

ประโยชนกลวยไม

กิจกรรมท้ังหมด 8 กิจกรรม 

ดังนี ้

 กิจกรรมท่ี 1 การ

บริหารจัดการสวนกลาง ไดทำ

การจัดทำรูปเลมหนังสือ

กลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทานฯ เลม 2 โดย

รูปแบบของเนื้อหาประกอบไป

ดวยกลวยไมไทยพันธุแท 

จำนวน 69 ชนิด ซ่ึงในขณะนี้

หนังสืออยูระหวางการ

ออกแบบและจัดพิมพ 

             กิจกรรมท่ี 2 การ

ขยายพันธุ อนุบาล และปลกู

เลี้ยงกลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทานฯ โครงการไดทำ

การขยายพันธุกลวยไมไทย

พันธุแทพระราชทาน โดยการ

เก็บฝกและชิ้นสวนของ

กลวยไม เขาสูหองปฏิบัติการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ จำนวน



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมโจ หนา 68 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ไทยพันธุแท

พระราชทาน 

6. เพ่ือสรางจิตสำนึก

ในการอนุรักษ

กลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทาน 

7. เพ่ือจัดทำชุด

ความรูเรื่องการปลูก

เลี้ยงกลวยไมไทยพันธุ

แทพระราชทานฯ 

8. เพ่ือจัดประชุมและ

ศึกษาดูงานเพ่ือ

เผยแพรผลการ

ดำเนินงาน เพ่ือการ

พัฒนาตอยอดหัวขอ

วิจัยและการบริการ

วิชาการ 

ท้ังสิ้น 21 สกุล 53 ชนิด และ

ปจจุบันสามารถนำออก

อนุบาลและปลูกในโรงเรือน

แลว จำนวน 10 สกุล 31 ชนิด 

รวมท้ังสิ้น 12,715 ตน 

โครงการไดมอบหมายให

นักวิชาการทำการศึกษา

เกี่ยวกับลักษณะทาง

พฤกษศาสตร เชน ความสูงลำ

ตน ความกวางทรงพุม ความ

หนาของลำตน ความกวางใบ 

ความยาวใบ ซ่ึงเก็บขอมูล เปน

เวลา 5 เดือน (พฤษภาคม - 

กันยายน) เพ่ือศึกษาการ

เจริญเติบโตตอไป 

 กิจกรรมท่ี 3 การ

ปรับปรุงแหลงรวบรวมพันธุ

กลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทานฯ ภายใน

มหาวิทยาลัย โครงการไดทำ

การปรับปรุงระบบน้ำท่ีชำรุด 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

บริเวณสวนกลวยไมเฉลิมพระ

เกียรติฯ มหาวิทยาลัยแมโจ 

โดยอยูในระหวางการปรับปรุง

ระบบ 

 กิจกรรมท่ี 4 การ

พัฒนาสื่อเพ่ือสรางจิตสำนึกใน

การอนุรักษและใชประโยชน

กลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทานฯ โครงการได

จัดทำสื่อในรูปแบบอินโฟ

กราฟก จำนวน 10 แผน โดย

แบงเปน 3 หัวขอ คือ หัวขอท่ี 

1 อนุกรมวิธานพืชวงศกลวยไม 

(กลวยไม  สัณฐานวิทยาของ

กลวยไม  การจำแนกกลวยไม

ตามหลักอนุกรมวิธาน และ

การจำแนกกลวยไมตามการ

เจริญเติบโตและระบบราก) 

หัวขอท่ี 2 การสรางจิตสำนึก

ในการอนุรักษกลวยไมไทย 

และหัวขอท่ี 3 สรุปผลการ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ดำเนินงานโครงการอนุรักษ

