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

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A2 1. โครงการสำรวจและ

รวบรวม และใชประโยชน
พืชพื้นถิ่นที่มีศักยภาพ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000 สมุนไพรพื้นถิ่น/  
ไมน้ำพื้นถิ่น 

400,000 พืชสมุนไพรที่
มีพฤกษเคมีสูง/ไม
น้ำที่เพิ่มมูลคาได 

 500,000 พืชสมุนไพรที่
มีพฤกษเคมีสูง 

500,000  พืชสมุนไพรที่มี
โภชนะเภสัชสูง 

500,000  พืชสมุนไพรที่มี
โภชนะเภสัชสูง 

มทร.ลานนา 

F1A2 2. โครงการสำรวจความ
หลากหลายของแมลงกินได
บนพื้นที่สูง เพื่อเปนแหลง
โปรตีนในอนาคต 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

200,000  แมลงกินได ที่
สามารถเปนแหลง
โปรตีนไดบนพื้นที่
สูงไมนอยกวา 5 
ชนิด 

200,000 แมลงกินได ที่
สามารถเปนแหลง
โปรตีนไดบนพื้นที่
สูงไมนอยกวา 5 
ชนิด 

500,000 แมลงกินได ที่มี
ศักยภาพในการ
นำมาเล้ียงในเชิง
อุตสาหกรรมได 

300,000 แมลงกินได ที่มี
ศักยภาพในการ
นำมาเล้ียงในเชิง
อุตสาหกรรมได 

300,000 แมลงกินได ที่มี
ศักยภาพในการ
นำมาเล้ียงในเชิง
อุตสาหกรรมได 

มทร.ลานนา 

F1A2 3. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ
พืช ในสภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติเพื่อความมั่นคง
ทางอาหาร  

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

100,000  มีแหลงเก็บเมล็ด
พันธุพืชอาหาร
สำรองไวเมื่อเกิดภัย
พิบัติ ปละไมนอย
กวา 1 แหลง 

200,000 มีแหลงเก็บเมล็ด
พันธุพืชอาหาร
สำรองไวเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ ปละไม
นอยกวา 1 แหลง 

200,000 มีแหลงเก็บเมล็ด
พันธุพืชอาหาร
สำรองไวเมื่อเกิดภัย
พิบัติ ปละไมนอย
กวา 1 แหลง 

200,000 มีแหลงเก็บเมล็ด
พันธุพืชอาหาร
สำรองไวเมื่อเกิดภัย
พิบัติปละไมนอย
กวา 1 แหลง 

200,000  มีแหลงเก็บเมล็ด
พันธุพืชอาหาร
สำรองไวเมื่อเกิด
ภัยพิบัติ ปละไม
นอยกวา 1 แหลง 

มทร.ลานนา 

  รวม  3  โครงการ  800,000  800,000  1,200,000  1,000,000  1,000,000   
F1A3 1. โครงการศึกษาสภาพที่

เหมาะสมของบุกในแปลง
ปลูกเพื่อทดแทนการนำ
ออกมาจากปา 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

  500,000  ทราบสภาพที่
เหมาะสมของบุกใน
แปลงปลูก 

  500,000  ทราบสภาพที่
เหมาะสมของบุก
ในแปลงปลูก 

   500,000 ทราบสภาพที่
เหมาะสมของบุกใน
แปลงปลูก 

  500,000 ทราบสภาพที่
เหมาะสมของบุกใน
แปลงปลูก 

  500,000 ทราบสภาพที่
เหมาะสมของบุกใน
แปลงปลูก 

มทร.ลานนา 
F1A3/ F2A4 

F1A3 2. โครงการรักษาแปลง
ปลูกพันธกุรรมพืชพื้นถิ่น
เพื่อการอนุรักษและความ
มั่นคงทางอาหาร  

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

  500,000  อนุรักษพันธกุรรม 
พืชพื้นถิ่น การ
บันทึกการ
เจริญเติบโต  การ
จัดทำแผนที่ตน
พันธุกรรมและพิกัด
ตนพันธุกรรมทราบ
ปจจัยที่สงผลตอ
การเจริญเติบโต 
ปจจัยที่มีผลตอการ
สรางพฤกษเคมั 
และสารสำคัญอื่นๆ 

