
ที ่มพย ๐๕๐๒/........ 

      ๑  ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เรือ่ง  รายงานการด าเนินงานสนองพระราชด าริโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าร ิ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีประจ าปี ๒๕๕๖ 
เรยีน  ผูอ้ านวยการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด ารฯิ 
 
  
 ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพได้ร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก 
พระราชด ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และได้รบัการแจง้ผลการเขา้
ร่วมสนองพระราชด ารใินโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี ๒๕๕๖ แล้วนัน้ มหาวิทยาลยัพายพั จงึยงัไม่มี
โครงการทีก่ารด าเนินการในปีงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ นี้  

ส าหรบังบประมาณ ประจ าปี ๒๕๕๗ นี้มกีารด าเนินกจิกรรม ๒ กจิกรรม ดงันี้ 
๑. ร่วมจดันิทรรศการทรพัยากรไทย : น าสิง่ที่ดงีามสู่ตาโลก การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ

ไทย เขือ่นศรนีครนิทร ์อ.ศรสีวสัดิ ์จ.กาญจนบุร ีวนัที ่๒๐ - ๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 
๒. จดัประชุมผ้าอาเซยีน The 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium ประมาณ เดอืน 

มกราคม – กุมภาพนัธ ์๒๕๕๘ 
 
  

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 
 
       

ขอแสดงความนบัถอื 
 
     (รองศาสตราจารย ์ดร.เพญ็พไิล ฤทธาคณานนท)์ 

  รกัษาการอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัพายพั 
 
 
 
โทร. ๐๕๓-๘๕๑๔๗๘ 
โทรสาร. ๐๕๓-๘๕๑๔๗๘ 



 

รายนามคณะกรรมการโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเน่ืองมาจากพระราชด าร ิฯ 
มหาวทิยาลยัพายพั 

 
๑. อธกิารบด ี                  ประธานกรรมการ 
๒. รองอธกิารบด ี               รองประธาน
กรรมการ 
๓. หวัหน้าส านกังานโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิฯ        รองประธาน
กรรมการ 
     ดร.ปิยรฎัฐ ์ เจรญิทรพัย ์
๔. ผูช้่วยอธกิารบด ี                            กรรมการ 
๕. คณบดคีณะศลิปศาสตร ์        กรรมการ 
๖. คณบดคีณะบรหิารธุรกจิ        กรรมการ 
๗. คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์        กรรมการ 
๘. คณบดคีณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์      กรรมการ 
๙. คณบดคีณะนิตศิาสตร ์                  
 กรรมการ 
๑๐. คณบดคีณะพยาบาลศาสตรแ์มคคอรม์คิ      กรรมการ 
๑๑. คณบดคีณะเภสชัศาสตร ์        กรรมการ 
๑๒. คณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์        กรรมการ 
๑๓. คณบดคีณะนิเทศศาสตร ์        กรรมการ 
๑๔. คณบดคีณะบญัช ีการเงนิและการธนาคาร      กรรมการ 
๑๕. คณบดวีทิยาลยัพระครสิตธ์รรมแมคกลิวาร ี      กรรมการ 
๑๖. คณบดวีทิยาลยัดุรยิศลิป์        กรรมการ 
๑๗. คณบดวีทิยาลยันานาชาต ิ        กรรมการ 
๑๘. อาจารยพ์มิพล์ดา  ประชาเดชสุวฒัน์       กรรมการ 
๑๙. ผูอ้ านวยการส านกัวจิยั          กรรมการและเลขานุการ 
๒๐. ผูอ้ านวยการส านกัหอสมดุ      กรรมการและ
ผูช้่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 



 
 

แผนแมบ่ทโครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชด าร ิฯ 
มหาวทิยาลยัพายพั 

ระยะ ๕ ปี  (  ตุลาคม ๒๕๕๔ – กนัยายน ๒๕๕๙) 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

๑. กิจกรรมส ารวจเกบ็รวบรวมพนัธกุรรมพืช(กิจกรรมท่ี ๒) 
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชที่ก าลงัจะเปลี่ยนแปลง หรอืสูญ

หายไป นอกจากนี้ยงัเกบ็ขอ้มลูภมูปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนัธุไ์ม ้เป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการอนุรกัษ์
และใชป้ระโยชน์จากพนัธุกรรมพชืต่อไป 

แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
๑.๑  ส ารวจเกบ็รวบรวมขอ้มลูพนัธุกรรมพชืยอ้มส ี๘ จงัหวดัภาคแหนือตอนบน  
๑.๒  ส ารวจเกบ็รวบรวมลายผา้ทอในลา้นนา ๘ จงัหวดัภาคเหนือตอนบน    