และใชประโยชนกลวยไมไทย

พันธุแทพระราชทานฯ 

 กิจกรรมท่ี 5 การ

วิจัยเบื้องตนเกี่ยวกับกลวยไม

ไทยพันธุแทพระราชทานฯ 

เพ่ือนำไปสูการวิจัยเชิงลึก 

โครงการไดคัดเลือกกลวยไม

ไทย คือ กลวยไมดินนกคุมไฟ 

โดยทำการศึกษาเกี่ยวกับการ

ขยายพันธุโดยระบบ 

ไบโอรีแอคเตอรใน

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

เนื้อเย่ือ และผลิตตนจำนวน

มากเพ่ือใหเพียงพอตอการตอ

ยอดผลิตภัณฑชาสมุนไพร 

และการเพาะเลี้ยงภายใตแสง 

LED เพ่ือการผลิตสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีมีประโยชน

ตอการตอยอดผลิตภัณฑตอไป 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 กิจกรรมท่ี 6 การ

สำรวจและรวบรวมพันธุ

กลวยไมไทย ไดทำการลงพ้ืนท่ี

สำรวจ 2 ครั้ง คือ ครั้งท่ี 1 

พ้ืนท่ีอำเภออมกอย จังหวัด

เชียงใหม พบกลวยไมท้ังหมด 

30 สกุล 87 ชนิด และคร้ังท่ี 2 

พ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน พบ

กลวยไมท้ังหมด 43 สกุล 123 

ชนิด 

 กิจกรรมท่ี 7 การ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู

คณะทำงานภายใน

มหาวิทยาลัยและเครือขาย

ภายนอก เพ่ือเปนการเผยแพร

ผลการดำเนินงานน 

แลกเปลี่ยนเรียนรู และพัฒนา

ตอยอดหัวขอวิจัย การบริการ

วิชาการ และแนวทางการ

พัฒนาการอนุรักษและใช

ประโยชนกลวยไมไทยพันธุแท
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชทาน ครั้งท่ี 1 จัดการ

ประชุมวันท่ี 11 สิงหาคม 

2563 โดยมีคุณพรชัย 

จุฑามาศ เจาหนาท่ีงานใน

พระองค และดร.ปยรัษฎ 

ปริญญาพงษ เจริญทรัพย 

เลขานุการคณะกรรมการ

ดำเนินงานโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ เขารวมประชุม 

และสรุปมติท่ีประชุม 

 กิจกรรมท่ี 8 การ

พัฒนาชุดปลูกกลวยไมไทย

พันธุแทพระราชทานฯ ได

วางแผนและจัดทำชุดปลูก

กลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทาน พรอมวิธีปลูกท่ี

ถูกตอง โดยในกลองจะ

ประกอบไปดวย ตนกลวยไม 

วัสดุปลูก กระถางใยมะพราว 

และปุย โดยทำออกมาเพ่ือให

ผูสนใจสามารถซ้ือไปปลูก ทำ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ใหลดการนำกลวยไมออกจาก

ปาสูการอนุรักษอยางย่ังยืน 

9 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการ  การศึกษา

ลักษณะทาง

พันธุกรรมของกลวย

หอมทองในจังหวัด

ชุมพร 

  100,000 100,000 สำนกั 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2 .เพ่ือรวบรวมและ

คัดสายพันธุกลวย

หอมทองในจังหวัด

ชุมพร 

3. เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธทาง

พันธุกรรมของกลวย

หอมทองในจังหวัด

ชุมพร 

1. การเก็บรวบรวมสายพันธุ

และการสรางแปลงเพ่ือการ

ทดสอบลักษณะทางกายภาพ

ที่มีความแตกตางของของ

กลวยหอมทอง 

1.1 การรวบรวมสายพันธุ

แปลงท่ี 1 

แปลงของ นายโกศล  โกมิน 

อายุ 72 บานเลขท่ี 179 หมู 5 

ต.ทุงคาวัด อ.ละแม  จ.ชุมพร 

ปลูกกลวยหอมทองสายพันธุ

พ้ืนเมืองมาเปนระยะเวลา 27 

ป ทำการรวบรวมได 100 หนอ 

1.2 การรวบรวมสายพันธุ

แปลงท่ี 2 

แปลงของ นายปรีชา  ภักดีบุรี 

อายุ 43 บานเลขท่ี 71 หมู 4 

ต.ทุงคาวัด อ.ละแม  จ.ชุมพร 

ปลูกกลวยหอมทองสายพันธุ

นางสาวปณิดา  

กันถาด 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พ้ืนเมืองมาเปนระยะเวลา 10 

