
~ 1 ~ 
 

ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มพย.) 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 
พายัพ 

1. การเก็บและ

รวบรวมทรัพยากร

ต้นไม้หอมใน

วรรณคดีล้านนา ใน

พื้นที่มหาวิทยาลยั  

  5,000 - มหาวิทยาลัย

พายัพ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการ

อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อส ารวจ รวบรวมและศึกษา

พรรณไม้ดอกหอมที่ปรากฏใน

วรรณกรรมล้านนาที่เลือกศึกษา 

3. เพื่อศึกษาบทบาทพรรณไม้ดอก

หอมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา 

เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการ
ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรม
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในพื้นที ่
ที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงหรือ
สูญสิ้นจากการพัฒนา ซ่ึง
การเก็บและรวบรวมพันธุ์
พืชไม้หอมในวรรณคดี
ล้านนา โดยเก็บในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัด
เชียงใหม่ไม้ดอกหอม 
นับเป็นพรรณพืชที่มี
ความส าคัญ และเกี่ยวข้อง
กับวิถีชวีิตของคนไทยทุก
พื้นถิ่น มาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน กลิ่นหอมของ
ดอกไม้เป็นแรงบันดาลใจให้

ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เกิดงานสร้างสรรค์
หลากหลายประเภท อาทิ 
งานศิลปหัตถกรรมไทย เช่น 
ภาพวาด ภาพแกะสลัก 
ภาพปูนปั้น ก็ลว้นสะท้อน
อิทธิพลของไม้ดอกหอม
อย่างชัดเจน 

  2.รวบรวมและปลูก

ทรพัยากรต้นบุนนาค 

พันธุ์ไม้ประจ า

มหาวิทยาลัย ในพื้นที่

มหาวิทยาลัย 

  10,000 - มหาวิทยาลัย

พายัพ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการ
อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อรวบรวมและปลูกพันธุ์ ไม้
บุ น น า ค  พั น ธุ์ ไ ม้ ป ร ะ จ า
มหาวิทยาลัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัย
3. เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
พายัพ 
4.  เพื่ อ ให้การ ศึกษาและสร้ า ง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พื ชแก่ นั ก ศึกษา เย าวชน  และ
ประชาชน 

การปลูกรักษาต้นพันธุกรรม
พืชในแปลงปลูก การปลูก
รักษาต้นพืชมีชีวิตลกัษณะ
ป่าพันธกุรรมพืชมีแนวทาง
ด าเนินงานคือส ารวจสภาพ
พื้นที่และสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์
พืชงานปลูกพันธุกรรมพืช
และบันทึกผลการ
เจริญเติบโต โดย
มหาวิทยาลัยพายัพ 
มอบหมายให้ส านักวิจยัและ
บริการวิชาการและฝ่าย
อาคารสถานที่ได้ท าการ
เพาะปลูกกล้าต้นบุนนาค 
เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 200 ต้น 

ส านักวิจยัและบริการ
วิชาการ 

 

  รวม  2  โครงการ   15,000 -      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
 มหาวิทยาลัย

พายัพ 

ศึกษาฤทธ์ทาง

ชีวภาพของต้น

บุนนาค พันธุ์ไม้

ประจ ามหาวิทยาลัย 

ในพื้นที่มหาวิทยาลยั 

  100,000 - มหาวิทยาลัย

พายัพ 

ยื่นขออนุสิทธิบัตร กิจกรรมที่ด าเนินการ
ศึกษาศึกษาฤทธ์ทาง
ชีวภาพของต้นบุนนาค 
พันธุ์ไม้ประจ า
มหาวิทยาลัย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุ
กัญญา เขยีวสะอาด ได้
ท าการศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมี ฤทธ์ต้านอนุมูล
อิสระและฤทธ์ทางชีวภาพ
ของต้นบุนนาค โดยน า
ดอกบุนนาค ใบบุนนาค 
และเปลือกของต้นบุนนาค 
มาหาค่าทางด้านชีววิทยา 
ชีวเคมี และศึกษาดา้น
โภชนาการ องค์ประกอบ
ของสารส าคัญใน
พันธุกรรมพืช ไมว่่าจะเป็น
รงควัตถุ กลิ่น ตลอดจน
สารด้านเภสัชวิทยา สารที่
มีฤทธิ์ต่าง ๆ ของ

