
หนา 686                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
 

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

สนองพระราชดำริโดย   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

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. โครงการยอยที ่2 
ของโครงการที่ 1 การ
รวบรวมขอมูลภูมิปญญา
และการใชประโยชน
จากมะหวด (ผศ.สมบัติ  
อัปมระกา) 

พื้นที่รวมสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ปกปก
ในจังหวัด
มหาสารคาม 

    700,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อทำการ
สำรวจ เกบ็
รวบรวมขอมูล
องคความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
การใช
ประโยชนจาก
มะหวดใน
พื้นที่ปา
สาธารณะโคก
ดงเค็ง อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพื่อ
เผยแพรขอมูล
ภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
การใช
ประโยชนจาก
มะหวด 

700,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อทำการ
สำรวจ เกบ็
รวบรวมขอมูล
องคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และการใช
ประโยชนจาก
มะหวดในพื้นที่
ปาสาธารณะ
โคกดงเค็ง 
อำเภอนาดูน 
จังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพื่อเผยแพร
ขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และการใช
ประโยชนจาก
มะหวด 

700,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อทำการ
สำรวจ เกบ็
รวบรวมขอมูล
องคความรู 
ภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
การใช
ประโยชนจาก
มะหวดใน
พื้นที่ปา
สาธารณะโคก
ดงเค็ง อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพื่อ
เผยแพรขอมูล
ภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
การใช
ประโยชนจาก
มะหวด 

700,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อทำการ
สำรวจ เกบ็
รวบรวมขอมูล
องคความรู ภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และการใช
ประโยชนจาก
มะหวดในพื้นที่
ปาสาธารณะ
โคกดงเค็ง 
อำเภอนาดูน 
จังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพื่อเผยแพร
ขอมูลภูมิ
ปญญาทองถิ่น
และการใช
ประโยชนจาก
มะหวด 

 

F1A1 2.โครงการยอยที่ 3 ของ
โครงการที่ 1 ความ

พื้นที่รวมสนอง
พระราชดำริ

1,100,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ

1,500,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
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กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

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

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

หลากหลายทาง
พันธุกรรมของมะหวด 
Lepisanthes 
rubiginosa (Roxb.) 
Leenh ในประเทศไทย 
(ผศ.ดร.ชฎาพร เสนา
คุณ)  

โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ปกปก
ในจังหวัด
มหาสารคาม 

โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
เพื่อศึกษา
จำนวน
โครโมโซม 
รูปราง และ
ลักษณะของ
โครโมโซมใน
เซลลกำเนิดไม
โครสปอรและ
เซลลรางกาย
ของมะหวด3. 
เพื่อพัฒนา
เคร่ืองหมายไม
โครแซทเทิล
ไลทในมะหาด 

โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
เพื่อศึกษา
ความ
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
ของมะหาด
โดยใช
เคร่ืองหมาย
นิวเคลียและ
คลอโรพลาสดี
เอ็นเอ3. เพื่อ
ศึกษา
โครงสรางทาง
พันธุกรรมของ
มะหาดโดยใช
เคร่ืองหมายไม
โครแซทเทิล
ไลท 

F1A1 3.แผนโครงการ
การศึกษาศักยภาพการ
ปลูกและการนำไปใช
ประโยชนเพื่อสุขภาพ
ของมะหวดในพื้นที่
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ อ.นาดูน 
จ. มหาสารคาม (ศ.ศิริ
ธร  ศิริอมรพรรณ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด

0 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) เกิด
องคความรูใหม
เกี่ยวกบั
ศักยภาพการ

                 



หนา 688                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

ปลูกและการ
นำไปใช
ประโยชนเพื่อ
สุขภาพของ
มะหวด2. เกิด
องคความรูใหม
เกี่ยวกบั
ศักยภาพการ
ปลูกและการ
นำไปใช
ประโยชนเพื่อ
สุขภาพของ
มะหวด3. เกิด
การเผยแพร
ขอมูลและ
ผลงานตีพิมพ
ในวารสาร
นานาชาติที่
เปนที่ยอมรับ
ในระดับสากล 

F1A1 3.1.โครงการยอยที่ 1 
ของโครงการที่ 5 
การศึกษาสายพันธุและ
สภาวะการปลูกมะหวด
ที่เหมาะสมในพื้นที่
โครงการอนุรักษ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม (นายถวิล 
ชนะบุญ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

965,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2.
เพื่อศึกษา
คัดเลือก
มะหวดสาย
พันธุดีในพื้นที่
อำเภอนาดูน 
อำเภอวาป
ปทุม และ   
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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 

อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพื่อศึกษา
สภาวะการ
ปลูกมะหวดที่
เหมาะสมและ
การขยายพันธุ 
จัดทำแปลง
แหลงตนพันธุดี
ในพื้นที่สถานี
ปฏิบัติการนา
ดูน 
สถาบันวิจยั
วลัยรุกขเวช 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
3 เพื่อจัดทำ
แปลงรวบรวม
และถายทอด
เทคโนโลยีการ
ปลูกและ
ขยายพันธุ
มะหวดสาย
พันธุดีเพื่อการ
อนุรักษและใช
ประโยชนเชิง
พาณิชยใน
พื้นที่โครงการ
อนุรักษ
โครงการ
อนุรักษ 4.เพื่อ
สรางเครือขาย
เกษตรกรผู



หนา 690                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

ปลูกมะหวด
เพื่อเชิง
พาณิชยใน
พื้นที่อำเภอนา
ดูน อำเภอวาป
ปทุม และ
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

F1A1 4.โครงการยอยที่ 2 ของ
โครงการที่ 5 การ
ประเมินความเปนพิษ
เฉียบพลันและกึ่งเร้ือรัง
ของสารสกัดมะหวดใน
สัตวทดลอง (ผศ.ดร.ธีร
พร กทิศาสตร) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

980,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
ประเมินความ
เปนพิษฉียบพ
ลันและกึ่ง
เร้ือรังของสาร
สกัดมะหวดใน
สัตวทดลอง 

                 

 F1A1  5.โครงการยอยที่ 3 ของ
โครงการที่ 5 การศึกษา
ฤทธิ์ตานเบาหวานของ
สารสกัดมะหวดใน
สัตวทดลอง (ผศ.ดร.ธีร
พร กทิศาสตร) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด

980,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
เพื่อศึกษาฤทธิ์
ตานเบาหวาน
ของสารสกัด
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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 

มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

มะหวดใน
สัตวทดลอง 

 F1A1  6.โครงการยอยที่ 4 ของ
โครงการที่ 5 การศึกษา
ปริมาณสารแคโรที
นอยดในมะหวดสาย
พันธุตางๆและความคง
ตัวตอการแปรรูปเพื่อ
ศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อ
สุขภาพ  (ศ.ศิริธร  ศิริ
อมรพรรณ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

950,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
เพื่อศึกษา
ปริมาณของ
สารแคโรที
นอยดใน
มะหวดสาย
พันธุตางๆ 3. 
ศึกษาความคง
ตัวระหวางการ
แปรรูปของ
สารแคโรที
นอยดใน
มะหวดใน
กระบวนการ
แปรรูปแบบ
พาสเจอรไรเซ
ชัน สเตอรไรเซ
ชัน และการ
อบแหง 4.
พัฒนาสูตร
ผลิตภัณฑ
ตนแบบ 2 
ผลิตภัณฑ 
ไดแก 
เคร่ืองด่ืม

                 



หนา 692                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

มะหวดแบบ
พรอมด่ืม และ
ผงมะหวดแบบ
ชงละลาย 

 F1A1  7.โครงการสำรวจการใช
ประโยชนของปาชุมชน
โดยรอบพื้นทีอ่นุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ จังหวัด
มหาสารคาม สนอง
พระราชดำริโดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปานาสี
นวล มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.นาสีนวล 
อ.กันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม รัศมีจาก
ปานาสีนวล 50 
กิโลเมตร (ผศ.สุวิช ถิระ
โคตร) 

พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนองพระราชดำริ
โดยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปา
นาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.
นาสีนวล อ.กันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

    400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2.  
เพื่อการสำรวจ
ปาชุมชน และ
การใช
ประโยชน
โดยทั่วไปของ
ประชาชน
บริเวณ
ใกลเคียงปา
ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย

500,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2.  
เพื่อการสำรวจ
ปาชุมชน และ
การใช
ประโยชน
โดยทั่วไปของ
ประชาชน
บริเวณ
ใกลเคียงปา
ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2.  
เพื่อการสำรวจ
ปาชุมชน และ
การใช
ประโยชน
โดยทั่วไปของ
ประชาชน
บริเวณ
ใกลเคียงปา
ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย

700,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2.  
เพื่อการสำรวจ
ปาชุมชน และ
การใช
ประโยชน
โดยทั่วไปของ
ประชาชน
บริเวณ
ใกลเคียงปา
ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
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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 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 
รัศมีจากปานา
สีนวล 20 
กิโลเมตร 

ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 
รัศมีจากปานา
สีนวล 30 
กิโลเมตร 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 
รัศมีจากปานา
สีนวล 40 
กิโลเมตร 

ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 
รัศมีจากปานา
สีนวล 50 
กิโลเมตร 

