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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

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.การสำรวจและจัดทำ
ตำรับอาหารทองถิ่นใน
เขต จังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากร อพสธ. 
ม.นเรศวร เขต 9 
จังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง  

    250,000 1. ไดตำรับ
อาหารพื้นถิ่น
อยางนอย 2 
ตำรับ 2. ได
ขอมูลอาหาร
ทองถิ่นและ
ชุมชนเพื่อ

นำไปประกอบ
เปนขอมูลการ

จัดแหลง
ทองเที่ยวของ

จังหวัด
นครสวรรค
และชัยนาท 

250,000 1.ไดตำรับ
อาหารพื้นถิ่น
อยางนอย 2 
ตำรับ 2. ได
ขอมูลอาหาร
ทองถิ่นและ

ชุมชน 3. เพื่อ
นำไปประกอบ
เปนขอมูลการ

จัดแหลง
ทองเที่ยวของ
จังหวัดสุโขทัย

และ
กำแพงเพชร 

250,000 1. ไดตำรับ
อาหารพื้นถิ่น
อยางนอย 2 
ตำรับ 2. ได
ขอมูลอาหาร
ทองถิ่นและ
ชุมชนเพื่อ

นำไปประกอบ
เปนขอมูลการ

จัดแหลง
ทองเที่ยวของ

จังหวัด
เพชรบูรณ 

ตาก 

250,000  1. ไดตำรับ
อาหารพื้นถิ่น
อยางนอย 2 
ตำรับ 2. ได
ขอมูลอาหาร
ทองถิ่นและ
ชุมชนเพื่อ

นำไปประกอบ
เปนขอมูลการ

จัดแหลง
ทองเที่ยวของ

จังหวัด
อุตรดิตถ 

1. รศ.ดร.ดวงพร 
เปรมจิต  
2. ผศ.ดร.โอรส 
รักชาติ  

  รวม 1 โครงการ       250,000   250,000   250,000   250,000      
F1A2 1.การอนุรักษและการใช

ประโยชนพันธุกรรม
กลวยแบบครบวงจร 

จังหวัดพิษณุโลก
กำแพงเพชร 
สุโขทัย 

    500,000 ไดพันธุกลวยที่
มีมูลคาทาง

เศรษฐกิจของ
ทองถิ่นไดกลุม
เกษตรกรท่ี

ปลูกกลวยเพื่อ
เปนที่รับการ

ถายทอด
เทคโนโลยี
จังหวัด

นครสวรรค
และชัยนาท 

500,000 ไดพันธุกลวยที่
มีมูลคาทาง

เศรษฐกิจของ
ทองถิ่นไดกลุม
เกษตรกรที่

ปลูกกลวยเพื่อ
เปนที่รับการ

ถายทอด
เทคโนโลยี

จังหวัดสุโขทัย
และ

กำแพงเพชร 

500,000 ไดพันธุกลวยที่
มีมูลคาทาง

เศรษฐกิจของ
ทองถิ่นไดกลุม
เกษตรกรที่

ปลูกกลวยเพื่อ
เปนที่รับการ

ถายทอด
เทคโนโลยี
จังหวัด

เพชรบูรณ 
ตาก 

500,000 ไดพันธุกลวยที่
มีมูลคาทาง

เศรษฐกิจของ
ทองถิ่นไดกลุม
เกษตรกรที่

ปลูกกลวยเพื่อ
เปนที่รับการ

ถายทอด
เทคโนโลยี
จังหวัด

อุตรดิตถ 

1. รศ.ดร.ดวงพร 
เปรมจิต  
2. ผศ.ดร.กวี สุจิ
ปุลิ ดร.ฐนิตา 
บุญสรางสม 

F1A2 2.การสำรวจและ
รวบรวมพันธุกรรมขาว
ในเขตภาคเหนือ
ตอนลางเพื่อใชเปน
ฐานขอมูลในการ

เขต 9 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนลาง 

    400,000 ไดพันธุขาวๆ
ตางๆที่

เกษตรกรใน
จังหวัด

นครสวรรค

400,000 ไดพันธุขาวๆ
ตางๆที่

เกษตรกรใน
จังหวัด

กำแพงเพชร

400,000 ไดพันธุขาวๆ
ตางๆที่

เกษตรกรใน
จังหวัด

เพชรบูรณและ

400,000 ไดพันธุขาวๆ
ตางๆที่

เกษตรกรใน
จังหวัด

อุตรดิตถใช

1. รศ.ดร.ดวงพร 
เปรมจิต  
2. รศ.ดร.คำรพ  
รัตนสุต  
3. ดร.ฐนิตา บุญ
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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 

ปรับปรุงพันธุ และพิชัยนาท
ใชปลูกพรอม
ลักษณะทาง
พันธุกรรมใน
ระดับจีโนไทป

และระดับ
โมเลกุล 

และสุโขทัยใช
ปลูกพรอม
ลักษณะทาง
พันธุกรรมใน
ระดับจีโนไทป

และระดับ
โมเลกุล 

ตากใชปลูก
พรอมลักษณะ
ทางพันธุกรรม
ในระดับจีโน

ไทปและระดับ
โมเลกุล 

ปลูกพรอม
ลักษณะทาง
พันธุกรรมใน
ระดับจีโนไทป

และระดับ
โมเลกุล 

สรางสม  
4. ผศ.ดร.กวี สุจิ
ปุลิ 

F1A2 3.การสำรวจและ
รวบรวมจุลินทรียในนา
ขาวในเขตภาคเหนือ
ตอนลางเพื่อใชเปน
แหลงผลิตสารชีวภัณฑ
ทางการเกษตร 

