
หนา 560                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยพะเยา 

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. การจัดทำขอบเขต
พื้นที่ปกปกทรัพยากรผ้ึง
พื้นถิ่นสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑจากผ้ึงพื้นถิ่น 

ต.แมกา อ.เมือง 
ต.จุน อ.จุน 
ต.น้ำแวน อ.เชียง
คำ 

            800,000 1.เพื่อติดตาม
ประเมินขอมูล
ทางดาน
นิเวศวิทยา
ของทรัพยากร
ผ้ึงพื้นถิ่นและ
แหลงพืช
อาหารสำคัญ 
ในการอนุรักษ
และใช
ประโยชน 
2. เพื่อพัฒนา
เสนทางเรียนรู 
ศึกษา
ธรรมชาติใน
จังหวัดพะเยา 

700,000 1. เพื่อติดตาม
ประเมินขอมูล
ทางดาน
นิเวศวิทยาของ
ทรัพยากรผ้ึง
พื้นถิ่นและ
แหลงพืช
อาหารสำคัญ 
ในการอนุรักษ
และใช
ประโยชน 
2. เพื่อพัฒนา
เสนทางเรียนรู 
ศึกษา
ธรรมชาติใน
จังหวัดพะเยา 

  

F1A1 2. การอนุรักษตนคำ
มอกหลวงในพื้นที่ปา
มหาวิทยาลัยพะเยา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัย
พะเยา 

220,000 1.เพื่อใหพื้นที่
แหลงตนคำ
มอกหลวงใน
ปาธรรมชาติ
ไดรับการดูแล 
และยังเปนการ
สรางเสนทาง
ธรรมชาติลัด
เลาะไปตาม
พื้นที่ปาที่มีตน
คำมอกหลวง 
ซ่ึงจะทำใหเกิด
กิจกรรม
ทองเที่ยวและ
เดินปาเชิง
สรางสรรค 

500,000 1.เพื่อใหพื้นที่
แหลงตนคำ
มอกหลวงใน
ปาธรรมชาติ
ไดรับการดูแล 
และยังเปน
การสราง
เสนทาง
ธรรมชาติลัด
เลาะไปตาม
พื้นที่ปาที่มีตน
คำมอกหลวง 
ซ่ึงจะทำใหเกิด
กิจกรรม
ทองเที่ยวและ
เดินปาเชิง

500,000 1.เพื่อใหพื้นที่
แหลงตนคำ
มอกหลวงใน
ปาธรรมชาติ
ไดรับการดูแล 
และยังเปนการ
สรางเสนทาง
ธรรมชาติลัด
เลาะไปตาม
พื้นที่ปาที่มีตน
คำมอกหลวง 
ซ่ึงจะทำใหเกิด
กิจกรรม
ทองเที่ยวและ
เดินปาเชิง
สรางสรรค 

500,000 1.เพื่อใหพื้นที่
แหลงตนคำ
มอกหลวงใน
ปาธรรมชาติ
ไดรับการดูแล 
และยังเปน
การสราง
เสนทาง
ธรรมชาติลัด
เลาะไปตาม
พื้นที่ปาที่มีตน
คำมอกหลวง 
ซ่ึงจะทำใหเกิด
กิจกรรม
ทองเที่ยวและ
เดินปาเชิง

500,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)              
2.เพื่อใหพื้นที่
แหลงตนคำ
มอกหลวงใน
ปาธรรมชาติ
ไดรับการดูแล 
และยังเปนการ
สรางเสนทาง
ธรรมชาติลัด
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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 

และฐานขอมูล
เชิงวิชาการ
ของพืชชนิดนี้
ยังไมไดทำ
อยางเปน
รูปธรรม รวม
ไปถึงการสกัด
เพื่อทำสารไล
แมลงเชิง
ชีวภาพที่ยังมี
รายงานนอย
และสามารถ
นำมาสราง
มูลคาเกิด
อาชีพและ
ผลิตภัณฑได 

สรางสรรค 
และฐานขอมูล
เชิงวิชาการ
ของพืชชนิดนี้
ยังไมไดทำ
อยางเปน
รูปธรรม รวม
ไปถึงการสกัด
เพื่อทำสารไล
แมลงเชิง
ชีวภาพที่ยังมี
รายงานนอย
และสามารถ
นำมาสราง
มูลคาเกิด
อาชีพและ
ผลิตภัณฑได 

และฐานขอมูล
เชิงวิชาการ
ของพืชชนิดนี้
ยังไมไดทำ
อยางเปน
รูปธรรม รวม
ไปถึงการสกัด
เพื่อทำสารไล
แมลงเชิง
ชีวภาพที่ยังมี
รายงานนอย
และสามารถ
นำมาสราง
มูลคาเกิด
อาชีพและ
ผลิตภัณฑได 

สรางสรรค 
และฐานขอมูล
เชิงวิชาการ
ของพืชชนิดนี้
ยังไมไดทำ
อยางเปน
รูปธรรม รวม
ไปถึงการสกัด
เพื่อทำสารไล
แมลงเชิง
ชีวภาพที่ยังมี
รายงานนอย
และสามารถ
นำมาสราง
มูลคาเกิด
อาชีพและ
ผลิตภัณฑได 

เลาะไปตาม
พื้นที่ปาที่มีตน
คำมอกหลวง 
ซ่ึงจะทำใหเกิด
กิจกรรม
ทองเที่ยวและ
เดินปาเชิง
สรางสรรค 
และฐานขอมูล
เชิงวิชาการ
ของพืชชนิดนี้
ยังไมไดทำ
อยางเปน
รูปธรรม รวม
ไปถึงการสกัด
เพื่อทำสารไล
แมลงเชิง
ชีวภาพที่ยังมี
รายงานนอย
และสามารถ
นำมาสราง
มูลคาเกิด
อาชีพและ
ผลิตภัณฑได 

F1A1 3.คำมอกหลวง มหาวิทยาลัย
พะเยา 

ไมใชงบประ
มาณ 

ยกระดับ
ฐานความรู
เร่ืองการ
อนุรักษคำมอก
หลวง และ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ประชาชน 
นิสิตนักเรียน 
ตระหนักใน
ความสำคัญ

                  



หนา 562                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

และคุณคา
ทรัพยากรปา
ไม ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได 
และมีความสุข
เพิ่มพื้นที่การ
อนุรักษ
ทรัพยากรปา
ไม การ
ถายทอด
เทคโนโลยีการ
สกัดใหแก
ชุมชนหรือ
ผูประกอบการ 
1 กระบวนการ 

  รวม 3 โครงการ   220,000   500,000   500,000   1,300,000   1,200,000     
F1A2 1. การศึกษาความหลาก

ชนิดของพืชดอกเพื่อ
ประเมินศักยภาพการ
เปนแหลงอาหารของผ้ึง
โพรง ในจังหวัดพะเยา 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

142,000 1.เพื่อสำรวจ
พืชประจำถิ่นที่

เปนแหลง
อาหารของผ้ึง
พื้นโพรงไทยใน
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 2.เพื่อ

เพิ่มจำนวนพืช
ประจำถิ่นเพื่อ
การประยกุต

ปลูกเปนแหลง
อาหารของผ้ึง
โพรงไทย 3.

200,000 1.เพื่อสำรวจ
พืชประจำถิ่น
ที่เปนแหลง

อาหารของผ้ึง
พื้นโพรงไทย

ในพื้นที่
อนุรักษ

พันธุกรรมพืช
อัน

เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 2.เพื่อ

เพิ่มจำนวนพืช
ประจำถิ่นเพื่อ
การประยกุต

ปลูกเปนแหลง

200,000 1.เพื่อสำรวจ
พืชประจำถิ่นที่

เปนแหลง
อาหารของผ้ึง
พื้นโพรงไทยใน
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 2.เพื่อ

เพิ่มจำนวนพืช
ประจำถิ่นเพื่อ
การประยกุต

ปลูกเปนแหลง
อาหารของผ้ึง
โพรงไทย 3. 
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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 

เพื่อเปน
ฐานขอมูลและ

องคความรู
เกี่ยวกบัเรณู

ของพืชในพื้นที่
อนุรักษ

พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราช

กุมารี 
มหาวิทยาลัย

พะเยา 

อาหารของผ้ึง
โพรงไทย 3.

เพื่อเปน
ฐานขอมูลและ

ของพืชใน
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

กุมารี 
มหาวิทยาลัย
พะเยาองค

ความรู
เกี่ยวกบัเรณู 

เพื่อเปน
ฐานขอมูลและ

องคความรู
เกี่ยวกบัเรณู

ของพืชในพื้นที่
อนุรักษ

พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

สมเด็จ
พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช

กุมารี 
มหาวิทยาลัย

พะเยา 

F1A2 2.ความหลากหลายของ
ไวรัสกอโรคในผ้ึงโพรง
เพื่อประเมินการ
แพรกระจายของโรคใน
จังหวัดพะเยา 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

200,000 1.เพื่อ
ตรวจสอบการ
ติดเชื้อไวรัส 
Acute bee 
paralysis 
virus, Black 
queen-cell 
virus, 
Chronic bee 
paralysis 
virus, 
Deformed 
wing virus, 
Kashmir bee 
virus และ 
Sacbrood 
virus ของผ้ึง

300,000 1.เพื่อ
ตรวจสอบการ
ติดเชื้อไวรัส 
Acute bee 
paralysis 
virus, Black 
queen-cell 
virus, 
Chronic bee 
paralysis 
virus, 
Deformed 
wing virus, 
Kashmir bee 
virus และ 
Sacbrood 
virus ของผ้ึง

300,000 1.เพื่อ
ตรวจสอบการ
ติดเชื้อไวรัส 
Acute bee 
paralysis 
virus, Black 
queen-cell 
virus, 
Chronic bee 
paralysis 
virus, 
Deformed 
wing virus, 
Kashmir bee 
virus และ 
Sacbrood 
virus ของผ้ึง

          



หนา 564                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

โพรงระยะตาง 
ๆ2. เพื่อ
ตรวจสอบการ
ติดเชื้อไวรัส 
Acute bee 
paralysis 
virus, Black 
queen-cell 
virus, 
Chronic bee 
paralysis 
virus, 
Deformed 
wing virus, 
Kashmir bee 
virus และ 
Sacbrood 
virus ของไรผ้ึง 
3.ศึกษา
ความสัมพันธ
ระหวางการ
เกิดโรคไวรัสใน
ผ้ึงและการ
ระบาดของไร 

โพรงระยะตาง 
ๆ  2. เพื่อ
ตรวจสอบการ
ติดเชื้อไวรัส 
Acute bee 
paralysis 
virus, Black 
queen-cell 
virus, 
Chronic bee 
paralysis 
virus, 
Deformed 
wing virus, 
Kashmir bee 
virus และ 
Sacbrood 
virus ของไร
ผ้ึง 3.ศึกษา
ความสัมพันธ
ระหวางการ
เกิดโรคไวรัส
ในผ้ึงและการ
ระบาดของไร 

