
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการสำรวจเก็บ

รวบรวมพันธุกรรม

มันพ้ืนบานในเขต

ภาคเหนือเพ่ือการ

อนุรักษและใช

ประโยชน 

  442,800 442,800 มทร.ลานนา 1. เพ่ือรวบรวมพันธุ

มันพ้ืนบานในเขต

ภาคเหนือตอนบนและ

ตอนลาง 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะ

ประจำพันธุของมัน

พ้ืนบานท่ีสำรวจได 

เพ่ือปลูกรักษาพันธุมัน

พ้ืนบานท่ีสำรวจได 

1. สำรวจรวบรวมพันธุกรรมมัน

พ้ืนบาน ไดตัวอยางมันพ้ืนบาน  

จากพ้ืนท่ีตางๆ ดังนี้  

- จังหวัดลำปาง ไดแก อ.

แจหม  

อ.เมืองปาน อ.แมพริก อ.แมทะ  

อ.แมเมาะ อ.เถิน 

 

- จังหวัดเชียงใหม ไดแก  

อ.จอมทอง อ. แมวาง อ.สัน

ทราย  

อ.สันปาตอง อ.แมริม อ.พราว  

อ.สะเมิง อ.แมแตง อ.ไชย

ปราการ อ.เชียงดาว 

- จังหวัดลำพูน ไดแก อ.แม

ทา อ.ลี้ อ.ทุงหัวชาง 

รศ.ดร.มาลี  

ตั้งระเบียบ 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

F1A2 

F1A3 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

- จังหวัดพะเยา ไดแก  

อ.เชียงคำ อ.เชียงมวน 

- จังหวัดแมฮองสอน ไดแก  

อ.ปาย อ.ขุนยวม อ.แมสะเรียง 

- จังหวัดอุตรดิตถ ไดแก  

อ.สบเมย อ.ลับแล 

จากการสำรวจไดตัวอยาง  

มันพ้ืนบาน จำนวนท้ังสิ้น 163 

ตัวอยาง รวม 408 สายตน  

ท่ีพอจำแนกเบื้องตน ไดแก  

มันมือเสือ  มันขาว มันแดง มัน

เสา มันเทศ  มันอีมู มันดง มัน

เลือด  

มันนก มันแซง กลอย เปนตน 

2. เก็บขอมูลและปลูกรักษา

พันธุกรรมมันพ้ืนบาน 

3. ดูแลรักษาพันธุกรรมมัน

พ้ืนบาน 

     60,000 60,000 มทร.ลานนา 1. เพ่ือรวบรวมรวม

พันธุมันพ้ืนบานในเขต

พ้ืนท่ีจังหวัดนานและ

อำเภอใกลเคียงใน

จังหวัดแพร 

1. พันธุกรรมมันพ้ืนบานในเขต

ภาคเหนือ (จังหวัดนานและ

จังหวัดแพร) จำนวน 58 สาย

พันธุ 

นายบรรจง  

อูปแกว 

มทร.ลานนา นาน 

F1A2 

F1A3 

F3A8 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะ

ประจำพันธุของมัน

พ้ืนบานท่ีสำรวจได 

2. จำนวนรายวิชาท่ีนำไป

บูรณาการเขากับการเรียนการ

สอน 2 รายวิชาไดแก วิชา

เทคโนโลยีการขยายพันธุพืช 

วิชาทักษะวิชาชีพพืชศาสตร 3 

     150,000 150,000 มทร.ลานนา 1. เพ่ือรวบรวมพันธุ

มันพ้ืนบานในเขต

ภาคเหนือตอนบนและ

ตอนลาง 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะ

ประจำพันธุของมัน 

3. พ้ืนบานท่ีสำรวจได 

เพ่ือปลูกรักษาพันธุมัน

พ้ืนบานท่ีสำรวจได 

1. รวบรวมพันธุมันพ้ืนบานใน

เขตภาคเหนือ 5 จังหวัดๆ ละ 

3 อำเภอ 

2. ปลูกรักษาพันธุมันพ้ืนบาน

ท้ัง 8 ชนิด สาขาพืชศาสตร ณ 

มทร.ลานนา พิษณุโลก 

3. นักศึกษารวมโครงการ 

จำนวน 50 คน  

นายยรรยง เฉลิม

แสน 

น.ส.ณัฐชญา สาย

คำวงศ 

มทร.ลานนา 

พิษณุโลก 

F1A2 

F1A3 

     90,000 62,600 มทร.ลานนา 1. เพ่ือรวบรวมพันธุ

มันพ้ืนบานในเขต

ภาคเหนือตอนบนและ

ตอนลาง 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะ

ประจำพันธุของมัน

พ้ืนบานท่ีสำรวจได 

3. เพ่ือปลูกรักษาพันธุ

มันพ้ืนบานท่ีสำรวจได 

1. รวบรวมและศึกษาลักษณะ

ประจำพันธุของมันพ้ืนบานท่ี

สำรวจไดในเขตจังหวัดตาก 

กำแพงเพชร และสุโขทัย 

จำนวน 19 ชนิด 

2. สงมอบพันธุมันพ้ืนบานท่ี

สำรวจไดจากอำเภอทาสองยาง 

จำนวน 5 พันธุ ใหสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตรนำไปปลูก

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ 

ยาทะเล 

มทร.ลานนา ตาก 

F1A2 

F1A2 

F2A4 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

รักษาพันธุ และปลูกรักษาพันธุ

ไวท่ี มทร.ลานนา ตาก จำนวน 

8 สายพันธุ รวม 13 ชนิด 

     30,000 28,450  1. เพ่ือรวบรวมพันธุ

มันพ้ืนบานในเขต

ภาคเหนือตอนบนและ

ตอนลาง 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะ

ประจำพันธุของมัน

พ้ืนบานท่ีสำรวจได 

3. เพ่ือปลูกรักษาพันธุ

มันพ้ืนบานท่ีสำรวจได 

1. ไดรวบรวมพันธุกรรมมัน

พ้ืนบานในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือ

(เชียงราย) จำนวน 28 ตัวอยาง 

ในพ้ืนท่ีเปาหมาย ดังนี้ 

• บานปาคา และปาสาน  

ต.หัวงม อ.พาน จ.