เขต 9 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนลาง 

    300,000 ไดพันธุข
จุลินทรียตางๆ
ท่ีเกษตรกรใน

จังหวัด
นครสวรรค

และพิชัยนาท
ใชปลูกพรอม
ลักษณะทาง
พันธุกรรมใน
ระดับจีโนไทป

และระดับ
โมเลกุล 

300,000 ไดพันธุ
จุลินทรียตางๆ
ท่ีเกษตรกรใน

จังหวัด
กำแพงเพชร
และสุโขทัยใช
ปลูกพรอม
ลักษณะทาง
พันธุกรรมใน
ระดับจีโนไทป

และระดับ
โมเลกุล 

300,000 ไดพันธุข
จุลินทรียตางๆ
ที่เกษตรกรใน

จังหวัด
เพชรบูรณและ
ตากใชปลูก

พรอมลักษณะ
ทางพันธุกรรม
ในระดับจีโน

ไทปและระดับ
โมเลกุล 

300,000  ไดพันธุ
จุลินทรียตางๆ
ที่เกษตรกรใน

จังหวัด
อุตรดิตถใช
ปลูกพรอม
ลักษณะทาง
พันธุกรรมใน
ระดับจีโนไทป

และระดับ
โมเลกุล 

1. รศ.ดร.ดวงพร 
เปรมจิต 2. ผศ.
ดร.จวงจันทร 
จำปาทอง 

F1A2 4.การสำรวจความ
หลากหลายของ
จุลินทรียที่ตรึง
ไนโตรเจนในเขต
ภาคเหนือตอนลาง 

เขต 9 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนลาง 

    300,000 ไดพันธุ
จุลินทรียที่ตรึง
ไนโตรเจนใน

จังหวัด
นครสวรรค

และพิจิตรและ
พรอมศึกษา
ลักษณะทาง
พันธุกรรมใน
ระดับจีโนไทป

และระดับ
โมเลกุล 

300,000 ไดพันธุ
จุลินทรียที่ตรึง
ไนโตรเจนใน

จังหวัดน
กำแพงเพชร

และ
นครสวรรค
และพรอม

ศึกษาลักษณะ
ทางพันธุกรรม
ในระดับจีโน

ไทปและระดับ
โมเลกุล 

300,000 ไดพันธุข
จุลินทรียตที่

ตรึงไนโตรเจน
ในจังหวัด

เพชรบูรณและ
ตากพรอม

ศึกษาลักษณะ
ทางพันธุกรรม
ในระดับจีโน

ไทปและระดับ
โมเลกุล 

300,000   ไดพันธุ
จุลินทรียตที่

ตรึงไนโตรเจน
ในจังหวัด

อุตรดิตถพรอม
ศึกษาลักษณะ
ทางพันธุกรรม
ในระดับจีโน

ไทปและระดับ
โมเลกุล 

1. รศ.ดร.ดวงพร 
เปรมจิต  
2. ผศ.ดร.วิทยา 
ทาวงษ  
3. ผศ.ดร.พงศ
นาถ ผองเจริญ 

F1A2 5.การสำรวจความ
หลากหลายของวัชพืชใน
เขตภาคเหนือตอนลาง
และศึกษาศักยภาพใน

เขต 9 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนลาง 

    400,000 ไดชนิดของ
วัชพืชจังหวัด
นครสวรรค 
ชัยนาทและ

400,000 ไดชนิดของ
วัชพืชจังหวัด
กำแพงเพขร 
สุโขทัย และ

400,000 ไดชนิดของ
วัชพืชจังหวัด

ตาก 
เพชรบูรณและ

400,000 ไดชนิดของ
วัชพืชจังหวัด
อุตรดิตถ และ
พรอมศึกษา

1. รศ.ดร.ดวงพร 
เปรมจิต  
2.รศ.ดร.ศิริพงษ 
เปรมจิต 
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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 

การใชเปนพลังงาน
ทดแทน 

พรอมศึกษา
องคประกอบ

ทางเคมีเพื่อหา
ศักยภาพใน
การพัฒนาไป
ใชเปนพลังงาน

ทดแทน 

พรอมศึกษา
องคประกอบ

ทางเคมีเพื่อหา
ศักยภาพใน
การพัฒนาไป
ใชเปนพลังงาน

ทดแทน 

พรอมศึกษา
องคประกอบ

ทางเคมีเพื่อหา
ศักยภาพใน
การพัฒนาไป
ใชเปนพลังงาน

ทดแทน 

องคประกอบ
ทางเคมีเพื่อหา
ศักยภาพใน
การพัฒนาไป
ใชเปนพลังงาน

ทดแทน 

F1A2 6.การใชประโยชนจาก
ทรัพยากรจุลินทรียใน
สัตวน้ำ 

เขต 9 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนลาง 

    300,000 ไดชนิดของ
จุลินทรียใน

สัตวน้ำในเขต
จังหวัด

นครสวรรค 
พิษณุโลก 

พิจิตร 

300,000 ไดชนิดของ
จุลินทรียใน

สัตวน้ำในเขต
จังหวัด

กำแพงเพชร 
สุโขทัย 

300,000 ไดชนิดของ
จุลินทรียใน

สัตวน้ำในเขต
จังหวัดตาก 
เพชรบูรณ 

300,000 ไดชนิดของ
จุลินทรียใน

สัตวน้ำในเขต
จังหวัด

อุตรดิตถ 

1. รศ.ดร.ดวงพร 
เปรมจิต  
2. ผศ.ดร.มหัทนี 
ภิญโญ 

F1A2 7.การศึกษาความ
หลากหลาย การ
กระจายตัว ฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระและการ
ควบคุมพืชกาฝากเบียน
ตนในสมโอเพื่อการใช
ประโยชนและการ
ปองกันกำจัดแบบบูรณา
การ 

พื้นที่สวนสมโอ 
เทศบาลตำบล
โพธิ์ประทบัชาง 
อำเภอโพธิ์
ประทับชาง 
จังหวัดพิจิตร โดย
รวมมือกับ อปท. 
สวนทองถิ่นและ
โรงเรียนในพื้นที่ 
รหัสสมาชิกพื้นที่ 
8-5660302 

300,000 สำรวจขอมูล
พืชกาฝากใน

สมโอใน
เกี่ยวกบัความ
หลากหลาย 

การกระจายตัว 
ฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระและการ
ควบคุมแบบ

บูรณาการโดย
รวมมือกับ 

อปท. ตำบล
โพธิ์ประทบั
ชาง อ.โพธิ์

ประทับชาง จ.
พิจิตร 

300,000 สำรวจขอมูล
พืชกาฝากใน

สมโอใน
เกี่ยวกบัความ
หลากหลาย 
การกระจาย
ตัว ฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ

และการ
ควบคุมแบบ

บูรณาการโดย
รวมมือกับ 

อปท. ตำบล
โพธิ์ประทบั
ชาง อ.โพธิ์

ประทับชาง จ.
พิจิตร 

           300,000 สำรวจขอมูล
พืชกาฝากใน

สมโอใน
เกี่ยวกบัความ
หลากหลาย 

การกระจายตัว 
ฤทธิ์ตานอนุมูล
อิสระและการ
ควบคุมแบบ

บูรณาการโดย
รวมมือกับ 

อปท. ตำบล
โพธิ์ประทบั
ชาง อ.โพธิ์

ประทับชาง จ.
พิจิตร 

ดร.สุพรรณิกา 
อินตะนนท 

F1A2 8.ศึกษาความ
หลากหลายและการ
กระจายตัวของพรรณไม
พื้นลางบนพื้นที่สูงลุมน้ำ
นาน เพื่อการปองกัน

พื้นที่ปลูกขาวโพด 
ตำบลบัวใหญ 
อำเภอนานอย 
จังหวัดนาน โดย
รวมมือกับ อปท. 

