
แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 1 

กรอบแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ 2565 

ภายใตแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

โครงการอนุรกัษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยแมโจ 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

F1A1 1. โครงการเสนทางศึกษาชีววิทยาของ

เสม็ดแดงในพ้ืนที่ปาอนุรักษพันธุกรรม

พืชในจังหวัดชุมพร 

- ปาเสม็ดแดงที่อยูในเขตปาอนุรักษพันธุกรรม

พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพสธ.) 

หนวยมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  

- หองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช ม.แมโจ-

ชุมพร   

100,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือจัดทำเสนทางสำรวจและศึกษาตน

เสม็ดแดงที่ไดขึ้นทะเบียนพิกัดตนพันธุเสม็ด

แดงในปาอนุรักษฯ   

3. เพ่ือศึกษาสูตรผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของ

เสม็ดแดง อยางนอย 1 ผลิตภัณฑ 

4. เพ่ือจัดทำเอกสารเผยแพรความรูเร่ืองการ

อนุรักษพันธุเสม็ดแดงในเขตจังหวัดชุมพร    

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร งบประมาณแผนดิน 

ดร.จิระศักด์ิ วิชาสวัสด์ิ 

F1A1 2. โครงการศึกษาและรวบรวมการใช

พันธุไม ประดับลายหมอบูรณฆฏะใน

ศิลปกรรมลานนา 

เขตพ้ืนที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 200,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือรวบรวมรูปแบบลายหมอบูรณฆฏะ ที่

ปรากฏในงานศิลปกรรมลานนา 

3 เพ่ือนำองคความรูดังกลาวไปเผยแพรใน

ลักษณะของส่ือส่ิงพิมพ 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

แมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

นายฐาปกรณ  เครือระยา 

 รวมทั้งหมด 2 โครงการ      

F1A2 1. โครงการศึกษาและสำรวจชนิด

กลวยไมภายในมหาวิทยาลัยแมโจเพ่ือ

การอนุรักษ 

มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม 100,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ศูนยกลวยไมและไมดอกไม

ประดับ คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

นางสาวจีระนันท  ตาคำ 



แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 2 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือสำรวจและรวบรวมพันธุกลวยไม

ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

3. เพ่ือการอนุรักษและการใชประโยชน

กลวยไมภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

F1A2 2. โครงการสำรวจชนิดของกลวยไม

ทองถิ่นที่เจริญเติบโตไดดีในการปลูก

เล้ียงแบบครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัด 

พ้ืนที่ที่มีการปลูกเล้ียงกลวยไมทองถิ่นที่

เจริญเติบโตไดดีในการปลูกเล้ียงแบบครัวเรือน

ในจังหวัดเชียงใหม 

265,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือสำรวจ แลวทำการบันทึกจัดเก็บขอมูล

ชนิดของกลวยไมทองถิ่นที่เจริญเติบโตไดดีใน

การปลูกเล้ียงแบบครัวเรือนของจังหวัด

เชียงใหม 

3 เพ่ือถอดองคความรูการปลูกเล้ียงกลวยไม

ทองถิ่นที่เจริญเติบโตไดดีในการปลูกเล้ียง

แบบครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม 

4 เพ่ือเปรียบเทียบจำนวนชนิดของกลวยไม

ทองถิ่นที่นิยมปลูกเล้ียงในการปลูกเล้ียงแบบ

ครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม 

5 เพ่ือวิเคราะหปจจัยความเส่ียงตอการถูก

ทำลาย และแนวทางการอนุรักษตนกลวยไม

ทองถิ่นที่เจริญเติบโตไดดีในการปลูกเล้ียง

แบบครัวเรือนของจังหวัดเชียงใหม 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

อาจารย ดร.ปรมินทร  นาระทะ   

 รวมทั้งหมด 2 โครงการ      

F1A3 1. ชุดโครงการสำรวจ จัดจำแนก ปลูก

รักษาและศึกษาการเจริญเติบโตกลวยไม

พันธุไทยแทพระราชทาน 

- การสำรวจและจัดจำแนก

กลวยไมพันธุไทยแท

1.  พ้ืนที่สวนนายวิเชียร บุญธรรม ที่มีภูมิลำเนา

อยูบานเลขที่ ๒๐๘ ถนนเชียงใหม-เชียงราย หมู

ที่ ๑ ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชียงใหม  

2.  พ้ืนที่สวนของนายชาญชัย จันทรหอม มี

400,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสำรวจชนิดและหรือสายพันธุกลวยไม

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

อาจารยวินัย แสงแกว 



แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 3 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

พระราชทาน 

- การปลูกรักษาและศึกษา

การเจริญเติบโตกลวยไม

พันธุไทยแทพระราชทาน 

ภูมิลำเนาอยูบานเลขที่ ๕๔ หมูที่ ๓ ตำบลสะ

ลวง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม  

3.  พ้ืนที่อนุรักษกลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทาน มหาวิทยาลัยแมโจ 

