
หมายเหตุ

2565 เป้าหมาย 2566 เป้าหมาย 2567 เป้าหมาย 2568 เป้าหมาย 2569 เป้าหมาย (แหล่งงบประมาณ)

F1A2 โครงการส ารวจและรวบรวม และใช้
ประโยชน์พืชพ้ืนถ่ินท่ีมีศักยภาพ

ล าปาง/ตาก/น่าน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงราย

        500,000.00 สมุนไพรพ้ืนถ่ิน/  ไม้น้้ำพ้ืนถ่ิน         400,000.00 พืชสมุนไพรท่ีมีพฤกษเคมีสูง/ไม้น้้ำท่ี
เพ่ิมมูลค่ำได้

        500,000.00 พืชสมุนไพรท่ีมีพฤกษเคมีสูง         500,000.00 พืชสมุนไพรท่ีมีโภชนะเภสัชสูง         500,000.00 พืชสมุนไพรท่ีมีโภชนะเภสัชสูง มทร.ล้ำนนำ

F1A2 โครงการส ารวจความหลากหลายของ
แมลงกินได้บนพ้ืนท่ีสูง เพ่ือเป็นแหล่ง
โปรตีนในอนาคต

ล าปาง/ตาก/น่าน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงราย

        200,000.00 แมลงกินได้ ท่ีสำมำรถเป็นแหล่ง
โปรตีนได้บนพ้ืนท่ีสูงไม่น้อยกว่ำ 5 

ชนิด

        200,000.00 แมลงกินได้ ท่ีสำมำรถเป็นแหล่ง
โปรตีนได้บนพ้ืนท่ีสูงไม่น้อยกว่ำ 5 

ชนิด

-       500,000.00 แมลงกินได้ ท่ีมีศักยภำพในกำรน้ำมำ
เล้ียงในเชิงอุตสำหกรรมได้

-       300,000.00 แมลงกินได้ ท่ีมีศักยภำพในกำรน้ำมำ
เล้ียงในเชิงอุตสำหกรรมได้

-       300,000.00 แมลงกินได้ ท่ีมีศักยภำพในกำรน้ำมำ
เล้ียงในเชิงอุตสำหกรรมได้

มทร.ล้ำนนำ

F1A2 การเก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุพืช ใน
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเพ่ือความ
ม่ันคงทางอาหาร

ล าปาง/ตาก/น่าน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงราย

        100,000.00 มีแหล่งเก็บเมล็ดพันธ์ุพืชอำหำรส้ำรอง

ไว้เม่ือเกิดภัยพิบัติ ปีละไม่น้อยกว่ำ 1 
แหล่ง

        200,000.00 มีแหล่งเก็บเมล็ดพันธ์ุพืชอำหำรส้ำรอง

ไว้เม่ือเกิดภัยพิบัติ ปีละไม่น้อยกว่ำ 1 
แหล่ง

        200,000.00 มีแหล่งเก็บเมล็ดพันธ์ุพืชอำหำรส้ำรอง

ไว้เม่ือเกิดภัยพิบัติ ปีละไม่น้อยกว่ำ 1 
แหล่ง

        200,000.00 มีแหล่งเก็บเมล็ดพันธ์ุพืชอำหำรส้ำรอง

ไว้เม่ือเกิดภัยพิบัติปีละไม่น้อยกว่ำ 1 
แหล่ง

        200,000.00 มีแหล่งเก็บเมล็ดพันธ์ุพืชอำหำรส้ำรอง

ไว้เม่ือเกิดภัยพิบัติ ปีละไม่น้อยกว่ำ 1 
แหล่ง

มทร.ล้ำนนำ

รวม  3  กิจกรรม รวมงบประมาณ       800,000.00       800,000.00       200,000.00       400,000.00       400,000.00

