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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F1A1 1.โครงการดูแลรักษา
แนวปองกันไฟและเฝา
ระวังไฟปา 

1. ศูนยรวบรวม
พันธุพืชพื้นถิ่น
และแปลงวน
เกษตร 
2. พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

60,000 1.สามารถ
ปองกันความ

เสียหายจากไฟ
ปาเขาทำลาย
ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรและ
ศูนยรวบรวม
พันธุพืชพื้นถิ่น
และแปลงวน

เกษตร 

60,000 1.สามารถ
ปองกันความ
เสียหายจาก
ไฟปาเขา

ทำลายในพื้นที่
ปกปก

ทรัพยากรและ
ศูนยรวบรวม
พันธุพืชพื้นถิ่น
และแปลงวน

เกษตร 

60,000 1.สามารถ
ปองกันความ

เสียหายจากไฟ
ปาเขาทำลาย
ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรและ
ศูนยรวบรวม
พันธุพืชพื้นถิ่น
และแปลงวน

เกษตร 

60,000 1.สามารถ
ปองกันความ
เสียหายจาก
ไฟปาเขา

ทำลายในพื้นที่
ปกปก

ทรัพยากรและ
ศูนยรวบรวม
พันธุพืชพื้นถิ่น
และแปลงวน

เกษตร 

60,000 1.สามารถ
ปองกันความ
เสียหายจากไฟ
ปาเขาทำลาย
ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรและ
ศูนยรวบรวม
พันธุพืชพื้นถิ่น
และแปลงวน
เกษตร 

  

F1A1 2.โครงการจัดเตรียม
ระบบน้ำเพื่อรองรับการ
ดำเนินงานในพื้นที่ศูนย
รวบรวมพันธุพืชพื้นบาน
และแปลงวนเกษตร 

ศูนยรวบรวมพันธุ
พืชพื้นถิ่นและ
แปลงวนเกษตร 

200,000 มีแนวระบบนำ้
ครอบคลุม
พื้นที่ศูนย

รวบรวมพันธุ
พืชพื้นถิ่นและ

แปลงวน
เกษตร พื้นที่
ประมาณ 80 

ไร 

0   0   0   0   - 

F1A1 3.การศึกษาวงจรชวีิต
ของหิ่งหอยในพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
"หริภุญไชย" จังหวัด
ลำพูน และพื้นที่
ใกลเคียง  

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม "หริภุญไชย" 
จังหวัดลำพูน 
และพื้นที่
ใกลเคียง 
 
 

 

0   0   200,000 1. ขอมูลวงจร
ชีวิตของ

หิ่งหอยในพื้นที่
ปกปก

ทรัพยากร 
นำมาวิเคราะห
ความเปนไปได

ในการ
เพาะเล้ียง

หิ่งหอยที่พบใน
พื้นที่ปกปก

ทรัพยากรและ

0   0   - 



หนา 356                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มช. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พื้นที่ใกลเคียง
ใน

หองปฏิบัติการ
2. องคความรู
ที่จะสนับสนุน

ใหเกิดการ
อนุรักษหิ่งหอย
ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรและ
พื้นที่ใกลเคียง 

F1A1 4.การพัฒนาแหลงศึกษา
ธรรมชาติดานการ
อนุรักษหิ่งหอยในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
"หริภุญไชย" จังหวัด
ลำพูน 

พื้นที่ดำเนินการ 
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม "หริภุญไชย" 
จังหวัดลำพูน 
และพื้นที่
ใกลเคียง 

0   0   0   0   200,000 1. แหลงที่อยู
อาศัยของ
หิ่งหอยในพื้นที่
ปกปก
ทรัพยากรที่
ยั่งยืน  
2. แหลงศึกษา
ธรรมชาติที่
เกี่ยวกบัการ
อนุรักษหิ่งหอย
ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรและ
พื้นที่ใกลเคียง 
3. องคความรู
ที่จะสนับสนุน
ใหเกิดการ
อนุรักษหิ่งหอย
ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรและ
พื้นที่ใกลเคียง 

- 

F1A1 5.การประเมินคารบอน
เครดิตในเขตปาปกปก 
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
หริภุญไชย 

ระบบนิเวศปาสัก
ในเขตปาปกปก  
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 

400,000 ไดฐานขอมูล
การกักเกบ็

คารบอน หรือ
คารบอน

เครดิตในปฐาน 

0   0   0   0   อยูภายใตชุด
โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและ
พัฒนาไมสักใน
ภาคเหนือของ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

(ศรีบัวบาน) (base line) 
ในพื้นที่เขตป
าปกปก ศูนย
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม หริ

ภุญไชย รวมถึง
เปนแนวทาง
สำหรับเตรียม
ความพรอม

เพื่อเขาสูกลไก
การขาย
คารบอน

เครดิตภาคปา
ไมในอนาคต 

ประเทศไทย 

  รวม 5 โครงการ   660,000   60,000   260,000   60,000   260,000     
F1A2 1.การศึกษาความ

หลากหลายของเห็ดใน
พื้นที่ปกปกศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
หริภุญไชย จังหวัดลำพูน 
เพื่อสนองพระราชดำริ
ในโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนืองมา
จากพระราชดำริ  

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 
จังหวัดลำพูน  

150,000 จำนวนชนิด
ของความ

หลากหลาย
ของเห็ด และ
เห็ดชนิดใหม  

150,000 จำนวนชนิด
ของความ

หลากหลาย
ของเห็ด และ
เห็ดชนิดใหม  

150,000 จำนวนชนิด
ของความ

หลากหลาย
ของเห็ด และ
เห็ดชนิดใหม  

0   0   - 

F1A2 2.การศึกษาการกระจาย
ตัวของทรัฟเฟลขาวเทพ
สุคนธ ดวยไพรเมอร
จำเพาะ และการ
คนหาทรัฟเฟลชนิดอื่น
ดวยเทคนิค eDNA 

ดอยสุเทพ-ปยุ, 
อุทยานแหงชาติ
อินทนนท และ
อุทยานแหงชาติ
ดอยผาหมปก 

1,000,000 ขอมูลการ
กระจายตัว

ของทรัฟเฟล
ขาวเทพสุคนธ 

1,000,000 ขอมูลการ
กระจายตัว

ของทรัฟเฟล
ขาวเทพสุคนธ 

1,000,000 ขอมูลการ
กระจายตัว

ของทรัฟเฟล
ขาวเทพสุคนธ 

0   0   - 

F1A2 3.การศึกษาความ
หลากหลายชนิดของ
กลุมแมลงบกในพื้นที่ปก

1. พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 
โครงการ อพ.สธ. 

0   100,000 ไดฐานขอมูล
และองค

ความรูความ

0   0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ปกทรัพยากรพันธุกรรม
พืชฯ เพื่อสนอง
พระราชดำริ ใน
โครงการ อพ.สธ สวน
สัตวเชียงใหม  

สวนสัตว
เชียงใหม2. 
หองปฏิบัติการ
สาขาวิชากฏี
วิทยา ภาควิชากีฏ
วิทยาและโรคพืช 
คณะ
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ดานแมลงใน
พื้นที่ศึกษา 

F1A2 4.ธนาคารเมล็ดเพื่อการ
อนุรักษพันธกุรรมของไม
ทองถิ่น: การเก็บรักษา
เมล็ด 

อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ - ปุย, 
เรือนเพาะชำของ
ศูนยธรรมชาติ
วิทยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติ 
ฯ และคณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

500,000 เมล็ดไมทองถิ่น 
12 ชนิดเก็บไว

ในธนาคาร
เมล็ด และมี
ขอมูลความมี
ชีวิตของเมล็ด

สำหรับ
ประเมิน

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาใน
ธนาคารเมล็ด 

500,000 เมล็ดไม
ทองถิ่น 12 

ชนิดเก็บไวใน
ธนาคารเมล็ด 
และมีขอมูล
ความมีชีวิต
ของเมล็ด
สำหรับ
ประเมิน

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาใน
ธนาคารเมล็ด 

500,000 เมล็ดไมทองถิ่น 
12 ชนิดเก็บไว

ในธนาคาร
เมล็ด และมี
ขอมูลความมี
ชีวิตของเมล็ด

สำหรับ
ประเมิน

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาใน
ธนาคารเมล็ด 

500,000 เมล็ดไม
ทองถิ่น 12 

ชนิดเก็บไวใน
ธนาคารเมล็ด 
และมีขอมูล
ความมีชีวิต
ของเมล็ด
สำหรับ
ประเมิน

ระยะเวลาการ
เก็บรักษาใน
ธนาคารเมล็ด 

500,000 เมล็ดไมทองถิ่น 
12 ชนิดเก็บไว
ในธนาคาร
เมล็ด และมี
ขอมูลความมี
ชีวิตของเมล็ด
สำหรับ
ประเมิน
ระยะเวลาการ
เก็บรักษาใน
ธนาคารเมล็ด 

- 

F1A2 5.ความหลากหลายทาง
ชีววิทยาระดับโมเลกุล
ของมันปาเพื่อการ
อนุรักษ และการพัฒนา
พืชอาหารอยางยั่งยืนใน
เขตภาคเหนือตอนบน
และพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
“หริภุญไชย” เพื่อสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ.  

ภาคเหนือตอนบน
และพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช 
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม "หริภุญไชย" 
จังหวัดลำพูน 

300,000 1. จำนวนชนิด 
และความ

ความ
หลากหลาย
ของมันปาใน
เขตภาคเหนือ
ตอนบนและ
พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

2. การพัฒนา
พืชอาหาร
อยางยั่งยืน 

การขยายพันธุ 

0   0   0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การปลูกที่
เหมาะสม 

F1A2 6.สำรวจไผและกลวยไม
ดินในพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
"หริภุญไชย" จังหวัด
ลำพูน ปที ่2 

พื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืชศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม"หริภุญไชย" 

300,000 สำรวจจำนวน 
อนุรักษไผและ
กลวยไมดิน 
และการใช

ประโยชนอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่

ปกปก 

0   0   0   0   เพื่อการดำเนิน
โครงการตอเนื่อง
และครอบคลุม
พื้นที่ปกปกฯ 

F1A2 7.การศึกษาความ
หลากหลายของนกที่มา
ใชประโยชนจากพืชที่นก
กินผลเปนอาหาร  

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญชยั
และพื้นที่ปกปก 
ทรัพยากรศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

0   100,000 การศึกษา
จำนวนชนิด
ของนกที่เขา
มากินผลของ
พืช จะทำให

ทราบวาพืชแต
ละชนิดมีนกช
นิดใดมาชวย
กระจายเมล็ด
ได ซ่ึงสามารถ
ประยุกตใน
การพื้นฟูปา
โดยใชนกเปน
ตัวชวยในการ
ฟนฟูปาตอไป  

0   0   0   - 

F1A2 8.การศึกษาความ
หลากหลายของนกที่มา
ใชประโยชนจากพืชที่นก
กินผลเปนอาหาร เพื่อ
ประยุกตในการฟนฟูปา
โดยธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญชยั
และพื้นที่ปกปก 
ทรัพยากรศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

0   0   100,000 การศึกษา
จำนวนชนิด

ของนกที่เขามา
กินผลของพืช 
จะทำใหทราบ
วาพืชแตละ

ชนิดมีนกชนิด
ใดมาชวย

กระจายเมล็ด
ได ซ่ึงสามารถ
ประยุกตในการ

0   0   - 



หนา 360                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มช. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พื้นฟูปาโดยใช
นกเปนตัวชวย
ในการฟนฟูปา
ใหเปนรูปธรรม

มากขึ้น  
F1A2 9.ความหลากหลายของ

นกบริเวณ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
หริภุญชัย และพื้นทีป่ก
ปกทรัพยากรศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
เพื่อสนองพระราชดำริ
ในโครงการ อพ.สธ.  

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญชยั 

100,000 ทราบความ
หลากหลาย

ของนกในพื้นที ่
และทราบ

ปจจัยที่ทำให
นกอาศัยอยูใน

พื้นที่ เชน 
อาหาร สภาพ
ปา เปนตน 

รวมทั้งการจัด
อบรมเยาวชน

ในพื้นที่ให
เขาใจถึง

ความสำคัญ
ของนกตอ

ธรรมชาติใน
พื้นที ่

0   0   0   0   ดำเนินการ
ตอเนื่องจากป 
2564  

F1A2 10.ความหลากหลาย
ของแอคติโนแบคทีเรียที่
เจริญรวมกับไบรโอไฟต
และดินรอบรากไบรโอ
ไฟตในเขตพื้นที่อุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท 
จังหวัดเชียงใหม 
ประเทศไทย 

อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท 
จังหวัดเชียงใหม  

500,000 ขอมูลความ
หลากหลาย
ของแอคติโน
แบคทีเรียที่

เจริญ
รวมกับไบรโอ
ไฟตและดิน

รอบรากไบรโอ
ไฟตในเขต

พื้นที่อุทยาน
แหงชาติดอย
อินทนนท 
จังหวัด

500,000 ขอมูลความ
หลากหลาย
ของแอคติโน
แบคทีเรียที่

เจริญ
รวมกับไบรโอ
ไฟตและดิน

รอบรากไบรโอ
ไฟตในเขต

พื้นที่อุทยาน
แหงชาติดอย
อินทนนท 
จังหวัด

500,000 ขอมูลความ
หลากหลาย
ของแอคติโน
แบคทีเรียที่

เจริญ
รวมกับไบรโอ
ไฟตและดิน

รอบรากไบรโอ
ไฟตในเขต

พื้นที่อุทยาน
แหงชาติดอย
อินทนนท 
จังหวัด

0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เชียงใหม และ
เชื้อแอคติโน
แบคทีเรียที่

เเยกได 

เชียงใหม และ
เชื้อแอคติโน
แบคทีเรียที่

เเยกได 

เชียงใหม และ
เชื้อแอคติโน
แบคทีเรียที่

เเยกได 
F1A2 11.การศึกษาความ

หลากหลายทางชวีภาพ
และอนุกรมวธิานของ
เห็ดปาในเขตพื้นที่ นา
กาแลนด ประเทศ
อินเดีย 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

1,000,000 บัญชีความ
หลากหลาย
ของเห็ดและ
การพัฒนาให

เปนเห็ด
เศรษฐกิจเพื่อ
ใชเปนแหง

อาหารโปรตีน
สำคัญ และ
เพื่อพัฒนา

นักวิทยาศาสต
รดาน

อนุกรมวิธาน
เห็ดรา 

1,000,000 บัญชีความ
หลากหลาย
ของเห็ดและ
การพัฒนาให

เปนเห็ด
เศรษฐกิจเพื่อ
ใชเปนแหง

อาหารโปรตีน
สำคัญ และ
เพื่อพัฒนา

นักวิทยาศาสต
รดาน

อนุกรมวิธาน
เห็ดรา 

1,000,000 บัญชีความ
หลากหลาย
ของเห็ดและ
การพัฒนาให

เปนเห็ด
เศรษฐกิจเพื่อ
ใชเปนแหง

อาหารโปรตีน
สำคัญ และ
เพื่อพัฒนา

นักวิทยาศาสต
รดาน

อนุกรมวิธาน
เห็ดรา 

0   0   - 

F1A2 12.การศึกษาชีพลักษณ
และการงอกของเมล็ดไม
ทองถิ่นในพื่นที่ปกปก
พันธุกรรมพืชศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
หริภุญไชย เพื่อสนอง
พระราชดำริในโครงการ 
อพ.สธ. 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 

200,000 ขอมูลชีพ
ลักษณและการ
งอกของพรรณ
ไมในพื้นที่ไม

ต่ำกวา 25ชนิด
เพื่อใชในการ
ผลิตกลาไม

ทองถิ่นสำหรับ
ฟนฟูปา 

100,000 ขอมูลชีพ
ลักษณและ
การงอกของ
พรรณไมใน

พื้นที่ไมต่ำกวา 
25ชนิดเพื่อใช
ในการผลิต

กลาไมทองถิ่น
สำหรับฟนฟู

ปา 

0   0   0   - 

F1A2 13.การจัดเก็บและ
วิเคราะหขอมูลอากาศ
เชิงพื้นที่ สำหรับการ
วิจัยและจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ศูนย
การศึกษา

ในพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช 
ศูนยการศึกษาหริ
ภุญไชย 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

100,000 ขอมูลอากาศ
ในพื้นที่ปกปก
ฯ แบบราย

เดือน ที่มีความ
ตอเนื่อง เพื่อ
สามารถใช
วิเคราะห

100,000 ขอมูลอากาศ
ในพื้นที่ปกปก
ฯ แบบราย
เดือน ที่มี

ความตอเนื่อง 
เพื่อสามารถใช

วิเคราะห

100,000 ขอมูลอากาศ
ในพื้นที่ปกปก
ฯ แบบราย

เดือน ที่มีความ
ตอเนื่อง เพื่อ
สามารถใช
วิเคราะห

0   0   - 



หนา 362                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มช. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
"หริภุญไชย" จังหวัด
ลำพูน เพื่อสนอง
พระราชดำริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

เปรียบเทียบได เปรียบเทียบ
ได 

เปรียบเทียบได 

  รวม 13 โครงการ   4,150,000   3,550,000   3,350,000   500,000   500,000     

F1A3 1.การสรางแปลง
รวบรวมพันธุแมไมสัก  

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม “หริภุญ
ไชย”  