F1A1 8.โครงการบูรณาการ
การศึกษาความ
หลากหลายทางชวีภาพ
และการติดตามการ
เปล่ียนแปลงความหลาก
ชนิดของเห็ดรับประทาน
ได เห็ดเปนยาและเห็ด
พิษในพื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ (อพ.สธ.) นาสีนวล 
จังหวัดมหาสารคามและ
การจำแนกชนิดของเห็ด
ตามภูมิปญญาทองถิ่น
และเทคโนโลยี
แอปพลิเคชั่นบน
โทรศัพทมือถือ ทดสอบ
คุณสมบัติสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ ตรวจสอบ
สารพิษเบื้องตนและการ
จัดการขอมูลดวยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร
เพื่อใชประโยชนอยาง

1. พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) นาสีน
วน จังหวัด
มหาสารคาม 

770,000 1)  เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  2) 
ศึกษาและ
สำรวจรวบรวม
ขอมูลเห็ด
รับประทานได 
เห็ดเปนยาและ
เห็ดพิษในพื้นที่
ปาชุมชนนาสี
นวล จังหวัด
มหาสารคาม
เพื่อจัดทำ
ฐานขอมูล 3) 
เพื่อรวบรวม
ขอมูลความ
หลากชนิดของ
เห็ดเพื่อใช

560,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
ติดตามการ
เปล่ียนแปลง
ความหลาก
ชนิดของเห็ด
รับประทานได
ได เห็ดเปนยา
และเห็ดพิษใน
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) นาสี
นวล จังหวัด

560,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
ติดตามการ
เปล่ียนแปลง
ความหลาก
ชนิดของเห็ด
รับประทานได
ได เห็ดเปนยา
และเห็ดพิษใน
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) นาสี
นวล จังหวัด
มหาสารคาม
ดวยลักษณะ

340,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
ติดตามการ
เปล่ียนแปลง
ความหลาก
ชนิดของเห็ด
รับประทานได
ได เห็ดเปนยา
และเห็ดพิษใน
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) นาสี
นวล จังหวัด

470,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
ติดตามการ
เปล่ียนแปลง
ความหลาก
ชนิดของเห็ด
รับประทานได
ได เห็ดเปนยา
และเห็ดพิษใน
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) นาสี
นวล จังหวัด
มหาสารคาม
ดวยลักษณะ

 



หนา 694                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

ยั่งยืนและการเฝาระวัง
ในชุมชน (รศ.ดร.ขวัญ
เรือน นาคสุวรรณกุล) 

ติดตามความ
เปล่ียนแปลง
ชนิดใน
อนาคต4) 
วิเคราะหสาร
ออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ
เห็ดเพื่อเปน
ฐานขอมูลการ
ใชประโยชนใน
อนาคต5) 
ตรวจสอบ
สารพิษ
เบื้องตนโดย
การ
เปรียบเทียบ
กับสาร
มาตรฐานที่ได
จากเห็ดพิษ6) 
รวบรวมขอมูล
การใช
ประโยชนจาก
เห็ดในชุมชน
และการคัด
แยกเห็ด
รับประทานได
และเห็ดพิษ
ตามภูมิปญญา
ทองถิ่น 7) จัด
อบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
สำรวจขอมูล
เห็ด
รับประทานได 
เห็ดเปนยาและ

มหาสารคาม
ดวยลักษณะ
ทางสัณฐาน
วิทยาและชีว
โมเลกุล3. 
ทดสอบ
คุณสมบัติของ
สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ
ของเห็ดชนิดที่
สำรวจพบ
เพิ่มเติมจาก
ขอมูลปที่ 14. 
ตรวจสอบ
สารพิษ
เบื้องตนโดย
การ
เปรียบเทียบ
กับสาร
มาตรฐานที่ได
จากเห็ดพิษที่
สำรวจพบ
เพิ่มเติมจาก
ขอมูลปที่ 1 5. 
จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
สำรวจขอมูล
เห็ด
รับประทานได 
เห็ดเปนยา
และเห็ดพิษใน
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก

ทางสัณฐาน
วิทยาและชีว
โมเลกุล3. 
ทดสอบ
คุณสมบัติของ
สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ
ของเห็ดชนิดที่
สำรวจพบ
เพิ่มเติมจาก
ขอมูลปที่ 1 
และปที่ 24. 
ตรวจสอบ
สารพิษ
เบื้องตนโดย
การ
เปรียบเทียบ
กับสาร
มาตรฐานที่ได
จากเห็ดพิษที่
สำรวจพบ
เพิ่มเติมจาก
ขอมูลปที่ 1 
และ ปที่ 2                                                     
5. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
สำรวจขอมูล
เห็ด
รับประทานได 
เห็ดเปนยาและ
เห็ดพิษในพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 

มหาสารคาม
ดวยลักษณะ
ทางสัณฐาน
วิทยาและชีว
โมเลกุล3. 
ทดสอบ
คุณสมบัติของ
สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ
ของเห็ดชนิดที่
สำรวจพบ
เพิ่มเติมจาก
ขอมูลปที่ 1-
34. ตรวจสอบ
สารพิษ
เบื้องตนโดย
การ
เปรียบเทียบ
กับสาร
มาตรฐานที่ได
จากเห็ดพิษที่
สำรวจพบ
เพิ่มเติมจาก
ขอมูลปที่ 1-3                                                             
5. จัดแสดง
โปสเตอร
เผยแพรองค
ความรูในการ
จำแนกเห็ดกิน
ได เห็ดเปนยา
และเห็ดพิษใน
ชุมชนดวย
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา
และภูมิปญญา

ทางสัณฐาน
วิทยาและชีว
โมเลกุล3. 
ทดสอบ
คุณสมบัติของ
สารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ
ของเห็ดชนิดที่
สำรวจพบ
เพิ่มเติมจาก
ขอมูลปที่ 1-
44. ตรวจสอบ
สารพิษ
เบื้องตนโดย
การ
เปรียบเทียบ
กับสาร
มาตรฐานที่ได
จากเห็ดพิษที่
สำรวจพบ
เพิ่มเติมจาก
ขอมูลปที่ 1-4                                                             
5. ส่ือโปสเตอร
เผยแพรองค
ความรูในการ
จำแนกเห็ดกิน
ได เห็ดเปนยา
และเห็ดพิษใน
ชุมชนดวย
ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา
และภูมิปญญา
ทองถิ่นและ
การใช
เทคโนโลยี
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เห็ดพิษในพื้นที่
ดำเนินการ 8) 
จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
จำแนกเห็ดพิษ
และเห็ด
รับประทานได
ดวย
แอปพลิเคชั่น
บน
โทรศัพทมือถือ 
ใหแก แกนนำ
ชุมชน ผูมี
อาชีพหาเห็ด
มาจำหนาย 
เจาหนาที่ทาง
การแพทยใน
ชุมชน เชน อส
ม. เจาหนาที่ใน 
รพ.สต. และ
นักเรียนมัธยม
โรงเรียนใน
พื้นที่ตำบลนาสี
นวล 9) เพื่อ
การจัดการ
ขอมูล
ความสัมพันธ
ของชนิดเห็ด
กับส่ิงแวดลอม
และภูมิปญญา
ทองถิ่นดวย
ระบบ
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตรในป
ถัดไป 

พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) นาสี
นวล จังหวัด
มหาสารคาม                                                    
6. จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ
การจำแนก
เห็ดพิษและ
เห็ด
รับประทานได
ดวย
แอปพลิเคชั่น
บน
โทรศัพทมือถือ
ในพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) นาสี
นวล จังหวัด
มหาสารคาม 

(อพ.สธ.) นาสี
นวล จังหวัด
มหาสารคาม                                                    
6. จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ
จำแนกเห็ดพิษ
และเห็ด
รับประทานได
ดวย
แอปพลิเคชั่น
บน
โทรศัพทมือถือ
ในพื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) นาสี
นวล จังหวัด
มหาสารคาม 

ทองถิ่นและ
การใช
เทคโนโลยี
แอปพลิเคชั่น
ในชุมชนและ
โรงเรียน 
(F2A5) 

แอปพลิเคชั่น
ในชุมชนและ
โรงเรียน                                             
6. แนวทางการ
จัดการ
ฐานขอมูลเห็ด
รับประทานได 
เห็ดเปนยาและ
เห็ดพิษดวย
ระบบ
สารสนเทศ
ภูมิศาสตรเพื่อ
ใชประโยชน
อยางยั่งยืน
และการเฝา
ระวังในชุมชน                 
7. ส่ือเอกสาร
หรือผลงาน
ตีพิมพทาง
วิชาการ
เกี่ยวกบัความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
และการ
ติดตามการ
เปล่ียนแปลง
ความหลาก
ชนิดของเห็ด
รับประทานได 
เห็ดเปนยาและ
เห็ดพิษในพื้นที่
ศึกษา 
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F1A1 9.การศึกษาผลกระทบ
การเปล่ียนแปลงทาง
สภาพภูมิอากาศตอ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการใช
ประโยชนของปาชุมชน
โดยรอบพื้นทีอ่นุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ จังหวัด
มหาสารคาม  (รศ.ดร.
ปยภัทร  บุษบาดินทร) 

พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนองพระราชดำริ
โดยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปา
นาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.
นาสีนวล อ.กันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

422,400           1.  
เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)          
2)  เพื่อ
วิเคราะหการ
เปล่ียนแปลง
ทางสภาพ
ภูมิอากาศตอ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
และการใช
ประโยชนของ
ปาชุมชน          
3)  เพื่อพัฒนา
แบบจำลอง
การ
เปล่ียนแปลง
ทางสภาพ
ภูมิอากาศตอ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของปาชุมชน          
4)  เพื่อ
นำเสนอ 
“ECC-
Nasinuan 
Model” ผาน

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
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เวปไซตบริการ 
(Web 
Service) 

  

   