F1A3 โครงการศึกษาสภาพท่ีเหมาะสมของบุก
ในแปลงปลูกเพ่ือทดแทนการน าออกมา
จากป่า

ล าปาง/ตาก/น่าน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงราย

        500,000.00 ทรำบสภำพท่ีเหมำะสมของบุกใน

แปลงปลูก

        500,000.00 ทรำบสภำพท่ีเหมำะสมของบุกใน

แปลงปลูก

        500,000.00 ทรำบสภำพท่ีเหมำะสมของบุกใน

แปลงปลูก

        500,000.00 ทรำบสภำพท่ีเหมำะสมของบุกใน

แปลงปลูก

        500,000.00 ทรำบสภำพท่ีเหมำะสมของบุกใน

แปลงปลูก

มทร.ล้ำนนำ

F1A3 โครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
น้อยหน่าเครือ ในแปลงปลูก

ล าปาง/ตาก/น่าน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงราย

        600,000.00 ทรำบ.ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์      

 ทรำบสำรส้ำคัญ                       2.
 ควำมหลำกหลำยพันธ์ุจำกกำร
จ้ำแนกโดยเทคนิคทำงชีวโมเลกุล 3. 

กำรจัดท้ำธนำคำรพันธุกรรม

        600,000.00 1. สำยพันธ์ท่ีปรับตัวได้ดีในสภำพ

แปลงปลูก       2.กำรคัดเลือกพันธ์ุท่ี
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อมในสภำพ
แปลงปลูก 3. กำรจัดท้ำธนำคำร

พันธุกรรม

-       600,000.00 1. ทรำบปัจจัยกำรผลิตท่ีเหมำะสมกับ

สำยพันธ์ุท่ีคัดเลือกในกำรให้
สำรส้ำคัญท่ีมีประโยชน์ 2. เทคนิคกำร
เก็บพันธุกรรมโดยวิธีกำร

เพำะเล้ียงเน่ือเย่ือ 3. กำรจัดท้ำ
ธนำคำรพันธุกรรม

        500,000.00 1. ทรำบปัจจัยกำรผลิตท่ีเหมำะสมกับ

สำยพันธ์ุท่ีคัดเลือกในกำรให้
สำรส้ำคัญท่ีมีประโยชน์ 2. เทคนิคกำร
เก็บพันธุกรรมโดยวิธีกำร

เพำะเล้ียงเน่ือเย่ือ 3. กำรจัดท้ำ
ธนำคำรพันธุกรรม

 ไม่มี ไม่มี มทร.ล้ำนนำ

F1A3 โครงการรักษาแปลงปลูกพันธุกรรมพืช
พ้ืนถ่ินเพ่ือการอนุรักษ์และความม่ันคง
ทางอาหาร

ล าปาง/ตาก/น่าน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงราย

        500,000.00 อนุรักษ์พันธุกรรม พืชพ้ืนถ่ิน กำร

บันทึกกำรเจริญเติบโต  กำรจัดท้ำ
แผนท่ีต้นพันธุกรรมและพิกัดต้น
พันธุกรรมทรำบปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำร

เจริญเติบโต ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรสร้ำง
พฤกษเคมั และสำรส้ำคัญอ่ืนๆ 
รวมถึงทรำบวิธีกำรขยำยพันธ์ุ

        600,000.00 อนุรักษ์พันธุกรรม พืชพ้ืนถ่ิน กำร

บันทึกกำรเจริญเติบโต  กำรจัดท้ำ
แผนท่ีต้นพันธุกรรมและพิกัดต้น
พันธุกรรมทรำบปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำร

เจริญเติบโต ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรสร้ำง
พฤกษเคมั และสำรส้ำคัญอ่ืนๆ 
รวมถึงทรำบวิธีกำรขยำยพันธ์ุ

        500,000.00 อนุรักษ์พันธุกรรม พืชพ้ืนถ่ิน ทรำบ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงพฤกษเคมั 
และสำรส้ำคัญอ่ืนๆ รวมถึงทรำบ

วิธีกำรขยำยพันธ์ุ

        500,000.00 อนุรักษ์พันธุกรรม พืชพ้ืนถ่ิน ทรำบ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงพฤกษเคมั 
และสำรส้ำคัญอ่ืนๆ รวมถึงทรำบ

วิธีกำรขยำยพันธ์ุ

        500,000.00 อนุรักษ์พันธุกรรม พืชพ้ืนถ่ิน ทรำบ

ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเจริญเติบโต 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงพฤกษเคมั 
และสำรส้ำคัญอ่ืนๆ รวมถึงทรำบ