โพรงระยะตาง 
ๆ  2. เพื่อ
ตรวจสอบการ
ติดเชื้อไวรัส 
Acute bee 
paralysis 
virus, Black 
queen-cell 
virus, 
Chronic bee 
paralysis 
virus, 
Deformed 
wing virus, 
Kashmir bee 
virus และ 
Sacbrood 
virus ของไรผ้ึง 
3.ศึกษา
ความสัมพันธ
ระหวางการ
เกิดโรคไวรัสใน
ผ้ึงและการ
ระบาดของไร 

F1A2 3. อนุกรมวิธานของปู
พื้นเมืองในตำบลบานถ้ำ 
อำเภอดอกคำใต จังหวัด
พะเยา 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

180,000 1. เพื่อจำแนก
ชนิดปูน้ำจืด
พื้นเมืองใน
ตำบลบานถำ้ 
อำเภอดอก
คำใต จังหวัด
พะเยา จาก
ลักษณะ
ภายนอก
รวมกับเทคนิค
ดีเอ็นเอ
บารโคด 
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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. เพื่อศึกษา
อนุกรมวิธาน
ของปูน้ำจืด
พื้นเมืองใน
ตำบลบานถำ้ 
อำเภอดอก
คำใต จังหวัด
พะเยา 

F1A2 4.ชีววิทยาบางประการ
และนิเวศวิทยาของปู
พื้นเมืองในพื้นที่ ตำบล
บานถ้ำ อำเภอดอกคำใต 
จังหวัดพะเยา 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

190,000 1. เพื่อทราบ
ชีววิทยาการ
สืบพันธุและ
ความ
หลากหลาย
ของอาหาร
ธรรมชาติใน
ทางเดินอาหาร
ของปูพื้นเมือง
ในพื้นที่ตำบล
บานถ้ำ อำเภอ
ดอกคำใต 
จังหวัดพะเยา 
2. เพื่อทราบ
ปจจัย
ส่ิงแวดลอม
ทางน้ำที่มีผล
ตอการ
ดำรงชีวิต 
ความชุกชุม 
และการ
แพรกระจาย
ของปูพื้นเมือง
ในพื้นที่ตำบล
บานถ้ำ อำเภอ
ดอกคำใต 
จังหวัดพะเยา 
3. เปนขอมูล

                  



หนา 566                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

ประยุกตใช
สำหรับ
กิจกรรม
อนุรักษและใช
ประโยชน
ทรัพยากร 
ไดแก การ
เพาะเล้ียงสัตว
น้ำเพื่อการ
บริโภคและ
อนุรักษ การ
ทดแทนที่ 
(recruitment) 
ประชากรปู 
ฤดูกาลที่
เหมาะสมตอ
การวางไข 
แหลงพอแม
พันธุ รวมทั้ง
สงเสริมการ
ทองเที่ยว
สรางสรรคใน
พื้นที่ทองเที่ยว
เชิงนิเวศ                                           
4. ประยุกตใช
ในกิจกรรม
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ไดแก การ
พัฒนาศูนยการ
เรียนรูปูน้ำจืด
พื้นเมืองใน
พื้นที่ตำบล
บานถ้ำ อำเภอ
ดอกคำใต 
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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 

จังหวัดพะเยา 
F1A2 5. การแพรกระจาย คา

ความชุกและ สัณฐาน
วิทยาของปรสิตที่พบใน
ปูพื้นเมือง ในตำบลบาน
ถ้ำ อำเภอดอกคำใต 
จังหวัดพะเยา 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

170,000 1. เพื่อศึกษา
การ
แพรกระจาย 
คาความชุก
และ สัณฐาน
วิทยาของ
ปรสิตที่พบในปู
พื้นเมือง ใน
ตำบลบานถำ้ 
อำเภอดอก
คำใต จังหวัด
พะเยา2. จัด
ฝกอบรมและ
ถายทอดองค
ความรูแก
เยาวชน/
โรงเรียนที่อยู
บริเวณพื้นที่
ตำบลบานถำ้ 
อำเภอดอก
คำใต จังหวัด
พะเยา 

                  

F1A2 6.คุณภาพน้ำและการ
ตกคางของสารเคมี
กำจัดศัตรูพืชในปู
พื้นเมือง น้ำ และ
ตะกอนดิน ในพื้นที ่ต.
บานถ้ำ อ.ดอกคำใต 
จังหวัดพะเยา 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

    300,000 1. เพื่อตรวจ
วิเคราะหหา
สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืชตกคาง
ในปูพื้นเมือง 
น้ำ และ
ตะกอนดิน
บริเวณถิ่นที่อยู
อาศัยของป ู 
2. เพื่อตรวจ
คุณภาพน้ำ
บริเวณ
ถิ่นอาศัยของปู

              



หนา 568                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

พื้นเมือง 

F1A2 7. การคนหาอัตลักษณ
ชุมชนผานวัฒนธรรม 
ประเพณี และวถิีชีวิต ต.
บานถ้ำ อ.ดอกคาใต จ.
พะเยา 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

175,000 1. เพื่อ
คนหาอัต
ลักษณของชุม
ชมผาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
วิถีวิชวีิต 
2. เพื่อนาผล
การศึกษาอัต
ลักษณของ
ชุมชนที่ไดไป
ปรับ
ประยุกตใชกับ
การสรางอัต
ลักษณใหปู
พื้นเมือง 

                  

F1A2 8. การใชเทคโนโลยี 
metabolomics ในการ
จำแนกสายพันธุคูนใน
ภาคเหนือของประเทศ
ไทย 

ภาคเหนือ 140,000 1.แยกสายพันธุ
คูนตาม geo-
diversity ดวย 
metabolite 
fingerprint 
เพื่อประเมิน
คุณภาพ
สารสำคัญทาง
การคา 

                  

F1A2 9. การเจริญเติบโต  
ดัชนีการเก็บเกี่ยวและ
การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวฝกคูนในเขต
จังหวัดพะเยา 

จังหวัดพะเยา 160,000 ขอมูลการเก็บ
เกี่ยว ดัชนกีาร
เก็บเกี่ยวและ
การจัดการหลัง
การเก็บเกี่ยว
ฝกคูนเพี่อการ
สงออก 

                  

F1A2 10. การคนหาอัตลักษณ
ชุมชนผานวัฒนธรรม 

ต.ศรีถอย อ.แมใจ  
จ.พะเย 

180,000 1. เพื่อ
คนหาอัต
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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 

ประเพณี และวถิีชีวิต ต.
ศรีถอย อ.แมใจ จ.
พะเยา 

ลักษณของชุม
ชมผาน
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ
วิถีวิชวีิต                        
2. เพื่อนำผล
การศึกษาอัต
ลักษณของ
ชุมชนที่ไดไป
ปรับ
ประยุกตใชกับ
การสรางอัต
ลักษณให
ผลิตผลและ
ผลิตภัณฑล้ินจี่ 
GI พะเยา 

F1A2 11. คุณภาพอากาศและ
ความหลากหลายของไล
เคนในจังหวัดพะเยา 

จังหวัดพะเยา 210,000 1. เพื่อศึกษา
ความ
หลากหลาย
ของไลเคนบน
เปลือกไมที่
แพรกระจายใน
พื้นท2ี. เพื่อ
ศึกษาคุณภาพ
อากาศบริเวณ
พื้นที่ 3. เพื่อ
จัดทำ
ฐานขอมูล
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของพื้นที่เพื่อ
ประโยชนตอ
การจัดการ
ความ
หลากหลาย

390,000 1. เพื่อศึกษา
ความ
หลากหลาย
ของไลเคนบน
เปลือกไมที่
แพรกระจาย
ในพื้นที2่. เพื่อ
ศึกษาคุณภาพ
อากาศบริเวณ
พื้นที่3. เพื่อ
จัดทำ
ฐานขอมูล
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของพื้นที่เพื่อ
ประโยชนตอ
การจัดการ
ความ
หลากหลาย

390,000 1. เพื่อศึกษา
ความ
หลากหลาย
ของไลเคนบน
เปลือกไมที่
แพรกระจายใน
พื้นที่ 2. เพื่อ
ศึกษาคุณภาพ
อากาศบริเวณ
พื้นที่ 3. เพื่อ
จัดทำ
ฐานขอมูล
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของพื้นที่เพื่อ
ประโยชนตอ
การจัดการ
ความ
หลากหลาย
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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 

ทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน 
และเพื่อใชเปน
ขอมูลสำหรับ
การศึกษาเชิง
ลึกใน
รายละเอียด
ตอไป 

ทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน 
และเพื่อใชเปน
ขอมูลสำหรับ
การศึกษาเชิง
ลึกใน
รายละเอียด
ตอไป 

ทางชีวภาพ
อยางยั่งยืน 
และเพื่อใชเปน
ขอมูลสำหรับ
การศึกษาเชิง
ลึกใน
รายละเอียด
ตอไป 

F1A2 12. การตรวจสอบ
สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
และคุณภาพน้ำบริเวณ
พื้นที่ปลูกสวนล้ินจี่ใน
เขต อ.เมือง จ.พะเยา 

ต. ศรีถอย อ. แม
ใจ จ.พะเยา 

170,000 1.ทราบการ
ตกคางของ
สารเคมีกำจัด
ศัตรูพืช
คุณภาพน้ำ
และความ
หลากหลาย
ของสาหรายใน
แหลงน้ำ
บริเวณสวน
ล้ินจี่ 

                  

  รวม 12 โครงการ   1,917,000   1,190,000   890,000             

F1A3 1. การขยายพันธุ และ
การจัดการเล้ียงผ้ึงโพรง
ไทย 
(ApisceranaFabricius, 
1758 ) ตามธรรมชาติ
และลูกผสมในระบบ
เกษตรปลอดภัย จังหวัด
พะเยา 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

300,000 1. เพื่อ
ตรวจสอบและ
พัฒนาความ
หลากหลาย
ทางสัณฐาน
วิทยา 
พันธุกรรม 
และพฤติกรรม
ของผ้ึงโพรง
ไทยลูกผสมที่
สามารถจัดการ
รังเล้ียงใน
กลองเล้ียงผ้ึง 
2.เพื่อ
ประเมินผล

5,000,000 1.เพื่ตรวจสอบ
และพัฒนา
ความ
หลากหลาย
ทางสัณฐาน
วิทยา 
พันธุกรรม 
และพฤติกรรม
ของผ้ึงโพรง
ไทยลูกผสมที่
สามารถ
จัดการรังเล้ียง
ในกลองเล้ียง
ผ้ึง 2.เพื่อ
ประเมินผล
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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 

ของการ
ขยายพันธุ การ
จัดการการ
เล้ียงผ้ึงโพรง
ไทยตาม
ธรรมชาติและ
ลูกผสมลง
กลอง ในพื้นที่
เกษตรอินทรีย
ตนแบบในเขต
ภาคเหนือ3.
เพื่อสงเสริม
และขยายองค
ความรูดานการ
เล้ียงผ้ึงโพรง
ไทย 
การเกษตร
ปลอดภัย เพื่อ
การสราง
อาหาร
ปลอดภัยและ
สรางรายได
ระดับครัวเรือน
กับเกษตรกร
และกลุม
ผูสูงอายุในเขต
พื้นที่ภาคเหนือ 