ป (ไดหนอมาจากแปลง

เกษตรกรท่ีปลูกมานานแลว) 

ทำการรวบรวมได 40 หนอ 

1.3 การรวบรวมสายพันธุ

แปลงท่ี 3 

แปลงของ นายต๋ัน  เกสโร อายุ 

81 บานเลขท่ี 72 หมู 1 ต.ทุง

คาวัด อ.ละแม  จ.ชุมพร ปลูก

กลวยหอมทองสายพันธุ

พ้ืนเมืองมาเปนระยะเวลา 20 

ป (ไดหนอมาจากแปลง

เกษตรกรท่ีปลูกมานานแลว) 

ทำการรวบรวมได 60 หนอ 

 

2. กิจกรรมการทดสอบความ

แตกตางของลักษณะทาง

พันธุกรรมกลวยหอมทอง 

การทดสอบความแตกตางของ

ลักษณะทางพันธุกรรมกลวย

หอมทองดวยเทคนิค SRAP 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ดวย โปรแกรม Free Tree 

และเลือกวิธีการจัดกลุมแบบ 

UPGMA โดยคำนวณคาดัชนี

ความเหมือน (similarity 

index) พบวา กลวยหอมทอง 

จำนวน 50 accession มีคา

สัมประสิทธิ์ความเหมือนอยู

ระหวาง 0.62 – 1.00 และ

แสดงผลในรูปแผนภูมิ

ความสัมพันธ (dendrogram) 

สามารถจัดกลุมได 5 กลุม คือ 

กลุมท่ี 1 ได B45 กลุมท่ี 2 

ไดแก B18 กลุมท่ี 3 ไดแก B8 

กลุมท่ี 4 ไดแก B27 และกลุม

ท่ี 5 มีจำนวนสมาชิกสูงสุด คือ 

B31, B48, B37, B26, B7, B3, 

B1, B22, B42, B39, B35, 

B34, B32, B30, B25, B23, 

B16, B50, B49, B47, B46, 

B44, B43, B41, B40, B38, 

B36, B33, B29, B28, B24, 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

B21,B20, B19, B17, B15, 

B14, B13, B12, B11, B10, 

B9, B6, B5, B4 และ B2 

จะเห็นไดวาแมวาทุกตัวอยาง

จะเปนพันธุกลวยหอมทอง

เหมือนกัน แตมีคา

ความสัมพันธทางพันธุกรรมท่ี

แตกตางกัน อาจเกิดมาจากขุด

ยายหนอไปปลูกในท่ีตางๆ ทำ

ใหเกิดการกลายพันธุ (พร

ประภา และคณะ, 2560) 

เนื่องจากกลวยตองปรับตัวให

เขากับสภาพแวดลอม แต

อยางไรก็ตามควรเพ่ิมจำนวน

ไพรเมอรท่ีใชในการศึกษา

เพ่ือใหครอบคลุมท้ังจีโนมมาก

ขึ้น 

10 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการศึกษา

ศักยภาพทรัพยากร

ปาไมเพ่ือหาแนว

ทางการจัดการ การ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

  200,000 200,000 สำนกั 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนองพระราช 

ดำริ อพ.สธ. 

1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

              ผลการศึกษาพ้ืนท่ี

บานทุงจำเริง พบวามีพ้ืนท่ีรวม 

34,862.50 ไร แบงเปนเขต

พ้ืนท่ีปาเศรษฐกิจ 8,050 ไร 

และเขตปาอนุรักษ 26,812.50 

ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.

