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8.2 กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

เป็นกิจกรรมท่ีด ำเนินกำรศึกษำประเมินพันธุกรรมพืชและทรัพยำกรชีวภำพอื่น ๆ ท่ี
ส ำรวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษำไว้โดยมีกำรศึกษำประเมินในสภำพธรรมชำติ แปลงทดลอง ในด้ำน
สัณฐำนวิทยำชีววิทยำสรีรวิทยำกำรปลูกเล้ียงกำรเขตกรรมส ำหรับในห้องปฏิบัติกำรมีกำรศึกษำด้ำน
โภชนำกำร องค์ประกอบรงควัตถุ กล่ิน กำรใช้ประโยชน์ในด้ำนอื่นๆเพื่อศึกษำคุณสมบัติคุณภำพในแต่
ละสำยต้นโดยควำมร่วมมือจำก คณำจำรย์นักวิจัย ของมหำวิทยำลัยสถำบันกำรศึกษำ สถำบันวิจัย
ศูนย์วิจัยและสถำนีทดลองต่ำงๆท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรม 
 1. กำรวิเครำะห์ทำงกำยภำพ เช่น ตัวอย่ำงดิน คุณสมบัติของน้ ำ จำกแหล่งก ำเนิดพันธุกรรม
ด้ังเดิมของพืชนั้น ๆ 
 2. กำรศึกษำทำงด้ำนชีววิทยำ สัณฐำนวิทยำ สรีรวิทยำ ชีวเคมี พันธุกรรมของพันธุกรรมพืชท่ี
คัดเลือกมำศึกษำเป็นต้น 
 3. กำรศึกษำด้ำนโภชนำกำร องค์ประกอบของสำรส ำคัญในพันธุกรรมพืช ไม่ว่ำจะเป็นรงควัตถุ 
กล่ิน ตลอดจนสำรด้ำนเภสัชวิทยำ สำรที่มีฤทธิ์ต่ำง ๆ ของพันธุกรรมพืชเป้ำหมำย 
 4. กำรศึกษำกำรขยำยพันธุ์พืชด้วยกำรขยำยพันธุ์ตำมปกติ และกำรขยำยพันธุ์โดยกำร
เพำะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

5. กำรศึกษำด้ำนกำรปลูก(พันธุกรรมพืช) เล้ียง (ทรัพยำกรชีวภำพอื่น ๆ) ให้ได้ผลผลิตตำมท่ี
ต้องกำร กำรศึกษำกำรเขตกรรมของพันธุกรรมพืชท่ีต้องกำร 
 6. กำรศึกษำกำรจ ำแนกสำยพันธุ์โดยวิธีทำงชีวโมเลกุลเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำพันธุ์พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์  เพื่อเก็บเป็นลำยพิมพ์ดีเอ็นเอพืชชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 7. กำรจัดกำรพื้นท่ีท่ีก ำหนดเพื่อกำรอนุรักษ์และพัฒนำ เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ 
ตัวอย่ำงเพื่อกำรเรียนรู้กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  อีกท้ัง
ศูนย์ฯ เหล่ำนี้สำมำรถใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมในด้ำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรได้ใน
อนำคต 

 
  



540 
 

ตารางสรุปจ านวนหน่วยงานและจ านวนโครงการที่มีการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
1 กองทัพเรือ 2 2  
2 หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 2 2  
3 กองทัพอำกำศ 1 1  
4 กรมป่ำไม้ 16 1 15 
5 กรมกำรข้ำว 9 9  
6 องค์กำรสวนสัตว์ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 4 4  
7 องค์กำรสวนพฤกษศำสตร์ 2 2  
8 กรมวิทยำศำสตร์บริกำร 1 1  
9 องค์กำรเภสัชกรรม 3 3  
10 กรมพัฒนำกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์ทำงเลือก 9 6 3 
11 องค์กำรส่งเสริมกิจกำรโคนมแห่งประเทศไทย 1 1  
12 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 1 1  
13 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 19 19  
14 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 8 8  
15 สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำร

ลำดกระบัง 
3 3  

16 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี 2 2  
17 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 2 2  
18 มหำวิทยำลัยขอนแก่น 18 18  
19 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 2 2  
20 มหำวิทยำลัยมหิดล 6 6  
21 มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 4 4  
22 มหำวิทยำลัยบูรพำ 11 11  
23 มหำวิทยำลัยนเรศวร 24 4 20 
24 มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 4 4  
25 มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3 3  
26 มหำวิทยำลัยรังสิต 3 2 1 
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ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
27 มหำวิทยำลัยพะเยำ 19 19  
28 มหำวิทยำลัยทักษิณ 2 2  
29 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 2 2  
30 มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 1 1  
31 มหำวิทยำลัยพำยัพ 1 1  
32 มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 4 4  
33 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 2 2  
34 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช 4 4  
35 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 2 2  
36 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 1 1  
37 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย 10 10  
38 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 1 1  
39 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 1 1  
40 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 1 1  
41 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ 2 2  
42 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 4 4  
43 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 4 4  
44 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 153 153  
45 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 15 15  
46 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 1 1  
47 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 28 28  
48 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 10 9 1 
49 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 2 2  
50 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 6 6  

51 มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหาสารคาม 2 1 1 

52 จังหวัดกาญจนบุรี 1 1  
53 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้อนัเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ 
3 3  
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ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวนโครงการ 

ทั้งหมด 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
54 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทองอันเนื่องมำจำก

พระรำชด ำริ 
1 1  

55 ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำภูพำนอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 1 1  
 รวมทั้งสิ้น  55  หน่วยงาน 444 403 41 

 

สรุปงานในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

จ ำนวนหน่วยงำนท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช รวมท้ังส้ิน 55 หน่วยงำนและมีจ ำนวนโครงกำรท้ังส้ิน 444 โครงกำร มีกำร
ด ำเนินงำน 403 โครงกำร และไม่มีรำยงำนกำรด ำเนินงำน 41 โครงกำร 
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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2558 
กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 หน่วยงำนมีโครงกำรท่ีด ำเนินงำนในกิจกรรมนี้ ดังนี้ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1 กองทัพเรือ  1. กำรส ำรวจทำงสมุทร
ศำสตร์ (กำรตรวจ
วิเครำะห์คุณภำพน้ ำทะเล 
บริเวณเกำะแสมสำร) 
จ ำนวน 3 คร้ังต่อปี 

  96,960 96,960 กองทัพเรือ -เพื่อจัดกำร
ข้อมูลที่ได้จำก
กำรส ำรวจ
สนับสนุน
งำนวิจัยอ่ืนๆ ได้
อย่ำงถูกต้อง
แม่นย ำ และมี
ประสิทธิภำพ 
 

-เดือน พ.ค.- มิ.ย.58 
ท ำกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำทะเล 
จ ำนวน 22 จุด และตรวจกระแสน้ ำ 
จ ำนวน 1 จุดบริเวณพื้นที่เกำะแสมสำร
และเกำะข้ำงเคียง ระหว่ำง Lat 12° 3๐́ 
20˝ N ถึง 12°  36’ 02˝ N, Long 100° 
55’ 00˝ E  ถึง 100° 59’ 00˝ E 
-เดือน ส.ค.58 ท ำกำรตรวจวิเครำะห์
คุณภำพน้ ำทะเล จ ำนวน 22 จุด และ
ตรวจกระแสน้ ำจ ำนวน 1 จุดบริเวณพื้นที่
เกำะแสมสำรและเกำะข้ำงเคียง ระหว่ำง 
Lat 12° 3๐́ 20˝ N ถึง 12°  36’ 02˝ N, 
Long 100° 55’ 00˝ E  ถึง 100° 59’ 
00˝ E 

อศ.  

1 กองทัพเรือ  2. ตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
น้ ำผิวดินน้ ำทะเล บริเวณ
เกำะแสมสำรและเกำะ
ข้ำงเคียง  

  858,360 
 

737,031.
50 

 

 -ตรวจวิเครำะห์
คุณภำพน้ ำผิว
ดินน้ ำทะเล
บริเวณเกำะ
แสมสำรและ

-ส่งชุดส ำรวจทรัพยำกรกำยภำพและ
ชีวภำพ ตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำผิวดิน
น้ ำทะเลบริเวณรอบเกำะแสมสำรและ
เกำะข้ำงเคียง จ ำนวน 6 คร้ัง (คร้ังละ 26 
ตัวอย่ำง) รวม 156 ตัวอย่ำง 

วศ.ทร. 
 

 



 
 

544 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เกำะข้ำงเคียง 

  รวม...2...โครงการ 2  955,320 833,992      
2 หน่วย

บัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ 

1. งำนทดลองปลูกไม้หำ
ยำกในเรือนเพำะช ำ 

  25,000 25,000 หน่วยบัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ 

โรงเรือนเพำะช ำ
พันธุ์ไม้โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ 
เพื่อหำข้อมูลใน
กำรเพำะ
ขยำยพันธุ์ 

จ ำนวน 4 ชนิด กอง
กำรเกษตร
และสหกรณ์
ฯ 
 

 

2 หน่วย
บัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ 

2. งำนคืนไม้หำยำกสู่
ธรรมชำติ 

  15,000 15,000 หน่วยบัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ 

พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช 
เพื่อให้ป่ำของ
โครงกำรฯ มี
ควำม
หลำกหลำยทำง
พันธุกรรมพืช 

จ ำนวน 1 งำน กอง
กำรเกษตร
และสหกรณ์
ฯ 

 

  รวม...2...โครงการ 2  40,000 40,000      
3 กองทัพอำกำศ  1. ทดลองและวิจัยระบบ

ควบคุมอุณหภูมแิละ
ควำมช้ืนที่เหมำะสมกับ
กำรจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืช
โดยมุ่งเน้นกำรประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำ 

  56,300 56,300 ส ำนัก
งบประมำณ 

ระบบธนำคำร
เมล็ดพันธุ์พืชซึ่ง
ประหยัด
พลังงำนและ
สำมำรถควบคุม
อุณหภูมิและ

อยู่ระหว่ำงกำรทดลอง 
คำดว่ำจะสรุปผลได้ภำยใน ก.พ.59 
 
 
 

คณะท ำงำน 
อพ.สธ.- ทอ. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ควำมช้ืนได้
ตำมที่ต้องกำร 

  รวม...1...โครงการ 1  56,300 56,300      

4 กรมป่ำไม้  1. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ในพื้นที่ป่ำเขำพนมและป่ำ
พลูเถื่อนจังหวัด
สุรำษฏร์ธำนี 

       ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  2. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ในพื้นที่ป่ำฝั่งขวำแม่น้ ำ
สำยบุรี จังหวัดนรำธิวำส 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  3. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ในพื้นที่ป่ำเขำตะโกปิด
ทองและป่ำเขำเพชรน้อย 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  4. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ

 



 
 

546 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ในพื้นที่ป่ำเขำส ำนัก 
จังหวัดนรำธิวำส 

และกิจกำร
พิเศษ 

4 กรมป่ำไม้  5. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ในพื้นที่ป่ำท้องที่ อ ำเภอ
ธำรโต จังหวัดยะลำ 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  6. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ในพื้นที่ป่ำลุ่มน้ ำแม่ฝำง
จังหวัดเชียงใหม่ 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  7. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ในพื้นที่ป่ำบ้ำนยำงเกำะ 
จังหวัดสงขลำ 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  8. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ในพื้นที่ป่ำท้องที่อ ำเภอปะ
นำเระอ ำเภอยะหร่ิง 
จังหวัดปัตตำนี 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

4 กรมป่ำไม้  9. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ในพื้นที่เทือกเขำแม่นำง
ขำว จังหวัดพังงำ 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  10. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชในพื้นที่ลุ่ม
น้ ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  11. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ในพื้นที่ป่ำแมป่ำยฝั่งซ้ำย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  12. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ในพื้นที่ป่ำท่ำปอมคลอง
สองน้ ำ จังหวัดกระบี่ 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  13. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 

          ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ในพื้นที่ป่ำภคูำและป่ำผำ
แดง จังหวัดน่ำน 

และกิจกำร
พิเศษ 

4 กรมป่ำไม้  14. โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ป่ำภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน จังหวัดบึงกำฬ 

    

   

ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  15. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
จังหวัดลพบุรี 

    

   

ส ำนัก
โครงกำร
พระรำชด ำริ
และกิจกำร
พิเศษ 

 

4 กรมป่ำไม้  16. โครงกำร 60 ป่ำ
ชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชตำมแนวพระรำชด ำริ 
เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เน่ืองในโอกำส
พระรำชพิธีมหำมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษำ 60 
พรรษำ 2 เมษำยน 2558  

  225,000 
 
 
 
 
 

300,000 

225,000 
 
 
 
 
 

300,000 

เงินนอก
งบประมำณจำก 
บริษัท ผลิต
ไฟฟ้ำรำชบุรี 
โฮลด้ิง จ ำกัด 
(มหำชน) 
 
 
 

อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ 
พันธุกรรมพืช 
จ ำนวน 300 
ชนิด 

เก็บรักษำพันธุกรรมพืชในรูปตัวอย่ำงดอง 
พันธุ์ไม้อัดแห้ง จ ำนวน 150 ชนิด 
(ด ำเนินกำรปี 2557 จ ำนวน 150 ชนิด) 
 
 
 
รวบรวมภูมิปัญญำกำรใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืชด้ำนสมุนไพร 
เป้ำหมำยจ ำนวน 30 ชนิด 

ส ำนักจัดกำร
ป่ำชุมชน 

 

  รวม...16...โครงการ 1 15 525,000 525,000      



 
 

549 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

5 กรมกำรข้ำว 1. กำรปลูกทดสอบพันธุ์
ข้ำวไร่ 

  80,000 80,000 งบประมำณ
โครงกำรพิเศษ 
กรมกำรข้ำว 

เพื่อทดสอบหำ
พันธุ์ข้ำวไร่ที่
เหมำะสมกับ
พื้นที่โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี จังหวัด
กำญจนบุรี   
เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรม และ
แจกจ่ำยพันธุ์ดี
ให้กับรำษฎรใน
พื้นที่โครงกำร 

ปลูกทดสอบพันธุ์ข้ำวไร่ 11 พันธุ์/สำย
พันธุ์ ได้แก่ 1. เจ้ำขำว 2. เจ้ำลีซอ 3. 
พญำลืมแกง 4. ซิวเกลี้ยง 5. ลืมผัว  6. 
เจ้ำฮ่อ 7. SPT  8. ก้นจุด  9. อีองค์อัว 
10. ไอ่เซ่ิง 11. อีวงค์กิงไก ในพื้นที่
ประมำณ 10 ไร่  โดยหยอดเมล็ดวันที่ 9 
กรกฎำคม 2558 ดูแลรักษำและบันทึก
ข้อมูลลักษณะกำรเจริญเติบโต วันออก
ดอก ควำมสูง จ ำนวนรวง ขณะน้ีข้ำวอยู่
ในระยะออกรวง โดยมีก ำหนดเก็บเก่ียว
ประมำณกลำงเดือนถึงปลำยเดือน
พฤศจิกำยน 2558 

ศูนย์วิจัยข้ำว
ปทุมธำนี 

 

5 กรมกำรข้ำว 2. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมและพัฒนำกำร
ผลิตข้ำวหอมไชยำ 

  550,000 549,826 งบปกติกรมกำร
ข้ำว 

1. เพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูกำร
ปลูกข้ำวหอมไช
ยำในพื้นที่
อ ำเภอไชยำและ

เป็นโครงกำรต่อเน่ือง (ระยะ 5 ปีที่ห้ำ 1 
ต.ค. 54 – 30 ก.ย. 59) 
1. คัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรได้ 100 ไร่ 
10 รำย 
2. สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้ำว      หอมไช

ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้ำว 
สุรำษฎร์ธำนี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ใกล้เคียง 
2. เพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและลด
ต้นทุน เน้นกำร
แปรรูปและ
จ ำหน่ำยเน้น
เอกลักษณ์ของ
จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี 
3. เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มโดย
เช่ือมโยงกำร
ผลิตและ
กำรตลำด
ร่วมกับ
หน่วยงำนใน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  
รวมถึง
หน่วยงำนอ่ืนที่
เก่ียวข้อง 
4. ส่งเสริมกำร
ผลิตเมล็ดพันธุ์

ยำ 1.5 ตัน 
3. สนับสนุนปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด    10 ตัน 
4. สนับสนุนกำรเตรียมดินปลูกข้ำว 100 
ไร่ 
5. จัดท ำแปลงสำธิต 10 ไร่ 
6. จัดงำนถ่ำยทอดเทคโนโลยี 1 คร้ัง 
7. ติดตำม ก ำกับ ให้ค ำแนะน ำ 4 คร้ัง 
8. จัดงำนวันข้ำวและชำวนำข้ำวหอมไช
ยำคืนถิ่นเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 1 
คร้ัง 



 
 

551 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ข้ำวหอมไชยำไว้
ตอบสนองควำม
ต้องกำรใช้ของ
เกษตรกร 

5 กรมกำรข้ำว 3. ศึกษำกำรถ่ำยทอด
ลักษณะระหว่ำงข้ำวป่ำ
กับข้ำวปลูก 

  210,000 210,000 งบประมำณปกติ
ของกรมกำรข้ำว 

ศึกษำกำร
ถ่ำยทอด
ลักษณะระหว่ำง
ข้ำวป่ำกับข้ำว
ปลูกชนิดข้ำว
เจ้ำ และข้ำว
เหนียว โดยกำร
ผสมพันธุ์
ระหว่ำงข้ำวป่ำ
กับข้ำวปลูกที่มี
ลักษณะไวต่อ
ช่วงแสงและไม่
ไวต่อช่วงแสง 
รวมทั้งท ำกำร
ผสมพันธุ์สลับ
พ่อ-แม่ แล้ว
ศึกษำกำร
กระจำยตัวทำง
พันธุกรรมของ

- ปลูกขยำยพันธุ์ลูกรุ่น F5 ที่ได้จำกกำร
ผสมระหว่ำงข้ำวป่ำกับข้ำวปลูก ได้แก่ 
คู่ผสม เหลืองประทิว 123/ข้ำวป่ำ 45-2 
จ ำนวน 57 เบอร์ คู่ผสม กข31/ข้ำวป่ำ 
45-2 จ ำนวน 66 เบอร์ เพื่อให้ได้สำย
พันธุ์ที่มีควำมคงตัวทำงพันธุกรรมส ำหรับ
ใช้ในกำรทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรค
และแมลง เก็บเก่ียวเมล็ดรุ่น F6 ของ
คู่ผสมข้ำวป่ำกับข้ำวปลูก ไวใ้ช้ในกำร
ทดลองประเมินลักษณะควำมต้ำนทำน
โรคและแมลงศัตรูข้ำวที่ส ำคัญ 
- ปลูกเร่งอำยุข้ำวรุ่น F5  ในฤดูนำปรัง 
เพื่อให้ได้สำยพันธุ์ข้ำวที่มีควำมคงตัวทำง
พันธุกรรม โดยน ำเข้ำห้องมืดเพื่อชักน ำให้
ข้ำวออกดอก เก็บเก่ียวเมล็ดไว้ส ำหรับใช้
ในกำรประเมินลักษณะควำมต้ำนทำนต่อ
โรคและแมลง 

ศูนย์วิจัยข้ำว
ปรำจีนบุรี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ลักษณะต่ำงๆ 
ของข้ำวป่ำและ
ข้ำวปลูกในรุ่น
ลูก และปลูก
ขยำยพันธุ์รุ่นลูก
ให้ได้สำยพันธุ์ที่
มีควำมคงตัว
ทำงพันธุกรรม
ส ำหรับใช้ใน
โครงกำร
ปรับปรุงพันธุ์
ต่อไป 

5 กรมกำรข้ำว 4. กำรวิเครำะห์คุณภำพ
เมล็ดทำงกำยภำพและ
เคมี 

  160,000 160,000 งบประมำณปกติ
ของกรมกำรข้ำว 

น ำตัวอย่ำงเมล็ด
พันธุ์ข้ำวมำ
ตรวจสอบ
ลักษณะต่ำงๆ 
ของเมล็ดเพื่อ
ทรำบข้อมูล
คุณภำพเมล็ด
ทำงกำยภำพ
และทำงเคมีของ
เช้ือพันธุกรรม
ข้ำวที่อนุรักษ์ไว้

ท ำกำรวิเครำะห์คุณภำพเมล็ด 
เช้ือพันธุ์ข้ำว จ ำนวน 444 ตัวอย่ำง 
พบว่ำ เมล็ดข้ำวมีกลีบรองดอกสั้น สีฟำง
เป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91.4) นอกน้ันมีสี
น้ ำตำลและม่วง ร้อยละ 8.3 และ 0.2 
ตำมล ำดับ เปลือกเมล็ดมีสีฟำงเป็นส่วน
ใหญ ่(ร้อยละ 69.4) นอกน้ันพบสีน้ ำตำล 
ด ำ และเหลือง ร้อยละ 24.3  0.9 และ 
5.4 ตำมล ำดับ ข้ำวกล้องส่วนใหญ่มีสีขำว 
แดง และม่วง ร้อยละ 97.9  1.6 และ 
0.5 ตำมล ำดับ ส่วนใหญ่มีควำมยำวเมล็ด 

ศูนย์วิจัยข้ำว
ปทุมธำนี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ในธนำคำรเช้ือ
พันธุ์ และ
เพิ่มเติมข้อมูลใน
ฐำนข้อมูลเช้ือ
พันธุกรรมข้ำว 

7.01 – 7.50 มม.  (ร้อยละ 52.0) รูปร่ำง
เมล็ดเรียว (ร้อยละ 50.5) ค่อนข้ำงป้อม 
(ร้อยละ 49.3) และป้อม (ร้อยละ 0.2) มี
ค่ำท้องไข่ระดับน้อย ปำนกลำง 
ค่อนข้ำงมำก และมำก ร้อยละ 63.4  
26.9  7.2 และ 2.5 ตำมล ำดับ เป็นข้ำว
เหนียว 138 ตัวอย่ำง ข้ำวเจ้ำ 272 
ตัวอย่ำง ที่เหลือเป็นข้ำวปน 27 ตัวอย่ำง 
ข้ำวเจ้ำเป็นข้ำวอมิโลสสูง 97 ตัวอย่ำง 
ปำนกลำง 88 ตัวอย่ำง และต่ ำ 87 
ตัวอย่ำง อัตรำยืดตัว  ของเมล็ดข้ำวสุกมี
ค่ำอยู่ระหว่ำง 1.41-1.83 และทุก
ตัวอย่ำงไม่มีกลิ่นหอม 

5 กรมกำรข้ำว 5. กำรทดสอบปฏิกิริยำ
ของเช้ือพันธุ์ข้ำวต่อโรค
ไหม้ ขอบใบแห้ง และใบ
หงิก 

  760,000 760,000 งบประมำณปกติ
ของกรมกำรข้ำว 

ศึกษำปฏิกิริยำ
ของเช้ือพันธุ์ข้ำว
ต่อโรคข้ำวที่
ส ำคัญ ปลูกข้ำว
ทดสอบ และ
ตรวจผลกำร
ทดลองหลังจำก
ปลูกเช้ือ 

ผลกำรทดสอบปฏิกิริยำต่อโรคไหม้ที่
ศูนย์วิจัยข้ำวเชียงใหม่ ทดสอบ  200 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบว่ำ ต้ำนทำน (R) 1 
ตัวอย่ำง  
ที่ ศู น ย์ วิ จั ยข้ ำ ว แ พ ร่  ท ดส อบ  187 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์  พบต้ำนทำนสูง (HR) 
16 ตัวอย่ำง  
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวเชียงรำย ทดสอบ 168 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบ ต้ำนทำนสูง (HR)  
7 ตัวอย่ำง ต้ำนทำน (R) 20 ตัวอย่ำง  

ศูนย์วิจัยข้ำว 
17 แห่ง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ที่ศูนย์วิจัยข้ำวสกลนคร ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบ ต้ำนทำน (R) 40 
ตัวอย่ำง  
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวอุดรธำนี ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบ ต้ำนทำนสูง (HR) 
137 ตัวอย่ำง  
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวอุบลรำชธำนี ทดสอบ 200  
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบ ต้ำนทำนสูง (HR) 
19 ตัวอย่ำง ต้ำนทำน (R) 25 ตัวอย่ำง  
ที่ศูนย์วิจัยข้ ำวรำชบุ รี  ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบต้ำนทำนสูง (HR) 7  
ตัวอย่ำง  ต้ำนทำน (R) 1 ตัวอย่ำง 
ที่ ศู น ย์วิ จั ยข้ ำวกระบี่  ทดสอบ 200  
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์  พบต้ำนทำนสูง (HR)  
41 ตัวอย่ำง ต้ำนทำน (R) 27 ตัวอย่ำง  
ผลกำรทดสอบปฏิกิริยำต่อโรคขอบใบ
แห้ง 
ที่ศูนย์วิจั ยข้ำวแพร่  ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ ไม่พบพันธุ์ต้ำนทำน 
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวชัยนำท  ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์  พบ ต้ำนทำน (R) 2 
ตัวอย่ำง  
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวปทุมธำนี ทดสอบ 240 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ตัวอย่ำง พบค่อนข้ำงต้ำนทำน (MR) 3 
ตัวอย่ำง  
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวสกลนคร ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำง พบต้ำนทำน (R) 1 ตัวอย่ำง  
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวอุดรธำนี ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำง พบต้ำนทำน (R) 1 ตัวอย่ำง  
ผลกำรทดสอบปฏิกิริยำต่อโรค 
ใบหงิก  ด ำเนินกำรที่ศูนย์วิจัยข้ำว
ปทุมธำนี จ ำนวน 240 ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์  
ไม่พบพันธุ์ต้ำนทำน 

5 กรมกำรข้ำว 6. กำรทดสอบปฏิกิริยำ
ของเช้ือพันธุ์ข้ำวต่อเพลี้ย
กระโดดสีน้ ำตำล เพลี้ย
จักจั่นสีเขียว เพลี้ย
กระโดดหลังขำว และบั่ว 

  400,000 400,000 งบประมำณปกติ
ของกรมกำรข้ำว 

ศึกษำปฏิกิริยำ
ของเช้ือพันธุ์ข้ำว
ต่อเพลี้ยกระโดด
สีน้ ำตำล เพลี้ย
จักจั่นสีเขียว 
เพลี้ยกระโดหลัง
ขำว และบั่ว 
ปลูกข้ำวทดสอบ 
และตรวจผล
กำรทดลอง
หลังจำกพันธ์ุไม่
ต้ำนทำน
มำตรฐำนแห้ง

ผลกำรทดสอบปฏิกิริยำของเช้ือพันธุ์ข้ำว
ต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล 
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวปทุมธำนี ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบค่อนข้ำงต้ำนทำน 
(MR) 6 ตัวอย่ำง 
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวสกลนคร ทดสอบ  59 
ตัวอย่ำง พบค่อนข้ำงต้ำนทำน (MR) 4 
ตัวอย่ำง 
ที่กลุ่มงำนแมลงศัตรูข้ำว กองวิจัยและ
พัฒนำข้ำว  ทดสอบ 200 ตัวอย่ำง ไม่พบ
พันธุ์ต้ำนทำน 
ผลกำรทดสอบปฏิกิริยำต่อเพลี้ยกระโดด
หลังขำว 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ตำยหมด ที่ศูนย์วิจัยข้ำวปทุมธำนี ทดสอบ  200 
ตัวอย่ำง พบค่อนข้ำงต้ำนทำน (MR) 62 
ตัวอย่ำง  
ผลกำรทดสอบปฏิกิริยำต่อเพลี้ยจักจั่นสี
เขียว 
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวปทุมธำนี ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำง พบค่อนข้ำงต้ำนทำน (MR) 26 
ตัวอย่ำง  
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวสกลนคร ทดสอบ 30 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบค่อนข้ำงต้ำนทำน 
(MR) 1 ตัวอย่ำง 
ผลกำรทดสอบปฏิกิริยำของเช้ือพันธุ์ข้ำว
ต่อเพลี้ยจักจั่นปีกลำยหยัก ที่ศูนย์วิจัย
ข้ำวปทุมธำนี ทดสอบ 191  ตัวอย่ำงเช้ือ
พันธุ์  พบ ค่อนข้ำงต้ำนทำน (MR) 13 
ตัวอย่ำง 
ที่ศูนย์วิจัยข้ำวสกลนคร ทดสอบ 40 
ตัวอย่ำง พบค่อนข้ำงต้ำนทำน (MR) 1 
ตัวอย่ำง  
ผลกำรทดสอบปฏิกิริยำของเช้ือพันธุ์ข้ำว
ต่อแมลงบั่ว 
ที่ ศู น ย์ วิ จั ยข้ ำ วแ พ ร่  ทดสอบ  200 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบค่อนข้ำงต้ำนทำน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

(MR) 1 ตัวอย่ำง 
- ที่ศูนย์วิจัยข้ำวสกลนคร ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบต้ำนทำนสูง (HR) 
11 ตัวอย่ำง ต้ำนทำน (R) 8 ตัวอย่ำง  
ที่กลุ่มวิจัยแมลงศัตรูข้ำว ทดสอบ 200 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ ไม่พบพันธุ์ต้ำนทำน 
ผลกำรทดสอบปฏิกิริยำของเช้ือพันธุ์ข้ำว
ต่อหนอนกอ  
- ที่ศูนย์วิจัยข้ำวแพร่ และศูนย์วิจัยข้ำว
สกลนคร แห่งละ 200 ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ 
ไม่พบพันธุ์ต้ำนทำน 

5 กรมกำรข้ำว 7. กำรประเมินลักษณะ
ทนแล้งของเช้ือพันธุกรรม
ข้ำว 

  80,000 80,000 งบประมำณปกติ
ของกรมกำรข้ำว 

ประเมินลักษณะ
ทนทำนต่อควำม
แห้งแล้งในช่วง
ปลำยฤดูปลูก
ของเช้ือพันธุ์ข้ำว 

ด ำเนินกำรที่ศูนย์วิจัยข้ำวชุมแพ จำกกำร
ค ำนวณค่ำ DRI ของข้ำวพันธ์ุทดสอบ
ทั้งหมด 200 พันธุ์ พบข้ำวที่มคีวำม
ทนทำนต่อควำมแห้งแล้งปลำยฤดู 
จ ำนวน 10 พันธุ์ ได้แก่ แม่เลย์ (G.S. No. 
20926) SPRLR76032-3-2-3 (G.S. No. 
20363) PSL85048-50-3-1-1 (G.S. No. 
20711) SPRLR83137-34-2-1-1-2 
(G.S. No. 20666) CNT92124-PSL-10-
4-1-1 (G.S. No. 20796) 
CNTGB83010-30-2-1-1 (G.S. No. 
20843) HUNG-MEI-TSAO (G.S. No. 

ศูนย์วิจัยข้ำว
ชุมแพ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

18551) เหลืองรำชทำน (G.S. No. 
21761) CNT90017-PSL-25-2-5-4 
(G.S. No. 20793) MIL YANG (G.S. No. 
18589) มีค่ำ DRI อยู่ระหว่ำง 1.34-1.78 
และมีผลผลิตในสภำพแล้งอยู่ระหว่ำง 
340-480 กิโลกรัมต่อไร่ 

5 กรมกำรข้ำว 8. กำรประเมินลักษณะ
ทนเค็มของเช้ือพันธุกรรม
ข้ำว 

  80,000 80,000 งบประมำณปกติ
ของกรมกำรข้ำว 

ประเมินลักษณะ
ทนทำนต่อควำม
เค็มของเช้ือพันธุ์
ข้ำว  

ผลกำรประเมินลักษณะทนเค็มของเช้ือ
พันธุ์ข้ำว ที่ศูนย์วิจัยข้ำวนครรำชสีมำ 
จ ำนวน 200 ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ พบเช้ือ
พันธุ์ข้ำวทนเค็ม จ ำนวน 14 ตัวอย่ำง ทน
เค็มปำนกลำง 61 ตัวอย่ำง ไม่ทนเค็ม 
122 ตัวอย่ำง ข้ำวไม่งอก 3 ตัวอย่ำง โดย
เช้ือพันธุ์ข้ำวที่ทนเค็ม ได้แก่ KSR H.R 
732-5-12 (G.S. No. 478) BKNA7-116-
1(G.S. No. 16574) หอมมะลิ (G.S. No. 
18417) NAHNG CO DO (G.S. No. 
18699) เหลือง (G.S. No. 19770) 
KLG90030-1 (G.S. No. 20823) พม่ำ
แหกคุก (G.S. No. 20976) หลวง
ประทำน (G.S. No. 21328) สูน(G.S. 
No. 22492) ก่ ำลูกเขย (G.S. No. 
22772) บือสิบ (G.S. No. 22780) ตชด 
(G.S. No. 23109) เหลืองน้อย (G.S. No. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

23701) และหอมมะลิ (G.S. No. 
19445) 

5 กรมกำรข้ำว 9. กำรตรวจสอบควำม
หลำกหลำยของพันธุกรรม
ข้ำวในธนำคำรเช้ือพันธุ์ 

  210,000 210,000 งบประมำณปกติ
ของกรมกำรข้ำว 

ตรวจสอบยีน
ต้ำนทำนโรค
ไหม้ด้วย
เคร่ืองหมำย
โมเลกุลของข้ำว
พันธุ์/สำยพันธุ์
ต่ำงๆ กำรใช้
เคร่ืองหมำย
โมเลกุล
ตรวจสอบแหล่ง
พันธุกรรมยีน
ต้ำนทำนต่อโรค
ขอบใบแห้งของ
ข้ำวพันธ์ุ
พื้นเมือง กำร
ตรวจสอบยีน
ต้ำนทำนเพลี้ย
กระโดดสี
น้ ำตำลของข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง 
กำรตรวจสอบ

- ตรวจสอบยีนต้ำนทำนโรคไหม้ของข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง 69 ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ โดย
ใช้เคร่ืองหมำยโมเลกุล RM1233 (Pi1), 
SSR140 (Pi2), RG64 (Pi2) และ RM179 
(Pi4, Pita) ซึ่งมี linkage กับยีนต้ำนทำน
โรคไหม้  พบว่ำ พันธุ์ข้ำวส่วนใหญ่มียีน
ต้ำนทำนโรคไหม้ทั้งสี่ต ำแหน่ง   
- ตรวจสอบยีนต้ำนทำนต่อโรคขอบใบ
แห้ง xa5, Xa7, xa13 และ Xa21 ในข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง 100 พันธุ์ ด้วยเคร่ืองหมำย
โมเลกุลชนิด STSs พบยีนต้ำนทำน Xa7 
ในพันธุ์ข้ำวหอม จ ำนวน 16 พันธุ์ 
- ตรวจสอบยีนต้ำนทำนเพลี้ยกระโดดสี
น้ ำตำลของข้ำวพันธ์ุพื้นเมือง 28 ตัวอย่ำง
เช้ือพันธุ์ โดยใช้เคร่ืองหมำยโมเลกุลชนิด 
SSR จ ำนวน 3 ต ำแหน่งซึ่งมี linkage กับ
ยีนต้ำนทำนเพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล ได้แก่ 
RM589 ตรวจสอบยีน Bph3 และยีน 
bph4  RM8072 และ RM586 
ตรวจสอบยีน Bph3  พบว่ำ พันธุ์ข้ำว
ส่วนใหญ่มียีนต้ำนทำนเพลี้ยกระโดดสี

ศูนย์วิจัยข้ำว
ปทุมธำนี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ยีนต้ำนทำน
เพลี้ยกระโดด
หลังขำวของข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง 
กำรส ำรวจหำ
แหล่งของยีน
ทนทำนน้ ำท่วม
ฉับพลัน ปลูก
ข้ำวพันธ์ุ
พื้นเมืองมำสกัด
ดีเอ็นเอ 

น้ ำตำลทั้งสองยีน 
- ตรวจสอบยีนต้ำนทำนเพลี้ยกระโดด
หลังขำวของข้ำวพันธ์ุพื้นเมือง 28 
ตัวอย่ำงเช้ือพันธุ์ โดยใช้เคร่ืองหมำย
โมเลกุล RM19531 ตรวจสอบยีน Ovc 
(QTL) พบว่ำ มียีนต้ำนทำนเพลี้ยกระโดด
หลังขำวในพันธุ์ข้ำวเกือบทุกพันธุ์ 
- ศึกษำลำยพิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอของ
ข้ำวหอม จ ำนวน  93 พันธุ์ และข้ำวขำว
ดอกมะลิ 105 ด้วยเคร่ืองหมำยโมเลกุล
ชนิด SSRs จ ำนวน 32 ต ำแหน่ง พบว่ำ 
ข้ำวหอมไทย จ ำนวน 93 พันธุ์  แสดง
ควำมหลำกหลำยของรูปแบบข้อมูลทำง
พันธุกรรม มีรูปแบบแถบดีเอ็นเอ (DNA 
banding pattern) ที่มีขนำดที่แตกต่ำง
กันต้ังแต่  3 ถึง 23 อัลลีล สำมำรถจัด
กลุ่มควำมใกล้ ชิดหรือควำมห่ำงทำง
พันธุกรรม ออกเป็น 13 กลุ่ม ที่ค่ ำ
สัมประสิทธิ์ควำมเหมือนระดับ 0.75 
สรุปได้ว่ำข้ำวหอมไทยส่วนใหญ่มีรูปแบบ
แถบดีเอ็นเอที่แตกต่ำงกัน หรือแสดง
ควำมหลำกหลำยของรูปแบบข้อมูล
พันธุกรรม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

- ศึกษำลำยพิมพ์ดีเอ็นเอข้ำวพันธ์ุรับรอง/
พันธุ์แนะน ำของกรมกำรข้ำว  จ ำนวน 
100 พันธุ์  ด้วยเคร่ืองหมำยโมเลกุลชนิด 
SSRs จ ำนวน 32 ต ำแหน่ง เปรียบเทียบ
กับ allele standard ของข้ำว 17 พันธุ์ 
พบว่ำ เมื่อใช้เคร่ืองหมำยโมเลกุลหลำย
ต ำแหน่งประกอบกันสำมำรถจัดท ำลำย
พิมพ์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้ำวพันธุ์รับรอง/
พันธุ์ แนะน ำไ ด้  ในรูป phylogenetic 
tree  
- ตรวจสอบควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรมของข้ำวพื้นเมืองไทย   จ ำนวน 
100 พันธุ์ ด้วยเคร่ืองหมำยโมเลกุลชนิด 
SSR จ ำนวน 43 คู่ และวิเครำะห์คลัส
เตอร์ด้วยวิธี UPGMA โดยใช้ค่ำ Nei72 
coefficient พบว่ำ ค่ำสัมประสิทธิ์ควำม
แตกต่ำงทำงพันธุกรรมเท่ำกับ 0.15 
สำมำรถแบ่งข้ำวได้เป็น 18 กลุ่ม  ถ้ำหำก
ลดค่ำสัมประสิทธิ์ควำมแตกต่ำงทำง
พันธุกรรมลงเป็น 0.05 จะพบว่ำข้ำวมี
ควำมแตกต่ำงได้ถึง 86 กลุ่ม 
 

  รวม...9...โครงการ 9         
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

6 องค์กำรสวน
สัตว์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์  

1. โครงกำรกำรจัดท ำลำย
พิมพ์ดีเอ็นเอของพืชวงศ์
ขิงบำงชนิดโดยเทคนิค 
RAPD (Random – 
amplified 
Polymorphic DNA) 

  420,000 381,000  1 เร่ือง ด ำเนินกำรศึกษำ DNA Fingerprint พืช
วงศ์ขิง  
จ ำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ข่ำเหลือง ไพล 
มหำหงส์ ข่ำ เร่ว ขมิ้น ขมิ้นชันขำว ไพล
ด ำ ขิงกินใบ โดยเทคนิค RAPD 
(Random – amplified Polymorphic  
DNA)  

อพ.สธ.-สขข.  