ของการ
ขยายพันธุ 
การจัดการ
การเล้ียงผ้ึง
โพรงไทยตาม
ธรรมชาติและ
ลูกผสมลง
กลอง ในพื้นที่
เกษตรอินทรีย
ตนแบบในเขต
ภาคเหนือ 3.
เพื่อสงเสริม
และขยายองค
ความรูดาน
การเล้ียงผ้ึง
โพรงไทย
การเกษตร
ปลอดภัย เพื่อ
การสราง
อาหาร
ปลอดภัยและ
สรางรายได
ระดับ
ครัวเรือนกับ
เกษตรกรและ
กลุมผูสูงอายุ
ในเขตพื้นที่
ภาคเหนือ 

F1A3 2. การวัดและการ
วิเคราะหความถี่เสียงใน
รังผ้ึง ดวยเซนเซอริ
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
สำหรับการตรวจสอบ
คุณภาพรังและ
พฤติกรรมของผ้ึงโพรง
ไทย 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

250,000 1. เพื่อสราง
และพัฒนา
เคร่ืองวัด
ความถี่เสียงใน
รังผ้ึงดวยระบบ
เซนเซอร
อิเล็กทรอนิกส
อัจฉะริยะ

500,000 1. เพื่อสราง
และพัฒนา
เคร่ืองวัด
ความถี่เสียงใน
รังผ้ึงดวย
ระบบ
เซนเซอร
อิเล็กทรอนิกส
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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 

(ApisceranaFabricius, 
1758) เพื่อการเล้ียงผ้ึง
แบบไมยายถิ่นในพื้นที่
เกษตรปลอดภัย จังหวัด
พะเยา 

สำหรับการ
ตรวจสอบ
คุณภาพรังและ
การศึกษา
พฤติกรรม
เฉพาะของผ้ึง
พื้นถิ่น 2.เพื่อ
สรางและ
พัฒนา
เคร่ืองวัดและ
บันทึกขอมูล
แบบหลาย
ชองทางเพื่อ
แสดงผลและ
บันทึกผล
ขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอม
แบบทันที
สำหรับการ
เล้ียงผ้ึงพื้นถิ่น 
3. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ
ระหวาง 
ความถี่เสียง 
พฤติกรรม
เฉพาะ สภาพ
ภูมิอากาศ 
สภาพแวดลอม 
และระบบ
นิเวศนของรัง
ผ้ึง เพื่อศึกษา
และพยากรณ
เหตุการณ
ตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในการ
เล้ียงผ้ึง 4. เพื่อ

อัจฉะริยะ
สำหรับการ
ตรวจสอบ
คุณภาพรัง
และการศึกษา
พฤติกรรม
เฉพาะของผ้ึง
พื้นถิ่น 2.เพื่อ
สรางและ
พัฒนา
เคร่ืองวัดและ
บันทึกขอมูล
แบบหลาย
ชองทางเพื่อ
แสดงผลและ
บันทึกผล
ขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอม
แบบทันที
สำหรับการ
เล้ียงผ้ึงพื้นถิ่น 
3. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ
ระหวาง 
ความถี่เสียง 
พฤติกรรม
เฉพาะ สภาพ
ภูมิอากาศ 
สภาพแวดลอ
ม และระบบ
นิเวศนของรัง
ผ้ึง เพื่อศึกษา
และพยากรณ
เหตุการณ
ตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในการ
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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 

ถายทอด
เทคโนโลยีและ
องคความรูใหม
แกเกษตรกร
และผูสนใจ 
สำหรับการ
เล้ียงผ้ึงพื้นถิ่น
ในพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย 
จังหวัดพะเยา 

เล้ียงผ้ึง 4. 
เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีและ
องคความรู
ใหมแก
เกษตรกรและ
ผูสนใจ 
สำหรับการ
เล้ียงผ้ึงพื้นถิ่น
ในพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย 
จังหวัดพะเยา 

F1A3 3.บอรวบรวมพันธุปู
พื้นเมืองแตละชนิด 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

        300,000 1. เพื่อรวบรวม
ชนิดปูพื้นเมือง
ที่มีอยูใน
จังหวัดพะเยา 
2. เพื่อใชใน
การเพาะ
ขยายพันธุเพือ่
การอนุรักษ
และใช
ประโยชนใน
อนาคต 

          

F1A3 4. การผลิตล้ินจี่
คุณภาพสูงในจังหวัด
พะเยา เพื่อเตรียมความ
พรอมพัฒนาเขาสูระบบ
เกษตรอินทรีย 

ต.ศรีถอย อ.แมใจ 
จ.พะเยา 

550,000 เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
จัดการธาตุ
อาหารพืช และ
ผลิตภัณฑให
ธาตุอาหารพืช
ทางใบสำหรับ
การผลิตล้ินจี่
คุณภาพ 

500,000 เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
ผลิตล้ินจี่
คุณภาพสูง 

500,000 เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
ผลิตล้ินจี่
คุณภาพสูง 

400,000 เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
ผลิตล้ินจี่
คุณภาพสูง 

400,000 เพื่อพัฒนา
รูปแบบการ
ผลิตล้ินจี่
คุณภาพสูง 

  

  รวม 4 โครงการ   1,100,000   6,000,000   800,000   400,000   400,000     
F2A4 1. การขยายพันธุ และ

การจัดการเล้ียงผ้ึงโพรง
ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ

        300,000 1. เพื่อ
ถายทอดองค

300,000 1. เพื่อ
ถายทอดองค

300,000 1. เพื่อ
ถายทอดองค

  



หนา 574                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

ไทย 
(ApisceranaFabricius, 
1758 ) ตามธรรมชาติ
และลูกผสมในระบบ
เกษตรปลอดภัย จังหวัด
พะเยา 

แวน อ.เชียงคำ ความรู สราง
ความเขาใจใน
การอนุรักษผ้ึง
พื้นถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินการ
เกษตรตามวิถี
การเกษตร
ปลอดภัย 
รวมทั้งสงเสริม
อาชีพเล้ียงผ้ึง
โพรงไทยแบบ
ธรรมชาติใน
พื้นที่เกษตร
โดยอาศัยการ
จัดการรวมใน
แปลงเกษตร
ตนแบบ โดยให
เกษตรกร
สามารถสราง
อาหาร
ปลอดภัยและมี
รายไดเสริมใน
ภาคครัวเรือน
ของชุมชนที่
ศึกษาใน
จังหวัดพะเยา 
เพื่อเปน
ตนแบบการ
พัฒนาขยายสู
ชุมชนอื่น ๆ ใน
เขตภาคเหนือ 
2. ศึกษา
ผลกระทบของ
การเล้ียงผ้ึง
โพรงไทยใน

ความรู สราง
ความเขาใจใน
การอนุรักษผ้ึง
พื้นถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินการ
เกษตรตามวิถี
การเกษตร
ปลอดภัย 
รวมทั้งสงเสริม
อาชีพเล้ียงผ้ึง
โพรงไทยแบบ
ธรรมชาติใน
พื้นที่เกษตร
โดยอาศัยการ
จัดการรวมใน
แปลงเกษตร
ตนแบบ โดย
ใหเกษตรกร
สามารถสราง
อาหาร
ปลอดภัยและ
มีรายไดเสริม
ในภาค
ครัวเรือนของ
ชุมชนที่ศึกษา
ในจังหวัด
พะเยา เพื่อ
เปนตนแบบ
การพัฒนา
ขยายสูชุมชน
อื่น ๆ ในเขต
ภาคเหนือ 2. 
ศึกษา
ผลกระทบของ
การเล้ียงผ้ึง

ความรู สราง
ความเขาใจใน
การอนุรักษผ้ึง
พื้นถิ่นเพื่อ
สนับสนุนการ
ดำเนินการ
เกษตรตามวิถี
การเกษตร
ปลอดภัย 
รวมทั้งสงเสริม
อาชีพเล้ียงผ้ึง
โพรงไทยแบบ
ธรรมชาติใน
พื้นที่เกษตร
โดยอาศัยการ
จัดการรวมใน
แปลงเกษตร
ตนแบบ โดยให
เกษตรกร
สามารถสราง
อาหาร
ปลอดภัยและมี
รายไดเสริมใน
ภาคครัวเรือน
ของชุมชนที่
ศึกษาใน
จังหวัดพะเยา 
เพื่อเปน
ตนแบบการ
พัฒนาขยายสู
ชุมชนอื่น ๆ ใน
เขตภาคเหนือ 
2. ศึกษา
ผลกระทบของ
การเล้ียงผ้ึง
โพรงไทยใน
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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 

แปลงเกษตร
ของจังหวัด
พะเยา 

โพรงไทยใน
แปลงเกษตร
ของจังหวัด
พะเยา 

แปลงเกษตร
ของจังหวัด
พะเยา 

F2A4 2. การพัฒนาตนแบบ
เพื่อสรางนวัตกรรรม 
ผลิตภัณฑ และการ
อนุรักษผ้ึงโพรงไทย
(ApisceranaFabricius, 
1758)ในพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย จังหวัดพะเยา
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

ไมใช
งบประมาณ 

ชุมชนตนแบบ
การเล้ียงผ้ึง
โพรงไทยและ
เพาะปลูกพชื
อาหาร
สนับสนุนการ
สรางผลิตภัณฑ
ที่แสดง
เอกลักษณใน
จังหวัดพะยา
พื้นที่ปลูก
รักษา 
ขยายพันธุ 
และใช
ประโยชนของ
ผ้ึงโพรงไทย 
ดวยการ
วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
ในการสราง
นวัตกรรม 
ภายใน
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

                  

F2A4 3.การวัดและการ
วิเคราะหความถี่เสียงใน
รังผ้ึง ดวยเซนเซอริ
อิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ
สำหรับการตรวจสอบ

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

            200,000 1.เพื่อสราง
และพัฒนา
เคร่ืองวัด
ความถี่เสียงใน
รังผ้ึงดวย

200,000 1.เพื่อสราง
และพัฒนา
เคร่ืองวัด
ความถี่เสียงใน
รังผ้ึงดวยระบบ

  



หนา 576                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

คุณภาพรังและ
พฤติกรรมของผ้ึงโพรง
ไทย 
(ApisceranaFabricius, 
1758) เพื่อการเล้ียงผ้ึง
แบบไมยายถิ่นในพื้นที่
เกษตรปลอดภัย จังหวัด
พะเยา 