เชียงราย 

• บานโปงแดง ต.ทรายขาว  

อ.พาน จ.เชียงราย 

• บานปารวก ต.ธารทอง  

อ.พาน จ.เชียงราย 

• บานปางตนผึง้ ต.แมพริก  

อ.แมสรวย จ.เชียงราย 

• บานหวาย ต.ศรีดอนไชย  

อ.เชียงของ จ.เชียงราย 

• บานดงเจริญ ต.ดอยลาน  

อ.เมือง จ.เชียงราย 

• บานปอเรียง ต.แมออ  

อ.พาน จ.เชียงราย 

นางวรินยา   

ดวงแกว 

มทร.ลานนา 

เชียงราย 

F1A2 

F1A3 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

• บานสันตนมวง ต.

ทรายขาว อ.พาน จ.

เชียงราย 

2. ไดเก็บขอมูลลักษณะประจำ

พันธุของมันพ้ืนบานท่ีสำรวจได 

3. ไดปลูกรักษาพันธุมัน

พ้ืนบานท่ีสำรวจได ณ สวก.

ลำปาง 

  รวม 1 โครงการ   772,800 743,850      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หนา 6 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการหนวย

บริหารจัดการเชื้อ

พันธุกรรมพืช 

  250,000 249,427.75 มทร.ลานนา 1. เพ่ือรวบรวม ประเมิน 

และเก็บรักษา สายพันธุ

พืชมรดก (Heirl00m 

seed) ไดแก พริก 

แตงกวา ฟกทอง และผัก

ตางๆ และพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลท่ีผูเกี่ยวของ

สามารถเขาถึงและใช

ประโยชนได เปนศูนย

เรียนรูของพืชผักและ

ถายทอดเทคโนโลยีการ

ปรับปรุงพันธุและผลิต

เมล็ดพันธุผัก เกิดความ

ย่ังยืน สรางความม่ันคง

ทางอาหารในปจจุบนัและ

อนาคต 

2. เพ่ือสรางพันธุ

สังเคราะหแตงกวาท่ีมี

ความตานทานตอโรครา

น้ำคางในระบบอินทรีย 

3. เพ่ือสรางพันธุ

สังเคราะหฟกทองท่ีใหผล

1. รวบรวบและประเมิน

พันธุกรรมพืชมรดก 

2. การสรางพันธุสังเคราะห

แตงกวาใหตานทานตอโรครา

น้ำคาง รอบท่ี 2 และ 3 

3. การสรางพันธุสังเคราะห

ฟกทองใหผลผลติและ

คุณภาพสูง รอบท่ี 2 และ 3 

การขอรับรองและตออายุ

มาตรฐานแหลงผลิตพืช

อินทรีย 

ผศ.ดร.จานุลักษณ 

ขนบดี สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร  

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หนา 7 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ผลิตและคุณภาพสูงใน

ระบบอินทรีย 

 

 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการเมล็ด

พันธุพืช อพ.สธ. 

ดอยอินทนนท 

จังหวัดเชียงใหม 

  91,200 91,200 มทร.ลานนา 1. เพ่ือทราบขอมูลตางๆ 

ในการเก็บเมล็ดพันธุพืช 

เชน ขอมูลสภาพอายุการ

มีชีวิต อุณหภูมิ ความชื้น 

การใชพลังงานไฟฟา ใน

การเก็บรักษาเมล็ด การ

เก็บในท่ีสูงและการเก็บใน

หองเย็น เปนขอมูลท่ีมี

ประโยชนในการเก็บรักษา

เมล็ดพันธุ 

2. เปนแหลงรวบรวมเชื้อ

พันธุกรรมพืชหรือธนาคาร

เมล็ดพันธุพืช เพ่ือใชใน

ยามประเทศเกิดวิกฤตทาง

อาหาร ตองการผลิต

อาหารสำหรับคนไทยท้ัง

ประเทศ เมล็ดพันธุท่ีเก็บ

รักษา ไมนอยกวา 18 

ชนิด ไดแก ขาวโพดเลี้ยง

1. ผลิตเมล็ดพันธุ 20 ชนิด 

2. การศึกษาคุณภาพเมล็ด

พันธุ 20 ชนิดท่ีเก็บรักษา

ภายในสภาพหองเย็นและ

หองอุณหภูมิปกติ ณ บริเวณ

ฐานพระมหาธาตุนภเมทินี

ดล-นภพลภูมิสิริ ดอยอิน

ทนนท อำเภอจอมทอง  

จังหวัดเชียงใหม  

เปรียบเทียบกับสภาพการ

เก็บรักษาในสภาพหองเย็น

และหองอุณหภูมิปกติ ณ 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สัตว ขาวโพดหวาน 