   600,000  อนุรักษพันธกุรรม 
พืชพื้นถิ่น การ
บันทึกการ
เจริญเติบโต  การ
จัดทำแผนที่ตน
พันธุกรรมและ
พิกัดตนพันธกุรรม
ทราบปจจยัที่
สงผลตอการ
เจริญเติบโต ปจจยั
ที่มีผลตอการสราง
พฤกษเคมั และ
สารสำคัญอื่นๆ 

  500,000 อนุรักษพันธกุรรม 
พืชพื้นถิ่น ทราบ
ปจจัยที่สงผลตอการ
เจริญเติบโต ปจจยัที่
มีผลตอการสราง
พฤกษเคมั และ
สารสำคัญอืน่ๆ 
รวมถึงทราบวิธกีาร
ขยายพันธุ  

 500,000 อนุรักษพันธกุรรม 
พืชพื้นถิ่น ทราบ
ปจจัยที่สงผลตอ
การเจริญเติบโต 
ปจจัยที่มีผลตอการ
สรางพฤกษเคมั 
และสารสำคัญอื่นๆ 
รวมถึงทราบวิธกีาร
ขยายพันธุ  

 500,000  อนุรักษพันธกุรรม 
พืชพื้นถิ่น ทราบ
ปจจัยที่สงผลตอ
การเจริญเติบโต 
ปจจัยที่มีผลตอการ
สรางพฤกษเคมั 
และสารสำคัญอื่นๆ 
รวมถึงทราบวิธกีาร
ขยายพันธุ  

มทร.ลานนา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

รวมถึงทราบวิธกีาร
ขยายพันธุ  

รวมถึงทราบ
วิธีการขยายพันธุ  

F1A3 3. โครงการหนวยบริหาร
จัดการเชื้อพันธุกรรมพืช
มรดก 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

 500,000  เพื่อการอนุรักษเชื้อ
พันธุกรรมพืชมรดก 

500,000 เพื่อการอนุรักษ
เชื้อพันธุกรรมพืช
มรดก 

 500,000 เพื่อการอนุรักษเชื้อ
พันธุกรรมพืชมรดก 

500,000  เพื่อการอนุรักษเชื้อ
พันธุกรรมพืชมรดก 

500,000 เพื่อการอนุรักษเชื้อ
พันธุกรรมพืชมรดก 

มทร.ลานนา 

  รวม  3  โครงการ  1,500,000  1,600,000  1,500,000  1,500,000  1,500,000   
F2A4 1. โครงการการอนุรักษ

และใชประโยชนจาก
นอยหนาเครือ ในแปลง
ปลูก 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

 600,000  1.ทราบลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร       
ทราบสารสำคัญ                       
2. ความ
หลากหลายพนัธุ
จากการจำแนกโดย
เทคนิคทางชีว
โมเลกุล  
3. การจัดทำ
ธนาคารพันธุกรรม 

600,000  1. สายพันธุที่
ปรับตัวไดดีใน
สภาพแปลงปลูก       
2. การคัดเลือก
พันธุที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมใน
สภาพแปลงปลูก  
3. การจัดทำ
ธนาคารพันธุกรรม 

600,000 1. ทราบปจจยัการ
ผลิตที่เหมาะสมกับ
สายพันธุที่คัดเลือก
ในการใหสารสำคัญ
ที่มีประโยชน  
2. เทคนิคการเก็บ
พันธุกรรมโดยวิธกีาร
เพาะเล้ียงเนื่อเยื่อ  
3. การจัดทำธนาคาร
พันธุกรรม  

500,000 1. ทราบปจจยัการ
ผลิตที่เหมาะสมกับ
สายพันธุที่คัดเลือก
ในการใหสารสำคัญ
ที่มีประโยชน  
2. เทคนิคการเก็บ
พันธุกรรมโดย
วิธีการเพาะเล้ียง 
เนื่อเยื่อ  
3. การจัดทำ
ธนาคารพันธุกรรม  

  มทร.ลานนา 
F1A3/ F2A4 

F2A4 2. โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารจากมัน
พื้นบาน 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

 500,000  พัฒนาผลิตภัณฑ
จากมันพื้นบานใน
การเปนอาหาร
ผูสูงอายุ อาหารคน
เมือง และ
ผลิตภัณฑอาหาร
ตางๆ เวชสำอาง 
และอื่นๆ 