6 องค์กำรสวน
สัตว์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์  

2. โครงกำรศึกษำ
ควำมสัมพันธ์ทำง
พันธุกรรมของแย้  

  - ใช้งบรวม  1 เร่ือง 
 

ด ำเนินกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ทำง
พันธุกรรมของแย้ ผลกำรศึกษำอย่ำง
ละเอียดน ำรำยงำนในผลกำรด ำเนินงำน
ประจ ำปีงบประมำณ 2558 

อพ.สธ.-สขข.  

6 องค์กำรสวน
สัตว์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์  

3. โครงกำรศึกษำลักษณะ 
Phenology ของ 
มะกอกป่ำ Spondias 
pinnata (L.f.) Kurzz ใน
พื้นที่สวนสัตว์เปิดเขำเขียว 

  - ใช้งบรวม  1 คร้ัง/เดือน 
 

ด ำเนินกำรส ำรวจต้นมะกอกป่ำ รวม 7 
จุด พบต้นมะกอกป่ำ จ ำนวน 5 ต้น 
ควำมสูงประมำณ 15-25 เมตร  

อพ.สธ.-สขข 
 
 
 
 

 

6 องค์กำรสวน
สัตว์ในพระบรม
รำชูปถัมภ์  

4. โครงกำรศึกษำลักษณะ 
Phenology ของ กระบก 
Irvingia malayana 
Oliv.ex A. Benn. ใน
พื้นที่สวนสัตว์เปิดเขำเขียว 

  - ใช้งบรวม  1 คร้ัง/เดือน ด ำเนินกำรศึกษำกำรออกดอก ออกผล 
ผลิใบ ควำมสูงของต้นกระบกในแต่ละ
เดือน จ ำนวน 3 เส้นทำง ได้แก่ บริเวณ
ด่ำนมะกอก เขำคันร่ม และรอบสวนสัตว์
เปิดเขำเขียว 
 

อพ.สธ.-สขข.  

  รวม...4...โครงการ 4  420,000 381,000      
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

7 องค์กำรสวน
พฤกษศำสตร์ 

1. โครงกำรพัฒนำและ
รณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก
เพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน้ ำ 

 - 200,000 ไม่ระบุ งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่ออนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์โดย
กำรขยำยพันธุ์
กล้ำหญ้ำแฝก
ส ำหรับ
เกษตรกรผู้สนใจ
และโรงเรียน
ต่ำงๆได้น ำไปใช้
ประโยชน์/เป็น
ศูนย์สำธิตกำรใช้
หญ้ำแฝกที่
ถูกต้อง 

-  เพำะขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก เพื่อจัดแสดง
ภำยในแปลงสำธิต  56,000 ต้น 
 -  จัดท ำแปลงสำธิตกำรใช้ประโยชน์จำก
หญ้ำแฝก 
 -  เพำะขยำยพันธุ์หญ้ำแฝกเพื่อ
สนับสนุนส่วนธุรกิจและแจกจ่ำย 
100,500 ต้น 
 -  เพำะขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก เพื่อป้องกัน
กำรพังทลำยของดินภำยในสวน  53,000 
ต้น 

สนป.   

7 องค์กำรสวน
พฤกษศำสตร์ 

2. โครงกำรแหล่งเรียนรู้
เกษตรอินทรีย์  

 - 355,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ระบุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่อเป็นศูนย์
เรียนรู้และ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
ทำงกำรเกษตร
ส ำหรับชุมชน, 
เพิ่มมูลค่ำเศษ
พืชโดยกำรผลิต
ปุ๋ยชีวภำพและ
ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมี
เป็นกำรเพิ่มมวล

สวนพฤกษศำสตร์สมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิต์ิ 
   -  มีฐำนกำรเรียนรู้ในศูนย์เกษตร
อินทรีย์และผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 12 ตัน 
   -   มีฐำนกำรเลี้ยงไส้เดือนและผลิตปุ๋ย
มูลไส้เดือน 1,120  กิโลกรัม 
   -  มีฐำนกำรผลิตน้ ำส้มควันไม้และผลิต
น้ ำส้มควันไม้ 105 ลิตร 
   -  มีฐำนกำรผลิตปุ๋ยหมัก 

-  ผลิตน้ ำหมัก EM 820 ลิตร 
-  ผลิตเช้ือรำไตรโคเดอร์มำ 240 ถุง 

สนป./ 
ส.ขก. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

 
 
 
 
 
 

216,000 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

197,431 

ชีวภำพแก่ดินให้
เหมำะสม 

-  ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ 580 
กิโลกรัม 
   -  จัดท ำแปลงสำธิตกำรปลูกผัก
อินทรีย์ 
   -  จัดท ำป้ำยสื่อควำมหมำยภำยใน
ศูนย์เกษตรอินทรีย์ 
สวนพฤกษศำสตร์ ขอนแก่น    
   -   จัดเตรียมวัตถุดิบในกำรผลิตได้ 
80,000 กก. ผลิตเป็นปุ๋ยหมักได้ 40,000 
กก. 

  รวม...2...โครงการ 2  771,000 197,431      

8 กรม
วิทยำศำสตร์
บริกำร 

1. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 
สนองพระรำชด ำริโดยกรม
วิทยำศำสตร์บริกำร 

  340,000 340,000 งบประมำณ
ประจ ำปีของกรม
วิทยำศำสตร์บริกำร 

เป้าหมาย 
สนับสนุนกำร
อนุรักษ์และ
คัดเลือก
พันธุกรรมพืช
ของโครงกำร  
อพ.สธ ด้ำนกำร
ทดสอบ
องค์ประกอบ
และคุณค่ำทำง
โภชนำกำร  
วัตถุประสงค์ 

ทดสอบเมล็ดมะกิ๊ง (Hodgosonia sp. 
รหัส HOD-001)  ในรำยกำร กรดไขมัน 
เดือนมกรำคม 2558 จ ำนวน 1 ตัวอย่ำง 
16 รำยกำร เป็นจ ำนวนเงิน 4,333.50 
บำท 
นอกำจำกน้ียังได้มีกำรบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองมือต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในกำรท ำกำร
วิเครำะห์ตัวอย่ำงพืชอนุรักษ์ เช่น 
เคร่ืองมือวิเครำะห์โปรตีน กรดไขมัน 
วิตำมิน และโลหะหนัก เป็นต้น 

ผู้อ ำนวยกำร
โครงกำร
วิทยำศำสตร์
ชีวภำพ/
โครงกำร    
วิทยำศำสตร์
ชีวภำพ 
กรม
วิทยำศำสตร์
บริกำร 

เน่ืองจำก
ปีงบประมำณ 
2558 วศ. ได้
มีกำรปรับปรุง
อำคำร
ปฏิบัติกำร
ทดสอบ จึงไม่
สำมำรถท ำ
กำรวเิครำะห์
ทดสอบได้ใน
บำงรำยกำร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2. เพื่อสนับสนุน
กำรอนุรักษ์และ
กำรใช้ประโยชน์
จำกพืชท้องถิ่น  

  รวม...1...โครงการ 1  340,000 340,000      
9 องค์กำรเภสัช

กรรม  
1. ปลูกสมุนไพรเพื่อ
รองรับกำรผลิตยำในระดับ
อุตสำหกรรม 

  1,000,00
0 

470,400 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
 

-เพื่อเป็นแหล่ง
วัตถุดิบส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติของ
องค์กำรเภสัช
กรรม 
-เพื่อเป็นแปลง
สำธิตและแหล่ง

-ปลูกพรมมิจ ำนวน 6 ไร่ 
-ปลูกพุทธรักษำจ ำนวน 10 ไร่ 
-ปลูกขมิ้นชันจ ำนวน 3 ไร่ 
-ดูแลรักษำแปลงเถำวัลย์เปรียง และ
มะขำมป้อม 
-ปลูกพรมมิจ ำนวน 6 ไร่ 
-ปลูกพุทธรักษำจ ำนวน 10 ไร่ 
-ปลูกขมิ้นชันจ ำนวน 3 ไร่ 

-กอง
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ 
-กองพัฒนำ
องค์กรเพื่อ
ควำมย่ังยืน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เรียนรู้กำรผลิต
วัตถุดิบสมุนไพร
ครบวงจร 

-ดูแลรักษำแปลงเถำวัลย์เปรียง และ
มะขำมป้อม 

9 องค์กำรเภสัช
กรรม  

2. แปรรูปสมุนไพร
คุณภำพเพื่อใช้ในโรงงำน 

  800,000 476,900 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 

เพื่อเป็นแหล่ง
วัตถุดิบส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติของ
องค์กำรเภสัช
กรรม 
-เพื่อเป็นแปลง
สำธิตและแหล่ง
เรียนรู้กำรผลิต
วัตถุดิบสมุนไพร
ครบวงจร 

-เก็บเก่ียวและแปรรูปได้ผลผลิตพรมมิ
แห้ง รวม 1,815 kg ซึ่งน ำไปผลิตสำร
สกัดพรมมิ ใช้ในผลิตภัณฑ์จีพีโอ พรมมิ 
ชนิดเม็ด  
 

กอง
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ 

ยังมีกำรเก็บ
เก่ียว
เพิ่มเติมในปี 
2559 
 
 

9 องค์กำรเภสัช
กรรม  

3. โครงกำรพัฒนำกำร
ปลูกสมุนไพรเพื่อให้ได้ผล
ผลิตมำกขึ้น 

  100,000 30,800 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 

เพื่อเป็นข้อมูล
ในกำรปลูก
สมุนไพรที่ได้
คุณภำพและมี
ผลผลิตสูงเพื่อใช้
ในโรงงำนสำร
สกัดของ
องค์กำรเภสัช
กรรม 

- เมื่อน ำขมิ้นชันพันธุ์ตรัง 1 พันธุ์ตรัง 2 
และพันธุ์พื้นเมืองของกำญจนบุรีที่ปลูกใน
ปี 2557 ไปแปรรูปพบว่ำมีสำรส ำคัญผำ่น
เกณฑ์ที่องค์กำรเภสัชกรรมก ำหนด  
ขมิ้นชันพันธุ์พื้นเมืองของกำญจนบุรี จะมี
กำรเติบโตดีกว่ำ และให้ผลผลิตมำกกว่ำ  
จึงเหมำะสมกับพื้นที่ และได้น ำไปเป็นต้น
พันธุ์ปลูกต่อ  ต้นขมิ้นชันที่ปลูกในปี 
2558 บำงส่วนมีอำกำรใบไหม้  โดยต้น

กอง
ผลิตภัณฑ์
ธรรมชำติ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ขมิ้นชันที่ปลูกจำกแง่งจะเป็นมำกกว่ำต้น
ขมิ้นชันที่ปลูกจำกเหง้ำ 

  รวม...3...โครงการ 3  1,900,000 978,100      

10 กรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผน
ไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

1. กำรส่งเสริมและพัฒนำ
มำตรฐำนกำรปลูก
สมุนไพร ส่งเสริมพัฒนำ
ตลำดกลำงวัตถุดิบ
สมุนไพรและจัดหำ
สมุนไพรอย่ำงเพียงพอ
เหมำะสม 

  3800,000 611,970 
 
 
 

3780,300 

1.งบประมำณกรม
พัฒนำกำรแพทย์
แผนไทยฯ  ปี 
2558  (จ ำนวน 
630,000 บำท)  
2.งบประมำณ
ส ำนักงำนปลัด
ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ปี 
2556  
(จ ำนวน 10 ล้ำน
บำท) 

เกิดศูนย์พัฒนำ
และแปรรูป
วัตถุดิบ
สมุนไพร ซึ่ง
เป็นหน่วยงำน
ที่มีศักยภำพ
รองรับกำร
พัฒนำวัตถุดิบ
และสำรสกัด
สมุนไพรที่มี
มำตรฐำน    
และ
ประสำนงำน
กำรแปรรูป
วัตถุดิบ
สมุนไพรใน
ประเทศ 

1.เกิดศูนย์กระจำยพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อ
รองรับวัตถุดิบสมุนไพร ณ วัดชูจิตธรรมำ
รำม อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยำ 
2.สร้ำงเครือข่ำยอนุรักษ์และส่งเสริมกำร
ปลูกสมุนไพรในป่ำชุมชน 
3.เตรียมควำมพร้อมด้ำนเคร่ืองมือแปร
รูปวัตถุดิบสมุนไพร และปรับปรุงพื้นที่
อำคำรอเนกประสงค์ของวัดชูจิตธรรมำ
รำม ให้เป็นศูนย์แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร 
ซึ่งปัจจุบันด ำเนินกำรไปแล้ว 20 % ใน
กำรขนย้ำยเคร่ืองมือบำงส่วนไปไว้ใน
พื้นที่อำคำรแปรรูป และอยู่ระหว่ำงกำร
ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเพิ่มเติม
เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้สมบูรณ์ พร้อมเปิด
ให้บริกำรแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรแก่
เกษตรกรหรือวิสำหกิจชุมชนที่ขำดควำม
พร้อมต่อไปในปลำยปี 2559 โดย
คำดหวังว่ำศูนย์แปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร
จะเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำสำรสกัด
สมุนไพร และลดต้นทุนกำรขนส่งวัตถุดิบ

กองยำแผน
ไทยและ
สมุนไพร 

"โครงกำร
ส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์ 
และแปรรูป
วัตถุดิบ
สมุนไพรเพื่อ
สนับสนุนกำร
ผลิตยำแผน
ไทยในบัญชียำ
หลักแห่งชำติ
อย่ำงเพียงพอ
และ
เหมำะสม" 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สมุนไพรให้แก่เกษตรกร 

10 กรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผน
ไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

2. ส่งเสริมควำมเข้มแข็ง
ของระบบยำจำกสมุนไพร
ในระบบบริกำร
สำธำรณสุขของประเทศ 

  1,000,00
0 

*174,600  *งบประมำณ
กรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผน
ไทยฯ  ปี 2558  
(จ ำนวน 
630,000 บำท) 

เพิ่มรำยกำรยำ
ไทยและจำก
สมุนไพรในบัญชี
ยำหลักแห่งชำติ 

ได้ท ำควำมร่วมมือกับองค์กำรเภสัชกรรม 
ในกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งของระบบ
กระจำยยำแผนไทยสู่สถำนบริกำร
สำธำรณสุขของรัฐ โดยได้ร่วมกันคัดเลือก
โรงงำนผู้ผลิตยำแผนไทยซึ่งผ่ำน
มำตรฐำน GMP เพื่อน ำร่องในกำร
กระจำยยำแผนไทย ประเภทยำต ำรับ ใน
บัญชียำหลักแห่งชำติสู่โรงพยำบำลของ
รัฐทั่วประเทศ เป็นกำรกระตุ้นให้
โรงพยำบำลมีกำรสั่งใช้ยำแผนไทยเพื่อ
ดูแลรักษำผู้ป่วยเพิ่มมำกขึ้น  

  

10 กรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผน
ไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

3. กำรวิจัยผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแบบบูรณำกำร
ร่วมของหน่วยงำนต่ำงๆที่
เก่ียวข้อง 

 

  

700,000  **6,219,3
70 

**งบประมำณ
ส ำนักงำนปลัด
ส ำนัก
นำยกรัฐมนตรี ปี 
2556 
(จ ำนวน 10 ล้ำน
บำท)  

พัฒนำ ศักยภำพ
และมำตรฐำน
กำรผลิตต้ังแต่
ระดับกำร
พึ่งตนเอง ใช้เอง
ในชุมชนและ
กำรผลิตเพื่อใช้
ระดับประเทศ
และกำรส่งออก 

ด ำเนินงำนต่อเน่ืองมำจำกปีงบประมำณ 
2557 ซึ่งได้มีกำรพัฒนำทั้งคุณภำพและ
รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีควำม
น่ำสนใจและสะดวกต่อกำรใช้ประโยชน์
ใน  ทุกเพศทุกวัย โดยได้คัดเลือก
ผลิตภัณฑ์วิสำหกิจชุมชน และ
ผู้ประกอบกำรรำยย่อยจ ำนวน 50 แห่ง 
รวม 50 ผลิตภัณฑ์ เมื่อติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนพบว่ำ กลุ่มผู้ประกอบกำรทั้ง 
50 รำย มีช่องทำงกำรตลำดเพิ่มมำกขึ้น 

  

10 กรมพัฒนำ 4. กำรพัฒนำ DNA   2,000,00 - - กำรผลิตยำไทย - ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ  โครงกำรย่อย
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรแพทย์แผน
ไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

Barcode ส ำหรับควบคุม
คุณภำพของต ำรับยำแผน
ไทย 

0 มีกำรควบคุม
คุณภำพ ควำม
ถูกต้องของ
สมุนไพรที่ใช้ทั้ง
ชนิดและ
ปริมำณที่ใช้ใน
กำรผลิต 

ที่ 4และ 5  
ยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้
ใน
ปีงบประมำณ 
2558 
เน่ืองจำกต้อง
ใช้งบประมำณ
จ ำนวนมำก
ประกอบกับ
ต้องมี
ผู้เช่ียวชำญ
เฉพำะด้ำน จึง
ยังไม่ได้รับ
อนุมัติให้
จัดท ำ
โครงกำร 

10 กรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผน
ไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

5. พัฒนำกำรผลิตสำร
มำตรฐำนสมุนไพร 
(Marker) ขึ้นใช้เองใน
ประเทศ 

  1,000,00
0 

- - พัฒนำศักยภำพ
มำตรฐำนของ
อุตสำหกรรมยำ
สมุนไพรไทย 

 - ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ   

10 กรมพัฒนำ 6. โครงกำรคุ้มครองและ   1,200,000 ยังไม่สิ้นสุด งบประมำณจำก วัตถุประสงค์ ผลการด าเนินงาน ส ำนัก  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรแพทย์แผน
ไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

ใช้ประโยชน์จำกสมุนไพร
และ ถิ่นก ำเนิด ปี 2558 
กรณีป่ำชุมชน 60 พื้นที่ 
(โครงกำรอนุรักษ์ 
คุ้มครองสมุนไพรและ
พื้นที่ที่เป็นถิ่นก ำเนิดของ
สมุนไพรในระดับชำติและ
ระหว่ำงประเทศ 
ปีงบประมำณ 2558) 

โครงกำร กองทุนภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย               
ปี 2558 
 

1. เพื่อก ำหนด
รูปแบบหรือ
แนวทำงในกำร
อนุรักษ์คุ้มครอง
และพัฒนำกำร
ใช้ประโยชน์จำก
สมุนไพร บริเวณ
ถิ่นก ำเนิดของ
สมุนไพรทั้งใน
พื้นที่เขตอนุรักษ์ 
นอกเขตอนุรักษ์ 
ที่เป็นถิ่นก ำเนิด
ของสมุนไพร
และควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ ตำม
พระรำชบัญญัติ
ให้ควำม
เหมำะสม และ
ใช้เป็นฐำนใน
กำรสร้ำงมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจ
ระดับประเทศ

1. มีกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ป่ำส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด 2 จังหวัด คือ                             
  1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
ขอนแก่น    
  2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
นครรำชสีมำ 
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 10 
จังหวัด  ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ คือ  

1. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
2. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
3. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 
4. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระบุรี 
5. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี 
6. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดชลบุรี 
7. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร 
8. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด

อุบลรำชธำนี 
9. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสุรำษฎร์

ธำนี 
10 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ 

จ ำเป็นต้องโอนเงินงบประมำณกลับ ท ำ
ให้ต้องด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณลง
ไปยังป่ำชุมชน 60 ป่ำโดยตรง และขอ

คุ้มครอง             
ภูมิปัญญำ
กำรแพทย์
แผนไทย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

และสำกลอย่ำง
ย่ังยืนในระยะ
ยำว 
2. เพื่อสนับสนุน
กำรประสำน
ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงส่วน
รำชกำร/
องค์กร/ชุมชน/
ท้องถิ่น ในกำร
ปรับปรุงและ
พัฒนำกลไกหรือ
มำตรกำรทำง
กฎหมำยให้มีผล
ใช้บังคับและเกิด
ประสิทธิภำพใน
กำรคุ้มครองภูมิ
ปัญญำ
กำรแพทย์แผน
ไทยและ
สมุนไพร 
3.เพื่อให้มีกำร
แลกเปลี่ยน

ขยำยระยะเวลำโครงกำรจนถึง เดือน
มีนำคม 2559 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เรียนรู้กำร
อนุรักษ์ 
คุ้มครอง เฝ้ำ
ระวัง และกำร
ใช้ประโยชน์
จำกภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผน
ไทยและ
สมุนไพร 
สอดคล้องเช่ือม
โดยงกับ
ข้อตกลง
ระหว่ำง
ประเทศ ด้ำน
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ/
หรืออนุสัญญำ
ว่ำด้วยควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ ทั้งใน
ประเทศและ
เวทีระหว่ำง
ประเทศ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

4.เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ แก่สังคม
และประชำชน
ในกำรอนุรักษ์ 
คุ้มครองเฝ้ำ
ระวังและ
ส่งเสริมกำรใช้
ประโยชน์จำก
ภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผน
ไทยและ
สมุนไพรได้อย่ำง
ย่ังยืน 

10 กรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผน
ไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

7. โครงกำรอนุรักษ์ 
คุ้มครองสมุนไพรและ
พื้นที่ที่เป็นถิ่นก ำเนิดของ
สมุนไพรในระดับชำติและ
ระหว่ำงประเทศ 
ปีงบประมำณ 2557 

  1,000,000 ยังไม่สิ้นสุด
โครงกำร 

งบประมำณจำก
กองทุนภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย               

ปี 2557 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อประเมิน 
ผลกำรด ำเนิน 
งำนตำมจัดกำร 
เพื่อคุ้มครอง
สมุนไพรในพื้นที่
เขตอนุรักษ์ ตำม
แผนงำน 
แนวทำง 

ผลการด าเนินงาน 
อยู่ระหว่ำงกำรให้ผู้รับจ้ำงปรับปรุงแก้ไข
ข้อมูลใ ห้ครบถ้วน ในกำรศึกษำวิจัย
สมุนไพร 22 รำยกำร ได้แก่ ถั่วดินโคก 
เร่ว มะตูมน่ิม เทพทำโร ขันทองพยำบำท 
ชิง ช่ี  ชะเอมไทย เถำ เอนอ่อน พั งคี 
มะหำด นำงแ ย้มป่ ำ ปลำไหลเผื อก 
มะคังแดง สำรภีป่ำ หัวร้อยรู อบเชย 
กระทุ่มนำ จุกโรหินี เฉียงพร้ำนำงแอ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มำตรกำร 
ก ำหนด ในแผน
จัดกำรฯ แต่ละ
พื้นที่ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี 
2. เพื่อประเมิน 
ผลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณตำม
แผนจัดกำรฯ 
3. เพื่อประเมิน 
ผลกลไกกำร
บริหำรจัดกำร 
กำรมีส่วนร่วม
ของภำคส่วน 
และชุมชนใน
พื้นที่  
4. เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์ ผลผลิต 
ผลกระทบจำก
กำรด ำเนินงำน
ตำมแผนจัดกำรฯ 
ต่อพื้นที่/ชุมชน/
จังหวัด  

ตับเต่ำต้น ว่ำนเปรำะหอม และสะค้ำน               
เพื่อประเมินคุณค่ ำและควำมส ำคัญ
ประกอบกำรพิจำรณำคณะอนุกรรมกำร
คุ้มครองสมุนไพร ในกำรประกำศให้เป็น
สมุนไพรไพรควบคุม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

5. เพื่อศึกษำวิจัย
ข้อมูลเชิงลึกของ
สมุนไพร 22 
รำยกำร เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบ 
กำรพิจำรณำใน
กำรประกำศให้
เป็นสมุนไพร
ควบคุมตำม
พระรำชบัญญัติ
คุ้มครองและ
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญำ
กำรแพทย์แผน
ไทย พ.ศ. 2542 

10 กรมพัฒนำ
กำรแพทย์แผน
ไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

8. โครงกำรอนุรักษ์ 
คุ้มครอง และเฝ้ำระวัง
ป้องปรำมกำรละเมิดสิทธิ 
ในภูมิปัญญำกำรแพทย์
แผนไทย ของส ำนักงำน
นำยทะเบียนกลำง/จังหวัด 
ปีงบประมำณ 2558 

  34,524,000 34,524,000 งบประมำณจำก
กองทุนภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย               
ปี 2558 
26,524,000 
งบอุดหนุน กรม
พัฒนำกำรแพทย์
แผนไทยและ

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้มีกำร
สนับสนุนกำร
ด ำเนินงำน 
สื่อสำรนโยบำย 
และแนวทำง
กำรด ำเนินงำน
ของส ำนักงำน

จ้ำงนักจัดกำรงำนด ำเนินงำนในส่วน
ภูมิภำค จ ำนวน 76 อัตรำ 
 
มีกำรส ำรวจ รวบรวมจัดท ำฐำนข้อมูลภูมิ
ปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ระหว่ำงวันที่ 
1 ตุลำคม 2557 – 31 สิงหำคม 2558 
รวม 8,948 ต ำรับ/ต ำรำ ดังน้ี 

- ต ำรำกำรแพทย์แผนไทย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรแพทย์
ทำงเลือก ปี 2558 
8,000,000 

นำยทะเบียน
จังหวัด 76 แห่ง 
ส ำนักงำนนำย
ทะเบียนกลำง 
นำยทะเบียน
และ
กรุงเทพมหำนค
ร โดยเฉพำะ                  
กำรให้บริกำร
จดทะเบียนสิทธิ
ในภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผน
ไทย ตลอดจน
เครือข่ำย
บุคลำกรด้ำน
กำรแพทย์แผน
ไทยในกำร
รวบรวม 
อนุรักษ์ 
คุ้มครอง เฝ้ำ
ระวังป้องปรำม
กำรละเมิดสิทธิ
ในภูมิปัญญำ

จ ำนวน 136 ต ำรำ 
- ต ำรับยำแผนไทย 8,812 ต ำรับ 

 
ส ำรวจ รวบรวม จัดท ำ ข้อมูลภูมิปัญญ
กำรแพทย์แผนไทยต ำรับยำแผนไทย
จ ำแนกตำมกลุ่มโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 9 โรค 
รวม 15,077 ต ำรับ ดังน้ี 

- มะเร็ง 3,666 ต ำรับ 
- เบำหวำน 2,503 ต ำรับ 
- หืด 1,915 ต ำรับ 
- หัวใจ 1,833 ต ำรับ 
- หลอดเลือดสมอง 1,852 ต ำรับ 
- ไต 1,446 ต ำรับ 
- ควำมดันโลหิตสูง 1,218 ต ำรับ 
- หลอดลมอักเสบ 143 ต ำรับ 
- ปอด 501 ต ำรับ 

 
จัดท ำทะเบียนฐำนข้อมูลบุคลำกรด้ำน
กำรแพทย์แผนไทย จ ำนวน 70,515 รำย 
ดังน้ี 

- หมอพื้นบ้ำน 56,891 รำย 
- ผู้มีใบประกอบโรคศิลปะ 6,017 

รำย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรแพทย์แผน
ไทยและ
สมุนไพร  
2. เพื่อให้
เครือข่ำย
บุคลำกรด้ำน
กำรแพทย์แผน
ไทยในพื้นที่ใน
กำรมีส่วนร่วม
ในกำรคุ้มครอง 
และส่งเสริม
พัฒนำ กำรใช้
ประโยชน์จำก
ภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผน
ไทย กำรแพทย์
พื้นบ้ำน 
กำรแพทย์
ผสมผสำน ใน
ระดับชุมชน 
และระบบ
สุขภำพโดยรวม   
3. เพื่อให้

- องค์กำรเอกชน 605 รำย 
- ผู้ปลูก/แปรรูปสมุนไพร 2,891 

รำย 
- ผู้ผลิต/จ ำหน่ำยยำแผนไทย

1,922 รำย 
- นักวิชำกำรด้ำนกำรแพทย์แผน

ไทย 2,189 รำย 
 

ข้อมูลสมุนไพรเพื่อจัดกำรอนุรักษ์
คุ้มครองและใช้ประโยชน์ ตำม
พระรำชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิ
ปัญญำกำรแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 

1. สมุนไพรที่มีค่ำต่อกำรศึกษำหรือ
วิจัย เช่น 

- ก ำแพงเจ็ดช้ัน 
- ขัดหมอน 
- คนทำ 
- ชะเอมไทย 
- ชิงช่ี 
- เถำวัลย์เปรียง 
- ปลำไหลเผือก 
- มะขำมป้อม 
- เหงือกปลำหมออัคคีทวำร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เครือข่ำยด้ำน
กำรแพทย์แผน
ไทยทุกกลุ่มใน
ระดับจังหวัดใน
พื้นที่ได้น ำ
ควำมรู้ด้ำน
กำรแพทย์แผน
ไทย น ำไป
ประยุกต์ใช้ใน
กำรดูแลสุขภำพ
ของตนเอง 
ครอบครัว 
ชุมชน 
 

2. สมุนไพรที่มีควำมส ำคัญทำงเศรษ
กิจ เช่น 

- ก ำแพงเจ็ดช้ัน 
- ขัดหมอน 
- คนทำ 
- ชะเอมไทย 
- ชิงช่ี 
- เถำวัลย์เปรียง 
- ปลำไหลเผือก 
- มะขำมป้อม 
- เหงือกปลำหมอ 
- อัคคีทวำร 

3. สมุนไพรที่อำจจะสูญพันธุ์ 
เจตมูลเพลิงขำว 

- เจตมูลเพลิงแดง 
- เจตมูลเพลิงขำว 
- เล็บครุฑ 
- มะกล่ ำแดง 
- มะกล่ ำขำว 
- ระย่อม 
- กฤษณำ 
- ม้ำกระทืบโรง 
- สะลิกปิกค ำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

- ฝำง 
 
รำยงำนผลกำรส ำรวจกำรอนุรักษ์ 
คุ้มครองถิ่นก ำเนิดสมุนไพร พื้นที่ในเขต
อนุรักษ์ 27 พื้นที่ พื้นที่นอกเขตอนุรักษ์ 
10 พื้นที่.  
 
รำยงำนแจ้งกำรปลูกสมุนไพรควบคุม 
กวำวเครือ ส่งข้อมูล 50 จังหวัด Zero’s 
Report 45 จังหวัด ยังไม่ส่งรำยงำนฯ 42 
จังหวัด พบ 5 จังหวัดแจ้งมีกำรปลูก
กวำวเครือ คือ จังหวัดพิษณุโลก 
นครรำชสีมำ เพชรบูรณ์ นครนำยก และ
พิจิตร มีปริมำณกำรปลูกสมุนไพร
กวำวเครือ ดังน้ี 

- กวำวเครือขำว 29 ไร่ 2 งำน 
- กวำวเครือแดง 112 ตำรำงวำ 
- กวำวเครือด ำ 1 งำน 

 
รำยงำนแจ้งกำรครอบครองสมุนไพร
ควบคุม กวำวเครือ ส่งข้อมูล 50 จังหวัด 
Zero’s Report 41 จังหวัด ยังไม่ส่ง
รำยงำนฯ 26 จังหวัด จังหวัดที่แจ้งว่ำมี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรครอบครอง 9 จังหวัด คือ จังหวัดเลย 
พิษณุโลก นครปฐม ขอนแก่น เพชรบูรณ์ 
สงขลำ รำชบุรี สิงห์บุรี และนคำนำยก มี
ปริมำณกำรครอบครอง เก็บรักษำ ขน
ย้ำย ใช้ประโยชน์ สมุนไพรกวำวเครือ 
ดังน้ี 

- กวำวเครือขำวสด 91,827 
กิโลกรัม  

- กวำวเครือขำวแห้ง 44,115 
กิโลกรัม  

- กวำวเครือแดงสด 1,027 กิโลกรัม  
- กวำวเครือแดงแห้ง 146 กิโลกรัม  
- กวำวเครือด ำสด 0 กิโลกรัม  
- กวำวเครือด ำแห้ง 0 กิโลกรัม  

 
สนับสนุนกำรร่วมด ำเนินกำรจัดงำน
มหกรรมกำรแพทย์แผนไทยระดับเขต
สุขภำพ 12 เขตสุขภำพ จ ำนวน 11 คร้ัง 
ที่ 

เขต 1 จังหวัดเชียงรำย 
เขต 2 จังหวัดพิษณุโลก 
ขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
เขต 4 จังหวัดสิงห์บุรี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เขต 5 จังหวัดเพชรบุรี 
เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
เขต 7 จังหวัดร้อยเอ็ด 
เขต 8 จังหวัดอุดรธำนี 
เขต 9 จังหวัดบุรีรัมย์ 
เขต 10 จังหวัดอุบลรำชธำนี 
เขต 11–12 จังหวัดพัทลุง 

และจ ำนวนองค์ควำมรู้ และภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน 
และสมุนไพรในงำนมหกรรมกำรแพทย์
แผนไทยแห่งชำติ ส ำนักคุ้มครองภูมิ
ปัญญำกำรแพทย์แผนไทย ได้รวบรวม
และวิเครำะห์ข้อมูลผลงำนเด่น/ผลกำร
จัดนิทรรศกำรในแต่ละภำค โดยแบ่งเป็น 
๖ ประเด็น ได้แก่ ๑) หมอพื้นบ้ำนหรือ
ปรำชญ์หรือผู้รู้ของจังหวัด ๒) ภูมิปัญญำ
กำรแพทย์แผนไทย กำรแพทย์พื้นบ้ำน
หรือองค์ควำมรู้ (ต ำรับฯ/ต ำรำฯ) ๓) ผัก
พื้นบ้ำนหรืออำหำรพื้นเมือง ๔) สมุนไพร 
(ทั้งสดและแห้ง) ๕) วัฒนธรรมพื้นบ้ำน
หรือพิธีกรรม ๖) นวัตกรรม โดยมีผลงาน
รวมทั้งสิ้น ๘๓๓ เร่ือง/รายการ จ ำแนก
ตำมประเด็น ดังน้ี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1. หมอพื้นบ้ำนหรือปรำชญ์หรือผู้รู้ของ
จังหวัด จ ำนวน ๘๖ คน เช่น หมอยำ
สมุนไพร, หมอน้ ำมัน, หมอตอกเส้น 
ฯลฯ 

2. ภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย 
กำรแพทย์พื้นบ้ำนหรือองค์ควำมรู้ 
(ต ำรับฯ/ต ำรำฯ) จ ำนวน ๒๘๙ 
รำยกำร เช่น ต ำรำยำท้องถิ่น, 
หนังสือใบลำน, สมุดบันทึกของหมอ
พื้นบ้ำน ฯลฯ 

3. ผักพื้นบ้ำนหรืออำหำรพื้นเมือง 
จ ำนวน ๑๓๕ รำยกำร เช่น ข้ำว
เบ๊อะ, ข้ำวเกรีบเตำ, น้ ำพริกเตำ, ใบ
เหลียงผัดไข่, อำหำรตำมธำตุเจ้ำ
เรือน ฯลฯ 

4. สมุนไพร (ทั้งสดและแห้ง) จ ำนวน 
๑๙๒ รำยกำร เช่น รำงจืด, 
กวำวเครือขำว, ก ำลังวัวเถลิง, ดอก
ปีป ฯลฯ 

5. วัฒนธรรมพื้นบ้ำนหรือพิธีกรรม 
จ ำนวน ๖๖ รำยกำร เช่น กำรดูเมื่อ, 
กำรสืบสะตำ, กำรแกว่งข้ำว, 
พิธีกรรมดับพิษไฟ ฯลฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

6. นวัตกรรม จ ำนวน ๖๕ รำยกำร เช่น 
ยำสูบดอกปีป, ไม้นวดคลำยเมื่อย, 
ถำดไข่นวดเท้ำ, ทะลำยมะพร้ำวแอ่น
อกนวดเพื่อผ่อนคลำย ฯลฯ 

 
สนับสนุนกำรร่วมกิจกรรม 
Teleconference อบรมทำงไกล
ถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์เวชปฏิบัติ
แผนไทยสู่แพทย์แผนไทยและบุคลำกร
สำธำรณสุข ในสถำนบริกำรสำธำรณสุข
ของรัฐ ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
76 จังหวัด จ ำนวน 20 คร้ัง ดังน้ี 

1. กำรดูและสุขภำพผู้สูงอำยุด้วย
กำรแพทย์แผนไทย/กำรแพทย์
ผสมผสำน 
2. กำรท ำเวชปฏิบัติแผนไทยส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ 
3. กำรดูแลผู้สูงอำยุ ในกลุ่มโรคอัม
พฤกษ์ อัมพำต 
4. กลุ่มอำกำรโรคเก่ียวกับเข่ำ 
5. ทฤษฎีกำรแพทย์แผนไทย 
6. กำรวินิจฉัยแบบกำรแพทย์แผน
ไทย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

7. กำรต้ังยำ กำรอ่ำนต ำรับยำ และ
เวชปฏิบัติ 
8. กำรวินิจฉัยโรคลมทั่วไปและกำร
ต้ังยำรักษำ 
9. กำรวินิจฉัยโรคลมผู้สูงอำยุ และ
กำรต้ังยำรักษำ 
10. กำรวินิจฉัยโรคไข้เส้น ลำรต้ังยำ
รักษำ 
11. กำรใช้ยำในสตรีหลังคลอด 
12. กำรใช้ยำในสตรีวัยทอง 
13. กำรใช้ยำเก่ียวกับโรคสตรี 
14. โรคเบำหวำนในผู้สูงอำยุ 
15. โรคควำมดันและหลอดเลือดใน
ผู้สูงอำยุ 
16. กลุ่มอำกำรโรคเก่ียวกับหลัง
ส่วนบน 
17. กลุ่มอำกำรโรคเก่ียวกับหลัง
ส่วนล่ำง 
18. อำหำรส ำหรับผู้สูงอำยุ 
19. ข้อเข่ำเสื่อม 
20. กำรใช้ยำในบัญชียำหลัก
แห่งชำติ 

10 กรมพัฒนำ 9. ส ำรวจ ศึกษำและ       มีในแผนปฏิบัติงานแต่ไม่มีรายงานผล   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรแพทย์แผน
ไทยและ
กำรแพทย์
ทำงเลือก 