700,000 ไดแปลงรวม
รวมพันธุไมสัก

ที่ผานการ
คัดเลือกแลว 
เพื่อใชในการ
เก็บรักษาและ

ใชในการ
ปรับปรุงพันธุ

ตอไป 

500,000 ไดแปลงรวม
รวมพันธุไมสัก

ที่ผานการ
คัดเลือกแลว 
เพื่อใชในการ
เก็บรักษาและ

ใชในการ
ปรับปรุงพันธุ

ตอไป 

500,000 ไดแปลงรวม
รวมพันธุไมสัก

ที่ผานการ
คัดเลือกแลว 
เพื่อใชในการ
เก็บรักษาและ

ใชในการ
ปรับปรุงพันธุ

ตอไป 

500,000 ไดแปลงรวม
รวมพันธุไมสัก

ที่ผานการ
คัดเลือกแลว 
เพื่อใชในการ
เก็บรักษาและ

ใชในการ
ปรับปรุงพันธุ

ตอไป 

500,000 ไดแปลงรวม
รวมพันธุไมสัก
ที่ผานการ
คัดเลือกแลว 
เพื่อใชในการ
เก็บรักษาและ
ใชในการ
ปรับปรุงพันธุ
ตอไป 

- 

F1A3 2.โครงการปลูกรักษา
และเปรียบเทียบไมสักที่
คัดเลือกพันธุ เพื่อใชใน
การสาธิตและสงเสริม
การปลูกไมสัก 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 
(ศรีบัวบาน) 

700,000 แปลงทดลอง
เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบไม
สักที่คัดเลือก
พันธุกับไมสัก

จากแหลง
ทั่วไป 

600,000 แปลงทดลอง
และขอมูลการ
เจริญเติบโต
ของไมสัก 
พรอมกับ
ขอมูลของ

สภาพแวดลอ
มในการ

เจริญเติบโต 

600,000 แปลงทดลอง
และขอมูลการ
เจริญเติบโต
ของไมสัก 

พรอมกับขอมูล
ของ

สภาพแวดลอม
ในการ

เจริญเติบโต 

600,000 แปลงทดลอง
และขอมูลการ
เจริญเติบโต
ของไมสัก 
พรอมกับ
ขอมูลของ

สภาพแวดลอ
มในการ

เจริญเติบโต 

600,000 แปลงทดลอง
และขอมูลการ
เจริญเติบโต
ของไมสัก 
พรอมกับขอมูล
ของ
สภาพแวดลอม
ในการ
เจริญเติบโต 

อยูภายใตชุด
โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและ
พัฒนาไมสักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

F1A3 3.ปลูกตนไมเพื่อเพิ่ม
ความสมบูรณของระบบ
นิเวศในพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
หริภุญไชย เพื่อ
สนองพระาาชดำริใน
โครงการอพ.สธ. 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 

0   150,000 ระบบนิเวศปา
ในพื้นที่ปกปก
พันธุกรรมพืช
มีความอุดม

สมบูรณ
เพิ่มขึ้น 

0   0   0   - 

F1A3 4.โครงการปลูกรวบรวม
พันธุพืชในพื้นที่ศูนย

ศูนยรวบรวมพันธุ
พืชพื้นถิ่นและ

0   100,000 มีพื้นที่ปลูก
รวบรวมพันธุ

100,000 มีพื้นที่ปลูก
รวบรวมพันธุ

0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รวบรวมพันธุพืชพื้นถิ่น
และแปลงวนเกษตร 

แปลงวนเกษตร พืชพื้นถิ่น พืชพื้นถิ่น 

  รวม 4 โครงการ   1,400,000   1,350,000   1,200,000   1,100,000   1,100,000     
F2A4 1.การเพาะเล้ียงเห็ด

เผาะแบบปราศจากพืช
อาศัยในหองปฏิบัติการ 
เพื่อลดการเผาชีวมวลใน
ปาเต็งรัง 

คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม และศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม-หริภุญชยั 

1,500,000 การพัฒนาการ
เผาะเล้ียงเห็ด

เผาะแบบ
ปราศจากพืช

อาศัย  

500,000 การพัฒนาการ
เผาะเล้ียงเห็ด

เผาะแบบ
ปราศจากพืช

อาศัย  

500,000 การพัฒนาการ
เผาะเล้ียงเห็ด

เผาะแบบ
ปราศจากพืช

อาศัย  

0   500,000 การพัฒนาการ
เผาะเล้ียงเห็ด
เผาะแบบ
ปราศจากพืช
อาศัย  

- 

F2A4 2.การเพาะเล้ียงเห็ด
เผาะ (Astraeus 
odoratus) และเห็ดซุก
ซุน (Scorias sp.) ที่พบ
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
“หริภุญไชย” จังหวัด
ลำพูน 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

300,000 1. สวนเห็ด
เผาะในพื้นที่

ปกปก
ทรัพยากรที่
เปนโมเดล
ตนแบบ ใน

ศูนยการศึกษ 
มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหม จำนวน 
3 แปลง เพื่อใช

เปนแปลง
สาธิต 

2. เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเห็ด

ซุกซุนใน
สภาวะจำลอง
เพื่อใชเปน

แหลงอาหาร 
และแหลงโพลี
แซคคาไรด 

300,000 1. สวนเห็ด
เผาะในพื้นที่

ปกปก
ทรัพยากรที่
เปนโมเดล
ตนแบบ ใน

ศูนยการศึกษ 
มหาวิทยาลัยเ

ชียงใหม 
จำนวน 3 

แปลง เพื่อใช
เปนแปลง

สาธิต 
2. เทคนิคการ
เพาะเล้ียงเห็ด

ซุกซุนใน
สภาวะจำลอง
เพื่อใชเปน

แหลงอาหาร 
และแหลงโพลี
แซคคาไรด 

0   0   0   - 

F2A4 3.การขยายพันธุไม
ทองถิ่นเพื่อการฟนฟูปา
ดอยสุเทพ 

อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ - ปุย 
และเรือนเพาะชำ
ของศูนย
ธรรมชาติวิทยา

250,000 กลาไมทองถิ่น
จำนวน 

10,000 กลา 

250,000 กลาไมทองถิ่น
จำนวน 

10,000 กลา 

250,000 กลาไมทองถิ่น
จำนวน 

10,000 กลา 

250,000 กลาไมทองถิ่น
จำนวน 

10,000 กลา 

250,000 กลาไมทองถิ่น
จำนวน 
10,000 กลา 

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ดอยสุเทพเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

F2A4 4.การฟนฟูปาดอยสุเทพ อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ - ปุย 

250,000 พื้นที่ปาฟนฟู
จำนวน 10 ไร 

250,000 พื้นที่ปาฟนฟู
จำนวน 10 ไร 

250,000 พื้นที่ปาฟนฟู
จำนวน 10 ไร 

250,000 พื้นที่ปาฟนฟู
จำนวน 10 ไร 

250,000 พื้นที่ปาฟนฟู
จำนวน 10 ไร 

- 

F2A4 5.จุลินทรียประจำถิ่นใน
ตนรักของไทยและการ
ประยุกตใช 

ตนรักในบริเวณ
ภาคเหนือของ
ไทย 

500,000 ขอมูลจุลินทรีย
ประจำถิ่นใน
ตนรักของไทย

และการ
ประยุกตใช 

700,000 ขอมูล
จุลินทรีย

ประจำถิ่นใน
ตนรักของไทย

และการ
ประยุกตใช 

500,000 ขอมูลจุลินทรีย
ประจำถิ่นใน
ตนรักของไทย

และการ
ประยุกตใช 

500,000 ขอมูล
จุลินทรีย

ประจำถิ่นใน
ตนรักของไทย

และการ
ประยุกตใช 

500,000 ขอมูลจุลินทรีย
ประจำถิ่นใน
ตนรักของไทย
และการ
ประยุกตใช 

- 

F2A4 6.การเพาะเห็ดทรัฟเฟล
ขาวเทพสุคนธในกลา
กำลังเสือโครงในสภาวะ
ปลอดเชื้อ 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

1,500,000 สวน
เห็ดทรัฟเฟล

เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวของ

ประเทศไทย 

500,000 สวน
เห็ดทรัฟเฟล

เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวของ

ประเทศไทย 

500,000 สวน
เห็ดทรัฟเฟล

เพื่อเพิ่มพื้นที่สี
เขียวของ

ประเทศไทย 

0   0   - 

F2A4 7.การศึกษาคุณสมบัติ
และฤทธิ์ทางชีวเคมีของ
ตนรักเพื่อใชประโยชน
ทางยา 

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 
คณะวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

800,000 ทราบฤทธิ์ใน
การยับยั้ง

เชื้อจุลินทรีย
รวมทั้งฤทธิ์ใน

การยับยั้ง
เซลลมะเร็ง

จากยางรักที่หา
ไดในประเทศ

ไทย 

600,000 ไดตนแบบ
ผลิตภัณฑที่ได

จากตนรัก
สำหรับใชเชิง
การแพทย 

0   0   0   อยูภายใตชุด
โครงการพื้นที่
ตนแบบฮักตนรัก 
“หริภุญไชย” 
จังหวัดลำพูน 

F2A4 8.การวิจัยและพัฒนา
ศักยภาพชุมชนในการ
อนุรักษพันธกุรรมและ
การใชประโยชนของ
กลวยไมสกุลวานิลลา
พื้นเมือง 

1. อำเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม 
2. คณะทันต
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

150,000 จัดทำแผนที่
พันธุไมและ
จำแนกสาย
พันธุของ

กลวยไมสกุลวา
นิลลาพื้นเมือง 
ชุมชนบานปง
ไคร อำเภอแม

100,000 สรางเครือขาย
อนุรักษ

พันธุกรรม
กลวยไมสกุล

วานิลลา
พื้นเมืองชุมชน

บานปงไคร 

250,000 ตีพิมพ
บทความ

องคประกอบ
ทางเคมีและ

สารสำคัญของ
กลวยไมสกุลวา
นิลลาพื้นเมือง 

250,000 ตีพิมพ
บทความสวน
สกัดที่ออก
ฤทธิ์เพื่อตอ
ยอดในการ
พัฒนาผลิต

ภณฑ 

150,000 ผลิตภณฑการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช
กลวยไมวานิล
ลาพื้นเมือง 

อยูภายใตชุด
โครงการการ
พัฒนามูลคาของ
กลวยไมเพื่อการ
อนุรักษ และการ
ใชประโยชนทาง
การแพทย 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ริม จังหวัด
เชียงใหม 

F2A4 9.การศึกษาสมบัติทาง
กายภาพและทางเคมี
ของยางรักในประเทศ
ไทยเพื่อเพิ่มมูลคาเชิง
พาณิชย 

สถาบันวิจยั
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหมคณะวิจิตร
ศิลป 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

800,000 ทราบ
องคประกอบ
ทางกายภาพ
และทางเคมี
ของยางรักใน
แตละพื้นที่  

500,000 ไดตนแบบ
ผลิตภัณฑยาง
รักสำหรับใช
งานไดงายตอ
พื้นผิวไมและ

เซรามิก  

0   0   0   อยูภายใตชุด
โครงการพื้นที่
ตนแบบฮักตนรัก 
“หริภุญไชย” 
จังหวัดลำพูน 

F2A4 10.โครงการศึกษา
เปรียบเทียบการใชยาง
รักของไทย สรางสรรค
ผลงานดวยเทคนิค
เวียดนาม พมา ลาว 
ญี่ปุน และจีน 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม “หริภุญ
ไชย” จังหวัด
ลำพูน 
คณะวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

150,000 องคความรูเชิง
เทคนิคการใช
ยางรักแบบ

โบราณในการ
สรางสรรค
ผลิตภัณฑ 

300,000 องคความรูเชิง
เทคนิคลงรัก 
ตกแตงของ

เวียดนาม พมา 
ลาว ญี่ปุน 
และจีน 

300,000 องคความรูเชิง
เทคนิคลงรัก 
ตกแตงของ 

ญี่ปุน และจีน 

0   0   อยูภายใตชุด
โครงการพื้นที่
ตนแบบฮักตนรัก 
“หริภุญไชย” 
จังหวัดลำพูน 

F2A4 11.การพัฒนาผลิตภัณฑ
น้ำสมสายชูหมกัจาก
กระชายดำ 

หองปฏิบัติการ 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สำนักวิชา
อุตสาหกรรม
เกษตร คณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร 

0   450,000 1. ทราบ
คุณสมบัติ 
สภาวะที่

เหมาะสม และ
กระบวนการที่
ใชพัฒนาผลิต
น้ำสมสายชู
หมักกระชาย
ดำ2. สามารถ

ผลิต
น้ำสมสายชู
หมักกระชาย
ดำได3. เปน
แนวทางเลือก
หนึ่งในการนำ
กากกระชาย

ดำมาแปรรูป4. 

0   0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
การใชประโยชน
ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
และการเกษตร
ของพืชทองถิ่นที่
มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การนำเสนอ
ผลงานในที่

ประชุม
ระดับชาติใน

รูปแบบ
โปสเตอร 

สยามบรมราช
กุมารี  

F2A4 12.การปรับปรุงคุณภาพ
ดินแลงดวยสาหรายและ
ไซยาโนแบคทีเรียยึด
เกาะจากพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร เพื่อสนอง
พระราชดำริในโครงการ 
อพ.สธ.มช. 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร เพื่อ
สนองพระราชดำริ
ในโครงการ 
อพ.สธ.มช. ณ 
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม "หริภุญไชย" 
จังหวัดลำพูน 

500,000 สายพันธุ
สาหรายยึด

เกาะหรือไซยา
โนแบคทีเรียที่
สามารถนำไป

ปรับปรุง
คุณภาพดิน

แลง 

0   0   0   0   - 

F2A4 13.การพัฒนาแนว
ทางการตอยอดและการ
ใชประโยชนจากแมลง
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
“หริภุญไชย” จังหวัด
ลำพูน 

1. พื้นที่ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม "หริภุญไชย" 
จังหวัดลำพูน2. 
หองปฏิบัติการ
สาขาวิชากฏี
วิทยา ภาควิชากีฏ
วิทยาและโรคพืช 
คณะ
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

250,000 ไดแนวทางใน
การพัฒนาตอ
ยอดแมลงที่พบ

ในพื้นที่เพื่อ
เปนอาชีพเสริม 

หรือสราง
รายได หรือ
เพิ่มผลผลิต  

0   0   0   0   - 

F2A4 14.ฤทธิ์ตานการ
ประสาทอักเสบของสาร
สกัดกระชายดำในเซลล
ไมโครเกลียของมนุษย 

หองปฏิบัติการ 
ภาควิชาเภสัช
วิทยา คณะ
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

0   600,000 1. สรางองค
ความรูพื้นฐาน
ใหแกสมุนไพร
กระชายดำ 
เพื่อนำไปตอ

ยอดทดลอบใช
จริงใน

0   0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
การใชประโยชน
ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
และการเกษตร
ของพืชทองถิ่นที่
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ผูปวยอัลไซ
เมอร พัฒนา
ผลิตภัณฑ

สมุนไพรเพื่อ
เพิ่มศักยภาพ
ในการผลิตยา   
2. พัฒนาและ

ยกระดับ
มาตรฐาน

ผลงานวิจัยให
เขาสู

มาตรฐานสาก
ล   

3. พัฒนา
มาตรฐาน

อุตสาหกรรม
ยาไทยใน

ระดับ
หองปฏิบัติการ

เขาสูระดับ
อุตสาหกรรม
เชิงพาณิชย 
4. สงเสริม

ขอมูลสมุนไพร
เพื่อนำไปตอ
ยอดใชใน

ระดับ
สาธารณสุข
ของประเทศ 

5. สงเสริมการ
ปลูกและการ

สงออก
กระชายดำ 

มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  

F2A4 15.การออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารสกัดจาก

หองปฏิบัติการ 
ภาควิชาเคมี คณะ

0   450,000 1. ไดสารที่มี
ฤทธิ์ตานไวรัส

450,000 1. ไดสารที่มี
ฤทธิ์ตานไวรัส

0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พืชสกุลเปราะตอการ
ตานเชื้อไวรัสกอโรคเริม 

วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

กอโรคเริม
ชนิดที่ 1 และ 
2 จากพืชสกุล

เปราะ  ซ่ึง
สามารถ

พัฒนาไปเปน
ยาทางเลือก
เพื่อใชรักษา
โรคเริมชนิดที่ 
1 และ 2  ซ่ึง

เปนการ
สงเสริมการใช
ทรัพยากรและ

ความ
หลากหลาย

ทางชีวภาพที่มี
อยูในประเทศ
ไทย2. ไดองค
ความรูที่ได

สามารถนำไป
ถายทอดและ

อาจนำไป
ประยุกตตอ
ยอดงานวิจยั
เพื่อพัฒนายา
และผลิตภัณฑ
ตานไวรัสกอ
โรคเริมชนิดที่ 
1 และ 2 ใน
อนาคตได 3. 
ไดองคความรู
ใหมในเชิงฤทธิ์
ของพืชสกุล