500,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
จากมันพื้นบานใน
การเปนอาหาร
ผูสูงอาย ุอาหาร
คนเมือง และ
ผลิตภัณฑอาหาร
ตางๆ เวชสำอาง 
และอื่นๆ 

700,000 พัฒนาผลิตภัณฑจาก
มันพื้นบานในการ
เปนอาหารผูสูงอายุ 
อาหารคนเมือง และ
ผลิตภัณฑอาหาร
ตางๆ เวชสำอาง 
และอื่นๆ 

700,000 พัฒนาผลิตภัณฑ
จากมันพื้นบานใน
การเปนอาหาร
ผูสูงอายุ อาหารคน
เมือง และ
ผลิตภัณฑอาหาร
ตางๆ เวชสำอาง 
และอื่นๆ 

  มทร.ลานนา 

F2A4 3. โครงการใชประโยชน
จากนอยหนาเครือ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

 400,000  การจัดจำแนกพันธ
ดวยเทคนิคทางชีว
โมเลกุล การใช
ประโยชนจาก
นอยหนาเครือ 
ทราบลักษณะทาง
กายภาพ ของแหลง
พันธุกรรมนอยหนา
เครือ 

1,000,000  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ ตางๆ 
เชน ทาง โภชน
เภสัช เภสัชวิทยา 
เวชเภสัช เวช
สำอางค  ทราบ
ลักษณะทาง
กายภาพ ของ
แหลงพันธุกรรม
นอยหนาเครือ 

 500,000 การพัฒนาผลิตภัณฑ 
ตางๆ เชน ทาง 
โภชนเภสัช เภสัช
วิทยา เวชเภสัช เวช
สำอางค  

 500,000 การพัฒนา
ผลิตภัณฑ ตางๆ 
เชน ทาง โภชน
เภสัช เภสัชวิทยา 
เวชเภสัช เวช
สำอางค  

500,000  การพัฒนา
ผลิตภัณฑ ตางๆ 
เชน ทาง โภชน
เภสัช เภสัชวิทยา 
เวชเภสัช เวช
สำอางค  

มทร.ลานนา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F2A4 4. โครงการศึกษาการ
ขยายพันธุ การบริหาร
จัดการใหไดผลผลิตของ
พืชพื้นถิ่น มันพื้นบาน/
นอยหนาเครือ/บกุ/มะกิ๊ง 
ของสายพันธุที่คัดเลือก 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

  400,000  วิธีการขยายพันธุวธิี
ตางๆตามปกติเพื่อ
การอนุรักษ 

 500,000 วิธีการขยายพันธุวธิี
ตางๆตามปกติ และ
การเพาะเล้ียงเนื่อ
เยื่อเพื่อการอนุรักษ 
ทราบลีกษณะทาง 
ชีววิทยา สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา 
ชีวเคมี  พันธุศาสตร 
ของสายพันธุที่
คัดเลือก 

  600,000 วิธีการขยายพันธุวธิี
ตางๆเพื่อการ
อนุรักษ ทราบลี
กษณะทาง ชีววิทยา 
สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา ชวีเคมี  
พันธุศาสตร ของสาย
พันธุที่คัดเลือก 

500,000 วิธีการขยายพันธุวธิี
ตางๆเพื่อการ
อนุรักษ ทราบลี
กษณะทาง ชีววิทยา 
สัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา ชวีเคมี  
พันธุศาสตร ของ
สายพันธุที่คัดเลือก 

700,000 วิธีการขยายพันธุ
วิธีตางๆเพื่อการ
อนุรักษ ทราบลี
กษณะทาง 
ชีววิทยา สัณฐาน
วิทยา สรีรวิทยา 
ชีวเคมี  พันธุ
ศาสตร ของสาย
พันธุที่คัดเลือก 

มทร.ลานนา 

F2A4 5. โครงการสืบสานภูมิ
ปญญาทองถิ่น เพือ่สราง
นวัตกรรมสูการเพิ่มมูลคา
ในเชิงเศรษฐกิจ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

500,000  สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับ
พืชพันธุในทองถิ่นที่
มีศักยภาพ ที่ควร
คาแกการอนุรักษไว 

500,000  สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับ
พืชพันธุในทองถิ่น
ที่มีศักยภาพ ที่ควร
คาแกการอนุรักษ
ไว 