ประเมินสถำนกำรณ์
สมุนไพรทั้งในเขตและ
นอกเขตอนุรักษ์ในควำม
รับผิดชอบ 

ด าเนินการ 

 
 รวม...9...โครงการ 6 3 45,224,00

0 
45,310,24

0 
    

 

11 องค์กำร
ส่งเสริมกิจกำร
โคนมแห่ง
ประเทศไทย 

1. โครงกำรวิจัยและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต
ผสมแยมมะเก๋ียง* 

  200,000 10,600 งบท ำกำร อ.ส.ค. 1.เพิ่มควำม
หลำกหลำยของ
รสชำติและเพิ่ม
ยอดจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์โย
เกิร์ต  
2.น ำพืชใน
โครงกำรมำใช้
ประโยชน์เชิง
อุตสำหกรรม  
3.พัฒนำ
ผลิตภัณฑใ์ห้มี
คุณภำพ
มำตรฐำนและ
เป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค 

เป็นโครงกำรใหม่ มีกำรนำผลมะเก๋ียงมำ
ใช้ในกำรผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของ อ.ส.ค. 
ช่ือผลิตภัณฑ์ “โยเกิร์ตผสมมะเก๋ียง” ซ่ึง
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และมีกำร
จ ำหน่ำยเชิงพำณิชย์แล้ว 

คณะกรรมกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์นม
ไทย-เดนมำร์ค
พร้อมหัวหน้ำ
แผนกวิจัย
ผลิตภัณฑใ์หม่ 
ส ำนักงำน อ.
ส.ค.ภำคกลำง 

*ช่ือ
ผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนจำก 
“โยเกิร์ต
ผสมแยม
มะเก๋ียง”
เป็น 
“โยเกิร์ต
ผสม
มะเก๋ียง”  

  รวม...1...โครงการ 1  200,000 10,600      
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

12 มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์  

1. กำรรวบรวมและ
ทดสอบผลผลิตถั่วพุ่มเพื่อ
ใช้เป็นอำหำรมนุษย์ 
อำหำรสัตว์ และปรับปรุง
บ ำรุงดิน 

  50,000 - งบประมำณ
ประจ ำปีของ
มหำวิทยำลัย 
เกษตรศำสตร์ 

1. เพื่อสนอง
โครงกำรตำม
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2. เพื่อรวบรวม
พันธุ์ถั่วพุ่มจัดท ำ
เป็นฐำนข้อมูล
ด้ำนพันธุกรรม
และใช้เป็นพ่อแม่
พันธุ์ในกำรปรับปรุง
พันธุ ์เช่น เพิ่ม
ผลผลิตและ
คุณภำพ (คุณคำ่
ทำงโภชนำ) ควำม
ต้ำนทำนโรคและแมลง 
เป็นต้น 
3. เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐำนในกำร
ผลิตและปรับปรุง
พันธุ์ถั่วพุ่มเพื่อ

1. เป็นแหล่งควำมรู้และสำมำรถถ่ำยทอด
ด้ำนกำรผลิตถั่วพุ่มให้แก่เกษตรกรและ
ผู้สนใจ 
2. เมล็ดพันธุ์ถั่วพุ่มที่ใช้เป็นแหล่ง
พันธุกรรมส ำหรับกำรใช้ท ำงำนวิจัยขั้น
ต่อไป และเพื่อเป็นกำรจ ำหน่ำย แจกจ่ำย
ส ำหรับเกษตรกรและผู้สนใจต่อไป 
สำมำรถรองรับงำนวิจัยของคณำจำรย์ 
นักวิจัย และนิสิตหลักสูตรทรัพยำกร
เกษตร คณะทรัพยำกรธรรมชำติและ
อุตสำหกรรมเกษตร และหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 

คณะ
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติและ
อุตสำหกรรม
เกษตร  
วิทยำเขต
เฉลิมพระ
เกียรติ  
จ.สกลนคร 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร  
ปี 2557-
2558 
 
เพิ่มเติมจำก
แผนฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประโยชน์ทำงด้ำน
เศรษฐกจิต่อไปใน
อนำคต 

  รวม...1...โครงการ 1  50,000       

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

1. ควำมหลำกชนิดและดี
เอ็นเอบำร์โค้ดของกิ้งกือ 
บริเวณพื้นที่ป่ำอนุรักษ์
และสถำนีวิจัยจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย อ.เวียงสำ 
จังหวัดน่ำน และบริเวณ
พื้นที่โครงกำรพัฒนำที่ดิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย-
สระบุรี อ.แก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

  120,000 120,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อ
ท ำกำรศึกษำ
วิจัยพื้นฐำนและ
ต่อยอด ในสัตว์
จ ำพวกกิ้งกือใน
พื้นที่บริเวณ
พื้นที่ป่ำอนุรักษ์
และสถำนีวิจัย
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย อ. 
เวียงสำ จังหวัด
น่ำน และ 
บริเวณพื้นที่
โครงกำรพัฒนำ
ที่ดิน
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย-
สระบุรี อ. แก่ง
คอย จังหวัด

     จำกผลกำรส ำรวจตัวอย่ำงในพื้นที่ป่ำ
อนุรักษ์และสถำนีวิจัยจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย อ. เวียงสำ จังหวัดน่ำน 
และ บริเวณพื้นที่โครงกำรพัฒนำที่ดิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย-สระบุรี อ. แก่ง
คอย จังหวัดสระบุรี พบกิ้งกือทั้งหมด 5 
อันดับ 10 สปีชีส์ ถือว่ำมีควำม
หลำกหลำยในระดับอันดับของกิ้งกือ
ค่อนข้ำงมำก จำกกำรส ำรวจยังพบอีกว่ำ
ในจ ำนวนกิ้งกือทั้งหมดที่พบน้ีเป็นชนิด
พันธุ์จ ำเพำะถิ่น 2 สปีชีส์ และมีอีก 2 สปี
ชีส์เป็นกิ้งกือที่กระจำยในเขตเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้พบได้ทั่วไปทั้งบริเวณ
แผ่นดินใหญ่และพื้นที่ที่เป็นเกำะ 
กำรศึกษำดีเอ็นเอบำร์โค้ดพบว่ำมีค่ำ
ควำมแตกต่ำงทำงพันธุกรรมของยีน COI 
ระหว่ำงสปีชีส์ของกิ้งกือที่พบบนในพื้นที่
ป่ำอนุรักษ์และสถำนีวิจัยจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย อ. เวียงสำ จังหวัดน่ำน 

อ.ดร. 
ปิโยรส  
ทองเกิด 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สระบุรี เพื่อ
น ำไปใช้ในกำร
เพิ่มธำตุอำหำร
ในดิน และ
จัดท ำฐำนข้อมูล
ชนิด  
2. เพื่อเป็น
พื้นฐำนใน
กำรศึกษำด้ำน
อ่ืนๆ และน ำ
ทรัพยำกรไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 
 

และ บริเวณพื้นที่โครงกำรพัฒนำที่ดิน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย-สระบุรี อ. แก่ง
คอย จังหวัดสระบุรีเฉลี่ยถึง 23.8 
เปอร์เซนต์ และระหว่ำงประชำกรสปีชีส์
เดียวกันที่อำศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่มี
ค่ำเฉลี่ยที่ 3.6 เปอร์เซนต์ 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

2. กำรแปรผันทำง
พันธุกรรมและกำร
ประเมินควำมเป็นไปได้ใน
กำรผสมข้ำมสำยพันธุ์
ระหว่ำงอ่ึงน้ ำเต้ำ 
(Microhyla fissipes) อ่ึง
ข้ำงด ำ (M. heymonsi) 
และอ่ึงลำยเลอะ (M. 
butleri) ในพื้นที่สวนสัตว์
เปิดเขำเขียว จังหวัดชลบุรี 

  230,000 230,000  1. เพื่อศึกษำ
ควำมแปรผัน
ทำงพันธุกรรม
ระหว่ำง
ประชำกรของ
อ่ึงน้ ำเต้ำ 
(Microhyla 
fissipes) อ่ึง
ข้ำงด ำ (M. 
heymonsi) 

     อ่ึงน้ ำเต้ำ (Microhyla fissipes) อ่ึง
ข้ำงด ำ (M. heymonsi) และอ่ึงลำยเลอะ 
(M. butleri) จัดเป็นสัตว์สะเทินน้ ำ
สะเทินบกที่อยู่ในสกุลเดียวกัน มีขนำดตัว
ใกล้เคียงกันและมีกำรกระจำยอยู่ในทุก
ภำคของประเทศไทย กำรศึกษำคร้ังน้ี
สนใจตรวจสอบควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรมของยีน 28S rRNA และ
ประเมินควำมเป็นไปได้ในกำรเกิดกำร
ผสมข้ำมสำยพันธุ์ระหว่ำงอ่ึงทั้งสำมชนิด

อ. ดร.  
อัมพร 
วิเวกแว่ว 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โดยใช้นิวเคลียร์ยีนเป็นดี
เอ็นเอเคร่ืองหมำยในกำร
ตรวจสอบ 

และอ่ึงลำย
เลอะ (M. 
butleri) ทั้ง
ภำยในและ
ระหว่ำง
ประชำกร ใน
พื้นที่สวนสัตว์
เปิดเขำเขียว 
จังหวัดชลบุรี 
โดยใช้ล ำดับนิ
วคลีโอไทด์ของ
ยีนในนิวเคลียร์
ดีเอ็นเอเป็นดี
เอ็นเอ
เคร่ืองหมำยใน
กำรตรวจสอบ 
2. เพื่อศึกษำ
ควำมสัมพันธ์
ทำงวิวัฒนำกำร
และประเมิน
ควำมเป็นไปได้
ในกำรผสมข้ำม
สำยพันธุ์

ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขำเขียว จังหวัด
ชลบุรี โดยน ำอ่ึงน้ ำเต้ำจ ำนวน 19 ตัว อ่ึง
ข้ำงด ำจ ำนวน 10 ตัว และอ่ึงลำยเลอะ
จ ำนวน 6 ตัว มำสกัดดีเอ็นเอ เพิ่ม
ปริมำณยีน 28S rRNA ในนิวเคลียร์ดีเอ็น
เอโดยใช้เทคนิคพีซีอำร์และหำล ำดับนิ
วคลีโอไทด์ ผลกำรศึกษำพบว่ำผลิตภัณฑ์
พีซีอำร์ของอ่ึงทั้งสำมชนิดจ ำนวน 34 
ตัวอย่ำงให้ผล sequencing ชัดเจนและ
น่ำเช่ือถือ โดยล ำดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้มี
ควำมยำว 739 คู่เบส จำกกำรวิเครำะห์
ล ำดับนิวคลีโอไทด์ด้วยโปรแกรม DnaSP 
พบจ ำนวนแฮพโพลไทป์ทีแ่ตกต่ำงกัน
จ ำนวน 3 แฮพโพลไทป์ ที่มีควำมแปรผัน
ทำงพันธุกรรมจ ำนวน 9 (1.22%) 
ต ำแหน่ง มีค่ำควำมหลำกหลำยของแฮพ
โพลไทป ์และค่ำควำมหลำกหลำยของนิ
วคลีโอไทด์ไม่สูงมำก โดยเฉลี่ยเท่ำกับ 
0.620 ± 0.053 และ 0.00558 ± 
0.00053 ตำมล ำดับ ระยะห่ำงทำง
พันธุกรรมระหว่ำงประชำกรของอ่ึงทั้ง
สำมชนิดอยู่ระหว่ำง 0.007 ถึง 0.011 
แสดงว่ำอ่ึงทั้งสำมชนิดมีควำมแตกต่ำงกัน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ระหว่ำงอ่ึงทั้ง
สำมชนิด ใน
พื้นที่สวนสัตว์
เปิดเขำเขียว 
จังหวัดชลบุรี 
โดยใช้ยีนจำก
นิวเคลียร์ดีเอ็น
เอเป็นดีเอ็นเอ
เคร่ืองหมำยใน
กำรตรวจสอบ 
 

ทำงพันธุกรรมของยีน 28S rRNA แต่
ควำมแตกต่ำงดังกล่ำวค่อนข้ำงต่ ำ จำก
กำรศึกษำควำมสัมพันธ์ทำงวิวัฒนำกำร
พบว่ำอ่ึงน้ ำเต้ำ อึ่งข้ำงด ำ และอ่ึงลำย
เลอะมีควำมสัมพันธ์ทำงวิวัฒนำกำรเป็น
แบบ monophyletic group และไม่พบ
กำรเกิด gene flow หรือ introgression 
ของนิวเคลียร์ดีเอ็นเอระหว่ำงประชำกร
ของอ่ึงทั้งสำมชนิด 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

3. กำรศึกษำเปรียบเทียบ
ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของฟอแรมมินิเฟอ
ร่ำในระบบนิเวศปะกำรัง
เกำะแสมสำรและเกำะ
ท้ำยค้ำงคำว จังหวัดชลบุรี 

  150,000 150,000  1. เพื่อ
เปรียบเทียบ
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของ
สิ่งมีชีวิตกลุ่มฟอ
แรมมินิเฟอร่ำใน
บริเวณปะกำรัง
ของเกำะ
แสมสำร อ ำเภอ
สัตหีบและ เกำะ
สีชัง อ ำเภอเกำะ

     เดือนมีนำคม 2558  เกำะแสมสำร 
พบ 4-11 กลุ่ม ควำมหนำแน่นเฉลี่ย
ระหว่ำง 8,752-18,385 เซลล์/ตำรำง
เมตร ทิศตะวันออกมำกกว่ำทิศตะวันตก 
เกำะท้ำยค้ำงคำวพบ 4-11 กลุ่ม ควำม
หนำแน่นรวม 4,623-21,700 เซลล์/
ตำรำงเมตร  ทิศเหนือมำกกว่ำทิศ
ตะวันออก เดือนกรกฎำคม 2558  เกำะ
แสมสำร พบ 4-11 กลุ่ม ควำมหนำแน่น
เฉลี่ยระหว่ำง 10,949-15,131 เซลล์/
ตำรำงเมตร ทิศตะวันตกมำกกว่ำทิศ
ตะวันออก และเกำะท้ำยค้ำงคำว 5-11 

อ. ดร. 
สมภพ  
รุ่งสุภำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สีชัง   ทั้งน้ีเกำะ
ทั้งสองนับว่ำ
เป็นเกำะหลักที่
มีควำมส ำคัญ
ทำงนิเวศวิทยำ
ทำงทะเล เพื่อ
ประเมินควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของฟอ
แรมมินิเฟอร่ำ
จำกบริเวณทั้ง
สองที่ได้รับและ
ไม่ได้รับอิทธิพล
จำกกิจกรรม
ของมนุษย์  
2. เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐำนใน
กำรอนุรักษ์
พันธุกรรมของ
กลุ่มฟอแรมมิ
นเฟอร่ำของไทย
ที่มีควำม
หลำกหลำยทำง

กลุ่ม  ควำมหนำแน่นเฉลี่ย 4,487-
10,412 เซลล์/ตำรำงเมตร ทิศเหนือ
มำกกว่ำทิศตะวันออก เกำะท้ำยค้ำงคำว
มีจ ำนวนกลุ่มรวมใกล้เคียงกับเกำะ
แสมสำร แต่ทิศเหนือเกำะท้ำยค้ำงคำวมี
ควำมหนำแน่นสูงที่สุด และทิศตะวันออก
เกำะท้ำยค้ำงคำวมีควำมหนำแน่นต่ ำสุด
เช่นกัน พบว่ำเกำะแสมสำรกลุ่มฟอแรม
มินิเฟอร่ำทั้งสองฝั่งใกล้เคียงกันและสูง
กว่ำที่พบที่เกำะท้ำยค้ำงคำวยกเว้นเกำะ
ค้ำงคำวทิศเหนือที่มีแนวโน้มว่ำกลุ่มฟอ
แรมมินิเฟอร่ำมีควำมหนำแน่นสูงกว่ำใน
ทุกช่วงที่มีกำรศึกษำ (ตำรำงที่ 9) เดือน
มีนำคม 2558 เกำะแสมสำรมีปริมำณ
อินทรีย์สำรเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.70-0.74% 
ใกล้เคียงกันทั้งสองฝั่ง เกำะท้ำยค้ำงคำว
ทิศเหนือสูงกว่ำทิศตะวันออก ในเดือน
มีนำคม เกำะท้ำยค้ำงคำวจะมีค่ำสูงกว่ำ
เกำะแสมสำร และในเดือนกรกฎำคม 
เกำะแสมสำรฝั่งตะวันออกมีค่ำสูงสุดสูง
กว่ำฝั่งตะวันตก เกำะท้ำยค้ำงคำวทิศ
เหนือสูงกว่ำทิศตะวันออก เกำะแสมสำร
ทิศตะวันออกมีค่ำสูงที่สุด อย่ำงไรก็ตำม
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ชีวภำพและมี
ศักยภำพในกำร
น ำไปใช้
ประโยชน์ใน
ด้ำนต่ำงๆ เช่น 
เป็นดัชนีบ่งช้ี
สภำวะแวดล้อม
และอ่ืนๆ ต่อไป 
แต่มีกำรศึกษำ
ในปัจจุบันน้อย
มำก 

ปริมำณอินทรีย์สำรเกำะท้ำยคำงคำวมี
แนวโน้มสูงกว่ำเกำะแสมสำร กลุ่มฟอ
แรมมินิเฟอร่ำ เกำะแสมสำรมีควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ เดือนมีนำคมสูง
กว่ำเดือนกรกฎำคม และเกำะท้ำย
ค้ำงคำวมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ระหว่ำงเดือนมีนำคและเดือนกรกฎำคม
ใกล้เคียงกัน และต่ ำกว่ำเกำะแสมสำรใน
ช่วงเวลำเดียวกัน  

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

4. สุขภำวะและชีววิทยำ
กำรสืบพันธุ์ของค้ำงคำว
คุณกิตติ 

  300,000 300,000  ส ำรวจสุขภำวะ 
และชีววิทยำ
กำรสืบพันธุ์ของ
ค้ำงคำวคุณกิตติ
ในถ้ ำ บริเวณ
พื้นที่โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
พื้นที่ผืนป่ำ
ตะวันตก เขำวัง

     กำรศึกษำปัจจัยทำงกำยภำพภำยใน
ถ้ ำพระ (ทั้งถ้ ำใหญ่และถ้ ำเล็ก) ซึ่งเป็น
แหล่งอำศัยของค้ำงคำวคุณกิตติในพื้นที่
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ จังหวัด
กำญจนบุรี พบว่ำ ภำยในถ้ ำใหญ่จะมี
อุณหภูมิอำกำศโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปี
เท่ำกับ 27°C และมีควำมช้ืนสัมพัทธ์
อำกำศโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ำกับ 80% 
ส่วนภำยในถ้ ำเล็กจะมีอุณหภูมิอำกำศ
โดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ำกับ 26°C และมี
ควำมช้ืนสัมพัทธ์อำกำศโดยเฉลี่ยตลอด

อ. ดร.  
ธงชัย   
งำมประเสริฐ
วงศ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เขมร และแปลง 
905 จังหวัด
กำญจนบุรี 
 

ทั้งปีเท่ำกับ 90% โดยในฤดูฝนจะมี
อุณหภูมิและควำมช้ืนสัมพัทธ์ในอำกำศ
โดยเฉลี่ยภำยในถ้ ำที่สูงกว่ำในฤดูแล้ง 
และจำกกำรศึกษำกำรปนเปื้อนของสำร
ก ำจัดวัชพืช (กลุ่ม Paraquat) และสำร
ก ำจัดแมลงศัตรูพืช (กลุ่ม 
Organochlorine, 
Organophosphorus และ 
Carbamate) ในมูลค้ำงคำวภำยในถ้ ำ
พระ ไม่พบกำรปนเปื้อนของสำรดังกล่ำว 
ซึ่งอำจเน่ืองมำจำกขีดจ ำกัดในกำร
ตรวจสอบของเทคนิคและเคร่ืองมือที่ใช้ 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

5. กำรประยุกต์ใช้ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของซิลิเอตทะเลหน้ำดิน
จำกหำดลูกลม เกำะ
แสมสำร จังหวัดชลบุรี ใน
กำรประเมินควำมเป็นพิษ
ของโลหะหนักใน
ห้องปฏิบัติกำร 

  230,000 230,000  เพื่อศึกษำกำร
ประยุกต์ใช้
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของซิ
ลิเอตทะเลหน้ำ
ดินจำกหำด
ลูกลม เกำะ
แสมสำร จังหวัด
ชลบุรี ในกำร
ประเมินควำม

     ในปัจจุบันพบมีกำรปนเปื้อนของ
โลหะหนักลงสู่ระบบนิเวศแหล่งน้ ำทั้ง
แหล่งน้ ำจืดและน้ ำทะเลในปริมำณที่เพิ่ม
สูงขึ้น  กำรปนเปื้อนเหล่ำนี้นอกจำกจะ
ส่งผลให้เกิดควำมเสื่อมโทรมของแหล่งน้ ำ
แล้ว ยังสร้ำงสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษต่อ
สิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่ในบริเวณดังกล่ำวด้วย  
มีงำนวิจัยหลำยช้ินแสดงให้เห็นถึงผลและ
ควำมเป็นพิษของโลหะหนักต่อจุลชีพที่
ด ำรงชีวิตอยู่ในแหล่งน้ ำจืด อย่ำงไรก็ตำม 
กำรศึกษำถึงผลกระทบของกำรปนเปื้อน

อ. ดร.     
ชิดชัย  
จันทร์ต้ังสี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เป็นพิษของ
สำรประกอบ
โลหะหนักที่ผสม
ในอำหำร
เพำะเลี้ยงใน
ห้องปฏิบัติกำร 

ของโลหะหนักต่อจุลชีพที่อำศัยอยู่ใน
ทะเลยังมีไม่มำกนัก  กำรศึกษำคร้ังน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินควำมเป็นพิษ
ของโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม นิกเกิล 
และสังกะสี ต่อซิลิเอต Euplotes 
quinquecarinatus สำยพันธุ์ที่
ด ำรงชีวิตอยู่ในทะเลซึ่งสกัดแยกได้จำก
หำดลูกลม เกำะแสมสำร จังหวัดชลบุรี  
โดยพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สัณฐำนวิทยำของซิลิเอต ระยะเวลำที่ใช้
ในแต่ละช่ัวรุ่น อัตรำกำรเจริญเติบโต 
และค่ำควำมเข้มข้นทีท่ ำให้ซิลิเอตตำยไป
คร่ึงหน่ึง (LC50) เมื่อซิลิเอตได้รับ
สำรละลำยโลหะหนักที่ผสมในอำหำร
เพำะเลี้ยงและทิ้งไว้เป็นเวลำ 24 ช่ัวโมง 
จำกกำรศึกษำพบว่ำ สำรละลำยโลหะ
หนักทั้ง 3 ชนิด มีผลต่อรูปร่ำงของ E. 
quinquecarinatus  โดยท ำให้เซลล์เสีย
สภำพเปลี่ยนรูปร่ำงเป็นทรงกลมและตำย
ในที่สุด  นอกจำกน้ียังมีผลยืดระยะเวลำ
ที่ใช้ในแต่ละช่ัวรุ่นและลดอัตรำกำร
เจริญเติบโตของซิลิเอต  เมื่อพิจำรณำค่ำ 
LC50 พบว่ำ สังกะสีมีควำมเป็นพิษต่อ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เซลล์มำกที่สุด รองลงมำคือ แคดเมียม
และนิกเกิล ตำมล ำดับ  โดยมีค่ำ LC50 
เท่ำกับ 56, 183 และ 269 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตำมล ำดับ โดยค่ำ LC50 ที่ค ำนวณ
ได้มีค่ำสูงกว่ำค่ำควำมเข้มข้นมำตรฐำน
ของกรมควบคุมมลพิษส ำหรับโลหะทั้ง 3 
ชนิด  แสดงให้เห็นถึงควำมทนของ 
Euplotes สำยพันธุ์น้ีต่อโลหะหนักและ
ศักยภำพที่เป็นไปได้ในกำรใช้ซิลิเอตชนิด
น้ี  เพื่อกำรก ำจัดโลหะหนักที่ปนเปื้อนใน
แหล่งน้ ำต่อไป 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

6. ผลกระทบต่อ
กระบวนกำรดูดซึมยำทำง
ช่องว่ำงระหว่ำงเซลล์จำก
พืชสมุนไพรที่มีฤทธิ์ 

  200,000 200,000  เพื่อศึกษำผล
ของพืชสมุนไพร
เป้ำหมำยใน
พื้นที่ของ
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองจำก
พระรำชด ำริฯ ที่
มีต่อกำรขนส่ง
ยำผ่ำนเย่ือเลือก
ผ่ำนล ำไส้เล็ก 
โดย 

     กำรศึกษำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำ
และเปรียบเทียบผลของสำรสกัดพืช
สมุนไพร 4 ชนิดในพื้นที่ของโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองจำก
พระรำชด ำริฯต่อกำรขนส่งยำผ่ำนเย่ือ
เลือกผ่ำนล ำไส้เล็ก โดยใช้แบบจ ำลอง
เซลล์คำโค-2 เป็นแบบจ ำลองช้ันเย่ือบุ
ส ำหรับศึกษำกำรดูดซึมสำร ตัวอย่ำงพืช
ดังกล่ำวประกอบด้วยล ำป้ำง 
(Pterospermum littorale Craib; วงศ์ 
Sterculiaceae) เขลง (Dialium 
cochinchinense Pierre; วงศ์ 

ผศ. ดร. ภญ. 
สุรีย์  
เจียรณ์มงคล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

   -ศึกษำผลที่มี
ต่อกำรท ำหน้ำที่
ของโครงสร้ำง
ไทท์จังก์ช่ัน 
   -ศึกษำ
ผลกระทบที่มี
ต่อกำรแพร่ผ่ำน
ของยำหรือสำร
อ่ืนที่เป็นซับสเต
รดของพี-ไกลโค
โปรตีน 

Fabaceae) พลองใบรี (Mamecylon 
plebejum Kurz. var. ellipsoideum 
Craib.; วงศ์ Melastomataceae) และ
โพทะเล (Thespesia populnea (L.) 
Soland.ex Corr.; วงศ์ Malvaceae) 
โดยส่วนของพืชทั้ง 4 ชนิดสำมำรถออก

ฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ -glucosidase ซ่ึง
เป็นเอนไซม์เป้ำหมำยของกำรใช้ยำใน
โรคเบำหวำนได้ กำรศึกษำดังกล่ำวจะ
วัดผลของสำรตัวอย่ำงที่มีต่อสภำพควำม
สมบูรณ์และกำรท ำงำนในกำรเป็นเย่ือ
เลือกผ่ำนที่จ ำกัดกำรดูดซึมสำรผ่ำนทำง
ช่องว่ำงระหว่ำงเซลล์ โดยติดตำมวัดผล
ของสำรที่มีต่อค่ำกำรต้ำนกำรน ำไฟฟ้ำ
ของช้ันเย่ือบุ และกำรแพร่ผ่ำนของสำร
มำตรฐำนลูสิเฟอร์เยลโล และผลของสำร
ในกำรรบกวนกำรดูดซึมยำที่เป็นซับสเต
รดของพี-ไกลโคโปรตีนผลที่ได้จำก
กำรศึกษำพบสำรสกัดจำกพืชทั้ง 4 ชนิด 
(ในควำมเข้มข้นสูงสุดที่สำมำรถน ำมำ
ทดสอบได้) ไม่มีผลต่อสภำพควำม
สมบรูณ์ของโครงสร้ำงไทท์จังก์ช่ันและ
กำรท ำหน้ำที่เป็นเย่ือเลือกผ่ำนของช้ัน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เย่ือบุเซลล์เพำะเลี้ยง Caco-2 ตลอดจน
ไม่มีผลต่อกระบวนกำรดูดซึมยำทำง
ช่องว่ำงระหว่ำงเซลล์แต่อย่ำงใดส ำหรับ
ผลของสำรตัวอย่ำงในกำรรบกวนกำรดูด
ซึมยำที่เป็นซับสเตรดของพี-ไกลโค
โปรตีนจะได้ท ำกำรศึกษำเพิ่มเติมต่อไป 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

7. กำรหำจลนพลศำสตร์
ในกำรยับย้ังเมตำบอลึซึม
ของไขมันโดยสำรส ำคัญที่
แยกได้จำกพืชสมุนไพร ใน
พื้นที่ของโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อัน
เน่ืองจำกพระรำชด ำริฯ 
บริเวณเกำะแสมสำร 
จังหวัดชลบุรี 

  150,000 150,000  เพื่อศึกษำ
จลนพลศำสตร์
ของกำรยับย้ัง
เอนไซม์แพนครี
เอติกไลเปสเมื่อ
มีสำรส ำคัญที่
แยกได้จำกพืช
สมุนไพรในพื้นที่
ของโครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเน่ืองจำก
พระรำชด ำริฯ 
ในปฏิกิริยำ โดย
กำรวัด
ควำมสำมำรถใน
ยับย้ังกำรท ำงำน

     ในกำรศึกษำวิจัยน้ีได้ใช้สำรสกัด 
hexane ของใบล ำบิดดง (Diospyros 
filipendula) ที่เก็บได้ในพื้นที่โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริฯ (อพสธ.) บริเวณหมู่เกำะ
แสมสำร จังหวัดชลบุรี กำรที่ศึกษำผ่ำน
มำพบว่ำสำร uvaol ที่แยกได้จำกสำร
สกัดช้ัน ethylacetate มีฤทธิ์ในกำร
ยับย้ังเอนไซม์แพนครีเอติกไลเปส  แต่
สำรมีควำมไม่คงตัวภำยใต้กำรเก็บใน
ห้องปฏิบัติกำร  จึงท ำให้กำรศึกษำ
จลนศำสตร์ของเอนไซม์แพนครีเอติกไล
เปสเมื่อมี uvaol ร่วมอยู่ในปฏิกิริยำไม่
ส ำเร็จ  อย่ำงไรก็ดี uvaol ถูกตรวจพบใน
สำรสกัดช้ัน hexane ด้วย  และฤทธิ์ใน
กำรยับย้ังเอนไซม์แพนครีเอกติกไลเปสมี

ค่ำสูงคือ 94.95  2.92% ที่ควำม

ผศ. ดร. ภญ. 
ทักษิณำ 
ชวนอำษำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ของเอนไซม์แพ
นครีเอติกไลเปส
เทียบกับสำร
มำตรฐำน 

เข้มข้นสุดท้ำย 1 mg/mL  IC50 คือ 
0.24 mg/mL  จำกกำรศึกษำ
จลนศำสตร์ในกำรยับย้ังเอนไซม์แพนครี
เอติกไลเปสโดยพิจำรณำจำก 
Lineweaver-Burk plot analysis  
พบว่ำสำรสกัด hexane น้ี สำมำรถยับย้ัง
กำรท ำงำนของเอนไซม์แบบ non-
competitive inhibition ภำยใต้สภำวะ
ควบคุม Km ของเอนไซม์คือ 808.09 µM 
และ Vmax คือ 23.53 µM min-1  ส่วน 
Vmax ของเอนไซม์เมื่อมีสำรสกัด 
hexane ของล ำบิดดง อยู่ในปฏิกิริยำ คือ 
13.57 µM min-1 ที่ควำมเข้มข้น 0.5 
mg/mL และ 15.72 µM min-1  ที่ควำม
เข้มข้น 0.25 mg/mL  กำรศึกษำ
เพิ่มเติมเก่ียวกับในเร่ืองกำรแยก
สำรส ำคัญในสำรสกัด hexane น้ีที่มีผล
ยับย้ังกำรท ำงำนของเอนไซม์จะช่วยให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรพัฒนำ
และกำรออกแบบยำต้ำนเมตำบอลิซึม
ของไขมันได้ในอนำคต 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

8. สำรที่มีฤทธิ์ต้ำนมะเร็ง
ด้วยกลไกกำรยับย้ัง

  250,000 250,000  เพื่อศึกษำ
ศักยภำพในกำร

     เข็มพระรำม จัดอยู๋ในวงศ์ 
Rubiaceae ซึ่งขึ้นในพื้นที่ในโครงกำร

ผศ. ภญ. 
ร.ต.อ.หญิง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส 
I จำกต้นเข็มพระรำม 

ใช้ประโยชน์ทำง
ยำจำกต้นเข็ม
พระรำม สกัด
แยกและพิสูจน์
โครงสร้ำงทำง
เคมีของ
สำรส ำคัญจำก
ต้นเข็มพระรำม
ที่มีฤทธิ์ต้ำน
มะเร็งด้วยกลไก
กำรยับย้ังโทโพ
ไอซอมอเรส I 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) บริเวณ
เกำะแสมสำร จังหวัดชลบุรี ต้นเข็ม
พระรำมได้ถูกน ำมำศึกษำและพบว่ำสำร
สกัดหยำบเอทิลอะซีเททมีฤทธิ์ต้ำนมะเร็ง
ด้วยกลไกกำรยับย้ังเอนไซม์โทโพไอซอ
เมอเรส 1 ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ท ำหน้ำที่ใน
กำรคลำยเกลียวของดีเอ็นเอชนิด 
supercoil ดังน้ันกำรยับย้ังกำรท ำงำน
ของเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส 1  จะ
ส่งผลรบกวนกระบวนกำรจ ำลองตัวเอง
ของดีเอ็นเอและกำรแบ่งตัวของ
เซลล์มะเร็ง  ซึ่งสำมำรถน ำหลักกำรน้ีมำ
พัฒนำเพื่อค้นหำยำรักษำโรคมะเร็งได้   
คณะผู้ด ำเนิน กำรวิจัยได้แยกสำรส ำคัญที่
มีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส 1 
จำกต้นเข็มพระรำมด้วยเทคนิคทำงโคร
มำโทกรำฟี แล้วท ำกำรตรวจสอบฤทธิ์
ยับย้ังเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส 1 ด้วย
วิธี Yeast cell-based assay ซึ่งใช้ยีสต์ 
Saccharomyces cerevisiae สำยพันธุ์ 
RS190 ที่ผ่ำนกำรตัดต่อพันธุกรรมโดย

ดร.  
สุชำดำ  
สุขหร่อง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรแทนที่ยีนเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส 
1 ของยีสต์ด้วยยีนจำกพืช Arabidopsis 
thaliana ผลกำรวิจัยสำมำรถแยกสำร
บริสุทธิ์ในกลุ่มไทรเทอปีน คือสำรบีทูลิน 
จำกต้นเข็มพระรำมได้เป็นคร้ังแรก 
อย่ำงไรก็ตำมสำรบีทูลินที่สกัดแยกได้ไม่มี
ฤทธิ์ควำมเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งชนิด 
NCI-H187, MCF7 และ KB และไม่มีฤทธิ์
ยับย้ังเอนไซม์โทโพไอโซเมอเรส I ซึ่งควร
จะสกัดแยกหำสำรชนิดอ่ืนต่ออีก 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

9. กำรผลิตเอทำนอลจำก
ฟำงข้ำวด้วยเซลลูโลสิก
ยีสต์ 

  150,000 150,000  เพื่อผลิตเซลลู
โลสิกเอทำนอล
จำกฟำงข้ำวโดย
ใช้เซลลูโลสิก
ยีสต์ 

     งำนวิจัยน้ีเป็นงำนวิจัยที่น ำจุลินทรีย์
ที่คัดแยกได้ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
วังเขมรมำท ำกำรทดลองผลิตเซลลูโลสิก
เอทำนอลจำกฟำงข้ำวโดยน ำตัวอย่ำงฟำง
ข้ำวมำปรับสภำพด้วยวิธีทำงกำยภำพจน
ได้เป็นผง จำกน้ันท ำกำรทดลองวิเครำะห์
หำปริมำณควำมช้ืน พบว่ำแกลบ ฟำง
ข้ำวเหนียวและฟำงข้ำวเจ้ำ มีปริมำณ
ควำมช้ืนน้อย คือ 7.60±0.65, 
4.74±0.96 และ 4.00±0.94 เปอร์เซ็นต์ 
ตำมล ำดับเมื่อน ำมำหำปริมำณ
องค์ประกอบของชีวมวลพืช พบว่ำฟำง
ข้ำว มีปริมำณเฮมิเซลลูโลส 30.82%  

รศ. ดร.    
วรวุฒิ  
จุฬำลักษณำ
นุกูล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เซลลูโลส 26.24% ลิกนิน 1.85% และ
เถ้ำ 6.1% และน ำปริมำณของเซลลูโลส
และเฮมิเซลลูโลสมำค ำนวณหำปริมำณ
น้ ำตำลกลูโคสและไซโลส  จำกน้ัน
ค ำนวณเป็นปริมำณเอทำนอลที่ได้ตำม
ทฤษฎี พบว่ำฟำงข้ำวมีคำ่เอทำนอลที่ได้
ตำมทฤษฎีสูงที่สุด คือ 75.02 ลิตร/ไร่/ปี
จำกน้ันน ำเช้ือรำ T. reesei มำผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสซึ่งมีแหล่งคำร์บอนเป็น
แอลฟำเซลลูโลส และไซแลเนสซึ่งมีแหล่ง
คำร์บอนเป็น birch wood xylan แล้ว
วัดค่ำแอกทิวิตี พบว่ำ เซลลูเลสมีค่ำ
แอกทิวิตีเป็น 1.190 ยูนิต/มิลลิลิตร และ
มีค่ำแอกทิวิตีจ ำเพำะเป็น 1.071 ยูนิต/
มิลลิกรัมโปรตีน ส่วนไซแลเนสมีค่ำแอกทิ
วิตีเป็น 86.961 ยูนิต/มิลลิลิตร และมีค่ำ
แอกทิวิตีจ ำเพำะเป็น 56.866 ยูนิต/
มิลลิกรัมโปรตีน และจะน ำเซลลูเลส ไซ
แลเนสไปย่อยสลำยฟำงข้ำวต่อไป จำก
ผลกำรย่อยสลำยด้วยเอนไซม์ฟำงข้ำวเจ้ำ
ยังมีควำมสำมำรถเปลี่ยนเป็นน้ ำตำลได้
เปอร์เซ็นต์สูงที่สุด โดยเรียงล ำดับจำก
มำกไปน้อย คือ ฟำงข้ำวเจ้ำ ฟำงข้ำว
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เหนียว และแกลบ ซึ่งมีค่ำเป็น 82.44, 
74.57 และ 68.63 เปอร์เซ็นต์ ตำมล ำดับ 
จึงเลือกฟำงข้ำวเจ้ำไปท ำกำรศึกษำใน
ขั้นตอนของกำรหมักต่อไปผลที่ได้พบว่ำ 
ฟำงข้ำวเจ้ำมีผลผลิตเอทำนอลจำก
กระบวนกำร SSCF คือ 0.58 กรัม/ลิตร 
หรือ 0.06 กรัม/กรัมของพืช ซึ่งคิดเป็น 
19.83 เปอร์เซ็นต์ของเอทำนอลที่ได้ตำม
ทฤษฎ ี

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

10. ฤทธิ์ต้ำนกำรเพิ่ม
จ ำนวนของเซลล์มะเร็ง
ของซีรูเมนจำกชันโรง 
Tetragona laeviceps 
และพรอพอลิสจำกผึ้ง
พันธุ์ Apis mellifera 