        200,000 ศึกษาการชะ
ลางพังทลาย

ของหนาดินใน
ฤดูฝนผานการ
เคล่ือนที่ของ

200,000 ศึกษาความ
หลากหลาย
และการ

กระจายตัวของ
พรรณไมพื้น

200,000 ศึกษาความ
หลากหลาย

และการ
กระจายตัว

ของพรรณไม

    1. ดร.สุพรรณิกา 
อินตะนนท 2. 
ผศ.ดร.วันวิสาข 
ปนศักด์ิ 
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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 

การชะลางพังทลายของ
ดิน 

สวนทองถิ่น 
(พื้นที่ศึกษายัง
ไมไดเขารวมเปน
สมาชิกพื้นที่ที่รวม
สนองพระราชดำริ
ฯ) 

เมล็ดวัชพืชใน
ดิน โดย

รวมมือกับ 
อปท. สวน

ทองถิ่น ตำบล
บัวใหญ 

อำเภอนานอย 
จังหวัดนาน 

อำเภอนานอย 
จังหวัดนาน  

ลางบนพื้นที่สูง
ลุมน้ำนาน เพื่อ

การปองกัน
การชะลาง

พังทลายของ
ดิน โดยรวมมอื
กับ อปท. สวน
ทองถิ่น ตำบล
บัวใหญ อำเภอ

นานอย 
จังหวัดนาน 

พื้นลางบน
พื้นที่สูงลุมน้ำ
นาน เพื่อการ
ปองกันการชะ
ลางพังทลาย
ของดิน โดย
รวมมือกับ 
อปท. สวน

ทองถิ่น ตำบล
บัวใหญ 

อำเภอนานอย 
จังหวัดนาน 

F1A2 9.การศึกษาฤทธิ์ทาง
ชีวภาพและพัฒนา
กระบวนการแยกสาร
ออกฤทธิ์ของสมุนไพร
พิกัดตรีสุคติสมุฏฐานใน
การรักษาภาวะ
สมรรถภาพทางเพศ
เส่ือม 

เทศบาลตำบล
บางกระทุม ตำบล
บางกระทุม 
อำเภอบางกระทุม 
จังหวัดพิษณุโลก 
(รหัสสมาชิก 8-
5650502) 

500,000 ศึกษาฤทธิ์
ยับยั้งเอนไซม
ฟอสโฟไดเอส
เทอเรส 5 และ

สารที่เปน
องคประกอบ
ของสมุนไพร
พิกัดตรีสุคติ
สมุฏฐาน

สำหรับรักษา
ภาวะ

สมรรถภาพ
ทางเพศเส่ือม
ดวยวธิี radio-

assay for 
evaluation 

of PDE 
activity และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

                1. อาจารยนัฏติ
ยา ใจจำนงค2. 
รศ.ดร.ภญ.กร
กนก อิงคนินันท 
3. ดร.ภญ.
ประภาพรรณ 
เต็มกิจถาวร 

F1A2 10.การจัดทำฐานขอมูล
และติดตามการ
เปล่ียนแปลงทรัพยากร
ชีวภาพในบึงระมาณ 

ตำบลบึงระมาณ 
อ.บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

    700,000 ไดขอมูลความ
หลากชนิดของ
ทรัพยากรสัตว
น้ำที่อาศัยอยู

300,000 ติดตามและ
ตรวจนับการ
คงอยูของแต

ละชนิดที่เคยมี

300,000 ติดตามและ
ตรวจนับการ
คงอยูของแต

ละชนิดที่เคยมี

300,000 การจัดทำ
ฐานขอมูล

ขอมูลออนไลน
ของทรัพยากร

1. ผศ.ดร.
มลิวรรณ นาคขุน
ทด  
2. ผศ.ดร.กิตติ
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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 

ดวยเทคโนโลย ีeDNA ในพื้นที่บึง
ระมาณ 

รายงานพบ 
เพิ่อประเมิน

การ
เปล่ียนแปลง
และการใช

ประโยชนจาก
ฐานทรัพยากร
สัตวน้ำในพื้นที ่

รายงานพบ 
เพิ่อประเมิน

การ
เปล่ียนแปลง
และการใช

ประโยชนจาก
ฐานทรัพยากร
สัตวน้ำในพื้นที ่

ชีวภาพในบึง
ระมาณ 

ศักด์ิ พุทธชาติ  
3. ดร.ศุภพัชรี 
ธนสารไพบูลย  
4. ดร.อนันต เคน
ทาว  
5. ดร.สุพรรณิกา 
อินตะนนท 

F1A2 11.การสำรวจสมุนไพร
และพืชผักพื้นบานใน
พื้นที่ อำเภอบางระกำ 
จังหวัดพิษณุโลก 

อ.บางระกำ จ.
พิษณุโลก 

350,000 ไดขอมูล
สมุนไพรและ
พืชผักพื้นบาน 

และไดผล
งานวิจัยตีพิมพ 

400,000 ไดขอมูล
สมุนไพรและ
พืชผักพื้นบาน 

และไดผล
งานวิจัยตีพิมพ 

            1. ผศ.ดร.
อนุพันธ กง
บังเกิด  
2. ผศ.ดร.เชิด
ศักด์ิ ทัพใหญ  
3. ดร.ธนากร 
วงษศา  
4. ดร.บวร 
คุณากรนุรักษ 

F1A2 12.การสำรวจและศึกษา
การใชประโยชน
ทรัพยากรชวีมวลของ
วัชพืช ในพื้นที่ตำบลบึง
ระมาณ อำเภอบางระกำ 
จังหวัดพิษณุโลกเพือ่
เปนวัตถุดิบเร่ิมตนใน
การผลิตพลังงานชีวภาพ 

ตำบลบึงระมาณ 
อ.บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

    350,000 1) ไดวิธีการที่
เหมาะสมใน
กระบวนการ
พรีทรีตเมนต 
ชีวมวลวัชพืช 

ดวยดาง 
(NaOH) เพื่อ

การผลิต 
Fermentabl
e sugar 2) 

ตีพิมพผลงาน
ในระดับ
นานาชาติ 

350,000 1) ไดวิธีการที่
เหมาะสมใน
กระบวนการ
พรีทรีตเมนต 
ชีวมวลวัชพืช 

ดวยกรด
ฟอสฟอริก 

(Phosphoric 
acid) เพื่อการ

ผลิต 
Fermentable 

sugar 2) 
ตีพิมพผลงาน

ในระดับ
นานาชาติ 

350,000 1) ไดขอมูลชีว
มวลของวัชพืช 

ไดแก 
เซลลูโลส เฮมิ

เซลลูโลส 
ลิกนิน   

    รศ.ดร.ศิริพงษ   
เปรมจิต รศ.ดร.
ดวงพร   เปรม
จิต 

F1A2 13.การสำรวจความ
หลากหลายทางชวีภาพ
และชีววิทยาบาง
ประการของปลาในพื้นที่

ตำบลปลักแรด อ.
บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

    300,000 ไดขอมูลความ
หลากหลาย
ของชนิดและ
ชีววิทยาบาง

300,000 ติดตามการ
เปล่ียนแปลง
ของทรัพยากร
ปลา รวมทั้ง

300,000 ติดตามการ
เปล่ียนแปลง
ของทรัพยากร
ปลา รวมทั้ง

100,000 จัดทำ
ฐานขอมูล

ออนไลนของ
ทรัพยากรปลา

1. ดร.อนันต เคน
ทาว  
2. ดร.ประสุข 
โฆษวิฑิตกุล  
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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 