ขาวโพดขาวเหนียว 

ผักบุงจีน ถั่วลิสง คะนา

ยอด ผักโขมจีน กระเจี๊ยบ

แดง แตงราน ผักกาดหัว 

ผักกาดขาวไมหอ ผักกาด

เขียวปลี ถั่วลันเตา 

ผักกาดกวางตุงใบ ถั่วแขก

พุม ถั่วพู ผักชี และผักชี

ลาว 

เพ่ือทดสอบศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการ

เก็บรักษาเมล็ดพันธุพืช

ของธนาคารเมล็ดพันธุพืช 

อพ.สธ. ดอยอินทนนท 

อำเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม และเผยแพร

ผลงานการสนอง

พระราชดำริของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา ดาน

เมล็ดพันธุพืช 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการอนุรักษ

และใชประโยชน

จากมะเกี๋ยง 

  540,000 484,150.58 มทร.ลานนา 1. เพ่ืออนุรักษพันธุ

มะเกี๋ยงท่ีไดขึ้นทะเบียน

รวบรวมไวในพ้ืนท่ีของ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยี

เกษตร 

2. ศึกษาการใชประโยชน

จากแหลงมะเกี๋ยงท่ีมี

เพ่ือใหสามารถพ่ึงพา

ตนเองได 

3. จัดทำฐานขอมูล

พันธุกรรมมะเกี๋ยง เพ่ือ

เปนสื่อการเรียนการสอน 

การเผยแพร

ประชาสัมพันธ 

1. ดูแลแปลงรวบรวม

พันธุกรรมมะเกี๋ยงและเรือน

เพาะชำในพ้ืนท่ีสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

2. ขยายพันธุมะเกี๋ยงโดย

วิธีการเพาะเมล็ด, การตอน

กิ่ง และการเสียบยอดพันธุดี

บนตนตอท่ีเพาะจากเมล็ด 

3. ศึกษาการเจริญเติบโตของ

ตนมะเกี๋ยงผลใหญ 8 สาย

พันธุ 

4. เลี้ยงผึ้งพันธุ (Apis 

Aellifera) ในแปลงมะเกี๋ยง

เพ่ือการผลิตน้ำผึ้งบริสุทธิ์

จากดอกมะเกี๋ยง 

5. ผลิตแอลกอฮอลจากผล

มะเกี๋ยง 

ผศ.วัลลภ พงษยืน 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

F1A3 

F2A5 

     54,000 53,998.95 มทร.ลานนา 1. เพ่ือศึกษาการ

เจริญเติบโตทางลำตนของ

มะเกี๋ยงพันธุคัดเลือก 

2. เพ่ืออนุรักษพันธุ

มะเกี๋ยงท่ีไดรวบรวมใน

พ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย

1. ดูแลรักษาตนมะเกี๋ยงพันธุ

คัดเลือก 

2. ศึกษาการเจริญเติบโตและ

เก็บขอมูลการออกดอก 

มะเกี๋ยง จำนวน 6 สายพันธุ 

ผศ.วิเชษฐ  

ทิพยประเสริฐ 

มทร.ลานนา 

เชียงราย 

 

 

F1A3 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาเชียงราย 

ไดแก เบอร 2 , 3 , 4 , 5 , 7 

, 8 

 

 

     54,000 54,000 มทร.ลานนา 1. เพ่ือสนองงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2.  เพ่ืออนุรักษพันธุ

มะเกี๋ยง 

3. เพ่ือศึกษาและเก็บ

ขอมูลการเจริญเติบโตสาย

ตนเพ่ือการขึ้นทะเบียน

พันธุ 

1. เก็บขอมูลพันธุมะเกี๋ยงผล

ใหญ 8 สายพันธุ โดย

ทำการศึกษาการเจริญเติบโต

ดานตาง ๆ ไดแก สวนของลำ

ตน กิ่ง กาน ใบ ทรงพุมและ

ผลผลิต มะเกี๋ยงในแปลงมี

การปลูกโดยวางแผนการ

ทดลองแบบสุมในบล็อก 

(RCBD) ประกอบดวย 8 สิ่ง

ทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ำ รวม 32 

ตน ปจจุบันเหลือ 29 ตน 

เนื่องจากยังไมมีชื่อสายพันธุ

และตำแหนงท่ีปลูกท้ังหมด

ภายในแปลง จึงรวมรวม

ขอมูลและนำเสนอขอมูลเปน

แบบรายตน 

2. ทำการศึกษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตรของสวนตาง ๆ 

ของตนมะเกี๋ยงในสภาพจริง 

นายอมรรัตน  

ชางเกวียน 

มทร.ลานนา 

พิษณุโลก 

F1A2 

F1A3 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ไดแก สวนของลำตน กิ่ง กาน 

ใบ ทรงพุม ผล 

3. สำรวจและรวบรวมขอมูล

เกี่ยวกับโรค และแมลงท่ีพบ

ในแปลงทดลองปลูกมะเกี๋ยง 

และศึกษาวาเปนแมลงศัตรู

หรือแมลงมีประโยชน 

4. การฝกปฏิบัติการ ดูแล

รักษา ทำการใสปุย และการ

ซอมบำรุงระบบการใหน้ำ

มะเกี๋ยง ตลอดจนถึงการเก็บ

ขอมูลงานวิจัยเพ่ือเปน

กรณีศึกษาสำหรับนำไป

ประยุกตใชในวิชาอ่ืนๆ 

5. ถายทอดองคความรูเรื่อง

การเก็บขอมูลพืชเพ่ือการวิจัย 

นักศึกษาไดเรียนรูเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีการวิเคราะหดิน 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรม

นอยหนาเครือ 

  300,000 300,000 มทร.ลานนา 1. เพ่ืออนุรักษพันธุ

นอยหนาเครือ 

2. เพ่ือศึกษาการ

เจริญเติบโตนอยหนาเครือ

ท่ีเก็บรวบรวม 

1. ไดอนุรักษพันธุนอยหนา

เครือ ไว  86 เบอร จำนวน 

2,040 ตน 

2. ไดแปลงรวบรวมพันธุ

นอยหนาเครือเพ่ือการ

รศ.ดร.มาลี  

ตั้งระเบียบ 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร  

F1A3 

F2A4  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือศึกษาหาวิธีการ

ขยายพันธุ 

4. ศึกษาหาวิธีการผสม

พันธุเพ่ือใหไดผลผลิตสูง 

อนุรักษ และใชประโยชน  

พ้ืนท่ี 2 ไร จำนวน 1 แปลง 

จำนวน 2,040 ตน 

3. ไดจัดทำทะเบียน สายตน

เพ่ือเปนขอมูล พันธุกรรม

นอยหนาเครือ 

4. นอยหนาเครือ มีการ

เจริญเติบโตคอนขางชา ท้ังนี้ 

เนื่องจาก ตนกลาอยูในถุง

นาน ราก คดงอ  และมีโรค   

เชน โรคใบจุด ท่ีทำใหการ

เจริญเติบโตชาลง 

  รวม 4 โครงการ    1,289,200 1,232,777.28     

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หนา 13 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการขึ้นทะเบียน