เปราะ เพื่อใช
เสริมการตอ

กอโรคเริมชนิด
ที่ 1 และ 2 
จากพืชสกุล
เปราะ  ซ่ึง

สามารถพัฒนา
ไปเปนยา

ทางเลือกเพื่อ
ใชรักษาโรค
เริมชนิดที่ 1 

และ 2  ซ่ึงเปน
การสงเสริม

การใช
ทรัพยากรและ

ความ
หลากหลาย

ทางชีวภาพที่มี
อยูในประเทศ
ไทย2. ไดองค
ความรูที่ได

สามารถนำไป
ถายทอดและ

อาจนำไป
ประยุกตตอ
ยอดงานวิจยั
เพื่อพัฒนายา
และผลิตภัณฑ
ตานไวรัสกอ
โรคเริมชนิดที่ 
1 และ 2 ใน
อนาคตได 3. 
ไดองคความรู
ใหมในเชิงฤทธิ์
ของพืชสกุล

เปราะ เพื่อใช
เสริมการตอ

การใชประโยชน
ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
และการเกษตร
ของพืชทองถิ่นที่
มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ยอดใน
งานวิจัยที่มี

การใช
ทรัพยากรและ

ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศ
ไทย และองค
ความรูที่ได
สามารถ

เผยแพรแก
นักวิทยาศาสต

รในงาน
ประชุม

วิชาการตางๆ 
ทั้งในและ

ตางประเทศ 
และการตีพมิพ

ผลงานใน
วารสารที่ไดรับ

มาตรฐาน
ระดับ

นานาชาติที่มี 
impact 
factor 

ประมาณ 2 
เร่ือง  

ยอดในงานวิจยั
ที่มีการใช

ทรัพยากรและ
ความ

หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศ
ไทย และองค
ความรูที่ได
สามารถ

เผยแพรแก
นักวิทยาศาสต
รในงานประชุม
วิชาการตางๆ 

ทั้งในและ
ตางประเทศ 

และการตีพมิพ
ผลงานใน

วารสารที่ไดรับ
มาตรฐาน

ระดับ
นานาชาติที่มี 

impact 
factor 

ประมาณ 2 
เร่ือง  

F2A4 16.การจัดการการ
ทองเที่ยวอุดมปญญาบน
เสนทางสายเหมี้ยง (ปที่ 
2) 

จังหวัดเชียงราย 
พะเยา และ
ลำปาง 

698,940 1. ไดขอมูลการ
ทองเที่ยวของ

ชุมชน 
2. ได

ฐานขอมูลองค
ความรูเกี่ยวกับ
ชาเหมี้ยงและ

0   0   0   0   เปนโครงการ
ตอเนื่องจาก
โครงการเดิมที่ทำ
เมื่อปงบประมาณ 
2561 (ปที่ 1) 
โดยในคร้ังนี้จะ
เปนการตอยอด
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เสนทางสาย
เหมี้ยง ครบทั้ง 
6 จังหวัดที่เปน
พื้นที่ปลูกเหมี้
ยงในประเทศ

ไทย 
3. ไดรูปแบบ

การจัดการการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศที่มีองค

ความรูเกี่ยวกับ
เหมี้ยงและ

ชุมชนเพื่อใช
พัฒนาการ

ทองเที่ยวของ
พื้นที่ปลูกเหมี้

ยงโดยใช 
Responsive 
Website เปน
เคร่ืองมือหลัก 

การวิจยัในพื้นที่
ใหม (โครงการ
เดิม ทำ 3 
จังหวัด คือ 
เชียงใหม แพร 
และนาน) 
โครงการใหมจะ
ทำในพื้นที่ 3 
จังหวัดใหม คือ 
เชียงราย พะเยา 
และลำปาง 

F2A4 17.การใชประโยชน 
และการวิเคราะห
องคประกอบทางเคมี
จากกลวยไมดิน 

พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืชใน
เขตภาคเหนือ 

500,000 รวบรวม ระบุ
พันธุกลวยไม

สกุล 
Habenaria 

และ 
Geodorum 

และ สกัด แยก 
องคประกอบ

ทางเคมี 

800,000 วิเคราะห
องคประกอบ
ทางเคมีและ
สารออกฤทธิ์
ในกลวยไมดิน
ที่สนใจและ
ทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพ 

1,000,000 พัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
พันธุกลวยไมที่

มีศักยภาพ 

700,000 ทำการศึกษา
การขยายพันธุ
กลวยไมที่มี
ศักยภาพ 

500,000 ถายทอด
เทคโนโลยีการ
ขยายพันธุแก
ชุมชนในพื้นที่ 

อยูภายใตชุด
โครงการการ
พัฒนามูลคาของ
กลวยไมเพื่อการ
อนุรักษ และการ
ใชประโยชนทาง
การแพทย 

F2A4 18.ศักยภาพการตาน
มะเร็ง การตาน
เบาหวาน และการตาน
อนุมูลอิสระของพืชสกุล 
Cucumis L. ใน
ภาคเหนือตอนบนของ

หองปฏิบัติการ 
ภาควิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

0   800,000 1. ไดพืชที่มี
ศักยภาพใน
การตาน

เบาหวาน ตาน
อนุมูลอิสระ 

และตานไวรัส 

0   0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
การใชประโยชน
ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
และการเกษตร
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประเทศไทย และสารออก
ฤทธิ์ดังกลาว 
จากพืชสกุล 
Cucumis L.  
ซ่ึงสามารถ

พัฒนาไปเปน
อาหารสุขภาพ

หรือยา
ทางเลือกได 

2.   ผลิตภัณฑ
ตนแบบ

เคร่ืองด่ืมเพื่อ
สุขภาพจาก

พืชสกุล 
Cucumis L. 
3.   พัฒนา
องคความรู
ดานงานวิจยั
เพื่อใหเกิด

ความตอเนื่อง
ทั้งในการ

ทำงานวิจยัเชิง
ลึกและ

งานวิจัยในเชิง
บริการ

วิชาการหรือ
ถายทอด

เทคโนโลยีใน
กับหนวยงาน
อื่นและกลุม

ผูสนใจ 

ของพืชทองถิ่นที่
มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  

F2A4 19.ธนาคารเมล็ดเพื่อ
การอนุรักษพันธุกรรม
ของไมทองถิ่น: ศึกษา
พฤติกรรมการเก็บรักษา

อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ - ปุย, 
เรือนเพาะชำของ
ศูนยธรรมชาติ

300,000 ไดขอมูล
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 
และชนิดของ

300,000 ไดขอมูล
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 
และชนิดของ

300,000 ไดขอมูล
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 
และชนิดของ

300,000 ไดขอมูล
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 
และชนิดของ

300,000 ไดขอมูล
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา 
และชนิดของ

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เมล็ด วิทยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติ 
ฯ และคณะ
วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

เมล็ด ซ่ึง
จำแนกตาม

การตอบสนอง
ตอสภาพแหง 
และสามารถ

นำมาใช
ประเมินวิธีการ
ที่เหมาะสมใน
การเก็บรักษา

เมล็ดใน
ธนาคารเมล็ด 

เมล็ด ซ่ึง
จำแนกตาม

การตอบสนอง
ตอสภาพแหง 
และสามารถ

นำมาใช
ประเมินวิธีการ
ที่เหมาะสมใน
การเก็บรักษา

เมล็ดใน
ธนาคารเมล็ด 

เมล็ด ซ่ึง
จำแนกตาม

การตอบสนอง
ตอสภาพแหง 
และสามารถ

นำมาใช
ประเมินวิธีการ
ที่เหมาะสมใน
การเก็บรักษา

เมล็ดใน
ธนาคารเมล็ด 

เมล็ด ซ่ึง
จำแนกตาม

การตอบสนอง
ตอสภาพแหง 
และสามารถ

นำมาใช
ประเมินวิธีการ
ที่เหมาะสมใน
การเก็บรักษา

เมล็ดใน
ธนาคารเมล็ด 

เมล็ด ซ่ึง
จำแนกตาม
การตอบสนอง
ตอสภาพแหง 
และสามารถ
นำมาใช
ประเมินวิธีการ
ที่เหมาะสมใน
การเก็บรักษา
เมล็ดใน
ธนาคารเมล็ด 

F2A4 20.นวัตกรรมการใช
ประโยชนกลวยไม 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

200,000 1. สารสกัด
มาตรฐานที่มี

ขอมูล
วิทยาศาสตร
สนับสนุนและ
แนวทางการใช

ประโยชน 
2. กลุมผูมารับ
บริการไมนอย
กวา 50 คน; 
ไมนอยกวา 5 
ชุมชน ไดรับ
การถายทอด
องคความรู 

0   0   0   0   - 

F2A4 21.การใชประโยชน
กลวยไมดินสำหรับ
ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
และเคร่ืองสำอาง 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

1,000,000 ไดผลิตภัณฑที่
สามารถตอ

ยอดใน
ภาคอุตสาหกร

รม 

0   0   0   0   - 

F2A4 22.การพัฒนาวิธกีาร
บาร-เอชอารเอ็ม และ
การศึกษาโครโมโซมเพื่อ
การระบุ/จำแนกชนิด 
และวิเคราะห

หองปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

0   800,000 1 ได
เทคโนโลยี
ตนแบบ

สำหรับการ
ระบุ/จัด

0   0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
การใชประโยชน
ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ความสัมพันธในหนวย
อนุกรมวิธานของพืชใน
สกุล Cucumis  

จำแนกชนิด
พืช โดย

สามารถนำ
วิธีการ

ตรวจสอบที่
พัฒนาขึ้นไปใช
กับพืชชนิดอื่น 

ๆ2 มีวิธี
คัดเลือกหรือ

ระบุชนิดพืชใน
สกุล 

Cucumis ที่
ถูกตองและ

แมนยำ ซ่ึงจะ
สงผลให 

การศึกษา
ศักยภาพของ
พืชในสกุล 

Cucumis มี
ความถูกตอง

แมนยำตามมา
ดวย3 ไดองค
ความรูในเชิง
โครโมโซมของ

พืชในสกุล 
Cucumis เพื่อ
ใชเสริมการตอ

ยอดใน
งานวิจัยที่มี

การใช
ทรัพยากรและ

ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของประเทศ

และการเกษตร
ของพืชทองถิ่นที่
มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ไทย และองค
ความรูที่ได
สามารถ

เผยแพรแก
นักวิทยาศาสต

รในงาน
ประชุม

วิชาการตาง ๆ 
ทั้งในและ

ตางประเทศ 
และการตีพมิพ

ผลงานใน
วารสารที่ไดรับ

มาตรฐาน
ระดับ

นานาชาติที่มี 
impact 

factor อยาง
นอย 1 เร่ือง 4 

ไดผลิต
นักศึกษา

ระดับปริญญา
โทที่มีความรู
และเชี่ยวชาญ 
และทั้งยังเปน
การพัฒนา
ศักยภาพ

นักวิจยัรุนใหม
ที่มี

ความสามารถ
ในงานเชิง

วิทยาศาสตร 
F2A4 23.ฤทธิ์ตานการเกิด

พังผืดของสารสกัด
กระชายดำในเซลลสเตล

หองปฏิบัติการ 
ภาควิชาเภสัช
วิทยา คณะแพทย

0   600,000 1. การ
ศึกษาวิจยันี้จะ
ทำใหเขาใจถึง

600,000 1. การ
ศึกษาวิจยันี้จะ
ทำใหเขาใจถึง

0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
การใชประโยชน
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เลตของตับ ศาตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

การเกิดโรค
พังผืดของตับ

และการ
บรรเทาโรค

พังผืดตับดวย
สารสกัด

กระชายดำ
เปนการรักษา

ทางเลือก  
2. การศึกษานี้

สามารถ
พัฒนาเปนยา
สมุนไพรไทยที่

มี
ประสิทธิภาพ

และความ
ปลอดภัยใช

เปนยา
ทางเลือกใน
การบรรเทา
รักษาโรค

พังผืดในตับ  

การเกิดโรค
พังผืดของตับ

และการ
บรรเทาโรค

พังผืดตับดวย
สารสกัด

กระชายดำเปน
การรักษา
ทางเลือก  

2. การศึกษานี้
สามารถพัฒนา

เปนยา
สมุนไพรไทยที่
มีประสิทธิภาพ

และความ
ปลอดภัยใช

เปนยา
ทางเลือกใน
การบรรเทา

รักษาโรคพังผืด
ในตับ  

ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
และการเกษตร
ของพืชทองถิ่นที่
มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  

F2A4 24.ผลของสารสกัดจาก 
Kaempferia 
parviflora ในการยบัยั้ง
การเปล่ียนแปลงรูปราง
ของเซลลจากเยื่อบุผิว
เปนมีเซนไคม และการ
ยับยั้งการสรางโปรตีน
ตอตานการตายใน
เซลลมะเร็งปากมดลูก 

หองปฏิบัติการ 
เภสัชวิทยา
โมเลกุล คณะ
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

0   1,000,000 1. พัฒนา
วิธีการรักษา
มะเร็งโดย
วิธีการใช
สมุนไพร

กระชายดำ2. 
เปนองค

ความรูที่ใช
พัฒนาตอยอด
ไดเพื่อพัฒนา
ยารักษาโรค 

0   0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
การใชประโยชน
ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
และการเกษตร
ของพืชทองถิ่นที่
มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  

F2A4 25.การใชประโยชนทาง
การแพทยจากความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของพืชสกุลเปราะ 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

600,000 1. การเผยแพร
องคความรู
ผานรูปแบบ

เชิงปฏิบัติการ 
เพื่อเผยแพรให
กลุมคณาจารย 
และนักเรียน
ผูสนใจจาก
โรงเรียน

มัธยมศึกษาใน
จังหวัด

เชียงใหมที่มี
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน 

2. คัดเลือก 
และพัฒนา

ชนิดที่ประเมิน
แลววามีฤทธิ์
ตามที่ตองการ 
และทราบถึง
องคประอบ

ทางเคมี 
3. ไดสายตน

จากการ
ขยายพันธุดวย
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อของพืช

สกุลเปราะ 

0   0   0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 26.การพัฒนาผลิตภัณฑ
เพิ่มมูลคาจากการใช
ประโยชนจากสารสกัด
กลวยไมในรูปแบบของ
อาหารทางการแพทย
แบบเติมจุลชีพโปรไบโอ
ติก 

พื้นที่ในจังหวัด
เชียงใหม ลำพูน 
ที่รวมสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
คณะ
แพทยศาสตร 
และคณะ
อุตสาหกรรม
เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

2,000,000 1. ขอมูลการ
สำรวจ และ

การขยายพันธุ
กลวยไมที่มี
ศักยภาพ2. 

องคประกอบ
ทางเคมีและ
สารสำคัญใน
การออกฤทธิ์
ทางชีวภาพที่
สนใจ3. ฤทธิ์
ทางชีวภาพที่
สนใจ เชนฤทธิ์
ตานจุลชีพกอ

โรค และ
คุณสมบัติเสริม
จุลชีพโปรไบโอ

ติก 

2,000,000 1. กลไกการ
ออกฤทธิ์ของ
สารสำคัญ 2. 

สารสกัด
มาตรฐาน 
และดัชนี

คุณภาพสาร
สกัด3. สูตร
อาหารทาง
การแพทย

แบบเติมจุลชีพ
โปรไบโอติกที่
พัฒนาแลว  

2,000,000 ผลิตภัณฑ
อาหารทาง

การแพทยแบบ
เติมจุลชีพโปร
ไบโอติก และ
เสริมดวยสาร

สกัดจาก
กลวยไมที่

พัฒนาในระดับ
หองปฏิบัติการ 

2,000,000 1. ผลิตภัณฑ
อาหารทาง
การแพทย

แบบเติมจุลชีพ
โปรไบโอติก 

และเสริมดวย
สารสกัดจาก
กลวยไมที่
พัฒนาและ
ขยายกำลัง

การผลิตในถัง
หมัก 2. ความ
ปลอดภัยใน
การบริโภค

ของผลิตภัณฑ 

2,000,000 ความพึงพอใจ 
และ
ประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ
ในอาสาสมัคร
ในการศึกษา
เชิงคลินิก 

อยูภายใตชุด
โครงการการ
พัฒนามูลคาของ
กลวยไมเพื่อการ
อนุรักษ และการ
ใชประโยชนทาง
การแพทย 

F2A4 27.การพัฒนาผลิตภัณฑ
กระชายดำเพื่อลดการ
ติดเชื้อ  

1. หองปฏิบัติการ
จุลชีววิทยา 
ภาควิชาจุล
ชีววิทยา คณะ
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 
2. หองปฏิบัติการ
เคมี ภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

0   1,000,000 1. สนอง
พระราชดำริ
ในโครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ฯ 
2. ผลิตภัณฑ
เจลสำหรับใช
ลดการติดเชื้อ 
และฟนฟู
สุขภาพชอง
คลอดที่ผาน
การประเมิน
แลววามี
คุณสมบัติเปน
ที่นาพอใจ 

0   0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
การใชประโยชน
ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
และการเกษตร
ของพืชทองถิ่นที่
มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

3. ผลงาน
วิชาการตีพิมพ
ใน
วารสารวิชากา
รระดับ
นานาชาติ 
อยางนอย 1 
เร่ือง 

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  

F2A4 28.นวัตกรรมการใช
ประโยชนจากกลวยไม
ในเชิงสุขภาพและความ
งาม 

พื้นที่ในจังหวัด
เชียงใหม ลำพูน 
พื้นที่เครือขาย
สนองพระราชดำริ
ในโครงการ
อนุรักษพันธกุรรม
พืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 

2,000,000 1. ขอมูลการ
สำรวจ การ
ขยายพันธ
กลวยไมที่มี
ศักยภาพไม
นอยกวา 3 

ชนิด2. 
องคประกอบ
ทางเคมีและ
ฤทธิ์ทางเภสัช

วิทยา/ 
พิษวิทยา 

2,000,000 1. กลไกการ
ออกฤทธิ์ของ
องคประกอบ
ทางเคมีและ
ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยา2. สาร

สกัดมาตรฐาน
ที่มีขอมูล

วิทยาศาสตร
สนับสนุน และ
แนวทางการใช
ประโยชน 3. 
ผลิตภัณฑเพื่อ
สุขภาพ และ
ความงามที่มี
ผลการศึกษา
ความคงสภาพ  

2,000,000 1. ขอมูลความ
พึงพอใจ และ
ประสิทธิภาพ
ของผลิตภัณฑ

ใน
อาสาสมัคร2. 