ไทยพันธุแทพระราชทานจำนวน ๑๒๗ สกุล 

(genus) ๘๑๐ ชนิด (species) ของทั้ง ๒ 

แหลงพ้ืนที่อนุรักษ 

3. เพ่ือจัดทำฐานขอมูลกลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทานที่ไดจากการสำรวจและจัด

จำแนกทั้ง ๒ แหลงพ้ืนที่อนุรักษ 

4. เพ่ือเพาะขยายพันธุกลวยไมไทยพันธุแท

พระราชทานจากทั้ง  ๒ แหลงพ้ืนที่อนุรักษ 

นำมาเพาะปลูกในพ้ืนที่ โครงการอนุรักษ

พันธุกลวยไมไทยพันธุแทมหาวิทยาลัยแมโจ 

5. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตและชีพจักรของ

กลวยไมไทยพันธุแทพระราชทานที่นำ

เพาะปลูกในพ้ืนที่ โครงการอนุรักษพันธุ

กลวยไมไทยพันธุแทมหาวิทยาลัยแมโจ 

F1A3 2. แนวทางการอนุรักษพืชสมุนไพรหา

ยากและใกลสูญพันธุในพ้ืนที่อนุรักษ

พันธุกรรมพืชปาบานโปง มหาวิทยาลัย

แมโจ  

สวนสมุนไพรปาอนุรักษบานโปง มหาวิทยาลัย

แมโจ จังหวัดเชียงใหม 

300,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม และภูมิ

ปญญาการใชประโยชนจากพืชสมุนไพร

พ้ืนบาน และพัฒนาเปนศูนยรวบรวมอนุรักษ

เรียนรูภูมิปญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบานแมโจ 

3 เพ่ือเปนศูนยรวบรวมอนุรักษเรียนรูภูมิ

ปญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบาน สำหรับการ

บริการวิชาการแกชุมชนใกลเคียง และ

ผูรับบริการในเขตภาคเหนือตอนบน 

4 เพ่ือเปนแหลงศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช

ประโยชนจากพืชสมุนไพรพ้ืนบานในระยะ

ตอไปของโครงการ และผูรับบริการนอก

คณะสถาปตยกรรมและการ

ออกแบบส่ิงแวดลอม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ผศ.ดร.เยาวนิตย ธาราฉาย 



แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 4 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

โครงการ 

5 เพ่ืออนุรักษและขยายพันธุพืชสมุนไพรที่หา

ยาก มีสรรพคุณการใชประโยชนตามภูมิ

ปญญาทองถิ่นของลานนา 

F1A3 3. โครงการศูนยรวบรวมและอนุรักษพืช

ทองถิ่นที่มีคุณคาทางสมุนไพรและ

อาหาร มหาวิทยาลัยแมโจ 

- แหลงรวบรวมอนุรักษพืชสมุนไพร

ทองถิ่นบานแมโจ อำเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม  

- แหลงรวบรวมอนุรักษพันธุพริก

พ้ืนเมือง มหาวิทยาลัยแมโจ 

เชียงใหม 

- แหลงรวบรวมอนุรักษพันธุกรรม

มะนาว มหาวิทยาลัยแมโจ 

เชียงใหม 

- แหลงรวบรวมอนุรักษผักพ้ืนบาน 

(ผักกับลาบ) มหาวิทยาลัยแมโจ 

เชียงใหม 

1. สวนสมุนไพรปาอนุรักษบานโปง  

2. ฟารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ 

จังหวัดเชียงใหม 

384,000 6.1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

6.2 เพ่ือสำรวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม และ

ภูมิปญญาการใชประโยชนจากพืชทองถิ่น

ดานพืชสมุนไพรและอาหาร 

6.3 เพ่ือเปนศูนยรวบรวมอนุรักษเรียนรูภูมิ

ปญญาพืชทองถิ่น สำหรับการบริการวิชาการ

แกชุมชนใกลเคียง และผูรับบริการในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

6.4 เพ่ือเปนแหลงศึกษาวิจัยและพัฒนาการ

ใชประโยชนจากพืชทองถิ่นในระยะตอไปของ

โครงการ และผูรับบริการนอกโครงการ 

6.5 เพ่ืออนุรักษและขยายพันธุพืชทองถิ่นที่มี

สรรพคุณสมุนไพร อาหารและการใช

ประโยชนตามภูมิปญญา 

คณะสถาปตยกรรมและการ

ออกแบบส่ิงแวดลอม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ผศ.ดร.เยาวนิตย ธาราฉาย 

ดร.สุเทพ วัชรเวชศฤงคาร 

นางสาววัชรินทร จันทวรรณ 

นางสาวจันทรเพ็ญ  สะระ 

F1A3 4. โครงการพัฒนาแปลงปลูกและการใช

ประโยชนจากพืชมะเก๋ียง และพืช

อนุรักษอ่ืน ๆ ภายใตในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ) พ้ืนที่