ปฏิภาณ  สุทธิ

กุลบุตร 

F1A2 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

บานทุงจำเริง ตำบล

อมกอย อำเภออม

กอย จังหวัด

เชียงใหม 

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

2 เพ่ือสำรวจความ

หลากหลายพันธุพืช

ในเขตพ้ืนท่ีปาชุมชน

และปาอนุรักษ 

3 เพ่ือหาแนวทางการ

จัดการ การทองเท่ียว

เชิงอนุรักษบานทุงจำ

เริง 

ไร ชุมชนบานทุงจำเริงได

รวมกันฟนฟูปาอนุรักษพ้ืนท่ี 

1,200 ไร โดยดำเนินการทำ

ฝายแมว ปลูกปาและบวชปา 

และมีขอกำหนดวาสามารถใช

ประโยชนในการหาของปาเพ่ือ

นำมาใชเปนอาหารในการ

ดำรงชีวิต ใชเปนยารักษาโรค 

หรือซอมแซมท่ีอยูอาศัย โดย

สภาพปาท่ีชุมชนรวมกันฟนฟู

จำนวน 1,200 ไร นั้น เปนปาท่ี

มีทรัพยากรท่ีหลากหลาย และ

มีความสวยงามเหมาะกับการ

เปนแหลงทองเท่ียวสำหรับ

นักทองเท่ียวท่ีมีความสนใจเดิน

ปาชมธรรมชาติเปนอยางมาก 

โดยพรรณพืชท่ีพบไดจากการ

สำรวจสามารถจำแนกได 5 

ประเภท ไดแก (1) ไมยืนตน

และไมพุม (2) ไมลมลุก (3) ไม

เถา (4) กลวยไม และ(5) เห็ด 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

รวมพรรณพืชท่ีพบจำนวน 72 

ชนิด เชน สนสองใบ สนสามใบ 

สัก ตองตึง กุก สมผด ลิงลาว 

เห็ดเผาะ กลวยไม เปนตน 

นอกจากนี้ยังพบ ตาน้ำ จำนวน 

5 แหง ซ่ึงเปนแหลงน้ำผุดท่ี

ไหลรวมไปสูอางเก็บน้ำเพ่ือใช

เปนน้ำอุปโภคในชุมชน  

 ชุมชนบานทุงจำเริง

ยังมีภูมิปญญาทางดาน

หัตถกรรม การทอผากะเหรี่ยง 

การจักสาน และยังมีประเพณี

วัฒนธรรมท่ีนาสนใจ เชน 

ประเพณีปใหมกะเหร่ียง 

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ 

ประเพณีปใหมเมือง    แหไม

ค้ำ ประเพณีลงแขกเกี่ยวขาว 

พิธีเรียกขวัญขาวกอนการตีขาว 

พิธีกินเหลาขาวใหม ฯลฯ 

  รวม 10 โครงการ   2,081,400 2,081,400      
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัยแม

โจ 

การจัดทำระบบ

ฐานขอมูล

ทรัพยากรชีวภาพ

ชายฝงทะเล  

มหาวิทยาลัยแม

โจ-ชุมพร 

  70,000 70,000 สำนัก 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนอง

พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือจัดระบบ

ฐานขอมูลทรัพยากร

ชีวภาพชายฝงทะเล

บริเวณแนวปะการังน้ำ

ตื้น (หินละแม) ซ่ึงเปน

พ้ืนท่ีภายในโครงการฯ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร ไวเปนท่ีศึกษา

เรียนรูและวิจัยในดาน

ตางๆ ตอไป 

กิจกรรม “การจัดทำระบบ

ฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพ

ชายฝงทะเล มหาวิทยาลัยแมโจ-

ชุมพร” ภายใตโครงการ การ

สำรวจและรวบรวมเพ่ือจัดทำ

ระบบฐานขอมูลทรัพยากรชีวภาพ

ชายฝงทะเลบริเวณแนวปะการัง

น้ำตื้น(หินละแม) และภูมิปญญา

ทองถิ่น มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

ดำเนินการออกแบบและพัฒนา

ระบบฐานขอมูล จากแบบฟอรม

การบันทึกขอมูลของกิจกรรม

สำรวจขอมูลฯ ภายใตโครงการ

เดียวกัน โดยดำเนินการจัดเก็บ

ขอมูลจำนวนท้ังสิ้น 5 

ตารางขอมูล และนำเสนอขอมูล

ผานโดเมนเนม 

http://www.lamae.chumpho

n.mju.ac.th  โดยบันทึกขอมูล

ท้ังสิ้น 49 รายการ ประกอบดวย 

1) ขอมูลหอยสองฝาและหอยอ่ืนๆ   

7 รายการ  2) ขอมูลหอย

อ.อุทัยวรรณ  

ศรีวิชัย 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มือเสือ 6 รายการ  3) ขอมูลภูมิ