ขอมูล
การศึกษา

การตลาดของ
ผลิตภัณฑใน

การนำกลวยไม
มาใชประโยชน

ในธุรกิจ
สุขภาพ/ความ

งาม 

0   0   อยูภายใตชุด
โครงการการ
พัฒนามูลคาของ
กลวยไมเพื่อการ
อนุรักษ และการ
ใชประโยชนทาง
การแพทย 

F2A4 29.การศึกษาฤทธิ์
กระตุนการสมานแผล
และกลไกเกี่ยวของของ
สารสกัดจากวานหนุมาน
นั่งแทน 

ภาควิชาเทคนิค
การแพทย คณะ
เทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม จ.เชียงใหม 

0   1,000,000 ไดองคความรู
ใหมเกี่ยวกับ
ฤทธิ์กระตุน

การสมานแผล
และกลไกใน

เชิงลึกที่
เกี่ยวของของ
สารสกัดจาก

วานหนุมานนั่ง
แทน เพื่อที่จะ

0   0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

นําไปสูการนํา
สารสกัดจาก

วานหนุมานนั่ง
แทนไปใช

ประโยชนใน
ดานการแพทย  

F2A4 30.ประสิทธิภาพของ
สารสกัดจากขมิ้นออย
ตอการทำงานของเกล็ด
เลือดและกลไกที่
เกี่ยวของตอการทำงาน
ของเกล็ดเลือด 

จังหวัดเชียงใหม 880,000 1. ไดองค
ความรูใหม
เกี่ยวกบัฤทธิ์
ของสารสกัด

จากพืช
สมุนไพรขมิ้น
ออยตอการ
ทำงานของ
เกล็ดเลือด2. 

ทราบผลความ
เปนพิษของ
สารสกัดจาก
ขมิ้นออยตอ

เกล็ดเลือดและ
เม็ดเลือดขาว 

0   0   0   0   - 

F2A4 31.โครงการ
ประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการเพาะปลูกไม
สักในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม 

15 อำเภอหลักใน
พื้นที่ของจังหวัด
เชียงใหม 
ประกอบดวย 
อำเภอจอมทอง,              
อำเภอเชียงดาว, 
อำเภอไชย
ปราการ, อำเภอ
ดอยเตา, อำเภอ
ดอยสะเก็ด,             
อำเภอดอยหลอ, 
อำเภอฝาง, 
อำเภอพราว, 
อำเภอเมือง, 

500,000 เกษตรกรผู
เพาะปลูกไมสัก
ในพื้นที่จังหวัด

เชียงใหม
สามารถนำผล
การศึกษาที่ได
ไปปรับใชเปน
แนวทางในการ
เพาะปลูกไมสัก

ใหมี
ประสิทธิภาพ
และมีความ

เหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น 

0   0   0   0   อยูภายใตชุด
โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและ
พัฒนาไมสักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อำเภอแมแตง,                 
อำเภอแมริม, 
อำเภอแมวาง, 
อำเภอแมออน, 
อำเภอแมอาย 
และอำเภอสัน
กำแพง 

F2A4 32.การอนุรักษและการ
ขยายพันธุตีนฮุงดอย
เพื่อการใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

1. ชุมชนใน
อำเภอดอยสะเก็ด 
ณ พื้นที่สูง 700-
1,800 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเล ที่
เปนแหลงอาศัย
ของตีนฮุงดอย2. 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

0   350,000 1. ไดขอมูล
การกระจาย
ตัว จำนวน
ประชากร 

และ
นิเวศวิทยา

ของตีนฮุงดอย
ในอำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม จาก
การทำงาน

รวมกับชุมชน
ตางๆ2.  

ชุมชนตางที่
เปนแหลงที่อยู
ของตีนฮุงดอย

เกิดความ
ตระหนักและมี

จิตสำนึกใน
การอนุรักษพืช
ตีนฮุงดอยใน
ถิ่นอาศัย (in 

situ 
conservatio
n) ตลอดจนได

แนวทางใน
การขยายพันธุ
และปลูกใน

0   0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
การใชประโยชน
ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
และการเกษตร
ของพืชทองถิ่นที่
มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สภาพ
ธรรมชาติเพื่อ

การใช
ประโยชน

อยางยั่งยืน3. 
ขอมูลที่ได

สามารถนำไป
ประยุกตใช
หรือตอยอด
งานวิจัยใน

สาขาอื่นๆ ที่
จะเปน

ประโยชนตอ
การอนุรักษ

และใช
ประโยชน

ทรัพยากรพืช
อยางยั่งยืน
ตอไปใน

อนาคต4. มี
การผลิต

บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี/โท

ในสาขาที่
เกี่ยวของและ
มีการตีพิมพ 

เผยแพร 
เอกสารทาง

วิชาการ 
F2A4 33.การกระจายตัว และ

การใชประโยชนพืช
พื้นบานสกุล Cucumis 
L. (วงศ 
Cucurbitaceae) ใน
ภาคเหนือตอนบนของ

1. หองปฏิบัติการ
พฤกษศาสตร
พื้นบานและ
พรรณพฤกษชาติ
ภาคเหนือ คณะ
วิทยาศาสตร 

0   250,000 1. ไดขอมูล
การกระจาย

ตัว และการใช
ประโยชนพืช
พื้นบานสกุล 
Cucumis L. 

0   0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
การใชประโยชน
ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
และการเกษตร
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 
2. พื้นที่
ภาคสนามในเขต
จังหวัดเชียงใหม 
นาน แมฮองสอน 

ของกลุมชาติ
พันธุตางๆ ใน

ภาคเหนือ
ตอนบนของ
ประเทศไทย  
2. ไดรวบรวม

สายพันธุ
ทองถิ่น

ตลอดจนพันธุ
ปาของพืชสกุล 
Cucumis L. 
ของกลุมชาติ
พันธุตางๆ ใน

ภาคเหนือ
ตอนบนของ
ประเทศไทย  
3. ขอมูลที่ได
สามารถนำไป
ประยุกตใช
หรือตอยอด
งานวิจัยใน

สาขาอื่นๆ ที่
จะเปน

ประโยชนตอ
การอนุรักษ

และใช
ประโยชน

ทรัพยากรพืช
อยางยั่งยืน
ตอไปใน
อนาคต 

ของพืชทองถิ่นที่
มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  

F2A4 34.การศึกษา
เปรียบเทียบและการ
สาธิตไมสักพันธุดี 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม “หริภุญ
ไชย” 

800,000 มีแปลงทดลอง
ไมสักที่ไดรับ
การคัดเลือก
พันธุแลวและ

400,000 มีแปลงทดลอง
ไมสักที่ไดรับ
การคัดเลือก
พันธุแลวและ

400,000 มีแปลงทดลอง
ไมสักที่ไดรับ
การคัดเลือก
พันธุแลวและ

400,000 มีแปลงทดลอง
ไมสักที่ไดรับ
การคัดเลือก
พันธุแลวและ

400,000 มีแปลงทดลอง
ไมสักที่ไดรับ
การคัดเลือก
พันธุแลวและ

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทราบผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น รวมถึง

การใชเปน
แปลงสาธิตเพื่อ
การสงเสริมให

เกษตรกร 

ทราบผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น 

รวมถึงการใช
เปนแปลง

สาธิตเพื่อการ
สงเสริมให
เกษตรกร 

ทราบผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น รวมถึง

การใชเปน
แปลงสาธิตเพื่อ
การสงเสริมให

เกษตรกร 

ทราบผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น 

รวมถึงการใช
เปนแปลง

สาธิตเพื่อการ
สงเสริมให
เกษตรกร 

ทราบผลผลิตที่
เพิ่มขึ้น รวมถึง
การใชเปน
แปลงสาธิตเพื่อ
การสงเสริมให
เกษตรกร 

F2A4 35.การศึกษาการสราง
แกนของไมสัก 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม “หริภุญ
ไชย” องคการ
อุตสาหกรรมปา
ไม และกรมปาไม 

800,000 ทราบถึงปจจัย
ในการสราง

แกนของไมสัก 
และได แมไมที่
มีสัดสวนแกน

สูง 

800,000 ทราบถึงปจจัย
ในการสราง

แกนของไมสัก 
และได แมไมที่
มีสัดสวนแกน

สูง 

800,000 ทราบถึงปจจัย
ในการสราง

แกนของไมสัก 
และได แมไมที่
มีสัดสวนแกน

สูง 

800,000 ทราบถึงปจจัย
ในการสราง

แกนของไมสัก 
และได แมไมที่
มีสัดสวนแกน

สูง 

800,000 ทราบถึงปจจัย
ในการสราง
แกนของไมสัก 
และได แมไมที่
มีสัดสวนแกน
สูง 

- 

F2A4 36.โครงการศึกษา
แนวทางในการควบคุม
หนอนผีเส้ือเจาะตนสัก 
เพื่อใหเนื้อไมสักมี
คุณภาพ 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 
(ศรีบัวบาน) และ
สวนปาไมสัก 

1,000,000 ไดตัวหนอน
ผีเส้ือเจาะตน
สัก และขอมูล
การเล้ียงใน
หองทดลอง 

1,000,000 ไดแนวทางใน
การสกัด ฟโร
โมนทางเพศ 

(sex 
pheromone) 

จากผีเส้ือที่
เล้ียง 

1,000,000 ไดผลการสอบ 
ฟโรโมนทาง
เพศ (sex 

pheromone) 
จากผีเส้ือที่

เล้ียง 

1,000,000 ไดแนวทางใน
การสังเคราะห 
ฟโรโมนทาง
เพศ (sex 

pheromone) 
จากผีเส้ือที่

เล้ียง 

1,000,000 ไดผลการ
ทดสอบ ฟโร
โมนทางเพศ 
(sex 
pheromone) 
สังเคราะห 

อยูภายใตชุด
โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและ
พัฒนาไมสักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

F2A4 37.การวิจัยและพัฒนา
สารสกัดกลวยไมนกคุม
ไฟ (Anoectochilus 
burmannicus) เพื่อ
นำไปใชประโยชนเชิง
พาณิชยและสามารถ
พัฒนาเพื่อการแขงขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. ภาควิชาชวีเคมี 
คณะ
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 
2. ภาควิชาเภสัช
วิทยา คณะ
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 
3. สถาบัน
โภชนาการ 
มหาวิทยาลัยมหิด
ล 

3,433,100 ขอมูลดาน
สุขภาพของ

สารสกัดนกคุม
ไฟในการตาน
การอักเสบใน
เซลลปอดและ
สมอง และการ
เกิดพายุไซโต

ไคน อันจะเปน
พื้นฐานของ
การพัฒนา

ผลิตภัณฑใน
อนาคต 

2,000,000 ขอมูลดาน
สุขภาพของ

สารสกัดนกคุม
ไฟในการตาน
ความชรา และ
การเส่ือมของ
ระบบประสาท
ที่ถูกกระตุน
ดวยสารเคมี
ปนเปอนใน

ชีวิตประจำวัน 

2,115,835 ไดสารสกัดที่มี
มาตรฐาน และ
ทราบสารบงชี้

ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ที่ใช
ควบคุมการ

เพาะเล้ียง การ
เก็บเกี่ยวและ 
การเตรียมสาร
สกัดกลวยไม

นกคุมไฟ 

1,000,000 ทราบคาความ
ปลอดภัยของ
สารสกัดน้ำ

กลวยไมนกคุม
ไฟ เพื่อใชใน
การขอขึ้น

ทะเบียนกับ 
อย. และขอ
รับรองการ
ทดสอบใน
ผูปวยตอไป 

1,000,000 1. ผลิตภัณฑ
สารสกัดนกคุม
ไฟตานการ
อักเสบ/ตาน
พายุไซโตไคน 
ที่ใชรวมกับยา
ตานไวรัส 
เพื่อใหการ
รักษาผูปวยโค
วิดหรือโรคที่
เกี่ยวของมี
ประสิทธิภาพ
สูง  
2. ผลิตภัณฑ
สารสกัดนกคุม

อยูภายใตชุด
โครงการการ
พัฒนามูลคาของ
กลวยไมเพื่อการ
อนุรักษ และการ
ใชประโยชนทาง
การแพทย 
เปนโครงการวิจัย
ตอเนื่องจากป 
2559 ภายใต
แผนงานเร่ือง 
การวิจยั
ขยายพันธุและ
ศึกษาฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ไฟตานความ
ชรา และการ
เส่ือมของ
ระบบประสาท
ที่ถูกกระตุน
ดวยสารเคมี
ปนเปอนใน
ชีวิตประจำวัน 
3. สูตรอาหาร
พลังงานต่ำที่
เปนที่ยอมรับ
ของผูบริโภคที่
มีกลวยไมนก
คุมไฟเปน
องคประกอบ 

กลวยไมชนิดนก
คุมไฟ 
(Anoectochilus 
burmannicus) 
และการพัฒนา
เปนผลิตภัณฑ
อาหารเพื่อ
สุขภาพ 

F2A4 38.ผลิตภัณฑชาเมี่ยง
กล่ินใบเตย 

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

500,000 ผลิตภัณฑชา
เมี่ยงกล่ิน

ใบเตย พรอม
บรรจุภัณฑ
อยางนอย 1 
ผลิตภัณฑ 

500,000 การศึกษา
ทางดาน

การตลาดของ
ผลิตภัณฑชา
เมี่ยงกล่ิน

ใบเตยตอเนื่อง
จากปที ่1 

0   0   0   - 

F2A4 39.การศึกษา
กระบวนการหมักเหมีย้ง
และการใชประโยชน
จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพจากเหมี้ยง 

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

1,500,000 กระบวนการ
หมักเหมี้ยงที่
ไดสารสำคัญที่
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพดีที่สุด
อยางนอย 1 
กระบวนการ 

1,200,000 การใช
ประโยชนจาก

ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
จากกระบวน
หมักเหมี้ยง
อยางนอย 2 

เร่ือง 

1,200,000 กระบวนการ
หมักเหมี้ยงที่
ไดสารสำคัญที่
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพดีที่สุด
เพิ่มเติมอยาง

นอย 1 
กระบวนการ 

1,200,000 การใช
ประโยชนจาก

ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
จากกระบวน
หมักเหมี้ยง

เพิ่มเติมอยาง
นอย 2 เร่ือง 

1,200,000 การใช
ประโยชนจาก
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
จากกระบวน
หมักเหมี้ยง
เพิ่มเติมอยาง
นอย 2 เร่ือง 

- 

F2A4 40.การพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพที่มีสวนประกอบ
ของเมี่ยงหรือชาเมี่ยง
สำหรับเปนผลิตภัณฑ

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี

1,200,000 ผลิตภัณฑ
สุขภาพที่
สามารถ

ถายทอดแก

1,000,000 ผลิตภัณฑ
สุขภาพที่
สามารถ

ถายทอดแก

1,000,000 ผลิตภัณฑ
สุขภาพที่
สามารถ

ถายทอดแก

1,000,000 ผลิตภัณฑ
สุขภาพที่
สามารถ

ถายทอดแก

1,000,000 ผลิตภัณฑ
สุขภาพที่
สามารถ
ถายทอดแก

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ของชุมชนเพื่อความ
ยั่งยืน (OTOP) 

จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

ชุมชนในเขต
พื้นที่ลานนา
อยางนอย 3 
ผลิตภัณฑ 

ชุมชนในเขต
พื้นที่ลานนา
เพิ่มเติมอยาง

นอย 2 
ผลิตภัณฑ 

ชุมชนในเขต
พื้นที่ลานนา
เพิ่มเติมอยาง

นอย 2 
ผลิตภัณฑ 

ชุมชนในเขต
พื้นที่ลานนา
เพิ่มเติมอยาง

นอย 2 
ผลิตภัณฑ 

ชุมชนในเขต
พื้นที่ลานนา
เพิ่มเติมอยาง
นอย 1 
ผลิตภัณฑ 

F2A4 41.การศึกษาความชกุ
หรืออุบัติการณของโรค
ร้ือรังที่ไมใชโรคติดเชื้อ
ในชุมชน "คน-ปา-เมีย่ง" 

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน 
"คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
อยางนอย 2 

แหง 

600,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

600,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

600,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

600,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด
ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

- 

F2A4 42.การพัฒนาและ
เตรียมสารสกัดที่ออก
ฤทธิ์ยาจากชาเมี่ยงหรือ
เหมี้ยงเพื่อประยกุตใชใน
ผลิตภัณฑสำหรับ
ปองกันโรคเร้ือรังที่ไมใช
โรคติดเชื้อ 

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพืน้ที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