บึงระมาณ อำเภอบาง
ระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

ประการของ
ปลา เพื่อการ

วางแผน
อนุรักษและใช

ประโยชน 

ศึกษาชีววิทยา
ของปลาที่มี
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจหรือ
การอนุรักษ 

ศึกษาชีววิทยา
ของปลาที่มี
ศักยภาพทาง
เศรษฐกิจหรือ
การอนุรักษ 

ในพื้นที่ 3. ดร.ศุภพัชรี 
ธนสารไพบูลย  

F1A2 14.การสำรวจความ
หลากหลายของแพลงก
ตอนในพื้นที่แหลงน้ำใน
ตำบลบึงระมาณ อำเภอ
บางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก 

ตำบลบึงระมาณ 
อ.บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

    350,000 ไดขอมูลความ
หลากหลาย
ของแพลงก
ตอน และ

ไดผลงานวิจัย
ตีพิมพ 

350,000 ไดขอมูลความ
หลากหลาย
ของแพลงก

ตอน และไดผล
งานวิจัยตีพิมพ 

        1. ดร.สุนีย สี
ธรรมใจ  
2. ดร.ประสุข 
โฆษวิฑิตกุล 
3. ดร.เนริสา คุณ
ประทุม 

F1A2 15.การศึกษารวบรวม
พันธุกรรมไผ 

ตำบลบึงระมาณ 
อ.บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

    1,000,000 จัดต้ังสวน
รวบรวมพันธุ

ไผ ณ บึง
ระมาณ ต.บึง
ระมาณ อ.บาง

ระกำ จ.
พิษณุโลก และ
รวบรวมพันธุ
ไผ และภูมิ

ปญหาในการ
ใชประโยชน

จากไผในพื้นที่ 
จ.พิษณุโลก 

500,000 รวบรวมพันธุ
ไผ และภูมิ

ปญหาในการ
ใชประโยชน
จากไผ ใน

จังหวัดอื่น ๆ 
ในเขต

ภาคเหนือตอล
ลาง 

1,000,000 1. ทราบความ
หลากหลาย

ทางพันธุกรรม 
(DNA) ของไผ 
2. ไดวิธีการ

จำแนกพนัธุไผ
ดวยวธิีทางชีว
โมเลกุล 3. ได

ฐานขอมูล
ลักษณะทาง
สัณฐานที่

สำคัญของไผ
แตละชนิด 

700,000 1. ทราบวิธกีาร
ขยายพันธุไผที่
สำคัญบางพันธุ
ดวยการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ และ
การปกชำกิ่ง 
2. ทราบ
คุณสมบัติของ
เนื้อไผบาง
ประการ
สำหรับการ
นำไปใช
ประโยชนให
เหมาะสม 

1. ดร.พิทักษ 
อินธิมา 2. ผศ.
ดร.พัทธมน แสง
อินทร 3. ผศ.ดร.
กิตติศักด์ิ 
พุทธชาติ  

F1A2 16.ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและ
ธนาคารเชื้อพันธุกรรม
ขาวพื้นเมืองที่มีโภชน
เภสัชสาร oryzanol สูง 
เพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชนตอยอดในเชิง
โภชนาการและการคา
ชุมชน 

9 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนลาง 

    600,000 จัดทำธนาคาร
เชื้อพันธุกรรม
ขาวพื้นเมือง
ในเขต  9 
จังหวัด

ภาคเหนือ
ตอนลาง เพื่อ
จัดเก็บเชิง
อนุรักษ 

สงเสริมการใช

            ดร.ภาวัช  วิจา
รัตนและคณะ 
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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 

ประโยชนตอ
ยอดในเชิงการ
วิจัยคัดเลือก
พันธุขาวที่มี
โภชนเภสัช

สารoryzanol  
สูง การ

ปรับปรุงพันธุ 
และเชิง
พาณิชย 

F1A2 17.ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและ
ธนาคารเชื้อพันธุกรรม
ขาวสีพื้นเมืองที่มีโภชน
เภสัชสาร phytosterol 
สูง สำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑขาวปองกัน
โรคระบบหลอดเลือด
เพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชนตอยอดในเชิง
โภชนาการและการคา
ชุมชน 

          600,000 จัดทำธนาคาร
เชื้อพันธุกรรม
ขาวพื้นเมืองใน
เขต  9 จังหวัด

ภาคเหนือ
ตอนลาง เพื่อ
จัดเก็บเชิง
อนุรักษ 

สงเสริมการใช
ประโยชนตอ
ยอดในเชิงการ
วิจัยคัดเลือก
พันธุขาวที่มี

โภชนเภสัชสาร 
phytosterol 

สูง การ
ปรับปรุงพันธุ 

และเชิง
พาณิชย 

        ดร.ภาวัช  วิจา
รัตนและคณะ 

F1A2 18.ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและ
ธนาคารเชื้อพันธุกรรม
ขาวพื้นเมืองที่มีดัชนี
น้ำตาลต่ำ (low 
glycemic index) 
สำหรับการพัฒนา

              600,000 จัดทำธนาคาร
เชื้อพันธุกรรม
ขาวพื้นเมือง
ในเขต  9 
จังหวัด

ภาคเหนือ
ตอนลาง เพื่อ

    ดร.ภาวัช  วิจา
รัตนและคณะ 
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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 

ผลิตภัณฑขาวสุขภาพ
เพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชนตอยอดในเชิง
โภชนาการและการคา
ชุมชน 

จัดเก็บเชิง
อนุรักษ 

สงเสริมการใช
ประโยชนตอ
ยอดในเชิงการ
วิจัยคัดเลือก
พันธุขาวที่มี

ดัชนีน้ำตาลต่ำ 
(low 

glycemic 
index)  การ
ปรับปรุงพันธุ 

และเชิง
พาณิชย 

F1A2 19.ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและ
ธนาคารเชื้อพันธุกรรม
ขาวพื้นเมืองที่มียีนความ
หอมสูง (Aroma gene) 
สำหรับการพัฒนา
ผลิตภัณฑขาวสุขภาพ
เพื่อการอนุรักษและใช
ประโยชนตอยอดในเชิง
โภชนาการและการคา
ชุมชน 