 500,000 สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับพืช
พันธุในทองถิ่นที่มี
ศักยภาพ ที่ควรคา
แกการอนุรักษไว 

500,000 สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับ
พืชพันธุในทองถิ่นที่
มีศักยภาพ ที่ควรคา
แกการอนุรักษไว 

500,000  สืบสานภูมิปญญา
ทองถิ่นที่เกี่ยวกับ
พืชพันธุในทองถิ่น
ที่มีศักยภาพ ที่ควร
คาแกการอนุรักษ
ไว 

มทร.ลานนา 

F2A4 6. โครงการพัฒนาพันธุพืช
พื้นถิ่น  

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

    1,000,000  1.การพัฒนาพันธุ 
มันพื้นบานให
มีพฤกษเคมีสูง  
2. การพัฒนาพันธุ
บุก ใหมี กลูโค
แมนแนน 
(Glucomannan) 
สูง  
3. การพัฒนาพันธุ
นอยหนาเครือ  
4. การพัฒนาพันธุ
มะกิ้ง 

1,000,000 1.การพัฒนาพันธุ 
มันพื้นบานให
มีพฤกษเคมีสูง  
2. การพัฒนาพันธุ
บุก ใหมี กลูโคแมน
แนน 
(Glucomannan) 
สูง  
3. การพัฒนาพันธุ
นอยหนาเครือ  
4. การพัฒนาพันธุ
มะกิ้ง 

1,000,000 1.การพัฒนาพันธุ 
มันพื้นบานให
มีพฤกษเคมีสูง  
2. การพัฒนาพันธุ
บุก ใหมี กลูโคแมน
แนน 
(Glucomannan) 
สูง  
3. การพัฒนาพันธุ
นอยหนาเครือ  
4. การพัฒนาพันธุ
มะกิ้ง 

  มทร.ลานนา 

F2A4 7. โครงการศึกษาชนิดและ
ปริมาณสารสำคัญ สมบัติ
ทางชีววิทยาและลักษณะ
ทางดานสัณฐานวิทยาของ
มันพื้นบาน 

นาน  700,000  1.เพื่อศึกษาสมบัติ
ทางชีววิทยาและ
ลักษณะทางดาน
สัณฐานวิทยา การ
เล้ือยเวียนของลำตน
และการมีหวัอากาศ                                     
2.เพื่อศึกษา

        งบประมาณวิจัยปกติ 
(วช.) 



หนา 960                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มทร.ล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

องคประกอบทาง
เคมีของมันพื้นบาน                                 
3.เพื่อศึกษาลักษณะ
ทางพันธุกรรมโดยใช
เทคนิค RAPD 

F2A4 8. แผนงาน โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมและ
พัฒนาพันธุพืชพ้ืนถ่ินเพ่ือ
การเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

  1.อนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชตาม
กรอบการ
ดำเนินงานตามแผน
แมบท อพ.สธ.   
2.การดำเนินงาน
ศึกษาทดลองวิจยัที่
เพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจเพื่อการ
อนุรักษและใช
ประโยชน
พันธุกรรมพืชพื้น
ถิ่น มันพื้นบาน 
นอยหนาเครือ และ
บุก 

  1.อนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชตาม
กรอบการ
ดำเนินงานตาม
แผนแมบท 
อพ.สธ.   
2.การดำเนินงาน
ศึกษาทดลองวิจยั
ที่เพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจเพื่อการ
อนุรักษและใช
ประโยชน
พันธุกรรมพืชพื้น
ถิ่น มันพื้นบาน 
นอยหนาเครือ 
และบุก 

  1.อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรม
พืชตามกรอบการ
ดำเนินงานตามแผน
แมบท อพ.สธ.   
2.การดำเนินงาน
ศึกษาทดลองวิจยัที่
เพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจเพื่อการ
อนุรักษและใช
ประโยชนพันธุกรรม
พืชพื้นถิ่น มัน
พื้นบาน นอยหนา
เครือ และบุก 

    งบประมาณวิจัยปกติ 
(วช.) 