เพื่อสำรวจ
ผลกระทบการ
เปล่ียนแปลง
ทางสภาพ
ภูมิอากาศตอ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
และการใช
ประโยชนของ
ปาชุมชน
โดยรอบพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด

 

เพื่อพยากรณ
ผลกระทบการ
เปล่ียนแปลง
ทางสภาพ
ภูมิอากาศตอ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
โดยรอบพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

 

เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการ
แสดงผลการ
สำรวจและการ
พยากรณ
ผลกระทบการ
เปล่ียนแปลง
ทางสภาพ
ภูมิอากาศตอ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
และการใช
ประโยชนของ
ปาชุมชน
โดยรอบพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย

 

เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมการ
แสดงผลการ
สำรวจและ
การพยากรณ
ผลกระทบการ
เปล่ียนแปลง
ทางสภาพ
ภูมิอากาศตอ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
และการใช
ประโยชนของ
ปาชุมชน
โดยรอบพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 

 

เพื่อถายทอด
องคความรู 
และสรางนวัต
กรดานการ
สำรวจ  
พยากรณ 
ผลกระทบการ
เปล่ียนแปลง
ทางสภาพ
ภูมิอากาศตอ
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ 
และการใช
ประโยชนของ
ปาชุมชน
โดยรอบพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
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มหาสารคาม มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

F1A1  10.เสนทางศึกษา
ธรรมชาติในปาเต็งรัง
พื้นที่อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ใน อำเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม (นายคมก
ริช วงศภาคำ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม  

              
1,000,000  

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
เพื่อสราง
แหลงเรียนรู
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติใน
ปาเต็งรังพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
ในอำเภอนา
ดูน จังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพื่อสราง
จิตสำนึกผาน
กิจกรรมการ
เรียนรูเสนทาง

      
1,000,000  

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
เพื่อสรางแหลง
เรียนรูเสนทาง
ศึกษา
ธรรมชาติในปา
เต็งรังพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
ในอำเภอนาดูน 
จังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพื่อสราง
จิตสำนึกผาน
กิจกรรมการ
เรียนรูเสนทาง
ศึกษา
ธรรมชาติในปา

           
500,000  

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
เพื่อสราง
แหลงเรียนรู
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติใน
ปาเต็งรังพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
ในอำเภอนา
ดูน จังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพื่อสราง
จิตสำนึกผาน
กิจกรรมการ
เรียนรูเสนทาง
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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 

ศึกษา
ธรรมชาติใน
ปาเต็งรังพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
ในอำเภอนา
ดูน จังหวัด
มหาสารคาม  

เต็งรังพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
ในอำเภอนาดูน 
จังหวัด
มหาสารคาม  

ศึกษา
ธรรมชาติใน
ปาเต็งรังพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
ในอำเภอนา
ดูน จังหวัด
มหาสารคาม  

 รวม 10 โครงการ  6,167,400  4,560,000  3,360,000  2,740,000  2,470,000   
F1A2  1.การรวบรวมพันธุ และ

ขยายพันธุหมานอยดวย
เทคนิคการเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ และภูมิปญญา
การใชประโยชนหมา
นอยภายใตโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (ผศ.ดร.พร
ทิพย อติชาติ ) 

พื้นที่รวมสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ปกปก
ในจังหวัด
มหาสารคาม 
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

550,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
เพื่ออนุรักษ
และขยายพันธุ
หมานอยดวย
เทคนิคการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ        
3. เพื่อ
ขยายพันธุและ
นำหมานอย
กลับคืนสู
ทองถิ่นด้ังเดิม
ผลลัพทคือ ได

550,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
เพื่ออนุรักษ
และขยายพันธุ
หมานอยดวย
เทคนิคการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ        
3. เพื่อ
ขยายพันธุและ
นำหมานอย
กลับคืนสู
ทองถิ่นด้ังเดิม

550,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
เพื่ออนุรักษ
และขยายพันธุ
หมานอยดวย
เทคนิคการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ        
3. เพื่อ
ขยายพันธุและ
นำหมานอย
กลับคืนสู
ทองถิ่นด้ังเดิม
ผลลัพทคือ 

550,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
เพื่ออนุรักษ
และขยายพันธุ
หมานอยดวย
เทคนิคการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ        
3. เพื่อ
ขยายพันธุและ
นำหมานอย
กลับคืนสู
ทองถิ่นด้ังเดิม                    

550,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)2. 
เพื่ออนุรักษ
และขยายพันธุ
หมานอยดวย
เทคนคิการ
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ        
3. เพื่อ
ขยายพันธุและ
นำหมานอย
กลับคืนสู
ทองถิ่นด้ังเดิม
ผลลัพทคือ 

 



หนา 700                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

สูตรอาหาร
เพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อตนหมา
นอยแตละสาย
พันธุและไดตน
หมานอย
ปริมาณมาก 

ผลลัพทคือ ทำ
แปลงรวบรวม
พันธุตนหมา
นอยที่ไดจาก
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อ ใน
พื้นที่ปา ตำบล
นาสีนวน 

ศึกษาภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชนจาก
ตนหมานอย 

ผลลัพทคือ 
ศึกษาภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชนการ
แปรรูปตน
หมานอยใน
เชิงพานิชย 

การถายทอด
เทคโนโลยีภูมิ
ปญญาการใช
ประโยชนการ
แปรรูปตนหมา
นอยในเชิง
พานิชยสู
ประชากรที่อยู
อาศัยรอบพื้นที่
ปา ตำบล
นาสีนวน
จังหวัด
มหาสารคามพ ื

F1A2  2.การศึกษาการ
ขยายพันธุและการปลูก
มะหวดในพื้นที่โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม (นายถวิล 
ชนะบุญ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

  

  

900,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2. 
เพื่อศึกษา
คัดเลือก
มะหวดสาย
พันธุดีในพื้นที่
อำเภอนาดูน 
อำเภอวาป
ปทุม และ
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 
3.เพื่อศึกษา
สภาวะการ
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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 

ปลูกมะหวดที่
เหมาะสมและ
การขยายพันธุ 
จัดทำแปลง
แหลงตนพันธุ
ดีในพื้นที่
สถานี
ปฏิบัติการนา
ดูน 
สถาบันวิจยั
วลัยรุกขเวช 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
3 เพื่อจัดทำ
แปลงรวบรวม
และถายทอด
เทคโนโลยีการ
ปลูกและ
ขยายพันธุ
มะหวดสาย
พันธุดีเพื่อการ
อนุรักษและใช
ประโยชนเชิง
พาณิชยใน
พื้นที่โครงการ
อนุรักษ
โครงการ
อนุรักษ 4.เพื่อ
สรางเครือขาย
เกษตรกรผู
ปลูกมะหวด
เพื่อเชิง
พาณิชยใน
พื้นที่อำเภอนา
ดูน อำเภอวาป



หนา 702                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

ปทุม และ
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

F1A2 3.การวิจัยเพือ่ใช
ประโยชนทางยา
กระทงลายแบบครบ
วงจร: การสำรวจและ
เก็บรวบรวมขอมูล
ทรัพยากรและภูมิ
ปญญาทองถิ่นของ
กระทงลาย (ผศ.ดร.
สมบัติ อัปมระกา และ 
ผศ.ดร.วนิดา ไทรชมภู) 

ปาโคก ดงเต็ง 
ชุมชนในเขตรอบ
ปาดงเค็ง และ
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม 

    50,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 2.
เพื่อศึกษา
เรียนรูภูมิ
ปญญาทองถิ่น
เกี่ยวกบั
กระทงลาย 
และทบทวน
การใช
ประโยชนใน
การแพทย
พื้นบาน 

             

 รวม 3 โครงการ  550,000  1,500,000  550,000  550,000  550,000   

F1A3 1.การจัดทำแปลง
รวบรวมมะหวดสาย
พันธุดีเพื่อการอนุรักษ
และใชประโยชนเชิง
พาณิชยในพื้นที่โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ

  

  

  

  1,200,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา
คัดเลือก
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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 

นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม (นายถวิล 
ชนะบุญ) 

นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

มะหวดสาย
พันธุดีในพื้นที่
อำเภอนาดูน 
อำเภอวาป
ปทุม และ
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 
จังหวัด
มหาสารคาม  
3 เพื่อศึกษา
สภาวะการ
ปลูกมะหวดที่
เหมาะสมและ
การขยายพันธุ 
จัดทำแปลง
แหลงตนพันธุดี
ในพื้นที่สถานี
ปฏิบัติการนา
ดูน 
สถาบันวิจยั
วลัยรุกขเวช 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
4 เพื่อจัดทำ
แปลงรวบรวม
และถายทอด
เทคโนโลยีการ
ปลูกและ
ขยายพันธุ
มะหวดสาย
พันธุดีเพื่อการ
อนุรักษและใช
ประโยชนเชิง
พาณิชยใน
พื้นที่โครงการ



หนา 704                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

อนุรักษ
โครงการ
อนุรักษ  
5.เพื่อสราง
เครือขาย
เกษตรกรผู
ปลูกมะหวด
เพื่อเชิง
พาณิชยใน
พื้นที่อำเภอนา
ดูน อำเภอวาป
ปทุม และ
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

F1A3 2.การถายทอด
เทคโนโลยีการปลูกและ
ขยายพันธุมะหวดสาย
พันธุดีเพื่อการอนุรักษ
และใชประโยชนเชิง
พาณิชยในพื้นที่โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม (นายถวิล 
ชนะบุญ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

  