                  600,000 จัดทำธนาคาร
เชื้อพันธุกรรม
ขาวพื้นเมืองใน
เขต  9 จังหวัด

ภาคเหนือ
ตอนลาง เพื่อ
จัดเก็บเชิง
อนุรักษ 

สงเสริมการใช
ประโยชนตอ
ยอดในเชิงการ
วิจัยคัดเลือก

พันธุขาวที่มียีน
ความหอมสูง 

(Aroma 
gene)  การ
ปรับปรุงพันธุ 

และเชิง
พาณิชย 

ดร.ภาวัช  วิจา
รัตนและคณะ 

  รวม 19 โครงการ   1,150,000   6,400,000   4,800,000   4,950,000   3,600,000     
F1A3 1.หนวยอนุรักษและการ

ใชประโยชนสายพันธุ
ตำบลบึงระมาณ 
อำเภอบางระกำ 

    600,000 1.โรงเรือนเก็บ
รักษาตนพันธุ

450,000 1.โรงเรือน
อนุบาล

5,000,000 1.สวน
พฤกษศาสตร

1,800,000 1. นิรรศการ
หมุนเวียน ทกุ

1. ดร.ประสุข 
โฆษวิฑิตกุล  
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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 

กลวยไม จังหวัดพิษณุโลก กลวยไม
พื้นเมืองและ
พันธุผสม   2 
หลัง         
2. ตนพันธุ
กลวยไมดิน 
กลวยไมน้ำ 
และกลวยไม
อิงอาศัย 200 
ชนิด  
3. สรางการมี
สวนรวมจาก
ประชาชนใน
พื้นที่และ
องคการ
บริหารสวน
ทองถิ่น 

กลวยไมจาก
การขยายพันธุ   
2. ตนพันธุ
กลวยไมเพิ่มอกี 
100 ชนิด   
3. ขยายพันธุ
เพิ่มจำนวน 
200 % 

กลวยไม  
 2. ระบบ
ฐานขอมูล
กลวยไม 
 3. อาคาร
แสดง
นิทรรศการ 
และการ
ฝกอบรม 
 4. ขยายพันธุ
เพิ่มจำนวน 
200 % 

เดือน   
2. การสรางสือ
เผยแพรอยาง
นอย 12 ชิ้น  
3. การจัด
ประชุม
วิชาการและ
การจัดการ
ประกวด
กลวยไม  1 
คร้ัง 
 4. การอบรม
และการสราง
ความตะหนักรู
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติในกับ
นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาและ
ประชาชน
ทั่วไป   
5. จัดโครงการ
กลวยไมคืนปา 
อยางนอย 4 
คร้ัง   

2. ผศ.ดร.
อนุพันธ กง
บังเกิด 

F1A3 2.วิธีการที่เหมาะสมใน
การเก็บรักษาพันธุพืช
สมุนไพรบางชนิดที่
สำรวจพบในพื้นที่ตำบล
บึงระมาณ อำเภอบาง
ระกำ จังหวัดพิษณุโลก 
โดยเทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

ตำบลบึงระมาณ 
อ.บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

    300,000 ไดวิธีการที่
เหมาะสมใน
การเก็บรักษา

พันธุพืช
สมุนไพรบาง

ชนิดโดย
เทคโนโลยีการ

เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

300,000 ไดวิธีการที่
เหมาะสมใน
การเก็บรักษา

พันธุพืช
สมุนไพรบาง

ชนิดโดย
เทคโนโลยีการ

เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

300,000 ไดวิธีการที่
เหมาะสมใน
การเก็บรักษา

พันธุพืช
สมุนไพรบาง

ชนิดโดย
เทคโนโลยีการ

เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

300,000 ไดวิธีการที่
เหมาะสมใน
การเก็บรักษา

พันธุพืช
สมุนไพรบาง

ชนิดโดย
เทคโนโลยีการ

เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

1. ผศ.ดร.
อนุพันธ กง
บังเกิด 2. ดร.
ธนากร  วงษศา 
3. ดร.บวร 
คุณากรนุรักษ 
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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 

F1A3 3.วิธีการที่เหมาะสมใน
การเก็บรักษาสาร
พันธุกรรมพืชสมุนไพร 
และพืชสำคัญบางชนิดที่
สำรวจพบในพื้นที่ตำบล
บึงระมาณ อำเภอบาง
ระกำ จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อการนำไปใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 

ตำบลบึงระมาณ 
อ.บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

    300,000 ไดวิธีการที่
เหมาะสมใน
การเก็บรักษา
สารพันธุกรรม
พืชสมุน ไพร
และพืชสำคัญ
บางชนิด และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

300,000 ไดวิธีการที่
เหมาะสมใน
การเก็บรักษา
สารพันธุกรรม
พืชสมุน ไพร
และพืชสำคัญ
บางชนิด และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

300,000 ไดวิธีการที่
เหมาะสมใน
การเก็บรักษา
สารพันธุกรรม
พืชสมุน ไพร
และพืชสำคัญ
บางชนิด และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

    1. ผศ.ดร.สมจิตต 
หอมจันทร  
2. ดร.พิทักษ 
อินธิมา 

  รวม  3  โครงการ   0   1,200,000   1,050,000   5,600,000   2,100,000     
F2A4 1.สำรวจและประเมิน

ศักยภาพการใช
ประโยชนจากแมลงที่มี
ประโยชนในบริเวณ
พื้นที่บึงระมาณ 

บึงระมาณ ต.บึง
ระมาณ อ.บาง
ระกำ จ.พิษณุโลก 

300,000 สำรวจความ
หลากหลาย
และประเมิน
ศักยภาพการ
ใชประโยชน
จากแมลงที่มี
ประโยชน 
(แมลงห้ำ 
แมลงเบียน 
แมลงกินได) 
ในบริเวณพื้นที่
บึงระมาณ  

500,000 1. ทดสอบ
ศักยภาพของ
แมลงห้ำ 
แมลงเบียนใน
แปลง
เกษตรกร 
2. ถายทอด
เทคโนโลยีการ
เพาะเล้ียง
แมลงกินได
ใหแก
เกษตรกรใน
พื้นที่บึง
ระมาณ 

400,000 1. สงเสริมและ
ติดตามการใช
ประโยชนจาก
แมลงห้ำ แมลง
เบียนในแปลง
เกษตรกร      
2. พัฒนา
อาชีพจาก
แมลงกินได
ใหแกเกษตรกร
ในพื้นที่บึง
ระมาณ 

        รศ.ดร.วันดี วัฒน
ชัยยิ่งเจริญ 

F2A4 2.การขยายพันธุและ
การอนุรักษหิ่งหอยใน
ชุมชนบานรักไทยเพื่อ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