F2A4 ชุดโครงการที่ 1 โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมและ
พัฒนาพันธุมันพื้นบานใน
เขตภาคเหนือของประเทศ
ไทย 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

  2,500,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)                 
2.การศึกษาลักษณะ
ประจำพันธุนอยหนา
เครือและวิธีการ
ขยายพันธุดวย
วิธีการตางๆ                        
3.การศึกษาหา
ตนแบบการปลูก
และการบริหาร

 2,500,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)                 
2.การศึกษาหา
ตนแบบการปลูก
และการบริหาร
จัดการการปลูกใน
เชิงเศรษฐกิจ : 
การเขตกรรม การ
ดูแลรักษา และ
การจัดการศัตรูพืช         

2,500,000  1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)                 
2.การศึกษาหา
สารสำคัญในมัน
พื้นบานแตละชนิด
และปจจยัที่มีผลใน
การสรางสารทุติย
ภูมิ                   
3.การศึกษาการใช
ประโยชนเพื่อเพิ่ม

    งบประมาณวิจัยปกติ 
(วช.) 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

จัดการการปลูกใน
เชิงเศรษฐกิจ : การ
เขตกรรม การดูแล
รักษา และการ
จัดการศัตรูพืช         
4.การศึกษาการใช
ประโยชนเพื่อเพิ่ม
มูลคามันพื้นบานทั้ง
ดานอาหารและ
โภชนะเภสัช                              
5.การพัฒนาพันธุมัน
พื้นบาน            

3.การศึกษาหา
สารสำคัญในมัน
พื้นบานแตละชนิด
และปจจยัที่มีผล
ในการสรางสาร
ทุติยภูมิ                   
4.การศึกษาการใช
ประโยชนเพื่อเพิ่ม
มูลคามันพื้นบาน
ทั้งดานอาหารและ
โภชนะเภสัช  

มูลคามันพื้นบานทั้ง
ดานอาหารและ
โภชนะเภสัช                              
4.ฐานขอมูล
ทรัพยากรพันธุพืช
ครบวงจร 

F2A4 ชุดโครงการที่ 2 โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมและ
พัฒนาพันธุนอยหนาเครือ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

1,500,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)                
2.การศึกษา
ลักษณะประจำพันธุ
นอยหนาเครือและ
วิธีการขยายพันธุ
ดวยวธิีการตางๆ                        
3.การศึกษาหาร
สารสำคัญเพื่อ
ประโยชนทาง
โภชนะเภสัช          

1,500,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)                
2.การศึกษา
ลักษณะประจำ
พันธุนอยหนาเครือ
และวิธกีาร
ขยายพันธุดวย
วิธีการตางๆ                        
3.การศึกษาหาร
สารสำคัญเพื่อ
ประโยชนทาง
โภชนะเภสัช  4. 
เทคนิคการเพิ่ม
การผลิตสารสำคัญ
ดวยเทคนิคการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ         

1,500,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)                
2.การศึกษาหาร
สารสำคัญเพื่อ
ประโยชนทาง
โภชนะเภสัช             
3.ปจจัยทาง
สภาพแวดลอมและ
การเกษตรที่มีผลตอ
การเจริญเติบโตและ
สารสำคัญ                            
4.ฐานขอมูล
ทรัพยากรพันธุพืช
ครบวงจร 

    งบประมาณวิจัยปกติ 
(วช.) 

F2A4 ชุดโครงการที่ 3 โครงการ
อนุรักษพันธกุรรมและ
พัฒนาพันธุบกุเพื่อเพิ่ม
มูลคา 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

1,000,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน

1,000,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริ
โครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอัน

1,000,000 1.เพื่อสนอง
พระราชดำริโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

    งบประมาณวิจัยปกติ 
(วช.) 



หนา 962                                                                                                                                                                                                    แผนแมบท อพ.สธ. – มทร.ล. ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)                 
2.ทราบการเขต
กรรมและปจจยั
ตางๆที่มีผลตอการ
สรางสารกลูโคโม
แนน 

เนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)                 
2.การเขตกรรมและ
ปจจัยที่มีผลตอการ
สรางสารกลูโคโม
แนน              
3.การพัฒนาพันธุ
บุกเพื่อการปลูกเชิง
อุตสาหกรรม 

พระราชดำริฯ 
(อพ.สธ.)                 
2.การพัฒนาพันธุบุก
เพื่อการปลูกเชิง
อุตสาหกรรม                              
3.ฐานขอมูล
ทรัพยากรพันธุพืช
ครบวงจร 