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระ

เกียรติ 

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิมพระเกียรติ 200,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ืออนุรักษพันธุพืชมะเก๋ียง และพืช

อนุรักษอ่ืน ๆ  

3. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนพันธุพืชมะเก๋ียง 

และพืชอนุรักษ ฯ 

มหาวิทยาลัยแมโจ - แพร เฉลิม

พระเกียรติ 

งบประมาณแผนดิน 

นายกิติพงษ  วุฒิญาณ    



แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 5 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

4. เพ่ือพัฒนาแปลงปลูกพืชมะเก๋ียง เพ่ือตอ

ยอดในการศึกษา วิจัย และในรูปแบบตางๆ 

F1A3 5. การสรางแปลงรวบรวมพันธุกรรมไผ 

การเสวนาดานไผ เผยแพรความรูส่ือสาร

คดีไผ การจัดการระบบใหน้ำแบบ

อัตโนมัติ การใชไฟฟาจากพลังงาน

แสงอาทิตย 

มหาวิทยาลัยแมโจ – ชุมพร และภายในจังหวัด

ชุมพร 

400,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือรวบรวมชนิดพันธุไผในทองถิ่นภาคใต

และไผตางถิ่น 

3 เพ่ือจัดกิจกรรมเสวนาการอนุรักษไผไทย 

4 เพ่ือใหมีระบบบริหารจัดการสวนไผมี

ประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานองคความรูและ

นวัตกรรม การใหน้ำแบบอัตโนมัติ  

และการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร งบประมาณแผนดิน 

วาที่รอยตรีขจรรักษ พูพัฒน

ศิลป 

 รวมทั้งหมด 5 โครงการ      

F2A4 1. การพัฒนาลำลูกกลวยไม เพ่ือ

ผลิตภัณฑอาหารในการสรางมูลคาเชิง

พานิชย              

1. หองปฏิบัติการ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัด

เชียงใหม 

2. หองปฏิบัติการกลาง คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ  จังหวัดเชียงใหม 

3. หองปฏิบัติการ สถาบันตรวจสอบคุณภาพ

และมาตรฐานผลิตภัณฑ  มหาวิทยาลัยแมโจ  

จังหวัดเชียงใหม 

4. องคการบริหารสวนตำบล(อบต.) ชุมชน

อนุรักษกลวยไมไทยบานปงไคร ตำบลโปงแยง  

อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

270,000   1.เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.เพ่ือวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการของลำ

ลูกกลวยไมเอ้ืองคำ (Dendrobium 

chrysotoxum)  

3.เพ่ือศึกษาความเปนพิษของลำลูกกลวยไม

เอ้ืองคำ (Dendrobium chrysotoxum) ใน

ระดับเซลล 

4.เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ

จากลำลูกกลวยไมเอ้ืองคำ (Dendrobium 

chrysotoxum) ในการสรางมูลคาเชิง

พานิชย 

5.เพ่ือถายทอดการสรางผลิตภัณฑจากลำลูก

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

แมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

นางชมัยพร  นิธิกาจณพานิช 



แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 6 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

กลวยไมเอ้ืองคำ (Dendrobium 

chrysotoxum) แกชุมชน 

F2A4 2. โครงการ รวบรวมและขยายพันธุ

กลวยไมกลุม Jewel orchid เพ่ือการ

อนุรักษและการใชประโยชน 

พ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 200,000 1.เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.เพ่ือเปนแหลงรวบรวมพันธุและศึกษา

เรียนรูกลวยไมกลุม Jewel orchid  

3.เพ่ือขยายพันธุกลวยไมกลุม Jewel orchid 

โดยวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อเพ่ือการอนุรักษ

และการใชประโยชน 

ศูนยกลวยไมและไมดอกไม

ประดับ คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

นางสาววัชราภรณ  สุขขี 

F2A4 3.การมีสวนรวมในการศึกษารวบรวม

กลวยไมไทยพันธุแทที่มีกล่ินหอมเพ่ือ

การอนุรักษและการใชประโยชนโดยการ

สกัดกล่ินดวยเชียรบัตเตอร 

1 พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ อำเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม  

2 องคการบริหารสวนตำบลโปงแยง อำเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม 

200,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือรวบรวมกลวยไมไทยพันธุแทที่มีกล่ิน

หอมและอนุรักษนอกถิ่นอาศัยเพ่ือศึกษาการ

เจริญเติบโต 

3 เพ่ือศึกษาวิธีการดูดซับสารหอมของ

กลวยไมไทยพันธุแทที่ใหกล่ินหอมเพ่ือ

นำไปใชเปนวัตถุดิบทางอุตสาหกรรมสุขภาพ  

4 เพ่ือศึกษาวิธีการเก็บรักษาสารหอมในไลโพ

โซมของกลวยไมไทยพันธุแทที่ใหกล่ินหอม

เพ่ือนำไปใชเปนวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม

สุขภาพ  

5 เพ่ือสงเสริมใหชุมชนเกิดการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและใชประโยชนจาก

ทรัพยากร 

ศูนยกลวยไมและไมดอกไม

ประดับ คณะผลิตกรรมการ

เกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร.จุฑามาศ พิลาดี 

F2A4 4. ชุดโครงการพัฒนานวัตกรรมการผลิต 1 หองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช คณะ 1,180,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  งบประมาณแผนดิน 



แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 7 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

การแปรรูปผลิตภัณฑเคร่ืองสำอาง และ

อาหารเสริมสุขภาพจากกลวยไมไทย

เอ้ืองคำ   

- กิจกรรมที่ 1 การบริหารจัดการ

งานสวนกลาง 

- กิจกรรมที่ 2 การศึกษาปจจัย

การขยายพันธุเอ้ืองคำใน

ระบบไบโอรีแอคเตอรจมชั่วคราว 

- กิจกรรมที่ 3 การศึกษาปจจัยที่

เหมาะสมในการเพ่ิมผลผลิตและ

ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของกลวยไมชนิดเอ้ืองคำ โดยใช

เทคโนโลยีแสง LED ในระบบ

โรงเรือน 

- กิจกรรมที่ 4 การวิเคราะห

สารสำคัญและองคประกอบทาง

เคมีของกลวยไมเอ้ืองคำ 

- กิจกรรมที่ 5 นวัตกรรม

ผลิตภัณฑเคร่ืองสำอางจาก

กลวยไมเอ้ืองคำ 

- กิจกรรมที่ 6 นวัตกรรม

ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพจาก

กลวยไมเอ้ืองคำ 

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2 หองปฏิบัติการกลาง 2409 คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

3 หอง 3307 อาคารจุฬาภรณ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

4 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

5 หองปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

6 หมูบานปงไคร ต.โปงแยง อ.แมริม จ.

เชียงใหม 

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับการ

ขยายพันธุเอ้ืองคำในระบบไบโอรีแอคเตอร

จมชั่วคราวในระยะเพ่ิมปริมาณตนและระยะ

ชักนำใหออกราก  

3 เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบโรงเรือน

โดยใชเทคโนโลยีแสง LED ที่เหมาะสม

กระตุนและเรงใหตนกลวยไมเอ้ืองคำ

เจริญเติบโตและสรางสารเมแทบอไลททุติย

ภูมิ (secondary metabolite) 

4 เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณสารสำคัญและ

องคประกอบทางเคมีของดอกเอ้ืองคำและลำ

ตนกลวยไมเอ้ืองคำที่ไดจากการสกัดตัวอยาง

สด กับสารสำคัญและองคประกอบทางเคมีที่

ไดจากการสกัดตัวอยางดอกและลำตน

อบแหง และการสกัดน้ำมันหอมระเหย 

(essential oil) 

5 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการ

แปรรูปผลิตภัณฑตนแบบเคร่ืองสำอางจาก

กลวยไมเอ้ืองคำ 

6 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการ

แปรรูปผลิตภัณฑเสริมอาหารและเคร่ืองด่ืม

เพ่ือสุขภาพจากกลวยไมเอ้ืองคำ 

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ 

ดร. ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 

F2A4 5. การพัฒนาศักยภาพการผลิตกลวยไม

นกคุมไฟดวยจุลินทรียที่มีประโยชนเพ่ือ

การผลิตเชิงพาณิชย 

1. พ้ืนที่ปาธรรมชาติที่มีตนกลวยไมนกคุมไฟ

ขึ้นอยู  

2. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  

3. โรงเรือนในมหาวิทยาลัยแมโจ 

200,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ผศ.ดร.ผานิตย นาขยัน 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
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ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

2. เพ่ือศึกษาสำรวจและคัดเลือก

เชื้อจุลินทรียที่มีในบริเวณรากของกลวยไม

สมุนไพรนกคุมไฟ 

3. เพ่ือศึกษาวิจัย พัฒนา ทดสอบการผลิต

กลวยไมนกคุมไฟดวยเชื้อจุลินทรียที่มี

ประโยชน เพ่ือการผลิตเชิงพาณิชย 

4. เพ่ือขยายผลสูเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป 

F2A4 6. การศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับการ

เจริญเติบเติบโตของนกคุมไฟในระบบไม

โครโพนิกสและผลตอการรอดชีวิตหลัง

ยายปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส 

1 หองปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2 วิสาหกิจชุมชนไฮโดรเฟรช ต.ทรายมูล อ.สัน

กำแพง จ.เชียงใหม 

200,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตอการ

เจริญเติบโตของนกคุมไฟที่เพาะเล้ียงใน

ระบบไมโครโพนิกสและผลตอการรอดชีวิต

หลังยายปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส 

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ผศ.ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล 