ปญญาทองถิ่นฯ 5 รายการ และ  

4) ขอมูลปลาทะเล 31 รายการ  

พรอมกันนี้ ไดดำเนินการจัดทำ

หนังสืออิเลกทรอนิกส (E-Book) 

จำนวน 3 ฉบับเพ่ือเผยแพรผาน

ทางเว็บไซดมหาวิทยาลัยแมโจ - 

ชุมพร 

(http://www.chumphon.mju.

ac.th)  

  รวม 1 โครงการ   70,000 70,000      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการศูนย 

รวบรวมอนุรักษ 

เรียนรู ภูมิปญญา

พืชสมุนไพร

พ้ืนบานแมโจ 

  100,000   100,000   สำนกั 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนอง

พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือสำรวจ เก็บ

รวบรวมพันธุกรรม 

และภูมิปญญาการใช

ประโยชนจากพืช

สมุนไพรพ้ืนบาน และ

พัฒนาเปนศูนย

รวบรวมอนุรักษเรียนรู

ภูมิปญญาพืชสมุนไพร

พ้ืนบานแมโจ 

3. เพ่ือเปนศูนย

รวบรวมอนุรักษเรียนรู

ภูมิปญญาพืชสมุนไพร

พ้ืนบาน สำหรับการ

บริการวิชาการแก

ศูนยรวบรวมอนุรักษเรียนรูภูมิ

ปญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบานแมโจ 

เปนสวนสมุนไพรในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยาม

บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแมโจ 

มีขอบเขตพ้ืนท่ีประมาณ 10 ไร 

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีปาอนุรักษและมีการ

ใชประโยชนจากชุมชน  ในพ้ืนท่ี

หมูบานโปง ตำบลปาไผ อำเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม โครงการนี้

มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. สนอง

พระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยาม

บรมราชกุมารี 2. สำรวจ เก็บ

รวบรวมพันธุกรรม และภูมิปญญา

การใชประโยชนจากพืชสมุนไพร

พ้ืนบาน และพัฒนาเปนศูนย

รวบรวมนุรักษเรียนรูภูมิปญญาพืช

ผศ.ดร.เยาวนิตย 

ธาราฉาย และ

คณะ 

F1A2 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ชุมชนใกลเคียง และ

ผูรับบริการในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

4. เพ่ือเปนแหลง

ศึกษาวิจัยและ

พัฒนาการใช

ประโยชนจากพืช

สมุนไพรพ้ืนบานใน

ระยะตอไปของ

โครงการ และ

ผูรับบริการนอก

โครงการ 

สมุนไพรพ้ืนบานแมโจ 3. เปนศูนย

รวบรวมอนุรักษเรียนรูภูมิปญญา

พืชสมุนไพรพ้ืนบาน สำหรับการ

บริการวิชาการแกชุมชนใกลเคียง 

และผูรับบริการในเขตภาคเหนือ

ตอนบน และ 4. เปนแหลง

ศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช

ประโยชนจากพืชสมุนไพรพ้ืนบาน

ในระยะตอไป การดำเนินงานของ

โครงการเริ่มจากการปรับปรุงและ

รวบรวมพืชสมุนไพรตั้งแตป พ.ศ. 

2559 จนถึงปจจุบัน โดยในชวง 2 

ปแรกมีการปรับปรุงลักษณะ

กายภาพพ้ืนท่ีใหเหมาะแกการปลูก

พืชสมุนไพร ในปถัดมาเริ่มมีการ

เพาะขยายพันธุพืชสมุนไพรและ

นำมาปลูกเพ่ิมในพ้ืนท่ี การ

ปรับปรุงระบบน้ำและพ้ืนท่ีเรือน

เพาะชำ กระท่ังในป พ.ศ. 2560 

จนถึงปจจบุันเริ่มมีการใชพ้ืนท่ีเพ่ือ

การบูรณาการดานการเรียนการ

สอนและการวิจัย การบริการ

วิชาการแกชุมชน โดยใน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปงบประมาณ 2563 ลักษณะ