  160,000 160,000  1. ศึกษำฤทธิ์
ของพรอพอลิสข
องผึ้งพันธุ์ที่มีต่อ
กำรยับย้ังกำร
เพิ่มจ ำนวนของ
เซลล์มะเร็งเต้ำ
นม BT-474 
2. กำร
ตรวจสอบ
รูปแบบกำรตำย
ของเซลล์มะเร็ง
เต้ำนม BT-474 
พร้อมทั้งระยะ
ในวัฏจักรของ

     ควำมเข้มข้นและระยะเวลำที่เลี้ยง
ร่วมกับคำร์ดำนอลส่งผลต่อ 
Cytotoxicity ของ BT474 cells เมื่อ
สังเกตลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำโดยใช้
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง พบกำรหด
ตัวและกำรหลุดลอยของเซลล์ คำร์ดำ
นอลท ำให้เกิด Cell cycle arrest ที่
ระยะย่อย G1 ในขณะที่ Doxorubicin 
ท ำให้เกิด Cell cycle arrest ที่ระยะ
ย่อย G2/M พบกำรตำยของเซลล์แบบ 
Late apoptosis (27.2±1.1%) และ 
Necrosis (25.4± 1.4%) หลังจำกกำร
เลี้ยงร่วม 72 ช.ม. ในขณะที่ 
Doxorubicin ท ำให้เกิดกำรตำยของ

รศ. ดร. 
จันทร์เพ็ญ 
จันทร์เจ้ำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เซลล์ที่ถูกยับย้ัง
ด้วยพรอพอลิส 
3. ศึกษำกลไก
ของพรอพอลิส
ในกำรยับย้ัง
เซลล์มะเร็งเต้ำ
นม BT-474  

เซลล์แบบ Apoptosis (4.3±0.4%) และ 
Necrosis (35.8± 13.0%) นอกจำกน้ียัง
พบว่ำคำร์ดำนอลเปลี่ยนแปลงระดับกำร
แสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับ 
Apoptosis (เพิ่มกำรแสดงออกของ DR5 
และ Bcl-2 แต่ลดกำรแสดงออกของ 
Mcl-1, MADD และ c-FLIPP) และกำร
แบ่งเซลล์ (เพิ่มกำรแสดงออกของ p21 
และ E2FI แต่ลดกำรแสดงออกของ 
Cyclin D1, cyclin E, CDK4 และ 
CDK2), รวมทั้งเพิ่มระดับของ p21 p-
ERK, p-JNK และ p-p38 แต่ลด Cyclin 
D จึงท ำให้เซลล์หยุดอยู่ในระยะพัก G1 
ของวัฏจักร 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

11. กำรแยกเลี้ยง 
zooxanthellae สำยพันธุ์
ทนร้อนจำกปะกำรังและ
หอยสองฝำ 

  150,000 150,000  เพื่อ
ท ำกำรศึกษำ
อิทธิพลของ
อุณหภูมิและ
ควำมเค็มต่อกำร
เกิดปะกำรัง
ฟอกขำว
ตลอดจน
คัดเลือก 

     อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นและควำมเค็มที่
ลดลงเป็นสำเหตุส ำคัญที่ท ำให้เกิด
ปรำกฏกำรณ์ฟอกขำวในปะกำรังและ
สัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลังชนิดต่ำงๆที่
มี zooxanthellae ร่วมอำศัยอยู่ด้วย  
เพื่อให้ทรำบผลของปัจจัยดังกล่ำวกำร
วิจัย 6 เดือนแรกของปีงบประมำณ 2558 
จึงได้ท ำกำรแยกและเลี้ยง 
zooxanthellae จำกปะกำรังดอก

รศ. ดร.  
ไทยถำวร 
เลิศวิทยำ
ประสิทธิ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

zooxanthella
e สำยพันธุ์ที่ทน
ต่อกำร
เปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิ
และควำมเค็ม 

กะหล่ ำ Pocillopora damicornis, 
ปะกำรังดอกเห็ด Fungia fungites 
ดอกไม้ทะเล Epiactis sp. เพิ่มเติม 
รวมทั้งสำมำรถแยกและเลี้ยง 
zooxanthellae จำกปะกำรังเขำกวำง 
Acropora millepora ซึ่งเป็นปะกำรัง
ชนิดที่อ่อนไหวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ
สภำวะแวดล้อมได้ส ำเร็จ ตลอดจน 
ปะกำรังรังผึ้ง Goniastrea sp. และ 
ปะกำรังอ่อน ได้ส ำเร็จพร้อมจะน ำไป
ศึกษำในปีงบประมำณต่อไป 
     กำรวิจัย 6 เดือนสุดท้ำยของ
ปีงบประมำณ ได้ท ำกำรทดลองเร่ืองผล
ของอุณหภูมิและควำมเค็มต่อกำรฟอก
ขำวของปะกำรัง  โดยน ำกิ่งปะกำรังดอก
กะหล่ ำ Pocillopora damicornis 
ขนำดใกล้เคียงกัน มำวำงในโหลแก้วที่มี
น้ ำทะเลกรองท่วมก่ิงปะกำรัง ซึ่งมี
อุณหภูมิแตกต่ำงกัน ดังน้ี 28 31 และ34 
องศำเซลเซียส โดยแต่ละระดับอุณหภูมิ
ท ำกำรทดลองที่สำมระดับควำมเค็มคือ 
10 20 และ 33 psu ตำมล ำดับ พบว่ำ ที่
อุณหภูมิปกติและที่ระดับควำมเค็มต่ ำ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เท่ำนั้นจะส่งผลต่อ zooxanthellae และ
ปะกำรัง โดยท ำให้ zooxanthellae 
หลุดออกมำในมวลน้ ำปริมำณมำกเมื่อ
เทียบกับควำมเค็มปกติ ส่วนที่อุณหภูมิสูง 
ทุกระดับควำมเค็ม zooxanthellae 
ได้รับผลกระทบ แม้จะเป็นควำมเค็ม
ควบคุมก็ตำม และที่ระดับอุณหภูมิน้ี
ควำมหนำแน่นเซลล์ของ 
zooxanthellae ที่หลุดออกมำในมวลน้ ำ
มีปริมำณมำกที่สุดเมื่อเทียบกับระดับ
อุณหภูมิอ่ืน ท ำให้ปะกำรังฟอกขำวและ
ตำยในที่สุด 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

12. ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพและกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงย่ังยืนของ
ทรัพยำกรปะกำรังบริเวณ
เกำะทะลุ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ -4: กำร
เพำะพันธุ์ปะกำรังใน
ระบบเพำะฟักบนบกด้วย
เทคนิคกำรสืบพันธุ์แบบ
อำศัยเพศระยะที่ 2 

  300,000 300,000  1. ศึกษำกำร
เพำะฟักปะกำรัง
ในระบบเพำะ
ฟักบนบกด้วย
เทคนิคกำร
สืบพันธุ์แบบ
อำศัยเพศ 
2. ศึกษำ
พัฒนำกำรของ
เซลล์สืบพันธุ์
ปะกำรัง อัตรำ

(อยู่ในระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำน) รศ. ดร.
วรณพ  
วิยกำญจน์ 
 

 



 
 

606 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรปฏิสนธิ 
อัตรำรอดและ
อัตรำกำรลง
เกำะของตัวอ่อน
ปะกำรัง 
3. ร่วมสนอง
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี ภำยใต้ 
โครงกำร 
อพ.สธ. เพื่อกำร
เรียนรู้และน ำ
ทรัพยำกรไปใช้
ประโยชน์อย่ำง
ย่ังยืน 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

13. บทบำทและ
ควำมส ำคัญของทำก
เปลือย Jorunna 
funebris ในระบบนิเวศ-
4: ควำมสัมพันธ์ของ
อำหำรที่มีต่อกำรปลิตสำร 

  160,000 160,000  1. ศึกษำ
ศักยภำพ
ควำมสัมพันธ์
ของอำหำรที่มี
ต่อกำรผลิตสำร 
renieramycin 

(อยู่ในระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำน) รศ. ดร.     
สุชนำ  
ชวนิชย์ 
 

 



 
 

607 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

renieramycin เมื่อท ำกำรเลี้ยง
ทำกเปลือย 
Jorunna 
funebris ใน
ระบบเลี้ยงทั้ง
บนบกและใน
ทะเล 
2. ร่วมสนอง
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี ภำยใต้ 
โครงกำร 
อพ.สธ. เพื่อกำร
เรียนรู้และน ำ
ทรัพยำกรไปใช้
ประโยชน์อย่ำง
ย่ังยืน 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

14. กำรฟื้นฟูแนวปะกำรัง
ในธรรมชำติโดยใช้ตัวอ่อน
ปะกำรังที่ได้จำกกำรเพำะ
ขยำยพันธุ์ในระบบเพำะ

  150,000 150,000  1. ศึกษำวิธีกำร
ที่เหมำะสมของ
กำรอนุบำลตัว
อ่อนปะกำรัง

(อยู่ในระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำน) รศ. ดร.
วรณพ  
วิยกำญจน์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ฟัก-4: วิธีกำรที่เหมำะสม
ในกำรอนุบำลตัวอ่อน
ปะกำรังระยะหลังกำรลง
เกำะเพื่อกำรฟื้นฟูปะกำรัง
ในธรรมชำติ 

ระยะหลังกำรลง
เกำะเพื่อกำร
ฟื้นฟูปะกำรังใน
ธรรมชำติ 
2. ร่วมสนอง
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี ภำยใต้ 
โครงกำร 
อพ.สธ. เพื่อกำร
เรียนรู้และน ำ
ทรัพยำกรไปใช้
ประโยชน์อย่ำง
ย่ังยืน 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

15. กำรคัดแยกและ
เพำะเลี้ยงสำหร่ำยขนำด
เล็กจำกระบบนิเวศทำง
ทะเลของหมู่เกำะแสมสำร
และเกำะสีชัง: 
องค์ประกอบของกรด
ไขมัน 

  150,000 150,000  เพื่อคัดเลือก
สำหร่ำยขนำด
เล็กกลุ่มได
อะตอมที่ได้คัด
แยกสำยพันธุ์
จำกกลุ่มเกำะ
แสมสำรและ

     กำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรใช้
ประโยชน์จำกควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของสำหร่ำยขนำดเล็กที่อำศัยอยู่
ในระบบนิเวศทำงทะเลของเกำะแสมสำร
และเกำะสีชังโดยกำรคัดแยกสำหร่ำย
ขนำดเล็กจำกธรรมชำติมำเลี้ยงใน
ห้องปฏิบัติกำรได้ทั้งสิ้น 20 ชนิด เป็น

รศ. ดร. 
อัจฉรำภรณ์  
เปี่ยม
สมบูรณ ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เกำะสีชังที่มี
ควำมสำมำรถใน
กำรสร้ำงและ
สะสมกรดไขมัน 

สำหร่ำยขนำดเล็กจำกระบบนิเวศของหมู่
เกำะแสมสำรรวม 8 ชนิด และจำกกลุ่ม
เกำะสีชัง 12 ชนิด กำรศึกษำในปี 2557 
ที่ผ่ำนมำพบว่ำสำหร่ำยส่วนใหญ่สำมำรถ
สะสมไขมันที่เป็นกลำงในรูปของหยด
ไขมันในเซลล์ นอกจำกน้ียังสำมำรถน ำ
สำหร่ำยไปใช้ประโยชน์เป็นอำหำรของ
แพลงก์ตอนสัตว์ได้ กำรศึกษำในช่วงปีน้ี
จึงเป็นกำรศึกษำองค์ประกอบของกรด
ไขมันที่สะสมไว้โดยสำหร่ำยขนำดเล็กใน
กลุ่มไดอะตอมที่สะสมกรดไขมันได้ดีกว่ำ
ชนิดอ่ืน  4 ชนิด ได้แก่ Actinocyclus 
noemanii (MS-SC-56)  และ 
Amphora sp. 1 (MS-SC-02) ที่แยก
จำกเกำะสีชังและไดอะตอมชนิด 
Amphora sp2. (MS-SS-10) และ 
Actinocyclus octanarius (MS-SS-13) 
ซึ่งคัดแยกมำจำกบริวเณเกำะแสมสำร 
เลี้ยงไดอะตอมเหล่ำนี้ในอำหำรเลี้ยงเช้ือ
ที่มีปริมำณไนโตรเจนจ ำกัดและพบว่ำได
อะตอมชนิด Actinocyclus noemanii 
(MS-SC-56) สำมำรถสะสมไขมันที่เป็น
กลำงเมื่อเลี้ยงได้ 15 วัน ซึ่งอยู่ในระยะ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรเติบโตแบบคงที่ (stationary 
growth phase)  กำรศึกษำในไดอะตอม
อีก 3 ชนิดที่เหลือพบว่ำในวันที่ 8 ของ
กำรเลี้ยงยังมีกำรสะสมกรดไขมันน้อย
และก ำลังรอผลในวันที่ 15 ของกำร
เพำะเลี้ยง จำกน้ันจึงคัดเลือกชนิดที่มี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงและสะสม
ไขมันสูงสุดมำท ำกำรขยำยพันธุ์เพื่อ
รวบรวมชีวมวลให้เพียงพอส ำหรับกำร
วิเครำะห์องค์ประกอบของกรดไขมัน
ต่อไป  

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

16. ศักยภำพกำรสะสม
ธำตุคำร์บอนของไม้ยืนต้น
ในพื้นที่ อพ. สธ. จังหวัด
สระบุรี 

  120,000 120,000  ประเมิน
ศักยภำพในกำร
สะสมธำตุ
คำร์บอนในมวล
ชีวภำพเหนือ
พื้นดินของต้นไม้
ในพื้นที่ป่ำผลัด
ใบ อ ำเภอแก่ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

     กำรศึกษำคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประเมินศักยภำพกำรสะสมธำตุคำร์บอน
ในมวลชีวภำพเหนือพื้นดินของพื้นที่ป่ำ
ผลัดใบในพื้นที่ อพ. สธ. จังหวัดสระบุรี 
กำรศึกษำท ำโดยวำงแปลงส ำรวจทั้งสิ้น 5 
แปลง แบ่งเป็นแปลงในสังคมป่ำเบญจ
พรรณ ขนำด 30 x 50 ตร.ม. จ ำนวน 2 
แปลง และขนำด 40 x 40 ตร.ม. จ ำนวน 
1 แปลง รวม 3 แปลง และเป็นแปลงใน
สังคมป่ำเต็งรัง ขนำด 40 x 40 ตร.ม. 
รวม 2 แปลง ท ำกำรจ ำแนกชนิดต้นไม้ 
และวัดขนำดเส้นรอบวงของไม้ยืนต้นซึ่งมี

อ. ดร. พงษ์
ชัย ด ำรง
โรจน์วัฒนำ 
 

 



 
 

611 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ขนำดต้ังแต่ 14.1 ซม. ที่ระดับ 1.30 ม. 
จำกพื้นดิน จำกน้ันค ำนวณมวลชีวภำพ
เหนือพื้นดินโดยใช้สมกำรอัลโลเมทริก 
(allometric equation) ของป่ำผลัดใบ
และค ำนวณปริมำณคำร์บอนสะสม ซึ่งมี
ค่ำประมำณร้อยละ 50 ของมวลชีวภำพ
เหนือพื้นดิน ผลกำรศึกษำพบว่ำพื้นที่แห่ง
น้ีมีลักษณะเป็นป่ำทุติยภูมิ พันธุ์ไม้ส่วน
ใหญ่มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงน้อยกว่ำ 
10 ซม.  มีปริมำณคำร์บอนสะสมในมวล
ชีวภำพเหนือพื้นดินอยู่ในช่วง 4.62 - 
34.21 ตันคำร์บอน/เฮกแตร์ และมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 22.17±13.05 ตัน
คำร์บอน/เฮกแตร์ โดยจ ำแนกเป็นป่ำ
เบญจพรรณ 32.71±2.08 ตันคำร์บอน/
เฮกแตร์ และป่ำเต็งรัง 6.36+1.74 ตัน
คำร์บอน/เฮกแตร์ จำกผลกำรศึกษำ
แสดงให้เห็นว่ำพื้นที่ป่ำแห่งน้ียังมี
ศักยภำพในกำรสะสมธำตุคำร์บอนได้อีก
ในปริมำณมำก จึงควรมีมำตรกำรในกำร
ดูแลรักษำพื้นที่ป่ำแห่งน้ี  นอกจำกน้ีผล
กำรศึกษำพบว่ำ ประดู่ป่ำ ปอฝ้ำย และ
เสี้ยวป่ำ เป็นพันธุ์ไม้ที่มีควำมหนำแน่น



 
 

612 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มำกและสำมำรถสะสมธำตุคำร์บอนได้ดี 
ดังน้ัน หำกต้องกำรฟื้นฟูป่ำเพื่อ
วัตถุประสงค์ด้ำนกำรสะสมธำตุคำร์บอน 
ควรเลือกพันธุ์ไม้ดังกล่ำวมำปลูกเสริม 
เน่ืองจำกเติบโตได้ดีในช่วงที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงแทนที่ อย่ำงไรก็ตำมควรมี
กำรศึกษำกำรเพิ่มพูนมวลชีวภำพรำยปี
เพิ่มเติมเพื่อให้ทรำบถึงชนิดพันธุ์ไม้ที่
สำมำรถสะสมคำร์บอนได้ดีและน ำมำ
ประยุกต์ใช้ส ำหรับกำรฟื้นฟูป่ำต่อไป 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

17. กำรประเมินสุขภำวะ
และชีววิทยำกำรสืบพันธุ์
ของสัตว์เลื้อยคลำนใน
ระบบนิเวศเกำะ 

  180,000 180,000  ส ำรวจชีววิทยำ
กำรสืบพันธุ์ของ
สัตว์เลื้อยคลำน
ในอันดับ 
Squamata 
อันดับย่อย 
Lacertilia วงศ์ 
Scincidae 
(สัตว์ในกลุ่ม
จิ้งเหลน) 
บริเวณพื้นที่หมู่
เกำะและทะเล
ไทยของ

     กำรส ำรวจภำคสนำมร่วมกับ
โครงกำร อพ.สธ.-ทร. ในระหว่ำงปี 
พ.ศ. 2553-2556 ในพื้นที่หมู่เกำะ
และทะเลไทย 4 พื้นที่ ได้แก่ อุทยำน
แห่งชำติหมู่เกำะสิมิลัน จ.พังงำ เกำะ
ทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ อุทยำน
แห่งชำติหมู่เกำะไข่ เกำะเวียง จ.
ชุมพร และ อุทยำนแห่งชำติหมู่เกำะ
ลันตำ จ.กระบี่ พบสัตว์เลื้อยคลำนใน
อันดับ Squamata อันดับย่อย 
Lacertilia 21 ชนิด โดยพบว่ำ
สัตว์เลื้อยคลำนกลุ่มจิ้งเหลน (วงศ์ 
Scincidae) มีควำมเหมำะสมที่จะใช้เป็น

อ. ดร. 
นพดล  
กิตนะ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริฯ 

ตัวแทนในกำรศึกษำสุขภำวะและ
ชีววิทยำกำรสืบพันธุ์ของสัตว์เลื้อยคลำน
ในระบบนิเวศเกำะ โดยมีกำรกระจำยที่
กว้ำงขวำงครอบคลุมพื้นที่หมู่เกำะและ
ทะเลไทย ส ำรวจพบได้ทั้งในฝั่งอันดำมัน
และฝั่งอ่ำวไทย สำมำรถพบและเก็บ
ตัวอย่ำงได้ค่อนข้ำงง่ำย มีขนำดล ำตัวที่
เหมำะสมต่อกำรเก็บตัวอย่ำง ทั้งยังไม่
เป็นสัตว์ที่อยู่ในภำวะเสี่ยงต่อกำรสูญพันธุ์
หรือเป็นสัตว์ป่ำคุ้มครองด้วย โดย
พิจำรณำเลือก จิ้งเหลนบ้ำน Eutropis 
multifasciata เป็นตัวแทนของสัตว์จำก
พื้นที่ฝั่งอันดำมัน และ จิ้งเหลนเรียวท้อง
เหลือง Lygosoma bowringii เป็น
ตัวแทนของสัตว์จำกพื้นที่ฝั่งอ่ำวไทย แล้ว
น ำมำตรวจสอบลักษณะสัณฐำนและจุล
กำยวิภำคของอวัยวะสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์
และท่อในระบบสืบพันธุ์ พบว่ำจิ้งเหลน
บ้ำนเพศผู้มีกำรเจริญของอวัยวะสร้ำง
เซลล์สืบพันธุ์ค่อนข้ำงคงที่ตลอดทั้งปี โดย
สำมำรถพบอัณฑะขนำดใหญ่ และมีกำร
สร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ที่สมบูรณ์จนพบอสุจิ
ได้ทั้งในท่อสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ และท่อน ำ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อสุจิ ในช่วงก่อนฤดูสืบพันธุ์ (เมษำยน) 
และจิ้งเหลนบ้ำนเพศเมียอำจมีกำรเจริญ
ของอวัยวะสร้ำงเซลล์สืบพันธุ์ที่สัมพันธ์
กับฤดูสืบพันธุ์ โดยพบรังไข่ที่ยังเจริญไม่
เต็มที่ในช่วงก่อนเข้ำฤดูสืบพันธุ์ 
(เมษำยน) ส่วนจิ้งเหลนเรียวท้องเหลืองมี
กำรเจริญของอัณฑะ และ รังไข่ที่สมบูรณ์
ในช่วงฤดูสืบพันธุ์ (สิงหำคม) ทั้งน้ี
จ ำเป็นต้องมีกำรเก็บตัวอย่ำงและรักษำ
สภำพที่เหมำะสมเพื่อน ำมำตรวจสอบ
ลักษณะทำงจุลกำยวิภำคต่อไป 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

18. โครงสร้ำงสังคมพืชใน
พื้นที่ฟื้นฟูระบบนิเวศ
บริเวณพื้นที่จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย-สระบุรี 
อ ำเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี (ระยะที่ 2) 

  120,000 120,000  ศึกษำโครงสร้ำง
ของสังคมพืชใน
พื้นที่ฟื้นฟูระบบ
นิเวศบริเวณ
พื้นที่
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย-
สระบุรี อ ำเภอ
แก่งคอย จังหวัด
สระบุรี 

     กำรศึกษำโครงสร้ำงของสังคมพืชใน
ป่ำเต็งรังตำมธรรมชำติและพื้นที่ฟื้นฟู
ระบบนิเวศบริเวณพื้นที่จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย-สระบุรี อ ำเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ฟื้นฟูด้วยกำร
ปลูกต้นกล้ำสักสยำมินทร์ และพื้นที่ฟื้นฟู
ด้วยต้นกล้ำวงศ์ยำงนำที่ชุบรำกในเช้ือไม
คอร์ไรซำ กำรเก็บข้อมูลโครงสร้ำงสังคม
พืชพบไม้ยืนต้นในพื้นที่ป่ำเต็งรัง
ธรรมชำติ จ ำนวน 4 ชนิด ได้แก่ รัง 
(Dipterocapus siamensis) โมก 
(Wrightea arborea) ตะคร้อ 

อ. ดร.       
นิพำดำ  
เรือนแก้ว 
ดิษยทัต 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

(Schleichera oleosa)  และ แสลงใจ 
(Strychnos nux-vomica) ไม้ยืนต้นที่
พบส่วนใหญ่มีขนำดเล็ก มวลชีวภำพ
เหนือพื้นดินของพื้นดินของไม้ยืนต้น 
55.17 ตันต่อเฮกแตร์ แสดงให้เห็นว่ำป่ำ
เต็งรังน้ีก ำลังฟื้นตัวจำกกำรรบกวนใน
อดีต พื้นที่ฟื้นฟูด้วยต้นกล้ำสัก  
(Tectona grandis) พบต้นกล้ำ 9 ต้นซึ่ง
มีอัตรำกำรอยู่รอดร้อยละ 78 จำกเดือน
มีนำคม ถึงกันยำยน 2558 และพื้นที่
ฟื้นฟูด้วยต้นกล้ำวงศ์ยำงนำ พบต้นกล้ำ
ตะเคียน (Hopea odorata) และต้น
กล้ำยำงนำ (Dipterocarpus alatus) 
ซึ่งมีอัตรำกำรอยู่รอดร้อยละ 78 และ 45 
ตำมล ำดับ พื้นที่ฟื้นฟูระบบนิเวศทั้ง 2 
บริเวณมีกำรปกคลุมของพืชคลุมดิน
ตลอดระยะเวลำกำรศึกษำ ลักษณะทำง
กำยภำพของดินและปริมำณธำตุอำหำร
ในดินมีควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงพื้นที่
และช่วงเวลำที่เก็บ กำรติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงสังคมพืชจะเป็น
ตัวช้ีวัดแสดงถึงผลของกำรฟื้นฟูระบบ
นิเวศ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

13 จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

19. สุขภำวะ กำร
เจริญเติบโต และ
สถำนภำพประชำกรของ
เต่ำกระ Eretmochelys 
imbricata ที่เกำะทะลุ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

  260,000 260,000  ส ำรวจสุขภำวะ 
กำรเจริญเติบโต 
และสถำนภำพ
ประชำกรของ
เต่ำกระ 
Eretmochelys 
imbricata ที่ขึ้น
ท ำรังวำงไข่
บริเวณพื้นที่
เกำะทะลุ 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 

(อยู่ในระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำน) อ. ดร. 
นพดล  
กิตนะ 
 

 

  รวม...19...โครงการ 19  3,530,000 3,530,000      

14 มหำวิทยำลัย
แม่โจ้  

1. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำกมะเก๋ียง เร่ือง 
กระบวนกำรผลิตน้ ำ
มะเก๋ียงเข้มข้นจำกสำยต้น
ที่มีเบต้ำ-แคโรทีน สูง 

  25,000 25,000 งบเหลือจ่ำยงำน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1 ผลิตภัณฑ ์ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี (.
อพ.สธ.) ภำคเหนือ  พื้นที่ศึกษำ ต ำบล
พิชัย  จังหวัดล ำปำง  ได้ขยำยพันธุ์ต้น
พันธุกรรมมะเก๋ียงด้วยกำรตอนกิ่งสำยต้น
ที่มี  เบต้ำ-แคโรทีนสูงอันได้แก่มะเก๋ียง
สำยต้นใหม่ (LP-007) ที่ถูกค้นพบมีสำร
ออกฤทธิ์ทำงชีวภำพที่มีประโยชน์ต่อ
ร่ำงกำย งำนวิจัยน้ีจึงน ำผลมะเก๋ียงสำย

อุมำพร อุ
ประ และ
คณะ 
คณะ
วิศวกรรม
และ 
อุตสำหกรรม
เกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ต้นที่มีเบต้ำ-แคโรทีนสูงน้ี มำศึกษำ
สภำวะที่เหมำะสมในกำรผลิตน้ ำมะเก๋ียง
เข้มข้น โดยค ำนึงถึงกำรรักษำคุณค่ำทำง
โภชนำกำร สำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพและ
กำรยอมรับทำงประสำทสัมผัสให้เป็นที่
พึงพอใจของผู้บริโภค เพื่อเป็นเคร่ืองด่ืม
สขุภำพที่เป็นทำงเลือกอีกเคร่ืองด่ืมหน่ึง
ส ำหรับผู้บริโภค  โดยในเบื้องต้นได้
เปรียบเทียบองค์ประกอบทำงกำยภำพ
และคุณค่ำทำงโภชนำกำรของผลมะเก๋ียง
สุกมะเก๋ียงสำยต้นใหม่ (LP-007) และ
มะเก๋ียงสำยต้นทั่วไป (LP-010)  โดย
พบว่ำมะเก๋ียงสำยต้นใหม่น้ีมีขนำดเล็ก
กว่ำและน้ ำหนักน้อยกว่ำมะเก๋ียงสำยต้น
เก่ำอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (p<0.05) 
แต่สำยต้นใหม่น้ีมีปริมำณเบต้ำ-แคโรที
นสูงมำกถึง 727.55 หน่วยสำกล/100 
กรัม ในขณะที่มะเก๋ียงสำยต้นทั่วไป
มีเบต้ำ-แคโรทีนเพียง 422.20 หน่วย
สำกลต่อ 100 กรัม  ในศึกษำสภำวะใน
กำรสกัดน้ ำมะเก๋ียงที่เหมำะสมโดยใช้
เอนไซม์เพคติเนสร่วมกับกำรใช้เคร่ือง
สกัด พบว่ำสภำวะที่เหมำะสมในกำรสกัด
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ได้แก่ กำรใช้ผลมะเก๋ียง 1 ส่วนต่อน้ ำ 
0.25  ส่วน ด้วยเอนไซม์ เพคติเนสที่พี
เอชเท่ำกับ 3.5 ควบคุมอุณหภูมใินกำร
สกัดที่ 35 องศำเซลเซียส โดยใช้
ระยะเวลำในกำรสกัด 60 นำที จะให้
ปริมำณสำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพและ
ควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระได้
ปริมำณสูงที่สุด แล้วน ำมำเข้ำเคร่ืองสกัด  
2 ชนิด ได้แก่ เคร่ืองบีบอัดไฮดรอลิคและ
เคร่ืองแยกเน้ือและกำก พบว่ำกำรสกัด
น้ ำมะเก๋ียงด้วยกำรบีบอัดโดยใช้แรงอัดไฮ
ดรอลิก สำมำรถสกัดน้ ำมะเก๋ียงและสำร
ออกฤทธิ์ทำงชีวภำพออกมำในปริมำณ
มำกกว่ำกำรใช้เคร่ืองแยกเน้ือและกำก 
จำกน้ันจึงท ำกำรศึกษำอัตรำส่วนที่
เหมำะสมของน้ ำผึ้งและน้ ำตำลฟรุคโตส
ในน้ ำมะเก๋ียงเข้มข้นที่ผ่ำนวิธีกำรให้ควำม
ร้อนด้วยเคร่ืองไมโครเวฟแล้วน ำมำปรุง
รสด้วยน้ ำผึ้งและน้ ำตำลฟรุคโตส แล้ว
น ำไปทดสอบทำงประสำทสัมผัสพบว่ำผล
กำรประเมินทำงประสำทสัมผัสแบบกำร
จัดล ำดับควำมชอบจำกผู้ทดสอบชิม
พบว่ำกำรเติมน้ ำผึ้งร้อยละ  1  และ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

น้ ำตำลฟลูโตส ร้อยละ 15 ได้รับกำร
จัดล ำดับคะแนนสูงสุด  แล้วน ำสูตรที่ดี
ที่สุดไปประเมินกำรยอมรับทำงประสำท
สัมผัสด้วยสเกลควำมชอบ  9  คะแนน  
(Nine-point  hedonic  scale)   พบว่ำ
ผู้ทดสอบชิมให้คะแนนควำมชอบในด้ำน
สีอยู่ในระดับชอบปำนกลำง ส ำหรับ
คะแนนควำมชอบในด้ำนกลิ่น รสชำติ 
เน้ือสัมผัสและควำมชอบโดยรวมอยู่ใน
ระดับชอบเล็กน้อย 

14 มหำวิทยำลัย
แม่โจ้  

2. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำกมะเก๋ียง เร่ือง 
กำรศึกษำกระบวนกำร
หมักไวน์มะเก๋ียงให้ได้สีที่
เหมำะสม 

  25,000 25,000 งบเหลือจ่ำยงำน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1 ผลิตภัณฑ ์ มะเก๋ียง (Cleistocalyx nervosum var. 
paniala) มีรงควัตถุสีแดงซึ่งเรียกว่ำแอน
โทไซยำนินซึ่งมีคุณสมบัติในกำรต้ำน
อนุมูลอิสระ นิยมน ำมำผลิตอำหำรเพื่อ
สุขภำพ งำนวิจัยน้ีจึงน ำผลมะเก๋ียงมำ
เป็นวัตถุดิบในกำรผลิตไวน์ผลไม้ ปัญหำที่
พบจำกกระบวนกำรหมักของไวน์ผลไม้ที่
มีแอนโธไซยำนิน คือ ควำมเข้มของสีแดง
เป็นผลมำจำกพำรำมิเตอร์กำรหมักหลำย
อย่ำง เช่น เวลำในกำรหมัก  อุณหภูมิ 
ปริมำณยีสต์ และค่ำควำมเป็นกรดด่ำง 
เป็นต้น วิธีกำรพื้นผิวตอบสนอง (RSM) 
เป็นเทคนิคทำงสถิติที่ใช้ในกำรหำจุดที่

อุมำพร อุ
ประ และ
คณะ 
คณะ
วิศวกรรม
และ 
อุตสำหกรรม
เกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เหมำะสม (optimization) ของตัวแปรที่
มีควำมสัมพันธ์กันในกระบวนกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์อำหำร โดยจุดมุ่งหมำยของ
กำรศึกษำคร้ังน้ีคือกำรตรวจสอบหำควำม
เข้มข้นที่เหมำะสมของปริมำณ น้ ำตำล 
ยีสต์แห้ง และไดแอมโมเนียมฟอสเฟตที่
จะรักษำสีของไวน์และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้
มีคุณภำพสูงสุดในกำรหมักไวน์ผลไม้จำก
มะเก๋ียง ขั้นตอนกำรเตรียมน้ ำหมัก เร่ิม
จำกน ำผลมะเก๋ียงผสมกับน้ ำสะอำดใน
อัตรำส่วน 1 ต่อ 1.5 จำกน้ันท ำกำร
ตรวจสอบผลของพำรำมิเตอร์กำรหมัก
ด้วยควำมเข้มข้นของน้ ำตำลที่มีแตกต่ำง
กัน (15-25 องศำบริกซ์)  ยีสต์แห้ง 
(Lalvin EC-118 0.1-0.5% โดยมวลต่อ
ปริมำตร) และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 
(0-0.1% โดยมวลต่อปริมำตร) ที่อุณหภูมิ

กำรหมักที่ 25±2C จำกผลกำรศึกษำ
พบว่ำตัวอย่ำงในกำรหมักไวน์มะเก๋ียงที่มี
คุณภำพของสีไวน์ที่ดีที่สุด คือตัวอย่ำงที่
ใช้น้ ำตำลที่มีควำมเข้มข้น 21.64 องศำบ
ริกซ์, ยีสต์แห้ง (Lalvin EC –118)  
เท่ำกับ 0.28% โดยมวลต่อปริมำตร และ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟตเท่ำกับ 0.07% 
โดยมวลต่อปริมำตร ภำยใต้สภำวะกำร
หมักที่เหมำะสมที่สุดน้ีพบว่ำมีสำรแอนโท
ไซยำนินเท่ำกับ 30.25 mg/l, ค่ำ a* (สี
แดง)เท่ำกับ 49.74 , มีปริมำณ
แอลกอฮอล์ 10.06%  โดยปริมำตร และ 
ปริมำณของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด
เท่ำกับ 5.44 องศำบริกซ์ ที่ระยะเวลำใน
กำรหมักเป็นเวลำ 10 วัน 

14 มหำวิทยำลัย
แม่โจ้  

3. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำก น้อยหน่ำเครือ เร่ือง 
คุณภำพของวัตถุดิบและ
ผลของกระบวนกำรสกัด
ต่อคุณภำพของน้ ำ
น้อยหน่ำเครือ 

  50,000 50,000 งบเหลือจ่ำยงำน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

1 ผลิตภัณฑ ์ น้ อยห น่ ำ เค รือ  เป็ นพื ชอ นุ รั ก ษ์ ใ น
โค ร งกำ รอ นุ รั ก ษ์พั น ธุ ก ร รมพื ช อัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ที่มี
สำรต้ำนอนุมูลอิสระในกลุ่มโพลีฟีนอลอยู่
ในปริมำณสูง จึงสนใจน ำมำ แปรรูปเป็น
น ำผลไม้ เข้มข้นเพื่อสุขภำพ   ปัจจัย
ส ำคัญที่สุดปัจจัยหน่ึงในกำรแปรรูปน้ ำ
ผลไม้เข้มข้นคือ คุณภำพวัตถุดิบและ
กระบวนกำรกำรสกัดน้ ำผลไม้ให้ได้สำรที่
มีคุณประโยชน์ออกมำจำกเน้ือผลไม้มำก
ที่สุด จึงมีกำรศึกษำเบื้องต้นเพื่อให้ได้
กระบวนกำรสะกัดที่เหมำะสมส ำหรับกำร
น ำน้ ำที่สะกัดได้ไปผลิตน้ ำน้อยหน่ำเครือ

อุมำพร อุ
ประ และ
คณะ 
คณะ
วิศวกรรม
และ 
อุตสำหกรรม
เกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เข้มข้นที่มีควำมสำมำรถในกำรต้ำน
ออกซิ เดชัน  โดยศึกษำลักษณะทำง
กำยภ ำพและทำ ง เคมี ข อ งวั ตถุ ดิ บ
น้อยหน่ำ เค รือ และควำม เข้มข้นที่
เหมำะสมของเอนไซม์เพคติเนสที่ใช้ใน
กำรสกัด ตลอดจนระยะเวลำที่เหมะสม
ในกำรย่อยของเอนไซม์ แล้วจึงน ำมำคั้น
ด้วยโดยกำรบีบอัดเพื่อท ำเป็นวัตถุดิบใน
กำรผลิตน้ ำน้อยหน่ำเครือต่อไป  จำก
กำรศึกษำพบว่ำวัตถุดิบน้อยหน่ำเครือมี
น้ ำหนักผลเฉลี่ ยป ระมำณ 0. 9 -2. 0 
กิโลกรัม ในหน่ึงผลจะมีผลย่อยประมำณ 
50-80 ผล เมื่อดึงผลย่อยออกจำกแกน 
จะสังเกตเห็นสีม่วงเข้มที่ ร่องเปลือกได้
ชัดเจน ซึ่ งเมื่อน ำไปวิ เครำะห์จะพบ
ปริมำณสำรประกอบฟีนอลทั้ งหมด 
808.64±10.94 ไมโครกรัมต่อกรัมกรด
แ ก ล ลิ ค  ซึ่ ง ถื อ ว่ ำ สู ง ม ำ ก  แ ล ะ มี
ควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระโดย
วิ ธี  DPPH ร้ อยละ  95 .08  และ
ควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระโดย
วิธี  FRAP 8.49±0.64 มิลลิ โมลต่อ
กรัมเฟอรัสซัลเฟต   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