F2A4 7. โครงการอนุรักษพันธุกรรมและการ

ใชประโยชนอยางบูรณาการของหอม

และพืชใหสีครามของจังหวัดแพร 

ศูนยเรียนรูการถายทอดเทคโนโลยี การรวบรวม 

การอนุรักษ การปลูกรักษา และการขยายพันธุ

พืชอนุรักษ (หอมและพืชใหสีครามของจังหวัด

แพร) ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม

พระเกียรติ ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรม

พืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) 

200,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือเปนศูนยเรียนรูการปลูก รวบรวม 

รักษา และถายทอดองคความรูตาง ๆ ที่

เก่ียวกับหอมและพืชใหสีครามของจังหวัด

แพร และเปนการอนุรักษสายพันธุพืชทองถิ่น

ของจังหวัดแพร 

3. เพ่ือเปนแปลงสาธิตในดานการศึกษา

คนควา การพัฒนา การทดลอง การวิจัย การ

บริการวิชาการ การเรียนการสอน ของ

นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจตอไป 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม

พระเกียรติ 

งบประมาณแผนดิน 

รศ. ดร. ณัฐพร จันทรฉาย 

F2A4 8. การศึกษาองคประกอบสารสำคัญ พ้ืนที่เขตภาคเหนือตอนบน 200,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ สาขาวิทยาการสมุนไพร  งบประมาณแผนดิน 
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และคุณคาทางสารอาหารของเมล็ด

แตงไทยในภาคเหนือตอนบน 

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือทำการศึกษาองคประกอบสารสำคัญ 

คุณคาทางสารอาหารของเมล็ดแตงไทย ใน

เขตภาคเหนือตอนบน 

3. เพ่ือใชเปนขอมูล และแนวทางในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ เคร่ืองสำอาง เคร่ืองด่ืม 

หรืออาหารเพ่ือสุขภาพจากเมล็ดแตงไทย

ตอไปในอนาคต 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

ดร.นรินทร ทาวแกนจันทร 

F2A4 9. โครงการศึกษาลักษณะทางพันธุกรรม

และลักษณะทางกายภาพของแตงไทย

พันธุพ้ืนเมืองในจังหวัดลำปางและ

จังหวัดแพร 

1. สาขาพืชผัก  มหาวิทยาลัยแมโจ 

2. หองปฏิบัติการทางโมเลกุล  

3. สำนักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร 

 มหาวิทยาลัยแมโจ 

200,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของ

แตงไทยพันธุพ้ืนเมืองในจังหวัดลำปางและ

จังหวัดแพร  

3. เพ่ือศึกษาลักษณะทางกายภาพของ

แตงไทยพันธุพ้ืนเมืองในจังหวัดลำปางและ

จังหวัดแพร 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร.แสงเดือน อินชนบท 

F2A4 10.การพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพร

เสม็ดเพ่ือใชประโยชนในการสลบสัตวน้ำ

และเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเพ่ือ

สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 106,500 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาความเปนไปไดในการใช

ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของน้ำมันใบเสม็ดขาว

ตอการสลบสัตวน้ำ 

3. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของสาร

สกัดจากเสม็ดอยางนอย 1 ผลิตภัณฑ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร งบประมาณแผนดิน 

นางสาวพัชรินทร  วิริยะสุข

สวัสด์ิ 
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F2A4 11.ศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพ่ือ

ยับยั้งเชื้อราไฟทอฟธอรา 

(Phytophthora palmivora) สาเหตุ

โรครากเนาและโคนเนาของทุเรียน 

จังหวัดชุมพร และพ้ืนที่เชื่อมโยง 50,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี   

2. เพ่ือศึกษาสารสกัดสมุนไพรเสม็ดขาวเพ่ือ

ยับยั้งเชื้อราไฟทอฟธอรา (Phytophthora 

palmivora) ในโรครากเนาและโคนเนาของ

ทุเรียน 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร งบประมาณแผนดิน 

นางณิชาพล  บัวทอง 

F2A4 12.การอนุรักษ พัฒนา และการใช

ประโยชนสารสกัดจากตนเสม็ดขาวเพ่ือ

ปองกันโรคและแมลงในตนหนาวัว และ

กลวยไมสกุล Phalaenopsis 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 86,400 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ืออนุรักษตนเสม็ดขาวในพ้ืนที่ปา

ชายหาดมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร และการ

ใชประโยชนอยางยั่งยืน 

3. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูศึกษา และ

พัฒนาการใชประโยชนสารสกัดจากตนเสม็ด

ขาวในกระบวนการผลิตพืชหนาวัว และ

กลวยไมสกุล Phalaenopsis 

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร งบประมาณแผนดิน 

นายชัยวิชิต เพชรศิลา 

F2A4 13.การพัฒนาชุดคูมือเพ่ือเผยแพรองค

ความรูเก่ียวกับมะเก๋ียง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 198,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2.สงเสริมใหเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชมะเก๋ียง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม

พระเกียรติ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร. พัตรเพ็ญ เพ็ญจำรัส 

F2A4 14.การพัฒนาระบบรดน้ำมะเก๋ียงแบบ

อัจฉริยะ 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 200,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม

พระเกียรติ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ 
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2. เพ่ือสรางระบบรดน้ำแปลงมะเก๋ียงแบบ

อัตโนมัติ 

3. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการทำงานของ

ระบบรดน้ำแปลงมะเก๋ียงแบบอัตโนมัต 

F2A4 15. การศึกษาหาสารใหกล่ินรสใน

มะเก๋ียงเพ่ือการประยุกตใชใน

อุตสาหกรรมอาหาร 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 200,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือวิเคราะหชนิดของกล่ินในผลมะเก๋ียง

ดวยเทคนิคโครมาโทกราฟ 

3. เพ่ือวิเคราะหคุณสมบัติทางสเปคตรัม 

(spectrum) ของสสารรวมกับเทคนิคทาง

โครมาโทกราฟในการแยกแยะองคประกอบ

ของสาร ซึ่งจะเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ใชสราง

นวัตกรรมทางอาหารตอไป 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม

พระเกียรติ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร.พิชญาพร  อายุมั่น 

F2A4 16. โครงการสรางตนแบบธุรกิจการ

แปรรูปผลิตภัณฑมะเก๋ียง 

มหาวิทยาลัยแมโจ แพร เฉลิมพระเกียรติ  

ชุมชน และ โรงเรียนในจังหวัดแพร 

200,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือการสรางตนแบบผลิตภัณฑมะเก๋ียง

สำหรับทำโมเดลธุรกิจผลิตภัณฑจากมะเก๋ียง 

3. เพ่ือสรางการรับรูผลิตภัณฑจากมะเก๋ียง 

4. เพ่ือเปนแหลงเรียนรู ทางดานการแปรรูป

มะเก๋ียง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม

พระเกียรติ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร.อิศรา วัฒนนภาเกษม 

F2A4 17. โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

เจริญเติบโตของพืชมะเก๋ียงดวยเชื้อเห็ด

ตับเตาเพ่ือขยายผลสูชุมชน 

การถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนและหนวยงานที่

สนองโครงการพระราชดำริ ใน เร่ืองการ

ขยายพันธุมะเก๋ียงรวมกับการใสเชื้อเห็ดตับเตา 

การป ลูก รักษ า การอนุ รักษ  และการใช

ประโยชนภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

200,000 1.เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของ

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม

พระเกียรติ 

งบประมาณแผนดิน 

ผศ.ดร. วรรณา มังกิตะ  

ดร. อภิรดี เสียงสืบชาติ 



แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 12 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ) พืชมะเก๋ียงดวยเชื้อเห็ดตับเตาเพ่ือขยายผลสู

ชุมชน                 

3.เพ่ือเปนการอนุรักษพันธุพืชมะเก๋ียง และ

ขยายผลสูชุมชน  

4.เพ่ือสรางแหลงอาหารที่ยั่งยืนในชุมชน 

F2A4 18. การเพ่ิมมูลคาและการถายทอดการ

ใสเชื้อเห็ดปากินไดในพ้ืนที่สวนชาเมี่ยง 

บานแมลัวตำบลปาแดง อำเภอเมือง จังหวัด

แพร 

200,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมโดยนําสารสกัดชาเมี่ยง

มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมฟงคชัน

เสริมสารตานออกซิเดชันและจับโลหะ

ทรานซิชันชาคอมบูชะ (kombucha) ที่ผลิต

จากชาเมี่ยง 

3 เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมโดยการศึกษาพืชที่ขึ้น

รวมกับชาเมี่ยง (ตนกฤษณา และตนมะ

แขวน) โดยการสกัดสาระสำคัญจากสวนตาง 

ๆ ของตนกฤษณา ศึกษาฤทธิ์ตานแบคทีเรีย

ของสารสกัด  

4 เพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศของชา

เมี่ยง 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม

พระเกียรติ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร. ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 

F2A4 19. นวัตกรรมผงโรยขาว (ฟูริคาเกะ) ชา

เมี่ยงผสมสมุนไพรอินทรียเสริมสารตาน

ออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชันเพ่ือ

การพาณิชย   

1.หลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

2.หลักสูตรวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรม

และอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

3.วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวทิยาลัยแมโจ 

4.คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ 

200,000 1.เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2.เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสาร

ออกฤทธิ์ สารตานอนุมูลอิสระ สารจับโลหะ

ทรานซิชันและสารตานแบคทีเรียจากชา

เมี่ยง ผัก และสมุนไพรอินทรียที่มี

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร. มธุรส  ชัยหาญ 



แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 13 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