ระบบ
เซนเซอร
อิเล็กทรอนิกส
อัจฉะริยะ
สำหรับการ
ตรวจสอบ
คุณภาพรัง
และการศึกษา
พฤติกรรม
เฉพาะของผ้ึง
พื้นถิ่น 2.เพื่อ
สรางและ
พัฒนา
เคร่ืองวัดและ
บันทึกขอมูล
แบบหลาย
ชองทางเพื่อ
แสดงผลและ
บันทึกผล
ขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอม
แบบทันที
สำหรับการ
เล้ียงผ้ึงพื้นถิ่น 
3. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ
ระหวาง 
ความถี่เสียง 
พฤติกรรม
เฉพาะ สภาพ
ภูมิอากาศ 
สภาพแวดลอ
ม และระบบ
นิเวศนของรัง
ผ้ึง เพื่อศึกษา
และพยากรณ

เซนเซอร
อิเล็กทรอนิกส
อัจฉะริยะ
สำหรับการ
ตรวจสอบ
คุณภาพรังและ
การศึกษา
พฤติกรรม
เฉพาะของผ้ึง
พื้นถิ่น 2.เพื่อ
สรางและ
พัฒนา
เคร่ืองวัดและ
บันทึกขอมูล
แบบหลาย
ชองทางเพื่อ
แสดงผลและ
บันทึกผล
ขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอม
แบบทันที
สำหรับการ
เล้ียงผ้ึงพื้นถิ่น 
3. เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ
ระหวาง 
ความถี่เสียง 
พฤติกรรม
เฉพาะ สภาพ
ภูมิอากาศ 
สภาพแวดลอม 
และระบบ
นิเวศนของรัง
ผ้ึง เพื่อศึกษา
และพยากรณ
เหตุการณ
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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 

เหตุการณ
ตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในการ
เล้ียงผ้ึง 4. 
เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีและ
องคความรู
ใหมแก
เกษตรกรและ
ผูสนใจ 
สำหรับการ
เล้ียงผ้ึงพื้นถิ่น
ในพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย 
จังหวัดพะเยา 

ตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในการ
เล้ียงผ้ึง 4. เพื่อ
ถายทอด
เทคโนโลยีและ
องคความรูใหม
แกเกษตรกร
และผูสนใจ 
สำหรับการ
เล้ียงผ้ึงพื้นถิ่น
ในพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย 
จังหวัดพะเยา 

F2A4 4. การใชประโยชนจาก
ชันโรงในพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย จงัหวัดพะเยา 
เพื่อสุขภาพและความ
งาม 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

300,000 1. เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพตาง ๆ
และสาร
สงเสริมฤทธิ์
ทางชีวภาพ
ของโพรโพลิส
น้ำผ้ึงจาก
ชันโรง 
(antioxidant, 
antimicrobial
, total 
phenolic 
content, 
total 
flavonoid 
content) 2. 
เพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจาก
ชันโรงเปน
ผลิตภัณฑดูแล

405,000 1. เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพตาง ๆ
ๆและสาร
สงเสริมฤทธิ์
ทางชีวภาพ
ของโพรโพลิส 
น้ำผ้ึงจาก
ชันโรง 
(antioxidant, 
antimicrobia
l, total 
phenolic 
content, 
total 
flavonoid 
content) 2. 
เพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจาก
ชันโรงเปน
ผลิตภัณฑดูแล

500,000 1. เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพตาง ๆ
และสาร
สงเสริมฤทธิ์
ทางชีวภาพ
ของโพรโพลิส 
น้ำผ้ึงจาก
ชันโรง 
(antioxidant, 
antimicrobial
, total 
phenolic 
content, 
total 
flavonoid 
content) 2. 
เพื่อเพิ่มมูลคา
ผลิตภัณฑจาก
ชันโรงเปน
ผลิตภัณฑดูแล

          



หนา 578                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

เสนผมจาก
ชันโรง 

เสนผมจาก
ชันโรง 

เสนผมจาก
ชันโรง 

F2A4 5.การศึกษาฤทธิ์ตาน
เชื้อราและแบคทีเรีย  
และการหาปริมาณแร
ธาตุ วิตามิน และ
สารประกอบฟลาโว
นอยดในน้ำผ้ึงโพรงไทย 
(ApisceranaFabricius, 
1758 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

150,000 1. ทราบ
องคประกอบ
ทางดานเคมี
และเภสัช
วิทยาที่มี
ประโยชนใน
น้ำผ้ึงโพรง เชน   
ฤทธิ์ตาน
แบคทีเรีย ฤทธิ์
ตานเชื้อรา แร
ธาตุ วิตามิน 
และ
สารประกอบฟ
ลาโวนอยด2. 
เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ
เกี่ยวกบั
สุขภาพและ
ความงามจาก
น้ำผ้ึงโพรง เชน 
โลชันบำรุงผิว 
และลิปสติก3. 
ถายทอด
ขบวนการการ
ผลิตผลิตภัณฑ
จากน้ำผ้ึงโพรง
ใหกับเกษตรกร
ผูเล้ียงผ้ึงหรือผู
ที่สนใจ 

450,000 1. ทราบ
องคประกอบ
ทางดานเคมี
และเภสัช
วิทยาที่มี
ประโยชนใน
น้ำผ้ึงโพรง 
เชน   ฤทธิ์
ตานแบคทีเรีย 
ฤทธิ์ตานเชื้อ
รา แรธาตุ 
วิตามิน และ
สารประกอบฟ
ลาโวนอยด2. 
เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ
เกี่ยวกบั
สุขภาพและ
ความงามจาก
น้ำผ้ึงโพรง 
เชน โลชัน
บำรุงผิว และ
ลิปสติก3. 
ถายทอด
ขบวนการการ
ผลิตผลิตภัณฑ
จากน้ำผ้ึงโพรง
ใหกับ
เกษตรกรผู
เล้ียงผ้ึงหรือผู
ที่สนใจ 

200,000 1. ทราบ
องคประกอบ
ทางดานเคมี
และเภสัช
วิทยาที่มี
ประโยชนใน
น้ำผ้ึงโพรง เชน   
ฤทธิ์ตาน
แบคทีเรีย ฤทธิ์
ตานเชื้อรา แร
ธาตุ วิตามิน 
และ
สารประกอบฟ
ลาโวนอยด2. 
เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ
เกี่ยวกบั
สุขภาพและ
ความงามจาก
น้ำผ้ึงโพรง เชน 
โลชันบำรุงผิว 
และลิปสติก3. 
ถายทอด
ขบวนการการ
ผลิตผลิตภัณฑ
จากน้ำผ้ึงโพรง
ใหกับเกษตรกร
ผูเล้ียงผ้ึงหรือผู
ที่สนใจ 

          

F2A4 6. สมบัติทางไฟฟาและ
ทางแสงของผลิตภัณฑ
น้ำผ้ึงจากผ้ึงโพรง 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

146,000 1. เพื่อหา
ความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร

300,000 1. เพื่อหา
ความสัมพันธ
ระหวางตัว

              



แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                    หนา 579 
 

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 

ApisceranaFabricius, 
1758 ในพื้นที่เกษตร
ปลอดภัย จงัหวัดพะเยา 

ทางไฟฟาและ
ทางแสงของ
น้ำผ้ึงจากผ้ึง
โพรง 
Apiscerana 
F.  2. เพื่อ
สรางเคร่ือง
ตรวจวัด
คุณภาพน้ำผ้ึง
ตนแบบ 3. 
ถายทอด
เทคโนโลยีของ
เคร่ืองตรวจวัด
น้ำผ้ึงตนแบบ
แกเกษตรกรผู
เล้ียงผ้ึงและ
ประชาชนที่
บริโภคน้ำผ้ึง 

แปรทางไฟฟา
และทางแสง
ของน้ำผ้ึงจาก
ผ้ึงโพรง 
Apiscerana 
F.  2. เพื่อ
สรางเคร่ือง
ตรวจวัด
คุณภาพน้ำผ้ึง
ตนแบบ 3. 
ถายทอด
เทคโนโลยีของ
เคร่ืองตรวจวัด
น้ำผ้ึงตนแบบ
แกเกษตรกรผู
เล้ียงผ้ึงและ
ประชาชนที่
บริโภคน้ำผ้ึง 

F2A4 7.การหาปริมาณยาฆา
แมลงกลุมคารบาเมต 
ออรกาโนคลอรีน ออร
กาโนฟอสเฟต และไพรี
ทรอยดที่ตกคางในผ้ึง
โพรงไทย 
(ApisceranaFabricius, 
1758) และน้ำผ้ึงโดยใช
เทคนิคโครมาโทกราฟ 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

250,000 1. ไดองค
ความรูเกี่ยวกับ
การวิเคราะห
หาปริมาณยา
ฆาแมลงโดยใช
เทคนิคการ
สกัดอยางงาย
แลวนำสารที่ได
ไปวิเคราะห
ดวยเคร่ืองโคร
มาโทกราฟ 2. 
เพื่อตรวจ
วิเคราะหหา
ปริมาณยาฆา
แมลงกลุมคาร
บาเมต กลุม
ออรกาโนคลอรี
น กลุมออรกา

300,000 1. ไดองค
ความรู
เกี่ยวกบัการ
วิเคราะหหา
ปริมาณยาฆา
แมลงโดยใช
เทคนิคการ
สกัดอยางงาย
แลวนำสารที่
ไดไปวิเคราะห
ดวยเคร่ืองโคร
มาโทกราฟ 2. 
เพื่อตรวจ
วิเคราะหหา
ปริมาณยาฆา
แมลงกลุมคาร
บาเมต กลุม
ออรกาโนคลอ

300,000 1. ไดองค
ความรูเกี่ยวกับ
การวิเคราะห
หาปริมาณยา
ฆาแมลงโดยใช
เทคนิคการ
สกัดอยางงาย
แลวนำสารที่ได
ไปวิเคราะห
ดวยเคร่ืองโคร
มาโทกราฟ 2. 
เพื่อตรวจ
วิเคราะหหา
ปริมาณยาฆา
แมลงกลุมคาร
บาเมต กลุม
ออรกาโนคลอรี
น กลุมออรกา

          



หนา 580                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

โนฟอสเฟต 
และกลุมไพรี
ทรอยดในผ้ึง
โพรงและน้ำผ้ึง
โพรง 

รีน กลุมออร
กาโนฟอสเฟต 
และกลุมไพรี
ทรอยดในผ้ึง
โพรงและ
น้ำผ้ึงโพรง 

โนฟอสเฟต 
และกลุมไพรี
ทรอยดในผ้ึง
โพรงและน้ำผ้ึง
โพรง 

F2A4 8.การอนุรักษและใช
ประโยชนจากปูนำ้จืด
พื้นเมืองในเขต ต.บาน
ถ้ำ อ.ดอกคำใต จ.
พะเยา 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

ไมใชงบ
ประมาณ 

พื้นที่การ
อนุรักษและใช
ประโยชนปู
พื้นเมือง 
จังหวัดพะเยา 
เพื่อเปนแหลง
เรียนรูที่มีชีวิต
ใหแก
ประชาชน
ทั่วไปและเปน
ศูนยการเรียนรู
ปูพื้นเมืองทำ
ใหเกิดการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ตอเนื่อง 