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

(GI) มะเกี๋ยงและ

ผลิตภัณฑ 

  250,000 228,020 มทร.ลานนา 1. เพ่ือตอยอดการ

อนุรักษและใช

ประโยชนมะเกี๋ยงใน

พ้ืนท่ีจังหวัดลำปาง 

รวบรวมขอมูล 

ตรวจสอบและ

วิเคราะหคุณภาพ 

ชื่อเสียง คุณสมบัติของ

มะเกี๋ยงและผลิตภัณฑ 

เพ่ือขอคุมครองสิทธิ

ประโยชนพืชมะเกี๋ยง

ลำปางท่ีชุมชนจะไดรับ

ภายใตพระราชบัญญัติ

สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

(GI) พ.ศ.2546 

เพ่ือสรางกระบวนการ

การมีสวนรวมของ

ชุมชนและหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในการขอขึ้น

ทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร และ

จัดเตรียมขอมูลเพ่ือขอ

1. สายตนมะเกี๋ยงพันธุจังหวัด

ลำปาง ท่ีจะนำไปข้ึนทะเบียน 

GI เปนมะเกี๋ยงสายพันธุ 

RSPG-MK-027 (รหัสเดิม 

RIT-1185) เปนพันธุพืชท่ีขึ้น

ทะเบียนพันธุตามมาตรา 38 

แหงพระราชบัญญัติพันธุพืช 

พ.ศ. 2518 

2. มะเกี๋ยงและผลิตภัณฑท่ีจะ

ย่ืนขอขึ้นทะเบียน GI มี

จำนวน 4 ชนิด ไดแก ผล

มะเกี๋ยงลำปาง RSPG-MK-

027 (รหัสเดิม RIT-1185) น้ำ

มะเกี๋ยง 25% พรอมด่ืม น้ำ

มะเกี๋ยง 25% พรอมด่ืมชนิด

หวาน และไวนมะเกี๋ยงชนิด 

Semi-dry wine มีขอมูล

สารสำคัญคือ สารฟลาโว

นอยด แอนโธไซยานินส 

Resveratr0l และ 

Quercetin รวมท้ังคุณคา

ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ 

น.ส.ภัทราภรณ 

ศรีสมรรถการ 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

F2A4 

F2A5 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตรของมะเกี๋ยง

ลำปางและผลติภัณฑ 

อยางนอย 3 ชนิด เชน 

มะเกี๋ยงลำปาง ไวน

มะเกี๋ยง เปนตน ทำให

เพ่ิมมูลคาการใช

ประโยชนของมะเกี๋ยง

ในจังหวัดลำปางให

ย่ังยืน 

3. มะเกี๋ยงสายพันธุท่ีมี

คุณภาพดีและมีสารสำคัญสูง 

ไดแก RSPG-MK-027 

รวมท้ัง RIT-1037 และ RIT-

1038 มีฐานขอมูลสารสำคัญ

มีฐานขอมูลสารสำคัญและ

การแปรรูปมะเกี๋ยงท่ีสามารถ

นำไปตอยอดใชประโยชนใน

การแปรรูปเพ่ิมมูลคาเปน

ผลิตภัณฑชวยสรางมูลคาเพ่ิม 

17-30 เทาของผลสด (ข้ึนอยู

กับชนิดผลิตภัณฑ) ทำใหเกิด

การอนุรักษและใชประโยชน

ไดอยางย่ังยืน 

4. เกษตรกร/ผูประกอบการ/

วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด

ลำปาง สามารถนำฐานขอมูล 

องคความรูและเทคโนโลยีท่ี

ไดไปตอยอดประยุกตใช

ประโยชนได 2 กลุมในการ

แปรรูปผลิตภัณฑและขยาย

แปลงปลูก คือ วิสาหกิจ

ชุมชนเกษตรอินทรียลุมน้ำวัง 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

และเครือขาย Y0ung Smart 

Farmer จังหวัดลำปาง 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการสราง

มูลคาเพ่ิมใหกับ

ผลิตภัณฑมะเกี๋ยง

และขยายผลเชิง

พาณิชย 

  250,000 249,983.16 มทร.ลานนา 1. เพ่ือวิจัยและพัฒนา

ตอยอดผลิตภัณฑจาก

พืชมะเกี๋ยง (ผลิตภัณฑ

มะเกี๋ยงสกัดเขมขน 

และมะเกี๋ยงอบแหง

สามรส) 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการ

สกัดสารสำคัญใน

มะเกี๋ยง/ทำใหเขมขน 

องคประกอบและ

คุณภาพทางเคมี ทาง

กายภาพ และทาง

จุลินทรีย ของ

ผลิตภัณฑมะเกี๋ยงสกัด

เขมขน และมะเกี๋ยง

อบแหงสามรส 

3. เพ่ือพัฒนาฉลากและ

บรรจุภัณฑใหถูกตอง

ตามขอบังคับฉลาก

อาหารสำหรับขึ้น

1. ไดผลิตภัณฑน้ำมะเกี๋ยง

สกัดเขมขนผสมน้ำผึ้ง และ

มะเกี๋ยงหย๋ีสามรส 

2. ไดฉลากและบรรจุภัณฑ

ของผลิตภัณฑน้ำมะเกี๋ยงสกัด

เขมขนผสมน้ำผึ้ง 

3. ไดฉลากและบรรจุภัณฑ

ของผลิตภัณฑมะเกี๋ยงหย๋ี

สามรส 

4. ไดถายทอดการแปรรูปน้ำ

มะเกี๋ยงสกัดเขมขนและ

มะเกี๋ยงหย๋ีสามรส 

นางสุภาวดี แชม 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทะเบียนมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอาหาร 