บานรักไทย ต.
ชมพู อ.เนิน
มะปราง จ.
พิษณุโลก 

600,000 ขยายชนิดพันธุ
หิ่งหอยและ
สงเสริมให

ชุมชนมีสวน
รวมในการ
ขยายพันธุ
หิ่งหอยเพื่อ
การอนุรักษ     

900,000 สงเสริมการใช
ประโยชนจาก
การชมหิ่งหอย

เพื่อการ
ทองเที่ยวเชิง

นิเวศ 

            รศ.ดร.วันดี วัฒน
ชัยยิ่งเจริญ และ
คณะ 

F2A4 3.ปจจัยทางกายภาพที่มี
ผลตอความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่บึง
ระมาณ อำเภอบางระกำ 

บึงระมาณ ตำบล
ปลักแรด อ.บาง
ระกำ จ. 
พิษณุโลก 

        250,000 ไดขอมูล
ลักษณะทาง

กายภาพ
บริเวณบึง

250,000 ติดตามการ
เปล่ียนแปลง
ลักษณะทาง

กายภาพในแต

250,000 ไดขอมูลปจจัย
ทางกายภาพที่

มีผลตอ
ทรัพยากร

ดร.ศุภพัชรี 
ธนสารไพบูลย  
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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 

ระมาณ อ.บาง
ระกำ จ.
พิษณุโลก 

ละฤดูกาลของ
บึงระมาณ 

ชีวภาพ 
สมุนไพร ที่

สำคัญ 
F2A4 4.โภชนาการ และ

องคประกอบของ
สารสำคัญบางประการ
สมุนไพรและพืชผัก
พื้นบานที่สำรวจพบใน
พื้นที่ตำบล บึงระมาณ 
อำเภอบางระกำ จังหวัด
พิษณุโลก 

ตำบลบึงระมาณ 
อ.บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

    400,000 ไดขอมูล
โภชนาการ 

และ
องคประกอบ
ของสารสำคัญ
บางประการ
สมุนไพรและ
พืชผักพื้นบาน
เพื่อพัฒนาตอ

ยอดเปน
ผลิตภัณฑใน
ชุมชน และ

ไดผลงานวิจัย
ตีพิมพ 

450,000 ไดขอมูล
โภชนาการ 

และ
องคประกอบ
ของสารสำคัญ
บางประการ
สมุนไพรและ
พืชผักพื้นบาน
เพื่อพัฒนาตอ

ยอดเปน
ผลิตภัณฑใน
ชุมชน และ

ไดผลงานวิจัย
ตีพิมพ 

450,000 ไดขอมูล
โภชนาการ 

และ
องคประกอบ
ของสารสำคัญ
บางประการ
สมุนไพรและ
พืชผักพื้นบาน
เพื่อพัฒนาตอ

ยอดเปน
ผลิตภัณฑใน
ชุมชน และ

ไดผลงานวิจัย
ตีพิมพ 

    1. ดร.พิทักษ 
อินธิมา  
2.ดร.เอนก หาลี 
 3. ดร.ธนากร 
วงษศา 

F2A4 5.การศึกษาการปลูก
การเขตกรรมและ
ขยายพันธุพืชสมุนไพร
บางชนิดที่สำรวจพบใน
พื้นที่ตำบลบึงระมาณ 
อำเภอบางระกำจังหวัด
พิษณุโลกที่มีศักยภาพใน
การพัฒนาเชิงการคา 

ตำบลบึงระมาณ 
อ.บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

    300,000 ไดขอมูล 
วิธีการที่

เหมาะสมใน
การปลูก การ
เขตกรรม และ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพรบาง
ชนิดเพื่อสราง

มาตรฐาน 
GAP สำหรับ

ผลิตเปน
วัตถุดิบเพื่อ
การผลิตใน

ระดับ
อุตสาหกรรม 
และไดผล

งานวิจัยตีพิมพ 

300,000 ไดขอมูล 
วิธีการที่

เหมาะสมใน
การปลูก การ
เขตกรรม และ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพรบาง
ชนิดเพื่อสราง
มาตรฐาน GAP 

สำหรับผลิต
เปนวัตถุดิบ

เพื่อการผลิตใน
ระดับ

อุตสาหกรรม 
และไดผล

งานวิจัยตีพิมพ 

400,000 ไดขอมูล 
วิธีการที่

เหมาะสมใน
การปลูก การ
เขตกรรม และ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพรบาง
ชนิดเพื่อสราง

มาตรฐาน 
GAP สำหรับ

ผลิตเปน
วัตถุดิบเพื่อ
การผลิตใน

ระดับ
อุตสาหกรรม 
และไดผล

งานวิจัยตีพิมพ 

400,000 ไดขอมูล 
วิธีการที่

เหมาะสมใน
การปลูก การ
เขตกรรม และ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพรบาง
ชนิดเพื่อสราง
มาตรฐาน GAP 

สำหรับผลิต
เปนวัตถุดิบ

เพื่อการผลิตใน
ระดับ

อุตสาหกรรม 
และไดผล

งานวิจัยตีพิมพ 

1. ผศ.ดร.
อนุพันธ กง
บังเกิด 2. ดร.ศุภ
พัชรี ธนสาร
ไพบูลย 3. ผศ.
ดร.กิตติศักด์ิ 
พุทธชาติ 

F2A4 6.การศึกษาเพื่อจำแนก
สายพันธุพืชสมุนไพร

ตำบลบึงระมาณ 
อ.บางระกำ จ. 

    500,000 ไดขอมูล
จำแนกสาย

500,000 ไดขอมูล
จำแนกสาย

500,000 ไดขอมูล
จำแนกสาย

500,000 ไดขอมูล
จำแนกสาย

1. ผศ.ดร.
มลิวรรณ นาคขุน
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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 

และพืชพื้นบานบางชนิด
ที่สำรวจพบในพื้นที่
ตำบลบึงระมาณ อำเภอ
บางระกำ จังหวัด
พิษณุโลกโดยวิธีทางชีว
โมเลกุล เพื่อนำไปสูการ
พัฒนาเปนพันธุพืช
สมุนไพรมาตรฐาน
รองรับการผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม 

พิษณุโลก พันธุพืช
สมุนไพรและ
พืชพื้นบาน

บางชนิด โดย
วิธีทางชีว

โมเลกุล และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

พันธุพืช
สมุนไพรและ

พืชพื้นบานบาง
ชนิด โดยวธิี

ทางชีวโมเลกุล 
และไดผล

งานวิจัยตีพิมพ 

พันธุพืช
สมุนไพรและ
พืชพื้นบาน

บางชนิด โดย
วิธีทางชีว

โมเลกุล และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

พันธุพืช
สมุนไพรและ

พืชพื้นบานบาง
ชนิด โดยวธิี

ทางชีวโมเลกุล 
และไดผล

งานวิจัยตีพิมพ 

ทด  
2. ผศ.ดร.พัทธ
มน แสงอินทร 
 3. ผศ.ดร.กิตติ
ศักด์ิ พุทธชาติ 

F2A4 7.การสำรวจความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
ความรูด้ังเดิม และการ
ประเมินศักยภาพของ
การอนุรักษและใช
ประโยชนพชือาหารและ
พืชสมุนไพรของปา
ชุมชนโดยรอบอุทยาน
แหงชาติทุงแสลงหลวง 