๒. กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์พนัธกุรรมพืช(กิจกรรมท่ี ๔) 
เป็นกจิกรรมทีด่ าเนินการศกึษาประเมนิพนัธุกรรมพชืทีส่ ารวจเกบ็รวบรวมและปลกูรกัษาไวโ้ดย

มีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การเขตกรรม 
นอกจากนี้ยงัเก็บขอ้มลูภูมปัิญญาทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพนัธุไ์ม้ทีใ่ห้สใีนการยอ้มเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน
ในถ่ายทอดองคค์วามรูต่้อไป 

แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
๒.๑  ศกึษาการน าส่วนต่าง ๆ ของพชืมาใชป้ระโยชน์ในการยอ้มสผีา้ฝ้าย 

๓. กิจกรรมศนูยข้์อมลูพนัธกุรรมพืช (กิจกรรมท่ี ๕) 
 เป็นกจิกรรมทีด่ าเนินการศกึษาบนัทกึขอ้มลูของการส ารวจ เกบ็รวบรวม การศกึษาประเมนิ การ

อนุรกัษ์ และการใช้ประโยชน์ รวมทัง้จดัท าฐานขอ้มูล การจดัการฐานข้อมูลทรพัยากรท้องถิน่จากการ
ท างานในกจิกรรม ๒ และ ๔ โดยการท าการบนัทกึลงในระบบฐานขอ้มูล เพื่อเป็นฐานขอ้มลูพนัธุกรรม
พชืของประเทศ และใหม้รีะบบฐานขอ้มลูทีส่ามารถสื่อกนัไดท้ัว่ประเทศ 

แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
๓.๑  จดัท าฐานขอ้มูลระบบสารสนเทศพนัธุกรรมพชืและการน าส่วนต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ในการ

ยอ้มส ี
๓.๒  จดัท าฐานขอ้มลูลายผา้ทอลา้นนา๘ จงัหวดัภาคแหนือตอนบน 
๓.๓  โครงการจดัท าฐานขอ้มลูวถิชีวีติ และวฒันธรรมลา้นนา 
 
 



 
๔. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์พนัธกุรรมพืช (กิจกรรมท่ี ๘) 

เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการน าพนัธุไ์มท้ี่ใหส้ใีนการยอ้มมาทอเป็นผา้ที่มคีวามหลากหลายของชนเผ่าและกลุ่มอาเซยีน 
เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละสรา้งจติส านึกในการอนุรกัษ์ทรพัยากรและภูมปัิญญา
ดา้นการทอผา้ต่อไป 

แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
๔.๑  จดัประชุมผา้อาเซยีน The 5th ASEAN Traditional Textiles Symposium 
๔.๒  จดัท าหอ้งสมดุผา้ลา้นนา 
๔.๓  โครงการจดัอบรมการผลติสจีากพชืเพื่อใช่ในการยอ้มผา้ 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑. ท าหนังสอืขอพระราชทานพระราชานุญาต เขา้รว่มสนองพระราชด าร ิ  
๒. ขอพระราชทานพระราชานุญาตเพื่อแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน 

ภายในมหาวทิยาลยัพายพั       
๓. รว่มกนัจดัท าแผนแมบ่ทและน าแผนแมบ่ทกราบบงัคมทลูขอพระราชวนิิจฉยั 
๔. ด าเนินการตามแนวทางการด าเนินงานตามแผนแมบ่ท   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๑. ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานเพื่อจดัท าโครงการตามแผนแมบ่ทและแผนปฏบิตังิาน

ประจ าปี 
๒. จดัท ารายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงาน (ทุก ๆ ๔ เดอืน)   
๓. จดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินงานประจ าปี     
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๑. ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานเพื่อจดัท าโครงการตามแผนแมบ่ทและแผนปฏบิตังิาน

ประจ าปี    
๒. จดัท ารายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงาน (ทุก ๆ ๔ เดอืน)   
๓. จดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินงานประจ าปี  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๑. ประชุมคณะกรรมการการด าเนินงานเพื่อจดัท าโครงการตามแผนแมบ่ทและแผนปฏบิตังิาน

ประจ าปี    
๒. จดัท ารายงานความกา้วหน้าของการด าเนินงาน (ทุก ๆ ๔ เดอืน)   
๓. จดัท ารายงานสรปุผลการด าเนินงานประจ าปี 

อช ส านกัวจิยั 
๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ 