วิธีกำรขยำยพันธ์ุ

มทร.ล้ำนนำ

รวม  3  กิจกรรม รวมงบประมาณ     1,600,000.00     1,700,000.00       400,000.00     1,500,000.00     1,000,000.00

F2A4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมัน
พ้ืนบ้าน

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/

พิษณุโลก/เชียงใหม่/
เชียงรำย

        500,000.00 พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกมันพ้ืนบ้ำนใน

กำรเป็นอำหำรผู้สูงอำยุ อำหำรคน
เมือง และผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำงๆ เวช
ส้ำอำง และอ่ืนๆ

        500,000.00 พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกมันพ้ืนบ้ำนใน

กำรเป็นอำหำรผู้สูงอำยุ อำหำรคน
เมือง และผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำงๆ เวช
ส้ำอำง และอ่ืนๆ

        700,000.00 พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกมันพ้ืนบ้ำนใน

กำรเป็นอำหำรผู้สูงอำยุ อำหำรคน
เมือง และผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำงๆ เวช
ส้ำอำง และอ่ืนๆ

        700,000.00 พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกมันพ้ืนบ้ำนใน

กำรเป็นอำหำรผู้สูงอำยุ อำหำรคน
เมือง และผลิตภัณฑ์อำหำรต่ำงๆ เวช
ส้ำอำง และอ่ืนๆ

 ไม่มี ไม่มี มทร.ล้ำนนำ

F2A4 โครงการใช้ประโยชน์จากน้อยหน่าเครือ ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/

พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

        400,000.00 กำรจัดจ้ำแนกพันธ์ด้วยเทคนิคทำงชีว

โมเลกุล กำรใช้ประโยชน์จำกน้อยหน่ำ

เครือ ทรำบลักษณะทำงกำยภำพ 

ของแหล่งพันธุกรรมน้อยหน่ำเครือ

      1,000,000.00 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ต่ำงๆ เช่น ทำง 

โภชนเภสัช เภสัชวิทยำ เวชเภสัช เวช

ส้ำอำงค์  ทรำบลักษณะทำงกำยภำพ 

ของแหล่งพันธุกรรมน้อยหน่ำเครือ

        500,000.00 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ต่ำงๆ เช่น ทำง 

โภชนเภสัช เภสัชวิทยำ เวชเภสัช เวช

ส้ำอำงค์

        500,000.00 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ต่ำงๆ เช่น ทำง 

โภชนเภสัช เภสัชวิทยำ เวชเภสัช เวช

ส้ำอำงค์

        500,000.00 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ต่ำงๆ เช่น ทำง 

โภชนเภสัช เภสัชวิทยำ เวชเภสัช เวช

ส้ำอำงค์

มทร.ล้ำนนำ

F2A4 โครงการศึกษาการขยายพันธ์ุ การบริหาร
จัดการให้ได้ผลผลิตของพืชพ้ืนถ่ิน มัน
พ้ืนบ้าน/น้อยหน่าเครือ/บุก/มะก๊ิง ของ
สายพันธ์ุท่ีคัดเลือก

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

        400,000.00 วิธีกำรขยำยพันธ์ุวิธีต่ำงๆตำมปกติ
เพ่ือกำรอนุรักษ์

        500,000.00 วิธีกำรขยำยพันธ์ุวิธีต่ำงๆตำมปกติ 
และกำรเพำะเล้ียงเน่ือเย่ือเพ่ือกำร
อนุรักษ์ ทรำบลีกษณะทำง ชีววิทยำ 
สัณฐำนวิทยำ สรีรวิทยำ ชีวเคมี  

พันธุศำสตร์ ของสำยพันธ์ุท่ีคัดเลือก

        600,000.00 วิธีกำรขยำยพันธ์ุวิธีต่ำงๆเพ่ือกำร
อนุรักษ์ ทรำบลีกษณะทำง ชีววิทยำ 
สัณฐำนวิทยำ สรีรวิทยำ ชีวเคมี  
พันธุศำสตร์ ของสำยพันธ์ุท่ีคัดเลือก