เพ่ือถายทอดความรู

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมสู

ชุมชนสามารถ

ดำเนินการตอเนื่องอยาง

ย่ังยืนและสามารถ

นำไปใชประโยชนอยาง

ย่ังยืน 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการผลของ

แหลงปลูกมัน

พ้ืนบานท่ีมีตอคุณคา

ทางโภชนาการและ

คุณภาพทาง

กายภาพและเคมี

ของแปงมันพ้ืนบาน

พรอมใช 

  150,000 150,000 มทร.ลานนา 1. เพ่ือศึกษาผลของ

แหลงปลูกตอ

สารสำคัญทาง

โภชนาการของมัน

พ้ืนบาน 

2. ศึกษาผลของแหลง

ปลูกของพันธุมัน

พ้ืนบานท่ีมีตอลักษณะ

ทางพฤกษเคมี 

3. ศึกษาผลของวิธีการ

ผลิตแปงมันพ้ืนบาน

พรอมใชในผลิตภัณฑ

อาหารชนิดตางๆ ท่ีมี

ตอสมบัติทางกายภาพ 

ทำการสำรวจและเก็บ

ตัวอยางหัวมันพ้ืนบานชนิด

ตางๆ จากจังหวดัในเขต

ภาคเหนือตอนบนคือจังหวัด

แมฮองสอน ลำปาง ตาก 

และ กำแพงเพชร  เพ่ือนำมา

ศึกษาลักษณะโครงสรางทาง

กายภายภาพของหัวมันแตละ

ชนิดหลังขูดหัวมัน แลวเก็บ

รักษาท่ีอุณหภูมิหอง นาน 1 

สัปดาห  ทำการศึกษาผลของ

กรรมวิธีการผลิตแปงหัวมัน

พ้ืนบานท่ีมีตอคุณภาพทาง

กายภาพในดานลักษณะ

ผศ.ดร.จิรภา  

พงษจันตา 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เคมี และสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพท่ีมี

ประโยชนตอสุขภาพ

ของผูบริโภค 

เพ่ือถายทอดผล

การศึกษาคุณคาทาง

โภชนาการและการ

พัฒนาผลิตภัณฑจาก

มันพ้ืนบานพ้ืนเมืองสู

แมบาน เกษตรกร และ

ผูประกอบการท่ีสนใจ

นำไปผลิตเพ่ือจำหนาย

ในทางการคา 

โครงสรางทางสนัฐานวิทยา

ของเม็ดสตาชร  ลักษณะ

พฤติกรรมความหนืด  และ

ทดสอบความเปนไปไดในการ

นำแปงจากหัวมันแตละชนิด

ไปเปนสวนผสมในผลิต ภัณฑ

อาหารชนิดตาง เชน ในขนม

ปงแซนวิชมันเทศมวง   ขาว

เกรียบมันเทศมวง และขนม

โมจืไสมันมวงกวน และรวม

จัดนิทรรศการนำเสนอ

ผลงานการศกึษาวิจัยของ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ในหนวยงานตางๆ 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการสำรวจและ

ศึกษาสารโภชน

เภสัชเพ่ือการพัฒนา

ผลิตภัณฑสุขภาพ

จากมะกิ๊งพ้ืนเมือง 

(H0dgs0nia 

heter0clite 

(R0xb)) จังหวัด

ลำปาง 

  200,870 130,132 มทร.ลานนา 1. เพ่ือสำรวจแหลง

ปลูกตนมะกิ๊งท่ีมีตอ

ลักษณะทางกายภาพ

และเคมีของผลและเนื้อ

ในเมล็ดมะกิ๊งและ

ติดตามความย่ังยืนของ

การปลูกขยายพันธุ

มะกิ๊งในปาชุมชน 

1. การสำรวจตนมะกิ๊งใน 

จังหวัดเชียงใหม  

2. ติดตามผลการขยายพันธุ

ตนมะกิ๊งในจังหวัดลำปาง 

และจังหวัดพะเยา 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ

อาหารและจากเนื้อในมะกิ๊ง 

ผศ.ดร.จิรภา  

พงษจันตา 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

F1A2 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. ผลของแหลงปลูก

และวิธีการขยายพันธุท่ี

มีตอสารโภชนเภสัชใน

เนื้อเมล็ดมะกิ๊ง 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ

สุขภาพและการ

ทดสอบคุณภาพ

ผลิตภัณฑจากมะกิ๊งใน

ระหวางการเก็บรักษา 

4. พัฒนาฉลากและบรรจุ

ภัณฑอาหารและชุดบำรุงผิว

ตนแบบ 

5. จัดทำหนังสือ เรื่อง “มะกิ๊ง

ไมเถามากประโยชนจากยอด

ดอย เลมท่ี 2 

 

5 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการพัฒนา

ศักยภาพการผลิต

และผลิตภัณฑ

อาหารจากผงบุก 

(Am0rph0phallus 

spp.) คุณภาพสูง

เพ่ือเพ่ิมมูลคาและใช

ประโยชนเชิง

พาณิชย 

  250,000 249,990.88 มทร.ลานนา 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

การผลิตและผลิตภัณฑ

อาหารจากผงบุก

คุณภาพสูงเพ่ือเพ่ิม

มูลคาเพ่ิมขึ้น อยาง

นอย 3 ชนิด และ

สามารถใชประโยชน

เชิงพาณิชยสำหรับ

ชุมชนในจังหวัดตาก 

และผูประกอบการท่ี

สนใจ 

2. เพ่ืออนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรหัว

บุกเพ่ือใหเกิดความ

1. ไดเทคโนโลยีการแปรรูปผง

บุกคุณภาพสูงท่ีมีขนาดอานุ

ภาคตางๆ และผงบุกกลูโค

แมนแนนเกรดเอ 

2. ไดเทคโนโลยีการแปรรูป/

ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ 4 

เทคโนโลยี/ชนิด คือ วุนเสน

บุกสด วุนเสนบุกสดฟกทอง 

วุนเสนบุกสดผักเชียงดา วุน

เสนบุกสดอัญชัน และไส

กรอกไขมันต่ำ 

3. หัวบุกมีการใชประโยชน 

และมีมูลคาเพ่ิมขึ้น 7-17.25 

เทา 

น.ส.ภัทราภรณ 

ศรีสมรรถการ 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ย่ังยืนและเกิดการมี