    

      900,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
 2.เพื่อศึกษา
คัดเลือก
มะหวดสาย
พันธุดีในพื้นที่
อำเภอนาดูน 
อำเภอวาป
ปทุม และ
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 
จังหวัด
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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 

มหาสารคาม 
3. เพื่อศึกษา
สภาวะการ
ปลูกมะหวดที่
เหมาะสมและ
การขยายพันธุ 
จัดทำแปลง
แหลงตนพันธุ
ดีในพื้นที่
สถานี
ปฏิบัติการนา
ดูน 
สถาบันวิจยั
วลัยรุกขเวช 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
4. เพื่อจัดทำ
แปลงรวบรวม
และถายทอด
เทคโนโลยีการ
ปลูกและ
ขยายพันธุ
มะหวดสาย
พันธุดีเพื่อการ
อนุรักษและใช
ประโยชนเชิง
พาณิชยใน
พื้นที่โครงการ
อนุรักษ
โครงการ
อนุรักษ 5.เพื่อ
สรางเครือขาย
เกษตรกรผู
ปลูกมะหวด
เพื่อเชิง



หนา 706                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

พาณิชยใน
พื้นที่อำเภอนา
ดูน อำเภอวาป
ปทุม และ
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

F1A3 3.การสรางเครือขาย
เกษตรกรผูปลูกมะหวด
เพื่อเชิงพาณิชยในพื้นที่
อำเภอนาดูน อำเภอวาป
ปทุม และอำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม (นายถวิล 
ชนะบุญ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

                800,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2.เพื่อศึกษา
คัดเลือก
มะหวดสาย
พันธุดีในพื้นที่
อำเภอนาดูน 
อำเภอวาป
ปทุม และ
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพื่อศึกษา
สภาวะการ
ปลูกมะหวดที่
เหมาะสมและ
การขยายพันธุ 
จัดทำแปลง
แหลงตนพันธุดี
ในพื้นที่สถานี
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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 

ปฏิบัติการนา
ดูน 
สถาบันวิจยั
วลัยรุกขเวช 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  
4. เพื่อจัดทำ
แปลงรวบรวม
และถายทอด
เทคโนโลยีการ
ปลูกและ
ขยายพันธุ
มะหวดสาย
พันธุดีเพื่อการ
อนุรักษและใช
ประโยชนเชิง
พาณิชยใน
พื้นที่โครงการ
อนุรักษ
โครงการ
อนุรักษ  
5.เพื่อสราง
เครือขาย
เกษตรกรผู
ปลูกมะหวด
เพื่อเชิง
พาณิชยใน
พื้นที่อำเภอนา
ดูน อำเภอวาป
ปทุม และ
อำเภอพยัคฆ
ภูมิพิสัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

F1A3 4.การเจริญเติบโตของปู พื้นที่อนุรักษ 680,000 1. เพื่อสนอง                  



หนา 708                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

น้ำจืดสกุล 
Somanniathelphusa 
ที่เพาะเล้ียงในบอปูน 
(ผศ.ดร.บังอร แถวโนน
ง้ิว) 

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) นาสีน
วน จังหวัด
มหาสารคาม 

พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อศึกษา
อัตราการ
เจริญเติบโต
และการอยู
รอดของปูน้ำ
จืดในบอ
ปูนซีเมนตที่
เพาะเล้ียงโดย
ใชวัตถุดิบที
เหลือทิ้งจาก
ชุมชน 
3. เพื่อ
ถายทอดองค
ความรูเกี่ยวกับ
การเพาะเล้ียง
ปูน้ำจืดสูชุมชน
รอบๆปานาสี
นวล อำเภอ
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม                                                             

 รวม 4 โครงการ  680,000    1,200,000  900,000  800,000   
F2A4 1.การพัฒนาตำรับยา 

การควบคุมคุณภาพ 
หองปฏิบัติการ
วิจัย คณะเภสัช

    880000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ

715000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ

935000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ

455000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ

 



แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 709 
 

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 

การศึกษาความคงตัว 
และการศึกษา
ประสิทธิภาพการรักษา
โรคสมองเส่ือมและโรค
ขออักเสบ ของสารสกัด
จากเมล็ดกระทงลาย 
(ผศ.สมศักด์ิ  นวลแกว) 

ศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ) 
2.เพื่อจัดทำ
มาตรฐาน
สมุนไพร
กระทงลาย      
3. เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาที่
เกี่ยวของกับ
ขออักเสบและ
โรคสมองเส่ือม
ของสารสกัด
จากเมล็ด
กระทงลาย  
4. เพื่อสำรวจ
และเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากรและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นของ
กระทงลาย  
5. เพื่อพัฒนา
ตำรับ วธิี
ควบคุม
คุณภาพ และ
ความคงตัว
ของตำรับยา
แคปซูลสาร
สกัด

โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ) 
2.เพื่อจัดทำ
มาตรฐาน
สมุนไพร
กระทงลาย      
3. เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาที่
เกี่ยวของกับขอ
อักเสบและโรค
สมองเส่ือมของ
สารสกัดจาก
เมล็ด
กระทงลาย  
4. เพื่อสำรวจ
และเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากรและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นของ
กระทงลาย  
5. เพื่อพัฒนา
ตำรับ วธิี
ควบคุม
คุณภาพ และ
ความคงตัวของ
ตำรับยา
แคปซูลสาร
สกัด
กระทงลาย  

โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ) 
2.เพื่อจัดทำ
มาตรฐาน
สมุนไพร
กระทงลาย      
3. เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาที่
เกี่ยวของกับ
ขออักเสบและ
โรคสมองเส่ือม
ของสารสกัด
จากเมล็ด
กระทงลาย  
4. เพื่อสำรวจ
และเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากรและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นของ
กระทงลาย  
5. เพื่อพัฒนา
ตำรับ วธิี
ควบคุม
คุณภาพ และ
ความคงตัว
ของตำรับยา
แคปซูลสาร
สกัด

โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ.สธ) 
2.เพื่อจัดทำ
มาตรฐาน
สมุนไพร
กระทงลาย      
3. เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาที่
เกี่ยวของกับขอ
อักเสบและโรค
สมองเส่ือมของ
สารสกัดจาก
เมล็ด
กระทงลาย  
4. เพื่อสำรวจ
และเก็บ
รวบรวมขอมูล
ทรัพยากรและ
ภูมิปญญา
ทองถิ่นของ
กระทงลาย  
5. เพื่อพัฒนา
ตำรับ วธิี
ควบคุม
คุณภาพ และ
ความคงตัวของ
ตำรับยา
แคปซูลสาร
สกัด
กระทงลาย  



หนา 710                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

กระทงลาย  
6.เพื่อศึกษา
ทางคลินิกของ
ตำรับยา
แคปซูลสาร
สกัด
กระทงลาย  
7.เพื่อขึ้น
ทะเบียนตำรับ
ยา และศึกษา
เปรียบเทียบ
ความคุมคา
ระหวางยา
หลักและยา
แคปซูลสาร
สกัด
กระทงลายใน
การักษาโรค
สมองเส่ือม 

6.เพื่อศึกษา
ทางคลินิกของ
ตำรับยา
แคปซูลสาร
สกัด
กระทงลาย  
7.เพื่อขึ้น
ทะเบียนตำรับ
ยา และศึกษา
เปรียบเทียบ
ความคุมคา
ระหวางยาหลัก
และยาแคปซูล
สารสกัด
กระทงลายใน
การักษาโรค
สมองเส่ือม 

กระทงลาย  
6.เพื่อศึกษา
ทางคลินิกของ
ตำรับยา
แคปซูลสาร
สกัด
กระทงลาย  
7.เพื่อขึ้น
ทะเบียนตำรับ
ยา และศึกษา
เปรียบเทียบ
ความคุมคา
ระหวางยา
หลักและยา
แคปซูลสาร
สกัด
กระทงลายใน
การักษาโรค
สมองเส่ือม 

6.เพื่อศึกษา
ทางคลินิกของ
ตำรับยา
แคปซูลสาร
สกัด
กระทงลาย  
7.เพื่อขึ้น
ทะเบียนตำรับ
ยา และศึกษา
เปรียบเทียบ
ความคุมคา
ระหวางยาหลัก
และยาแคปซูล
สารสกัด
กระทงลายใน
การักษาโรค
สมองเส่ือม 

F2A4 2.การศึกษาการใช
ประโยชนจากเชื้อ
ไฮโดรไลติกแบคทีเรียที่
คัดแยกไดจากดินในปา
หนองขวง ต.นาสีนวน 
จ.มหาสารคาม  : ปุยน้ำ
ชีวภาพดวยกระบวนการ
หมักกึ่งเหลว (ผศ.ดร.ศิริ
รัตน ดีศีลธรรม) 

ปาหนองขวง และ
ชุมชนในอบต.
นาสีนวน  ต.
นาสีนวน อ.กันทร
วิชัย จ.
มหาสารคาม  
พื้นที่สนอง
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  

    600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อผลิตปุย
น้ำชีวภาพส่ัง
ตัดดวยวธิีการ
ตรึงเซลล 
ใหแกชุมชน
นาสีนวนใชใน
การทำ

700,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อผลิตปุย
น้ำและปุยแหง
ชีวภาพใหแก
ชุมชนนาสีนวน
ใชในการทำ
การเกษตร         
3.เพื่อลด
ปริมาณขยะ

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อผลิตปุย
น้ำและปุยแหง
ชีวภาพใหแก
ชุมชนนาสีน
วนใชในการทำ
การเกษตร         
3.เพื่อลด