ประสิทธิภาพและสามารถนําไปประยุกตใช

ในอุตสาหกรรมอาหารได  

3.เพ่ือทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของชา

เมี่ยง ผักและสมุนไพรอินทรีย  

4.เพ่ือพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตผงโรย

ขาวจากชาเมี่ยง ผักและสมุนไพรอินทรีย

เพ่ือใหไดผลิตภัณฑตนแบบเสริมสารตาน

ออกซิเดชันและจับโลหะทรานซิชัน 

5.เพ่ือประเมินความคงตัวของผลิตภัณฑผง

โรยขาวจากชาเมี่ยง ผักและสมุนไพรอินทรีย

ระหวางการเก็บรักษา 

6.เพ่ือทดสอบการยอมรับของผูบริโภคตอ

ผลิตภัณฑผงโรยขาวจากชาเมี่ยง ผักและ

สมุนไพรอินทรียตนแบบ 

F2A4 20. การพัฒนาระบบสารสนเทศพลวัตร

ของชาเมี๋ยงภายใตการเปล่ียนแปลง

ภูมิอากาศภาคเหนือของประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิมพระเกียรติ 70,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือสรางระบบสารสนเทศพลวัตรชาเมี๋ยง

ภายใตการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศภาคเหนือ

ของประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพร เฉลิม

พระเกียรติ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร.พัชรณัฐ  ดาวดึงษ 

F2A4 21. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมการใชประโยชนจากความ

หลากหลายของเห็ดทองถิ่นและเห็ด

เศรษฐกิจในประเทศไทย 

- การศึกษาขอมูลทางสัณฐานและ

พันธุกรรมของเห็ดสกุลนางรม 

(Pleurotus spp.) ที่พบในธรรมชาติ

และเก็บจากแหลงเพาะเพ่ือการ

หองปฏิบัติการ สาขาวิขาเทคโนโลยีชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

600,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

2 เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม

ของเห็ดทองถิ่นและเห็ดเศรษฐกิจ จากแหลง

ตางๆ ในประเทศไทยดวยเทคนิคทางอณู

ชีววิทยา เพ่ือประโยชนในการอนุรักษและ

สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร.รัฐพร จันทรเดช 



แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 14 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

อนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืน 

- การศึกษาขอมูลทางโภชนาการและ

สารสำคัญทางชีวภาพจากเห็ดสกุล

นางรม (Pleurotus spp.) ที่นาสนใจ

บางชนิดจากธรรมชาติและแหลง

เพาะ สำหรับใชในการพัฒนา

ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพในอนาคต 

- การผลิตคุกก้ีเห็ดเสริมพรีไบโอติกจาก

เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) 

การนำไปใชประโยชน ในอนาคต 

3 เพ่ือสรางองคความรูเก่ียวกับสารสำคัญ

และองคประกอบทางเคมีของเห็ดทองถิ่น

และเห็ดเศรษฐกิจ เพ่ือการนำไปใชประโยชน

ในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาตอไป 

4 เพ่ือสรางความตระหนักถึงคุณคา

ทรัพยากรเห็ดทองถิ่นในชุมชน อันจะนำไปสู

การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนอยาง

ยั่งยืน 

 รวมทั้งหมด 21 โครงการ      

F2A5 1. จัดทำระบบส่ือความหมายเพ่ือ

เชื่อมโยงเสนทางการอนุรักษพันธุกรรม

พืช ของมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพรเพ่ือ

การทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

1. ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ 

2. พ้ืนที่เชื่อมโยง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ประกอบดวยจุดทองเที่ยว 5 แหลง ไดแก  

พ้ืนที่พันธุกรรมพืชกลวยหอมทอง พ้ืนที่พืช

สมุนไพรปลาไหลเผือก  พ้ืนที่เสม็ดขาว 

พ้ืนที่พันธุกรรมไผ ธนาคารปูมาและ

ผลิตภัณฑปูมาอำเภอละแม และพ้ืนที่

พันธุกรรมปลานวลจันทร 

200,000 1. เพ่ือสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)          

2. เพ่ือสำรวจทรัพยากรพันธุพืชและพันธุสัตว

เดนของแตละพันธุกรรมพืชที่มีการพัฒนา

ผลิตภัณฑเพ่ือใชประโยชนใน

ภาคอุตสาหกรรมเกษตร ประมง และการ

ทองเที่ยวของมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

3. เพ่ือจัดทำระบบส่ือความหมายแบบ 2 มิติ 

(QR-Code) นำเสนอเร่ืองราวความสัมพันธ

ของแตละพันธุกรรมพืชที่ และแนวทางจัดภูมิ

ทัศนเสนทางทองเทีย่วภายในมหาวิทยาลัย

แมโจและพ้ืนที่เชื่อมโยงอำเภอละแม จังหวัด

ชุมพร 

4. เพ่ือจัดทำโปรแกรมทองเที่ยวเชื่อมโยง

เสนทางพันธุกรรมด้ังเดิมและรูปแบบ

ผลิตภัณฑใหมีความนาสนใจแบบวงรอบ

ภายในมหาวิทยาลัยแมโจและพ้ืนที่เชื่อมโยง

มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร งบประมาณแผนดิน 

ผศ.ดร.เบญจมาศ ณ ทองแกว 



แผนปฏิบัติการประจำป 2566 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) หนา 15 

กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 2. ศูนยขอมูลพันธุกรรมทรัพยากร

ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแม 

ศูนยประสานงาน อพ. สธ. มหาวิทยาลัยแมโจ 200,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลผลการดำเนิน

กิจกรรมตางๆ ภายใตโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

มหาวิทยาลัยแมโจ   

3 เพ่ือจัดทำฐานขอมูลทรัพยากรพันธุกรรม

ชีวภาพดานการอนุรักษ และการใชประโยชน

และภูมิปญญาทองถิ่น 

4  เพ่ือสรางจิตสำนึกในการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช ทรัพยากรชีวภาพและ

กายภาพ ใหแกนักเรียน นักศึกษา และบุคคล

ทั่วไป 

คณะสถาปตยกรรมและการ

ออกแบบส่ิงแวดลอม 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ผศ.ดร.เยาวนิตย ธาราฉาย 

 รวมทั้งหมด 2 โครงการ      

F3A7 1. สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

1. พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ อำเภอสัน

ทราย จังหวัดเชียงใหม  

2. องคการบริหารสวนตำบลโปงแยง อำเภอ

แมริม จังหวัดเชียงใหม  

3. ชุมชนบานปาปอ อำเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม  

4. และพ้ืนที่ชุมชนใกลเคียงที่เปนสมาชิกของ 

อพ.สธ. 

150,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

2 เพ่ือรวบรวมภูมิปญญาทองถิ่นในดานการ

นำพืชทองถิ่นมาใชประโยชน เก็บรวบรวม

พรรณพืชทองถิ่น และนำงานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียนประยุกตใชเปนส่ือการ

เรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ใชปจจัยพืชเปน

ปจจัยหลักในการเรียนรู 

3 เพ่ือดำเนินการจัดต้ังชมรมอนุรักษ

พันธุกรรมพืช ในการศึกษาระบบนิเวศสูการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  

คณะวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

สรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร  

4 ดำเนินการทบทวน และปรับปรุงการ

ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่ทำอยู

เดิมใหครบถวนตามคุณสมบัติและเกณฑ

มาตรฐานที่ อพ.สธ. กำหนด และนำไปสูการ

ประเมินเพ่ือรับปายพระราชทานและเกียรติ

บัตรฯ 

 รวมทั้งหมด 1 โครงการ      

F3A8 ศูนยประสานงานและแผนงานพิเศษ

ดานการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

มหาวิทยาลัยแมโจ 

พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ อำเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม และพ้ืนที่ชุมชนใกลเคียงที่เปน

สมาชิกของ อพ.สธ. 

1,150,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2 เพ่ือบริหารจัดการศูนยประสานงาน

โครงการ อพ.สธ.-มจ. 

3 เพ่ือบริหารจัดการใหการดำเนินงาน

โครงการมีประสิทธิภาและเกิดประโยชน

สูงสุด 

4 เพ่ือเขารวมนำเสนอผลงานในงานประชุม

วิชาการและนิทรรศการ ตามที่ อพ.สธ. 

กำหนด 

5 เพ่ือเผยแพรผลงานโดยส่ือตาง ๆ เชน การ

ทำหนังสือ วีดีทัศน เอกสารเผยแพร เว็บไซต

ประชาสัมพันธ ที่ไดรับความเห็นชอบจาก 

อพ.สธ. 

6 เพ่ือดำเนินงานอ่ืน ๆ ที่เปนการสนับสนุน

งานตามกรอบแผนแมบทของ อพ.สธ. 

สำนักวิจัยและสงเสริมวิชาการ

การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 

F3A8 การเตรียมความพรอมดานการบริหาร

จัดการนิทรรศการพิพิธภัณฑนวัตกรรม

พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยแมโจ อำเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม 

519,000 1 เพ่ือสนองพระราชดำริภายใตโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

สำนักวิจัยและสงเสริมวิชาการ

การเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

งบประมาณแผนดิน 

ดร.ทิพยสุดา ต้ังตระกูล 
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กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผน

แมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2554 - กันยายน 2569) หนวยงาน 

 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

2565 เปาหมาย 

การเกษตร พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2.เพ่ือเตรียมความพรอมการเปนเจาภาพจัด

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

ป 2568  

 รวมทั้งหมด 2 โครงการ      

คำอธิบายเพ่ิมเติม 

F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 

A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย  A1 กิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  

                                           A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนพันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุพืช  

                                           A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษพันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช 