กิจกรรมยังเปนการดูแลพ้ืนท่ี ดูแล

ดานการเจริญเติบโต การตัดแตง

และปลูกพืชสมุนไพรเพ่ิมเติมใน

สวนท่ีไมสมบูรณ โดยมีการ

รวบรวมพืชสมุนไพรในพ้ืนท่ีจำนวน 

110 ชนิด สวนการเพาะขยายพันธุ

พืชสมุนไพรในปนี้ไดทำการทดสอบ

เพาะขยายพันธุพืชสมุนไพร

เพ่ิมเติม ไดแก เกล็ดปลาชอน 

(Phyllodium longipes (Craib) 

Schindl.) เขืองแขงมา (Leea 

indica (Burm.f.) Merr.) แฝกหอม  

(Vetiveria zizanioides (L.) 

Nash ex Small) ยานาง 

(Tiliacora triandra (Colebr.) 

Diels.)  สมเห็ด 

(Hymenodictyon orixense 

(Roxb.) Mabb.)  ฮอมเกี่ยว 

(Strobilanthes sp.) และมีการบูร

ณาการการเรียนการสอนใน

รายวิชาทางดานพืชพรรณ จำนวน 

2 รายวิชา 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการสวน

พฤกษศาสตร

โรงเรียน 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

  100,000   100,000   สำนกั 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม 

สนอง

พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

2 เพ่ือรวบรวมภูมิ

ปญญาทองถิ่นในดาน

การนำพืชทองถิ่นมา

ใชประโยชน เก็บ

รวบรวมพรรณพืช

ทองถ่ิน และนำงาน

สวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนประยุกตใช

เปนสื่อการเรียนการ

สอนในวิชาตาง ๆ ใช

ปจจัยพืชเปนปจจัย

หลักในการเรียนรู 

3 เพ่ือใหเยาวชน

เรียนรูแนวคิด และ

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การสรางสรรค

ผลงานและการใชประโยชนจาก

กลวยไมและวัสดุธรรมชาติ” 

ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ ได

กำหนดจัดกิจกรรมในวันเสารท่ี 5 

กันยายน 2563 ณ หอง เอ้ืองศรี

เชียงดาว ตึกเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระศรีนครินทร ซ่ึงมี

นักศึกษาเขารวม จำนวน 30 คน 

กิจกรรมที่ 2 การปรับปรุงและ

พัฒนามุมเรียนรู โครงการได

จัดการปรับปรุงและพัฒนาหอง

และมุมเรียนรู ภายในหองศูนย

ประสานงานโครงการอพ.สธ.-มจ. 

เพ่ือใชเปนท่ีจัดประชุมและอบรม

นักศึกษาและเยาวชนตอไป 

กิจกรรมที่ 3 การสำรวจเก็บ

รวบรวมพรรณไมและภูมิปญญาใน

การนำพรรณไมทองถิ่นมาใช

ประโยชน ไดจัดกิจกรรม เม่ือวันท่ี 

1 – 2 สิงหาคม 2563 ณ หมูบาน

ปางจำป อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 

อ.ดร.ทิพยสุดา ตั้ง

ตระกูล 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ประยุกตใชศาสตร

พระราชาในการ

อนุรักษทรัพยากร

ทองถิ่น  

4 ดำเนินการทบทวน 

และปรับปรุงการ

ดำเนินงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน

ท่ีทำอยูเดิมให

ครบถวนตาม

คุณสมบัติและเกณฑ

มาตรฐานท่ี พ.ศ. 