2,000,000 สารสกัดจากชา
เมี่ยงหรือเหมี้
ยงที่ออกฤทธิ์
ทางยาอยาง

นอย 3 
ตัวอยางเมื่อ
ทดสอบใน

หลอดทดลอง
หรือในเซลล
เพาะเล้ียง

สำหรับกลุม
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
กลุมโรค

กระดูกและขอ 
หรือกลุมโรค
ความจำและ

สมอง 

2,000,000 สารสกัดจาก
ชาเมี่ยงหรือ
เหมี้ยงที่ออก
ฤทธิ์ทางยา
อยางนอย 2 
ตัวอยางเมื่อ
ทดสอบใน
สัตวทดลอง
สำหรับกลุม
โรคหัวใจและ
หลอดเลือด 
กลุมโรค

กระดูกและขอ 
หรือกลุมโรค
ความจำและ

สมอง 

1,500,000 ผลิตภัณฑ
สำหรับปองกัน

โรคเร้ือรังที่
ไมใชโรคติด

เชื้ออยางนอย 
2 ผลิตภัณฑ 

1,500,000 ผลิตภัณฑ
สำหรับปองกัน

โรคเร้ือรังที่
ไมใชโรคติด

เชื้ออยางนอย
เพิ่มเติม 2 
ผลิตภัณฑ 

1,500,000 ผลิตภัณฑ
สำหรับปองกัน
โรคเร้ือรังที่
ไมใชโรคติด
เชื้ออยางนอย
เพิ่มเติม 2 
ผลิตภัณฑ 

- 

F2A4 43.การพัฒนาและการ
เตรียมรีเอเจนต
ธรรมชาติจากชาเมี่ยง
หรือเหมี้ยงเพื่อ

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี

1,000,000 รีเอเจนต
ธรรมชาติจาก
ชาเมี่ยงหรือ

เหมี้ยงสำหรับ

1,000,000 รีเอเจนต
ธรรมชาติจาก
ชาเมี่ยงหรือ

เหมี้ยงสำหรับ

1,000,000 รีเอเจนต
ธรรมชาติจาก
ชาเมี่ยงหรือ

เหมี้ยงสำหรับ

1,000,000 รีเอเจนต
ธรรมชาติจาก
ชาเมี่ยงหรือ

เหมี้ยงสำหรับ

1,000,000 รีเอเจนต
ธรรมชาติจาก
ชาเมี่ยงหรือ
เหมี้ยงสำหรับ

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประยุกตใชในการ
วิเคราะหทางเคม ี

จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

ประยุกตใชใน
การวิเคราะห
ทางเคมีอยาง

นอย 1 
ตัวอยาง 

ประยุกตใชใน
การวิเคราะห

ทางเคมี
เพิ่มเติมอยาง

นอย 1 
ตัวอยาง 

ประยุกตใชใน
การวิเคราะห

ทางเคมี
เพิ่มเติมอยาง

นอย 1 
ตัวอยาง 

ประยุกตใชใน
การวิเคราะห

ทางเคมี
เพิ่มเติมอยาง

นอย 1 
ตัวอยาง 

ประยุกตใชใน
การวิเคราะห
ทางเคมี
เพิ่มเติมอยาง
นอย 1 
ตัวอยาง 

F2A4 44.การจัดต้ังคลัสเตอร
ความเปนเลิศดาน
งานวิจัยเหมีย้ง 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม 

500,000 คลัสเตอรความ
เปนเลศดาน

งานวิจัยเหมีย้ง 
1 คลัสเตอรซ่ึง

เปนศูนย
ประสานงาน

รวบรวม
นักวิจยัและ
เปนแมขาย
ของโครงการ

อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารีเร่ืองชา
เมี่ยงและเหมี้

ยงของ
มหาวิทยาลัย
เชียง ใหมและ
มหาวิทยาลัย
ในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ  

300,000 คลัสเตอร
ความเปนเลศ
ดานงานวิจยั
เหมี้ยง 1 คลัส
เตอรซ่ึงเปน

ศูนย
ประสานงาน

รวบรวม
นักวิจยัและ
เปนแมขาย

ของโครงการ
อนุรักษ

พันธุกรรมพืช
อัน

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารีเร่ืองชา
เมี่ยงและเหมี้

ยงของ
มหาวิทยาลัย
เชียง ใหมและ
มหาวิทยาลัย
ในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ  

0   0   0   - 

F2A4 45.องคประกอบ มหาวิทยาลัยเชยีง 100,000 ไดผล 100,000 ไดผล 100,000 ไดผล 100,000 ไดผล 100,000 ไดผล อยูภายใตชุด
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทางพฤกษเคมีของ
กลวยไมบางชนิด 

ใหมและพื้นที่
โดยรอบ 

องคประกอบ
ทางพฤกษเคมี
ของกลวยไมใน

สกุล 
Cymbidium 
อยางนอย 2 

ชนิด 

องคประกอบ
ทางพฤกษเคมี
ของกลวยไม

ในสกุล 
Dendrobium 
อยางนอย 2 

ชนิด 

องคประกอบ
ทางพฤกษเคมี
ของกลวยไมใน

สกุล 
Dendrobium 

เพิ่มเติมอีก
อยางนอย 2 

ชนิด 

องคประกอบ
ทางพฤกษเคมี
ของกลวยไม

ในสกุล 
Vanda อยาง
นอย 2 ชนิด 

องคประกอบ
ทางพฤกษเคมี
ของกลวยไม
ดิน อยางนอย 
2 ชนิด 

โครงการการ
พัฒนามูลคาของ
กลวยไมเพื่อการ
อนุรักษ และการ
ใชประโยชนทาง
การแพทย 

F2A4 46.การศึกษาพืช
สมุนไพรไทยจากพิกัด
เกสรทั้งหาในตำรับยา
ไทยโบราณตอการ
ปองกันและยบัยั้ง
เซลลมะเร็ง 

1. จังหวัด
เชียงใหม และ
จังหวัดใกลเคียง2. 
ภาควิชาเทคนิค
การแพทย คณะ
เทคนิคการแพทย 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม3. ภาควิชา
วิทยาศาสตรเภสัช
กรรม คณะเภสัช
ศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

650,000 1. ดานสังคม
และชุมชน 
รวมถึงการ
เผยแพรใน
วารสาร จด

สิทธิบัตร ฯลฯ 
และหนวยงาน
ที่ใช ประโยชน
จากผลการวิจยั 
การเผยแพรใน
วารสาร จด

สิทธิบัตร ฯลฯ 
และหนวยงาน
ที่ใชประโยชน

จาก
ผลการวิจยั2. 
ไดทราบฤทธิ์
ของสารสกัด
จากดอกไมใน
ตำรับยาไทย

ไดแกดอกพิกุล 
ดอกมะลิ ดอก
บุนนาค ดอก
สารภี และ

เกสรบัวหลวง 
ที่มีฤทธิ์ในการ

ยับยั้งการ

800,000 1. ดานสังคม
และชุมชน 
รวมถึงการ
เผยแพรใน
วารสาร จด

สิทธิบัตร ฯลฯ 
และหนวยงาน
ที่ใช ประโยชน

จาก
ผลการวิจยั 

การเผยแพรใน
วารสาร จด

สิทธิบัตร ฯลฯ 
และหนวยงาน
ที่ใชประโยชน

จาก
ผลการวิจยั2. 
ไดทราบฤทธิ์
ของสารสกัด
จากดอกไมใน
ตำรับยาไทย

ไดแกดอกพิกุล 
ดอกมะลิ ดอก
บุนนาค ดอก
สารภี และ

เกสรบัวหลวง 
ที่มีฤทธิ์ในการ

950,000 1. ดานสังคม
และชุมชน 
รวมถึงการ
เผยแพรใน
วารสาร จด

สิทธิบัตร ฯลฯ 
และหนวยงาน
ที่ใช ประโยชน
จากผลการวิจยั 
การเผยแพรใน
วารสาร จด

สิทธิบัตร ฯลฯ 
และหนวยงาน
ที่ใชประโยชน

จาก
ผลการวิจยั2. 
ไดทราบฤทธิ์
ของสารสกัด
จากดอกไมใน
ตำรับยาไทย

ไดแกดอกพิกุล 
ดอกมะลิ ดอก
บุนนาค ดอก
สารภี และ

เกสรบัวหลวง 
ที่มีฤทธิ์ในการ

ยับยั้งการ

0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แบงตัวของ
เซลลมะเร็งเม็ด
เลือดขาว 3. 

ไดขอมูล
เบื้องตนของ

สารสกัดที่มีอยู
ในดอกไมใน

ตำรับยาไทยซ่ึง
ประกอบดวย
ดอกพิกุล ดอก

มะลิ ดอก
บุนนาค ดอก
สารภี และ

เกสรบัวหลวง 
โดยความรูที่ได
จะเปนขอมูลที่

สำคัญใน
การศึกษาและ
พัฒนาสารสกัด
จากดอกไมใน
ตำรับยาไทย 
เพื่อใชเปนยา
รักษามะเร็ง
เม็ดเลือดขาว

ตอไปใน
อนาคต4. ผล
การศึกษาที่ได
ในคร้ังนี้จะเปน
ขอมูลที่ดี ใช
เปนหลักฐาน
และขอมูลทาง
วิทยาศาสตร
เพื่ออางอิง

สรรพคุณของ
ดอกไมในตำรับ

ยับยั้งการ
แบงตัวของ
เซลลมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว 
3. ไดขอมูล
เบื้องตนของ

สารสกัดที่มีอยู
ในดอกไมใน
ตำรับยาไทย

ซ่ึง
ประกอบดวย
ดอกพิกุล ดอก

มะลิ ดอก
บุนนาค ดอก
สารภี และ

เกสรบัวหลวง 
โดยความรูที่
ไดจะเปน

ขอมูลที่สำคัญ
ในการศึกษา
และพัฒนา
สารสกัดจาก
ดอกไมใน

ตำรับยาไทย 
เพื่อใชเปนยา
รักษามะเร็ง
เม็ดเลือดขาว

ตอไปใน
อนาคต4. ผล
การศึกษาที่ได
ในคร้ังนี้จะ

เปนขอมูลที่ดี 
ใชเปน

หลักฐานและ
ขอมูลทาง

แบงตัวของ
เซลลมะเร็งเม็ด
เลือดขาว 3. 

ไดขอมูล
เบื้องตนของ

สารสกัดที่มีอยู
ในดอกไมใน

ตำรับยาไทยซ่ึง
ประกอบดวย
ดอกพิกุล ดอก

มะลิ ดอก
บุนนาค ดอก
สารภี และ

เกสรบัวหลวง 
โดยความรูที่ได
จะเปนขอมูลที่

สำคัญใน
การศึกษาและ
พัฒนาสารสกัด
จากดอกไมใน
ตำรับยาไทย 
เพื่อใชเปนยา
รักษามะเร็ง
เม็ดเลือดขาว

ตอไปใน
อนาคต4. ผล
การศึกษาที่ได
ในคร้ังนี้จะเปน
ขอมูลที่ดี ใช
เปนหลักฐาน
และขอมูลทาง
วิทยาศาสตร
เพื่ออางอิง

สรรพคุณของ
ดอกไมในตำรับ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ยาไทยตอฤทธิ์
ทางชีวภาพใน
การตานมะเร็ง

ตอไปใน
อนาคต5. เพื่อ
เปนแนวทางใน
การศึกษาสาร
ออกฤทธิ์ที่
สำคัญจาก

ดอกไมในตำรับ
ยาไทย ที่มฤีทธิ์

ในการตาน
มะเร็งที่ดีที่สุด

ตอไปใน
อนาคต6. จะ
เปนการนำ

ผลการวิจยัสู
การผลิตเชิง
พาณิชยและ
อุตสาหกรรม

ตอไปใน
อนาคต7. เปน
การนำการวิจยั
พื้นฐานที่จะ

นำไปสูการวิจยั
ตอยอดตอไป 

วิทยาศาสตร
เพื่ออางอิง

สรรพคุณของ
ดอกไมใน

ตำรับยาไทย
ตอฤทธิ์ทาง

ชีวภาพในการ
ตานมะเร็ง
ตอไปใน

อนาคต5. เพื่อ
เปนแนวทาง
ในการศึกษา

สารออกฤทธิ์ที่
สำคัญจาก
ดอกไมใน

ตำรับยาไทย 
ที่มีฤทธิ์ในการ
ตานมะเร็งที่ดี
ที่สุดตอไปใน
อนาคต6. จะ
เปนการนำ
ผลการวิจยัสู
การผลิตเชิง
พาณิชยและ
อุตสาหกรรม

ตอไปใน
อนาคต7. เปน

การนำการ
วิจัยพื้นฐานที่
จะนำไปสูการ
วิจัยตอยอด

ตอไป 

ยาไทยตอฤทธิ์
ทางชีวภาพใน
การตานมะเร็ง

ตอไปใน
อนาคต5. เพื่อ
เปนแนวทางใน
การศึกษาสาร
ออกฤทธิ์ที่
สำคัญจาก

ดอกไมในตำรับ
ยาไทย ที่มฤีทธิ์

ในการตาน
มะเร็งที่ดีที่สุด

ตอไปใน
อนาคต6. จะ
เปนการนำ

ผลการวิจยัสู
การผลิตเชิง
พาณิชยและ
อุตสาหกรรม

ตอไปใน
อนาคต7. เปน
การนำการวิจยั
พื้นฐานที่จะ

นำไปสูการวิจยั
ตอยอดตอไป 

F2A4 47.การใชประโยชนจาก
แอคติโนแบคทีเรียที่
เจริญรวมกับไบรโอไฟต

อุทยานแหงชาติ
ดอยอินทนนท 
จังหวัดเชียงใหม  

500,000 แอคติโน
แบคทีเรียที่
สามารถ

500,000 แอคติโน
แบคทีเรียที่
สามารถ

500,000 แอคติโน
แบคทีเรียที่
สามารถ

0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ในเขตพื้นที่อุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท 
เพื่อการอนุรักษและ
สงเสริมการเจริญของพืช
หายาก ภายใตโครงการ 
อพ.สธ. 

สงเสริมการ
เจริญของพืช

หายากหรือพืช
ที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑจาก

แอคติโน
แบคทีเรียเพื่อ
สงเสริมการ
เจริญของพชื

หายากหรือพืช
ที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ 

สงเสริมการ
เจริญของพชื

หายากหรือพืช
ที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑจาก

แอคติโน
แบคทีเรียเพื่อ
สงเสริมการ
เจริญของพชื

หายากหรือพืช
ที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ 

สงเสริมการ
เจริญของพชื

หายากหรือพืช
ที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ 
ผลิตภัณฑจาก

แอคติโน
แบคทีเรียเพื่อ
สงเสริมการ
เจริญของพชื

หายากหรือพืช
ที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจ 
F2A4 48.การใชประโยชนจาก

แอคติโนแบคทีเรียที่
เจริญรวมกับไบรโอไฟต
ในเขตพื้นที่อุทยาน
แหงชาติดอยอินทนนท 
เพื่อการอนุรักษความ
อุดมสมบูรณของดิน
สำหรับการเพาะปลูกพืช
ที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจ ภายใต
โครงการ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

0   0   0   500,000 แอคติโน
แบคทีเรียที่
สามารถ

สงเสริมการ
เจริญของพืชที่
มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจใน
ดินไมอุดม
สมบูรณ 

ผลิตภัณฑจาก
แอคติโน

แบคทีเรียเพื่อ
สงเสริมการ

เจริญของพืชที่
มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจใน
ดินไมอุดม

สมบูรณ องค
ความรูในการ
ใชแอคติโน
แบคทีเรียใน

การฟนฟูความ

500,000 แอคติโน
แบคทีเรียที่
สามารถ
สงเสริมการ
เจริญของพืชที่
มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจในดิน
ไมอุดมสมบูรณ 
ผลิตภัณฑจาก
แอคติโน
แบคทีเรียเพื่อ
สงเสริมการ
เจริญของพืชที่
มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจในดิน
ไมอุดมสมบูรณ 
องคความรูใน
การใชแอคติโน
แบคทีเรียใน
การฟนฟูความ
อุดมสมบูรณ
ของดิน 

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อุดมสมบูรณ
ของดิน 

F2A4 49.พื้นที่ตนแบบฮักตน
รัก “หริภุญไชย” 
จังหวัดลำพูน 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม “หริภุญ
ไชย” จังหวัด
ลำพูน 
คณะวิจิตรศิลป 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

100,000 สำรวจตนรัก
ใหญในพื้นที่

ศูนยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหม วิทยา
เขต “หริภุญ

ไชย” 

100,000 สำรวจตนรัก
ใหญในพื้นที่

ศูนยการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม วิทยา
เขต “หริภุญ

ไชย” 

150,000 คัดเลือกตนรัก
ใหญที่

เหมาะสมแก 
การกรีด เก็บ

และใช
ประโยชนจาก

ตนรัก 

200,000 ส่ือและ
ฐานขอมูล

เกี่ยวกบัตนรัก
ใหญ ภูมิ

ปญญางานรัก 

300,000 พื้นที่อนุรักษ
วิถีงานรักไทย 
ในพื้นที่ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหม วิทยา
เขต “หริภุญ
ไชย” 

- 

F2A4 50.โครงการออกแบบ
เฟอรนิเจอรไมสัก เพื่อ
ลดการสูญเสียเนื้อไม 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 
(ศรีบัวบาน) 

700,000 ตนแบบ
เฟอรนิเจอรไม

สัก ที่ใชไม
อยางมี

ประสิทธิภาพ 

700,000 ตนแบบ
เฟอรนิเจอรไม

สัก ที่ใชไม
อยางมี

ประสิทธิภาพ 

700,000 ตนแบบ
เฟอรนิเจอรไม

สัก ที่ใชไม
อยางมี

ประสิทธิภาพ 

700,000 ตนแบบ
เฟอรนิเจอรไม

สัก ที่ใชไม
อยางมี

ประสิทธิภาพ 

700,000 ตนแบบ
เฟอรนิเจอรไม
สัก ที่ใชไม
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