                  

F2A4 9. การวิเคราะหคุณคา
ทางโภชนาการของปูแต
ละชนิด 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

    300,000 เพื่อทราบ
คุณคาทาง
โภชนาการ
ของปูน้ำจืด
พื้นเมืองแตละ
ชนิด 

              

F2A4 10. การพัฒนาสูตร
อาหารที่เหมาะสมตอ
การเพาะเล้ียงเชิง
พานิชย 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

        300,000 เพื่อตองการ
ทราบสูตร
อาหารที่
เหมาะสมตอ
การเพาะเล้ียง
เพื่อการ
อนุรักษและใช

          



แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                    หนา 581 
 

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 

ประโยชนใน
เชิงพานิชย 

F2A4 11.การใชประโยชนจาก
ปูพื้นเมืองเพื่อพัฒนา
เปนผลิตภัณฑอาหาร
แปรรูปสำหรับสราง
มูลคาเพิ่มทางการตลาด 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

431,400 1. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑจาก
เศษเหลือใน
กระบวนการ
ผลิตอาหาร
จากปพูื้นเมือง 
2. เพื่อใช
ประโยชนจาก
ปูพื้นเมือง 
สำหรับการ
แปรรูปและ
พัฒนาเปน
ผลิตภัณฑ
อาหาร 
3. เพื่อเพิ่ม
มูลคาใหกับปู
พื้นเมือง 

                  

F2A4 12.การประยุกตใชปู
พื้นเมืองเปนดัชนีชี้วัด
คุณภาพแหลงน้ำใน
ตำบลบานถำ้อำเภอดอก
คำใต จังหวัดพะเยา 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

190,000 1. เพื่อศึกษา
ความ
หลากหลาย
และการ
แพรกระจาย
ของปูพื้นเมือง
ในพื้นที่ตำบล
บานถ้ำ อำเภอ
ดอกคำใต 
จังหวัด
พะเยา2. เพื่อ
ประยุกตใชปู
พื้นเมืองที่เปน
ดัชนีชี้วัด
คุณภาพน้ำใน
พื้นที่ตำบล
บานถ้ำ อำเภอ

                  



หนา 582                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

ดอกคำใต 
จังหวัดพะเยา 
ไดอยาง
สอดคลองกับ
คุณภาพน้ำทาง
เคมีและ
กายภาพ3. จัด
ฝกอบรมและ
ถายทอดองค
ความรูแก
เยาวชน/
โรงเรียนที่อยู
บริเวณพื้นที่
ตำบลบานถำ้ 
อำเภอดอก
คำใต จังหวัด
พะเยา 

F2A4 13. การจัดการ
ทองเที่ยวสรางสรรคใน
พื้นที่ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ผานกลยุทธการตลาด
แบบมุงเนนลูกคาตำบล
บานถ้ำ อำเภอดอกคำใต 
จังหวัดพะเยา 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

450,000 1. เพื่อสำรวจ
และวิเคราะห
ศักยภาพของ
ทรัพยากการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศในตำบล
บานถ้ำ อำเภอ
ดอกคำใต 
จังหวัดพะเยา                          
2. เพื่อเสนอ
แนวในการ
จัดการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศบน
พื้นฐาน
การตลาดเชิง
รุกที่เหมาะสม
ของตำบลบาน
ถ้ำ อำเภอดอก
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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 

คำใต จังหวัด
พะเยา  

F2A4 14.การพัฒนากิจกรรม
การทองเที่ยวสรางสรรค
ในพื้นที่ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

    1,000,000 1. เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการ
และความ
ตองการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเทศของ
นักทองเที่ยว
ทั้งชาวไทย2. 
เพื่อออกแบบ
กิจกรรมการ
ทองเที่ยวเชิง
สรางสรรคใน
พื้นที่ทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่
ตำบลบานถำ้ 
อำเภอดอก
คำใต จังหวัด 

              

F2A4 15.การพัฒนาวิธีสกัด
น้ำมันหอมระเหยและ
ผลิตภัณฑน้ำหอมที่มี
สวนประกอบของน้ำมัน
หอมระเหยจาก   ดอก
คำมอกหลวง 

มหาวิทยาลัย
พะเยา 

250,000 องคประกอบ
ทางเคมีของ
น้ำมันหอม

ระเหยของดอก
คำมอกหลวง 

และการ
ประยุกตใชสาร
หอมจากดอก
คำมอกหลวง
ในการปรุง
ผลิตภัณฑ

น้ำหอมเพื่อให
สอดคลองกบั
การใชพื้นบาน 

500,000 องคประกอบ
ทางเคมีของ
น้ำมันหอม
ระเหยของ
ดอกคำมอก

หลวง และการ
ประยุกตใช
สารหอมจาก
ดอกคำมอก
หลวงในการ

ปรุงผลิตภัณฑ
น้ำหอมเพื่อให
สอดคลองกับ
การใชพื้นบาน 

500,000 องคประกอบ
ทางเคมีของ
น้ำมันหอม

ระเหยของดอก
คำมอกหลวง 

และการ
ประยุกตใชสาร
หอมจากดอก
คำมอกหลวง
ในการปรุง
ผลิตภัณฑ

น้ำหอมเพื่อให
สอดคลองกับ
การใชพื้นบาน 

500,000 องคประกอบ
ทางเคมีของ
น้ำมันหอม
ระเหยของ
ดอกคำมอก

หลวง และการ
ประยุกตใช
สารหอมจาก
ดอกคำมอก
หลวงในการ

ปรุงผลิตภัณฑ
น้ำหอมเพื่อให
สอดคลองกับ
การใชพื้นบาน 

500,000 องคประกอบ
ทางเคมีของ
น้ำมันหอม

ระเหยของดอก
คำมอกหลวง 

และการ
ประยุกตใชสาร
หอมจากดอก
คำมอกหลวง
ในการปรุง
ผลิตภัณฑ

น้ำหอมเพื่อให
สอดคลองกับ
การใชพื้นบาน 

  

F2A4 16. การอนุรักษและใช
ประโยชนจากคูน 

 อ. จุน จ.พะเยา ไมใช
งบประมาณ 

1.เพื่อศึกษา
การใช
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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 

เทคโนโลย ี
metabolomi
cs ในการ
จำแนกสาย
พันธคูนใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย    
2. เพื่อศึกษา
การ
เจริญเติบโต 
ดัชนีการเก็บ
เกี่ยวและการ
จัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวฝกคูน 
3. เพื่อศึกษา
ศักยภาพการ
เปนสารกำจัด
แมลงของสาร
สกัดฝกคูนใน
การควบคุม
แมลงศัตรูพืช
ตระกูลกะหล่ำ     

F2A4 17.ศักยภาพการเปน
สารกำจัดแมลงของสาร
สกัดฝกคูณในการ
ควบคุมแมลงศัตรูพืช
ตระกูลกะหล่ำ 

 อ. จุน จ.พะเยา 190,000 ไดขอมูล
ประสิทธิภาพ
การเปนสาร
กำจัดแมลง
ของสารสกัด
จากฝกคูณ 

300,000 ไดขอมูล
ประสิทธิภาพ
การเปนสาร
กำจัดวัชพืช
ของสารสกัด
จากฝกคูณ 

300,000 ไดผลิตภัณฑ
สารกำจัด
ศัตรูพืชอยาง
นอย 1 
ผลิตภัณฑ 

          

F2A4 18.การพัฒนาล้ินจี่ GI 
พะเยา 

อ.แมใจ จ.พะเยา ไมใช
งบประมาณ 

ปกปกษพื้นที่
ทรัพยากรล้ินจี ่
GI พะเยา เพื่อ
เปนแหลง
เรียนรูที่มีชีวิต 
รวมทั้งมีพื้นที่
ปลูกรักษา 
ขยายพันธ 
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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 

และใช
ประโยชนพืช
ในโครงการ 

F2A4 19.การพัฒนาผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอางจากล้ินจี่ อ. 
แมใจ จ. พะเยา 

อ.แมใจ จ.พะเยา 190,000 เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ
เคร่ืองสำอาง
จากล้ินจี ่
อำเภอแมใจ 
จังหวัดพะเยา 
และใชเปนส่ิง
บงชี้ทาง
ภูมิศาสตร 

                  

F2A4 20. การพัฒนา
ผลิตภัณฑสควอสล้ินจี่
ดวยการเพิ่มพรีไบโอติก 
เพื่อเพิ่มมูลคาล้ินจี่ตก
เกรด 

ต.เจริญราษฎร อ.
แมใจ จ.พะเยา 

210,000 1. เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑสค
วอสล้ินจี่จาก
ล้ินจี่ที่ตกเกรด
และผลรวง                                    
2. เพื่อสราง
วัตถุดิบพื้นฐาน
ที่สามารถตอ
ยอดทำเปน
ผลิตภัณฑ
อื่นๆ3.  เพื่อใช
ประโยชนและ
เพิ่มมูลคา
ใหกับล้ินจี่ที่ตก
เกรดและผล
รวง 

                  

F2A4 21.การพัฒนาผลิตภัณฑ
ไซเดอรล้ินจี่ชนิดมีแกส
ผสมเม็ดบีดสไฮโดรเจล 

ต.แมใจ อ.แมใจ 
จ.พะเยา 

150,000 ไดผลิตภัณฑ
ใหมเปน
เคร่ืองด่ืมไซ
เดอรล้ินจี่ชนิด
มีแกส เปนการ
ใชวัตถุดิบใน
ทองถิ่นมาแปร

                  



หนา 586                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

รูปเปน
ผลิตภัณฑ เพื่อ
เพิ่มมูลคาให
ผลผลิต 

F2A4 22. ศักยภาพของสาร
สกัดจากเปลือกล้ินจี่ตอ
การตานความซึมเศราใน
หนูขาวที่เผชิญ
ความเครียดเร้ือรัง 

ชุมชม ต. ศรีถอย 
อ. แมใจ จ. 
พะเยา 

180,000 1. เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ กลไกการ
ออกฤทธิ์ และ
สารสำคัญใน
การออกฤทธิ์
ของสารสกัด
จากเปลือก
ล้ินจี่ GI 
พันธุฮงฮวย ต. 
ศรีถอย อ. แม
ใจ จ. พะเยา 
ตอการตาน
ความซึมเศรา
ในหนูขาว
เนื่องจาก
ความเครียด
เร้ือรัง2. เพื่อ
พัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑ
อาหารเสริม 
(ระดับ
หองปฏิบัติการ
) จากสารสกัด
เปลือกล้ินจี่ GI 
พันธุฮงฮวย ต. 
ศรีถอย อ. แม
ใจ จ. พะเยา 
ในการนำมาใช
ตานความ
ซึมเศรา
เนื่องจากภาวะ
เครียดเร้ือรัง 

                  



แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                    หนา 587 
 