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อผลิตปุย
น้ำและปุยแหง
ชีวภาพใหแก
ชุมชนนาสีนวน
ใชในการทำ
การเกษตร         
3.เพื่อลด
ปริมาณขยะ
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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 

การเกษตร   
3.เพื่อลด
ปริมาณขยะ
เปยกและเพิ่ม
มูลคาใหเศษ
ผักและผลไม
เหลือทิ้ง 

เปยกและเพิ่ม
มูลคาใหเศษ
ผักและผลไม
เหลือทิ้ง 

ปริมาณขยะ
เปยกและเพิ่ม
มูลคาใหเศษ
ผักและผลไม
เหลือทิ้ง 

เปยกและเพิ่ม
มูลคาใหเศษ
ผักและผลไม
เหลือทิ้ง 

 F2A4 3.การสำรวจพืช
สมุนไพรที่ใหน้ำมันหอม
ระเหย องคประกอบ
ทางเคมีและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ในปาหนองขวง 
ต.นาสีนวน จ.
มหาสารคาม เพือ่การ
พัฒนาใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน (ผศ.ดร.ศิริรัตน ดี
ศีลธรรม) 

ปาหนองขวง และ
ชุมชนในอบต.
นาสีนวน  ต.
นาสีนวน อ.กันทร
วิชัย จ.
มหาสารคาม 
พื้นที่สนอง
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช  

130,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
ขอมูลชนิดของ
พืช สัณฐาน
วิทยาของพื่ช 
ที่ใหน้ำมันหอม
ระเหย ศึกษา
องคประกอบ
ทางเคมีและ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ
น้ำมันหอม
ระเหยที่สกัดได 
3. เพื่อทำ
ฐานขอมูล
น้ำมันหอม
ระเหยและการ
ใชประโยชน
จากพืชปา 
ระยะที่1 

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
ขอมูลชนิดของ
พืช สัณฐาน
วิทยาของพื่ช 
ที่ใหน้ำมัน
หอมระเหย 
ศึกษา
องคประกอบ
ทางเคมีและ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ
น้ำมันหอม
ระเหยที่สกัด
ได 3. เพื่อทำ
ฐานขอมูล
น้ำมันหอม
ระเหยและการ
ใชประโยชน
จากพืชปา 

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
อิทธิพลของ
ฤดูกาลตอ
สัณฐานวิทยา
พืช 
องคประกอบ
ทางเคมีและ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ
น้ำมันหอม
ระเหยที่สกัดได 
3. เพื่อทำ
ฐานขอมูล
น้ำมันหอม
ระเหยและการ
ใชประโยชน
จากพืชปา 
ระยะที่3 

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
อิทธิพลของ
ฤดูกาลตอ
สัณฐานวิทยา
พืช 
องคประกอบ
ทางเคมีและ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ
น้ำมันหอม
ระเหยที่สกัด
ได 3. เพื่อทำ
ฐานขอมูล
น้ำมันหอม
ระเหยและการ
ใชประโยชน
จากพืชปา  

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
อิทธิพลของ
ฤดูกาลตอ
สัณฐานวิทยา
พืช 
องคประกอบ
ทางเคมีและ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ
น้ำมันหอม
ระเหยที่สกัดได 
3. เพื่อทำ
ฐานขอมูล
น้ำมันหอม
ระเหยและการ
ใชประโยชน
จากพืชปา  
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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 

ระยะที1่ 
F2A4 4.การวิจัยสารทุติยภูมิ

และฤทธิ์ทางชีวภาพของ
พืชสมุนไพรในปาหนอง
ขวง และศักยภาพการ
ผลิตสวนผสมออกฤทธิ์
สำหรับใชใน
เคร่ืองสำอางในเชิง
การคา (ระยะที่ 1) (ผศ.
ดร.ลือชัย บุตคุป) 

1) ปาหนองขวง 
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม           
2) หองปฏิบัติการ
ภาควชิา
เทคโนโลยีชีวภาพ 
คณะเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม   

445,200 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
สารพฤกษเคมี
ที่สำคัญและ
ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของพืช
สมุนไพรในปา
หนองขวงที่
สำรวจไดใน
ระยะที่ 1     

700,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
วิธีการสกัด
สารออกฤทธิ์
ชีวภาพที่
เหมาะสมจาก
พืชสมุนไพรใน
ปาหนองขวงที่
คัดเลือกได
จากระยะที่ 1 

700,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
วิธีการกักเกบ็
สารออกฤทธิ์
ชีวภาพที่
เหมาะสมจาก
พืชสมุนไพรใน
ปาหนองขวงที่
สกัดได 

700,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
การต้ังตำรับ
เคร่ืองสำอางที่
มีสวนผสมของ
สารสกัดจาก
สมุนไพรออก
ฤทธิ ์

800,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
การทำตลาด
เคร่ืองสำอางที่
มีสวนผสมของ
สารสกัดจาก
สมุนไพรออก
ฤทธิ์ และ
ถายทอด
ความรูสูชุมชน 

 

F2A4 5.การศึกษาพืชสมุนไพร
ใหสีในปาหนองขวงที่
สำรวจไดในระยะที่ 1   
เพื่อการพัฒนาการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน 
(ดร.อิสราภรณ สม
บุญวัฒนกุล) 

ปาหนองขวง 
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
ชนิดของพืช 
วิธีการสกัด 
และแปรรูป
สมุนไพรใหสี 
เปนผลิตภัณฑ
สีผง ใชสำหรับ
การยอมผา 

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
ชนิดของพืช 
วิธีการสกัด 
และแปรรูป
สมุนไพรใหสี 
เปนผลิตภัณฑ
สีผง ใชสำหรับ

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
ชนิดของพืช 
วิธีการสกัด 
และแปรรูป
สมุนไพรใหสี 
เปนผลิตภัณฑ
สีผง ใชสำหรับ
การผลิต

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
สภาวะที่
เหมาะสมใน
การเพาะเล้ียง
เนื้อเยื่อพืช
สมุนไพรเพื่อ
การผลิตสารสี 
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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 

จากพืช
สมุนไพรในปา
หนองขวงที่
สำรวจไดใน
ระยะที่ 1 

การผลิตภัณฑ
อาหาร จาก
พืชสมุนไพรใน
ปาหนองขวงที่
สำรวจไดใน
ระยะที่ 1 

เคร่ืองสำอาง 
จากพืช
สมุนไพรในปา
หนองขวงที่
สำรวจไดใน
ระยะที่ 1 

และขยายพันธุ
พืช สมุนไพร  

F2A4 6.ฤทธิ์การตานมะเร็ง
หลายชนิดของพืช
สมุนไพรในปาหนองขวง
ที่สำรวจไดในระยะที่ 1 
สำหรับการใชประโยชน
อยางยั่งยืน (ผศ.ดร.วิจิ
ตรา หลวงอินทร) 

ปาหนองขวง 
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

500,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์การตาน
มะเร็ง 5 ชนิด
ของพืช
สมุนไพรในปา
หนองขวงที่
สำรวจไดใน
ระยะที่ 1 

500,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์การตาน
มะเร็ง 5 ชนิด
ของพืช
สมุนไพรในปา
หนองขวงที่
สำรวจไดใน
ระยะที่ 2 

600,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)             
2. เพื่อหา
วิธีการ
ขยายพันธุพืช
สมุนไพร
สำหรับการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

         

F2A4 7.ปริมาณสารพฤกษเคมี 
ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ 
ฤทธิ์ตานจุลชีพและฤทธิ์
ยับยั้งการทำงานของ
เอนไซมขององุนปา 
(Ampelocissus 
martinii Planch.) ใน
พื้นที่ปาชุมชนบาน
นาสีนวน ต.นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม เพือ่การใช
ประโยชนในเชิง

ปาหนองขวง 
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

    600,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ สธ)                    
2. เพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผล
ตอความความ

600,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ สธ)          
2.  เพื่อสราง
ผลิตภัณฑ
ตนแบบดาน
เคร่ืองสำอาง 

600,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ สธ) 
2.เพื่อ
ตรวจสอบ
สารพฤกษเคมี

600,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ สธ)  
2.  เพื่อสราง
ผลิตภัณฑที่มี
สวนผสมของ
สารพฤกษเคมี
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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 

อุตสาหกรรม  (รศ.ดร.
ประสงค สีหานาม) 

หลากหลาย
ของสารพฤกษ
เคมีในองุนปา
ที่เกิดพื้นที่ปา
ชุมชน บาน
นาสีนวน ต. 
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 
3.เพื่อศึกษา
ปจจัยที่สงผล
ฤทธิ์ตาน
อนุมูลอิสระ 
ฤทธิ์ตานจุล
ชีพและฤทธิ์
ยับยั้งการ
ทำงานของ
เอนไซมของ
องุนปาในพื้นที่
ปาชุมชนบาน
นาสีนวน ต.
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม  

อาหารและ
เภสัชกรรมที่มี
สวนผสมของ
องุนปาในพื้นที่
ปาชุมชนบาน
นาสีนวน ต.
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 

ในผลิตภัณฑที่
มีสวนผสมของ
สารจากองุน
ปาที่เกิดพื้นที่
ปาชุมชน บาน
นาสีนวน ต. 
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 
3. เพื่อ
ตรวจสอบฤทธิ์
ตานอนุมูล
อิสระ ฤทธิ์
ตานจุลชีพและ
ฤทธิ์ยับยั้งการ
ทำงานของ
เอนไซมของ
ผลิตภัณฑที่มี
สวนผสมของ
องุนปาในพื้นที่
ปาชุมชนบาน
นาสีนวน ต.
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 
เพื่อเปน
แหลงขอมูล
สำหรับ
เผยแพรตอไป 