F2A4 9. โครงการเทคโนโลยีการ
เล้ียงแมลงกินได เพื่อการ
อนุรักษและรักษาสมดุล
ธรรมชาติ 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

 1,000,000 หาเทคโนโลยีการ
เล้ียงแมลงกินได ไม
นอยกวา 2 ชนิด 

1,000,000  หาเทคโนโลยีการ
เล้ียงแมลงกินได ไม
นอยกวา 2 ชนิด ที่
แตกตาง 

1,000,000  หาเทคโนโลยีการ
เล้ียงแมลงกินได ไม
นอยกวา 2 ชนิด ที่
แตกตาง 

    บพข 

F2A4 10. โครงการอนุรักษและ
ใชประโยชนจากพันธุกรรม
สัตวพื้นถิ่นของไทย 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

1,000,000 1.อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรม
สัตวพื้นถิ่นของไทย
ตามกรอบการ
ดำเนินงานตามแผน
แมบท อพ.สธ. 

1,000,000 1.อนุรักษและ
พัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมสัตวพื้น
ถิ่นตามกรอบการ
ดำเนินงานตามแผน
แมบท อพ.สธ.    
2.เพื่อดำเนินการ
ศึกษาวิจยัหาแนว
ทางการใช
ประโยชนและเพื่อ
เพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจจาก
พันธุกรรมสัตวพื้น
ถิ่นของไทย 

1,000,000 1.อนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรพันธุกรรม
สัตวพื้นถิ่นตามกรอบ
การดำเนินงานตาม
แผนแมบท อพ.สธ.    
2.เพื่อดำเนินการ
ศึกษาวิจยัหาแนว
ทางการใชประโยชน
และเพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจจาก
พันธุกรรมสัตวพื้นถิ่น
ของไทย 

    งบประมาณวิจัยปกติ 
(วช.) 

  รวม  10  โครงการ  10,100,000  11,100,000  10,900,000  3,700,000  1,700,000   
F2A5 1. โครงการพัฒนาระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตร
ฐานขอมูลพันธุพืชอนุรักษ 
อพ.สธ. - มทร.ลานนา 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

  500,000  เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 
(Database) / 
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) 
พันธุพืชอนุรักษ 

 500,000 เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 
(Database) / 
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) 
พันธุพืชอนุรักษ 

 500,000 เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 
(Database) / 
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) 
พันธุพืชอนุรักษ 

500,000 เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 
(Database) / 
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) 
พันธุพืชอนุรักษ 

500,000  เพื่อออกแบบและ
พัฒนาระบบ
ฐานขอมูล 
(Database) / 
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร (GIS) 
พันธุพืชอนุรักษ 

มทร.ลานนา 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

อพ.สธ. - มทร.
ลานนา โดย
นำเสนอในรูปแบบ 
Dashboard & 
Visualization ผาน 
Power BI Web 
Application 

อพ.สธ. - มทร.
ลานนา โดย
นำเสนอในรูปแบบ 
Dashboard & 
Visualization 
ผาน Power BI 
Web 
Application 

อพ.สธ. - มทร.
ลานนา โดยนำเสนอ
ในรูปแบบ 
Dashboard & 
Visualization ผาน 
Power BI Web 
Application 

อพ.สธ. - มทร.
ลานนา โดย
นำเสนอในรูปแบบ 
Dashboard & 
Visualization ผาน 
Power BI Web 
Application 

อพ.สธ. - มทร.
ลานนา โดย
นำเสนอในรูปแบบ 
Dashboard & 
Visualization 
ผาน Power BI 
Web Application 

  รวม  1  โครงการ  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000   
F3A8 1. โครงการศูนยเรียนรูพืช

อนุรักษ อพ.สธ. (มะเกีย๋ง 
เชียงดา มันพื้นบาน 
นอยหนาเครือ และพืชพื้น
ถิ่น) 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

300,000 เปนแหลงเรียนรู
เพื่อการปลูก
จิตสำนึกใหกบัคน
รุนหลังเห็นคุณคา
ทรัพยากรกอนที่จะ
สูญพันธุ 

 500,000 เปนแหลงเรียนรู
เพื่อการปลูก
จิตสำนึกใหกบัคน
รุนหลังเห็นคุณคา
ทรัพยากรกอนที่
จะสูญพันธุ 