       จำกกำรศึกษำสภำวะกำรสกัดน้ ำ
น้อยหน่ำเครือ โดยศึกษำควำมเข้มข้น
ของเอนไซม์เพคติเนส ร่วมกับระยะเวลำ
ที่ใช้ในกำรสกัด พบว่ำควำมเข้มข้นของ
เอนไซม์เพคติเนสต่ ำ (0.1 ppm) ร่วมกับ
ใช้ระยะเวลำในกำรสกัดต่ ำ (1 ช่ัวโมง) จะ
ได้ปริมำตรน้ ำจำกกำรสกัดมำกที่สุด แต่
ไม่มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติกับทรีทเมนต์อ่ืน (p>0.05) กำรวัด
ควำมสำมำรถในกำรต้ำนออกซิเดชันของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ด ย วิ ธี  DPPH ที่ วั ด
ควำมสำมำรถของสำรทดสอบในกำร
ก ำจัดอนุมูลอิสระโดยวิธีให้ไฮโดรเจน
อะตอม และวิธี FRAP ที่ เป็นกำรวัด
ควำมสำมำรถในกำรจับกับโลหะ จำกกำร
ทดลองพบว่ำ ควำมสำมำรถในกำรต้ำน
ออกซิเดชันโดยวิธี DPPH ของทุกทรีท
เมนต์ ไม่มี ค วำมแตกต่ำ งกันอ ย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (p>0.05) และที่ควำม
เข้มข้นของเอนไซม์เพคติเนสต่ ำ (0.1 
ppm) จะมีควำมสำมำรถในกำรต้ำน
ออกซิเดชันโดยวิธี FRAP สูงสุด 

14 มหำวิทยำลัย 4. กำรตรวจสอบควำม   40,000 40,000 งบเหลือจ่ำยงำน 4 อ ำเภอ   กำรตรวจสอบควำมหลำกหลำยทำง ชมัยพร นิธิ  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แม่โจ้  หลำกหลำยทำงพันธุกรรม
ของสุกรพื้นเมืองในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้วิธี 
Random Amplified 
Polymorphic DNA 
(RAPD) 

อพ.สธ. แม่โจ ้ (จังหวัด ชม.) พันธุกรรมของสุกรพื้นเมืองในจังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้วิธี Random 
Amplified Polymorphic DNA (RAPD) 
จำกตัวอย่ำงจ ำนวน 32 ตัวอย่ำง ที่สุ่ม
เก็บได้จำก 4 อ ำเภอ ได้แก่ อ ำเภอแม่
แจ่ม อ ำเภอแม่ริม อ ำเภอฝำง และ 
อ ำเภออมก๋อย ในกำรศึกษำท ำกำรสกัดดี
เอ็นเอจำกเลือดตัวอย่ำง และเพิ่มปริมำณ
ดีเอ็นเอโดยใช้ไพรเมอร์แบบสุ่ม 11 ชนิด 
พบว่ำมีไพรเมอร์ 2 ชนิด คือ ไพรเมอร์ 
OPE-03  (5’-CCAGATGCAC-3’) และ
ไพรเมอร์ OPE-14 (5’-TGCGGCTGAG-
3’) ที่สำมำรถเพิ่มจ ำนวนดีเอ็นเอได้ และ
ผลกำรท ำ RAPD-PCR ด้วยไพรเมอร์ทั้ง
สอง พบแถบดีเอ็นเอ 220 แถบ ที่มีขนำด
อยู่ในช่วง 800 – 3000 คู่เบส ซึ่งสำมำรถ
จ ำแนกควำมแตกต่ำงของลำยพิมพ์ดีเอ็น
เอ (polymorphic band) ได้ และเมื่อ
น ำไปวิเครำะห์กำรจัดกลุ่ม cluster 
analysis โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำง
สถิติ  SPSS version 17 พบว่ำสำมำรถ
จ ำแนกสุกรพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ  กลุ่มที่ 1 จ ำนวน 23 

กำจน์พำนิช 
วำที คง
บรรทัด  
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ตัวอย่ำง ประกอบด้วย สุกรพื้นเมืองจำก 
อ ำเภอแม่แจ่ม อ ำเภอแม่ริม อ ำเภออม
ก๋อย และอ ำเภอฝำง หมำยเลข 11 ส่วน
กลุ่มที่ 2 จ ำนวน 9 ตัวอย่ำง 
ประกอบด้วย สุกรพื้นเมืองจำกอ ำเภอ
ฝำงเท่ำนั้น จำกข้อมูลกำรศึกษำคร้ังน้ีจะ
เป็นแนวทำงน ำไปสู่กำรอนุรักษ์และ
ประวัติทำงพันธุกรรมของสุกรพื้นเมืองใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

14 มหำวิทยำลัย
แม่โจ้  

5. กำรปลูกทดสอบสำย
พันธุ์ผักหวำนป่ำในพื้นที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ 

  25,000 25,000 งบเหลือจ่ำยงำน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

 กำรปลูกทดสอบสำยพันธุ์ผักหวำนป่ำใน
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหำวิทยำลัย
แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำก
กำรศึกษำเบื้องต้นพบว่ำ ผักหวำนป่ำ 
(Melientha suavis Pierre.) เป็นไม้
ท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นพืชที่ชุมชนนิยม
บริโภค มีรำคำแพงในฤดูที่มีผลิต และ มี
กำรเก็บเกินขีดควำมสำมำรถที่จะแพร่
พันธุ์ตำมธรรมชำติได้ ประกอบกับจำก
กำรสังเกตในพื้นที่พบว่ำ ผักหวำนป่ำ มี
กำรสืบพันธุ์ตำมธรรมชำติได้น้อยมำกใน
พื้นที่ ถ้ำไม่รีบหำทำงแก้ไข หรือปลูก
ฟื้นฟู ผักหวำนป่ำในธรรมชำติเหล่ำนี้จะ
เติบโตได้ไม่ทันต่อกำรเก็บเก่ียวผลผลิต

ผศ.ดร.
วรรณำ มังกิ
ตะ และคณะ 
ม. แม่โจ้-
แพร่     
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ของชุมชน ในกำรน้ีทำงนักวิจัยได้เล็งเห็น
ควำมส ำคัญในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟู จึง
ได้ท ำกำรปลูกทดสอบสำยพันธุ์ผักหวำน
ป่ำ และสร้ำงแปลงสำธิตในบริเวณพื้นที่
อนุรักษ์ เพื่อกำรอนุรักษ์สำยพันธุ์
ผักหวำนป่ำให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ ได้
ท ำกำรปลูกทดสอบผักหวำนป่ำ โดย
คัดเลือกไม้พี่เลี้ยง 4 ชนิด ได้แก่ ฝำง 
มะค่ำโมง มะค่ำแต้ และมะกล่ ำต้น โดย
ปลูกทดสอบเมล็ดโดยตรง ตำมแหล่งเก็บ
เมล็ดพันธุ์ ได้แก่ แพร่ อุตรดิตถ์ และ
บุรีรัมย์ ปลูกเมื่อเดือนพฤษภำคม 2557 
เก็บข้อมูลอัตรำกำรงอก และกำร
เจริญเติบโต ทุกๆ 15 วัน จ ำนวน 8 คร้ัง 
และได้ท ำกำรปลูกทดสอบผักหวำนป่ำ
โดยใช้เมล็ดโดยตรงในป่ำเต็งรังธรรมชำติ 
ในพื้นที่แตกต่ำงกันทั้งสำมพื้นที่ได้แก่ บน
เขำ กลำงเขำ และล่ำงเขำ โดยวำงแปลง 
ขนำด 1 x 1 เมตร จ ำนวนพื้นที่ละ 3 
แปลง ท ำโดยกำรวำงเมล็ดโดยตรง 
จ ำนวน 25 เมล็ดต่อแปลง ท ำกำรปลูก
เมื่อวันที่ 19 มิถุนำยน 2557 ซึ่งผล
กำรศึกษำที่ได้ก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

วิเครำะห์ และเขียนเพื่อจัดท ำเป็น
รำยงำนฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

14 มหำวิทยำลัย
แม่โจ้  

6. กำรกระจำยพันธุ์ของ
ผักหวำนป่ำ 

  25,000 25,000 งบเหลือจ่ำยงำน 
อพ.สธ. แม่โจ ้

 พื้นที่อนุรักษ์ป่ำเต็งรังของมหำวิทยำลัย
แม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่
ที่มีผักหวำนป่ำเป็นพืชท้องถิ่น และพบ
กำรเจริญเติบโตอยู่ค่อนข้ำงน้อย 
นอกจำกน้ี พื้นที่ดังกล่ำวอยู่ติดกับแหล่ง
ชุมชน ท ำให้ชำวบ้ำนเข้ำมำเก็บผักหวำน
ป่ำในพื้นที่เกินขีดควำมสำมำรถที่จะแพร่
พันธุ์ตำมธรรมชำติได้ ส่งผลให้เกิดควำม
เสื่อมโทรมของผักหวำนป่ำ จึงจ ำเป็นต้อง
ศึกษำแนวทำงกำรฟื้นฟู และกำรจัดกำร
ระบบนิเวศของผักหวำนป่ำ ซึ่ง
จ ำเป็นต้องท ำกำรส ำรวจและศึกษำกำร
กระจำยพันธุ์ของผักหวำนป่ำในพื้นที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐำน โดยท ำกำรส ำรวจพื้นที่ 580 ไร่ 
(100%) พบว่ำป่ำมีสภำพเป็นป่ำเต็งรังที่
มีลักษณะที่ค่อนข้ำงแล้ง  พบผักหวำน
กระจำยตัวอยู่เกือบทั่วทั้งพื้นที่ มีจ ำนวน 
1,297 ต้น เฉลี่ย 2.24 ต้นต่อไร่ เมื่อท ำ
กำรวำงแปลงศึกษำ 3 บริเวณ คือ ยอด
เขำ กลำงเขำ และตีนเขำ พบว่ำ 

ธนำกร ลัทธิ
สุวรรณ 
และคณะ 
ม. แม่โจ้ - 
แพร่ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ผักหวำนป่ำปรำกฏหนำแน่นที่สุดใน
บริเวณตีนเขำ จัดท ำแผนที่กำรกระจำย
พันธุ์ของผักหวำนป่ำในพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ และจำกกำรศึกษำชีพ
ลักษณ์ พบว่ำช่วงเดือนมีนำคม-มิถุนำยน 
เป็นช่วงที่ผักหวำนมีกำรแตกยอดอ่อน 
ช่อดอก และติดเมล็ดอ่อน แต่เน่ืองจำกมี
ชำวบ้ำนเข้ำไปเก็บหำผักหวำนป่ำทุกวัน 
ไม่เว้นแม้แต่ในแปลงวิจัย จึงท ำให้ข้อมูล
ที่ส ำคัญดังกล่ำวไม่สมบูรณ์ ท ำให้ไม่
สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูลได้ จ ำเป็นต้อง
ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของ
แนวทำงกำรจัดกำรดูแลผักหวำนป่ำใน
พื้นที่ ควรท ำกำรปลูกผักหวำนป่ำให้มี
ปริมำณเพิ่มมำกขึ้น ในบริเวณที่มีลักษณะ
เชิงนิเวศวิทยำที่เหมำะสม และเพิ่มควำม
อุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยกำรให้
ควำมส ำคัญกับกำรรักษำระดับ
อินทรียวัตถุให้สูงขึ้น โดยไม่ส่งผลให้
สังคมป่ำเต็งรังเปลี่ยนเป็นสังคมป่ำชนิด
อ่ืน คือ กำรป้องกันไฟป่ำอย่ำงถูกวิธี ด้วย
วิธีกำรชิงเผำช่วงต้นฤดูแล้ง รวมทั้ง
จ ำเป็นต้องให้ควำมรู้กับชำวบ้ำนเกี่ยวกับ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรเก็บผักหวำนป่ำ กำรใช้ประโยชน์ 
และกำรอนุรักษ์พันธุกรรมผักหวำนป่ำ
อย่ำงย่ังยืนอีกทำงหน่ึงด้วย 

14 มหำวิทยำลัย
แม่โจ้  

7. โครงกำรใช้หญ้ำแฝก
เพื่ออนุรักษ์ดินชำยฝั่ง
ทะเล 

  708,125 708,125 งบประมำณ
แผ่นดิน ปี 2558 

1. สำมำรถน ำ
หญ้ำแฝกทนเค็ม
มำใช้ในกำรลด
กำรกัดเซำะ
ชำยฝั่งในพื้นที่
ริมทะเลของ
มหำวิทยำลัยแม่
โจ้ -ชุมพรได้     
2. สำมำรถ
ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในกำรใช้
หญ้ำแฝกทนเค็ม
เพื่อกำรลดกำร
กัดเซำะชำยฝั่ง
ทะเลให้แก่
กลุ่มเป้ำหมำย
ต่ำงๆได้ 

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในวัน
ประชุมคณะกรรมกำรฯ วันที่ 17 
กันยำยน 2558 
2. รอส่งรำยงำน 

อ.สมพร มี
แสงแก้ว 
และคณะ                           
มหำวิทยำลัย
แม่โจ้-ชุมพร 

 

14 มหำวิทยำลัย
แม่โจ้  

8. กำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์กล้วยไม้พันธุ์
ไทยแท้พระรำชทำน 

  300,000 300,000 เงินรำยได้ 
ม.แม่โจ้ 

1. เพื่อ
ขยำยพันธุ์
กล้วยไม้ที่มี

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในวัน
ประชุมคณะกรรมกำรฯ วันที่ 17 
กันยำยน 2558 

1) ผศ.พำวิน 
มะโนชัย      
2) ดร.ยุวลี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ศักยภำพในกำร
เป็นประโยชน์
ด้ำนต่ำงๆ และ
พันธุ์ที่เสี่ยงต่อ
กำรสูญพันธุ์ 
2. เพื่อปลูก
จิตส ำนึกรักษ์
กล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้แก่
นักศึกษำ 
บุคลำกร และ
ประชำชนทั่วไป 

2. รอส่งรำยงำน อันพำพรม       
3) นส.เบ็ญ
จำ บ ำรุง
เมือง    
4) ดร.
จุฑำมำศ      
พิลำดี  
5) นำย
ธนวัฒน์ รอด
ขำว   
6) นำยอดิ
ศักด์ิ กำรพึ่ง
ตน  
7) นำยสุริยัน 
จันต๊ะมงคล      
8) อำจำรย์
วินัย แสง
แก้ว     
9) นส.นวล
ทิพย์ ชัยลิ้น
ฟ้ำ   
10) นส.นง
ลักษณ์ ชู



 
 

631 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธ ์

  รวม...8...โครงการ 8  1,198,125 1,198,125      
15 สถำบัน

เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำร
ลำดกระบัง  

1. กำรผลิตกล้วยไม้เอ้ือง
โมกพรุ 

  1,000 1,000 รำยได้** 10,000 ต้น 10,000 ต้น 
 

ผศ.ดร.
นำตยำ และ

คณะ 

 

15 สถำบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำร
ลำดกระบัง  

2. กำรศึกษำสำรส ำคัญใน
หนอนตำยหยำก 

  398,000 398,000 งบประมำณ 
** 

สร้ำงปัจจัยที่
เหมำะสมต่อ

กำรสร้ำง
สำรส ำคัญใน

หนอนตำยหยำก 

บรรลุตำมเป้ำหมำย ผศ.ดร.
นำตยำ และ

คณะ 

 

15 สถำบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำเจ้ำ
คุณทหำร
ลำดกระบัง  

3. กำรศึกษำสำรส ำคัญใน
ขมิ้นชัน 

  200,000 200,000 สกอ.** สร้ำงปัจจัยที่
เหมำะสมต่อ

กำรสร้ำง
สำรส ำคัญใน

ขมิ้นชัน 

บรรลุตำมเป้ำหมำย ผศ.ดร.
นำตยำ และ

คณะ 

 

  รวม...3...โครงการ 3  599,000 599,000      

16 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี 

1. กำรผลิตน้ ำผึ้ง
เอกลักษณ์เฉพำะจำก
ดอกไม้สมุนไพรและกำร
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑใ์น
เชิงกำรค้ำ 

  426,150  งบประมำณ
แผ่นดิน (ว.1) 

ผลิตภัณฑ์
ส่งเสริมสุขภำพ 
น้ ำผึ้งเอกลักษณ์
เฉพำะจำก
ดอกไม้สมุนไพร 

1 ข้อมูลจ ำนวนผึ้งที่เข้ำหำดอกไม้ 4 ชนิด 
2 น้ ำหนักหัวน้ ำหวำน (Honey crown) 
จำกรังผึ้งมิ้มที่ผลิตจำกดอกงำ 
3 ลักษณะทำงกำยภำพของน้ ำผึ้งดอกงำ 

ดร. อรวรรณ 
ดวงภักดี / 
มจธ. วิทยำ
เขต รำชบุรี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

4 ชนิด 

16 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้ำธนบุรี 

2. พัฒนำผลิตภัณฑ์สบู่ 
แชมพู และโลช่ันบ ำรุงผิว
จำกไขผึ้งและน้ ำผึ้ง
บริสุทธิ์ 

  146,300  งบประมำณ
แผ่นดิน (ว.1) 
 

เทคโนโลยี
ต้นแบบผลิตสบู่ 
แชมพู 
และโลช่ันบ ำรุง
ผิวแปรรูปจำก
ผลผลิตผึ้งที่มี
คุณภำพได้
มำตรฐำน 

1. เกษตรกรที่เข้ำร่วมท ำวิจัย จ ำนวน 1 
คน และกลุ่มเกษตรกรที่สนับสนุนวัตถุดิบ
ในกำรผลิตสบู่ จ ำนวน 3 กลุ่ม (1. กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงแบบพอเพียง 
บ้ำนหนองขำม 2. เกษตรกรปลูกพืช
อินทรีย์ 3. กลุ่มเกษตรกรเครือข่ำยขยำย
ผล โครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
เขำชะงุ้ม) 
2 ผลิตภัณฑส์บู่ที่ผ่ำนมำตรฐำนของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
เลขที่ใบรับแจ้ง 70-1-5800009 

ดร. นงนำถ 
พ่อค้ำ / 
มจธ. วิทยำ
เขต รำชบุรี 

 

  รวม...2...โครงการ 2  572,450       

17 มหำวิทยำลัย 
เชียงใหม่ 

1. “กำรทดสอบฤทธิ์ทำง
ชีวภำพและสำรออกฤทธิ์ 
กำรจัดจ ำแนกพืชโดยใช้
เคร่ืองหมำย DNA 
Barcode และกำร
ขยำยพันธุ์ของพืชสกุล
เปรำะ” เพื่อสนอง
พระรำชด ำริในโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ

  2,000,000 2,000,000 งบแผ่นดิน 1.เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำร 
อพ.สธ. 
2. เพื่อศึกษำ
องค์ประกอบ
ทำงเคมี 
โครงสร้ำงของ
สำรออกฤทธิ์ 
และ

จำกกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ พบว่ำพืช
สกุลเปรำะมี สำรฟลำโวนอยด์ เป็น
องค์ประกอบหลักทำงเคมีของพืชสกุล
เปรำะ และสำมำรถแยกสำรบริสุทธิ์กลุ่ม 
methoxyflavone ได้ 4 ชนิด  
นอกจำกน้ีเมื่อน ำสำรสกัดหยำบไป
ทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ พบว่ำมีควำม
เป็นพิษเบื้องต้นต่อตัวอ่อนไรทะเลระดับ
ปำนกลำง  และมีฤทธิ์ต้ำนเช้ือก่อโรคปริ
ทันต์ แต่ไม่พบฤทธิ์กำรยับย้ังเอนไซม์อะ

 อ.ดร.พิชญำ     
มังกรอัศวกุล 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
เป็น
ผู้อ ำนวยกำร
โครงกำร  

เน่ืองจำก
ส่วนของพืช
สกุลเปรำะที่
ใช้ในกำร
วิจัยสำมำรถ
หำได้เฉพำะ
ฤดูฝนจึงเป็น
สำเหตุท ำให้
กำรเร่ิมท ำ
วิจัยในส่วน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี “ 

ควำมสัมพันธ์ต่อ
ฤทธิ์ทำชีวภำพ
ของเปรำะ 
3.เพื่อศึกษำถึง
ลักษณะพันธุ์ 
กำรขยำยพันธุ์ 
และกำร
ปรับปรุงพันธุ์พืช
ในสกุลเปรำะ 
4.เพื่อศึกษำ
เคร่ืองหมำยทำง
โมเลกุลดีเอ็นเอ
ของพืชสกุล
เปรำะใน
ภำคเหนือของ
ประเทศไทย 

เซทิลโคลินเอสเทอเรสที่ 1000 mg/L  
ทั้งน้ีได้ท ำกำรขยำยพันธุ์ของพืชสกุล
เปรำะที่หำยำกคือ K. rotunda    
ส ำหรับกำรจัดจ ำแนกพืชสกุล  
Kaempferia โดยใช้ล ำดับนิวคลีโอไทด์
บริเวณ rbcL ของตัวอย่ำงพืชสกุลเปรำะ
จ ำนวน13ชนิดมำเปรียบเทียบและจัด
กลุ่มตำมควำมสัมพันธ ์พบว่ำสำมำรถจัด
จ ำแนกพืชสกุลนี้ได้เพียง 1 ชนิด คือกลุ่ม 
เปรำะป่ำ (K. roscoeana)  และพบว่ำ
พืชกลุ่ม K. angustifolia กับ K. minuta 
ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันอำจเป็น
เพรำะพืชทั้งสองกลุ่มน้ีมีควำมสัมพันธ์
ทำงพันธุกรรมที่ใกล้ชิดกันส่วนพืชสกุล
เปรำะชนิดอ่ืน ๆ พบว่ำถูกจัดให้กระจำย
กันไป  อย่ำงไรก็ตำมผลกำรวิจัยอ่ืนๆ ยัง
อยู่ในระหว่ำงด ำเนินกำร 

โครงกำร
ย่อยต่ำงๆ
ล่ำช้ำกว่ำ
ก ำหนด  
ทั้งน้ีได้ท ำ
หนังสือขอ
อนุมัติขยำย
เวลำในกำร
ท ำวิจัยและ
ส่งรำยงำน
ฉบับสมบูรณ์
ไปอีก 6 
เดือนแล้ว 
ซึ่งคำดว่ำจะ
ด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 31 
มีนำคม 
2559 
 
 
 

17 มหำวิทยำลัย 2. “กำรใช้ประโยชน์จำก   2,000,000 2,000,000 งบแผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ      กำรศึกษำเปรียบเทียบลักษณะทำง ผศ.ดร.ศรีสุ ในกำรวิจัย
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เชียงใหม่ มะกิ้งเป็นอำหำรสุขภำพ 
เคร่ืองส ำอำง และสำรช่วย
ทำงเภสัชกรรม (ต่อเน่ือง 
ปีที่ 3)” 

เปรียบเทียบ
สัณฐำนวิทยำ
และกำยวิภำค
ของมะกิ้งใน
ภำคเหนือ
ตอนบนของ
ประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษำ
กำรขยำยพันธุ์ 
กำรปลูก กำร
เจริญเติบโตและ
ข้อมูลทำง
พันธุกรรมของ
มะกิ้ง  
3 เพื่อกำร
ขยำยพันธุ์มะกิ้ง
ในสภำพปลอด
เช้ือ และควำม
หลำกหลำยทำง
พันธุกรรมของ
มะกิ้ง 
4 เพื่อศึกษำ
องค์ประกอบ

กำยวิภำคของล ำต้นและใบมะกิ้ง จำก
ตัวอย่ำงในพื้นที่ต่ำงๆ จ ำนวน 7 พื้นที่ 
ได้แก่ อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก อ.สบเมย จ.
แม่ฮ่องสอน อ.แม่แตง อ.แม่ริม อ.ดอย
สะเก็ด และ อ.พร้ำว จ.เชียงใหม่ พบว่ำ  
   1. แบ่งรูปร่ำงของล ำต้นได้ 3 แบบ 
ได้แก่ ล ำต้นกลม ดำว และห้ำเหลี่ยม  
   2. ลักษณะกำยวิภำคของล ำต้นมะกิ้ง
จำกพื้นที่ต่ำงๆ มีแบบแผนกำรจัดเรียงตัว
ของเน้ือเย่ือเหมือนกัน ประกอบไปด้วย
ช้ัน epidermis collenchyma 
chlorenchyma sclerenchyma 
parenchyma และมีมัดท่อล ำเลียงเรียง
ตัวเป็นวงกลมจ ำนวน 2 วง แบบ 
bicollateral อย่ำงไรก็ตำมควำมกว้ำง
ของช้ัน collenchyma sclerenchyma 
parenchyma และมัดท่อล ำเลียงมีขนำด
ที่แตกต่ำงกัน  
   3. ลักษณะกำยวิภำคของใบ พบปำก
เฉพำะผิวใบด้ำนล่ำงเท่ำนั้น โดยทุก
ตัวอย่ำงมีรูปแบบเซลล์ epidermis เป็น
แบบ irregular พบปำกใบรูปแบบที่
แตกต่ำงกัน โดยพบทั้ง tetracytic type, 

ลักษณ์ ธีรำนุ
พัฒนำ คณะ
วิทยำศำสตร์ 
เป็น
ผู้อ ำนวยกำร
โครงกำร 

ส่วนหน่ึงยัง
มีปัญหำใน
เร่ืองของ
วัตถุดิบ
มะกิ้ง ซ่ึง
เป็นพืชตำม
ฤดูกำลที่
ต้องรอเก็บ
ตัวอย่ำง
ในช่วงเดือน 
กันยำยน-
ตุลำคม 
2558 ทั้งน้ี
ได้ท ำเร่ือง
ขออนุมัติ
ขยำยเวลำ
กำรท ำวิจัย
อีก 6 เดือน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ทำงเคมีที่ให้ฤทธิ์
ทำงชีวภำพของ
น้ ำมันมะกิ้งและ
สำรสกัดส่วน
ต่ำง ๆ เพื่อ
พัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพและ
ควำมงำม  

anomocytic type และ anisocytic 
type เมื่อเปรียบเทียบค่ำ stomatal 
index พบว่ำค่ำแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส ำคัญ      
     กำรทดลองขยำยพันธุ์แบบเสียบกิ่ง 
(วิธีฝำนบวบ) โดยตัดเถำมะกิ้งต้นที่ปลูก
ในแปลงให้เหลือเป็นต้นตอ (stock) และ
น ำเถำจำกต้นที่ออกดอกแล้ว (scion) มำ
เสียบ โดยเฉือนแผลให้เรียบทั้งส่วนของ 
stock และ scion แล้วทำบกันตำมรอย
แผลให้สนิท จำกน้ันพันด้วยพลำสติกใส
ให้แน่นครอบด้วยถุงพลำสติกป้องกันฝน 
     ผลกำรทดลองกำรพบว่ำเน้ือเย่ือ
บริเวณแผลของ stock และ scion ยังไม่
สำมำรถเจริญประสำนกันได้ อำจ
เน่ืองมำจำกควำมอ่อนแก่ของเถำ เถำ
มะกิ้งที่น ำมำจำกต้นแม่ในสภำพ
ธรรมชำติเป็นเถำแก่จึงอำจท ำให้เน้ือเย่ือ
ไม่สำมำรถเจริญเช่ือมกันได้ อีกทั้งน้ ำ
เมือกเหนียวบริเวณรอยตัดอำจเป็น
อุปสรรคในกำรเจริญเช่ือมกันของเน้ือเย่ือ 
ดังน้ันเน่ืองจำกกำรขยำยพันธุ์แบบไม่
อำศัยเพศยังไม่ประสบควำมส ำเร็จ จึงยัง
ไม่สำมำรถขยำยพันธุ์ต้นพันธุ์ต้นเพศผู้ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

และเพศเมียเพื่อปลูกในระบบแปลงปลูก 
ซึ่งจะได้มีกำรศึกษำต่อไป ส ำหรับต้น
มะกิ้งที่ปลูกจำกเมล็ดในระบบแปลงปลูก
แบบขึ้นค้ำงภำยใต้ตำข่ำยพรำงแสง ในปี 
2557 และ 2558 มีกำรเจริญเติบโตทำง
กิ่งใบดี ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำกำร
จัดกำรเถำ และกำรออกดอกของมะกิ้ง 
ซึ่งคำดว่ำจะออกดอกในปี 2559 และ 
2560 ตำมล ำดับ    
     กำรเพำะเลี้ยง cotyledon บนสูตร
อำหำร MS ที่เติม 2,4-D ร่วมกับ BA 
และ TDZ ควำมเข้มข้นต่ำงๆ พบว่ำ
อำหำร MS ที่เติม 2,4-D 1มก/ล ร่วมกับ 
BA 1 มก/ล ให้เปอร์เซ็นต์กำรเกิดแคลลัส
สูงสุด 83.52%  

 
การเตรียมต ารับไมโครอิมัลชันจาก

น้ ามันมะก้ิง 
1. การเตรียมต ารับไมโครอิมัลชันจาก
น้ ามันมะกิ้ง ต ารับไมโครอิมัลชันจาก
น้ ามันมะกิ้งที่กักเก็บสารสกัดเปลือก
มังคุด (mangosteen extract) และ
ต ารับไมโครอิมัลชันเบสเจลจากน้ ามัน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มะกิ้งที่กักเก็บสารสกัดเปลือกมังคุด 
     1.1 กำรวิเครำะห์สำรสกัดจำกเปลือก
มังคุดด้วยโดยใช้เคร่ืองมือ high 
pressure liquid chromatography 
(HPLC)  
          ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำสำรสกัด
จำกเปลือกมังคุดมีปริมำณสำร alpha-
mangostin เป็นองค์ประกอบหลักใน
ปริมำณ 72%  
     1.2 เตรียมต ำรับไมโครอิมัลชันจำก
น้ ำมันมะกิ้ง  
          ใช้ pseudo ternary phase 
diagram เพื่อหำองค์ประกอบของต ำรับ
และสัดส่วนขององค์ประกอบที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรเตรียมต ำรับไมโครอิมัลชันน้ ำ
จำกน้ ำมันมะกิ้ง โดยเปรียบเทียบจำก
พื้นที่ของกำรเกิดไมโครอิมัลชันใน 
pseudo ternary phase diagram แบบ
ต่ำงๆ  
     1.3 เตรียมต ำรับไมโครอิมัลชันจำก
น้ ำมันมะกิ้งที่กักเก็บสำรสกัดจำกเปลือก
มังคุด 
          สำมำรถกักเก็บสำรสกัดจำก
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เปลือกมังคุดโดยใช้ Transcutol เป็นตัว
ท ำละลำยก่อนเติมลงไปใน oil phase, 
Smix และ water phase ตำมล ำดับ  
2. การวิเคราะห์ลักษณะต ารับไมโคร
อิมัลชันจากน้ ามันมะกิ้ง ไมโครอิมัลชัน
จากน้ ามันมะกิ้งที่กักเก็บสารสกัดจาก
เปลือกมังคุด และต ารับไมโครอิมัลชัน
เบสเจลจากน้ ามันมะกิง้ที่กักเก็บสารสกัด
จากเปลือกมังคุด 
          ลักษณะภำยนอกของไมโคร
อิมัลชันน้ ำจำกน้ ำมันมะกิ้งที่กักเก็บสำร
สกัดจำกเปลือกมังคุดมีสีเหลืองใส โปร่ง
แสง เมื่อเปรียบเทียบกับต ำรับไมโคร
อิมัลชันน้ ำจำกน้ ำมันมะกิ้งพบว่ำสีเหลือง
ที่เกิดขึ้นเป็นสีของสำรสกัดเปลือกมังคุดที่
กักเก็บได้  
          ส่วนกำรตรวจสอบคุณลักษณะ
ของต ำรับไมโครอิมัลชันพบว่ำต ำรับไม
โครอิมัลชันน้ ำจำกน้ ำมันมะกิ้งมี pH อยู่
ระหว่ำง 5.50±0.06 ถึง 6.54±0.22 มีค่ำ 
zeta ประมำณ -0.050±0.041 ถึง 
0.156±0.250 mV และมีขนำดอนุภำค
ระหว่ำง 64.1±11.6 ถึง 74.2±8.2 nm 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เมื่อด ำเนินกำรกักเก็บสำรสกัดเปลือก
มังคุดลงในต ำรับไมโครอิมัลชันพบว่ำ
ต ำรับไมโครอิมัลชันน้ ำจำกน้ ำมันมะกิ้งมี
ขนำดอนุภำคไมโครอิมัลชันที่ได้เพิ่มขึ้น
เป็น 441.9±37.0 ถึง 486.3±88.7 
3. การศึกษาการปลดปล่อยยา (in vitro 
release study) 
          ได้ท ำกำรศึกษำกำรปลดปล่อย
ของสำรสกัดเปลือกมังคุดจำกต ำรับไม
โครอิมัลชันจำกน้ ำมันมะกิ้งเปรียบเทียบ
กับไมโครอิมัลชันเบสเจลจำกน้ ำมันมะกิ้ง 
ผลกำรทดลองพบว่ำสำรสกัดเปลือก
มังคุดเกือบทั้งหมดถูกปลดปล่อยออกมำ
จำกไมโครอิมัลชันจำกน้ ำมันมะกิ้งภำยใน 
48 ช่ัวโมง แต่สำรสกัดเปลือกมังคุดที่กัก
เก็บในไมโครอิมัลชันเบสเจลจำกน้ ำมัน
มะกิ้งจะค่อยๆ ปลดปล่อยออกมำ ที่ 22 
ช่ัวโมงสำรสกัดเปลือกมังคุดถูก
ปลดปล่อยออกมำ 20 % ที่ 48 ช่ัวโมง
สำรสกัดเปลือกมังคุดถูกปลดปล่อย
ออกมำ 68 % และปลดปล่อยสูงสุด 
85% ที่ระยะเวลำ 6 วัน หลังจำกน้ันกำร
ปลดปล่อยคงที่ แสดงให้เห็นว่ำไมโคร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อิมัลชันเบสเจลจำกน้ ำมันมะกิ้งจะช่วย
ชะลอกำรปลดปล่อยสำรสกัดเปลือก
มังคุด ท ำให้สำมำรถออกฤทธิ์ได้นำนขึ้น" 

  รวม...2...แผนงาน 2  4,000,000 4,000,000      

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1. งำนวิจัยในชุดโครงกำร 
อพ.สธ.-
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

  2,736,97
0 

2,486,970 
(ยกเลิก 1 
โครงกำร) 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

(วช.) 