ในองุนปาที่เกิด
พื้นที่ปาชุมชน 
บานนาสีนวน 
ต. นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม ที่
มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่
เหมาะสมและ
สามารถ
นำไปใช
ประโยชนได
จริง 
3. เพื่อ
ประชาสัมพันธ
เกี่ยวกบัสาร
และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของ
องุนปาในพื้นที่
ปาชุมชนบาน
นาสีนวน ต.
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม ที่
มีศักยภาพใน
การผลิตเชิง
อุตสาหกรรม
เคร่ืองสำอาง 
อาหาร และ
เภสัชกรรม 
เพื่อเปน
แหลงขอมูล
สำหรับ
การศึกษาการ
ใชประโยชน
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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 

จากพืชและ
การอนุรักษ 

F2A4 8.โครงสรางพันธุกรรม
ของสัตวสะเทินน้ำ
สะเทินบก ในปา
สาธารณะประโยชน
นาสีนวน ต.นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม (ผศ.ดร.คม
ศร เลาหประเสริฐ) 

ปาหนองขวง 
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

    400,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ สธ)            
2.เพื่อศึกษา
ความหลาก
ชนิดของอึ่ง
อางสกุล 
Glyphogloss
us ในเขตพื้นที่
ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3.เพื่อดูความ
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
และโครงสราง
พันธุกรรมของ
อึ่งอางสกุล 
Glyphogloss
us  

400,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ สธ)            
2.เพื่อศึกษา
ความหลาก
ชนิดของกบ
และคางคก ใน
เขตพื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3.เพื่อดูความ
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
และโครงสราง
พันธุกรรมของ
กบและคางคก 

400,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ สธ)       
2.เพื่อศึกษา
ความหลาก
ชนิดของเขียด
จะนา 
(Occidozyga 
lima) และ
เขียดน้ำนอง 
(Occidozyga 
martensii) 
ในเขตพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร
ของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3.เพื่อดูความ
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
และโครงสราง
พันธุกรรมของ
เขียดจะนา 
(Occidozyga 
lima) และ
เขียดน้ำนอง 
(Occidozyga 

400,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
(อพ สธ)            
2.เพื่อศึกษา
ความหลาก
ชนิดของอึ่งอาง
วงศ 
Microhylidae 
ในเขตพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร
ของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
3.เพื่อดูความ
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม
และโครงสราง
พันธุกรรมของ
อึ่งอางวงศ 
Microhylidae 
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martensii) 

F2A4 9.การสรางเสนทาง
ศึกษาธรรมชาติเชิง
อนุรักษอยางยั่งยืนจาก
การวิเคราะหพลวัต
ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม และความ
เชื่อมโยงกับชนิดพืชและ
สภาพแวดลอมของเห็ด
พื้นถิ่น พื้นที่ปาหนอง
ขวาง ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 
(ดร.สุรศักด์ิ ขันคำ) 

1. ปาหนองขวง 
และชุมชนใน
อบต.นาสีนวน  ต.
นาสีนวน อ.กันทร
วิชัย จ.
มหาสารคาม                                
2. หองปฏิบัติการ
ทางจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)       
2. เพื่อสราง
องคความรู
พลวัตการ
เปล่ียนแปลง
ของเห็ดกินได 
เห็ดเปนยา 
และเห็ดพิษ ใน
พื้นที่ปาหนอง
ขวาง ต.นาสีน
วน อ.กันทร
วิชัย จ.
มหาสารคาม ป
ที่ 1       
 3. เพื่อสราง
องคความรูการ
เก็บรวบรวม
ขอมูล
พันธุกรรมดวย
การวิเคราะห
หลายยีนของ
เห็ดกินได เห็ด
เปนยาและเห็ด
พิษ ในพื้นที่ปา
หนองขวาง ต.
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสำรวจ
รวบรวมขอมูล
เห็ดกินได เห็ด
เปนยาและ
เห็ดพิษใน
พื้นที่ปาหนอง
ขวง  ต.นาสีน
วน อ.กันทร
วิชัย จ.
มหาสารคาม 
ปที่ 2 
3. เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล
พันธุกรรมดวย
การวิเคราะห
หลายยีนของ
เห็ดกินได เห็ด
เปนยาและ
เห็ดพิษใน
พื้นที่ปาหนอง
ขวง ปที่ 2 
4. เพื่อสำรวจ
ขอมูลชนิดเห็ด 
ชนิดพืชและ
สภาพแวดลอ

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสำรวจ
รวบรวมขอมูล
เห็ดกินได เห็ด
เปนยาและเห็ด
พิษในพื้นที่ปา
หนองขวง  ต.
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม ป
ที่ 3 
3. เพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล
พันธุกรรมดวย
การวิเคราะห
หลายยีนของ
เห็ดกินได เห็ด
เปนยาและเห็ด
พิษในพื้นที่ปา
หนองขวง ปที่ 
3 
4. เพื่อสำรวจ
ขอมูลชนิดเห็ด 
ชนิดพืชและ
สภาพแวดลอม 
ปที่ 3                     
5. เพื่อ

           
300,000  

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อจัดทำ
ขอมูลพลวัต
เห็ดกินได เห็ด
เปนยาและ
เห็ดพิษใน
พื้นที่ปาหนอง
ขวง  ต.นาสีน
วน อ.กันทร
วิชัย จ.
มหาสารคาม3. 
เพื่อเชื่อมโยง
ขอมูล
พันธุกรรมเห็ด
กินได เห็ดเปน
ยาและเห็ดพิษ 
และพิกัดชนิด
เห็ด และความ
เชื่อมโยงตอ
ชนิดพืชและ
สภาพแวดลอ
ม ในพื้นที่ปา
หนองขวง ต.
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม                           

          
300,000  

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อ
ถายทอดองค
ความรูขอมูล
พลวัตเห็ดกิน
ได เห็ดเปนยา
และเห็ดพิษใน
พื้นที่ปาหนอง
ขวง  ต.นาสีน
วน อ.กันทร
วิชัย จ.
มหาสารคาม 
3. เพื่อ
ถายทอดองค
ความรู
เชื่อมโยงขอมูล
พันธุกรรมเห็ด
กินได เห็ดเปน
ยาและเห็ดพิษ 
และพิกัดชนิด
เห็ด และความ
เชื่อมโยงตอ
ชนิดพืชและ
สภาพแวดลอม 
ในพื้นที่ปา
หนองขวง ต.
นาสีนวน อ.
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มหาสารคาม ป
ที่ 1        
4. เพื่อ
เชื่อมโยงขอมูล
พลวัตความ
หลากหลาย
ทางพันธุกรรม 
กับชนิดพืช 
และ
สภาพแวดลอม
ของเห็ดพื้นถิ่น 
เพื่อเปน
แนวทางสราง
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติเชิง
อนุรักษ พื้นที่
ปาหนองขวาง 
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิ
ขัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ม ปที่ 2                     
5. เพื่อ
ตรวจสอบและ
จัดทำพิกัด
บริเวณการ
เจริญของเห็ด
แตละชนิด ปที่ 
2                

ตรวจสอบและ
จัดทำพิกัด
บริเวณการ
เจริญของเห็ด
แตละชนิด ปที่ 
3                        

4. เพื่อจัดทำ
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติเชิง
อนุรักษ
พันธุกรรมเห็ด
กินได เห็ดเปน
ยาและเห็ดพิษ 
ในพื้นที่ปา
หนองขวง ต.
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม   

กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม                           
4. เพื่อ
ถายทอดและ
สงเสริม
เสนทางศึกษา
ธรรมชาติเชิง
อนุรักษ
พันธุกรรมเห็ด
กินได เห็ดเปน
ยาและเห็ดพิษ 
ในพื้นที่ปา
หนองขวง ต.
นาสีนวน อ.
กันทรวิชัย จ.
มหาสารคาม 

F2A4 10.การศึกษาความ
หลากหลายศัตรูพืชของ
มะหวดในพื้นที่โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
อำเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม (ดร.วีระ 
ทองเนตร) 

พื้นที่รวมสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ปกปก
ในจังหวัด
มหาสารคาม 

    80,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
ผลกระทบตอ
ผลผลิตของ
มะหวด 
3. เพื่อเปน

             



หนา 718                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

แนวทางใน
การจัดการ
ศัตรูพืชของ
มะหวดเพื่อ
การอนุรักษ
และใช
ประโยชน
อยางยั่งยืน 

F2A4 11.การศึกษาชีววิทยา 
นิเวศวิทยา ของมะหวด
ในพื้นที่โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
อำเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม (อ.ดร.นคร 
ประดิษฐ) 

พื้นที่รวมสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) ปกปก
ในจังหวัด
มหาสารคาม 

    1,000,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษา
ความ
หลากหลาย
ของแมลงผสม
เกสรของตน
มะหวด 
3. เพื่อศึกษา
ลักษณะของ
ละอองเรณู
ของมะหวด4. 
เพื่อศึกษากาย
วิภาคและชีพ
ลักษณของ
มะหวด 

             

F2A4 12.เทคโนโลย ีNext 
generation 
sequencing เพื่อการ
วิเคราะหและจัดจำแนก

หองปฏิบัติการ 
คณะวิทยาศาสตร 
และศูนยความ
เปนเลิศทาง

1,000,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
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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 