สวนรวมในชุมชน 

โรงเรียน และ

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือ

แกไขปญหาของ

เกษตรกร และเพ่ิม

มูลคาการใชประโยชน

ของหัวบุกในจังหวัด

ตากใหมากขึ้น 

4. กลุมเปาหมายท่ีรับการ

ถายทอดเทคโนโลยีพึงพอใจ 

94.34% และสามารถ

นำไปใชประโยชน 100% 

(เพ่ิมรายได ตอยอดองค

ความรูและเทคโนโลยี ลด

คาใชจาย) และคาดวาจะ

สรางรายได/ลดรายจาย

ประมาณ 1,822 บาท/คน/

เดือน 

  รวม 5 โครงการ   1,100,870 1,008,126.04      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการศูนย

เรียนรูผักเชียงดา 

  300,000 300,000 มทร.ลานนา 1. เพ่ือเปนแหลง

รวบรวมพันธุกรรมผัก

เชียงดาของภาคเหนือ

ตอนบน จำนวน 220 

สายตน 

2. เพ่ือการอนุรักษและ

ใชประโยชนพันธุกรรม

ผักเชียงดาสายตนจาก

จังหวัดเชียงใหม 

จำนวน 28 สายตน 

3. เพ่ือเปนแหลง

เรียนรูเรื่องผักเชียงดา

ครบวงจรตั้งแตปลูก

จนถึงแปรรูป 

เพ่ือสรางศูนยเรียนรู

ผักเชียงดาและรักษา

พันธุกรรมท่ีเก็บ

รวบรวมจาก

ภาคเหนือ และ

เผยแพรแกเกษตรกร

เครือขาย 

1. แหลงปลูกและรวบรวม

พันธุกรรมผักเชียงดาของภาคเหนือ 

จำนวน 180 สายตน จาก 8 

จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม 26 

สายตน จังหวัดพะเยา 26 สายตน 

จังหวัดแมฮองสอน 20 สายตน 

จังหวัดลำปาง 20 สายตน จังหวัด

แพร 12 สายตน จังหวัดลำพูน 18 

สายตน จังหวัดนาน 33 สายตน 

และจังหวัดเชียงราย 25 สายตน 

2. ขอมูลดานสัณฐานวิทยาผักเชียง

ดาจากพันธุกรรมผักเชียงดาท่ี

รวบรวมไว จำนวน 180 สายตน 

3. ขอมูลสรีรวิทยาและผลผลิตของ

ผักเชียงดาสายตนจากจังหวัด

เชียงใหมจำนวน 26 สายตน 

4. ศูนยเรียนรูผักเชียงดา พ้ืนท่ี 1 

ไร  

• กอเกิดศูนยเรียนรูผักเชียง

ดา (Time line)  การจัดเก็บองค

ความรู ประวัติ และภูมิปญญา

ผศ.ปริญญาวดี  

ศรีตนทิพย 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อยางเปนระบบ การแสดงขอมูล

ของผักเชียงดาใหไดเรียนรูกันอยาง

ท่ัวถึง รวมท้ังการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูใหสม่ำเสมอ โดยเริ่มจากการ

จัดระเบียบแหลงเรียนรูท่ีมีอยูจาก

งานวิจัยเรื่องผักเชียงดา ตั้งแตป 

2548 ถึงปจจุบัน 

• กิจกรรมการเรียนรู สถานท่ี

จัดกิจกรรมเรียนรู ดำเนินการไดท้ัง

ในโรงเรือน และกลางแจง โดยมี

การจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน 

แหลงรวบรวมพันธุกรรมท่ัว

ภาคเหนือ การขยายพันธุ การปลูก

และการปฏิบัติดูแลรักษา และการ

เพ่ิมมูลคาโดยการแปรรูป การ

เรียนรูผานการสาธิต การจัด

นิทรรศการ เอกสารเผยแพร วีดี

ทัศน และสื่อการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรีและโท 

เกษตรกรเครือขายเกิดแรงบันดาล

ใจในการทำอาชีพเกษตรกรรม ทำ

ใหเกิดการสรางโอกาสทาง

การตลาดของผลิตภัณฑท่ีกวางขึ้น 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ไดขอมูลยืนยันถึงความปลอดภัยใน

การบริโภคผลิตภัณฑจากผักเชียง

ดา สำหรับเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจในการใชประโยชนจากผัก

เชียงดาเกิดการอนุรักษผักเชียงดา

อยางย่ังยืน 

2 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการเรารักษ

สมุนไพรพ้ืนบาน

ดวยศาสตร

พระราชาและภูมิ

ปญญาบรรพบุรุษ 

  255,230 255,230 มทร.ลานนา 1. เพ่ือจัดการอบรม

เสริมสรางความรูความ

เขาใจและสราง

จิตสำนึกในการ

อนุรักษและหวงแหน

พืชสมุนไพรพ้ืนบาน

ใหแกนักศึกษา 

บุคลากร และ

ประชาชน ในจังหวัด

นาน 

2. เพ่ือจัดการอบรม

สรางแปลงพืช

สมุนไพรพ้ืนบานให

เปนแหลงเรียนรูการ

บริหารจัดการดิน การ

บริหารจัดการน้ำ และ

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“สามฐานอนุรักษพืชสมุนไพร

พ้ืนบานดวยศาสตรพระราชาและ

ภูมิปญญาบรรพบุรุษ” ใชเวลา

อบรมหลักสูตรละ 2 วันตอรุน 

ประกอบดวย  

1. ฐาน “สมุนไพรพ้ืนบาน มีดี” 