มีงำนวิจัยน ำไป
เผยแพร่และใช้
ประโยชน์อย่ำง
น้อย  
50% ของ
งำนวิจัยทั้งหมด 
(ผลงำนตีพิมพ์) 
หรือมีงำนวิจัยที่
สร้ำงองค์ควำมรู้
ใหม่ 

       ในปีงบประมำณ 2558 ชุด
โครงกำรได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 
วช. จ ำนวน 19 โครงกำร โดยเป็น
โครงกำรวิจัยพื้นที่ใหม่ คือ สวนสัตว์
อุบลรำชธำนี 11 โครงกำร และโครงกำร
ต่อยอดและกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชฯ จ ำนวน 7 
โครงกำร นักวิจัยขอยกเลิก 1 โครงกำร 
       โครงกำรที่ด ำเนินงำนในพื้นที่สวน
สัตว์อุบลรำชธำนี 11 โครงกำร ได้เข้ำ
ส ำรวจและเก็บข้อมูลพร้อมรำยงำนกำร
เข้ำพื้นที่ทุกคร้ัง คร้ังที่ 1/2558 ระหว่ำง
วันที่ 7 – 10 มกรำคม 2558 คร้ังที่ 
2/2558 ระหว่ำงวันที่ 23 – 26 เมษำยน 
2558 คร้ังที่ 3/2558 ระหว่ำงวันที่ 19 – 
21 มิถุนำยน 2558 และก ำหนดเข้ำพื้นที่
คร้ังสุดท้ำย คร้ังที่ 4/2558 ระหว่ำงวันที่ 
4 – 6 กันยำยน 2558 ส่วนโครงกำรวิจัย
ต่อยอดจ ำนวน 7 โครงกำร อยู่ในระหว่ำง

ผศ.เพ็ญ
ประภำผศ.
จุฑำพร/
ส ำนักงำน
โครงกำรอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ด ำเนินงำนใกล้แล้วเสร็จ และทั้ง 18 
โครงกำรได้ด ำเนินกำรส่งรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ 6 เดือน และสรุป
ควำมก้ำวหน้ำ 12 เดือน ทั้งน้ีมี
โครงกำรวิจัยภำยใต้ชุด อพ.สธ.-
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เผยแพร่
ผลงำนวิจัยจ ำนวน 7 เร่ือง   

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.1 ควำมหลำกหลำยของ
เช้ือรำ ascomycetes 
จำกดินป่ำไม้ในพื้นที่สวน
สัตว์อุบลรำชธำนี และ
ควำมสำมำรถในกำรผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสและไซ
ลำเนส 

  125,000 125,000   น ำเช้ือรำแอสโคมำยซีสต์ที่แยกได้จ ำนวน 
86 ไอโซเลท มำเพำะเลี้ยงบนอำหำรเลี้ยง
เช้ือที่ประกอบด้วย Mineral solution 
และฟำงข้ำว เป็นองค์ประกอบ สภำวะ
ควำมช้ืนเร่ิมต้น 70% บ่ม เป็นเวลำ     7 
วัน ที่อุณหภูมิห้อง สกัดครูดเอนไซม์ 
(crude enzyme) ด้วย McIlvaine 
buffer pH 8.0 แล้วน ำไปบ่มเขย่ำที่
อุณหภูมิ 35 องศำเซลเซียส ควำมเร็ว
รอบ 180 rpm เป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง กรอง
เอนไซม์ออกจำก substrate จำกน้ัน
น ำไปปั่นเหวี่ยงที่ภำยใต้สภำวะอุณหภูมิ 
4 องศำเซลเซียส ควำมเร็วรอบ 5,000 
rpm  เป็นเวลำ       10 นำที จึงน ำ 
supernatant  (crude enzyme) มำ
วิเครำะห์กิจกรรมของเอนไซม์ไซลำเนส 

รศ.ดร.โสภณ 
บุญลือ 
นำงสำวชล
ลดำ  สมบูรณ์ 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 

 



 
 

642 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

และเซลลูเลส โดยใช้ 1% beechwood 
xylan และ 1% 
carboxymethylcellulose (CMC) เป็น 
substrate พบว่ำ เช้ือแอสโคมำยซีสต์ทุก
ไอโซเลท สำมำรถสร้ำงเอนไซม์ไซลำเนส
ได้ โดยเช้ือรำที่ให้ค่ำกิจกรรมของเอนไซม์
สูงสุดและสูงกว่ำเช้ือรำไอโซเลทอ่ืนๆ คือ 
Neosartorya fischeri UZ2-11 
รองลงมำคือ N. spinosa UZ3-16, N. 
fischeri UZ3-4 ซึ่งมีกิจกรรมเอนไซม์ไซ
ลำเนสเท่ำกับ 2.00, 1.85, 1.84 U 
/gram dry weight ตำมล ำดับ  ส่วน
เอนไซม์เซลลูเลส (CMCase) พบว่ำเช้ือ
รำแอสโคมำยซีสต์ทุกไอโซเลท สำมำรถ
ผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ เช่นเดียวกับ
เอนไซม์ไซลำเนส โดยพบว่ำเช้ือรำที่ให้
กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลสสูงคือ เช้ือรำ 
N. cervinus 2UZ 2-1, Emericella 
nidulans 2UZ 2-2 และ N. cervinus 
2UZ 2-10 ซึ่งให้ค่ำกิจกรรมของเอนไซม์
เท่ำกับ 1.93, 1.68 และ 1.25 U /gram 
dry weight ตำมล ำดับ โดยเช้ือรำทั้ง 3 
ไอโซเลทน้ี ให้ค่ำกิจกรรมของเอนไซม์สูง
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กว่ำเช้ือรำไอโซเลทอ่ืนๆ อย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.2 ควำมหลำกหลำยของ
เช้ือรำ Hyphomycetes 
จำกดินในพื้นที่สวนสัตว์
อุบลรำชธำนี และกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ด้ำน
กำรเกษตร 

  125,000 125,000       จำกกำรแยกเช้ือรำจ ำนวน 35 ตัวอย่ำง 
ได้เช้ือรำจ ำนวน 146 ไอโซเลต น ำมำจัด
จ ำแนกตำมลักษณะโคโลนีบนอำหำรเลี้ยง
เช้ือและลักษณะกำรสร้ำงสปอร์ภำยใต้
กล้องจุลทรรศน์ สำมำรถจัดจ ำแนกได้ 5 
กลุ่ม  
    กำรน ำเช้ือรำที่แยกได้ไปใช้ประโยชน์
โดยกำรทดสอบกำรผลิตเอนไซม์เซลลูเล
สบนอำหำรแข็ง ผลกำรทดลอง เช้ือรำ 13 
ไอโซเลตสำมำรถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสโดย
เกิดวงใสรอบโคโลนีของเช้ือรำ พบว่ำเช้ือรำ
ไอโซเลต OU1(1)-0, UB14/1 และ 
OU2(2)-2 ให้ค่ำ H/C value สูงสุดอยู่
ในช่วง 2.3 เท่ำกับ strong reaction 

ผศ.ดร.วรรณ
ดี บัญญัติ
รัชต  
นำงสำวธนำ
พร ทองรัศมี  
คณะ
วิทยำศำสตร์ 

 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.3 กำรพัฒนำสำรชีว
ภัณฑ์จำกเช้ือปฏิปักษ์ส
เตรปโตมัยสีทเพื่อควบคุม
โรคแอนแทรคโนสในพริก 

      Streptomyces สำยพันธุ์ C184 
สำมำรถลดอำกำรของโรคแอนแทรคโนส
ในพริกได้อย่ำงมีนัยส ำคัญ (p < 0.05) 
และมีประสิทธิภำพในกำรป้องกันกำรเกิด
โรคแอนแทรคโนสในผลพริกได้ดีในระดับ
เดียวกับกำรใช้คำร์เบนดำซิม 
(carbendazim) ซึ่งเป็นสำรเคมีที่ใช้

รศ.ดร.
เสำวนิต ทอง
พิมพ์    
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ควบคุมเช้ือรำก่อโรคพืช ดังน้ันเช้ือ 
Streptomyces สำยพันธุ์ C184 จึงมี
ศักยภำพที่ดีในกำรพัฒนำเป็นสำรชีว
ภัณฑใ์นกำรควบคุมโรคแอนแทรคโนสใน
พริก 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.4 ควำมหลำกหลำยของ
แบคทีเรียที่อยู่ร่วมกับ
ต้นไม้ 2 สำยพันธุ์ในเขต
สวนสัตว์อุบลรำชธำนี 

  200,000 200,000   ตัวอย่ำงของต้นพลองเหมือด ทั้งหมด 14 
ตัวอย่ำง ต้นมังคุดป่ำ ทั้งหมด 10 
ตัวอย่ำง น ำมำสกัดดีเอ็นเอ และคัดแยก
เช้ือเอ็นโดไฟติกแบคทีเรีย เพื่อทดสอบ
ควำมสำมำรถในกำรยับย้ังเช้ือก่อโรคใน
คน 9 สำยพันธุ์ ได้แก่ Vibrio cholera, 
Pseudomonas aeruginosa, 
Salmonella typhi, Shigella 
dysenteriae, Escherichai coli, 
Proteus vulgaris, Staphylococcus 
aureus, Methicillin resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) 
และ Bacillus cereus พบว่ำเช้ือ
แบคทีเรียจำกพลองเหมือดมี
ประสิทธิภำพดีกว่ำเช้ือที่คัดแยกได้จำก
มังคุดป่ำ และเช้ือจำกมังคุดป่ำ ไม่มีฤทธิ์
ในกำรยับย้ังเช้ือก่อโรคเก่ียวกับทำง
ผิวหนังเลย เช้ือทั้งหมดเมื่อน ำไปทดสอบ

ผศ.ดร.วิยะ
ดำ มงคลธ
นำรักษ์  
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ยืนยันผลกำรยับย้ังด้วยวิธี agar well 
diffusion กับเช้ือก่อโรคที่ยับย้ังได้ดี เพื่อ
คัดเลือกเช้ือที่มีประสิทธิภำพมำศึกษำ
แหล่งอำหำรที่เหมำะสมต่อกำรผลิต
สำรชีวภำพ สกัดดีเอ็นเอจำกตัวอย่ำงพืช
ที่เก็บมำจำกพื้นที่ศึกษำ โดยได้ปริมำณดี

เอ็นเอจำกพลองเหมือด 18.33 ng/l 
ส่วนมังคุดป่ำได้ดีเอ็นเอปริมำณ 8.57 

ng/l โดยมีควำมบริสุทธิ์เท่ำกับ 1.5 
(A260/A280) ซึ่งใช้เป็นต้นแบบในกำร
ท ำ PCR ด้วยเทคนิค next generation 
sequencing ส่วนของยีน 16S rDNA 
เพื่อวิเครำะห์กลุ่มประชำกรของ
แบคทีเรียที่อำศัยอยู่ร่วมกับพืชทั้ง 2 ชนิด 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.5 กำรผลิตลิปิดจำก
จุลินทรีย์ของเช้ือผสมแบบ
มิกโซโทรฟิคเมื่อใช้ของ
เหลือทิ้งอุตสำหกรรม
เกษตรเป็นสำรต้ังต้น : 
กำรประยุกต์ใช้เพื่อผลิตไบ
โอดีเซล  

  125,000 125,000           จำกผลกำรทดลองเบื้องต้นพบว่ำ
ยีสต์และสำหร่ำยทั้งเช้ือเด่ียวและเช้ือ
ผสมสำมำรถเจริญได้ดีในอำหำรเลี้ยงเช้ือ
ที่มี FRNW เป็นแหล่งคำร์บอนโดยให้
ปริมำณเซลล์และลิปิดสูงกว่ำเมื่อ
เพำะเลี้ยงในอำหำรเลี้ยงเช้ือที่มี 
molasses เป็นแหล่งคำร์บอน และ
พบว่ำเช้ือผสมของยีสต์ Torulaspora 
maleeae Y30 กับ Chlorella sp. 

ผศ.ดร. 
รัตนภรณ์ ลี
สิงห์  
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

KKU-S2 (S2+Y30) เจริญและให้ลิปิดได้
สูงที่สุด ดังน้ันจึงคัดเลือกกำรเพำะเลี้ยง
เช้ือผสมดังกล่ำว  
       จำกกำรศึกษำพบว่ำเช้ือผสมใช้ 
molasses เพื่อกำรเจริญได้เร็วกว่ำกำร
ใช้ FRNWH ได้เร็วน้ ำตำลรีดิวส์เพื่อกำร
เจริญ เมื่อเปรียบเทียบปริมำณกำรเจริญ
ของเช้ือผสมในแหล่งคำร์บอนทั้งสอง
แหล่ง พบว่ำไม่แตกต่ำงกันมำกนัก 
ปริมำณลิปิดพบว่ำเมื่อใช้ FRNWH เป็น
แหล่งคำร์บอนได้ปริมำณลิปิดสูงกว่ำกำร
ใช้ moasses เป็นแหล่งคำร์บอนอย่ำงไร
ก็ตำมผลกำรศึกษำนี้ต้องมีกำรทดลอง
เพื่อยืนยันผล ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.6 กำรผลิตเช้ือจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ที่มีคุณสมบัติ
ส่งเสริมกำรเจริญเติบโต
ของพืชที่คัดแยกได้จำกดิน
เพื่อใช้ควบคุมโรคใบจุด
บนต้นแตงกวำ 

  125,000 125,000   วำงแผนกำรทดลองแบบ completely 
randomized design (CRD) มี 6 
treatment จ ำนวน 5 ซ้ ำ  
Treatment 1 น ำต้นกล้ำแตงกวำอำยุ 
14 วันมำปลูกลงในกระถำงที่บรรจุดิน 3 
กิโลกรัม จำกน้ันฉีดพ่นด้วยสำรละลำย
เช้ือรำ เก็บตัวอย่ำงไปตรวจในวันที่ 
0,5,10 และ 15 
Treatment 2  น ำต้นกล้ำแตงกวำอำยุ 

อ.ดร.นันท
วัน  
ฤทธิ์เดช  
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

14 วันมำปลูกลงในกระถำงที่บรรจุดิน 3 
กิโลกรัมจำกน้ันฉีดพ่นด้วยสำรละลำย
ผสมของเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ เก็บ
ตัวอย่ำงไปตรวจในวันที่ 0,5,10 และ 15 
Treatment 3 น ำต้นกล้ำแตงกวำอำยุ 
14 วันมำปลูกลงในกระถำงที่บรรจุดิน3 
กิโลกรัม จำกน้ันฉีดพ่นด้วยน้ ำกลั่น เก็บ
ตัวอย่ำงไปตรวจในวันที่ 0,5,10 และ 15 
Treatment 4 น ำต้นกล้ำแตงกวำอำยุ 
14 วันมำปลูกลงในกระถำงที่บรรจุดิน 3 
กิโลกรัมจำกน้ันฉีดพ่นด้วยสำรละลำย
ผสมของเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ทิ้งไว้เป็น
เวลำ 7 วัน จำกน้ันฉีดพ่นสำรละลำยเช้ือ
รำ เก็บตัวอย่ำงไปตรวจใน 0,5,10 และ 
15 
Treatment 5 น ำต้นกล้ำแตงกวำอำยุ 
14 วันมำปลูกลงในกระถำงที่บรรจุดิน 3 
กิโลกรัมจำกน้ันฉีดพ่นด้วยสำรละลำยเช้ือ
รำทิ้งไว้เป็นเวลำ 7 วัน จำกน้ันฉีดพ่น
สำรละลำยผสมของเช้ือแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ เก็บตัวอย่ำงไปตรวจในวันที่ 
0,5,10 และ 15 
Treatment 6 น ำต้นกล้ำแตงกวำอำยุ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

14 วันมำปลูกลงในกระถำงที่บรรจุดิน 3
กิโลกรัมจำกน้ันฉีดพ่นสำรเคมี เก็บ
ตัวอย่ำงไปตรวจในวันที่ 0,5,10 และ 15 
         จำกกำรตรวจนับปริมำณจุลินทรีย์
ในดิน หลังจำกฉีดพ่นด้วยปุ๋ยจุลินทรีย์ 
และปุ๋ยเคมี ผลของกำรปลูกเช้ือเช้ือ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus sp. ส่งผล
ปริมำณของเช้ือจุลินทรีย์ในดินเพิ่มมำก
ขึ้นในทุกทรีทเมนต์ โดยในทรีทเมนต์ 4 ที่
ฉีดพ่นด้วยเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์3 วัน
จำกน้ันฉีดพ่นด้วยรำ 2 ที่ฉีดพ่นด้วย
เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ และทรีทเมนต์ที่ 6 
ที่ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยเคมี มีปริมำณ
เช้ือจุลินทรีย์ในดินมำกที่สุด และปริมำณ
ของเช้ือจุลินทรีย์ละลำยฟอสเฟตมี
ปริมำณเพิ่มมำกขึ้นในทุกทรีทเมนต์ โดย
ในทรีทเมนต์ที่ 2 ที่ฉีดพ่นด้วย
เช้ือจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ทรีทเมนต์ที่ 5 ที่ฉีด
พ่นด้วยรำ 3 วันแล้วฉีดพ่นด้วยเช้ือ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ และทรีทเมนต์ที่ 6 ที่
ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยเคมีมีปริมำณเช้ือจุลินทรีย์
มำกที่สุด และปริมำณของเช้ือจุลินทรีย์
ตรึงไนโตรเจนพบว่ำมีปริมำณเพิ่มขึ้น
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ใกล้เคียงกันในทุกทรีทเมนต์ 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.7 ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของแบคทีเรีย รำ
และยีสต์ ที่สำมำรถผลิต
เอนไซม์อัลคำไลน์โปรติเอ
สจำกป่ำบริเวณสวนสัตว์ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ใช้ใน
อุตสำหกรรมผงซักฟอก 

  125,000 125,000   ได้ท ำกำรส ำรวจป่ำและเก็บตัวอย่ำง ดิน 
ดอกไม้ จำกป่ำบริเวณสวนสัตว์ จังหวัด
อุบลรำชธำนี จ ำนวน 32 อย่ำง  ส ำหรับ
ใช้ในกำรคัดแยกจุลินทรีย์ในล ำดับต่อไป 
โดยจุลินทรีย์ที่สำมำรถผลิตเอนไซม์อัล
คำไลน์โปรติเอสได้ จะสังเกตจำกกำรย่อย
หำงนมและท ำให้เกิดวงใสรอบๆ โคโลนี
ของเช้ือ 

ผศ.ดร. จุฑำ
พร  แสวง
แก้ว   
คณะ
วิทยำศำสตร์ 

 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.8 รำที่มีศักยภำพใน
อุตสำหกรรมกำรย่อย
สลำยแป้งและวัสดุเหลือ
ทิ้งทำงกำรเกษตรจำก
ระบบนิเวศวิทยำป่ำ
อุทยำนสัตว์ป่ำ
อุบลรำชธำนี 

  125,000 125,000   ได้ท ำกำรส ำรวจป่ำและเก็บตัวอย่ำง ดิน 
ดอกไม้ และกิ่งไม้ผุ จำกป่ำบริเวณสวน
สัตว์ จังหวัดอุบลรำชธำนี จ ำนวน 35 
อย่ำง  ส ำหรับใช้ในกำรคัดแยกจุลินทรีย์
ในล ำดับต่อไป โดยจุลินทรีย์ที่มีศักยภำพ
ในอุตสำหกรรมกำรย่อยสลำยแป้งและ
วัสดุเหลือทิ้งทำงกำรเกษตร จะศึกษำใน
ขั้นต่อไป 

ดร. พลสัณห์  
มหำขันธ์  
คณะ
วิทยำศำสตร์ 

 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.9 กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำน
เอนไซม์ไทโรซิเนสและกำ
รสร้ำงเมลำนินของพืช
สมุนไพรในพื้นที่สวนสัตว์
อุบลรำชธำนี 

  125,000 125,000   กำรศึกษำในคร้ังน้ีได้คัดเลือกพืชสมุนไพร
จ ำนวน 3 ชนิด คือ พันซำด มังคุดป่ำ 
และหว้ำ ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ได้จำกพื้นที่
สวนสัตว์อุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี โดยสมุนไพรแต่ละชนิด
แบ่งเป็นส่วนกิ่ง และใบ จึงมีสำรสกัด

- ศ.ดร.บังอร 
ศรีพำนิชกุล
ชัย    
คณะเภสัช
ศำสตร์ 
- ดร.จินตนำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สมุนไพรทั้งหมด 6 ชนิด มำศึกษำซึ่งสำร
สกัดเหล่ำนี้มีฤทธิ์ต้ำนออกซิเดช่ัน และมี
สำรส ำคัญกลุ่มฟินอลิครวมสูง  
จำกกำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนเอนไซม์ไทโรซิเน
สแบบคัดกรองโดยใช้ L-tyrosine เป็น
ซับสเตรท และทดสอบกับเอนไซม์จำก
เห็ดที่เวลำในกำรท ำปฏิกิริยำ 30 นำที 
พบว่ำสำรสกัดมังคุดป่ำ (กิ่ง) มี
ควำมสำมำรถในกำรยับย้ังเอนไซม์ไทโร
ซิเนสได้ดีที่สุด รองลงมำคือสำรหว้ำ (ใบ) 
พันซำด (กิ่ง) มังคุดป่ำ (ใบ) หว้ำ (กิ่ง) 
และพันซำด (ใบ) และเมื่อศึกษำควำม
เป็นพิษต่อเซลล์เมลำโนไซต์ (B16-F10) 
พบว่ำเวลำในกำรบ่มเพำะนำนขึ้นท ำให้
กำรรอดชีวิตของเซลล์ลดลงมำกขึ้น โดย
พบว่ำ ที่เวลำในกำรบ่มเพำะนำน 48 
ช่ัวโมง สำรสกัดมังคุดป่ำ (ใบ) มีควำม
เป็นพิษต่อเซลล์ B16-F10 มำกที่สุด 
รองลงมำคือสำรสกัดพันซำด (กิ่ง) 
พันซำด (ใบ) และมังคุดป่ำ (กิ่ง) 
ตำมล ำดับ และยังพบว่ำสำรสกัดหว้ำทั้ง
ส่วนที่เป็นกิ่งและใบมีฤทธิ์เสริมกำร
เจริญเติบโตของเซลล์ B16-F10 

จุลทัศน์     
คณะแพทย์
แผนไทยและ
แพทย์
ทำงเลือก  
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
อุบลรำชธำนี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สำรสกัดทั้ง 6 ชนิดมีผลยับย้ังกำรสร้ำงเม
ลำนินในเซลล์ B16-F10 ที่ควำมเข้มข้น
ในช่วง 25-100 µg/ml พบว่ำสำรสกัด
พันซำด (กิ่ง) มีควำมสำมำรถในกำรยับย้ัง
กำรสร้ำงเมลำนินในเซลล์ B16-F10 มำก
ที่สุด ในขณะที่สำรสกัดอ่ืนๆ ก็สำมำรถ
ยับย้ังกำรสร้ำงเมลำนินได้ดีเช่นกัน และ
เมื่อทดสอบสำรสกัดต่อกำรแสดงออก
ของยีน 3 ชนิด โดยกำรบ่มเพำะสำรสกัด
ที่ควำมเข้มข้น 25-100 µg/ml ร่วมกับ
เซลล์ B16-F10 นำน 48 ช่ัวโมง พบว่ำ
สำรสกัดเหล่ำนี้สำมำรถยับย้ังกำร
แสดงออกของยีน Tyrosinase, TRP-1 
และ TRP-2 ได้อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
(P<0.05) ในลักษณะที่เป็น dose 
dependent manner และพบว่ำสำร
สกัดหว้ำ (ใบ) มีควำมสำมำรถในกำร
ยับย้ังกำรแสดงออกของยีน Tyrosinase 
และ TRP-1 ได้ดีที่สุด ในขณะที่สำรสกัด
พันซำด (ใบ) สำมำรถยับย้ังกำร
แสดงออกของยีน TRP-2 ได้ดีที่สุด 
โดยรวมสำรสกัดหว้ำ (ใบ) มี
ควำมสำมำรถในกำรยับย้ังกำรแสดงออก
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ของยีนน้ีได้ดีที่สุด และคล้ำยคลึงกับสำร
มำตรฐำน Kojic acid นอกจำกน้ีสำร
สกัดอ่ืนๆ ก็มีควำมสำมำรถในกำรยับย้ัง
ยีนน้ีเช่นกัน โดยเฉพำะสำรสกัดหว้ำ (กิ่ง) 
และสำรสกัดพันซำดทั้งใบและกิ่ง 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.10 กำรจ ำแนกกลุ่ม
สำรส ำคัญในสำรสกัดข่ำ
โคม 

  250,000 250,000   1.กำรเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร 
       ท ำกำรเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรข่ำ
โคมจำกพื้นที่เขื่อนจุฬำภรณ์ ในเขต
จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งพืชน้ีจะมีกำร ตรวจ
เอกลักษณ์ตำมหลักพฤกษศำสตร์ 
(taxonomic authentication) โดย ผศ. 
ดร. ทวีศักด์ิ ธิติเมธำโรจน์ (ตัวอย่ำง
ส ำหรับกำรวิจัยและอ้ำงอิง Thaweesak 
Thitimetharoch, Orasa 
Chaichumporn and Sureerat 
Khaewsaart 857 (BK & Herbal 
Herbarium of Faculty of 
Pharmaceutical Sciences, Khon 
Kaen University)  
2.กำรเตรียมสำรสกัดหยำบจำกพืช
สมุนไพรส ำหรับกำรทดสอบ โดยกำรสกัด
ด้วยตัวท ำละลำย  
      น ำส่วนเหง้ำของพืชไปอบแห้งก่อน

รศ. ดร. นำถ
ธิดำ วีระ
ปรียำกูร  
น.ส. บุณฑรี 
ศิริวำริน 
คณะเภสัช
ศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

น ำไปสกัดด้วยตัวท ำละลำยอินทรีย์ คือ 
50% เอธำนอลในน้ ำ (1 กก./6 ลิตร) แช่
นำน 7 วัน โดยเขย่ำเป็นระยะๆ เมื่อครบ
ก ำหนดน ำไปกรองเพื่อแยกกำก น ำส่วน
ใสไประเหยแห้ง เอำตัวท ำละลำยออกให้
หมด ด้วย rotary evaporator ที่

อุณหภูมิต่ ำกว่ำ 40C และ freeze dry 
เพื่อเอำน้ ำออก จนได้สำรสกัดหยำบที่
แห้งสนิท ก่อนน ำไปศึกษำตลอดทั้ง
โครงกำร 
3. กำรวิเครำะห์กลุ่มสำรจำกกำรทดสอบ
พฤกษเคมีเบื้องต้น  
      สำรสกัด 50% hydro-alcoholic 
จำกเหง้ำข่ำโคมพบว่ำมีสำรกลุ่ม 
alkaloid xanthone steroid และ 
saponin เท่ำนั้น จำกกำรสังเกตผลกำร
เกิดปฏิกิริยำกับสำรทดสอบ (reagent 
test) พบว่ำมีปริมำณจำกมำกไปน้อย
ตำมล ำดับ โดยไม่พบสำรกลุ่มอื่น 
4.  กำรวิเครำะห์กลุ่มสำรจำกกำร
วิเครำะห์ด้วยเทคนิค HPLC 
      ท ำกำรวิเครำะห์สำรกลุ่ม 
phenolics และกลุ่ม flavonoids ด้วย
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคนิค reverse phase HPLC ด้วยวิธีที่
พัฒนำจำกวิธีของ Butsat and 
Siriamornpun (2010) และท ำกำร
จ ำแนกสำรที่เป็นส่วนประกอบในสำร
สกัดข่ำโคม ในสำรละลำย DMSO ด้วย
กำรเทียบเวลำที่ตรวจพบสำร (retention 
time) กับ retention time ของสำร
มำตรฐำนกลุ่ม phenolics และกลุ่ม 
flavonoids ซึ่งพบว่ำในสำรสกัดข่ำโคม 
มีปริมำณสำรที่พบสรุปได้ดังตำรำงที่ 2 
โดยพบสำรกลุ่ม flavonoids 
(35310.99 ± 4.93 µg/g) ในปริมำณ
มำกกว่ำสำรกลุ่ม phenolics ซึ่งสำรกลุ่ม 
flavonoids ที่พบมำก 2 ล ำดับแรก คือ
สำร myricetin (25,067.45 ± 4.96 
µg/g) และสำร quercetin 
(9,068.47 ± 6.40 µg/g) ตำมด้วยสำร 
rutin และ kaempferol รองลงมำ
ตำมล ำดับ ส่วนปริมำณสำรกลุ่ม 
phenolics ที่พบน้ัน พบสำรกลุ่ม 
hydroxybenzoic acids 
(493.70 ± 3.73 µg/g) ในปริมำณ
มำกกว่ำสำรกลุ่ม hydroxycinnamic 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

acids (85.62 ± 0.52 µg/g) โดยสำร
กลุ่ม hydroxybenzoic acids ที่พบมำก
ล ำดับแรกคือ gallic acid 
(158.29 ± 1.45 µg/g) และพบ syringic 
acid  protocatechuic acid  และ p-
hydroxybenzoic acid รองลงมำ
ตำมล ำดับ แต่ไม่พบสำร vanillic acid 
ทั้งน้ีสำรกลุ่ม hydroxycinnamic acids 
ที่พบมีเพียงสำรเดียว คือ ferulic acid 
(85.62 ± 0.52 µg/g) แต่ไม่พบสำร 
chlorogenic acid  caffeic acid  p-
coumaric acid และ sinapic acid ใน
สภำวะที่ทดสอบ 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.11 กำรวิเครำะห์แคโรที
นอยด์ สำรประกอบฟีนอ
ลิก และควำมสำมำรถใน
กำรต้ำนอนุมูลอิสระ ของ
ชะมวงในพื้นที่อุทยำนสัตว์
ป่ำ อุบลรำชธำนี  

  100,000 100,000        ปริมำณแคโรทีนอยด์รวมที่วิเครำะห์
โดยใช้ Spectrophotometer  ซึ่งวัดค่ำ
กรดูดกลืนแสงที่ควำมยำวคลื่น 450 nm 
โดยสำรสกัดแคโรทีนอยด์ที่ได้น้ีใช้ 
Optimize method ซึ่งเป็นวิธีที่เป็นไป
ได้สูงในกำรสกัด ซึ่งช่วยลดปริมำณสำร
ตัวอย่ำง ลดปริมำณสำรเคมี และยังช่วย
ลดเวลำในกำรสกัด อีกทั้งยังได้สำรสกัด
แคโรทีนอยด์ในปริมำณที่สูงและบริสุทธิ์
กว่ำวิธีกำรสกัดอ่ืนๆ 

ผศ.ดร.คมศร 
ลมไธสง 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

        ส่วนต่ำงๆของชะมวงและเปลือก
มังคุดที่น ำมำวิเครำะห์ปริมำณแคโรที
นอยด์รวม พบว่ำส่วนที่มีปริมำณแคโรที
นอยด์รวมสูงคือ ใบชะมวงซึ่งมีปริมำณแค
โรทีนอยด์รวมสูงที่สุดซึ่งเท่ำกับ 106.6 ± 
1.114  µg  /g fresh sample ตำมด้วย 
เย้ือหุ้มเมล็ด ดอก เปลือก และเปลือก
มังคุดซึ่งมีค่ำเท่ำกับ (50.4 ± 
1.114),(44.39 ± 1.114),(31.4 ± 
1.114) และ 10.08 ± 1.114  µg  /g 
fresh sample ตำมล ำดับ 
       ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกรวม 
(total phenolic contents) ที่ได้จำก
กำรสกัดส่วนต่ำงๆของชะมวง แสดงดัง
รูปที่ 2  ซึ่งวิเครำะห์โดยวิธี Folin-
Ciocalteu assay และเปรียบเทียบกับ
สำรมำตรฐำน Gallic acid (y = 0.001x 

+ 0.012, 𝑅2 = 0.998) โดยสำรฟี
นอลิกที่ได้แสดงเป็น  µg Gallic acid 
equivalent/g fresh sample ซึ่งพบว่ำ
ส่วนที่มีปริมำณฟีนอลิกรวมสูงที่สุด คือ 
ใบของชะมวง (1956.175 ± 15.80 µg 
GAE/g fresh sample ) ตำมด้วยเปลือก
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มังคุด (592.42 ± 15.80 µg GAE/g 
fresh sample)และส่วนที่มีปริมำณฟีนอ
ลิกรวมน้อยที่สุด คือ เย้ือหุ้มเมล็ดของ
ชะมวง (167.66 ± 15.80 µg GAE/g 
fresh sample) 
     กำรหำเปอร์เซ็นต์ควำมสำมำรถใน
กำรต้ำนอนุมูล DPPH จำก 3 ตัวท ำ
ละลำย เพื่อเป็นกำรเปรียบเทียบหำตัวท ำ
ละลำยที่สำมำรถท ำให้ควำมสำมำรถใน
กำรต้ำนอนุมูลอิสระ DPPH ออกมำ
ได้มำกที่สุด ซึ่งตัวท ำละลำยที่ใช้ในกำร
สกัดได้ดีที่สุดคือ Methanol โดยส่วนที่มี
ควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูล DPPH 

มำกที่สุด คือ เปลือกชะมวง (94.37 ± 

0.459 %) และใบ (88.93 ± 0.459 %) 
เมื่อเทียบกับส่วนต่ำงๆ และอย่ำงไรก็ตำม
เปลือกและใบของชะมวงมีเปอร์เซ็นต์กำร
ต้ำนอนุมูล DPPH ส่วนตัวท ำละลำยถัด
มำที่สำมำรถสกัดได้ดีคือ 70%ethanol 
ซึ่งส่วนที่มีเปอร์เซ็นต์ควำมสำมำรถต้ำน
อนุมูล DPPH สูงที่สุดคือ เปลือกมังคุด 

(60.7 ± 0.459 %) ตำมด้วยเปลือก

ชะมวง (38.98 ± 0.459 %) และส่วนที่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มีน้อยที่สุดเมื่อใช้ 70%ethanol สกัดคือ 

ใบชะมวง (9.22 ± 0.459 %) 
     สำรสกัดจำกส่วนต่ำงๆของชะมวง
และเปลือกมังคุดที่น ำมำวิจัยน้ัน โดยใช้
ตัวท ำละลำยในกำรสกัด 3 ตัวท ำละลำย 
เพื่อเทียบหำตัวท ำละลำย ที่ท ำให้สำร
สกัดมีควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูล 
ABTS มำก โดยตัวท ำละลำย ที่ท ำให้สำร
สกัดมีเปอร์เซ็นต์ควำมสำมำรถในกำร
ต้ำนอนุมูล ABTS สูง คือ Methanol ซ่ึง
ส่วนที่มีเปอร์เซ็นต์มำกที่สุดคือ เปลือก
มังคุด (84.39 ± 0.34 %), ใบชะมวง 
(77.07 ± 0.34 %) และส่วนที่มีน้อยที่สุด
คือ เย้ือหุ้มเมล็ดชะมวง (11.39 ± 0.34 
%)  ตัวท ำละลำยที่เป็นน้ ำเป็นตัว
ที่ท ำให้มีเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงกับ 
Methanol แต่ยังน้อยกว่ำ ซึ่งส่วนที่มี
มำกที่สุดคือ ใบชะมวง (76.17 ± 0.11 
%) ตำมด้วยเปลือกมังคุด (70.18 ± 0.11 
%) และตัวท ำละลำยที่ท ำให้สำรสกัดมี
เปอร์เซ็นต์ควำมสำมำรถในกำรต้ำน
อนุมูล ABTS ต่ ำที่สุดคือ 70%Ethanol 
ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ที่ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประมำณ 60-70 ± 1.84 % 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.12 จีโนไทป์ของไม้พะยูง
ไทยจำกกำรวิเครำะห์
ล ำดับเบสด้วยเทคโนโลยี
เอ็นจีเอส 

  125,000 125,000   การสกัดดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อใบพะยูง 
      สกัดจีโนมิกดีเอ็นเอจำกใบพะยูง
จ ำนวน 9 ต้น ด้วยวิธีของ 
Wangsomnuk et al. (2014) 
โดยช่ังตัวอย่ำงหนัก 0.1 กรัม บดในโกร่ง
ให้ละเอียด ใส่ Extraction buffer 
(ประกอบของ 100mM Tric-HCl pH 8, 
20mM EDTA pH 8, 2.8% CTAB, 
1.3M NaCl, 1%PVP) ปริมำตร 1.4 

มิลลิลิตร และเติม β-
mercaptoethanol ปริมำตร 10  
ไมโครลิตร  น ำไปบ่มที่อุณหภูมิ 65 องศำ
เซลเซียส เป็นเวลำ 15 นำที กลับหลอด
ไปมำทุก 5 นำที จำกน้ันเติม 
chloroform:isoamylalcohol (24:1) 
ปริมำตร 600 ไมโครลิตร ผสมให้เป็นเน้ือ
เดียวกัน น ำไปปั่นเหวี่ยงที่ควำมเร็ว 
8,800 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 3 นำที ดูด
สำรละลำยส่วนบนใส่ในหลอดใหม่  เติม 
chloroform:isoamylalcohol (24:1) 
ปริมำตร 500 ไมโครลิตร ผสมให้เป็นเน้ือ
เดียวกัน แล้วน ำไปปั่นเหวี่ยงที่ควำมเร็ว 

ผศ.ดร. 
ปรียำ  หวัง
สมนึก   
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

8,800 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 3 นำที ดูด
สำรละลำยส่วนบนใส่ในหลอดใหม่ เติมไอ
โซโพรพำนอลปริมำตร 700 ไมโครลิตร 
ผสมให้เป็นเน้ือเดียวกัน น ำไปปั่นเหวี่ยงที่
ควำมเร็ว 12,000 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 
3 นำที เทส่วนใสทิ้ง แล้วล้ำงตะกอนดี
เอ็นเอที่ได้ด้วยเอทำนอลควำมเข้มข้น 70 
เปอร์เซ็นต์ น ำไปปั่นเหวี่ยงที่ควำมเร็ว 
10,000  รอบต่อนำที เป็นเวลำ 2 นำที 
เทเอทำนอลทิ้ง แล้วละลำยดีเอ็นเอด้วย 
TE buffer (ประกอบด้วย 10 มิลลิโมล 
Tris-HCl pH 8 และ 1 มิลลิโมล EDTA 
pH 8) ปริมำตร 50 ไมโครลิตร  
 
การตรวจสอบคุณภาพและปริมาณดี
เอ็นเอท่ีสกัดได้จากเนื้อเยื่อใบพะยูง  
 น ำดีเอ็นเอที่เตรียมได้มำ
วิเครำะห์ผ่ำนอิเล็กโตรโฟลิซิสในอะกำ
โรสเจลแล้วย้อมด้วยเอทิเดียมโบรไมด์ 
เปรียบเทียบกับดีเอ็นเอมำตรฐำน และ
ตรวจสอบควำมเข้มข้นและควำมบริสุทธิ์
ของดีเอ็นเอด้วยเคร่ือง NanoDrop 
2000/2000c spectrophotometer 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

(Thermo Fisher Scientific)  
 
การสังเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยเทคนิค 
ISSR-PCR และ SRAP-PCR 
 ท ำกำรเพิ่มปริมำณดีเอ็นเอ
จำกดีเอ็นเอที่สกัดได้จำกใบพะยูงด้วย
เทคนิค ISSR-PCR และ SRAP-PCR โดย
เตรียมสำรละลำยในปริมำตร 10 
ไมโครลิตร ประกอบด้วย 10x PCR 
buffer S (160 mM (NH4)2SO4, 500 
mM Tris-HCl pH 9.1, 17.5 mM 
MgCl2และ 0.1% Triton x-100; 
Vivantis) ปริมำตร 1.0 ไมโครลิตร, 2.5 
ไมโครโมลำร์ dNTP ปริมำตร 1 
ไมโครลิตร Taq DNA polymerase 
(Vivantis) ควำมเข้มข้น 0.04 หน่วยต่อ
หน่ึงหน่วยปฏิกิริยำ ไพรเมอร์ควำม
เข้มข้น 5 ไมโครโมลำร์ ปริมำตร 1 
ไมโครลิตร และดีเอ็นเอต้นแบบ 30 นำ
โนกรัม ปริมำตร 3 ไมโครลิตรผสม
สำรละลำยให้เข้ำกัน โดยน ำไป ปั่นเหวี่ยง
เป็นเวลำ 5 วินำที เพิ่มปริมำณดีเอ็นเอใน
เคร่ือง Agilent Technologies Sure 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

Cycler 8800 (Germany) โดยต้ัง
โปรแกรมดังน้ี ขั้นที่ 1 ที่อุณหภูมิ 95 
องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 นำที ขั้นที่ 2 
ที่อุณหภูมิ 95 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 
นำที ที่อุณหภูมิ 35 องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 1 นำที และที่อุณหภูม ิ72 องศำ
เซลเซียส เป็นเวลำ 2 นำที โดยท ำซ้ ำ
ขั้นตอนที่ 2 จ ำนวน 5 รอบ ขั้นที่ 3 ที่
อุณหภูมิ 94 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 
นำที ที่อุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส เป็น
เวลำ 1 นำที และที่อุณหภูม ิ72 องศำ
เซลเซียส เป็นเวลำ 2 นำที โดยท ำซ้ ำ
ขั้นตอนที่ 3 จ ำนวน 35 รอบ ขั้นที่ 4 ที่
อุณหภูมิ 72 องศำเซลเซียสเป็นเวลำ 5 
นำที และที่อุณหภูมิ 15 องศำเซลเซียส 
เป็นเวลำ 10 นำที  หลังจำกน้ันน ำ
ผลผลิตดีเอ็นเอที่ได้มำตรวจสอบด้วย
เทคนิคอิเล็กโทรโฟริซิสในวุ้นอะกำโรสค
วำมเข้มข้น 1-2 เปอร์เซ็นต์ ใน
สำรละลำย TBE buffer ควำมเข้มข้น 
0.5 เท่ำ (Tris-borate เข้มข้น 45 มิลลิ
โมล และ EDTA เข้มข้น1 มิลลิโมล) แล้ว
ย้อมเจลด้วยเอทิเดียมโบรไมด์ ส่งดู
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ภำยใต้แสงอัลตรำไวโอเลตเปรียบเทียบ
กับดีเอ็นเอมำตรฐำน 100 bp DNA 
ladder Plus (Vivantis) บันทึกภำพแถบ
ดีเอ็นเอด้วยกล้อง VILBER LOURMAT 
วิเครำะห์ขนำดของแถบดีเอ็นเอ 
     การเตรียม DNA library เพื่อ
วิเคราะห์จีโนไทป์ของไม้พะยูงไทยด้วย
เทคโนโลยี NGS  
     * ดูรำยละเอียดในสรุป
เอกสำรแนบท้ำยรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนชุดโครงกำรวิจัยกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
ฯ  มหำวิทยำลัยขอนแก่น ประจ ำปี
งบประมำณ 2558 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.13 กำรอนุรักษ์พันธุ์
กล้วยไม้ป่ำในสวนสัตว์
อุบลรำชธำนี 

  100,000 100,000             ท ำกำรส ำรวจกล้วยไม้ป่ำใน
โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯสวนสัตว์
อุบลรำชธำนี จ ำนวน 4   คร้ัง คือ คร้ังที่ 
1 เมื่อ วันที่  7-10  มกรำคม  2558   
คร้ังที่ 2  วันที่ 24-26 เมษำยน 2558 
และคร้ังที่ 3   วันที่ 19-21  มิถุนำยน 
2558 และคร้ังที่ 4 วันที่ 4-6 กันยำยน 
2558 บริเวณเส้นทำงส ำรวจหลัก 3  
เส้นทำงและเส้นทำงส ำรวจใหม่ 4 