        500,000.00 วิธีกำรขยำยพันธ์ุวิธีต่ำงๆเพ่ือกำร
อนุรักษ์ ทรำบลีกษณะทำง ชีววิทยำ 
สัณฐำนวิทยำ สรีรวิทยำ ชีวเคมี  
พันธุศำสตร์ ของสำยพันธ์ุท่ีคัดเลือก

        700,000.00 วิธีกำรขยำยพันธ์ุวิธีต่ำงๆเพ่ือกำร
อนุรักษ์ ทรำบลีกษณะทำง ชีววิทยำ 
สัณฐำนวิทยำ สรีรวิทยำ ชีวเคมี  
พันธุศำสตร์ ของสำยพันธ์ุท่ีคัดเลือก

มทร.ล้ำนนำ

F2A4 โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมสู่การเพ่ิมมูลค่าในเชิง
เศรษฐกิจ

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

        500,000.00 สืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับ
พืชพันธ์ุในท้องถ่ินท่ีมีศักยภำพ ท่ีควร
ค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้

        500,000.00 สืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับ
พืชพันธ์ุในท้องถ่ินท่ีมีศักยภำพ ท่ีควร
ค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้

        500,000.00 สืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับ
พืชพันธ์ุในท้องถ่ินท่ีมีศักยภำพ ท่ีควร
ค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้

        500,000.00 สืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับ
พืชพันธ์ุในท้องถ่ินท่ีมีศักยภำพ ท่ีควร
ค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้

        500,000.00 สืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับ
พืชพันธ์ุในท้องถ่ินท่ีมีศักยภำพ ท่ีควร
ค่ำแก่กำรอนุรักษ์ไว้

มทร.ล้ำนนำ

รวม  5  กิจกรรม รวมงบประมาณ     1,800,000.00     2,500,000.00     2,300,000.00     2,200,000.00     1,700,000.00

      กรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)  

กลุ่ม.....G6........หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (ทบทวน 30 เมษายน 2564)

กิจกรรมท่ี ช่ือโครงการ พ้ืนท่ีด าเนินการ
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 -  30 กันยายน 2569)



F2A5 โครงการหน่วยบริหารจัดการเช้ือ
พันธุกรรมพืชมรดก

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

        500,000.00 เพ่ือกำรอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมพืชมรดก         500,000.00 เพ่ือกำรอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมพืชมรดก         500,000.00 เพ่ือกำรอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมพืชมรดก         500,000.00 เพ่ือกำรอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมพืชมรดก         500,000.00 เพ่ือกำรอนุรักษ์เช้ือพันธุกรรมพืชมรดก มทร.ล้ำนนำ

F2A5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ฐานข้อมูลพันธ์ุพืชอนุรักษ์ 
อพ.สธ. - มทร.ล้านนา

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/

พิษณุโลก/เชียงใหม่/
เชียงรำย

        500,000.00 เพ่ือออกแบบและพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูล (Database) / สำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์ (GIS) พันธ์ุพืชอนุรักษ์ 

อพ.สธ. - มทร.ล้ำนนำ โดยน้ำเสนอใน
รูปแบบ Dashboard & 
Visualization ผ่ำน Power BI Web 

Application

        500,000.00 เพ่ือออกแบบและพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูล (Database) / สำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์ (GIS) พันธ์ุพืชอนุรักษ์ 

อพ.สธ. - มทร.ล้ำนนำ โดยน้ำเสนอใน
รูปแบบ Dashboard & 
Visualization ผ่ำน Power BI Web 

Application

        500,000.00 เพ่ือออกแบบและพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูล (Database) / สำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์ (GIS) พันธ์ุพืชอนุรักษ์ 

อพ.สธ. - มทร.ล้ำนนำ โดยน้ำเสนอใน
รูปแบบ Dashboard & 
Visualization ผ่ำน Power BI Web 

Application

        500,000.00 เพ่ือออกแบบและพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูล (Database) / สำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์ (GIS) พันธ์ุพืชอนุรักษ์ 