เพ่ือสรางความรูความเขาใจและ

ตระหนักในคุณคาของสมุนไพร

พ้ืนบาน 

2. ฐาน “ ปรับปลูกบำรุงแปลงดวย

ศาสตรพระราชา” เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูผานการปฏิบัติจริงดวย

หลักการบริหารจัดการดิน น้ำ และ

พืช แบบโคกหนองนาโมเดล ตาม

หลักกสิกรรมธรรมชาติ และวิถี

เศรษฐกิจพอเพียง 

นางปยะนุช  

สินันตา 

มทร.ลานนา นาน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การบริหารจัดการพืช 

ดวยศาสตรพระราชา 

3. เพ่ือจัดการอบรม

สงเสริมการใช

ประโยชนอยางย่ังยืน

จากพืชสมุนไพร

พ้ืนบานแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑดวยภูมิ

ปญญาบรรพบุรุษ 

3. ฐาน “แปรรูปผลิตภัณฑสมุนไพร

ดวยภูมิปญญาบรรพบุรุษ” เพ่ือให

นำไปใชประโยชนไดจริงใน

ชีวิตประจำวันและสามารถพัฒนา

ตอยอดเปนการจำหนาย 

3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการ

ขยายพันธุและใช

ประโยชนจากตน

หอมของชนเผาลา

หูซี บานขอนมวง 

ตำบลปาไหน 

อำเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม 

  111,900 111,900 มทร.ลานนา 1. เพ่ือสนองงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

2. เพ่ือใหชุมชน

ขยายพันธุและรูจัก

การใชประโยชนจาก

หอม 

3. เพ่ือสรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจใหชุมชน 

ชุมชนมีความเขาใจในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ชุมชน

และหนวยงานภาคีเครือขาย

รวมกันขยายพันธุตนหอมในแปลง

ทดสอบตามจำนวนพ้ืนท่ีท่ีกำหนด

ในโครงการ 

ชุมชนสามารถใชประโยชนจาก

โครงการอนุรักษพันธุกรรมดวยการ

ผลิตหอมเปยก ยอมเสนดายจากสี

หอม สรางรายไดจากการขายหอม

เปยก สามารถสรางเศรษฐกิจ

หมุนเวียนในชุมชน ชุมชนสามารถ

ผศ.ไพโรจน 

วรพจนพรชัย 

คณะศิลปกรรม

และสถาปตยกรรม

ศาสตร  

มทร.ลานนา 

เชียงใหม 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวโพดซ่ึงเปน

สาเหตุขอการเผาไดสวนหนึ่ง 

 

กรอบการเรียนรูทรัพยากร 

- สำรวจแหลงตนหอมท่ีขึ้นอยู

ในบริเวณชุมชนทุกชุมชนท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีสถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูง

ตามพระราชดำริดอยมอนลาน 

- หนวยพิทักษอุทยานศรีลาน

นาท่ี 8 (ศล.8) และหนวยจัดการ

ตนน้ำละสวม สนับสนุนกำลังคน

และยานพาหนะในการดำเนนิ

โครงการทุกครั้งท่ีมีการเขาพ้ืนท่ี

ชวยกันปลูกและขยายพันธุตนหอม 

- หนวยพิทักษอุทยานศรีลาน

นาท่ี 8 (ศล.8) และหนวยจัดการ

ตนน้ำละสวม ทำหนาท่ีปกปก

รักษาดูแลตนหอมท่ีอยูในพ้ืนท่ี

สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตาม

พระราชดำริดอยมอนลาน 

 

กรอบการใชประโยชน 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา หนา 25 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

- สรางความเขาใจกับชุมชน 

คนในชุมชนไมตองออกไปหางาน

ในเมืองทำ สามารถท่ีจะทำงานหา

เงินใหกับครอบครัวได และยังเปน

การลดพ้ืนท่ีการปลูกขาวโพดซ่ึง

เปนตนเหตุของการเผาปา สราง

มลพิษทางอากาศใหลดนอยลง 

- เลือกพ้ืนท่ีในการดำเนิน

โครงการ เนื่องจากตนหอมเปนพืช

ท่ีตองการน้ำมาก ตองการแสงแดด

นอยมาหรืออาจไมตองการเลย  

ซ่ึงโครงการไดรับความอนุเคราะห

จากนายสุรัตน แสงทิพย ชาวลาหูซี  

ครูศูนยการเรียนชุมชนชาวไทย

ภูเขา “แมฟาหลวง” กศน.อำเภอ

พราว จังหวัดเชียงใหม ไดยกพ้ืนท่ี

ปลูกขาวโพด จำนวน 1 ไร ใหเปน

แปลงปลูกทดลอง พ้ืนท่ีติดลำธารมี

น้ำไหลตลอดท้ังป 

- ศึกษาดูงานการเพาะชำและ

การขยายพันธุตนหอม ณ กรม

วิชาการเกษตรแพร ศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรแพร ชุมชนและ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ภาคีเครือขายไดรับความรูในดาน