อยูภายใตชุด
โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและ
พัฒนาไมสักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

F2A4 51.การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ขยายพันธุกลวยไมสกุล
วานิลลาในสภาพปลอด
เชื้อ 

หองปฏิบัติการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ
พืช คณะ
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

300,000 ไดตนเล็กใน
หลอดแกวจาก
การเพาะเมล็ด 

และเพิ่ม
ปริมาณใหมาก

ขึ้น 

250,000 ไดตนเล็กใน
หลอดแกวจาก
การเล้ียงปลาย
ยอด และเพิ่ม
ปริมาณใหมาก

ขึ้น 

200,000 ไดเทคนิคใน
การเพิ่ม

ปริมาณตน
ทวีคูณ และ
ผลิตตนเพื่อ

ศึกษาการยาย
ออกปลูก 

200,000 ขยายพันธุตน
คัดเลือกและ
ยายออกปลูก
ในปริมาณมาก 

เพื่อการใช
ประโยชน
ตอไปใน

โครงการวิจัย
รวม 

200,000 ผลิตและ
สนับสนุนตน
พันธุคัดเลือก 
เพื่อการ
สงเสริมการ
ปลูกเปน
อุตสาหกรรม 
(โดยรวมมือกับ
หนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ) 

อยูภายใตชุด
โครงการการ
พัฒนามูลคาของ
กลวยไมเพื่อการ
อนุรักษ และการ
ใชประโยชนทาง
การแพทย 

F2A4 52.การขยายพันธุวาน
ชักมดลูกตัวเมียในสภาพ
ปลอดเชื้อและการศึกษา
การยายออกปลูกใน
สภาพโรงเรือน 

หองปฏิบัติการ 
ภาควิชาพืช
ศาสตร และ
ทรัพยากรธรรมช
าติ คณะ
เกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

0   400,000 1. เปนองค
ความรูในการ
ขยายพันธุวาน
ชักมดลูกตัว
เมีย โดยการ
เพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อ2. เพิ่ม
มูลคา และ

สรางรายไดแก

0   0   0    อยูภายใตแผน
บูรณาการเชิง
การใชประโยชน
ทางสุขภาพ 
อาหาร ชีวภาพ 
และการเกษตร
ของพืชทองถิ่นที่
มีอุปสงคสวนเกิน 
และอุปทานสวน
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เกษตรกร ขาดสูง เพื่อสนอง
พระราชดำริใน
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี  

F2A4 53.การศึกษาและการ
ระบุชนิดหอยฝาเดียว
เพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชน ในโครงการ
ปกปกทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
“หริภุญไชย” จังหวัด
ลำพูน เพื่อสนอง
พระราชดำริโครงการ 
อพ.สธ. 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม “หริภุญ
ไชย” จังหวัด
ลำพูน  

150,000 1. ไดตัวอยาง
หอยทากบก

เพื่อศึกษาและ
ระบุชนิดดวย
เทคนิคอณู

วิทยา 
2. ศึกษา

วิธีการในการ
เพาะเล้ียงและ
การอนุรักษ

ของหอยที่พบ
ในเขตพื้นที่

โครงการปกปก 
3. ศึกษา

องคประกอบ
ของสารที่มี

ประโยชน เชน 
เมือกหอย และ
หาแนวทางใน

การใช
ประโยชน เชน

การผลิต
เคร่ืองสำอาง 

หรือผลิตภัณฑ
อื่นๆ 

300,000 1. ไดตัวอยาง
หอยทากบก

เพื่อศึกษาและ
ระบุชนิดดวย
เทคนิคอณู

วิทยา 
2. ศึกษา

วิธีการในการ
เพาะเล้ียงและ
การอนุรักษ

ของหอยที่พบ
ในเขตพื้นที่
โครงการปก

ปก 
3. ศึกษา

องคประกอบ
ของสารที่มี

ประโยชน เชน 
เมือกหอย 
และหา

แนวทางใน
การใช

ประโยชน เชน
การผลิต

เคร่ืองสำอาง 

300,000 1. ไดตัวอยาง
หอยทากบก

เพื่อศึกษาและ
ระบุชนิดดวย
เทคนิคอณู

วิทยา 
2. ศึกษา

วิธีการในการ
เพาะเล้ียงและ
การอนุรักษ

ของหอยที่พบ
ในเขตพื้นที่

โครงการปกปก 
3. ศึกษา

องคประกอบ
ของสารที่มี

ประโยชน เชน 
เมือกหอย และ
หาแนวทางใน

การใช
ประโยชน เชน

การผลิต
เคร่ืองสำอาง 

หรือผลิตภัณฑ
อื่นๆ 

0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หรือผลิตภัณฑ
อื่นๆ 

F2A4 54.การอนุรักษหิ่งหอย
ในพื้นที่ปกปกทรัพยากร 
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
“หริภุญไชย” จังหวัด
ลำพูน และพื้นที่
ใกลเคียง  

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม "หริภุญไชย" 
จังหวัดลำพูน 
และพื้นที่
ใกลเคียง 

200,000 1. รายชื่อชนิด
และ

สถานะการ
อนุรักษของ

หิ่งหอย รวมถึง
ปจจัยทาง

ส่ิงแวดลอมที่
สำคัญตอ

ประชากรของ
หิ่งหอย ใน
พื้นที่ปกปก

ทรัพยากรและ
พื้นที่

ใกลเคียง2. 
องคความรูที่

จะสนับสนุนให
เกิดการ

อนุรักษหิ่งหอย
ในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรและ
พื้นที่ใกลเคียง  

0   0  0  0  - 

F2A4 55.การศึกษาปจจยั
ส่ิงแวดลอมตอการ
อนุรักษหิ่งหอยในพื้นที่
ปกปกทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
"หริภุญไชย" จังหวัด
ลำพูน และพื้นที่
ใกลเคียง 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม "หริภุญไชย" 
จังหวัดลำพูน 
และพื้นที่
ใกลเคียง 

0   200,000 1. ขอมูลปจจยั
ทางกายภาพ 

เคมี และ
ชีวภาพ ทั้งใน
ภาคสนามและ
หองปฏิบัติการ
ที่สงผลตอการ

อนุรักษ
หิ่งหอยใน
พื้นที่ปกปก

ทรัพยากรและ
พื้นที่ใกลเคียง  

0   0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

2. องคความรู
ที่จะสนับสนุน

ใหเกิดการ
อนุรักษ

หิ่งหอยใน
พื้นที่ปกปก

ทรัพยากรและ
พืน้ที่ใกลเคียง 

F2A4 56.การฟนฟูประชากร
หิ่งหอยในพื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
"หริภุญไชย" จังหวัด
ลำพูน และพื้นที่
ใกลเคียง 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร ศูนย
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม "หริภุญไชย" 
จังหวัดลำพูน 
และพื้นที่
ใกลเคียง 

0   0   0   200,000 1. การทดลอง
เพาะเล้ียง

หิ่งหอยขั้นตน
ที่พบในพื้นที่

ปกปก
ทรัพยากรและ
พื้นที่ใกลเคียง

ใน
หองปฏิบัติการ 

และการ
ทดลองนำ
หิ่งหอยใน

พื้นที่ใกลเคียง
มาฟนฟู

ประชากรเดิม
ในพื้นที่

ศึกษา2. องค
ความรูที่จะ
สนับสนุนให

เกิดการ
อนุรักษ

หิ่งหอยใน
พื้นที่ปกปก

ทรัพยากรและ
พื้นที่ใกลเคียง 

0   - 

F2A4 57.โครงการศึกษา
อิทธิพลของปจจัย

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง

250,000 ขอมูลความ
หลากชนิดของ

100,000 1. ติดตาม
ขอมูลสภาพ

30,000 ติดตามขอมูล
สภาพอากาศ 

50,000 ติดตามขอมูล
สภาพอากาศ 

70,000 1. ขอมูล
ความสัมพันธ

อยูภายใตชุด
โครงการพัฒนา
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แวดลอมตอการ
หมุนเวียนธาตุอาหารปา
สัก 

ใหม หริภุญไชย 
(ศรีบัวบาน) 

ไมตนจากการ
วิเคราะหสังคม

พืช ชนิดใน
การศึกษา และ

ลักษณะเชิง
หนาที่บาง

ประการของ
พืชตัวอยางใน
ระบบนิเวศ 

อากาศ และ
ปจจัยดานดิน 
2. ตัวอยาง
ซากพืชที่มี
ลักษณะเชิง
หนาที่และ

คุณสมบัติทาง
กายภาพและ
ทางเคมีใน

การศึกษาการ
หมุนเวียนธาตุ
อาหารโดยจะ

ทราบ
ปริมาณธาติ
อาหารต้ังตน 

3. การเร่ิมการ
ทดลองการ

หมุนเวียนธาตุ
อาหารใน

ระบบนิเวศ
สวนสัก 

และปจจยัดาน
ดิน การเก็บ
ตัวอยางจาก
ตะแกรงเก็บ
ซากพืช และ
ติดตามการ
ยอยสลาย 

ทราบอัตราการ
ยอยสลาย

ภายในระบบ
นิเวศ 1 ป 

และปจจยัดาน
ดิน การเก็บ
ตัวอยางจาก
ตะแกรงเก็บ
ซากพืช และ
ติดตามการ
ยอยสลาย 
ทราบอัตรา

การยอยสลาย
ภายในระบบ
นิเวศตอเนื่อง 

2 ป 

ของปจจัย
แวดลอม การ
เปล่ียนแปลง
ของสภาพ
อากาศในพื้นที ่
ในรายงานฉบับ
สมบูรณ พรอม
ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายใน
การจัดการ
พื้นที่เพื่อการ
รักษาความ
หลายหลาย
ทางชีวภาพ 
2. การเผยแพร
การศึกษาและ
วิจัยผานการ
นำเสนอ และ/
หรือ ผลงาน
ตีพิมพใน
วารสาร
ระดับชาติ หรือ 
ระดับ
นานาชาติ 
จำนวนอยาง
นอย 1 ฉบับ 

แหลงเรียนรูและ
พัฒนาไมสักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

F2A4 58.การศึกษา
ความสัมพันธระหวาง
พันธุกรรมและลักษณะที่
แสดงออก เพื่อใชในการ
พัฒนาพันธุไมสัก 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 
(ศรีบัวบาน) และ
สวนรวมพันธุ 
กรมปาไม 

800,000 ความ
หลากหลาย

ทางพันธุกรรม
และ

ความสัมพันธ
ระหวาง

พันธุกรรมและ
ลักษณะที่

แสดงออกของ

800,000 ความ
หลากหลาย

ทางพันธุกรรม
และ

ความสัมพันธ
ระหวาง

พันธุกรรมและ
ลักษณะที่

แสดงออกของ

800,000 ความ
หลากหลาย

ทางพันธุกรรม
และ

ความสัมพันธ
ระหวาง

พันธุกรรมและ
ลักษณะที่

แสดงออกของ

800,000 ความ
หลากหลาย

ทางพันธุกรรม
และ

ความสัมพันธ
ระหวาง

พันธุกรรมและ
ลักษณะที่

แสดงออกของ

800,000 ความ
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
และ
ความสัมพันธ
ระหวาง
พันธุกรรมและ
ลักษณะที่
แสดงออกของ

อยูภายใตชุด
โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและ
พัฒนาไมสักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

แมไมสัก 10 
หมายเลข 

แมไมสัก 10 
หมายเลข 

แมไมสัก 10 
หมายเลข 

แมไมสัก 10 
หมายเลข 

แมไมสัก 10 
หมายเลข 

F2A4 59.ระบบชวยตัดสินใจ
การฟนฟูระบบนิเวศ 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

100,000 1 ระบบการ
ตัดสินใจการ
ฟนฟูระบบ

นิเวศ 

100,000 1 ระบบการ
ตัดสินใจการ
ฟนฟูระบบ

นิเวศ 

100,000 1 ระบบการ
ตัดสินใจการ
ฟนฟูระบบ

นิเวศ 

100,000 1 ระบบการ
ตัดสินใจการ
ฟนฟูระบบ

นิเวศ 

100,000 1 ระบบการ
ตัดสินใจการ
ฟนฟูระบบ
นิเวศ 

- 

F2A4 60.การสำรวจพันธุชา
เมี่ยง พื้นที่ปาเมี่ยงและ
การทำลายพิมพดีเอ็นเอ
ของชาเมี่ยงในพื้นที่
ภาคเหนือ 

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือไดแก 
จังหวัดเชียงใหม 
เชียงราย พะเยา 
ลำพูน แพร นาน 
ลำปางและ
แมฮองสอน 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ) 
อยางนอย 2 

แหง พรอมทั้ง
ขอมูลลายพิมพ
ดีเอ็นเอของ

พันธุชาเมี่ยงที่
พบในพื้นที่
ดังกลาว 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 2 แหง 
พรอมทั้ง
ขอมูลลาย

พิมพดีเอ็นเอ
ของพันธุชา
เมี่ยงที่พบใน
พื้นที่ดังกลาว  

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 2 แหง 

พรอมทั้งขอมูล
ลายพิมพดีเอ็น
เอของพันธุชา
เมี่ยงที่พบใน
พื้นที่ดังกลาว  

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 2 แหง 
พรอมทั้ง
ขอมูลลาย

พิมพดีเอ็นเอ
ของพันธุชา
เมี่ยงที่พบใน
พื้นที่ดังกลาว  

1,000,000 แผนที่ปาเมี่ยง
และชุมชน 
"คน-ปา-เมี่ยง" 
ที่สำรวจและ
นำเสนอผาน
ระบบ
เทคโนโลยี
สมัยใหม 

- 

F2A4 61.การอนุรักษและใช
ประโยชนจากเหมีย้ง
เพื่อสังคมและเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน 

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

0   2,000,000 1. หมูบาน 
"คน-ปา-เหมี้
ยง" ที่เปน 

ECO tourism 
อยางนอย 1 

แหง            
2. อนุรักษ

พื้นที่ปาเหมี้ยง
อยางนอย 1 

พื้นที ่          
3. ขอมูล

พันธุกรรมเหมี้
ยงอยางนอย 1 

เร่ือง           
4.สารสกัดเหมี้

2,000,000 1. หมูบาน 
"คน-ปา-เหมี้
ยง" ที่เปน 

ECO tourism 
เพิ่มเติมอยาง
นอย 1 แหง            
2. อนุรักษ

พื้นที่ปาเหมี้ยง
เพิ่มเติมอยาง
นอย 1 พื้นที่           

3. ขอมูล
พันธุกรรมเหมี้

ยงเพิ่มเติม
อยางนอย 1 

เร่ือง           

2,000,000 1. หมูบาน 
"คน-ปา-เหมี้
ยง" ที่เปน 

ECO tourism 
เพิ่มเติมอยาง
นอย 1 แหง            
2. อนุรักษ

พื้นที่ปาเหมี้ยง
เพิ่มเติมอยาง
นอย 1 พื้นที่           

3. ขอมูล
พันธุกรรมเหมี้

ยงเพิ่มเติม
อยางนอย 1 

เร่ือง           

2,000,000 1. หมูบาน 
"คน-ปา-เหมี้
ยง" ที่เปน 
ECO tourism 
เพิ่มเติมอยาง
นอย 1 แหง            
2. อนุรักษ
พื้นที่ปาเหมี้ยง
เพิ่มเติมอยาง
นอย 1 พื้นที่           
3. ขอมูล
พันธุกรรมเหมี้
ยงเพิ่มเติม
อยางนอย 1 
เร่ือง           

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ยงที่
ประยุกตใช

ทาง
เคร่ืองสำอาง
อยางนอย 1 
ผลิตภัณฑ 

4.สารสกัดเหมี้
ยงที่

ประยุกตใชทาง
อาหารอยาง

นอย 1 
ผลิตภัณฑ 

4.สารสกัดเหมี้
ยงที่

ประยุกตใช
ทางเภสัช
กรรมอยาง

นอย 1 
ผลิตภัณฑ 

4.สารสกัดเหมี้
ยงที่
ประยุกตใช
ทางการแพทย
อยางนอย 1 
ผลิตภัณฑ 

F2A4 62.การประเมิน
ประสิทธิภาพการใชน้ำ
ในปาสัก 

ระบบนิเวศปาสัก
ในเขตปาปกปก  
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 
(ศรีบัวบาน) 

500,000 ไดฐานขอมูล
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
การใชน้ำของ
ระบบนิเวศปา
สัก เพื่อชวย
สนับสนุนใน
การบริหาร
จัดการน้ำ

สำหรับไวรักษา
น้ำระบบนิเวศ
ในพื้นที่เขตป
าปกปก ศูนย
การศึกษา 

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม หริ

ภุญไชย รวมถึง
เปนแนวทางใน

การศึกษา
ติดตาม

ตรวจสอบการ
ตอบสนองและ
การปรับตัวตอ

การ
เปล่ียนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศใน

อนาคต 

0   0   0   0   อยูภายใตชุด
โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและ
พัฒนาไมสักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

  รวม 62 โครงการ   34,712,040   34,550,000   25,345,835   18,600,000   18,720,000     

F2A5 1.โครงการ การใช GIS 
และ Remote Sensing 
ในการประเมินผลผลิต
ไมสัก 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 
(ศรีบัวบาน) 