อพ.สธ. - มทร.ล้ำนนำ โดยน้ำเสนอใน
รูปแบบ Dashboard & 
Visualization ผ่ำน Power BI Web 

Application

        500,000.00 เพ่ือออกแบบและพัฒนำระบบ

ฐำนข้อมูล (Database) / สำรสนเทศ
ทำงภูมิศำสตร์ (GIS) พันธ์ุพืชอนุรักษ์ 

อพ.สธ. - มทร.ล้ำนนำ โดยน้ำเสนอใน
รูปแบบ Dashboard & 
Visualization ผ่ำน Power BI Web 

Application

มทร.ล้ำนนำ

F2A5 โครงการพัฒนาพันธ์ุพืชพ้ืนถ่ิน ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

      1,000,000.00 1.กำรพัฒนำพันธ์ุ มันพ้ืนบ้ำนให้
มีพฤกษเคมีสูง 2. กำรพัฒนำพันธืบุก 

ให้มี กลูโคแมนแนน 
(Glucomannan) สูง 3. กำรพัฒนำ
พันธ์ุน้อยหน่ำเครือ 4. กำรพัฒนำ

พันธ์ุมะก้ิง

      1,000,000.00 1.กำรพัฒนำพันธ์ุ มันพ้ืนบ้ำนให้
มีพฤกษเคมีสูง 2. กำรพัฒนำพันธืบุก 

ให้มี กลูโคแมนแนน 
(Glucomannan) สูง 3. กำรพัฒนำ
พันธ์ุน้อยหน่ำเครือ 4. กำรพัฒนำ

พันธ์ุมะก้ิง

      1,000,000.00 1.กำรพัฒนำพันธ์ุ มันพ้ืนบ้ำนให้
มีพฤกษเคมีสูง 2. กำรพัฒนำพันธืบุก 

ให้มี กลูโคแมนแนน 
(Glucomannan) สูง 3. กำรพัฒนำ
พันธ์ุน้อยหน่ำเครือ 4. กำรพัฒนำ

พันธ์ุมะก้ิง

 ไม่มี ไม่มี มทร.ล้ำนนำ

รวม  2  กิจกรรม รวมงบประมาณ     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00     1,000,000.00

F3A8 โครงการศูนย์เรียนรู้พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. 
(มะเก๋ียง เชียงดา มันพ้ืนบ้าน น้อยหน่า
เครือ และพืชพ้ืนถ่ิน)

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

        300,000.00 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรปลูกจิตส้ำนึก
ให้กับคนรุ่นหลังเห็นคุณค่ำทรัพยำกร

ก่อนท่ีจะสูญพันธ์ุ

        500,000.00 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรปลูกจิตส้ำนึก
ให้กับคนรุ่นหลังเห็นคุณค่ำทรัพยำกร

ก่อนท่ีจะสูญพันธ์ุ

        500,000.00 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรปลูกจิตส้ำนึก
ให้กับคนรุ่นหลังเห็นคุณค่ำทรัพยำกร

ก่อนท่ีจะสูญพันธ์ุ

        400,000.00 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรปลูกจิตส้ำนึก
ให้กับคนรุ่นหลังเห็นคุณค่ำทรัพยำกร

ก่อนท่ีจะสูญพันธ์ุ

        400,000.00 เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือกำรปลูกจิตส้ำนึก
ให้กับคนรุ่นหลังเห็นคุณค่ำทรัพยำกร

ก่อนท่ีจะสูญพันธ์ุ

มทร.ล้ำนนำ

F3A8 โครงการศูนย์ประสานงาน อพสธ.-มทร.
ล้านนา

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/

พิษณุโลก/เชียงใหม่/
เชียงรำย

        500,000.00 1. เป็นสนับสนุนกำรสนองงำน

โครงกำร อพสธ มทร. ล้ำนนำ . 2. 
สนับสนุนวิชำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

 พ่ีเล้ียง ให้กับงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน และ งำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถ่ิน ให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในเขตภำคเหนือ 2.สร้ำง
วิทยำกร ในด้ำนกำรสร้ำงจิตส้ำนึก 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