พื้นที่ปาชุมชน
และพื้นที่ปา
สาธารณะ
โดยรอบอุทยาน
แหงชาติทุงแสลง
หลวง ในเขต
ตำบลชมพู 
อำเภอเนิน
มะปราง จังหวัด
พิษณุโลก 

478,700 1. ชุดขอมูล 
สถานภาพและ
การกระจาย
เชิงพื้นที่ของ
ชนิดพันธุพืช

อาหารและพืช
สมุนไพร 2. ชุด

ขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และระดับการ
ใชประโยชน

จากพืชอาหาร
และพืช

สมุนไพร 3.  
ระดับศักยภาพ
ของพื้นที่ใน
การคุมครอง

และใช
ประโยชนพืช
อาหารและพืช
สมุนไพรหา
ยากในพื้นที่

ศึกษา 

200,000 ชุมชนตนแบบ
ดานการ

อนุรักษ การใช
ประโยชน 

และการเพิ่ม
มูลคาของ

ทรัพยากรพืช
อาหารและพืช
สมุนไพรอยาง

ยั่งยืน 

- - - - - - รศ.ดร.จรัณธร 
บุญญานุภาพ 

F2A4 8.แนวทางการเพิ่มมูลคา
ของพืชอาหารและพืช
สมุนไพรของปาชุมชน

พื้นที่ปาชุมชน
และพื้นที่ปา
สาธารณะ

- - 500,000 ชุดผลิตภัณฑ
ตนแบบของ

พืชอาหารและ

- - - - - - รศ.ดร.จรัณธร 
บุญญานุภาพ 
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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 

โดยรอบอุทยานแหงชาติ
ทุงแสลงหลวง 

โดยรอบอุทยาน
แหงชาติทุงแสลง
หลวง ในเขต
ตำบลชมพู 
อำเภอเนิน
มะปราง จังหวัด
พิษณุโลก 

พืชสมุนไพร 
เพื่อเพิ่มมูลคา

การใช
ประโยชนทาง
อาหาร และ
สรรพคุณใน

การ
บำบัดรักษา

โรคอยางนอย 
1 ชุด 

  รวม 8 โครงการ   1,378,700   3,300,000   1,900,000   1,600,000   1,150,000     
F2A5 1.ภูมิปญญาสมุนไพร

พื้นบานในพื้นที่ตำบลบึง
ระมาณ อำเภอบางระกำ 
จังหวัดพิษณุโลก 

ตำบลบึงระมาณ 
อ.บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

    300,000 ไดขอมูลภูมิ
ปญญา

สมุนไพร
พื้นบาน และ/
หรือ ตำรับยา
สมุนไพรที่ใช
ในทองถิ่น 
และไดผล

งานวิจัยตีพิมพ 

300,000 ไดขอมูลภูมิ
ปญญา
สมุนไพร

พื้นบาน และ/
หรือ ตำรับยา
สมุนไพรที่ใชใน
ทองถิ่น และ
ไดผลงานวิจัย

ตีพิมพ 

        1. ผศ.ดร.
อนุพันธ กง
บังเกิด 2. ผศ.ดร.
เชิดศักด์ิ ทัพใหญ 
3. ดร.จรัญ มาก
นอย 4. ดร.ธนา
กร วงษศา  

F2A5 2.การจัดทำฐานขอมูลดี
เอ็นเอบารโคดของพืช
สมุนไพรที่ใชเปนภูมิ
ปญญาพื้นบานบางพื้นที่
ของภาคเหนือตอนลาง
เพื่อการ 

4 จังหวัด
ภาคเหนือ
ตอนลาง 
(พิษณุโลก, 
อุตรดิตถ, 
เพชรบูรณ, 
สุโขทัย) 

500,000 ขอมูลดีเอ็นเอ
บารโคดของ
พืชสมุนไพรที่
ใชในภูมิปญญา
พื้นบานในบาง

พื้นที่ของ
จังหวัด

พิษณุโลก  

500,000 ขอมูลดีเอ็นเอ
บารโคดของ
พืชสมุนไพรที่

ใชในภูมิ
ปญญาพื้นบาน
ในบางพื้นที่
ของจังหวัด
อุตรดิตถ 

500,000 ขอมูลดีเอ็นเอ
บารโคดของ
พืชสมุนไพรที่
ใชในภูมิปญญา
พื้นบานในบาง

พื้นที่ของ
จังหวัดสุโขทัย 

500,000 ขอมูลดีเอ็นเอ
บารโคดของ
พืชสมุนไพรที่

ใชในภูมิ
ปญญาพื้นบาน
ในบางพื้นที่
ของจังหวัด
เพชรบูรณ 

200,000 จัดทำเวบไซต
ฐานขอมูลดี

เอ็นเอบารโคด
ของพืช

สมุนไพรภูมิ
ปญญาพื้นบาน
ที่ใชในเขตพื้น

ภาคเหนือ
ตอนลาง 

1. ดร.กิตติศักด์ิ 
พุทธชาติ ดร.
ปราณี นางงาม 
 2. ดร.อนุพันธ 
กงบังเกิด 

  รวม 2 โครงการ   500,000       800,000   500,000   200,000     
F3A8 1.การปลูกจิตสำนกึและ

การเรียนรูทรัพยากร
ชีวภาพในชุมชนใหแก
เยาวชนในเขตตำบล
ปลักแรด อำเภอบาง
ระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

ตำบลปลักแรด อ.
บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

            150,000 การสราง
หลักสูตรการ

เรียนรูและการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ

ทรัพยากร

150,000 การสราง
หลักสูตรการ

เรียนรูและการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ

ทรัพยากร

1. ดร.ศุภพัชรี 
ธนสารไพบูลย  
2. ดร.อนันต เคน
ทาว 
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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 

ชีวภาพใน
ชุมชนใหแก

เขาวชนระดับ
ประถมศึกษา 

ชีวภาพใน
ชุมชนใหแก

เขาวชนระดับ
ประถมศึกษา 

F3A8 2.การปลูกจิตสำนกึและ
การเรียนรูทรัพยากร
ชีวภาพในชุมชนใหแก
ประชาชนในเขตตำบล
ปลักแรด อำเภอบาง
ระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

ตำบลปลักแรด อ.
บางระกำ จ. 
พิษณุโลก 

            200,000 การสรางการ
เรียนรูเกี่ยวกับ
พืชสมุนไพรใน

ทองถิ่นแก
ประชาชนใน

ชุมชน 

200,000 การสรางการ
เรียนรูและการ
ใชประโยชน

จากพืช
สมุนไพรใน
ทองถิ่นแก

ประชาชนใน
ชุมชนอยาง

ยั่งยืน 

1. ดร.ศุภพัชรี 
ธนสารไพบูลย  
2. ดร.อนันต เคน
ทาว  
3. ผศ.ดร.ปราณี 
นางงาม 

F3A8 3.การเขารวมจัด
นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

พื้นที่ที่ อพ.สธ. 
กำหนด 

100,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย 

      100,000 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 

ทรัพยากรไทย 

กองการวจิัยและ
นวัตกรรม เพื่อ
การจัด
นิทรรศการ 
อพ.สธ. ทุกๆ 2 
ป ในฐานะ
หนวยงานที่รวม
สนอง
พระราชดำริ 

F3A8 4.การจัดทำเว็บไซต 
อพ.สธ.-มน. 

  - เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร

กิจกรรมที่รวม
สนอง

พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ

ทาง
มหาวิทยาลัย 

- เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร

กิจกรรมที่รวม
สนอง

พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ

ทาง
มหาวิทยาลัย 

- เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร

กิจกรรมที่รวม
สนอง

พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ

ทาง
มหาวิทยาลัย 

- เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร

กิจกรรมที่รวม
สนอง

พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ

ทาง
มหาวิทยาลัย 

- เพื่อประชา 
สัมพันธ 
เผยแพร

กิจกรรมที่รวม
สนอง

พระราชดำริ 
อพ.สธ. ของ

ทาง
มหาวิทยาลัย 

กองการวจิัยและ
นวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
(กำหนดใหเปน
การดำเนินงาน
อยางตอเนื่อง 
(ทุกป) 

F3A8 5.การสนับสนุนการ
ดำเนินงานเครือขายเชิง
ประเด็น โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมา จาก

  100,000 เพื่อบริหาร
จัดการ 

เครือขาย C - 
อพ.สธ. ให

ดำเนินงานดวย

100,000 เพื่อบริหาร
จัดการ 

เครือขาย C - 
อพ.สธ. ให
ดำเนินงาน

100,000 เพื่อบริหาร
จัดการ 

เครือขาย C - 
อพ.สธ. ให

ดำเนินงานดวย

100,000 เพื่อบริหาร
จัดการ 

เครือขาย C - 
อพ.สธ. ให
ดำเนินงาน

100,000 เพื่อบริหาร
จัดการ 

เครือขาย C - 
อพ.สธ. ให

ดำเนินงานดวย

กองการวจิัยและ
นวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
(งบประมาณ
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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 

พระราชดำริฯ 
(เครือขาย C - อพ.สธ.) 

ความคลองตัว ดวยความ
คลองตัว 

ความคลองตัว ดวยความ
คลองตัว 

ความคลองตัว สนับสนุนจาก 
สป.อว.) 

F3A8 6.การบริหารจัดการ 
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(อพ.สธ. - มน.) 

  100,000 เพื่อบริหาร
จัดการ 

โครงการ 
อพ.สธ. - มน. 

100,000 เพื่อบริหาร
จัดการ 

โครงการ 
อพ.สธ. - มน. 

100,000 เพื่อบริหาร
จัดการ 

โครงการ 
อพ.สธ. - มน. 

100,000 เพื่อบริหาร
จัดการ 

โครงการ 
อพ.สธ. - มน. 

100,000 เพื่อบริหาร
จัดการ 

โครงการ 
อพ.สธ. - มน. 

กองการวจิัยและ
นวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

F3A8 7.การจัดฝกอบรมงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน  

  200,000 จัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิก

งานสวน
พฤกษศาสตร

โรงเรียน 
อพ.สธ. 

200,000 จัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิก

งานสวน
พฤกษศาสตร

โรงเรียน 
อพ.สธ. 

200,000 จัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิก

งานสวน
พฤกษศาสตร

โรงเรียน 
อพ.สธ. 

200,000 จัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิก

งานสวน
พฤกษศาสตร

โรงเรียน 
อพ.สธ. 

200,000 จัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิก

งานสวน
พฤกษศาสตร

โรงเรียน 
อพ.สธ. 

กองการวจิัยและ
นวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

F3A8 8.การจัดฝกอบรมงาน
ฐานทรัพยากรทองถิ่น 

  200,000 จัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิก

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
อพ.สธ. 

200,000 จัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิก

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
อพ.สธ. 

200,000 จัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิก

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
อพ.สธ. 

200,000 จัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิก

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
อพ.สธ. 

200,000 จัดฝกอบรม
ใหกับสมาชิก

งานฐาน
ทรัพยากร
ทองถิ่น 
อพ.สธ. 

กองการวจิัยและ
นวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

F3A8 9.หนวยอนุรักษและการ
ใชประโยชนสัตวปกและ
ไกสวยงาม 

ภาควิชาชวีวทิยา 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

    2,000,000 1.โรงเรือน
เพาะเล้ียง 
ขยายพันธุและ
จัดแสดง   5 
โรงเรือน    2. 
พอ-แมพันธุ
สัตวปกและไก
สวยงามอยาง
นอย 20 ชนิด 
3. สรางการมี
สวนรวมจาก
ประชาชนใน
พื้นที่และ
องคการ
บริหารสวน
ทองถิ่น 

400,000 1.โรงเรือน
เพาะฟกและ
อนุบาลสัตวปก
และไกสวยงาม 
1 หลัง 
2. พอ-แมพันธุ
สัตวปกและไก
สวยงามเพิ่มอกี 
10 ชนิด   
3. ขยายพันธุ
เพิ่มจำนวน 50 
% 

3,500,000 1.สวนแสดง
พันธุสัตวปก
และไก
สวยงาม   
2. ระบบ
ฐานขอมูล 
 3. อาคาร
แสดง
นิทรรศการ
และการ
ฝกอบรม 
 4. ขยายพันธุ
เพิ่มจำนวน 
100 % 

450,000 1. นิรรศการ
หมุนเวียน ทกุ
เดือน  
 2. การ
สรางสือ
เผยแพรอยาง
นอย 12 ชิ้น 
 3. การจัด
ประชุม
วิชาการและ
การจัดการ
ประกวดสัตว
ปกและไก
สวยงาม  1 
คร้ัง  
4. การอบรม

ดร.ประสุข โฆษ
วิฑิตกุล 



หนา 488                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มน. 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 

และการสราง
ความตะหนักรู
ในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติในกับ
นักเรียน นิสิต 
นักศึกษาและ
ประชาชน
ทั่วไป   
5. โครงการ
อบรมอาชีพ
และการสราง
มูลคาเพิ่ม 

  รวม 9 โครงการ   600,000   2,600,000   1,000,000   4,450,000   1,400,000     
  รวมทั้งหมด 6 กิจกรรม  

42 โครงการ 
  3,628,700   13,750,000   9,800,000   17,350,000   8,450,000     

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