นำงฐิติพร    
พิทยำวุธวินิจ  
นำงสำววิไล
ลักษณ์  ชินะ
จิตร  นำง
พัทรภรณ์   
ตอพล และ
นำงพรพิศ   
ชูสอน  คณะ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เส้นทำง โดยเดินส ำรวจตำมเส้นทำงที่
ก ำหนดไว้ ท ำกำรจดบันทึก ถ่ำยภำพ 
และเก็บตัวอย่ำงต้นกล้วยไม้ และฝัก
กล้วยไม้บำงชนิด เพื่อน ำมำจ ำแนกชนิด 
และเพำะขยำยพันธุ์ 
          จำกกำรส ำรวจทั้ง  4  คร้ัง  พบ
กล้วยไม้ป่ำ 3  ชนิด  เป็นกล้วยไม้อิง
อำศัยทั้งหมด จัดจ ำแนกอยู่ใน  3  สกุล 
(genus)   สำมำรถระบุชนิดได้แล้ว
จ ำนวน   2 ชนิด (species)  (ตำรำงที่ 1)   
ทรำบเฉพำะช่ือสกุล   ทรำบเฉพำะช่ือ
สกุล 1  ชนิด คือ Luisia sp. แม้พื้นที่
สวนสัตว์อุบลรำชธำนี จะมีควำม
หลำกหลำยของชนิดกล้วยไม้ค่อนข้ำง
น้อย แต่มีกล้วยไม้ชนิดเด่นในพื้นที่ คือ 
เขำแกะ (Rhynchostylis coelestris 
Rchb.f.) (ภำพที่ 1) ซึ่งเป็นชนิดกล้วยไม้
ที่มีควำมสวยงำม และพบปริมำณมำกใน
พื้นที่ โดยพบในทุกเส้นทำงส ำรวจ รวม
ประมำณ 400 ต้น  โดยในเส้นทำงส ำรวจ
หลักทั้ง 3 เส้นทำง พบกล้วยไม้เขำแกะ
เพียงชนิดเดียว ส่วนก้ำงปลำ และ Luisia 
sp. พบในเส้นทำงส ำรวจที่ 4-7 ชนิดละ

เกษตรศำสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประมำณ 20 ต้น  
          กำรเพำะขยำยพันธุ์กล้วยไม้ป่ำที่
ส ำรวจพบในพื้นที่ ได้ท ำกำรเพำะเมล็ด
เขำแกะที่เก็บจำกต้นในพื้นที่ ในสภำพ
ปลอดเช้ือในเดือนเมษำยน 2558 แต่กำร
ขยำยพันธุ์ค่อนข้ำงช้ำ เน่ืองจำกเป็นกำร
เพำะจำกเมล็ดแห้งจำกฝักที่แตกแล้ว 
กำรผสมเกสรจำกต้นที่เกิดดอกซ่ึงเก็บ
ตัวอย่ำงจำกพื้นที่ในเดือนเมษำยน ทุก
ดอกที่ท ำกำรผสมเกสร ไม่ติดฝัก 
เน่ืองจำกในปีน้ีเป็นช่วงเวลำที่อำกำศร้อน
จัด กำรส ำรวจคร้ังที่ 3 ในเดือนมิถุนำยน 
พบต้นที่เกิดดอกในพื้นที่ในช่วงปลำย
เดือนเมษำยน มีกำรติดฝักจ ำนวนน้อย
มำกเช่นกัน  
        กำรส ำรวจในเดือนกันยำยน 2558 
ได้เก็บฝักกล้วยไม้เขำแกะที่ติดฝักในปีน้ี
ซึ่งมีอำยุฝัก ประมำณ 5 เดือน เมล็ดที่
เพำะมีกำรงอกได้ดี ซึ่งจะท ำกำรเพำะ
ขยำยพันธุ์เพื่อให้ได้ต้นที่สมบูรณ์ต่อไป 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.14 กำรเก็บรักษำพันธุ์
กล้วยไม้ว่ำนเพชรหึง  
(Grammatophyllum 

  100,000 100,000   กล้วยไม้หลำยชนิดอยู่ในกำรเสี่ยงต่อกำร
สูญพันธุ์  กำรเก็บรักษำพันธุ์กล้วยไม้  
โดยกำรเก็บไว้ในไนโตเจนเหลว  หรือ 

รศ.ดร.สุมน
ทิพย์ 
บุนนำค  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

specinocum BL.) 
ภำยใต้สภำพเยือกแข็ง 

cryopreservation  เป็นอีกทำงเลือก
หน่ึงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ส ำหรับ
เก็บรักษำพันธุ์กล้วยไม้เป็นระยะ
เวลำนำน  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
คร้ังน้ีคือ ศึกษำหำสูตรอำหำรที่เหมำะสม
ต่อกำรชักน ำเมล็ดกล้วยไม้เพชรหึง 
(Grammatophyllum specinocum 
BL.)  ให้เจริญเป็นโปรโตคอร์ม  และต้น
อ่อน  และศึกษำหำสภำวะที่เหมำะสมใน
กำรเก็บรักษำโปรโตคอร์มของกล้วยไม้  
ด้วยวิธี  encapsulation – 
dehydration ในไนโตรเจนเหลวโดยใช้ 
cryopreservation   สูตรอำหำรที่
เหมำะสมในกำรชักน ำให้เมล็ดกล้วยไม้
เพชรหึง  มีเปอร์เซ็นต์กำรงอกสูงสุด  คือ  
อำหำรสูตร  ½ MS    และกำรเพิ่ม
ปริมำณโปรโตคอร์ม  พบว่ำอำหำรสูตร  
½ MS  ที่เติม  BA 0.5  มก./ล.  สำมำรถ
เพิ่มน้ ำหนักโปรโตคอร์มมำกที่สุด  
ส ำหรับสูตรอำหำรที่เหมำะสมต่อกำรชัก
น ำให้โปรโตคอร์มเกิดต้น  คือ  อำหำร
สูตร   ½ MS  ที่เติม NAA 2 มก./ล.  
ร่วมกับ BA 1 มก./ล.   ในกำรเก็บรักษำ

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โปรโตคอร์ม  ในไนโตเจนเหลว  ต้องท ำ
ในรูปเมล็ดเทียม  โดยกำรเคลือบด้วย
แคลเซียมแอลจีเนต  หลังจำกน้ันดึงน้ ำ
ออกจำกเมล็ดเทียมเป็นเวลำ  8 ช่ัวโมง  
ก่อนน ำไปแช่ไว้ในไนโตรเจนเหลวที่

อุณหภูมิ  - 196 ċ ผลกำรทดลองเป็น
เวลำ 1- 3 สัปดำห์ พบว่ำ  โดย
เปอร์เซ็นต์กำรรอดชีวิตของโปรโตคอร์ม
เมื่อตรวจสอบโดยเทคนิค  TTC  เท่ำกับ 
20,  12 และ 8 เปอร์เซ็นต์ และ
เปอร์เซ็นต์หลังจำกน ำเมล็ดเทียมที่เก็บใน
ไนโตเจนเหลวที่ระยะเวลำต่ำงๆ กลับมำ
เลี้ยงในอำหำรสูตร   ½ MS  ที่เติม NAA 
2 มก./ล.  ร่วมกับ BA 1 มก./ล.   เป็น
เวลำ  1   สัปดำห์ จำกกำรศึกษำพบว่ำ
โปรโตคอร์มมีอัตรำกำรรอดชีวิตเท่ำกับ 
16, 16  และ  12  เปอร์เซ็นต์  
ตำมล ำดับ   

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.15 กำรใช้ประโยชน์จำก
แมลงกินได้และแมลง
ส ำคัญทำงเศรษฐกิจของ
ป่ำชุมชน อ.บ้ำนฝำง และ 
อ.มัญจำคีรี ในโครงกำร 

  125,000 125,000   ได้ด ำเนินกำรเพำะเลี้ยงแมลงกินได้
(จิ้งหรีดทองด ำ และจิ้งหรีดทองแดง) ที่
เป็นตัวแทนของแมลงกินได้ที่ส ำรวจและ
รวบรวมได้จำกพื้นที่ป่ำชุมชน อ ำเภอ
มัญจำคีรีและอ ำเภอบ้ำนฝำง จังหวัด

รศ.ศิวิลัย  
สิริมังครำ
รัตน์  
คณะ
เกษตรศำสต
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อพ.สธ. จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น หลังกำรเพำะเลี้ยงในเชิง
ปริมำณในสภำพเลียนแบบธรรมชำติ 
น ำมำวิเครำะห์คุณค่ำทำงโภชนำกำรด้วย
วิธีที่ดัดแปลงจำก AOAC (1999) พบ
ส่วนประกอบส ำคัญที่วิเครำะห์จำก
จิ้งหรีดทองด ำ ได้แก่ ควำมช้ืน 21.38%  
เถ้ำ 3.11%  โปรตีน 45.25%  ไขมัน 
24.24% และเย่ือใยหยำบ
(คำร์โบไฮเดรต) 7.35%  ในส่วนของ
จิ้งหรีดทองแดง พบมี ควำมช้ืน 1.20%  
เถ้ำ 3.64%  โปรตีน 48.15% ไขมัน 
40.16% และเย่ือใยหยำบ 73.37% 
    เมื่อน ำจิ้งหรีดทองด ำมำแปรรูปเป็น
อำหำรโดยอำศัยภูมิปัญญำท้องถิ่นใน
เบื้องต้นได้อำหำรแปรรูป คือ จิ้งหรีดคั่ว
สมุนไพร ลำบจิ้งหรีด ผัดกะเพรำจิ้งหรีด 
และต ำรับอำหำรประยุกต์จำกภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ได้แก่ จิ้งหรีดสวรรค์ น้ ำพริกนรก
จิ้งหรีด และขนมเบื้องจิ้งหรีด เป็นต้น 
     ในด้ำนกำรประเมินควำมชอบอำหำร
แปรรูปจำกจิ้งหรีดโดยบุคคลทั่วไปที่มี
ควำมช่ืนชอบกำรบริโภคแมลง ใน
เบื้องต้นประเมินจำกบุคคลทั่วไปจ ำนวน 

ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

15 คน พบว่ำ ผู้ประเมินให้ควำมช่ืนชอบ
ในลำบจิ้งหรีดอบกรอบมำกที่สุด โดยมี
คะแนนประเมินเท่ำกับ 438 คะแนน 
รองลงมำคือ จิ้งหรีดนรก, จิ้งหรีดคั่ว
สมุนไพร, จิ้งหรีดสวรรค์ และกะเพรำ
จิ้งหรีด ตำมล ำดับ ส่วนขนมเบื้องจิ้งหรีด
ได้รับควำมชอบจำกผู้ประเมินน้อยที่สุด 
(คะแนนประเมิน 353 คะแนน)   

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.16 กำรศึกษำดัชนีควำม
สมบูรณ์เพศของปลำค้อใน
พื้นในพื้นที่โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรม
รำชกุมำรี พื้นที่เขื่อนจุฬำ
ภรณ ์

  140,000 140,000   จำกกำรประเมินดัชนีควำมสมบูรณ์ของ
ปลำค้อที่ส ำรวจในเดือนมกรำคม/
มีนำคม/กรกฏำคำและกันยำยน พบว่ำ  

1. สำมำรถประเมินค่ำ GSI ของปลำ
ค้อเพศเมีย ได้เพียงปลำค้อ 3 ชนิด 
จ ำนวน 11 ตัว คือ ปลำค้อลำยปล้อง
ใหญ่ (S. schultzi) ปลำค้อ (S. 
mamipurensis) และปลำค้อ 
(Schistura sp.) จ ำนวน 3, 5 และ 3 ตัว 
ตำมล ำดับ 

2. ค่ำ GSI เฉลี่ยของปลำค้อทั้งหมด 
คือ 5.70 + 4.70 (n=11) 

3. ปลำค้อลำยปล้องใหญ่ มีค่ำ GSI 
เฉลี่ย เท่ำกับ 11.05 + 5.12 (เดือน
มีนำคม) โดยมีค่ำ GSI สูงสุดเท่ำกับ 

ผศ.ดร. รัก
พงษ์ เพชร
ค ำ   
คณะ
เกษตรศำสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

14.30 และต่ ำสุดเท่ำกับ 5.15 
4. ปลำค้อ (S. mamipurensis) มีค่ำ 

GSI เฉลี่ย เท่ำกับ 4.26 + 3.26 (เดือน
กรกฎำคม) โดยมีค่ำ GSI สูงสุดเท่ำกับ 
9.11 และต่ ำสุดเท่ำกับ 0.96 

5. ปลำค้อ (Schistura sp.) มีค่ำ GSI 
เฉลี่ย เท่ำกับ 2.74 + 1.33 (เดือน
กรกฎำคม) โดยมีค่ำ GSI สูงสุดเท่ำกับ 
4.27 และต่ ำสุดเท่ำกับ 1.96 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.17 กำรประเมินมูลค่ำ
ทำงเศรษฐศำสตร์ของสวน
สัตว์อุบลรำชธำนี 

  250,000 250,000   กำรศึกษำควำมเต็มใจที่จะจ่ำยเพื่อกำร
อนุรักษ์ของสวนสัตว์อุบลรำชธำนี ซึ่งมี
พื้นที่ต้ังอยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติดง
ฟ้ำห่วนออกมำเป็นตัวเงิน ด้วยเทคนิค
กำรใช้เหตุกำรณ์สมมติ (Contingent 
valuation method: CVM) แบบค ำถำม
ปลำยปิดสองช้ัน (Double Bounded 
Close-Ended) รวมถึงกำรวิเครำะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อควำมเต็มใจที่จะจ่ำยเพื่อ
กำรอนุรักษ์และหำแนวทำงที่เหมำะสมใน
กำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สำมำรถอภิปรำยผล
วิจัยได้ดังน้ี 

1) ควำมเต็มใจที่จะจ่ำยเพื่อกำร

ผศ.จินตนำ  
สมสวัสด์ิ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อนุรักษ์ของสวนสัตว์อุบลรำชธำนี 
 กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรประเมิน
ค่ำเฉพำะกำรอนุรักษ์เพื่อควำมคงอยู่ 
(Existence value) หรือมูลค่ำจำกกำร
ไม่ใช้ (Non-use value) เท่ำนั้น ไม่ได้
ครอบคลุมถึงมูลค่ำอ่ืน ค่ำเฉลี่ยของควำม
เต็มใจที่จะจ่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวน
สัตว์อุบลรำชธำนี มีค่ำเท่ำกับ 161.52 
บำทต่อคนต่อปี และจำกกำรกลุ่ม
ตัวอย่ำงที่มีผู้ตอบว่ำ ไม่เต็มใจจ่ำยทั้งสอง
คร้ัง (nn) เมื่อกลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถ
ก ำหนดรำคำได้เอง มีค่ำเฉลี่ยควำมเต็มใจ
ที่จะจ่ำยเท่ำกับ 171.98 บำทต่อคนต่อปี  
     2) ปัจจัยที่มีผลต่อควำมเต็มใจที่จะ
จ่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนสัตว์
อุบลรำชธำนี 
        ปัจจัยที่มีผลต่อควำมเต็มใจที่จะ
จ่ำยเพื่อกำรอนุรักษ์ของสวนสัตว์
อุบลรำชธำนี ได้แก่ ควำมตระหนักในกำร
อนุรักษ์ เมื่อน ำไปเปรียบเทียบกับกำร
ประเมินมูลค่ำควำมเต็มใจที่จะจ่ำยใน
งำนวิจัยอ่ืนๆ ที่มีลักษณะสินค้ำสำธำรณะ
ใกล้เคียงกัน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

18 มหำวิทยำลัย 
ขอนแก่น 

1.18 รูปแบบกำรสร้ำง
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
แบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี: สวนสัตว์
อุบลรำชธำนี จังหวัด
อุบลรำชธำนี 

  150,000 150,000   โครงกำรมีขอบเขต เพื่อจัดท ำรูปแบบ
กิจกรรมหรือกำรฝึกอบรมที่เหมำะสม ที่
ท ำให้นักเรียนเกิดจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำที่เป็นสมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์โรงเรียนในเขตสวนสัตว์
อุบลรำชธำนี และใกล้เคียง โดยได้
ด ำเนินกำร 
 ได้ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลตำมแผน ดังน้ี
แล้ว 

- ข้อมูลเบื้องต้นสวนสัตว์
อุบลรำชธำนี  จำกเอกสำรที่มีของ
สวนสัตว์ 

- ข้อมูลทรัพยำกรที่ส ำคัญในพื้นที่
สวนสัตว์อุบลรำชธำนี จำก
เอกสำรที่มีของสวนสัตว์ 

- ข้อมูลกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 
จำกกำรสัมภำษณ์ กำร
สังเกตกำรณ์  

- ข้อมูลกิจกรรมเดิมที่สวนสัตว์ฯ 
(สัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
กำรศึกษำ) 

        พบว่ำ ในปัจจบุันสวนสัตว์ได้มี

ผศ.ดร.เพ็ญ
ประภำ  เพ
ชระบูรณิน 
นำงสำวยุ
ภำพร  วอ
แพง 
นำงสำว
ประภำรัตน์  
รักษ์ศุภชนม์ 
ส ำนักงำน
โครงกำรอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โครงกำรน ำนักเรียนเข้ำเรียนรู้ในสวนสัตว์  
จัดท ำโดยฝ่ำยกำรศึกษำ สวนสัตว์
อุบลรำชธำนี โดยสวนสัตว์เป็นแหล่งกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ ที่ให้บริกำรแก่
นักเรียน นักศึกษำ และประชำชนทั่วไป 
เพื่อให้เด็กและเยำวชนมีควำมรู้และ
ปลูกฝังทัศนคติที่ดีในเร่ืองของธรรมชำติ 
สัตวป์่ำและสิ่งแวดล้อม 
กำรด ำเนินงำนขั้นต่อไป 
1. ออกแบบรูปแบบกิจกรรม 2 

รูปแบบ น ำเสนอหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 

2. ออกแบบแบบทดสอบกิจกรรม 
(แบบวัดจิตส ำนึก และแบบสอบถำม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะรูปแบบ
กิจกรรม 

3. ทดลองใช้ โดยจัดกิจกรรมเพื่อ
ทดสอบรูปแบบกำรสร้ำงจิตส ำนึกใน
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม 
ในช่วงเดือนปลำยปี 2558  

4. ประเมินผล และวิเครำะห์ข้อมูล 
เพื่อน ำมำปรับรูปแบบที่เหมำะสม
ต่อไป 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

5. สรุปรูปแบบกิจกรรมที่เหมำะสมที่
ส่งเสริมกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน
สมำชิกสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนใน
พื้นที่เป้ำหมำย 

6. น ำเสนอผลกำรด ำเนินกิจกรรม ต่อ
หน่วยงำนผู้เกี่ยวข้องเพื่อน ำไปใช้
ต่อไป 

  รวม...1...โครงการ   
(18 โครงกำรย่อย) 

18  
2,736,970 2,486,970 

     

19 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุร
นำรี 

1. ประสิทธิภำพของสำร
สกัดหยำบเจตมูลเพลิง
แดงและสำรเสริมฤทธิ์ต่อ
อัตรำกำรตำยของหอยเชอ
ร่ี (Pomacea 
canaliculata 
Lamarck). 

 - 404,000 404,000 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี 
(ผ่ำนเห็นชอบ
โดย วช.) 

 ได้สกัดสำรสกัดหยำบจำกรำก
เจตมูลเพลิงแดงและทดสอบ
ประสิทธิภำพของสำรสกัดหยำบจำกรำ
เจตมูลเพลิงแดงต่ออัตรำกำรตำยของ
หอยเชอร่ี 
“รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ” 

ผศ.
ดร.นฦวรรณ 
เสำวคนธ ์

 

19 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุร
นำรี 

2. กำรอนุรักษ์และ
ขยำยพันธุ์พืชวงศ์ขิงที่หำ
ยำกและที่มีคุณค่ำทำง
เศรษฐกิจ 

 - 306,000 306,000 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี 
(ผ่ำนเห็นชอบ
โดย วช.) 

 ได้ขยำยพันธุ์พืชวงศ์ขิง 2 สกุล 2 ชนิด
ได้แก่ C. singularis Gagnep. (กระเจียว
ขำว) และ Kaemperia marginata 
Carey. (ตูบหมูบ)โดยเพิ่มสูตรอำหำรแข็ง
และอำหำรเหลำวและมีทสัดส่วนฮอร์โมน
หลำยชิด ชักน ำให้เกิดยอดและรำก 

รศ. ดร.หนู
เดือน เมือง
แสน 
 

โครงกำร 
วิจัย 2 ปี  
ปีน่ีเป็นปีที2่ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

“รำยละเอียดดังเอกสำรแนบ” 

  รวม...2...โครงการ 2  710,000 710,000      
20 มหำวิทยำลัย 

มหิดล 
1. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เสริมอำหำรจำกผักและ
ผลไม้พื้นบ้ำน 

  450,000 450,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 
ส ำนักงำน
กรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เสริม
อำหำรจำก
พิลังกำสำ ผัก
โพดและ 
คอแลนเขำ ที่มี
ฤทธิ์ต้ำน
ออกซิเดชันสูง 
 

จำกกำรศึกษำคุณสมบัติของสำรสกัด ใบ
พิลังกำสำ ผักโพด และใบคอแลนเขำ 
เบื่องต้นพบว่ำสำรสกัดแห้งของพืชทั้ง
สำมชนิดมีลักษณะเป็นของแข็งหนืดซึ่ง
ส่งผลถึงควำมสม่ ำเสมอของสำรสกัดใน
กำรเตรียมเป็นผลิตภัณฑ์  เพื่อลดปัญหำ
ดังกล่ำวผู้วิจัยจึงใช้สำรสกัดในรูปสำร
สกัดเข้มข้นที่มีควำมเป็นเน้ือเดียวกัน  
มำกกว่ำสำรสกัดแห้งในกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจำกสำรสกัดใบ
พิลังกำสำ ผักโพดและใบคอแลนเขำ   
ทั้งน้ีจึงต้องเตรียมสำรสกัดของพืชทั้งสำม
ชนิดใหม่ให้อยู่ในรูปสำรสกัดเข้มข้น โดย
วัตถุดิบที่ใช้เป็นเป็นวัตถุดิบจำกแหล่งเดิม 
แต่เก็บในช่วงเวลำที่แตกต่ำงกัน จำก
กำรศึกษำลักษณะทำงพฤกษเคมีโดยใช้
วิธี Thin layer Chromatography 
(TLC) พบว่ำตัวอย่ำงพืชที่เก็บใหม่และ
authentic sample มีลำยพิมพ์ทีเอลซี 
(TLC fingerprint) ที่คล้ำยคลึงกัน จึงน ำ
วัตถุดิบดังกล่ำวมำเตรียมสำรสกัดเพื่อหำ

ดร.ปิยนุช 
โรจน์สง่ำ 
คณะเภสัช
ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
มหิดล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อัตรำส่วนที่เหมำะสมของสำรสกัดใบ
พิลังกำสำ ผักโพด และใบคอแลนเขำ ที่มี
ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันสูงโดยใช้กำร
ออกแบบกำรทดลองแบบส่วนผสม 
(Mixture Design) โดยอัตรำส่วนของสำร
สกัดที่ให้ฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชันสูงเมื่อ
ทดสอบโดยวิธี DPPH และ ABTS คือ
อัตรำส่วนของสำรสกัดใบพิลังกำสำและ
ใบคอแลนเขำ ในสัดส่วน 5 ต่อ 95 

20 มหำวิทยำลัย 
มหิดล 

2. โครงกำรใช้ประโยชน์
จำกฐำนข้อมูลควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพสู่
ชุมชนอย่ำงบูรณำกำร 
กรณีศึกษำ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ  
(ภำยใต้แผนงำน “กำร
วิจัยแบบสหสำขำวิทยำ
เพื่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกร
พันธุกรรมจำกพืชท้องถิ่น 
พื้นที่ศึกษำ: จังหวัด
อ ำนำจเจริญ และจังหวัด

  3,000,00
0 

1,043,09
5 

งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริ
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ     
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี  
2. สร้ำงบุคลำกร
ในโครงกำรวิจัย
มำเป็นนักวิจัย
ท้องถิ่น อ ำนวย

เป็นโครงกำรต่อเน่ือง ด ำเนินกำรในพื้นที่ 
27 ป่ำชุมชนในจังหวัดอ ำนำจเจริญ โดย
ได้ลงพื้นที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ เป็น
ประจ ำทุกเดือน โดยผลกำรด ำเนินงำน  
ในปีงบประมำณ 2558  จะเป็นกำรเสริม
งำนจำกต้นทุนเดิม ในเร่ืองสนับสนุนให้
คนสำมวัย ร่วมกันอนุรักษ์ ป่ำชุมชน ตำม
แนวทำงของโครงกำร อพ.สธ. โดย
ออกแบบกิจกรรมที่เหมำะสม และ
ต่อเน่ือง โดยมีกิจกรรมกำรสนับสนุนงำน
หลักโครงกำร อพ.สธ. มี 4 ระดับ ส ำรวจ
ป่ำ (ระดับชุมชน) ป่ำสัญจร (ระดับ
อ ำเภอ) ประชุมประจ ำปีตุ้มโฮม (ระดับ
จังหวัด) มำสู่ กำรกระตุ้นให้เครือข่ำยป่ำ

ดร.รมณีย์  
ทองดำรำ / 
คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 
มหำวิทยำลัย
มหิดล   

ปรำชญ์ผู้มี
ควำมรู้ใน
ด้ำนต่ำงๆ 
ในพื้นที่
จังหวัด
อ ำนำจเจริญ 
เสียชีวิตไป
หลำยคน 
ต้องรีบ
ด ำเนินกำร
ถอดองค์
ควำมรู้จำก
ปรำชญ์ผู้รู้
เหล่ำนี้เก็บ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำญจนบุรี”) ควำมสะดวกใน
กำรท ำวิจัยของ 
เครือข่ำยมหิดล 
อพ.สธ. 
อ ำนำจเจริญ 
และ
ประสำนงำนกำร
ด ำเนินกิจกรรม
กับโครงกำร 
อพ.สธ.  
3. เพื่อเผยแพร่
และส่งเสริมกำร
อ่ำน-เขียน 
อักษรท้องถิ่น 
และสร้ำงครู
สอนอ่ำน-เขียน 
อักษรท้องถิ่น
ภำค
ตะวันออกเฉียงเ
หนือ รวมถึงกำร
สร้ำงจิตส ำนึกรัก
ท้องถิ่นของคน
ในชุมชน และ

ชุมชน เข้ำพบหำรือกับทำงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขต
รับผิดชอบพื้นที่ป่ำนั้นๆ ในเร่ืองกำรให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ัง
งบประมำณสนับสนุนในเร่ือง กำรส ำรวจ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพประจ ำเดือน 
ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่ำงๆ เป็นอย่ำงดี บรรจุแผน
ที่เครือข่ำยป่ำชุมชนเสนอมำนี้ เข้ำสู่
แผนพัฒนำประจ ำปีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งเป็นไปตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ ส่วนในเร่ืองนโยบำย
ของจังหวัดอ ำนำจเจริญ ในกำรอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จำกพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น ทำงทีมประสำนงำนกลำง ได้เข้ำ
ไปช่วยจังหวัดอ ำนำจเจริญในกำรท ำแผน
แม่บท อพ.สธ-อ ำนำจเจริญ โดยได้มีกำร
ต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน
แผนแม่บท โดยทำงจังหวัดอ ำนำจเจริญ
จะใช้แผนแม่บทฉบับน้ีในกำรร่วมสนอง
พระรำชด ำริ โครงกำร อพ.สธ. ด้วยกำร
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กระบวนกำรพัฒนำควำมรู้ ภูมิปัญญำเดิม

ไว้ ก่อนที่จะ
สูญหำยไป 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ศึกษำค้นหำ
น ำเอำองค์
ควำมรู้ 
วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญำจำกใบ
ลำนมำพัฒนำ
ต่อยอดในด้ำน
ต ำรับยำพื้นบ้ำน 
4. เพื่อศึกษำ
และรวบรวม
ข้อมูลควำมรู้ภูมิ
ปัญญำ
พันธุกรรมพืช
สมุนไพรในป่ำ
ชุมชน อ ำเภอ
พนำ จังหวัด
อ ำนำจเจริญ ที่
สำมำรถน ำมำ
เป็นวัตถุดิบใน
กำรผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์
ส ำหรับ
โรงพยำบำล

มำสู่กำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ เพื่อน ำไปใช้
แสดงในงำนประชุมวิชำกำรและ
นิทรรศกำร โครงกำร อพ.สธ. ต่อไป    
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พนำ เพื่อน ำมำ
เป็นข้อมูล
ส ำหรับกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่
แสดงออกถึง
เอกลักษณ์
และอัตลักษณ์
ของโรงพยำบำล
พนำและป่ำ
ชุมชนภำยใต้
แนวคิด
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 
5. เพื่อประเมิน
ให้ควำมเห็นกำร
ยกระดับ
มำตรฐำนกำร
ผลิตของโรงผลิต
ยำสมุนไพร 
ศูนย์แพทย์แผน
ไทยพนำ ตำม
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

หลักเกณฑ์กำร
ผลิตสำกล และ
ด ำเนินกำร
ทดสอบควำม
ปลอดภัย 
(Toxicity Test)
ผลิตภัณฑใ์น
สัตว์ทดลองของ
ผลิตภัณฑ์ของ
โรงงำน  
6. เพื่อศึกษำ
องค์ควำมรู้
ท้องถิ่นในกำรใช้
ประโยชน์ 
สรรพคุณจำก
เห็ดชนิดต่ำงๆ  
รวมทั้งชนิดเห็ด
ที่มีศักยภำพใน
กำรสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชน 
และถ่ำยทอด
องค์ในกำร
อนุรักษ์และใช้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประโยชน์จำก
เห็ด 
7. เพื่อส่งเสริม
ให้คนในชุมชน
ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ศึกษำ
เรียนรู้ ทักษะใน
กำรส ำรวจ
รวบรวม จัดท ำ
ฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่นของ
ชุมชน และ
ศึกษำ สนับสนุน 
กำรพัฒนำ
ศักยภำพของ
ทรัพยำกร
กำยภำพ 
ชีวภำพ 
ตลอดจนภูมิ
ปัญญำและ
วัฒนธรรม ใน
พื้นที่ของบ้ำนนำ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

คู ต ำบลสร้ำงถ่อ
น้อย  อ ำเภอหัว
ตะพำน จังหวัด
อ ำนำจเจริญ 

20 มหำวิทยำลัย 
มหิดล 

3. โครงกำรส ำรวจ 
รวบรวมพันธ์ุพริก และ
น ำไปใช้ประโยชน์ทำงด้ำน
สมุนไพร อำหำร และไม้
ดอกไม้ประดับ ในพื้นที่
จังหวัดกำญจนบุรี แบบ
ครบวงจร  
(ภำยใต้แผนงำน “กำร
วิจัยแบบสหสำขำวิทยำ
เพื่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกร
พันธุกรรมจำกพืชท้องถิ่น 
พื้นที่ศึกษำ: จังหวัด
อ ำนำจเจริญ และจังหวัด
กำญจนบุรี”) 

  660,000 660,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อส ำรวจ
รวบรวมพันธ์ุ 
และศึกษำ
อนุกรมวิธำน
พริกในจังหวัด
กำญจนบุรี 
2. เพื่อท ำ
ฐำนข้อมูลกำร
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำก
พริก ที่มี
ศักยภำพเป็นไม้
ดอกไม้ประดับ  
อำหำร และ
สมุนไพร 
3. จัดท ำ เก็บ
รักษำ และ
อนุรักษ์ในรูป
เมล็ดพันธุ์ 

เป็นโครงกำรต่อเน่ือง ด ำเนินกำรในพื้นที่ 
13 อ ำเภอใน จังหวัดกำญจนบุรี ได้ท ำ
กำรเพำะปลูกพริกกะเหร่ียงที่เก็บมำจำก
กำรลงพื้นที่เข้ำส ำรวจทั้ง13 อ ำเภอใน
จังหวัดกำญจนบุรีต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555-
2557 ณ มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขต
กำญจนบุรี ขณะน้ีอยู่ในช่วงออกดอกเมื่อ
ได้เมล็ดที่สมบูรณ์จะท ำกำรกำรส่งไปท ำ
กำรวิเครำะห์ในส่วนอ่ืนๆ ต่อไป 
โดยผลกำรเข้ำส ำรวจในพื้นที่ 13 อ ำเภอ
ใน จังหวัดกำญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2555-
2557ได้ท ำกำรสัมภำษณ์เกษตรกรพริก
น ำไปคัดเลือกสำยพันธุ์ที่ดีแค่ 19 สำย
พันธุ์แล้วน ำมำปลูกในแปลงทดสอบ
มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขต กำญจนบุรี 
และบันทึกผลตัวอย่ำงพริกที่ได้เรียบร้อย
มีบำงส่วนที่ขำดผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เน่ืองจำกต้นพริกมีปัญหำขณะเพำะปลูก 
ซึ่งขณะน้ีทำงผู้วิจัยได้ท ำกำรน ำข้อมูล

ดร.จตุรงค์   
จันทร์สี่ทิศ / 
มหำวิทยำลัย
มหิดล วิทยำ
เขต
กำญจนบุรี 

ต้องมีกำร
ปรับแก้ใน
กำรหำ
วิธีกำรดูแล
รักษำพริก
ติดต่อ
ประสำนงำน
ในกำรเข้ำ
พื้นที่ซึ่งปีน้ี
จะเพิ่มแหล่ง
ประกอบกำ
รที่ผลิต
น้ ำพริก พริก
แกงต่ำงๆ
ขำย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

(Germplasm) 
4. เพื่อศึกษำหำ
ปริมำณสำร 
Capsaicin และ 
Carotenoids 
ในพริกสำยพันธุ์
ต่ำงๆ ในจังหวัด 
กำญจนบุรี 
5. ศึกษำองค์
ควำมรู้ท้องถิ่น
ในกำรใช้
ประโยชน์จำก
พันธุ์พริกสำย
พันธุ์ต่ำงๆ ใน
จังหวัด
กำญจนบุรี 
6. พัฒนำ
ช่องทำงในกำร
ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้จำก
ปรำชญ์ชุมชน
และผู้เฒ่ำผู้แก่สู่
รุ่นลูกหลำน ใน

พริกสำยพันธุ์พริกกะเหร่ียงที่เก็บมำ
ทั้งหมดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 ได้
คัดเลือกพริกกะเหร่ียงมำทั้งหมด 42 สำย
พันธุ์ มำเพำะปลูกลงแปลงทดลอง ซึ่ง
ขณะน้ีอยู่ในขั้นออกดอกเมื่อท ำกำรได้
เมล็ดที่ตรงตำมข้อมูลที่ใช้ในกำรวิเครำะห์
ต่ำงๆ จะจัดส่งไปในกำรท ำกำรวิเคำระห์
ในส่วนอ่ืนๆต่อไปแล้วน ำผลมำรำยงำน
เพิ่มเติม 
ท ำกำรจัดฐำนข้อมูลพริกลงใน เซร์ิฟเวอร์ 
อินทรำเนตส่วนกลำงของ อพสธ. 
ส่วนกลำง ที่จังหวัดอ ำนำจเจริญ ซึ่ง
ระบบท ำกำรกรอกข้อมูลพริกที่ท ำกำร
ส ำรวจต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555-2557 พร้อม
แผนที่ในกำรเข้ำพื่นที่ได้ค่อนข้ำง
เรียบร้อย สมบูรณ์  สำมำรถเข้ำเย่ียมชม
ได้ที่ 
http://10.40.101.7/Germplasm/Vie
w/Search_All.aspx?Search=Passpor
t_Data 
กำรวิเครำะห์คุณค่ำทำงโภชนำกำร ได้แก่ 
วิเครำะห์วิตำมินซี คำโรทีนอยด์ และฤทธิ์
ต้ำนอนุมูลอิสระของพริก 17 สำยพันธุ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ชุมชน เพื่อปลูก
จิตส ำนึก
เยำวชนและเอ้ือ
ให้เยำวชนได้
สร้ำงสรรค์
กิจกรรมในกำร
ใช้ประโยชน์
พันธุ์พืช 
7. เพื่อศึกษำ
คุณลักษณะ
ส ำคัญของต้น
พริก ที่มี
ศักยภำพเป็นไม้
ดอกไม้ประดับ 
8. เพื่อศึกษำ
สำรส ำคัญใน
พริก และต ำรับ
อำหำรที่มีพริก
เป็น
ส่วนประกอบ 
9. เพื่อศึกษำ
เปรียบเทียบ
สรรพคุณทำงยำ 

เน่ืองจำก อีก 2 สำยพันธุ์ทดลองปลูกแล้ว
ได้เมล็ดพันธ์จ ำนวนน้อยมำกไม่เพียงพอ
ต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลจึงสำมำรถรำยงำน
ผลเพียง 17 สำยพันธุ์ 
กำรวิเครำะห์สำรส ำคัญในพริก 
(capsaicin)  ได้น ำเมล็ดพันธุ์ปลูกแล้ว
เก็บข้อมูลท ำกำร ส่งข้อมูลไป11สำยพันธุ์
ส่งให้สถำนกำรแพทย์แผนไทยท ำกำร
วิเครำะห์สำรส ำคัญในพริก (capsaicin) 
งำนที่รับผิดชอบหน่วยผลิตยำและ
ผลิตภัณฑ์ จำกสมุนไพรอำยุรเวทศิริรำช 
สถำนกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ได้
ด ำเนินกำรกำรหำปริมำณควำมเข้มข้น
ของCapsaicin ด้วยกระบวนกำรTLCซ่ึง
ได้ข้อมูลมำเรียบร้อยและอยู่ในขั้นกำร
แปรรูปผลิตภัณฑ์เป็น เจลพริก ต่อไป 
กำรศึกษำศึกษำลักษณะสัณฐำน 
เอกลักษณ์ระดับเซลล์และโมเลกุลของ
พริก 19 พันธุ์ ของพริกที่ส่งไปซึ่งได้น ำผล
กำรวิเครำะห์ต่ำงๆมำรำยงำนผลสมบูรณ์ 
ขณะน้ีรอกำรวิเคำระห์ผลพริกกะเหร่ียงที่
ปลูกในแปลงทดลองส่งให้วิเครำะห์ต่อไป 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ของพริกสำย
พันธุ์ต่ำงๆ 
10. เพื่อจัดท ำ
พื้นที่ปลูกรักษำ
พันธุกรรมพืช
พริก ของจังหวัด
กำญจนบุรี ใน
แปลงทดลองที่
วิทยำเขต
กำญจนบุรี 
11. ศึกษำหำ
พันธุ์พริกที่มี
ศักยภำพในกำร
สร้ำงรำยได้ 
ให้กับชุมชน โดย
ค ำนึงถึงสภำพ
ภูมิสังคม12. 
เพื่อเป็นกำร
ประสำนควำม
ร่วมมือของ
ภำครัฐในส่วน
ขององค์ควำมรู้
ทำงด้ำนกำรวิจัย
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โดยนอกจำกจะ
ได้ประโยชน์จำก
ผลกำรวิจัย แล้ว
ยังได้น ำองค์
ควำมรู้มำ
ประยุกต์ใช้กับ
ชุมชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

20 มหำวิทยำลัย 
มหิดล 

4. กำรประเมินควำม
หลำกหลำยของจุลินทรีย์
ในเขำวังเขมร จังหวัด
กำญจนบุรี 
(ภำยใต้แผนงำน “กำร
วิจัยแบบสหสำขำวิทยำ
เพื่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกร
พันธุกรรมจำกพืชท้องถิ่น 
พื้นที่ศึกษำ: จังหวัด
อ ำนำจเจริญ และจังหวัด
กำญจนบุรี”) 

