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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงฯ 

การรวบรวมพันธ์ุกล้วย 
กล้วยไม้ ขิงข่า ไผ่ และ
บัว 

ü   400,000 249,130 มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เน้นการรวบรวม
พรรณพืช 5 กลุ่ม 
ได้แก่ ไผ่ ขิง-ข่า กล้วย 
กล้วยไม้ และบัว 
3. เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาพรรณพืชเขต
ร้อน และน าไปพัฒนา
ในด้านอื่นๆ ให้เกิด
ประโยชน์  

มีการปรับพ้ืนที่จ านวน 31 ไร่ 
แบ่งเป็นพ้ืนที่จัดแสดง ดังน้ี 
• สวนพรรณไม้กลุ่มกล้วย  พ้ืนที่
ประมาณ 3.9 ไร่ (ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดซื้อพรรณไม้) 
• สวนพรรณไม้กลุ่มกล้วยไม้  พ้ืนที่
ประมาณ 5 ไร่ ได้ท าการสะสม
พรรณไม้ดังน้ี 
1. กล้วยไม้มอคคาน่า จ านวน 250 
ต้น 
• สวนพรรณไม้กลุ่มขิง-ข่า  พ้ืนที่
ประมาณ 4.1 ไร่ (ยังไม่ได้
ด าเนินการจัดซื้อพรรณไม้) 
• สวนพรรณไม้กลุ่มไผ่  พ้ืนที่
ประมาณ 3.2 ไร่ ได้ท าการสะสม
พรรณไม้ดังน้ี 
1. ไผ่ยักษ์ จ านวน 500 ต้น 
2. ไผ่ขาว จ านวน 10 ต้น 
3. ไผ่ล าเด่ียว จ านวน 10 ต้น 

ฝ่ายพ้ืนที่  
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

4. ไผ่ฟ้าหม่น จ านวน 10 ต้น 
• สวนพรรณไม้กลุ่มบัว  พ้ืนที่
ประมาณ 3 ไร่  ได้ท าการสะสม
พรรณไม้ดังน้ี 
1. บัว จ านวน 27 ต้น 25 สายพันธ์ุ 

2 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงฯ 

(การเพาะขยายพันธ์ุ
พืช) 
โดยวิธีเพาะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ 

ü   100,000 94,562 มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือรวบรวมเพาะ
ขยายพันธ์ุพืชที่
น่าสนใจ 

ได้ท าการคัดเลือกพันธ์ุพืชมาใช้ใน
การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ จ านวน 11 
ชนิด คือ เอื้องดิน เอื้องล าต่อ เอ้ือง
ตาเหิน เอ้ืองค า ฟ้ามุ่ย ว่านไหมนา 
พิงกุย หม้อข้าวหม้อแกงลิง กาบ
หอยแครง ม่วงเทพรัตน์ และ 
กุหลาบจิ๋ว ซึ่งได้ด าเนินการ
เพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือในห้องปฏิบัติการ 
4 ชนิด จ านวน 124 ขวด และมี
กล้วยไม้กะเรกะร่อน ท่ีสามารน า
ออกมาปลูกภายในโรงเรือนจ านวน
ทั้งหมด 2,758 ต้น 

ฝ่ายวิชาการ  
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงฯ 

  

3 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงฯ 

การเพาะขยายพันธ์ุไม้
ยืนต้นท้องถ่ิน 

ü    -   -  ไม่มีค่าใช้จ่าย 1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 

ด าเนินการผลิตไม้ยืนต้นได้ 18 
ชนิด จ านวน 67,608 ต้น  คือ 
กัลปพฤกษ์ ข้ีเหล็ก ง้ิวแดง จามจุรี 
ชัยพฤกษ์ ทองกวาว นนทรี ปีบขาว 
ประดู่แดง พิกุล พะยอม พยุง 

ฝ่ายเพาะ
ขยายพันธ์ุพืช  
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือขยายพันธ์ุไม้
ยืนต้นท้องถ่ินเพ่ือการ
อนุรักษ์และสนับสนุน
กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอกใน
เร่ืองการปลูกป่า 

มะฮอกกานี มะค่าโมง สักทอง หาง
นกยูงฝร่ัง เหลืองเชียงราย อินทนิล 

แม่ฟ้าหลวงฯ 

4 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงฯ 

การสร้าง 
สวนพฤกษศาสตร์ฯ 

ü   2,165,790 1,726,982 มหาวิทยาลัยแม่
ฟ้าหลวง 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสนองพระราช
ปณิธาน “ปลูกป่า 
สร้างคน” ของสมเด็จ
พระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี 
3. เพ่ือร่วมเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวใน

ได้ด าเนินการจัดสร้างสวนไปแล้ว
ทั้งสิ้น 8 สวน ดังน้ี  
1. สวนอุทยานไม้ดอก พ้ืนที่
ทั้งหมดรวม 20 ไร่  เป็นสวนที่
รวบรวมพรรณไม้ดอกนานาชนิดที่มี
ความสวยงามออกดอกบานสะพร่ัง
และส่งกลิ่นอบอวล ตามบทเพลง
อุทยานดอกไม้ ซึ่งประกอบไปด้วย
พรรณไม้ดอก 49 ชนิด ซึ่งเบื้องต้น
ได้ลงปลูกพรรณไม้ตามบทเพลง 6 
ชนิด ได้แก่ ราตรี ชงโค มณฑา 
สายหยุด สร้อยทอง และประดู่ 
นอกจากน้ันยังได้ด าเนินการปลูก
พรรณไม้นอกเหนือจากบทเพลงอีก 

ฝ่ายพ้ืนที่  
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โอกาสที่ทรงเจริญ
พระชนมายุ ครบ ๙๐  
พรรษา ในวันที่ ๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๐  
4. เพ่ือเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้ทาง
พฤกษศาสตร์และเป็น
แหล่งรวบรวมความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ ส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
5. เพ่ือเป็นสวน
พฤกษศาสตร์และ
แหล่งท่องเท่ียวของ
จังหวัดเชียงราย 

14 ชนิด เพ่ือเป็นสถานที่ท่องเท่ียว
และถ่ายรูปในวันพระราชทาน
ปริญญาบัตรของทุกๆปี 
2. สวนเบญจพฤกษ์  พ้ืนที่ทั้งหมด
รวม 31 ไร่ เป็นแหล่งรวบรวม
พรรณพืชเขตร้อน 5 ชนิด ที่มีความ
หลากหลายทางชนิดและการใช้
ประโยชน์ โดยมีการจัดแสดงพรรณ
ไม้แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ สวน
พรรณไม้กลุ่มกล้วย สวนพรรณไม้
กลุ่มกล้วยไม้ สวนพรรณไม้กลุ่มขิง-
ข่า สวนพรรณไม้กลุ่มบัว และสวน
พรรณไม้กลุ่มไผ่ ซึ่งได้ด าเนินการ
ปรับพ้ืนที่ปลูกต้นไผ่ยักษ์ จ านวน 
98 ต้น ในพ้ืนที่ 6 ไร่ และได้จัดซื้อ
บัว 25 สายพันธ์ุ 
3. สวนสน  พ้ืนที่ทั้งหมดรวม 50 
ไร่  ตามท่ีโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ได้ด าเนินงานตาม
ภารกิจในการจัดสร้างสวนเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียวให้กับพื้นที่เสื่อมโทรม 
และได้มีการจัดสร้างสวนสน เพ่ือให้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เป็นสถานที่ท่องเท่ียวและพักผ่อน
แก่ผู้เข้ามาเย่ียมชมสวน ซึ่งได้
ด าเนินการปรับพ้ืนที่เพ่ือปลูกต้นสน
สามใบ จ านวน 100 ต้น พร้อมทั้ง
ได้ด าเนินการปูหญ้าคลุมดินในพ้ืนที่ 
จ านวน 1,600 ตารางเมตร รวมทั้ง
งานพัฒนาเส้นทางและงานก่อสร้าง
บ่อน้ า 
4. สวนซากุระ  พ้ืนที่ทัง้หมดรวม 
300 ไร่  โครงการสวนซากุระ 
จัดสร้างข้ึนเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลอง
พระชนมายุครบ 5 รอบ และเพ่ือ
รวบรวมสายพันธ์ุซากุระจากนานา
ประเทศ  มีพ้ืนที่ทั้งหมด 300 ไร่ 
โดยปัจจุบันสามารถรวบรวมซากุระ
จ านวน 28 สายพันธ์ุ จ านวน 
4,621 ต้น โดยน ามาจัดแสดงใน
พ้ืนที่ 300 ไร่ จ านวน 2,400 ต้น 
และจัดเก็บในโรงเรือนจ านวน 
2,221 ต้น  ณ สวนพฤกษศาสตร์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
5. สวนพรรณไม้หายาก  พ้ืนที่
ทั้งหมดรวม 15 ไร่  รวบรวมและ
อนุรักษ์พืชหายากใกล้สูญพันธ์ุของ
ประเทศ และเป็นแหล่งให้ความรู้
ทางด้านพฤกษศาสตร์ โดยในปี 
2559 ได้ด าเนินการสะสมพรรณใน
กลุ่มไม้หายากภาค 3 ชนิด 7 ต้น 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
1. ก่วมภูคา จ านวน 3 ต้น  
2. เต่าร้างยักษ์ภูคา จ านวน 2 ต้น 
3. ชมพูภูคา จ านวน 2 ต้น  
6. สวนพรรณไม้น ้าและวัลยชาติ 
พ้ืนที่ทั้งหมดรวม 20 ไร่  ซึ่งได้
ด าเนินการเตรียมพ้ืนที่ส าหรับปลูก
ไม้เลื้อยในกลุ่มไม้เลื้อยเน้ืออ่อน ไม้
เลื้อยเน้ือแข็ง ไม้เลื้อยไทย ไม้เลื้อย
หายาก และไม้เลื้อยกินได้ และท า
การสะสมพรรณไม้จ านวน 27 ชนิด 
135 ต้น 
7. สวนวิวัฒนาการ  พ้ืนที่ทั้งหมด
รวม 33 ไร่  เป็นแหล่งเรียนรู้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อาณาจักรพืช โดยจัดแสดงพืชตาม
หลักอนุกรมวิธาน เร่ิมจากพืชที่มี
วิวัฒนาการล้าหลังไปสู่พืชที่มี
วิวัฒนาการก้าวหน้า ซึ่ง 
 ด าเนินการปลูกพืชไม่มีท่อ