ไวรัสใบดางหมอน และ
การประเมินผลกระทบ
ของไวรัสเพื่อการ
อนุรักษพันธกุรรมสาย
พันธุหมอน (นายสุรศักด์ิ 
ขันคำ) 

นวัตกรรมไหม 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  

พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2. เพื่อสราง
องคความรู
และคูมือการ
ระบุและจัด
จำแนกชนิด
ไวรัสที่เปน
สาเหตุโรคใบ
ดางในหมอน 
ดวยเทคโนโลย ี
Next 
Generation 
Sequencing 
(NGS) ซ่ึงมี
ความแมนยำ
สูง และ
สามารถระบุ
ความหลาก
ชนิดของไวรัส
ไดอยางรวดเร็ว
และแมนยำ3. 
เพื่อสรางองค
ความรูและ
คูมือลักษณะ
อาการโรคติด
เชื้อไวรัส
สาเหตุโรคใบ
ดางในหมอน 
ในหมอนสาย
พันธุตาง ๆ ที่
เหมาะสมกับ
พื้นที่มีการปลูก



หนา 720                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

หมอนเล้ียง
ไหมเปนอาชีพ 
ในจังหวัดพื้นที่
ภาค
ตะวันออกเฉียง
เหนือ4. เพื่อ
นำองคความรู
ไปใชในการ
ออกแบบการ
อนุรักษสาย
พันธุหมอนไหม
ใหปลอดโรค
ไวรัส และ
บริหารจัดการ
การปลูกหมอน
เล้ียงไหม ของ
กลุมเกษตรกร
ผูปลูกหมอน
เล้ียงไหม 

F2A4 13.การพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพจากมะหวดสาย
พันธุตางๆและความคง
ตัวตอของสารแคโรที
นอยดการแปรรูปเพื่อ
ศักยภาพในการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อ
สุขภาพ  (ศ.ศิริธร  ศิริ
อมรพรรณ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

  

  

980,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. ศึกษาความ
คงตัวระหวาง
การแปรรูป
ของสารแคโร
ทีนอยดใน
มะหวด  
3.พัฒนาสูตร
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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 

ผลิตภัณฑ
ตนแบบ 2 
ผลิตภัณฑ 

 F2A4  14.การพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพตนแบบจาก
มะหวดและความเปนไป
ไดทางการตลาด  (ศ.ศิริ
ธร  ศิริอมรพรรณ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 
และ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

  

  

    980,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา
ความเปนไปได
ทางการตลาด
และมี
ความสามารถ
แขงขันใน
ทองตลาดได 

         

 F2A4  15.การพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพจากมะหวด
ระยะที่ 1  (ศ.ศิริธร  ศิริ
อมรพรรณ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร)  
และ 

  

  

        980,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อผลิต
ผลิตภํณฑ
ตนแบบ
อุตสาหกรรม 
3.เพื่อศึกษา
ความเปนไปได

     



หนา 722                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ทางการตลาด
และมี
ความสามารถ
แขงขันใน
ทองตลาดได 

 F2A4  16.การพัฒนาผลิตภัณฑ
สุขภาพจากมะหวด
ระยะที่ 2  (ศ.ศิริธร  ศิริ
อมรพรรณ) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร)  
และ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

                980,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อผลิต
ผลิตภํณฑ
ตนแบบ
อุตสาหกรรม 
3.เพื่อศึกษา
ความเปนไปได
ทางการตลาด
และมี
ความสามารถ
แขงขันใน
ทองตลาดได 

 

 F2A4  17.การศึกษาฤทธิ์ตาน
เซลลมะเร็งและฤทธิ์
ตานจุลชีพของสารสกัด
มะหวดในหลอดทดลอง 
(ผศ.ดร.ธีรพร กทิ
ศาสตร) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด

    980,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
 2. เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ตาน
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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 

มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

เซลลมะเร็ง
และฤทธิ์ตาน
จุลชีพของสาร
สกัดมะหวดใน
หลอดทดลอง  

 F2A4  18.การศึกษาฤทธิ์ลด
ความดันโลหิตสูงของ
สารสกัดมะหวดใน
สัตวทดลอง (ผศ.ดร.ธีร
พร กทิศาสตร) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

        980,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
 2. เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ลดความ
ดันโลหิตสูง
ของสารสกัด
มะหวดใน
สัตวทดลอง 

         

 F2A4  19.การศึกษาฤทธิ์ตาน
ไขมันสูงของสารสกัด
มะหวดในหลอดทดลอง
และสัตวทดลอง (ผศ.
ดร.ธีรพร กทิศาสตร) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

            980,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา
ฤทธิ์ตานไขมัน
สูงของสาร
สกัดมะหวดใน
หลอดทดลอง
และ
สัตวทดลอง 

     



หนา 724                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

 F2A4  20.การศึกษาฤทธิ์
กระตุนสารส่ือประสาท
และพฤติกรรมของสาร
สกัดมะหวดใน
สัตวทดลอง (ผศ.ดร.ธีร
พร กทิศาสตร) 

พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
บริเวณพื้นที่ปา
โคกดงเค็ง สถานี
ปฏิบัติการนาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม เนื้อ
ที่ปา 74,412 
ตรม. (46 ไร) 

                980,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อศึกษา
ฤทธิ์กระตุน
สารส่ือ
ประสาทและ
พฤติกรรมของ
สารสกัด
มะหวดใน
สัตวทดลอง 

 

 F2A4  21.การวิจัยเพือ่ใช
ประโยชนทางยา
กระทงลายแบบครบ
วงจร: การพัฒนา
ผลิตภัณฑบรรเทา
อาการปวดจากสมุนไพร
กระทงลายในรูปแบบ
รับประทานและใช
ภายนอก (อ.ภก.กรีพล 
แมนวิวัฒนกุล) 

หองปฏิบัติการ
วิจัยเทคโนโลยี
เภสัชกรรม คณะ
เภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

    880,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อพัฒนา
ตำรับ
ผลิตภัณฑยา
บรรเทาอาการ
ปวดจาก
สมุนไพร
กระทงลายใน
รูปแบบ
รับประทาน
และใช

             



แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 725 
 

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 

ภายนอก 
 F2A4  22..การวิจัยเพื่อใช

ประโยชนทางยา
กระทงลายแบบครบ
วงจร: การทดสอบ
ประสิทธิผลทางคลินิก
ของตำรับกระทงลายที่
ใชภายนอกและใช
รับประทานใน
อาสาสมัครสุขภาพดี 
(ผศ.ดร.ราตรี สวางจิต) 

รานยา
มหาวิทยาลัย 
คณะเภสัชศาสตร  
โรงพยาบาลสุทธา
เวช คณะ
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

  

  

    715,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อทดสอบ
ประสิทธิผล
ทางคลินิกของ
ตำรับ
กระทงลายใน
อาสาสมัคร
สุขภาพดี  

         

 F2A4  23..การวิจัยเพื่อใช
ประโยชนทางยา
กระทงลายแบบครบ
วงจร: การทดสอบ
ประสิทธิผลทางคลินิก
ของตำรับกระทงลายที่
ใชภายนอกและใช
รับประทานในผูปวย 
(ผศ.ดร.ราตรี สวางจิต) 

รานยา
มหาวิทยาลัย 
คณะเภสัชศาสตร  
โรงพยาบาลสุทธา
เวช คณะ
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

  

  

        935,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 
 2. เพื่อ
ทดสอบ
ประสิทธิผล
ทางคลินิกของ
ตำรับ
กระทงลายใน
ผูปวย 

     

 F2A4  24..การวิจัยเพื่อใช
ประโยชนทางยา
กระทงลายแบบครบ

รานยา
มหาวิทยาลัย 
คณะเภสัชศาสตร  

  

  

            150,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ

 



หนา 726                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

วงจร: การวิเคราะห
ตนทุน-ประสิทธิผลของ
ตำรับกระทงลาย (ผศ.
ดร.ชนัตถา พลอยเล่ือม
แสง) 

โรงพยาบาลสุทธา
เวช คณะ
แพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อประเมิน
ตนทุน-
ประสิทธิผล
ของตำรับ
กระทงลาย 

 F2A4  25..การวิจัยเพื่อใช
ประโยชนทางยา
กระทงลายแบบครบ
วงจร: การจัดการแบ
รนดและการตลาดตำรับ
กระทงลาย (ดร.จุฬา
รัตน ขันแกว) 

คณะการบัญชี
และการจัดการ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

                305,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่วาง
แผนการ
จัดการแบรนด
และการตลาด
ตำรับ
กระทงลาย 

 

  รวม 25 โครงการ   2,875,200    9,000,000    7,790,000    7,430,000    6,170,000     
F2A5 1.การสรางฐานขอมูล

ออนไลนของพืช
สมุนไพรในปาหนองขวง 
(ผศ.สุวิช ถิระโคตร) 

ปาหนองขวง 
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

20547765               300,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)             
2. เพื่อสราง
ฐานขอมูล

 



แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 727 
 

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 

ออนไลนของ
พืชสมุนไพรใน
ปาหนองขวง 

F2A5 2.ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการขอมูลขนาด
ใหญเพื่อการจัดเกบ็และ
คนคืนสารสนเทศดิจิทัล
ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่อนุรักษพันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
จังหวัดมหาสารคาม 
สนองพระราชดำริโดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ผศ. ดร. 
โอฬาริก สุรินตะ) 

1. พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนองพระราชดำริ
โดยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปา
นาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.
นาสีนวล อ.กันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 
2. พื้นที่ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
สถานีปฏิบัติการ
นาดูน 
สถาบันวิจยัวลัย
รุกขเวช ตำบล
พระธาตุ อำเภอ
นาดูน จังหวัด
มหาสารคาม  