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 23.การใชสารใหความ
หวานจากนำ้ผ้ึงเพื่อ
ทดแทนน้ำตาลซูโครส
บางสวนในผลิตภัณฑ 
ซอรเบทล้ินจี่เพื่อสุขภาพ 

กลุมล้ินจี่ ต.ศรี
ถอย อ.แมใจ จ.
พะเยา 

210,000 ผลิตภัณฑซอร
เบทล้ินจี่เพื่อ
สุขภาพที่ใช
สารใหความ
หวานจาก
น้ำผ้ึงทดแทน
การใชน้ำตาล
ซูโครสบางสวน 

                  

F2A4 24. การใชสภาพ
บรรยากาศดัดแปลงใน
ระยะส้ันหลังเก็บเกี่ยว
ตอคุณภาพและการเกิด
สีน้ำตาลของล้ินจี่พันธุฮง
ฮวย 

ตำบลศรีถอย 
อำเภอแมใจ 
จังหวัดพะเยา 

190,000 1. เพื่อยืดอายุ
การเก็บรักษา
และวาง
จำหนายของ
ล้ินจี่2. ได
วิธีการปฏิบัติ
หลังการเก็บ
เกี่ยวที่
เหมาะสม
สำหรับล้ินจี่" 

                  

F2A4 25. การพัฒนา
กระบวนการผลิตล้ินจี่ผง
เพื่อใชแทนน้ำตาลทราย
โดยวธิีการทำแหงแบบ
โฟมแมทโดยใช
เทคโนโลยีไมโครเวฟ 

อำเภอแมใจ 
จังหวัดพะเยา 

180,000 1. เพื่อพัฒนา
ล้ินจี่ผงเพื่อใช
แทนน้ำตาล
ทรายเพื่อการ
ใชประโยชน
และเพิ่มมูลคา
ล้ินจี่ตกเกรดได 

                  

F2A4 26.การพัฒนาผลิตภัณฑ
น้ำล้ินจี่ผสมสารสกัด
จากเมล็ดล้ินจี่เพื่อ
สุขภาพ 

อำเภอแมใจ 
จังหวัดพะเยา 

170,000 เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑน้ำ
ล้ินจี่ผสมสาร
สกัดจากเมล็ด

ล้ินจี่เพื่อ
สุขภาพ 

                  

F2A4 27. การศึกษาฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยาและพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารฟงกชัน
รูปแบบพรอมใชของสาร

ตำบลศรีถอยอ.
แมใจจ.พะเยา 

750,000 1. ทราบ
คุณสมบัติทาง
เภสัชวิทยา
ชีวภาพความ

                  



หนา 588                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

สกัดเมล็ดล้ินจี่ พรอมของการ
นําไปใช ชีวปริ
มาณออกฤทธิ์
ของสารสกัด
เมล็ดล้ินจี่2.
ตีพิมพและ
เผยแพร
ผลงานวิจัย 

F2A4 28.ผลของสารสกัดเมล็ด
ล้ินจี่ตอการยบัยั้งภาวะ
อักเสบในเซลล
เพาะเล้ียงลำไสของ
มนุษย 

ตำบลศรีถอยอ.
แมใจจ.พะเยา 

410,000 1.ทราบการ
ออกฤทธิ์ของ
สารสกัดเมล็ด
ล้ินจี่ตอการ
อักเสบในเซลล
เพาะเล้ียงลำไส
ของมนุษย2. 
ทราบกลไกการ
ออกฤทธิ์ของ
สารสกัดเมล็ด
ล้ินจี่ตอการ
อักเสบในเซลล
เพาะเล้ียงลำไส
ของมนุษย3.ได
สงเสริมการใช
ประโยชนจาก
เมล็ดล้ินจี่4.
ตีพิมพและ
เผยแพร
ผลงานวิจัย 

                  

F2A4 29. การใชเทคนิค
สำหรับหาสภาวะที่
เหมาะสมในการพัฒนา
กระบวนการผลิตน้ำ
ล้ินจี่เขมขนเพื่อสุขภาพ 

อ.แมใจจ.พะเยา
และมหาวิทยา
วิทยาลัยพะเยา 

180,000 1. เพื่อสราง
มูลคาทาง
การตลาด
ใหกับล้ินจี่แม
ใจพะเยาที่เปน
ส่ิงบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรไทย 
(Geographica
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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 

l indications 
หรือ GI) โดย
การแปรรูป
เปนน้ำล้ินจี่
เขมขนเพื่อ
สุขภาพ2. เพือ่
ตรวจสอบตัว
แปรของ
กระบวนการ
ผลิต ซ่ึงไดแก 
อุณหภูมิ และ
เวลา ที่
เหมาะสมใน
การทำระเหย
ตอตัวแปรที่
ตอบสนองใน
การผลิตน้ำ
ล้ินจี่เขมขน 
ไดแก คุณภาพ
ผลิตภัณฑที่ดี
ที่สุด3. เพื่อหา
สภาวะที่
เหมาะสมใน
กระบวนการ
ผลิตน้ำล้ินจี่
เขมขนที่มี
คุณลักษณะ 
คุณภาพ การ
ยอมรับสูงสุด 
โดยใชเทคนิค
วิธีการทาง
พื้นผิว
ตอบสนอง 

F2A4 30.การพัฒนาผลิตภัณฑ
อาหารโปรตีนทางเลือก
จากล้ินจี่สำหรับผูสูงอายุ

  120,000 เพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ
อาหารโปรตีน
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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 

ทั่วไปและผูสูงอายุที่มี
ปญหาดานการเค้ียวเพือ่
ปองกันภาวะทุพ
โภชนาการ 

ทางเลือกที่มี
ล้ินจี่เปน
สวนประกอบ
สำหรับ
ผูสูงอายุที่มี
ปญหาดานการ
เค้ียว 1 
ผลิตภัณฑ ซ่ึง
คาดหวังวาจะ
สามารถ
แกปญหาการ
รับประทาน
อาหารใน
ผูสูงอายุที่มี
ปญหาดานการ
เค้ียวและ
ปองกันภาวะ
ทุพโภชนาการ
ในผูสูงอายุได 

F2A4 31.การเพาะขยายพันธุปู
พื้นเมืองบางชนิดเพื่อ
การบริโภคและการ
อนุรักษ 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 
และมหาวิทยาลัย
พะเยา 

150,000 1.เกษตรกรท่ี
สนใจเขารับฟง
การถายทอด
องคความรู
ดานการ
เพาะเล้ียงปู
พื้นเมือง อยาง
นอย 2 คร้ัง 
โดยมีจำนวน
ผูคนที่เขารับ
ฟงบรรยาย
อยางนอยคร้ัง
ละ 15 คน2.มี
อยางนอย 1 
ครัวเรือนที่
สนใจจะทำการ
ทดลองเล้ียงปู

                  



แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. ระยะ 5 ปที่เจด็ (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                    หนา 591 
 

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 

พื้นเมืองเพื่อ
การอนุรักษ
และใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

  รวม 31 โครงการ   5,447,400   3,555,000   2,400,000   1,000,000   1,000,000     

F2A5 1. การจัดต้ังแหลง
เรียนรูผ้ึงพื้นถิ่นและ
ชันโรงในพื้นที่จังหวัด
พะเยา ณ พิพธิภัณฑ
ธรรมชาติวิทยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

            800,000 จัดเก็บ
รวบรวมขอมูล
ประวัติทาง
ชีววิทยาของ
ผ้ึงพื้นถิ่น การ
เล้ียงผ้ึงโพรง
ไทย การเล้ียง
ชันโรงตามวิถี
ชุมชนจังหวัด
พะเยา  
รวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับ
ผ้ึงพื้นถิ่น และ
การเล้ียงผ้ึง
ของชุมชนใน
จังหวัดพะเยา 

700,000 จัดเก็บรวบรวม
ขอมูลประวัติ
ทางชีววิทยา
ของผ้ึงพื้นถิ่น 
การเล้ียงผ้ึง
โพรงไทย การ
เล้ียงชันโรง 
ตามวิถีชุมชน
จังหวัดพะเยา 
รวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับ
ผ้ึงพื้นถิ่น และ
การเล้ียงผ้ึง
ของชุมชนใน
จังหวัดพะเยา 

  

F2A5 2. ฐานขอมูลทรัพยากร
ปูพื้นเมืองในจังหวัด
พะเยา 

มหาวิทยาลัย
พะเยา 

                300,000 เพื่อรวบรวม
ขอมูลปู
พื้นเมืองอยาง
เปนระบบและ
งายตอการ
คนควา 

  

F2A5 3. การวิจยัเพื่อเก็บ
รักษาพันธุกรรมนกยูง
ไทยดวยเทคนิคทางชีว
โมเลกุลและการ
เพาะพันธุนกยูงไทยนอก
ถิ่นที่อยูอาศัยเพื่อการ

พื้นที่อนุรักษ
นกยูงไทย จังหวัด
พะเยา 

470,000 วิเคราะหรหัส
พันธุกรรมที่
สามารถระบุ
ความหลาก 
หลายทาง
พันธุกรรมของ

500,000 วิเคราะหรหัส
พันธุกรรมที่
สามารถระบุ
ความหลาก 
หลายทาง
พันธุกรรมของ

500,000 วิเคราะหรหัส
พันธุกรรมที่
สามารถระบุ
ความหลาก 
หลายทาง
พันธุกรรมของ

500,000 วิเคราะหรหัส
พันธุกรรมที่
สามารถระบุ
ความหลาก 
หลายทาง
พันธุกรรมของ

500,000 วิเคราะหรหัส
พันธุกรรมที่
สามารถระบุ
ความหลาก 
หลายทาง
พันธุกรรมของ
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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 

วิจัยและอนุรักษ นกยูงไทย 
เพาะพันธุ
นกยูงไทยนอก
ถิ่นที่อยูอาศัย 

นกยูงไทย 
เพาะพันธุ
นกยูงไทยนอก
ถิ่นที่อยูอาศัย 

นกยูงไทย 
เพาะพันธุ
นกยูงไทยนอก
ถิ่นที่อยูอาศัย 

นกยูงไทย 
เพาะพันธุ
นกยูงไทยนอก
ถิ่นที่อยูอาศัย 

นกยูงไทย 
เพาะพันธุ
นกยูงไทยนอก
ถิ่นที่อยูอาศัย 

  รวม 3 โครงการ   470,000   500,000   500,000   1,300,000   1,500,000     

F2A6 1.นำขอมูลจาก
ฐานขอมูลความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมมาดำเนินการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อ
นำไปสูการศึกษา วจิัย 
การวางแผนอนุรักษ
พันธุกรรมใหสอดคลอง
กับพื้นที่วัตถปุระสงค
และเปาหมายของการ
อนุรักษและใชประโยชน
อยางยั่งยืน 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

                1,000,000 เพื่อนำขมมูล
จากการศึกษา
ตาง ๆ มาใชใน
การวางแผน
ปรับปรุงพันธุปู
พื้นเมืองเพื่อ
การอนุรักษ
และใช
ประโยชนดาน
อื่นๆ 