        500,000.00 1. เป็นสนับสนุนกำรสนองงำน

โครงกำร อพสธ มทร. ล้ำนนำ . 2. 
สนับสนุนวิชำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

 พ่ีเล้ียง ให้กับงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน และ งำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถ่ิน ให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในเขตภำคเหนือ 2.สร้ำง
วิทยำกร ในด้ำนกำรสร้ำงจิตส้ำนึก 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

        600,000.00 1. เป็นสนับสนุนกำรสนองงำน

โครงกำร อพสธ มทร. ล้ำนนำ . 2. 
สนับสนุนวิชำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

 พ่ีเล้ียง ให้กับงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน และ งำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถ่ิน ให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในเขตภำคเหนือ 2.สร้ำง
วิทยำกร ในด้ำนกำรสร้ำงจิตส้ำนึก 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

        500,000.00 1. เป็นสนับสนุนกำรสนองงำน

โครงกำร อพสธ มทร. ล้ำนนำ . 2. 
สนับสนุนวิชำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

 พ่ีเล้ียง ให้กับงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน และ งำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถ่ิน ให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในเขตภำคเหนือ 2.สร้ำง
วิทยำกร ในด้ำนกำรสร้ำงจิตส้ำนึก 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

        500,000.00 1. เป็นสนับสนุนกำรสนองงำน

โครงกำร อพสธ มทร. ล้ำนนำ . 2. 
สนับสนุนวิชำกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้

 พ่ีเล้ียง ให้กับงำนสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียน และ งำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถ่ิน ให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน ในเขตภำคเหนือ 2.สร้ำง
วิทยำกร ในด้ำนกำรสร้ำงจิตส้ำนึก 
ในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร

รวม  2  กิจกรรม รวมงบประมาณ       800,000.00     1,000,000.00     1,100,000.00       900,000.00       900,000.00

รวม  5  กิจกรรม
จ านวน  14  โครงการ

รวมท้ังหมด     6,000,000.00     7,000,000.00     5,000,000.00     6,000,000.00     5,000,000.00

F2A4 โครงการศึกษาชนิดและปริมาณสารส าคัญ
 สมบัติทางชีววิทยาและลักษณะทางด้าน
สัณฐานวิทยาของมันพ้ืนบ้าน

น่ำน         700,000.00 1.เพ่ือศึกษำสมบัติทำงชีววิทยำและ
ลักษณะทำงด้ำนสัณฐำนวิทยำ กำร
เล้ือยเวียนของล้ำต้นและกำรมีหัว
อำกำศ                                    

 2.เพ่ือศึกษำองค์ประกอบทำงเคมี
ของมันพ้ืนบ้ำน                           
      3.เพ่ือศึกษำลักษณะทำง
พันธุกรรมโดยใช้เทคนิค RAPD

  - ไม่มี   - ไม่มี   - ไม่มี   - ไม่มี   - ไม่มี   - ไม่มี   - ไม่มี   - ไม่มี งบประมำณวิจัยปกติ
 (วช.)

F2A4 แผนงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
และพัฒนาพันธ์ุพืชพ้ืนถ่ินเพ่ือการเพ่ิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ล าปาง/ตาก/น่าน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงราย

1.อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชตามกรอบการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  

2.การด าเนินงานศึกษาทดลองวิจัยท่ี
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืชพ้ืนถ่ิน มันพ้ืนบ้าน น้อยหน่าเครือ

 และบุก

1.อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชตามกรอบการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  

2.การด าเนินงานศึกษาทดลองวิจัยท่ี
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืชพ้ืนถ่ิน มันพ้ืนบ้าน น้อยหน่าเครือ

 และบุก

1.อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร
พันธุกรรมพืชตามกรอบการ
ด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  

2.การด าเนินงานศึกษาทดลองวิจัยท่ี
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจเพ่ือการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืชพ้ืนถ่ิน มันพ้ืนบ้าน น้อยหน่าเครือ

 และบุก

  - ไม่มี   - ไม่มี   - ไม่มี   - ไม่มี งบประมาณวิจัย
ปกติ (วช.)