ล าเลียงจ านวน 20 ชนิด รวม 
291 ต้น  

 ด าเนินการปลูกพรรณไม้ในส่วน
ของกลุ่มพืชที่มีดอก โดยจัดกลุ่ม
ตามล าดับตัวอักษรแรกของช่ือ
วงศ์ รวม 53 ชนิด จ านวน 512 
ต้น  

 ด าเนินการปลูกเฟิร์นและมอส 
ในบริเวณต่างๆ ของสวน
วิวัฒนาการ จ านวน 10 ชนิด 
756 ต้น 

8. สวนสมุนไพร แบ่งเป็นสวน
สมุนไพร 17 ไร่ จัดแสดงพืช
สมุนไพร จ านวน 342 ชนิด แบ่ง
ตามสรรพคุณยารักษาโรคและ
แปลงสาธิตส าหรับการปลูกพืช
สมุนไพรอินทรีย์บนพ้ืนที่ 22 ไร่ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โดยท าการปลูกพืชทั้งหมด 600 ต้น 
โดยส่วนใหญ่จะท าการปลูกไม้หัว 
เช่น ว่านชักมดลูก ว่านนางค า ไพล 
ขมิ้นชัน และ ข่า เป็นต้น 

  รวม...4...โครงการ          

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง
ฯ/ส่วนพัฒนา
นักศึกษา 

กิจกรรมปลูกป่าน้อง
ใหม่ (นักศึกษาปี 1) 

/    -   -  ไม่มีค่าใช้จ่าย 1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือสืบสานพระ
ราชปณิธานของ
สมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี ใน
การ “ปลูกป่า...สร้าง
คน” 

1. นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 
2559 จ านวนกว่า 4,000 คน ได้
เข้าร่วมกิจกรรมน้องใหม่ปลูกป่า 
เมื่อวันเสาร์ ท่ี 13 สิงหาคม 2559 
ซึ่งมีพรรณไม้จ านวน 4 ชนิด เพ่ือใช้
ในกิจกรรมปลูกป่าคร้ังน้ีคือ ต้น
มะค่าโมง ต้นยางนา ต้นสักทอง 
และต้นพะยอม  
 
2. กิจกรรมปลูกป่า  
โดยคณะผู้เข้าอบรม “หลักสูตรนัก
บริหารการทูต (นบท.) 

ส่วนพัฒนา
นักศึกษา 
ร่วมกับ 
โครงสวน
พฤกษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงฯ 
 
 
โดยส่วน
พัฒนา
ความสัมพันธ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3. เพ่ือสร้างจิตส านึก
ให้นักศึกษาปี 1 ได้มี
ความรักษ์และหวง
แหนทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

รุ่นที่ 8 ปี 2559”  จ านวน  
40 ท่าน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559 ที่ผ่านมา  ซึ่งได้ร่วมปลูก ต้น
ยางนา จ านวน 135 ต้น 

ระหว่าง
ประเทศ และ
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 

  รวม...1...โครงการ          

 