  

F2A6 2. แผนพัฒนาและดำรง
รักษาพันธุนกยูงไทยตาม
ธรรมชาติอยางยั่งยืน   

พื้นที่อนุรักษ
นกยูงไทย 
มหาวิทยาลัย
พะเยา 

310,000 จัดทำแผน 
พัฒนาและ
ดำรงรักษา
พันธุนกยูงไทย
ตามธรรม ชาติ
อยางยั่งยืน
สรางอาชีพ
และการใช
ประโยชนจาก
พืชอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และนกยูงไทย 

200,000 สรางอาชีพ
และการใช
ประโยชนจาก
พืชอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และนกยูงไทย 

200,000 สรางอาชีพ
และการใช
ประโยชนจาก
พืชอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และนกยูงไทย 

200,000 สรางอาชีพ
และการใช
ประโยชนจาก
พืชอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และนกยูงไทย 

200,000 สรางอาชีพ
และการใช
ประโยชนจาก
พืชอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และนกยูงไทย 

  

  รวม 2 โครงการ   310,000   200,000   200,000   200,000   1,200,000     

F3A8 1.ส่ือการเรียนการสอน/
การบริการวิชาการ/การ
เผยแพรและ
ประชาสัมพันธ 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

                300,000 เพื่อจัดทำส่ือ
การเรียนรู 
ประชาสัมพันธ
ใหคนในชุมชน
รับรูและ
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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 

ตระหนักถึง
ความสำคัญ
ของปูน้ำ
พื้นเมือง 

F3A8 2. ผูกเร่ืองเลาสราง
เร่ืองราวความเปนอัต
ลักษณชุมชนต.ศรีถอยอ.
แมใจจ.พะเยา 

ต.ศรีถอย อ.แมใจ 
จ.พะเยา 

220,000 เพื่อเชื่อมโยง
ผลการ
สำรวจอัต
ลักษณชุมชน
เขากับการ
สรางเร่ืองราว
และเร่ืองเลา
ใหกับชุมชนไว
ใชในการทำ
ประชาสัมพันธ    
เพื่อฝกอบรม
และผลิตนัก
อนุรักษผาน
การเลาเร่ืองอัต
ลักษณชุมชน 

                  

F3A8 3. ผูกเร่ืองเลา สราง
เร่ืองราว ความเปนอัต
ลักษณชุมชน ต.บานถ้ำ 
อ.เมือง จ.พะเยา 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

230,000 เพื่อเชื่อมโยง
ผลการ
สำรวจอัต
ลักษณชุมชน
เขากับการ
สรางเร่ืองราว 
และเร่ืองเลา
ใหกับชุมชนไว
ใชในการทำ
ประชาสัมพันธ  
เพื่อฝกอบรม
และผลิตนัก
อนุรักษผาน
การเลาเร่ืองอัต
ลักษณชุมชน 

                  

F3A8 4. การปองกันไฟปาใน ปาไมของ 400,000 การหยุดยั้งการ 500,000 การหยุดยั้ง 300,000 การหยุดยั้งการ 300,000 การหยุดยั้ง 300,000 การหยุดยั้งการ   



หนา 594                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

พื้นที่อนุรักษของนกยูง
ไทย มหาวิทยาลัย
พะเยา 

มหาวิทยาลัย
พะเยา 

เกิดไฟปา และ
หมอกควัน  
การศึกษา
ภาวะการ
เปล่ียนแปลง
ของสภาพปา
สรางอาชีพดวย
การเพาะเหด็
เผาะ มีแหลง
น้ำสำรอง 

การเกิดไฟปา 
และหมอก
ควัน  
การศึกษา
ภาวะการ
เปล่ียนแปลง
ของสภาพปา
สรางอาชีพ
ดวยการเพาะ
เห็ดเผาะ มี
แหลงน้ำ
สำรอง 

เกิดไฟปา และ
หมอกควัน  
การศึกษา
ภาวะการ
เปล่ียนแปลง
ของสภาพปา
สรางอาชีพดวย
การเพาะเหด็
เผาะ มีแหลง
น้ำสำรอง 

การเกิดไฟปา 
และหมอก
ควัน  
การศึกษา
ภาวะการ
เปล่ียนแปลง
ของสภาพปา
สรางอาชีพ
ดวยการเพาะ
เห็ดเผาะ มี
แหลงน้ำ
สำรอง 

เกิดไฟปา และ
หมอกควัน  
การศึกษา
ภาวะการ
เปล่ียนแปลง
ของสภาพปา
สรางอาชีพ
ดวยการเพาะ
เห็ดเผาะ มี
แหลงน้ำสำรอง 

F3A8 5.นกยูงไทย พื้นที่อนุรักษ
นกยูงไทย 
มหาวิทยาลัย
พะเยา 

ไมใชงบประ
มาณ 

ยกระดับ
ฐานความรู
เร่ืองการ
อนุรักษนกยูง
ไทย และความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
ประชาชน 
นิสิต นักเรียน
ตระหนักใน
ความสำคัญ
และคุณคา
ทรัพยากร
นกยูงไทยใน
ทองถิ่น 
ประชาชนมี
อาชีพ มีรายได 
และมีความสุข 
เพิ่มพื้นที่การ
อนุรักษ
ทรัพยากร
นกยูงไทย 

                  

F3A8 6. การหาปริมาณยาฆา
แมลงกลุมคารบาเมต 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ

            300,000 1. เพื่อตรวจ 
นำขอมูลจาก

200,000 1. เพื่อตรวจ 
นำขอมูลจาก
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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 

ออรกาโนคลอรีน ออร
กาโนฟอสเฟต และไพรี
ทรอยดที่ตกคางในผ้ึง
โพรงไทย 
(ApisceranaFabricius, 
1758) และน้ำผ้ึงโดยใช
เทคนิคโครมาโทกราฟ 

แวน อ.เชียงคำ กลุมผูวิจัย
เกี่ยวกบั
ปริมาณยาฆา
แมลงกลุมตาง 
ๆ ที่ตกคางใน
ผ้ึงโพรงและ
น้ำผ้ึงโพรงใน
เขตจังหวัด
พะเยามา
ถายทอดให
เกษตรกรผู
เล้ียงผ้ึงและ
ประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ 
2. เพื่อ
ประกอบการ
ตัดสินใจการ
ในการลด  
และเลิกใชยา
ฆาแมลงใน
อนาคต. 
เสริมสรางและ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ของชุมชนใน
การเรียนรูและ
ปรับใช
นวัตกรรมจาก
ทุนทรัพยากร
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของผ้ึงพื้นถิ่น
และการ
จัดการเล้ียงผ้ึง
แบบไมยายถิ่น 

กลุมผูวิจัย
เกี่ยวกบั
ปริมาณยาฆา
แมลงกลุมตาง 
ๆ ที่ตกคางใน
ผ้ึงโพรงและ
น้ำผ้ึงโพรงใน
เขตจังหวัด
พะเยามา
ถายทอดให2. 
เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 3. 
เพื่อตรวจ นำ
ขอมูลจากกลุม
ผูวิจัยเกีย่วกับ
ปริมาณยาฆา
แมลงกลุมตาง 
ๆ ที่ตกคางใน
ผ้ึงโพรงและ
น้ำผ้ึงโพรงใน
เขตจังหวัด
พะเยามา
ถายทอดให
เกษตรกรผู
เล้ียงผ้ึงและ
ประชาชน
ทั่วไปที่สนใจ 
เพื่อ
ประกอบการ
ตัดสินใจการใน
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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 

เพื่อนำไปสู
การยกระดับ
รายไดและการ
มีสวนรวมใน
การอนุรักษ
และบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

การลด  และ
เลิกใชยาฆา
แมลงใน
อนาคต. 
เสริมสรางและ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ของชุมชนใน
การเรียนรูและ
ปรับใช
นวัตกรรมจาก
ทุนทรัพยากร
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของผ้ึงพื้นถิ่น
และการจัดการ
เล้ียงผ้ึงแบบไม
ยายถิ่น เพื่อ
นำไปสูการ
ยกระดับรายได
และการมีสวน
รวมในการ
อนุรักษและ
บริหารจัดการ
ทรัพยากร
อยางยั่งยืน 

F3A8 7. รูปแบบการสราง
จิตสำนึกในการอนุรักษ
ผ้ึงของเครือขายผูเล้ียง
ผ้ึงในจังหวัดพะเยา 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

223,000 1.เพื่อศึกษา
กระบวนการพั
ฒนาเครือขาย
ผูเล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 
2.เพื่อศึกษา
ระดับจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ

300,000 1.เพื่อศึกษา
กระบวนการพั
ฒนาเครือขาย
ผูเล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 
2.เพื่อศึกษา
ระดับจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ

300,000 1.เพื่อศึกษา
กระบวนการพั
ฒนาเครือขาย
ผูเล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 
2.เพื่อศึกษา
ระดับจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ

200,000 1.เพื่อศึกษา
กระบวนการพั
ฒนาเครือขาย
ผูเล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 
2.เพื่อศึกษา
ระดับจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ

200,000 1.เพื่อศึกษา
กระบวนการพั
ฒนาเครือขาย
ผูเล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 
2.เพื่อศึกษา
ระดับจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
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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 

เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา  
3.เพื่อศึกษา
กระบวนการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 
4.เพื่อศึกษา
การกำหนด
รูปแบบการ
ปลูกจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 

เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา  
3.เพื่อศึกษา
กระบวนการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 
4.เพื่อศึกษา
การกำหนด
รูปแบบการ
ปลูกจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 

เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา  
3.เพื่อศึกษา
กระบวนการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 
4.เพื่อศึกษา
การกำหนด
รูปแบบการ
ปลูกจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 

เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา  
3.เพื่อศึกษา
กระบวนการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 
4.เพื่อศึกษา
การกำหนด
รูปแบบการ
ปลูกจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 

เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา  
3.เพื่อศึกษา
กระบวนการ
สรางจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 
4.เพื่อศึกษา
การกำหนด
รูปแบบการ
ปลูกจิตสำนึก
ในการอนุรักษ
ผ้ึงของ
เครือขายผู
เล้ียงผ้ึงใน
จังหวัดพะเยา 

F3A8 8.โครงการถายทอดองค
ความรูและปลูกฝง
จิตสำนึกชุมชนตอการ
อนุรักษและใชประโยชน
จากผ้ึงพื้นถิ่น และการ
เล้ียงผ้ึงโพรงไทยอยาง
ยั่งยืน 

ต.แมกา อ.เมืองต.
จุน อ.จุนต.น้ำ
แวน อ.เชียงคำ 

        300,000 1. วางแผน
พัฒนาระยะส้ัน
และระยะยาว
ในการสงเสริม
ประชาชนใน
พื้นที่ใหไดรับ
การถายทอด
องคความรู 
และสราง
อาชีพเสริมใน
ระดับครัวเรือน
และชุมชน 2. 
ถายทอดและ
ใหความรูยุวชน 
เยาวชน และ
ประชาชน