700,000 1. พัฒนา
เทคนิคการ

จำแนกเนื้อที่
ยืนตนไมสัก
จากขอมูล
ภาพถาย

ดาวเทียมความ
ละเอียดสูง
และ/หรือ

ภาพถายจาก
อากาศยานไร
คนขับดวย

กระบวนการ
วิเคราะห 
Machine 
Learning 

Algorithms  
2. พัฒนา
เทคนิคการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผลิตไมสักจาก
ขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมความ

ละเอียดสูง
และ/หรือ

ภาพถายจาก
อากาศยานไร
คนขับดวย

กระบวนการ
วิเคราะห 
Machine 
Learning 

Algorithms  

700,000 1. สำรวจและ
รวบรวมขอมูล
มวลชีวภาพ
ของตนสักใน
ภาคสนาม 

เชน ความสูง
ของตน (tree 
height) ขนาด

เสนผาน
ศูนยกลางของ
ตนระดับอก

ของผูวัด 
(diameter at 

breast 
height: DBH) 
2. ศึกษาและ
พัฒนาโมเดล
การประมาณ
การณมวล

ชีวภาพภายใต
ความแตกตาง
ของผลผลิตไม
สักจากขอมูล

ภาพถาย
ดาวเทียม
และ/หรือ

ภาพถายจาก
อากาศยานไร
คนขับดวย
เทคนิคการ
วิเคราะห 

3PGs 
spectral-
based 

1,000,000 1. สำรวจและ
รวบรวมขอมูล

ปจจัย
สภาพแวดลอม

ที่สงผลตอ
ผลผลิตไมสัก

ดวยเทคโนโลยี
เซนเซอรที่ใช
งานรวมกับ
เครือขาย 

Narrowband 
Internet of 
Things (NB-
IoT) และการ
แสดงผลแบบ 
Real-time  
2. พัฒนา

ฐานขอมูลใน
รูปแบบ 
spatial 

database 
โดยใช

เคร่ืองมือระบบ
สารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร 
(GIS) ไดแก 

ปจจัย
สภาพแวดลอม
ในพื้นที่ศึกษา 
(ปริมาณน้ำฝน 

จุดแสดง
ตำแหนงตนไม
สัก ความชื้นใน
ดินและอากาศ 

600,000 1. ประเมิน
ระดับความ

เหมาะสมที่ดิน
สำหรับการ

ปลูกสักภายใต
เง่ือนไขสภาพ

พื้นที่และ
ปจจัย

สภาพแวดลอ
มที่สงผลตอ
ผลผลิตไมสัก
ดวยเทคนิค
กระบวนการ

วิเคราะห
ตามลำดับขั้น 

(analytic 
hierarchy 
process: 

AHP)   
2. พัฒนา

ฐานขอมูลใน
รูปแบบ 
spatial 

database 
โดยใช

เคร่ืองมือ
ระบบ

สารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร 
(GIS) ไดแก 

ปจจัย
สภาพแวดลอ

มในพื้นที่
ศึกษา ระดับ

600,000 1. จัดทำระบบ 
application 
ประมาณการณ
ผลผลิตไมสัก 
2. จัดทำ
หนังสือดิจิทัล 
e-book คูมือ
การประยกุตใช
ระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร 
(GIS) การ
สำรวจขอมูล
ระยะไกล (RS) 
และระบบ
อินเทอรเน็ต
ของสรรพส่ิง 
(IoT) ในการ
ประเมินผล
ผลิตไมสักใน
พื้นที่ศึกษา
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหม หริภุญ
ไชย (ศรีบัว
บาน) 

อยูภายใตชุด
โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและ
พัฒนาไมสักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

3. พัฒนา
ฐานขอมูลใน

รูปแบบ 
spatial 

database 
โดยใช

เคร่ืองมือระบบ
สารสนเทศทาง

ภูมิศาสตร 
(GIS) ไดแก 
เนื้อที่ยืนตน
ของไมสัก 

ผลผลิตไมสัก 
การกระจาย

พันธุของไมสัก 
4. สรุปขั้นตอน

และองค
ความรูการ

จำแนกเนื้อที่
ยืนตนไมสัก

และการ
ติดตามและ
ประเมินผล

ผลิตไมสักจาก
ขอมูลภาพถาย
ดาวเทียมความ

ละเอียดสูง
และ/หรือ

ภาพถายจาก
อากาศยานไร
คนขับดวย

กระบวนการ
วิเคราะห 
Machine 
Learning 

algorithm 
และเทคนิค 
Artificial 
Neural 

Network : 
ANN  

3. พัฒนา
ฐานขอมูลใน

รูปแบบ 
spatial 

database 
โดยใช

เคร่ืองมือ
ระบบ

สารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร 
(GIS) ไดแก 
การกักเกบ็
มวลชีวภาพ
ของเนื้อที่ยืน

ตนไมสัก 
4. สรุป

ขั้นตอนและ
องคความรู

การประมาณ
การณมวล

ชีวภาพภายใต
ความแตกตาง
ของผลผลิตไม
สักจากขอมูล

ภาพถาย
ดาวเทียม

ความละเอียด
สูงและ/หรือ
ภาพถายจาก

ปริมาณธาตุ
อาหารในดิน)  
3. สรุปขั้นตอน

และองค
ความรูการ
สำรวจและ

รวบรวมขอมูล
ปจจัย

สภาพแวดลอม
ที่สงผลตอการ
ใหผลผลิตไม

สักดวย
เทคโนโลยี

เซนเซอรที่ใช
งานรวมกับ
เครือขาย 

Narrowband 
Internet of 
Things (NB-
IoT) และการ
แสดงผลแบบ 
Real-time 

เพื่อขยายผลไป
ยังพื้นที่ปลูกสัก

อื่น ๆ 
ตลอดจน

ยกระดับให
เปนสวนปา
อัจฉริยะ 
(smart 

forestry) 

ความ
เหมาะสมที่ดิน
สำหรับปลูกไม

สัก  
3. สรุป

ขั้นตอนและ
องคความรู
การประเมิน
ระดับความ

เหมาะสมที่ดิน
สำหรับการ

ปลูกสักภายใต
เง่ือนไขสภาพ

พื้นที่และ
ปจจัย

สภาพแวดลอ
มที่สงผลตอ
ผลผลิตไมสัก 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

Algorithms  อากาศยานไร
คนขับดวย
เทคนิคการ
วิเคราะห 

3PGs 
spectral-
based 

algorithm 
และเทคนิค  
Artificial 
Neural 

Network : 
ANN และการ
ประเมินมวล

ชีวภาพของตน
สักจากการวัด

คาใน
ภาคสนาม 

F2A5 2.โครงการพัฒนา
เว็บไซต และฐานขอมูล
ทรัพยากรของโครงการ
จัดต้ังศูนยแมขาย
ประสานงานโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
ภาคเหนือ (ศูนยแมขาย
ประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคเหนือ) และศูนย
ประสานงาน อพ.สธ. – 
มช. 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

50,000 1. 
มหาวิทยาลัยเชี

ยงใหมมี
ฐานขอมูล

ทรัพยากร ที่
พรอม

ใหบริการ
ขอมูลที่

เกี่ยวของกับ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

โครงการ
อนุรักษ

พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

50,000 1. 
มหาวิทยาลัยเ

ชียงใหมมี
ฐานขอมูล

ทรัพยากร ที่
พรอม

ใหบริการ
ขอมูลที่

เกี่ยวของกับ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

โครงการ
อนุรักษ

พันธุกรรมพืช
อัน

เนื่องมาจาก

50,000 1. 
มหาวิทยาลัยเชี

ยงใหมมี
ฐานขอมูล

ทรัพยากร ที่
พรอม

ใหบริการ
ขอมูลที่

เกี่ยวของกับ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

โครงการ
อนุรักษ

พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

50,000 1. 
มหาวิทยาลัยเ

ชียงใหมมี
ฐานขอมูล

ทรัพยากร ที่
พรอม

ใหบริการ
ขอมูลที่

เกี่ยวของกับ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

โครงการ
อนุรักษ

พันธุกรรมพืช
อัน

เนื่องมาจาก

50,000 1. 
มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหมมี
ฐานขอมูล
ทรัพยากร ที่
พรอม
ใหบริการ
ขอมูลที่
เกี่ยวของกับ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

กำหนดใหเปน
การดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง ทุก
ป 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

กุมารี 
(อพ.สธ.)2. 
สามารถนำ
ฐานขอมูล

ทรัพยากร มา
เปนแนวทางใน
การวางแผน

พัฒนาพันธุพืช
และทรัพยากร

ตางๆ 3. มี
ความพรอมใน
การเปนศูนย

แมขาย
ประสานงาน 

ภาคเหนือ และ
ศูนย

ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช.  

พระราชดำริ 
สมเด็จ

พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

กุมารี 
(อพ.สธ.)2. 
สามารถนำ
ฐานขอมูล

ทรัพยากร มา
เปนแนวทาง

ในการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช
และทรัพยากร

ตางๆ 3. มี
ความพรอมใน
การเปนศูนย

แมขาย
ประสานงาน 
ภาคเหนือ 
และศูนย

ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช.  

สมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

กุมารี 
(อพ.สธ.)2. 
สามารถนำ
ฐานขอมูล

ทรัพยากร มา
เปนแนวทางใน
การวางแผน

พัฒนาพันธุพืช
และทรัพยากร

ตางๆ 3. มี
ความพรอมใน
การเปนศูนย

แมขาย
ประสานงาน 

ภาคเหนือ และ
ศูนย

ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช.  

พระราชดำริ 
สมเด็จ

พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

กุมารี 
(อพ.สธ.)2. 
สามารถนำ
ฐานขอมูล

ทรัพยากร มา
เปนแนวทาง

ในการวางแผน
พัฒนาพันธุพืช
และทรัพยากร

ตางๆ 3. มี
ความพรอมใน
การเปนศูนย

แมขาย
ประสานงาน 
ภาคเหนือ 
และศูนย

ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช.  

สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
(อพ.สธ.)2. 
สามารถนำ
ฐานขอมูล
ทรัพยากร มา
เปนแนวทางใน
การวางแผน
พัฒนาพันธุพืช
และทรัพยากร
ตางๆ 3. มี
ความพรอมใน
การเปนศูนย
แมขาย
ประสานงาน 
ภาคเหนือ และ
ศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช.  

F2A5 3.ฐานขอมูลเพื่อการ
อนุรักษไมปา 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

100,000 1 ฐานขอมูลไม
ปาทองถิ่น 

100,000 1 ฐานขอมูล
ไมปาทองถิ่น 

100,000 1 ฐานขอมูลไม
ปาทองถิ่น 

100,000 1 ฐานขอมูล
ไมปาทองถิ่น 

100,000 1 ฐานขอมูลไม
ปาทองถิ่น 

- 

  รวม 3 โครงการ   850,000   850,000   1,150,000   750,000   750,000     
F3A8 1.ฮักตนรักหริภุญไชย 

จังหวัดลำพูน 
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม “หริภุญ
ไชย” จังหวัด
ลำพูน  

561,000 1. ปกปก ดูแล
รักษา สำรวจ
ตนรัก ในพื้นที่
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหม 
2. อนุรักษภูมิ
ปญญาที่
เกี่ยวของกับ

694,000 1. ปกปก ดูแล
รักษา สำรวจ
ตนรัก ในพื้นที่
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหม 
2. อนุรักษภูมิ
ปญญาที่
เกี่ยวของกับ

345,000 1. ปกปก ดูแล
รักษา สำรวจ
ตนรัก ในพื้นที่
ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชี

ยงใหม 
2. อนุรักษภูมิ

ปญญาที่
เกี่ยวของกับ

0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ตนรัก ไดแก 
การกรีดยาง 
ประโยชนจาก
ยางรัก  
3. ต้ังศูนย
ขอมูลภูมิ
ปญญาลานนา
เกี่ยวกบัยางรัก 

ตนรัก ไดแก 
การกรีดยาง 
ประโยชนจาก
ยางรัก  
3. ต้ังศูนย
ขอมูลภูมิ
ปญญาลานนา
เกี่ยวกบัยางรัก 

ตนรัก ไดแก 
การกรีดยาง 

ประโยชนจาก
ยางรัก  

3. ต้ังศูนย
ขอมูลภูมิ

ปญญาลานนา
เกี่ยวกบัยางรัก 

F3A8 2.โครงการสรางทัศนคติ
และปลูกจิตสำนกึการ
อนุรักษทรัพยากรไมสัก
ในพื้นที่ชุมชน 

ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม หริภุญไชย 
(ศรีบัวบาน) 

300,000 1. ทราบบริบท
ชุมชนดานสง

คม และ
เศรษฐกิจของ
ชุมชน ต.ศรีบัว
บาน2. ส่ือดาน
องคความรูใน
การอนุรักษ
ทรัพยากรปา

ไมสัก 

300,000 1. สราง
ทัศนคติและ
ปลูกจิตสำนึก
การอนุรักษ
ทรัพยากรไม
สักในพื้นที่
ชุมชน ซ่ึง

สามารถวัดผล
ไดจากผล
ประเมิน 

(แบบสอบถาม
กอนและหลัง

รวม
กิจกรรม)2. 
ส่ือดานองค

ความรูในการ
อนุรักษปาไม

สัก 

300,000 ทราบแนวทาง
การจัดการ

ทรัพยากรไม
สักโดยการมี
สวนรวมของ

ชุมชน 

300,000 สงเสริมชุมชน
ตนแบบเพื่อ

การอยูรวมกับ
ปาไมสักอยาง

ยั่งยืน 

300,000 ทราบถึงปจจัย
แหง
ความสำเร็จ
ของชุมชน
ตนแบบการอนุ
รักษทรัพยากร
ไมสักในพื้นที่
ชุมชน 

อยูภายใตชุด
โครงการพัฒนา
แหลงเรียนรูและ
พัฒนาไมสักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย 

F3A8 3.ประวัติศาสตรและ
ชุมชนผูผลิตเหมี้ยง
ลานนา 

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 
บางสวนของ
ประเทศพมา ลาว 
และจีนตอนใต 

857,340 ขอมูล
ประวัติศาสตร
ชุมชนผูผลิต

เหมี้ยง  

699,160 ชุมชนและ
เสนทางการคา

เหมี้ยง   

0 4 จังหวัด
ภาคเหนือ 

500,000 ศูนยการ
เรียนรูชุมชน
ผูผลิตเหมี้ยง
ลานนา 1 
แหลงการ
เรียนรู 

400,000 เปดศูนยการ
เรียนรูชุมชน
และพัฒนา
หลักสูตร
ทองถิ่น 

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 4.การเผยแพรความรู
ธรรมชาติวิทยาสูสังคม 

อุทยานแหงชาติ
ดอยสุเทพ-ปยุ, 
สวนรุกขชาติหวย
แกว, ศูนย
ธรรมชาติวิทยา
ดอยสุเทพเฉลิม
พระเกียรติ ฯ 
และ
มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

300,000 ผูเขารวม
กิจกรรม

จำนวน 1,500 
คน 

300,000 ผูเขารวม
กิจกรรม

จำนวน 1,500 
คน 

300,000 ผูเขารวม
กิจกรรม

จำนวน 1,500 
คน 

300,000 ผูเขารวม
กิจกรรม

จำนวน 1,500 
คน 

300,000 ผูเขารวม
กิจกรรม
จำนวน 1,500 
คน 

- 

F3A8 5.โครงการจัดทำ
เสนทางศึกษาทรัพยากร
ในพื้นที่ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

1. ศูนยรวบรวม
พันธุพืชพื้นถิ่น
และแปลงวน
เกษตร 
2. พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

0   0   0   500,000 มีเสนทางเดิน
ศึกษาพรรณไม

ในพื้นที่
โครงการฯ  

0   - 

F3A8 6.โครงการศึกษาเรียนรู
การอนุรักษไมทองถิ่นใน
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

180,000 1. นักศึกษา
และบุคลากร

ของ
มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหม จำนวน 
3,000 คน/ป 
ไดรวมศึกษา

เรียนรูไม
ทองถิ่นของ

ภาคเหนอืที่อยู
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
2. นักเรียน 

นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 
จำนวน จำนวน 
3,000 คน/ป 
ไดรวมศึกษา

เรียนรูไม

180,000 1. นักศึกษา
และบุคลากร

ของ
มหาวิทยาลัยเ

ชียงใหม 
จำนวน 3,000 
คน/ป ไดรวม
ศึกษาเรียนรูไม
ทองถิ่นของ

ภาคเหนือที่อยู
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
2. นักเรียน 

นักศึกษา และ
บุคคลภายนอ

ก จำนวน 
จำนวน 3,000 
คน/ป ไดรวม
ศึกษาเรียนรูไม

180,000 1. นักศึกษา
และบุคลากร

ของ
มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหม จำนวน 
3,000 คน/ป 
ไดรวมศึกษา

เรียนรูไม
ทองถิ่นของ

ภาคเหนือที่อยู
ภายใน

มหาวิทยาลัย 
2. นักเรียน 

นักศึกษา และ
บุคคลภายนอก 
จำนวน จำนวน 
3,000 คน/ป 
ไดรวมศึกษา

เรียนรูไม

0   0   - 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ทองถิ่นของ
ภาคเหนือที่อยู