ตางๆ เชน การทำแปลงปลูก การ

เพาะชำขยายพันธุ ระบบการใหน้ำ 

และการดูแลรักษาตนหอมตลอด

อายุการเก็บเกี่ยวของตนหอม 

- หลังจากศึกษาดูงานแลวทาง

โครงการไดดำเนินการเตรียมพ้ืนท่ี

ทำแปลงปลูก การเพาะชำ และการ

ขยายพันธุตนหอม การดูแลรักษา 

การเก็บขอมูลการเจริญเติบโตของ

ตนหอม ตลอดจนการเก็บเกี่ยว

หอมสดและการทำหอมเปยก และ

การยอมหอม 

กรอบการสรางจติสำนึก 

ศูนยการเรียนรูชุมชนชาวไทยภูเขา 

“แมฟาหลวง” (ศศช.) ได

ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร

โรงเรียนควบคูไปกับโครงการ

ขยายพันธุและใชประโยชนจากตน

หอมฯ ในการสรางศูนยเรียนรูและ

การอนุรักษตนหอมเพ่ือใหเยาวชน

บนพ้ืนท่ีสูงไดรูจักประโยชนและ

การใชประโยชนจากตนหอม เปน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

แหลงเรียนรูดานการยอมและ

สมุนไพร สรางจิตสำนึกใหคนใน

ชุมชนรวมกันอนุรักษใหอยูคูกับ

ชุมชน 

4 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยี 

ราชมงคล

ลานนา 

โครงการบริหาร

จัดการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลลานนา 

  170,000 128,141 มทร.ลานนา 1. จัดประชุม

คณะกรรมการเพ่ือ

พิจารณากลั่นกรอง

ขอเสนอโครงการ 

2. ติดตามประเมินผล

การดำเนินงาน

โครงการในพ้ืนท่ีจริงท่ี

ผูรับผิดชอบโครงการ

ดำเนินงานอยู 

3. ติดตามประเมินผล

การดำเนินงาน

โครงการตาม

แบบฟอรมรายงาน

ของมหาวิทยาลัยทุก

ไตรมาส 

4. ติดตามให

ผูรับผิดชอบโครงการ

จัดทำรายงานฉบบั

สมบูรณเม่ือเสร็จสิ้น

รูปแบบการดำเนนิงานเปนการ

กำกับติดตามใหมีการดำเนินงาน

เปนไปตามวัตถุประสงคของ

โครงการ มีผลผลิต(0utput) 

ผลลัพธ(0utc0me) ผลกระทบ

(Impact) ท่ีชัดเจน เกิดประโยชน

ตอชุมชนอยางแทจริง อีกท้ังมี

ความสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัดของ

มหาวิทยาลัย และแผนแมบท 

อพ.สธ. ระยะ 5 ปท่ีหก (ตุลาคม 

2559 – กันยายน 2564) ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการ

ดำเนินงาน ดังนี้ 

1. จัดทำแผนแมบทโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5  

ปท่ีหก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา (ตุลาคม 2559 - 

น.ส.ชูขวัญ แสง

ทอง 

สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร 

 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084350_22003.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084350_22003.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084350_22003.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084350_22003.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084350_22003.pdf
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โครงการใน

ปงบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัติ 

5. รวบรวมขอมูลผล

การดำเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม 

(ยอย) เพ่ือจัดทำ

รายงานผลการ

ดำเนินงานภาพรวมสง

มหาวิทยาลัย และ 

อพ.สธ. 

6. การดำเนินกิจกรรม

ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ เชน 

การจัดประชุม การเขา

รวมประชุม การ

เดินทางไปราชการ 

ฯลฯ 

กันยายน 2564)  ฉบับปรับปรุง 

พฤษภาคม 2563 รายงานตอ 

อพ.สธ. (สวนจิตรลดา) 

2. จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา (1 มกราคม 2563 - 30 

กันยายน 2564) 

3. จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง

ขอเสนอโครงการและติดตามผล

การดำเนินงานโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลลานนา 

4. จัดทำคำสั่งแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการดำเนินงาน

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084350_22003.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084350_22003.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084608_79574.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084608_79574.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084608_79574.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084608_79574.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084608_79574.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084608_79574.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084608_79574.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084011_76676.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084011_76676.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084011_76676.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084011_76676.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084011_76676.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084011_76676.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084011_76676.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084011_76676.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/06/20200609084011_76676.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/20200709141638_68822.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/20200709141638_68822.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/20200709141638_68822.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/20200709141638_68822.pdf
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

5. จัดการประชุมพิจารณาขอเสนอ

โครงการฯ ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

6. ติดตามการรายงานความกาว

โครงการ ไตรมาส 2 และไตรมาส 

3 

7. รายงานความกาวหนาการ

ดำเนินงานโครงการ และผลการ

เบิกจายงบประมาณ ไตรมาส 2 

และไตรมาส 3 ไปยังมหาวิทยาลยั 

ผานเว็บไซตของกองนโยบายและ

แผน มทร.ลานนา 

8. ติดตามผลการดำเนินงาน

โครงการ จำนวน 14 โครงการ ใน

พ้ืนท่ี เชียงใหม เชียงราย นาน ตาก 

พิษณุโลก และสถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร โดยคณะ

กรรมการฯ ในขอ (3) 

9. จัดการประชุมพิจารณาขอเสนอ

โครงการฯ ประจำปงบประมาณ 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/20200709141638_68822.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/20200709141638_68822.pdf
https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2020/07/20200709141638_68822.pdf
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พ.ศ. 254 เพ่ือใหการดำเนินงานใน

ปงบประมาณใหมเกิดความ

ตอเนื่อง 

10. ติดตามการจัดทำรายงานฉบับ

สมบูรณ เม่ือสิ้นสุดปงบประมาณ 

ไตรมาส 4 

11. รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ และผลการเบิกจาย

งบประมาณ ไตรมาส 4 ไปยัง

มหาวิทยาลัย ผานเว็บไซตของกอง

นโยบายและแผน มทร.ลานนา 

12. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ

ภาพรวมสงมหาวิทยาลัย และ 

อพ.สธ. (สวนจิตรลดา) 

   ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ระหวางเดือนมกราคม – เดือน

มีนาคม 2563 ประเทศไทยประสบ

ภาวการณการแพรระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา (C0VID-19) ท่ีรุนแรง

มากสงผลกระทบใหผูรับผิดชอบ

โครงการไมสามารถดำเนินงานได  

จึงทำใหการเบิกจายงบประมาณ

เกิดความลาชา ไมเปนไปตามแผน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ท่ีกำหนด กิจกรรมท่ีไดกำหนดไว

ตองมีการปรับเปลี่ยนใหเกิดความ

เหมาะสมกับสถานการณในปจจุบนั 

  รวม 4 โครงการ   837,130 795,271      

 