600,000 1. วางแผน
พัฒนาระยะ
ส้ันและระยะ
ยาวในการ
สงเสริม
ประชาชนใน
พื้นที่ใหไดรับ
การถายทอด
องคความรู 
และสราง
อาชีพเสริมใน
ระดับ
ครัวเรือนและ
ชุมชน 2. 
ถายทอดและ
ใหความรู

600,000 1. วางแผน
พัฒนาระยะส้ัน
และระยะยาว
ในการสงเสริม
ประชาชนใน
พื้นที่ใหไดรับ
การถายทอด
องคความรู 
และสราง
อาชีพเสริมใน
ระดับครัวเรือน
และชุมชน 2. 
ถายทอดและ
ใหความรู
ยุวชน เยาวชน 
และประชาชน
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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 

ทั่วไป ดาน
ประวัติทาง
ธรรมชาติวิทยา
ของแมลง
สำคัญทาง
เศรษฐกิจ พืช
อาหาร การ
อนุรักษ และ
การใช
ประโยชน
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ ใน
ชุมชน ทองถิ่น 
3. อบรม
เกษตรกรและ
ผูนำชุมชน ให
เปนผูนำการ
ถายทอดองค
ความรูในระดับ
ชุมชนทองถิ่น   

ยุวชน เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป ดาน
ประวัติทาง
ธรรมชาติ
วิทยาของ
แมลงสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ 
พืชอาหาร 
การอนุรักษ 
และการใช
ประโยชน
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ ใน
ชุมชน ทองถิ่น 
3. อบรม
เกษตรกรและ
ผูนำชุมชน ให
เปนผูนำการ
ถายทอดองค
ความรูใน
ระดับชุมชน
ทองถิ่น   

ทั่วไป ดาน
ประวัติทาง
ธรรมชาติวิทยา
ของแมลง
สำคัญทาง
เศรษฐกิจ พืช
อาหาร การ
อนุรักษ และ
การใช
ประโยชน
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ ใน
ชุมชน ทองถิ่น 
3. อบรม
เกษตรกรและ
ผูนำชุมชน ให
เปนผูนำการ
ถายทอดองค
ความรูในระดับ
ชุมชนทองถิ่น   

F3A8 9.การพัฒนาชุมชนบาน
ถ้ำใหเปนชุมชนแหงการ
เรียนรูปูน้ำจืดพื้นเมือง 

ต.บานถ้ำ อ.ดอก
คำใต จ.พะเยา 

540,000 1. เพื่อจัด
แสดงขอมูล
ประวัติทาง
ชีววิทยาของปู
น้ำจืดพื้นเมือง 
ต.บานถ้ำ อ.
ดอกคำใต จ.
พะเยา2. เพื่อ
รวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับ
ปูน้ำจืด

726,000 1. เพื่อจัด
แสดงขอมูล
ประวัติทาง
ชีววิทยาของปู
น้ำจืดพื้นเมือง 
ต.บานถ้ำ อ.
ดอกคำใต จ.
พะเยา2. เพื่อ
รวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับ
ปูน้ำจืด

726,000 1. เพื่อจัด
แสดงขอมูล
ประวัติทาง
ชีววิทยาของปู
น้ำจืดพื้นเมือง 
ต.บานถ้ำ อ.
ดอกคำใต จ.
พะเยา2. เพื่อ
รวบรวมภูมิ
ปญญาทองถิ่น
ที่เกี่ยวของกับ
ปูน้ำจืด
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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 

พื้นเมืองตาม
วิถีชุมชน
จังหวัดพะเยา 
3. เพื่อ
ถายทอดองค
ความรู สราง
ความเขาใจ 
ปลูกฝง
จิตสำนึกชุมชน 
ในการอนุรักษ
และใช
ประโยชนจาก
ปูน้ำจืด
พื้นเมือง 
4. เพื่อเปนเวที
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมการ
รับประทานปู
น้ำจืดพื้นเมือง
กับวิถีชวีิตของ
คนในชุมชน5. 
เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการ
เกี่ยวกบัปูน้ำ
จืดพื้นเมือง
ของจังหวัด
พะเยา 
6. เพื่อจัด
แสดงสินคา
และผลิตภัณฑ
เกี่ยวกบัปูน้ำ
จืดพื้นเมือง
ของจังหวัด
พะเยา 
7. เพื่อเปนเวที

พื้นเมืองตาม
วิถีชุมชน
จังหวัดพะเยา 
3. เพื่อ
ถายทอดองค
ความรู สราง
ความเขาใจ 
ปลูกฝง
จิตสำนึก
ชุมชน ในการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
ปูน้ำจืด
พื้นเมือง4. 
เพื่อเปนเวทีจัด
กิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมการ
รับประทานปู
น้ำจืดพื้นเมือง
กับวิถีชวีิตของ
คนในชุมชน5. 
เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการ
เกี่ยวกบัปูน้ำ
จืดพื้นเมือง
ของจังหวัด
พะเยา 
6. เพื่อจัด
แสดงสินคา
และผลิตภัณฑ
เกี่ยวกบัปูน้ำ
จืดพื้นเมือง
ของจังหวัด
พะเยา 
7. เพื่อเปนเวที

พื้นเมืองตาม
วิถีชุมชน
จังหวัดพะเยา 
3. เพื่อ
ถายทอดองค
ความรู สราง
ความเขาใจ 
ปลูกฝง
จิตสำนึกชุมชน 
ในการอนุรักษ
และใช
ประโยชนจาก
ปูน้ำจืด
พื้นเมือง 
4. เพื่อเปนเวที
จัดกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมการ
รับประทานปู
น้ำจืดพื้นเมือง
กับวิถีชวีิตของ
คนในชุมชน5. 
เพื่อจัดแสดง
นิทรรศการ
เกี่ยวกบัปูน้ำ
จืดพื้นเมือง
ของจังหวัด
พะเยา 
6. เพื่อจัด
แสดงสินคา
และผลิตภัณฑ
เกี่ยวกบัปูน้ำ
จืดพื้นเมือง
ของจังหวัด
พะเยา 
7. เพื่อเปนเวที



หนา 600                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ.-มพ. 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 

จัดกิจกรรม
เพื่อ
แลกเปล่ียน
ประสบการณ
ของคนใน
ชุมชนทั้งใน
ละแวก
ใกลเคียงและ
ชุมชนที่อยู
หางไกล 

จัดกิจกรรม
เพื่อ
แลกเปล่ียน
ประสบการณ
ของคนใน
ชุมชนทั้งใน
ละแวก
ใกลเคียงและ
ชุมชนที่อยู
หางไกล 

จัดกิจกรรม
เพื่อ
แลกเปล่ียน
ประสบการณ
ของคนใน
ชุมชนทั้งใน
ละแวก
ใกลเคียงและ
ชุมชนที่อยู
หางไกล 

F3A8 10. การสรางจิตสำนึก
แหงการอนุรักษนกยูง
ไทย 

ชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัย
พะเยาพื้นที่
อนุรักษนกยูงไทย 
จังหวัดพะเยา 
โรงเรียนในจังหวัด
พะเยา 

315,000 คายเยาวชน
ไทยรักษนกยูง
ไทยสราง
จิตสำนึก
เครือขาย
ชุมชนอนุรักษ
นกยูงไทย
บูรณาการ
วิทยาศาสตร
และศิลปะ
ศาสตรสงเสริม
ความรวมมือ
ทางวัฒนธรรม
และมรดกภูมิ
ปญญา 

600,000 คายเยาวชน
ไทยรักษนกยูง

ไทยสราง
จิตสำนึก
เครือขาย

ชุมชนอนุรักษ
นกยูงไทย
บูรณาการ

วิทยาศาสตร
และศิลปะ

ศาสตรสงเสริม
ความรวมมือ
ทางวัฒนธรรม
และมรดกภูมิ

ปญญา 

600,000 คายเยาวชน
ไทยรักษนกยูง

ไทยสราง
จิตสำนึก
เครือขาย

ชุมชนอนุรักษ
นกยูงไทย
บูรณาการ

วิทยาศาสตร
และศิลปะ

ศาสตรสงเสริม
ความรวมมือ
ทางวัฒนธรรม
และมรดกภูมิ

ปญญา 

600,000 คายเยาวชน
ไทยรักษนกยูง

ไทยสราง
จิตสำนึก
เครือขาย

ชุมชนอนุรักษ
นกยูงไทย
บูรณาการ

วิทยาศาสตร
และศิลปะ

ศาสตรสงเสริม
ความรวมมือ
ทางวัฒนธรรม
และมรดกภูมิ

ปญญา 

600,000 คายเยาวชน
ไทยรักษนกยูง

ไทยสราง
จิตสำนึก
เครือขาย

ชุมชนอนุรักษ
นกยูงไทย
บูรณาการ

วิทยาศาสตร
และศิลปะ

ศาสตรสงเสริม
ความรวมมือ
ทางวัฒนธรรม
และมรดกภูมิ

ปญญา 

  

F3A8 11  โครงการ พัฒนา
เครือขายและการ
ประสานงานการ
ดำเนินงานโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนืองมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

อ.เมือง จ.พะเยา 600,000 117 ไรพื้นที่
ปกปกษ
ทรัพยากร 
มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัด
พะเยา 2.
องคกร
ปกครองสวน
ทั้งถิ่นทั้ง 70 
แหงของ
จังหวัดพะเยา 

600,000 117 ไรพื้นที่
ปกปกษ
ทรัพยากร 
มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัด
พะเยา 2.
องคกร
ปกครองสวน
ทั้งถิ่นทั้ง 70 
แหงของ
จังหวัดพะเยา 

600,000 117 ไรพื้นที่
ปกปกษ
ทรัพยากร 
มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัด
พะเยา 2.
องคกร
ปกครองสวน
ทั้งถิ่นทั้ง 70 
แหงของ
จังหวัดพะเยา 

600,000 117 ไรพื้นที่
ปกปกษ
ทรัพยากร 
มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัด
พะเยา 2.
องคกร
ปกครองสวน
ทั้งถิ่นทั้ง 70 
แหงของ
จังหวัดพะเยา 

600,000 117 ไรพื้นที่
ปกปกษ
ทรัพยากร 
มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัด
พะเยา 2.
องคกร
ปกครองสวน
ทั้งถิ่นทั้ง 70 
แหงของ
จังหวัดพะเยา 
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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   12. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ.  

 หนวยงานที่เปน
เจาภาพรวมจัดงาน
กับ อพ.สธ.  

 งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย  

       งานประชุม
วิชาการและ
นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย 

  

  รวม 12 โครงการ   2,528,000   2,726,000   2,826,000   2,600,000   2,800,000     

  รวม 7 กิจกรรม 
67 โครงการ 

  11,992,400   14,666,000   8,116,000   6,800,000   8,100,000     

 
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 