F2A4 ชุดโครงการท่ี 1 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมและพัฒนาพันธ์ุมันพ้ืนบ้านใน
เขตภาคเหนือของประเทศไทย

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

      2,500,000.00 1.เพ่ือสนองพระรำชด้ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด้ำริฯ (อพ.สธ.)                 

2.กำรศึกษำลักษณะประจ้ำพันธ์ุ
น้อยหน่ำเครือและวิธีกำรขยำยพันธ์ุ
ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ                        
3.กำรศึกษำหำต้นแบบกำรปลูกและ

กำรบริหำรจัดกำรกำรปลูกในเชิง
เศรษฐกิจ : กำรเขตกรรม กำรดูแล
รักษำ และกำรจัดกำรศัตรูพืช         .

4.กำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิม

มูลค่ำมันพ้ืนบ้ำนท้ังด้ำนอำหำรและ
โภชนะเภสัช                              

5.กำรพัฒนำพันธ์ุมันพ้ืนบ้ำน

      2,500,000.00 1.เพ่ือสนองพระรำชด้ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด้ำริฯ (อพ.สธ.)                 

2.กำรศึกษำหำต้นแบบกำรปลูกและ
กำรบริหำรจัดกำรกำรปลูกในเชิง
เศรษฐกิจ : กำรเขตกรรม กำรดูแล
รักษำ และกำรจัดกำรศัตรูพืช         

3.กำรศึกษำหำสำรส้ำคัญในมัน
พ้ืนบ้ำนแต่ละชนิดและปัจจัยท่ีมีผลใน
กำรสร้ำงสำรทุติยภูมิ                   

4.กำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิม

มูลค่ำมันพ้ืนบ้ำนท้ังด้ำนอำหำรและ
โภชนะเภสัช

      2,500,000.00 1.เพ่ือสนองพระรำชด้ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด้ำริฯ (อพ.สธ.)                 

2.กำรศึกษำหำสำรส้ำคัญในมัน
พ้ืนบ้ำนแต่ละชนิดและปัจจัยท่ีมีผลใน
กำรสร้ำงสำรทุติยภูมิ                   
3.กำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิม

มูลค่ำมันพ้ืนบ้ำนท้ังด้ำนอำหำรและ
โภชนะเภสัช                              
4.ฐำนข้อมูลทรัพยำกรพันธ์ุพืชครบ

วงจร

 ไม่มี ไม่มี  ไม่มี ไม่มี งบประมำณวิจัยปกติ
 (วช.)

F2A4 ชุดโครงการท่ี 2 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมและพัฒนาพันธ์ุน้อยหน่าเครือ

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

      1,500,000.00 1.เพ่ือสนองพระรำชด้ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด้ำริฯ (อพ.สธ.)                
2.กำรศึกษำลักษณะประจ้ำพันธ์ุ
น้อยหน่ำเครือและวิธีกำรขยำยพันธ์ุ

ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ                        
3.กำรศึกษำหำรสำรส้ำคัญเพ่ือ
ประโยชน์ทำงโภชนะเภสัช

      1,500,000.00 1.เพ่ือสนองพระรำชด้ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด้ำริฯ (อพ.สธ.)                
2.กำรศึกษำลักษณะประจ้ำพันธ์ุ
น้อยหน่ำเครือและวิธีกำรขยำยพันธ์ุ

ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ                        
3.กำรศึกษำหำรสำรส้ำคัญเพ่ือ
ประโยชน์ทำงโภชนะเภสัช  4. 

เทคนิคกำรเพ่ิมกำรผลิตสำรส้ำคัญด้วย
เทคนิคกำรเพำะเล้ียงเน้ือเย่ือ

      1,500,000.00 1.เพ่ือสนองพระรำชด้ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด้ำริฯ (อพ.สธ.)                
2.กำรศึกษำหำรสำรส้ำคัญเพ่ือ
ประโยชน์ทำงโภชนะเภสัช             

3.ปัจจัยทำงสภำพแวดล้อมและ
กำรเกษตรท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโต
และสำรส้ำคัญ                           

 4.ฐำนข้อมูลทรัพยำกรพันธ์ุพืชครบ
วงจร

 ไม่มี ไม่มี  ไม่มี ไม่มี งบประมำณวิจัยปกติ
 (วช.)