กำหนด และนำไปสู

การประเมินเพ่ือรับ

ปายพระราชทานและ

เกียรติบัตรฯ 

ซ่ึงมีนักศึกษาเขารวม จำนวน 20 

คน โดยเนื้อหาของกิจกรรมเนนไป

ในการอยูรวมกับปา และการใช

ประโยชนทรัพยากรจากปาอยาง

ย่ังยืน 

3 มหาวิทยาลัย

แมโจ 

โครงการจัดตั้ง

ศูนยประสานงาน

และแผนงาน

พิเศษดานการ

บริหารจัดการ 

เพ่ือสนับสนุน

โครงการอนุรักษ

  743,100 743,100 สำนกั 

งบประมาณ 

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริ 

อพ.สธ. 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริภายใต

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

1. เขารวมการประชุมติดตาม

ความกาวหนาการดำเนินงาน

ขับเคลื่อนศูนยแมขายประสานงาน 

อพ.สธ. และศูนยประสานงาน 

อพ.สธ. และการประชุมแนว

ทางการขยายพันธุสักพันธุดีดวย

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช และ

ผอ.ศนูย

ประสานงาน 

อพ.สธ.-มจ. 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พันธุกรรมพืชฯ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพ่ือบริหารจัดการ

ใหการดำเนินงาน

โครงการมี

ประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

3. เพ่ือจัดงาน

ประชุมสัมมนาหรือ

นิทรรศการ  

4. เพ่ือเผยแพรผลงาน

โดยสื่อตาง ๆ เชน การ

ทำหนังสือ วีดีทัศน 

เอกสารเผยแพร 

เว็บไซตประชาสัมพันธ 

ท่ีไดรับความเห็นชอบ

จาก อพ.สธ. 

5. เพ่ือดำเนนิงานอ่ืนๆ 

ท่ีเปนการสนับสนุนงาน

ตามกรอบแผนแมบท

ของ อพ.สธ. 

6. เพ่ือสนับสนุนการ

ดำเนินกิจกรรมของ

การปกชำเพ่ือผลิตกลาไมในการ

ปลูกไมมีคาทางเศรษฐกิจเพ่ือใหได

พ้ืนท่ีปาตามนโยบายประเทศใน

เรื่องของการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาใหเพ่ิมขึ้น 

15 เปอรเซ็นต เพ่ือสงเสริมการ

สรางแหลงผลิตกลาไมท่ีมีคุณภาพ

ใหกับชุมชน ณ โครงการสวน

พระองค สวนจิตรลดา พระราชวัง

ดุสิต กรุงเทพมหานคร เม่ือวัน

อังคารท่ี 10 มีนาคม 2563  

 2. ปรับปรุงเว็บไซด อพ.สธ. 

– มจ. การจัดรูปเลมรายงาน

ประจำป 2562 และเลมสรุปผล

การดำเนินงานภาพรวม อพ.สธ. –

มจ.  

 3. สนับสนุนบุคลากรเขารับ

การฝกอบรม เพ่ือเตรียมความ

พรอมในการเปนวิทยากรผูชวย 

ภายใตโครงการ อพ.สธ. – มจ.  

3.1. สนับสนุนบุคลาการเขารวม

การฝกอบรมปฏิบัติการงานฐาน

ทรัพยากรทองถิ่น หลักสูตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ศูนยประสานงาน

โครงการ อพ.สธ. – 

มจ. 

วิทยากรผูชวย ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

3.2. สนับสนุนบุคลาการเขารวม

การอบรมปฏิบัติการสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน (สำหรับ

วิทยากรผูชวย) ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ จังหวัดปุทมธานี 

4. สนับสนุนการดำเนินงานของ

ศูนยประสานงานโครงการ อพ.สธ. 

– มจ. จางเหมาเจาหนาท่ีประจำ

ศูนยประสานงาน โครงการ วุฒิ

ปริญญาตรี และปริญญาโท สำหรับ

ติดตามผลการดำเนินงานแตละ

โครงการประจำทุกเดือน และทุก

ไตรมาส  

5. สนับสนุนการประชุม

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 

อพ.สธ. – มจ. คณะอนุกรรมการ

ดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. 

และคณะกรรมการบริหารศูนย

ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – 

มจ. 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

6. การติดตาม และประสานงานใน

พ้ืนท่ี (มหาวิทยาลัยแมโจ – แพร 

เฉลิมพระเกียรติ และมหาวิทยาลัย

แมโจ – ชุมพร ) ดำเนินงาน

โครงการ ภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยแมโจ (อพ.สธ. – มจ.)  