41092965                
300,000  

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อพัฒนา
ฐานความรู
สำหรับขอมูล
พืชและ
ทรัพยากรธรร
มชาติในพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ฯ และพื้นที่
ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ดวนเทคโนโลยี
ออนโทโลยี 
(Ontology) 

         
300,000  

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. พัฒนา
ระบบสำหรับ
คนหาขอมูลพืช
และ
ทรัพยากรธรร
มชาติในพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
และพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร
ของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
เชิงความหมาย 
(Semantic 
Search) 

           
300,000  

1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. พัฒนา
ระบบ
วิเคราะห
ขอมูล (Data 
Analytics)พืช
และ
ทรัพยากรธรร
มชาติในพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
ฯ และพื้นที่
ปกปก
ทรัพยากรของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ดวยวธิีการ
เรียนรู
เคร่ืองจักร 
(Machine 
Learning) 

300,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. พัฒนา
ระบบการ
แสดงผลขอมูล 
(Data 
Visualization)
พืชและ
ทรัพยากรธรร
มชาติในพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืชฯ 
และพื้นที่ปก
ปกทรัพยากร
ของ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ดวยวิทยาการ
ขอมูล (Data 
Science) 

 

  รวม 2 โครงการ   82,185,930    29,720,000    25,400,000    22,840,000    19,880,000     

F3A8 1.โครงการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม รวม

150,000 งานประชุม
วิชาการและ

      150,000  งานประชุม
วิชาการและ

 



หนา 728                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

อพ.สธ. (ดำเนินงานทุก 
2 ป) 

จัดงานกับ 
อพ.สธ. 

นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย  

นิทรรศการ 
ทรัพยากรไทย  

F3A8 2.งานจัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธ
หนวยงาน 

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อ
ประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนอง
พระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 3.การบริหารจัดการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ดิจิตอลพื้นที่ปาหนอง
ขวง บานโพธิ์ม ี
ตำบลบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม ปที่ 
2 (ผศ.ดร.นวลละออง 
อรรถรังสรรค) 

ปาหนองขวง 
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

554,600 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

800,000  1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

800000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

  600,000  1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  

400,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.) 

 

        2.เพื่อศึกษา
การบริหาร
จัดการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศดิจิตอล
พื้นที่ปาหนอง
ขวง บานโพธิ์ม ี
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 

2.เพื่อศึกษา
การบริหาร
จัดการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศดิจิตอล
พื้นที่ปาหนอง
ขวง บานโพธิ์ม ี
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 

2.เพื่อศึกษา
การบริหาร
จัดการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศดิจิตอล
พื้นที่ปาหนอง
ขวง บานโพธิ์ม ี
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 

2.เพื่อศึกษา
การบริหาร
จัดการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศดิจิตอล
พื้นที่ปาหนอง
ขวง บานโพธิ์ม ี
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 

2.เพื่อศึกษา
การบริหาร
จัดการ
ทองเที่ยวเชิง
นิเวศดิจิตอล
พื้นที่ปาหนอง
ขวง บานโพธิ์ม ี
ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

 

        3.เพื่อพัฒนา
ศูนยอนุรักษ
และถายทอด
ความรูพื้นที่ปา
หนองขวง บาน
โพธิ์มี ตำบล

 

3.เพื่อพัฒนา
ศูนยอนุรักษ
และถายทอด
ความรูพื้นที่ปา
หนองขวง 
บานโพธิ์มี 

 

3.เพื่อพัฒนา
ศูนยอนุรักษ
และถายทอด
ความรูพื้นที่ปา
หนองขวง บาน
โพธิ์มี ตำบล

 

3.เพื่อพัฒนา
ศูนยอนุรักษ
และถายทอด
ความรูพื้นที่ปา
หนองขวง 
บานโพธิ์มี 

 

3.เพื่อพัฒนา
ศูนยอนุรักษ
และถายทอด
ความรูพื้นที่ปา
หนองขวง บาน
โพธิ์มี ตำบล

 



แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 729 
 

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 

นาสีนวน 
อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

นาสีนวน 
อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

ตำบลนาสีนวน 
อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

นาสีนวน 
อำเภอกันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม 

        4.เพื่อสราง
รายไดเสริมแก
ชุมชนบานโพธิ์
มี ตำบลนาสีน
วน อำเภอ
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

 

4.เพื่อสราง
รายไดเสริมแก
ชุมชนบานโพธิ์
มี ตำบลนาสีน
วน อำเภอ
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

 

4.เพื่อสราง
รายไดเสริมแก
ชุมชนบานโพธิ์
มี ตำบลนาสีน
วน อำเภอ
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

 

4.เพื่อสราง
รายไดเสริมแก
ชุมชนบานโพธิ์
มี ตำบลนาสีน
วน อำเภอ
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

 

4.เพื่อสราง
รายไดเสริมแก
ชุมชนบานโพธิ์
มี ตำบลนาสีน
วน อำเภอ
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 

 

F3A8 4.การพัฒนาศูนยการ
เรียนรูปาชุมชนดิจิทัล
เพื่อการอนุรักษและการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน 
(ผศ. สุวิช ถิระโคตร 
และ ผศ. สุวิชยั พรรษา) 

1. พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนองพระราชดำริ
โดยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ปา
นาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ต.
นาสีนวล อ.กันทร
วิชัย จังหวัด
มหาสารคาม (ผศ.
สุวิช ถิระโคตร) 

    300,000  1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อผลิตส่ือ
อินโฟกราฟก
พันธุพืช 
ส่ิงมีชีวิต 
ทรัพยากรธรร
มชาติในพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

400000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อผลิตส่ือ
การเรียนรู
เสนทางเดิน
เสมือนจริง 
360 องศา 
(Virtual 
Walking 
Trails) สำหรับ
การเรียนรูพันธุ
พืชและการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ
ทรัพยากรใน
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช

  600,000  1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. เพื่อผลิตส่ือ
การเรียนรู
ส่ือปฎิสัมพันธ
เพื่อการเรียนรู
พันธุพืชและ
ผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรจาก
ปาชุมชนใน
พื้นที่อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ

300,000 1. เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)  
2. . เพื่อพัฒนา
แหลงการ
เรียนรูดิจิทัล 
เพื่อการ
อนุรักษและใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืนในพื้นที่
ปาชุมชนพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

 



หนา 730                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 
รวมทั้ง
ผลิตภัณฑจาก
ทรัพยากรจาก
ปาชุมชนใน
พื้นที่ปาชุมชน
แหงนี้  3. เพื่อ
สรางจิตสำนึก
การใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากร 
อยางยั่งยืน 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม  
3. เพื่อสราง
จิตสำนึกการใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากร 
อยางยั่งยืน 

พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 
3. เพื่อผลิตส่ือ
เกมเพื่อการ
เรียนรูพันธุพืช
และการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ
ทรัพยากรใน
พื้นที่ปาชุมชน
ในพื้นที่
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช
อัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริ
สมเด็จ
พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
จังหวัด
มหาสารคาม 

จังหวัด
มหาสารคาม 
สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม  
3. เพื่อสราง
จิตสำนึกการใช
ประโยชนจาก
ทรัพยากร 
อยางยั่งยืน 



แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569)                                                                                                                                                                                                  หนา 731 
 

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 

สนอง
พระราชดำริ
โดย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ปานาสีนวล 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
ต.นาสีนวล อ.
กันทรวิชัย 
จังหวัด
มหาสารคาม 
4. เพื่อสราง
จิตสำนึกการ
ใชประโยชน
จากทรัพยากร 
อยางยั่งยืน 

F3A8 5. งานบริหารโครงการ 
อพ.สธ.-มมส. 

อพ.สธ.-มมส.   1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, 
ติดตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

  1. จัดทำแผน
ปฎิบัติงาน, ติด
ตามชอมูล 
และ
ความกาวหนา 
รายงาน
การเงินให
เปนไปและ
สอดคลองตาม
แผนงานที่
กำหนด 
2. ผลิตส่ือ 
เอกสารทาง
วิชาการ และ
งาน
ประชาสัมพันธ 
ฯลฯ 

 

F3A8 6. สนับสนุนโรงเรียน โรงเรียนรอบๆ   อยางนอย 1   อยางนอย 1   อยางนอย 1   อยางนอย 1   อยางนอย 1  



หนา 732                                                                                                                                                                                                  แผนแมบท อพ.สธ.-มมส. 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 

สมัครเขารวมสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. ใน
งานสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน 

มหาวิทยาลัย
บริเวณรัศม ี50 
กิโลเมตร 

โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน 

F3A8 7.สนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขา
รวมสนองพระราชดำริ 
อพ.สธ.ในงานสำรวจ
แลพจัดทำฐาน
ทรัพยากรทองถิ่น 

องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรอบๆ
มหาวิทยาลัย
บริเวณรัศม ี50 
กิโลเมตร 

  อยางนอย 1 
แหง 

  อยางนอย 1 
แหง 

  อยางนอย 1 
แหง 

  อยางนอย 1 
แหง 

  อยางนอย 1 
แหง 

 

 รวม 7 โครงการ  704,600    1,100,000    1,200,000    1,200,000    850,000    

 รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม 
51 โครงการ 

 93,163,130    45,880,000    39,500,000    35,660,000    30,720,000    

 
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 
 