F2A4 ชุดโครงการท่ี 3 โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมและพัฒนาพันธ์ุบุกเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

      1,000,000.00 1.เพ่ือสนองพระรำชด้ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด้ำริฯ (อพ.สธ.)                 
2.ทรำบกำรเขตกรรมและปัจจัยต่ำงๆ
ท่ีมีผลต่อกำรสร้ำงสำรกลูโคโมแนน

      1,000,000.00 1.เพ่ือสนองพระรำชด้ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด้ำริฯ (อพ.สธ.)                 
2.กำรเขตกรรมและปัจจัยท่ีมีผลต่อ
กำรสร้ำงสำรกลูโคโมแนน             

3.กำรพัฒนำพันธ์ุบุกเพ่ือกำรปลูกเชิง
อุตสำหกรรม

      1,000,000.00 1.เพ่ือสนองพระรำชด้ำริโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก

พระรำชด้ำริฯ (อพ.สธ.)                 
2.กำรพัฒนำพันธ์ุบุกเพ่ือกำรปลูกเชิง
อุตสำหกรรม                             

 3.ฐำนข้อมูลทรัพยำกรพันธ์ุพืชครบ
วงจร

 ไม่มี ไม่มี  ไม่มี ไม่มี งบประมำณวิจัยปกติ
 (วช.)

F2A4 โครงการเทคโนโลยีการเล้ียงแมลงกินได้ 
เพ่ือการอนุรักษ์และรักษาสมดุลธรรมชาติ

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/
พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

      1,000,000.00 หำเทคโนโลยีกำรเล้ียงแมลงกินได้ ไม่
น้อยกว่ำ 2 ชนิด

      1,000,000.00 หำเทคโนโลยีกำรเล้ียงแมลงกินได้ ไม่
น้อยกว่ำ 2 ชนิด ท่ีแตกต่ำง

      1,000,000.00 หำเทคโนโลยีกำรเล้ียงแมลงกินได้ ไม่
น้อยกว่ำ 2 ชนิด ท่ีแตกต่ำง

 ไม่มี ไม่มี  ไม่มี ไม่มี บพข

F2A4 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
พันธุกรรมสัตว์พ้ืนถ่ินของไทย

ล้ำปำง/ตำก/น่ำน/

พิษณุโลก/เชียงใหม่/

เชียงรำย

      1,000,000.00 1.อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกร

พันธุกรรมสัตว์พ้ืนถ่ินของไทยตำม

กรอบกำรด้ำเนินงำนตำมแผนแม่บท 
อพ.สธ.

      1,000,000.00 1.อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกร

พันธุกรรมสัตว์พ้ืนถ่ินตำมกรอบกำร

ด้ำเนินงำนตำมแผนแม่บท อพ.สธ.    
2.เพ่ือด้ำเนินกำรศึกษำวิจัยหำแนว

ทำงกำรใช้ประโยชน์และเพ่ือเพ่ิม

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกพันธุกรรม
สัตว์พ้ืนถ่ินของไทย

      1,000,000.00 1.อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกร

พันธุกรรมสัตว์พ้ืนถ่ินตำมกรอบกำร

ด้ำเนินงำนตำมแผนแม่บท อพ.สธ.    
2.เพ่ือด้ำเนินกำรศึกษำวิจัยหำแนว

ทำงกำรใช้ประโยชน์และเพ่ือเพ่ิม

มูลค่ำทำงเศรษฐกิจจำกพันธุกรรม
สัตว์พ้ืนถ่ินของไทย

 ไม่มี ไม่มี  ไม่มี ไม่มี งบประมำณวิจัยปกติ

 (วช.)

รวม  1  กิจกรรม รวมงบประมาณ     7,700,000.00     7,000,000.00     7,000,000.00                   -                     -   

รวม  1  กิจกรรม

จ านวน  6  โครงการ
รวมท้ังหมด     7,700,000.00     7,000,000.00     7,000,000.00                   -                     -   