6.1 การลงพ้ืนท่ีติดตามการ

ดำเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยแมโจ 

– แพร เฉลิมพระเกียรติ ตำบลแม

ทราย อำเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

ระหวางวันท่ี 24 - 25 กรกฎาคม 

2563 นำโดย อาจารย ดร.ทิพย

สุดา ตั้งตระกูล ผูอำนวยการศูนย

ประสานงานโครงการ อพ.สธ. – 

มจ. พรอมดวยคณะอนุกรรมการ

ดำเนินงานโครงการ อพ.สธ. – มจ. 

ซ่ึงเปนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชุม

หารือ แนวทางการดำเนินงาน 

ปญหา และอุปสรรคในการ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ดำเนินงาน รวมท้ังเย่ียมชมการ

ดำเนินงานของแตละโครงการ 

6.2 การลงพ้ืนท่ีติดตามการ

ดำเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยแมโจ - 

ชุมพร ตำบลละแม อำเภอละแม 

จังหวัดชุมพร ระหวางวันท่ี 26 - 

28 สิงหาคม 2563 นำโดย 

อาจารย ดร.ทิพยสุดา ตั้งตระกูล 

ผูอำนวยการศูนยประสานงาน

โครงการ อพ.สธ. – มจ. พรอมดวย

คณะอนุกรรมการดำเนินงาน

โครงการ อพ.สธ. – มจ. ซ่ึงเปน

การลงพ้ืนท่ีเพ่ือประชุมหารือ แนว

ทางการดำเนินงาน ปญหา และ

อุปสรรคในการดำเนินงาน รวมท้ัง

เย่ียมชมการดำเนินงานของแตละ

โครงการ 

7. การจัดประชุมนำเสนอผลงาน

วิชาการและนิทรรศการภายใต

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี มหาวิทยาลัยแมโจ 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมโจ หนา 90 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

(อพ.สธ. – มจ.) เม่ือวันพุธท่ี 2 

กันยายน 2563 ณ หองขาว

หอมแดง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

 การจัดประชุมนำเสนอ

ผลงานวิชาการและนิทรรศการ

ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย

แมโจ (อพ.สธ. – มจ.) มีกำหนดจัด

ขึ้นเปนประจำทุกป โดยมี

วัตถุประสงค เพ่ือสงเสริมให

นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย 

ไดมีโอกาสเผยแพรผลงานท่ีรับการ

สนับสนุนงบประมาณ ภายใต

โครงการ อพ.สธ. – มจ. ซ่ึงในการ

ประชุมประกอบดวยการนำเสนอ

ผลงานวิชาการจากผูรับผิดชอบ

โครงการประจำปงบประมาณ 

2563 โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัย

แมโจ รองศาสตราจารย ดร.วีระพล 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทองมา เปนประธาน มีจำนวน

ผูเขารวมประชุม 30 คน ซ่ึงเปน

การนำเสนอผลงานผานโครงการ

ตางๆ ท่ีไดรับเงินสนับสนุนประจำป

งบประมาณ 2563 เชน ชุด

โครงการกลวยไม โครงการศึกษา

ภาพบันทึกพันธุกรรมพืชโบราณ 

ผานงานพุทธศิลปลานนา 

การศึกษาศักยภาพทรัพยากรปาไม

เพ่ือหาแนวทางการจัดการ การ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษบานทุงจำเริง 

การรวบรวมพันธุมะนาวพ้ืนเมือง 

การรวบรวมและอนุรักษผักพ้ืนบาน 

(ผักกับลาบ) ภาคเหนือ โครงการ

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ – 

แพร เฉลิมพระเกียรติ และ

โครงการตางๆ ของมหาวิทยาลัย

แมโจ – ชุมพร เปนตน อีกท้ัง

ภายในงานไดจัดนิทรรศการ ซ่ึง

ประกอบดวย โปสเตอร ผลผลิต

และผลิตภัณฑ ของโครงการตางๆ 

  รวม 3 โครงการ   943,100 943,100      

 