ส านักวิจยัและบริการ

วิชาการ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พันธุกรรมพืชเป้าหมายได้
ท าการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง
ทุกปี โดยเร่ิมประเมินใน
สภาพธรรมชาติ  แปลง
ทดลอง ในด้านสัณฐาน
วิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา 
การปลูกเลี้ยง การเขต
กรรม ส าหรับใน
ห้องปฏิบัติการมีการศึกษา
ด้านโภชนาการ 
องค์ประกอบ รงควัตถุ 
กลิ่น การใช้ประโยชน์ใน
ด้านอื่น ๆ เพื่อศึกษา
คุณสมบัติ คุณภาพ ใน
ทรัพยากรต่าง ๆ โดยการ
ด าเนินการในกิจกรรมนี้
เป้าหมายเพือ่การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรทั้งสามฐาน
ทรัพยากร ได้แก่ 
ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชวีภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา มีการวางแผน
และด าเนินการวิจัย
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ศักยภาพของทรัพยากร
ต่าง ๆ ในด้านพืชน าไปสู่
การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ สายพันธุจ์ุลินทรีย์ 
ตามแนวพระราชด าริ และ
มีแนวทางน าไปสู่การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน  โดยม ี
อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา 
ประสานงาน ร่วมมอื 
ส่งเสริม และท าหน้าที่เป็น
แกนกลางในการ
ด าเนินงานด้านวิชาการ
และการวิจัย ร่วมกบั
หน่วยงานที่รว่มสนอง
พระราชด าริ เช่น 
มหาวิทยาลัยตา่ง ๆ กรม
วิชาการเกษตร กรม
ประมง กรมป่าไม้ ศูนย์
พันธุวิศวกรรม 

 มหาวิทยาลัย

พายัพ 

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ของต้นบุนนาค พันธุ์

ไม้ประจ า

มหาวิทยาลัย ในพื้นที่

  100,000 50,000 มหาวิทยาลัย

พายัพ 

เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของต้นบุนนาค 

พันธุ์ไม้ประจ าหาวิทยาลยั ในพื้นที่

มหาวิทยาลัย 

สารสกัดดอกบุนนาคมีสาร
ต้านออกซิเดชันและ
สมบัติในการก าจัดอนุมูล
อิสระจึงน ามาใช้เป็น
ส่วนผสมในการพัฒนา

ส านักวิจยัและบริการ

วิชาการ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มหาวิทยาลัย (กัมมี่

เยลลี่บุนนาค) 

ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่
บุนนาค ดังกล่าว มี
คุณภาพตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและได้
เลขจดแจ้งจาก
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ จึงสามารถน า
ออกจ าหน่ายในท้องตลาด
ให้แก่ผู้บริโภคได้ตาม
กฎหมาย  
มีสารต้านออกซิเดชันและ
สารก าจัดอนุมูลอิสระ 

  รวม 2 โครงการ   200,000 50,000      

 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ด าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
พายัพ 

การจัดท าเวบ็ไซต์ 

อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย

  5,000 - มหาวิทยาลัย ได้ระบบฐานข้อมูลคุณสมบัติทาง

ชีวภาพของต้นบุนนาคพันธุ์ไม้ประจ า

มหาวิทยาลัยพายัพ
ด าเนินการจัดท าเวบ็ไซต์ 

ส านักวิจยัและบริการ  
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงานตาม
แผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พายัพ  พายัพ มหาวิทยาลัย อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย
พายัพ โดยจัดท า 
Link banner “โครงการ
อนุรักษ์พันธุก์รรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ” 
ไว้หน้าเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยพายัพ 

วิชาการ 

  รวม  1 โครงการ   5,000 -      
 