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ทองถิ่นของ
ภาคเหนือที่อยู

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

ทองถิ่นของ
ภาคเหนือที่อยู

ภายใน
มหาวิทยาลัย 

F3A8 7.การศึกษาและพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่ปาเมี่ยง
เพื่อเปนพื้นที่7.
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
(ECO-tourism) และ
ชุมชนเขมแข็ง (Smart 
community)  

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน 
"คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
อยางนอย 1 

แหง 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง  

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด
ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

- 

F3A8 8.การมีสวนรวมของ
ชุมชนในการดูแลปา
เมี่ยงเพื่อปองกันปญหา
หมอกควัน 

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน 
"คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
อยางนอย 1 

แหง 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

1,000,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 
ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด
ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

- 

F3A8 9.การศึกษาและการ
ถายทอดสุขลักษณะที่ดี
ในการผลิตเหมี้ยง 

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

2,000,000 ชุมชนหรือ
วิสาหกจิชุมชน
ผูผลิตเมี่ยงใน

เขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ) ที่มี
กระบวนการ

ผลิตที่ได
มาตรฐาน 
GHP อยาง

นอย 3 แหลง 

2,000,000 ชุมชนหรือ
วิสาหกจิชุมชน
ผูผลิตเมี่ยงใน

เขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ) ที่มี
กระบวนการ

ผลิตที่ได
มาตรฐาน 

GHP เพิ่มเติม
อยางนอย 2 

แหลง 

1,000,000 ชุมชนหรือ
วิสาหกจิชุมชน
ผูผลิตเมี่ยงใน

เขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ) ที่มี
กระบวนการ

ผลิตที่ได
มาตรฐาน 

GHP เพิ่มเติม
อยางนอย 2 

แหลง 

1,000,000 ชุมชนหรือ
วิสาหกจิชุมชน
ผูผลิตเมี่ยงใน

เขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ) ที่มี
กระบวนการ

ผลิตที่ได
มาตรฐาน 

GHP เพิ่มเติม
อยางนอย 2 

แหลง 

1,000,000 ชุมชนหรือ
วิสาหกจิชุมชน
ผูผลิตเมี่ยงใน
เขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด
ภาคเหนอื) ที่มี
กระบวนการ
ผลิตที่ได
มาตรฐาน 
GHP เพิ่มเติม
อยางนอย 2 
แหลง 

- 

F3A8 10.การพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่นเพื่อพัฒนาทักษะ

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน

1,000,000 พื้นที่ชุมชน 
"คน-ปา-เมี่ยง" 

750,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 

750,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 

750,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 

750,000 พื้นที่ชุมชน"
คน-ปา-เมี่ยง" 

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

การคิดของนักเรียนใน
พื้นที่ชุมชนปาเหมี้ยง 

เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
อยางนอย 2 

แหง 

ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด

ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

ในเขตพื้นที่
ลานนา (8 
จังหวัด
ภาคเหนือ)
เพิ่มเติม อยาง
นอย 1 แหง 

F3A8 11.การจัดทำศูนย
อนุรักษพันธกุรรมชา
เมี่ยง 

พื้นที่เปาหมายที่
จะถูกกำหนดใน
เขตพื้นที่
ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม
เปนศูนยกลาง 

0   0   1,000,000 ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมชา

เมี่ยงจาก
ตัวอยางในเขต
พื้นที่ภาคเหนือ  

1,000,000 ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมชา

เมี่ยงจาก
ตัวอยางในเขต

พื้นที่
ภาคเหนือ  

1,000,000 ศูนยอนุรักษ
พันธุกรรมชา
เมี่ยงจาก
ตัวอยางในเขต
พื้นที่ภาคเหนือ  

- 

F3A8 12.โครงการสนับสนุน
การดำเนินงานอนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ ณ ศูนย
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
จังหวัดลำพูน 

1. ศูนยรวบรวม
พันธุพืชพื้นถิ่น
และแปลงวน
เกษตร 
2. พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร 

400,000 1. มีบุคลากร
คอยสนับสนุน
นักวิจยัหรือผูที่
สนใจกินกรรม

ปกปก
ทรัพยากร 

2. พื้นที่ศูนย
รวบรวมพันธุ
พืชพื้นถิ่นและ

แปลงวน
เกษตร ไดรับ

การบำรุงรักษา
ใหพรอมใชงาน
รองรับกิจกรรม
ของโครงการ 
อพ.สธ.-มช. 
3. มีการปลูก 
ดูแลรักษาและ
ขยายพันธุพืช
พื้นถิ่น ในพื้นที่

โครงการฯ 

400,000 1. มีบุคลากร
คอยสนับสนุน
นักวิจยัหรือผู
ที่สนใจกิน
กรรมปกปก
ทรัพยากร 

2. พื้นที่ศูนย
รวบรวมพันธุ
พืชพื้นถิ่นและ

แปลงวน
เกษตร ไดรับ

การ
บำรุงรักษาให
พรอมใชงาน

รองรับ
กิจกรรมของ

โครงการ 
อพ.สธ.-มช. 
3. มีการปลูก 
ดูแลรักษาและ
ขยายพันธุพืช

พื้นถิ่น ใน
พื้นที่

400,000 1. มีบุคลากร
คอยสนับสนุน
นักวิจยัหรือผูที่
สนใจกินกรรม

ปกปก
ทรัพยากร 

2. พื้นที่ศูนย
รวบรวมพันธุ
พืชพื้นถิ่นและ

แปลงวน
เกษตร ไดรับ

การบำรุงรักษา
ใหพรอมใชงาน
รองรับกิจกรรม
ของโครงการ 
อพ.สธ.-มช. 
3. มีการปลูก 
ดูแลรักษาและ
ขยายพันธุพืช
พื้นถิ่น ในพื้นที่

โครงการฯ 

400,000 1. มีบุคลากร
คอยสนับสนุน
นักวิจยัหรือผู
ที่สนใจกิน
กรรมปกปก
ทรัพยากร 

2. พื้นที่ศูนย
รวบรวมพันธุ
พืชพื้นถิ่นและ

แปลงวน
เกษตร ไดรับ

การ
บำรุงรักษาให
พรอมใชงาน

รองรับ
กิจกรรมของ

โครงการ 
อพ.สธ.-มช. 
3. มีการปลูก 
ดูแลรักษาและ
ขยายพันธุพืช

พื้นถิ่น ใน
พื้นที่

400,000 1. มีบุคลากร
คอยสนับสนุน
นักวิจยัหรือผูที่
สนใจกินกรรม
ปกปก
ทรัพยากร 
2. พื้นที่ศูนย
รวบรวมพันธุ
พืชพื้นถิ่นและ
แปลงวน
เกษตร ไดรับ
การบำรุงรักษา
ใหพรอมใชงาน
รองรับกิจกรรม
ของโครงการ 
อพ.สธ.-มช. 
3. มีการปลูก 
ดูแลรักษาและ
ขยายพันธุพืช
พื้นถิ่น ในพื้นที่
โครงการฯ 

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

โครงการฯ โครงการฯ 
F3A8 13.โครงการจัด

นิทรรศการในการ
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ เพื่อสนอง
พระราชดำริตาม
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

ตามที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

300,000 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 
และเผยแพร

ผลการ
ดำเนินงานของ

หนวยงาน 
งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย  

            300,000 สนับสนุนการ
ดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 
และเผยแพร

ผลการ
ดำเนินงานของ

หนวยงาน 
งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย  

- 

F3A8 14.งานสนับสนุน
เครือขายเชิงประเด็น 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
(เครือขาย C-อพ.สธ.) 
เครือขายอุดมศึกษา 
ภาคเหนือตอนบน พื้นที่
เครือขาย C-อพ.สธ. 
ภาคเหนือตอนบน 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

100,000 จัดประชุม
เครือขายปละ 

1 คร้ัง 

100,000 จัดประชุม
เครือขายปละ 

1 คร้ัง 

100,000 จัดประชุม
เครือขายปละ 

1 คร้ัง 

100,000 จัดประชุม
เครือขายปละ 

1 คร้ัง 

100,000 จัดประชุม
เครือขายปละ 
1 คร้ัง 

- 

F3A8 15.โครงการพัฒนา
บุคลากรของโครงการ
จัดต้ังศูนยแมขาย
ประสานงานโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

100,000 มีบุคลากรที่
พรอมสำหรับ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

100,000 มีบุคลากรที่
พรอมสำหรับ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

100,000 มีบุคลากรที่
พรอมสำหรับ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

100,000 มีบุคลากรที่
พรอมสำหรับ
การดำเนินงาน

สนอง
พระราชดำริ 

100,000 มีบุคลากรที่
พรอมสำหรับ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ภาคเหนือ (ศูนยแมขาย
ประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคเหนือ) และศูนย
ประสานงาน อพ.สธ. – 
มช. 

F3A8 16.โครงการจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

500,000 1. สมาชิกงาน
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน

เขตภาคเหนือ 
มีการ

แลกเปล่ียน
เรียนรูแนวทาง
ในการทำงาน 
รวมถึงการ
เตรียมความ
พรอมในการ

รับมือกับ
ปญหา และ

อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นใน

ระหวางการ
ดำเนินงานอีก

ดวย 
2. ศูนยแมขาย
ประสานงาน 

และศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 
มีความพรอม
ในการเปน
หนวยอบรม

การดำเนินงาน
สวน

พฤกษศาสตร

500,000 1. สมาชิกงาน
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน

เขตภาคเหนือ 
มีการ

แลกเปล่ียน
เรียนรูแนวทาง
ในการทำงาน 
รวมถึงการ
เตรียมความ
พรอมในการ

รับมือกับ
ปญหา และ

อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นใน

ระหวางการ
ดำเนินงานอีก

ดวย 
2. ศูนยแมขาย
ประสานงาน 

และศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 
มีความพรอม
ในการเปน
หนวยอบรม

การดำเนินงาน
สวน

พฤกษศาสตร

500,000 1. สมาชิกงาน
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน

เขตภาคเหนือ 
มีการ

แลกเปล่ียน
เรียนรูแนวทาง
ในการทำงาน 
รวมถึงการ
เตรียมความ
พรอมในการ

รับมือกับ
ปญหา และ

อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นใน

ระหวางการ
ดำเนินงานอีก

ดวย 
2. ศูนยแมขาย
ประสานงาน 

และศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 
มีความพรอม
ในการเปน
หนวยอบรม

การดำเนินงาน
สวน

พฤกษศาสตร

500,000 1. สมาชิกงาน
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน

เขตภาคเหนือ 
มีการ

แลกเปล่ียน
เรียนรูแนวทาง
ในการทำงาน 
รวมถึงการ
เตรียมความ
พรอมในการ

รับมือกับ
ปญหา และ

อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นใน

ระหวางการ
ดำเนินงานอีก

ดวย 
2. ศูนยแมขาย
ประสานงาน 

และศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 
มีความพรอม
ในการเปน
หนวยอบรม

การดำเนินงาน
สวน

พฤกษศาสตร

500,000 1. สมาชิกงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน
เขตภาคเหนือ 
มีการ
แลกเปล่ียน
เรียนรูแนวทาง
ในการทำงาน 
รวมถึงการ
เตรียมความ
พรอมในการ
รับมือกับ
ปญหา และ
อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นใน
ระหวางการ
ดำเนินงานอีก
ดวย 
2. ศูนยแมขาย
ประสานงาน 
และศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 
มีความพรอม
ในการเปน
หนวยอบรม
การดำเนินงาน
สวน
พฤกษศาสตร

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

โรงเรียน และ
งานฐาน

ทรัพยากร
ทองถิ่น 

อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือ 

โรงเรียน และ
งานฐาน

ทรัพยากร
ทองถิ่น 

อพ.สธ.ใน
ภาคเหนอื 

โรงเรียน และ
งานฐาน

ทรัพยากร
ทองถิ่น 

อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือ 

โรงเรียน และ
งานฐาน

ทรัพยากร
ทองถิ่น 

อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือ 

โรงเรียน และ
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือ 

F3A8 17.โครงการจัดการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และงานฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยเชยีง
ใหม 

500,000 1. สมาชิกงาน
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน

เขตภาคเหนือ 
มีการ

แลกเปล่ียน
เรียนรูแนวทาง
ในการทำงาน 
รวมถึงการ
เตรียมความ
พรอมในการ

รับมือกับ
ปญหา และ

อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นใน

ระหวางการ
ดำเนินงานอีก

ดวย 
2. ศูนยแมขาย
ประสานงาน 

และศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 
มีความพรอม
ในการเปน
หนวยอบรม

การดำเนินงาน
สวน

500,000 1. สมาชิกงาน
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน

เขตภาคเหนือ 
มีการ

แลกเปล่ียน
เรียนรูแนวทาง
ในการทำงาน 
รวมถึงการ
เตรียมความ
พรอมในการ

รับมือกับ
ปญหา และ

อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นใน

ระหวางการ
ดำเนินงานอีก

ดวย 
2. ศูนยแมขาย
ประสานงาน 

และศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 
มีความพรอม
ในการเปน
หนวยอบรม

การดำเนินงาน
สวน

500,000 1. สมาชิกงาน
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน

เขตภาคเหนือ 
มีการ

แลกเปล่ียน
เรียนรูแนวทาง
ในการทำงาน 
รวมถึงการ
เตรียมความ
พรอมในการ

รับมือกับ
ปญหา และ

อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นใน

ระหวางการ
ดำเนินงานอีก

ดวย 
2. ศูนยแมขาย
ประสานงาน 

และศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 
มีความพรอม
ในการเปน
หนวยอบรม

การดำเนินงาน
สวน

500,000 1. สมาชิกงาน
สวน

พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน

เขตภาคเหนือ 
มีการ

แลกเปล่ียน
เรียนรูแนวทาง
ในการทำงาน 
รวมถึงการ
เตรียมความ
พรอมในการ

รับมือกับ
ปญหา และ

อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นใน

ระหวางการ
ดำเนินงานอีก

ดวย 
2. ศูนยแมขาย
ประสานงาน 

และศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 
มีความพรอม
ในการเปน
หนวยอบรม

การดำเนินงาน
สวน

500,000 1. สมาชิกงาน
สวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน ใน
เขตภาคเหนือ 
มีการ
แลกเปล่ียน
เรียนรูแนวทาง
ในการทำงาน 
รวมถึงการ
เตรียมความ
พรอมในการ
รับมือกับ
ปญหา และ
อุปสรรคที่อาจ
เกิดขึ้นใน
ระหวางการ
ดำเนินงานอีก
ดวย 
2. ศูนยแมขาย
ประสานงาน 
และศูนย
ประสานงาน 
อพ.สธ. – มช. 
มีความพรอม
ในการเปน
หนวยอบรม
การดำเนินงาน
สวน

- 
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตลุาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน และ

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือ 

3. อพ.สธ.-มช. 
มีการ

ดำเนินงานตาม
ภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหมดานการ
เรียนการสอน 
งานวิจัย งาน

บริการวิชาการ 
และงานทำนุ

บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อการ
อนุรักษและใช

ประโยชน
ทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน และ

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือ 

3. อพ.สธ.-มช. 
มีการ

ดำเนินงาน
ตามภารกจิ

ของ
มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหมดาน
การเรียนการ
สอน งานวิจยั 
งานบริการ

วิชาการ และ
งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรร

มเพื่อการ
อนุรักษและใช

ประโยชน
ทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน และ

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือ 

3. อพ.สธ.-มช. 
มีการ

ดำเนินงานตาม
ภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหมดานการ
เรียนการสอน 
งานวิจัย งาน

บริการวิชาการ 
และงานทำนุ

บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม

เพื่อการ
อนุรักษและใช

ประโยชน
ทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน และ

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 

อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือ 

3. อพ.สธ.-มช. 
มีการ

ดำเนินงาน
ตามภารกจิ

ของ
มหาวิทยาลัยเ
ชียงใหมดาน
การเรียนการ
สอน งานวิจยั 
งานบริการ

วิชาการ และ
งานทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรร

มเพื่อการ
อนุรักษและใช

ประโยชน
ทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

พฤกษศาสตร
โรงเรียน และ
งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือ 
3. อพ.สธ.-มช. 
มีการ
ดำเนินงานตาม
ภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเชี
ยงใหมดานการ
เรียนการสอน 
งานวิจัย งาน
บริการวิชาการ 
และงานทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการ
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

F3A8 18การสรางเครือขาย
เมล็ดไมปา 

ศูนยธรรมชาติ
วิทยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติ 
ฯ คณะ
วิทยาศาสตร 

200,000 การจัดอบรม 2 
คร้ัง การจัด

เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู 1 คร้ัง 

200,000 การจัดอบรม 
2 คร้ัง การจัด

เวที
แลกเปล่ียน

เรียนรู 1 คร้ัง 

200,000 การจัดอบรม 2 
คร้ัง การจัด

เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู 1 คร้ัง 

200,000 การจัดอบรม 
2 คร้ัง การจัด

เวที
แลกเปล่ียน

เรียนรู 1 คร้ัง 

200,000 การจัดอบรม 2 
คร้ัง การจัด
เวทีแลกเปล่ียน
เรียนรู 1 คร้ัง 

- 

  รวม  18 โครงการ   9,298,340   8,723,160   7,675,000   8,150,000   7,850,000     

  
รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม  

105 โครงการ 
  51,070,380   49,083,160   38,980,835   29,160,000   29,180,000     
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คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กจิกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กจิกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กจิกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษทรัพยากร 
 