 500,000 เปนแหลงเรียนรูเพื่อ
การปลูกจิตสำนึก
ใหกับคนรุนหลังเห็น
คุณคาทรัพยากร
กอนที่จะสูญพันธุ 

400,000 เปนแหลงเรียนรู
เพื่อการปลูก
จิตสำนึกใหกบัคน
รุนหลังเห็นคุณคา
ทรัพยากรกอนที่จะ
สูญพันธุ 

400,000 เปนแหลงเรียนรู
เพื่อการปลูก
จิตสำนึกใหกบัคน
รุนหลังเห็นคุณคา
ทรัพยากรกอนที่จะ
สูญพันธุ 

มทร.ลานนา 

F3A8 2. โครงการศูนย
ประสานงาน อพ.สธ. - 
มทร.ลานนา 

ลำปาง/ตาก/นาน/
พิษณุโลก/เชียงใหม/
เชียงราย 

 500,000  1. เปนสนับสนุน
การสนองงาน
โครงการ อพ.สธ. 
มทร. ลานนา .  
2. สนับสนุน
วิชาการถายทอด
องคความรู พี่เล้ียง 
ใหกับงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน และ งาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเขต
ภาคเหนือ  
3.สรางวิทยากร ใน
ดานการสราง
จิตสำนึก ในการ
อนุรักษทรัพยากร 

500,000  1. เปนสนับสนุน
การสนองงาน
โครงการ อพ.สธ. 
มทร. ลานนา .  
2. สนับสนุน
วิชาการถายทอด
องคความรู พี่เล้ียง 
ใหกับงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน และ งาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
เขตภาคเหนือ  
3.สรางวิทยากร ใน
ดานการสราง
จิตสำนึก ในการ
อนุรักษทรัพยากร 

600,000 1. เปนสนับสนุนการ
สนองงานโครงการ 
อพ.สธ. มทร. 
ลานนา  
2. สนับสนุนวิชาการ
ถายทอดองคความรู 
พี่เล้ียง ใหกับงาน
สวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน และ งาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ใหกับ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขต
ภาคเหนือ  
3.สรางวิทยากร ใน
ดานการสราง
จิตสำนึก ในการ
อนุรักษทรัพยากร 

 500,000  1. เปนสนับสนุน
การสนองงาน
โครงการ อพ.สธ. 
มทร. ลานนา  
2. สนับสนุน
วิชาการถายทอด
องคความรู พี่เล้ียง 
ใหกับงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน และ งาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ใหกับ
องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในเขต
ภาคเหนือ  
3. สรางวิทยากร ใน
ดานการสราง
จิตสำนึก ในการ
อนุรักษทรัพยากร 

500,000 1. เปนสนับสนุน
การสนองงาน
โครงการ อพ.สธ. 
มทร. ลานนา   
2. สนับสนุน
วิชาการถายทอด
องคความรู พี่เล้ียง 
ใหกับงานสวน
พฤกษศาสตร
โรงเรียน และ งาน
ฐานทรัพยากร
ทองถิ่น ใหกับ
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ในเขต
ภาคเหนือ  
3. สรางวิทยากร 
ในดานการสราง
จิตสำนึก ในการ
อนุรักษทรัพยากร 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

F3A8 3. งานจัดทำ/ดูแลเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
อพ.สธ. - มทร.ลานนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงานสนอง
พระราชดำริ อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

  เพื่อประชาสัมพันธ
การดำเนินงาน
สนองพระราชดำริ 
อพ.สธ. 

 

F3A8 4. โครงการจัดแสดง
นิทรรศการโครงการ
อนุรักษพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
ฯ  รวมกบั อพ.สธ. และ
หนวยงานที่รวมสนอง
พระราชดำริ 

พื้นที่ดำเนินการตามที ่
อพ.สธ. กำหนด 

 เขารวมประชุม
วิชาการและจัด
นิทรรศการ 

       เขารวมประชุม
วิชาการและจัด
นิทรรศการ 

 

 รวม  4  โครงการ  800,000  1,000,000  1,100,000  900,000  900,000   
 รวมทั้งหมด 5 กิจกรรม         

21 โครงการ 
 13,700,000  15,000,000  15,200,000  7,600,000  5,600,000   

 
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 
 
 