  120,000 13,450 งบประมำณ
แผ่นดิน 

กำรวิจัยน้ีเน้น
กำรค้นหำยีน
16S rRNA จำก
จุลชีพ ในกลุ่ม 
Bacteria และ 
Archaea ในเขำ
วังเขมร เพื่อ
ศึกษำดูว่ำมีจุล
ชีพใดบ้ำง ซึ่งใน
งำนวิจัยน้ี จะ
อำศัยเทคนิค
ทำง 
metagenomic
s ในกำรแยกยีน 
16S rRNA 

ในช่วงที่ผ่ำนมำได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน
พื้นที่เขำวังเขมร จังหวัดกำญจนบุรี 
จ ำนวน 2คร้ัง เก็บตัวอย่ำงดิน โดยเก็บลึก
ลงไปในพื้นดินประมำณ 10 ถึง 20 
เซนติเมตร 
ได้ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงดินที่เขำวังเขมร
จำกถ้ ำทุ่งสอง (21/7/55) และถ้ ำล ำไยป่ำ 
(19/4/56) ซึ่งเป็นถ้ ำที่อยู่อำศัยของ
ค้ำงคำวคุณกิตติ และได้ท ำกำร extract 
and purified DNA จำกดิน (ถ้ ำทุ่งสอง) 
หลังจำกน้ันก็ได้มีกำรเพิ่มปริมำณ 16S 
ribosomal DNA โดยวิธี PCR และโคลน
ยีนน้ีเข้ำไปใน E. coli vector จำกน้ันก็
ได้ท ำ RFLP analysis จำกโคลนต่ำงๆ 
เพื่อหำชนิดของแบคทีเรีย  และได้มีกำร

ผศ.ดร.กุศล 
ภูธนกิจ / 
สถำบัน
ชีววิทยำ
ศำสตร์
โมเลกุล 
มหำวิทยำลัย
มหิดล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

วิเครำะห์ล ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S 
rDNA และได้สร้ำง phylogenetic tree 
พบว่ำทุกโคลนเหมือนกับแบคทีเรียที่ไม่
สำมำรถเพำะเลี้ยงได้ (uncultured 
bacteria) 
ได้ท ำกำรประเมินควำมหลำกหลำยของ
แบคทีเรียที่ออกซิไดซ์แอมโมเนีย (AOB)  
พบว่ำมำกกว่ำ 50% ของโคลน 
(10/18)ใกล้เคียงกับ ยีน hao ของ 
uncultured bacterium clone 
ISA01359 ตำมมำด้วย hao ของ 
Nitrosospira briensis (16.67%, 3/18) 
Nitrosospira multiformis (11.11%, 
2/18) uncultured Nitrosospira sp. 
clone ISA01333 (11.11%, 2/18) และ 
Nitrosomonas europaea (5.56%, 
1/18) นอกจำกน้ีก็ได้มีกำรโคลนยีน hao 
โดยใช้วิธี genome walking 
technique 
จำก partial sequence ของ hao gene 
ที่ได้น้ัน คณะวิจัยสำมำรถค้นหำยีน hao 
ที่สมบูรณ์ได้จำก environmental DNA 
ของถ้ ำทุ่งสอง และจะพยำยำมที่จะท ำให้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ยีนน้ีแสดงออกใน E. coli ต่อไป 
นอกจำกน้ียังได้มีกำรเก็บตัวอย่ำงดิน
เพิ่มเติมจำกถ้ ำวังพระ ถ้ ำมะนำวผี 
(28/9/57) และถ้ ำล ำไยป่ำคร้ังที่๒ 
(11/3/58) และได้มีกำรเร่ิมกำรสกัด 
environmental DNA จำกถ้ ำทั้งสำม 

20 มหำวิทยำลัย 
มหิดล 

5. โครงกำร ควำมหลำก
ชนิด ควำมหลำกหลำย
ทำงพันธุกรรม นิเวศวิทยำ 
และโรคติดเช้ือในสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนำดเล็ก 
บริเวณพื้นที่โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี เขำวังเขมร 
จังหวัดกำญจนบุรี  
(ภำยใต้แผนงำน “กำร
วิจัยแบบสหสำขำวิทยำ
เพื่อกำรถ่ำยทอดควำมรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำกทรัพยำกร

  480,000 341,542.
30 

งบประมำณ
แผ่นดิน 

1) เพื่อทรำบ
ควำม
หลำกหลำยชนิด
ของสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมขนำด
เล็ก โดยเฉพำะ
อย่ำงย่ิงค้ำงคำว
คุณกิตติ สัตว์
ใกล้สูญพันธุ์
อย่ำงย่ิง และหนู
ถ้ ำ สัตว์ประจ ำ
ถิ่นและสัตว์ที่มี
แนวโน้มใกล้สูญ
พันธุ์ของไทย 
2) เพื่อวิเครำะห์
จ ำนวน
ประชำกร และ

ในช่วงที่ผ่ำนมำ ได้ลงพื้นที่ส ำรวจเพื่อเก็บ
ตัวอย่ำงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนำดเล็ก
และสัตว์ป่ำ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงค้ำงคำว 
และให้บริกำรด้ำนสุขภำพสัตว์และ
แนะน ำกำรเลี้ยงสัตว์ กำรป้องกันโรค
ให้แก่เกษตรกรรอบพื้นที่โครงกำร 
จ ำนวน 2 คร้ัง 
โดยมีผลกำรด ำเนินงำนดังน้ี 
1. กำรส ำรวจสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนำด
เล็กในพื้นที่โครงกำ 
2. เก็บตัวอย่ำงเพื่อวิเครำะห์ทำง
พันธุกรรมและตรวจวิเครำะห์หำเช้ือ
โรคติดต่อในสัตว์ป่ำ  
3. ท ำกำรส ำรวจสภำพและกำรเลี้ยงสัตว์
ในพื้นที่โครงกำร  
4. ออกให้บริกำรด้ำนกำรฉีดวัคซีนแก่
สัตว์เลี้ยงในชุมชนพื้นที่โครงกำรอย่ำง

รศ.ดร.กนก
พร  ไตร
วิทยำกร / 
สถำบัน
ชีววิทยำ
ศำสตร์
โมเลกุล 
มหำวิทยำลัย
มหิดล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุกรรมจำกพืชท้องถิ่น 
พื้นที่ศึกษำ: จังหวัด
อ ำนำจเจริญ และจังหวัด
กำญจนบุรี”) 

นิเวศวิทยำถิ่นที่
อยู่อำศัยของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมที่มี
ควำมส ำคัญต่อ
กำรอนุรักษ์ 
โดยเฉพำะอย่ำง
ย่ิง ค้ำงคำวคุณ
กิตติ 
3) เพื่อจัดท ำ
ฐำนข้อมูลของ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
นมในพื้นที่
ศึกษำ 
4) เพื่อพัฒนำ
เคร่ืองหมำย
พันธุกรรมไมโค
รแซทเทลไลท์ที่
จ ำเพำะต่อ
ค้ำงคำวคุณกิตติ 
และหนูถ้ ำสัตว์
ประจ ำถิ่นของ
ไทยที่ส ำรวจพบ 

ต่อเน่ือง    
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เพื่อน ำมำใช้ใน
กำรศึกษำควำม
หลำยหลำยทำง
พันธุกรรมของ
สัตว์ชนิดน้ัน 
5) เพื่อศึกษำหำ
ล ำดับเบสของ 
cytochrome b 
gene ใน 
mitochondrial 
DNA ของสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม
ขนำดเล็ก
โดยเฉพำะใน
วงศ์สัตว์ฟันแทะ 
6) เพื่อศึกษำ
ทำงด้ำน
พันธุกรรมของ
เช้ือที่ส ำรวจพบ
ทั้งในสัตว์ป่ำ
และสัตว์เลี้ยง
บริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงกำร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี เขำวัง
เขมร จังหวัด
กำญจนบุรี 
7) เพื่อกำร
ส ำรวจและกำร
เฝ้ำระวังโรคติด
เช้ือที่สำมำรถน ำ
โดยสัตว์ป่ำ
โดยเฉพำะสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม 

20 มหำวิทยำลัย 
มหิดล 

6. กำรศึกษำเอกลักษณ
ระดับโมเลกุลของพืช
สมุนไพร พื้นที่ศึกษำ
จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
(ภำยใต้แผนงำน “กำร
ถ่ำยทอดองคควำมรู้อย่ำง

  883,080 570,587.
20 

ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริ
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 

1. ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงใบอ่อนของพืช
สมุนไพรจ ำนวน 5 ชนิด ได้แก่ 

1. หัวอีโอก หัวอีอุ๊ก หญ้ำขี้อ้น 
(Decaschistia intermedia Craib) 
วงศ์: MALVACEAE 
2. เพี้ยฟำน เขี้ยวฟำน เพลี้ยฟำน แค้ว

อำจำรย์ ดร.
กมลชนก  
รักเสรี/
โครงกำร
จัดต้ังวิทยำ
เขต

อยู่ภายใต้
แผนงาน 
“กำร
ถ่ำยทอด
องคควำมรู้
อย่ำงครบ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ครบวงจรในกำรศึกษำ
และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ย่ังยืนในพื้นที่ศึกษำจังหวัด
อ ำนำจเจริญ”) 

สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนำ
โมเลกุล
เคร่ืองหมำยไม
โครแซทเทลไลท
ที่จ ำเพำะต่อพืช
สมุนไพรในทอง
ถิ่นจังหวัด
อ ำนำจเจริญ 
3. เพื่อศึกษำ
เอกลักษณ์ระดับ
โมเลกุลโดยใช
เทคนิคลำยพิมพ์
ดีเอ็นเอของพืช
สมุนไพรใน
จังหวัด
อ ำนำจเจริญ 
4. เพื่อศึกษำ
ควำม
หลำกหลำยทำง

ฟำน (Chionanthus velutinus 
(Kerr) P.S.Green) วงศ์: OLEACEAE 
3. หญ้ำแส้ม้ำห้อ หญ้ำแส้ม้ำฮ้อ หญ้ำ
แส้ม้ำฮ่อ (Dapsilanthus disjunctus 
(Mast.) B.G. Briggs & L.A.S. 
Johnson) วงศ์: RESTIONACEAE 
4. โลดทะนง นำงแช่ง นำงแส่ง 
(Trigonostemon reidioides (Kurz) 
Craib) วงศ์: EUPHORBIACEAE 
5. เกียงปืน หญ้ำหนูต้น (Dianella 
ensifolia (L.) DC.) วงศ์: 
XANTHORRHOEACEAE 

ในบริเวณพื้นที่ศึกษำจังหวัดอ ำนำจเจริญ 
โดยในกำรส ำรวจเก็บตัวอย่ำงบันทึก
ลักษณะสภำพทำงนิเวศวิทยำของพื้นที่
ของพืชสมุนไพรดังกล่ำว และได้ท ำกำร
จดบันทึกต ำแหน่งพิกัดทำงด้ำน
ภูมิศำสตร์ด้วยเคร่ือง GPS  
2. ท ำตัวอย่ำงพรรณไม้แห้ง (Herbarium 
specimen) ของพืชสมุนไพรทั้ง 5 ชนิด 
โดยตัวอย่ำงพรรณไม้แห้งได้ประสำนงำน
กับหัวหน้ำแผนงำนวิจัยส่งไปเก็บไว้ที่
พิพิธภัณฑ์พืช สวนหลวง ร.9 

อ ำนำจเจริญ 
มหำวิทยำ 
ลัยมหิดล 

วงจรใน
กำรศึกษำ
และอนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชเพื่อกำร
ใช้ประโยชน์
อย่ำงย่ังยืน
ในพื้นที่
ศึกษำ
จังหวัด
อ ำนำจเจริญ
” 
- อยู่ในแผน
แม่บท ฉบับ
แก้ไข
หลังจำกกำร
พิจำรณำ
แผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี 
2558 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธกุรรมของ
พืชสมุนไพรใน
จังหวัด
อ ำนำจเจริญ 
5. เพื่อศึกษำ
ควำมเป็นไปได้
และ
ประสิทธิภำพ
ของกำร
ประยุกต์ใช้
เคร่ืองหมำย
โมเลกุลไมโคร 
แซทเทลไลทท์ี่
พัฒนำขึ้นในกำร
ตรวจสอบชนิด
และควำม
ถูกต้องของพืช
สมุนไพรที่
น ำมำใช้ในกำร
ผลิตยำสมุนไพร 

กรุงเทพมหำนคร  
3. ด ำเนินกำรสร้ำง microsatellite 
enriched library โดยพืชสมุนไพรที่ได้
ด ำเนินกำรสร้ำง library เรียบร้อยแล้ว 
ได้แก่ เพี้ยฟำน ส ำหรับ หญ้ำแส้ม้ำห้อ 
โลดทะนง และ เกียงปืน อยู่ในขั้นตอน
ของกำรท ำ library และ หัวอีโอก อยู่ใน
ขั้นตอนของกำรสกัดดีเอ็นเอ  
4. ด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์พันธุกรรม
โดยใช้เคร่ืองหมำยโมเลกุลรหัสแท่งสำร
พันธุกรรม (DNA barcode) โดยได้
ผลผลิต PCR จำก เพี้ยฟำน หญ้ำแส้ม้ำ
ห้อ โลดทะนง และเกียงปืน และอยู่ใน
ระหว่ำงกำรวิเครำะห์ล ำดับเบส DNA 
barcode ชองพืชสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด 
ส ำหรับหัวอีโอกน้ันอยู่ในขั้นตอนของกำร
สกัดดีเอ็นเอ 

  รวม...6...โครงการ 6  5,593,080 3,078,675      
21 มหำวิทยำลัย 

สงขลำนครินทร์ 
1. อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำก

  1,000,000 1,000,000   ส ำหรับผลกำรทดลองในปีที่ 1-4 เมื่อน ำ
สำรสกัดพืชสมุนไพรทั้ง 80 ตัวอย่ำง มำ 

ดร.สุกัญญำ      
เดชอดิชัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พระรำชด ำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (ชุด
โครงกำร) 

ทดสอบฤทธิ์ต้ำนเช้ือจุลินทรีย์เบื้องต้น 
โดยวิธี Agar disc diffusion method 
พบว่ำสำรสกัดจำกพืชที่มี ฤทธิ์ต้ำนเช้ือ
แบคทีเรีย (เลือกเฉพำะตัวอย่ำง ที่มี 
clear zone ต้ังแต่ 10 mm ขึ้นไป) S. 
aureus, S. epidermidis, P. acnes 
และ P. aeruginosa มีทั้งหมด 19, 24, 
17 และ 1 ชนิด ตำมล ำดับ ส่วน E. coli 
ไม่พบสำรสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับย้ังได้ 
พบสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้ำนเช้ือยีสต์ C. 
albicans 2 ชนิด และไม่พบ สำรสกัด
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ยับย้ังเช้ือรำ T. 
rubrum, T. mentagrophytes และ 
Microsporum gypseum จำกผลกำร
ทดลองที่ได้ทั้งหมด พบว่ำพืชที่น่ำสนใจ
คือ ตันหยง (Caesalpinia coriaria) 
เน่ืองจำกทั้งผลและ ใบมีฤทธิ์ต้ำน
เช้ือจุลินทรีย์ได้หลำยชนิด 

21 มหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์ 

2. กำรศึกษำพฤกษเคมี
และฤทธิ์ลดน้ ำตำลใน
เลือดของใยตำลสุก 
(Bprassus  flabellifer  
Linn.) ภำยใต้โครงกำร

  250,000 250,000   ส ำหรับกำรแยกสำรบริสุทธิ์จำกสำรสกัด
ใยตำลสุก โดยใช้วิธีกำรทำง 
chromatography ต่ำงๆ เช่น classical 
column chromatography (silica gel, 
sephadex LH-20), thin layer 

ดร.สุกัญญำ      
เดชอดิชัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ  
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี 

chromatography (TLC) และ 
preparative thin layer 
chromatography (PTLC) แล้วจึงน ำ
สำรที่แยกได้ มำหำสูตรโครงสร้ำงทำงเคมี
ด้วยเทคนิคทำง spectroscopy เช่น 
NMR, MS, UV และ IR เป็นต้น สำมำรถ 
แยกองค์ประกอบทำงเคมีของสำรได้ 4 
ชนิด ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิสูจน์เอกลักษณ์
ของสำรบริสุทธิ์ที่แยกได้ ด้วยเทคนิค
ต่ำงๆ ดังที่กล่ำวมำข้ำงต้น และคำดว่ำจะ
ทรำบโครงสร้ำงสำรในล ำดับถัดไป 

21 มหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์ 

3. กำรศึกษำควำม
หลำกหลำยทำงพันธุกรรม
และคัดเลือกพันธุ์ทุเรียน
พื้นบ้ำนในเขตภำคใต้ของ
ประเทศไทย 

  250,000 250,000 งบประมำณ
แผ่นดินโครง 
กำร อพ.สธ. 

เพื่อน ำควำมรู้
จำกกำร
ศึกษำวิจัยพืช
พรรณและควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ 
กำรศึกษำ
ทรัพยำกร
กำยภำพ กำร
ส ำรวจและ
บันทึก
วัฒนธรรมและ

จำกรำยงำนควำมก้ำวหน้ำในฉบับที่ผ่ำน
มำ ซึ่งทำงโครงกำรได้เก็บตัวอย่ำงทุเรียน
เพิ่มเติมใน 8 พื้นที่ของภำคใต้ โดยได้เก็บ
ข้อมูลในส่วนของลักษณะทำงสัณฐำน
วิทยำ และได้ส่งรำยละเอียดไปแล้วนั้น 
ในคร้ังน้ีได้มีกำรจัดกลุ่มของทุเรียนพื้น
โดยใช้ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ ได้แก่ 
รูปร่ำงผล ลักษณะหนำม และสีของเน้ือ
ผล ซึ่งสำมำรถแบ่งกลุ่มดังน้ี 
1.1 รูปร่ำงผล 
กลุ่มที่มีรูปร่ำงผลทรงกลม  
กลุ่มที่มีรูปร่ำงผลกลมรี  

รศ. ดร.  
จรัสศรี  
นวลศรี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ภูมิปัญญำของ
ประเทศไทย 
เพื่อสร้ำงฐำน
องค์ควำมรู้ทำง
วิทยำกำร ที่จะ
น ำไปสู่กำร
อนุรักษ์ และ
พัฒนำ อย่ำง
ย่ังยืน สู่
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลุ่มที่มีรูปร่ำงผลกลมแป้น  
กลุ่มที่มีรูปร่ำงผลรูปรี  
กลุ่มที่มีรูปร่ำงผลรูปขอบขนำน  
กลุ่มที่มีรูปร่ำงผลทรงกระบอก  
กลุ่มที่มีรูปร่ำงผลรูปไข่ 
กลุ่มที่มีรูปร่ำงผลรูปไข่กลับ 
1.2 ลักษณะหนำม 
กลุ่มที่มีหนำมโค้งงอ  
กลุ่มที่มีหนำมเว้ำ  
กลุม่ที่มีหนำมนูน  
กลุ่มที่มีหนำมแหลมตรง  
กลุ่มที่มีหนำมนูนปลำยแหลม  
กลุ่มที่มีหนำมเว้ำปลำยแหลม 
1.3 สีเน้ือ 
กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลืองส้ม  
กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลืองเข้ม  
กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลืองนวล  
กลุ่มที่มีเน้ือสีเหลืองอ่อน  
กลุ่มที่มีเน้ือสีซีด 

21 มหำวิทยำลัย 
สงขลำนครินทร์ 

4. กำรศึกษำทำงพฤกษ
เคมีของสมุนไพรที่มีฤทธิ์
ต้ำนควำมชรำของพืชใน
วงศ์ Sapindaceae, 

  250,000 250,000 งบประมำณ
แผ่นดินโครง 
กำร อพ.สธ. 

เพื่อศึกษำองค์
ประ 
กอบของ
สมุนไพรใน 

จำกผลกำรศึกษำทำงพฤกษเคมี ของ
เปลือกต้นสะเดำเทียม พบว่ำสำมำรถ
สกัดสำรได้ 3 ชนิดคือ compound A, 
compound B และ compound C 

ผศ.ดร. 
จินดำพร 
ภูริพัฒนำ
วงษ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

Vitaceae และ 
Meliaceae 

วงศ์ 
Sapindaceae, 
Vitaceae และ 
Meliaceae ที่มี
ฤทธิ์ในกำรต้ำน
ควำมชรำ 
โดยศึกษำฤทธิ์
ต้ำนเอนไซม์อะ
เซติล 
โคลีนเอสเตอ
เรส เป็นกำรใช้
ประโยชน์ 
จำกพันธุกรรม
พืชสมุนไพรใน
ภำคใต้ 

และเมื่อน ำตัวอย่ำงสำรสกัดเปลือกต้น
สะเดำเทียมที่เตรียมใหม่ fractions และ
สำรบริสุทธิ์ที่แยกได้ 3 ชนิดจำกช้ัน n-
hexane ไปท ำกำรทดสอบฤทธิ์ต้ำน
เอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส พบว่ำ
ตัวอย่ำงสำรสกัดเปลือกต้นสะเดำเทียมที่
เตรียมใหม่ และสำรสกัดที่เหลือจำกกำร
สกัดด้วย n-hexane มีฤทธิ์ต้ำน
เอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส มำกกว่ำ 
50% ส ำหรับ fractions ที่ได้จำกกำรท ำ 
column chromatography และสำร
บริสุทธิ์ทั้งสำมตัวที่แยกได้จำกช้ัน n-
hexane ไม่มีฤทธิ์ต้ำนเอนไซม์อะซิติล
โคลีนเอสเตอเรส ดังน้ันสรุปได้ว่ำสำร
สกัดในช้ัน n-hexane ของสำรสกัด
เปลือกต้นสะเดำเทียมไม่มีฤทธิ์ต้ำน
เอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรส ซึ่งผู้วิจัย
จะได้ด ำเนินกำรแยกสำรที่เป็น
องค์ประกอบในช้ันของสำรสกัดที่เหลือ
จำกกำรสกัดด้วย n-hexane ต่อไป   
(เหตุที่เลือกศึกษำทำงพฤกษเคมีของสำร
สกัดช้ัน n-hexane ก่อน เน่ืองจำกขณะ
ท ำกำร partition สำรสกัดจนได้สำรสกัด
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ทั้งสองส่วนน้ัน ไม่ได้ด ำเนินกำรทดสอบ
ฤทธิ์ต้ำนควำมชรำ (AChE-inhibition) 
เน่ืองจำกเอนไซม์ที่ใช้ในกำรทดสอบอยู่ใน
ระหว่ำงกำรสั่งซื้อ และรอกำรจัดส่งจำก
บริษัทผู้จ ำหน่ำย และเพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรวิจัยเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง 
ผู้วิจัยจึงได้ท ำกำรศึกษำทำงพฤกษเคมี
ของสำรสกัดช้ัน n-hexane ไปก่อน โดย
คำดว่ำในส่วนของสำรสกัดช้ัน n-hexane 
น่ำจะมีฤทธิ์ในกำรต้ำนควำมชรำ
เช่นเดียวกัน) 

  รวม...4...โครงการ 4  1,750,000 1,750,000      

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

1. กำรพัฒนำคุณค่ำควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของจุลสำหร่ำยในแถบ
ชำยฝั่งทะเลภำค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย (สนองพระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม

  - - - 1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2. เพื่อพัฒนำ

     กำรศึกษำคร้ังน้ีได้ส ำรวจจุลสำหร่ำย
ในพื้นที่ภำคตะวันออก ของจังหวัดชลบุรี
พบสำหร่ำยที่สำมำรถแยกได้ 7 ชนิด 
ได้แก่ Spirulinar sp., Cheatoceros 
sp., Amphora sp.,  Bellerochea sp., 
Lithodesmium sp., Nitzschia sp. 
และ Melosira sp. และท ำกำรเก็บ
ข้อมูลและวิเครำะห์ด้วยเทคนิค FTIR 
microspectroscopy ของสำหร่ำย
ทั้งหมด 7 สำยพันธุ์ และน ำสำรสกัดจุล
สำหร่ำยที่แยกได้จำกชำยฝั่งทะเลภำค

ดร.ศศิ
ภำวรรณ  มำ

ชะนำ/  
คณะเภสัช

ศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
บูรพำและ
คณะวิจัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

รำชกุมำรี) คุณค่ำควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของจุล
สำหร่ำย 
3. เพื่อศึกษำจุล
สำหร่ำยทะเลที่
มีศักยภำพต้ำน
ฤทธิ์กำรกลำย
พันธุ,์ ฤทธิ์ต้ำน
อนุมูลอิสระ, 
ฤทธิ์ควำมเป็น
พิษต่อเซลล์ไลน์
ปกติและมะเร็ง
ของจุลสำหร่ำย
ในแถบชำยฝั่ง
ทะเลภำค
ตะวันออกของ
ประเทศไทย 

ตะวันออกของจังหวัดชลบุรี 3 ชนิด คือ 
Amphora sp., Cheatoceros sp. และ 
Spirulina sp. มำศึกษำฤทธิ์ทำงชีวภำพ
เบื้องต้นในระดับหลอดทดลอง พบว่ำ 
สำรสกัดจำกจุลสำหร่ำยทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์
ต้ำนอนุมูลอิสระในระดับปำนกลำงและมี
สำรฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบ และสำร
สกัดทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ยับย้ังกำรเจริญของ
เซลล์มะเร็งเต้ำนม MDA-MB-231  และ
เซลล์มะเร็งตับ HepG2 ในระดับปำน
กลำง โดย Cheataceros sp. มีฤทธิ์ดี
ที่สุด ส ำหรับกำรศึกษำฤทธิ์ก่อกลำยพันธุ์
และต้ำนกำรกลำยพันธุ์ และฤทธิ์ต้ำนกำร
เจริญของเซลล์มะเร็งชนิดอ่ืนๆ ก ำลังอยู่
ในระหว่ำงด ำเนินกำรวิจัย 

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

1.1 กำรประยุกต์ใช้
เทคนิค Synchrotron 
FTIR-
microspectroscopy 
เพื่อหำสำรชีวโมเลกุลที่

  1,642,48
0  

1,642,48
0 

เงินอุดหนุนจำก
รัฐบำล 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 
(อพ.สธ.) 

เพื่อพัฒนำ
คุณค่ำควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของจุล
สำหร่ำย โดย

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการใหม่  
     ในกำรศึกษำคร้ังน้ีได้ส ำรวจจุล
สำหร่ำยในพื้นที่ภำคตะวันออก ของ
จังหวัดชลบุรีพบสำหร่ำยที่สำมำรถแยก
ได้ 7 ชนิด ได้แก่ Spirulinar sp., 

ดร.ศศิ
ภำวรรณ  มำ
ชะนำ/  
คณะเภสัช
ศำสตร์ 

-อยู่ใน
ระหว่ำงกำร
ขยำยเวลำ
กำรท ำ
โครงกำรวิจั
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แตกต่ำงกันของสำหร่ำย
พันธุ์จุลสำหร่ำยแต่ละชนิด
ในแถบชำยฝั่งทะเลภำค
ตะวันออกของประเทศ
ไทย 

ประจ ำปี
งบประมำณ 
2558. 

กำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลระบุ
องค์ประกอบ
ของสำรชีว
โมเลกุลที่พบใน
จุลสำหร่ำยด้วย
กำรประยุกต์ใช้
เทคนิค 
Synchrotron 
FTIR 
microspectros
copy ที่
สอดคล้องกับ
ลำยพิมพ์ดีเอ็น
เอของสำหร่ำย
แต่ละชนิดและ
คุณค่ำด้ำน
โภชนำกำร 
ตลอดจนสำร
ด้ำนเภสัชวิทยำ
และสำรที่มีฤทธิ์
ทำงชีวภำพต่ำง 
ๆ ของจุล

Cheatoceros sp., Amphora sp.,  
Bellerochea sp., Lithodesmium 
sp., Nitzschia sp. และ Melosira sp. 
และท ำกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ด้วย
เทคนิค FTIR microspectroscopy ของ
สำหร่ำยทั้งหมด 7 สำยพันธุ์ และก ำลัง
ด ำเนินกำรเลี้ยงเพื่อเพิ่มปริมำณ สกัด 
และหำองค์ประกอบทำงชีวโมเลกุลและ
สำรเคมีในจุลสำหร่ำยดังกล่ำว และแยก
สกัดดีเอ็นเอของจุลสำหร่ำย 

มหำวิทยำลัย
บูรพำและ
คณะวิจัย 

ย 
(ได้ท ำกำร
ขอขยำย
เวลำท ำกำร
วิจัยเพิ่มถึง
วันที่ 30 
มีนำคม 
2559) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สำหร่ำยในแถบ
ชำยฝั่งทะเลภำค
ตะวันออกของ
จังหวัดชลบุรี 

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

1.2 กำรทดสอบฤทธิ์ทำง
ชีวภำพของสำรสกัดที่ได้
จำกจุลสำหร่ำย (สนอง
พระรำชด ำริในโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี) 

  935,000 935,000 งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล) ประจ ำปี
งบประมำณ 
๒๕๕๘ 

เพื่อศึกษำจุล
สำหร่ำยทะเลที่
มีศักยภำพต้ำน
ฤทธิ์กำรกลำย
พันธุ,์ ฤทธิ์ต้ำน
อนุมูลอิสระ, 
ฤทธิ์ควำมเป็น
พิษต่อเซลล์ไลน์
ปกติและมะเร็ง
ของจุลสำหร่ำย
ในแถบชำยฝั่ง
ทะเลภำค
ตะวันออกของ
ประเทศไทย 

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการใหม่  
     ในกำรศึกษำคร้ังน้ีได้น ำสำรสกัดจุล
สำหร่ำยที่แยกได้จำกชำยฝั่งทะเลภำค
ตะวันออกของจังหวัดชลบุรี 3 ชนิด คือ 
Amphora sp., Cheatoceros sp. และ 
Spirulina sp. มำศึกษำฤทธิ์ทำงชีวภำพ
เบื้องต้นในระดับหลอดทดลอง พบว่ำ 
สำรสกัดจำกจุลสำหร่ำยทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์
ต้ำนอนุมูลอิสระในระดับปำนกลำงและมี
สำรฟีนอลิกเป็นองค์ประกอบ และสำร
สกัดทั้ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ยับย้ังกำรเจริญของ
เซลล์มะเร็งเต้ำนม MDA-MB-231  และ
เซลล์มะเร็งตับ HepG2 ในระดับปำน
กลำง โดย Cheataceros sp. มีฤทธิ์ดี
ที่สุด ส ำหรับกำรศึกษำฤทธิ์ก่อกลำยพันธุ์
และต้ำนกำรกลำยพันธุ์ และฤทธิ์ต้ำนกำร
เจริญของเซลล์มะเร็งชนิดอ่ืนๆ ก ำลังอยู่
ในระหว่ำงด ำเนินกำรวิจัย 
 

ดร. นิรำมัย 
ฝำงกระโทก/
คณะ
เทคโนโลยีกำ
รเกษตร 

-อยู่ใน
ระหว่ำงกำร
ขยำยเวลำ
กำรท ำ
โครงกำรวิจั
ย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

(ได้ส่งบทความน าเสนอในงานประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ The 6th 
International Conference on 
Natural Products for Health and 
Beauty (NATPRO6) เร่ือง 
”Antioxidative and anticancer 
activities of selected microalgae 
extracts isolated from East coast 
of Thailand”) 

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

2. กำรใช้ทรัพยำกร
ชีวภำพทำงทะเลต้ังแต่
ระดับพันธุกรรมจนถึง
ประชำคมในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทำงทะเล 
หมู่เกำะแสมสำร จังหวัด
ชลบุรี เพื่อติดตำมเฝ้ำ
ระวังผลจำกควำมผันแปร
ของสภำพภูมิอำกำศ 

  1,409,00
0 

533,000 งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล) 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ.) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2.เพื่อส ำรวจ
สถำนภำพ
ปัจจุบัน กำร
เปลี่ยนแปลงเชิง

     จำกกำรศึกษำทรัพยำกรชีวภำพและ
กำยภำพทำงทะเล บริเวณหมู่เกำะ
แสมสำร จังหวัดชลบุรี จ ำนวน 4 สถำนี 
ได้แก่สถำนีที่ 1 (เกำะปลำหมึก) สถำนีที่ 
2 (หำดเตย เกำะแสมสำรทิศตะวันตก) 
สถำนีที่ 3 (หำดเทียน เกำะแสมสำรทิศ
ตะวันออก) และ สถำนีที่ 4 (เกำะจำน 
ทิศเหนือ) ในเดือนพฤศจิกำยน 2557 
มกรำคม มีนำคม พฤษภำคม กรกฎำคม 
และเดือนกันยำยน 2558 รวมทั้งสิ้น 6 
คร้ัง ซึ่งพบว่ำอุณหภูมิที่วัดได้ใน 
- เดือนมกรำคม-กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 มี
ค่ำระหว่ำง 26.88-28.75 ºC  
- เดือนกุมภำพันธ์-มีนำคม พ.ศ.2558 มี

นำงขวัญ
เรือน ศรีนุ้ย/ 
ผู้อ ำนวยกำร
แผนงำน
วิจัย/สถำบัน
วิทยำศำสตร์
ทำงทะเล 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ 
รศ.ดร.นงนุช 
ต้ังเกริก
โอฬำร 
เลขำนุกำร/
ภำควิชำ

-แผน
งำนวิจัยฯ 
ไม่สำมำรถ
เก็บข้อมูลได้
ครบทุกจุด
ในแต่ละ
เดือน
เน่ืองจำกได้
ติดต้ัง
อุปกรณ์
ตรวจวัด
อุณหภูมิไว้
ทุกสถำนี 
เมื่อท ำกำร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประชำคมอัน
เน่ืองมำจำก
ควำมแปรผัน
ของสภำพ
ภูมิอำกำศ ควำม
หลำกหลำยทำง
ชนิดและข้อมูล
ของทรัพยำกร
ชีวภำพทำง
ทะเล บริเวณ
พื้นที่ปกปัก
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ทำงทะเล หมู่
เกำะแสมสำร 
อ ำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 
3. เพื่อ
ประยุกต์ใช้
ข้อมูลของ
ทรัพยำกร
ชีวภำพทำง
ทะเลเป็น

ค่ำระหว่ำง 26.97-30.36 ºC  
- เดือนมีนำคม-เมษำยน พ.ศ.2558 มีค่ำ
ระหว่ำง 29.15-31.27 ºC  
- เดือนเมษำยน-พฤษภำคม พ.ศ.2558 มี
ค่ำระหว่ำง 30.36-31.98 ºC  
- เดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม พ.ศ.2558 มี
ค่ำระหว่ำง 28.85-32.19 ºC และ  
- เดือนกรกฎำคม -กันยำยน พ.ศ.2558 
มีค่ำระหว่ำง 28.75-31.17 ºC 

วำริชศำสตร์ 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 

เก็บกู้ตำม
ก ำหนดไม่
พบอุปกรณ์
ที่ติดต้ังไว้ที่
เกำะ
แสมสำร
สถำนีหำด
เตย 
ต่อเน่ืองกัน
จ ำนวน 2 
คร้ัง ส่งผล
ให้ข้อมูลที่
รำยงำนไม่
สมบูรณ ์
- กำรด ำเนิน 
กำรวิจัยยัง
ไม่แล้วเสร็จ 
ผู้วิจัยได้รับ
กำรอนุมัติ
ขยำยเวลำ
วิจัยถึงวันที่ 
31 มี.ค. 59  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เคร่ืองมือในกำร
ติดตำมเฝ้ำระวัง
ผลที่เกิดขึ้นจำก
ควำมผันแปร
ของสภำพ
ภูมิอำกำศ 
บริเวณพื้นที่ปก
ปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ทำงทะเล 
4. เพื่อถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ที่ได้
จำกกำรส ำรวจ
วิจัยบริเวณพื้นที่
ปกปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ทำงทะเล สู่
ชุมชน ครู 
อำจำรย์ นักวิจัย 
นักเรียน นิสิต
นักศึกษำ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
และสำธำรณชน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ทั่วไป 
5. เพื่อสร้ำง
บุคลำกร
ทำงกำรวิจัยรุ่น
เยำว์ในสำขำ
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพและ 
นิเวศวิทยำทำง
ทะเล 

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

2.1 ผลกระทบของปัจจัย
ด้ำนสิ่งแวดล้อมต่อชนิด
และควำมหลำกหลำยของ
สำหร่ำยซูแซนเทลลี่ 
(Symbiodinium spp.) 
ที่อำศัยอยู่ร่วมกับปะกำรัง
อ่อนในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทำงทะเล 
หมู่เกำะแสมสำร จังหวัด
ชลบุรี 
 

  401,000 127,455 งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล). 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ) 

1.เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2. เพื่อ
ตรวจสอบชนิด
และควำม

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการใหม่  
     ได้ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำงเน้ือเย่ือ
ปะกำรังอ่อนบริเวณพื้นที่หมู่เกำะ
แสมสำร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี จำก 4 
สถำนี ได้แก่ เกำะจำน หำดเตย และหำด
เทียน เกำะแสมสำร และเกำะปลำหมึก 
ส ำรวจและเก็บตัวอย่ำง 3 คร้ัง ในรอบ 1 
ปี ได้แก่ เดือนกุมภำพันธ์ เมษำยน และ
กรกฎำคม พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นตัวแทน
ของประชำกรสำหร่ำยที่อยู่ร่วมกับ
ปะกำรังอ่อนในฤดูหนำว ร้อน และฝน  
    จำกกำรศึกษำลักษณะสัณฐำนของ
ปะกำรังอ่อนเบื้องต้นพบปะกำรังอ่อน

1. ดร. 
ทรรศิน 
ปณิธำนะ
รักษ์ สถำบัน
วิทยำศำสตร์
ทำงทะเล 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ 
2. ดร.นริน
รัตน์ คง
จันทร์ตรี 
ภำควิชำ
วำริชศำสตร์ 

โครงกำรวิจั
ยน้ียังอยู่
ระหว่ำงกำร
ด ำเนินงำน 
ผลกำรวิจัย
ส ำเร็จลุล่วง
ไปแล้ว
ประมำณ 
40% ได้ขอ
ขยำยเวลำ
กำร
ด ำเนินงำน
วิจัยออกไป
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

หลำกหลำยของ
สำหร่ำย 
Symbiodiniu
m ที่อำศัยอยู่
ร่วมกับปะกำรัง
อ่อนบำงสกุลใน
บริเวณหมู่เกำะ
แสมสำร อ ำเภอ
สัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โดยกำร
วิเครำะห์ควำม
ผันแปรของ
ล ำดับทำง
พันธุกรรม
บำงส่วนบริเวณ
คลอโรพลำสต์
ยีนที่ต ำแหน่ง 
ribosomal 
large subunit 
23S Domain V 
(cp23S rDNA) 
3. เพื่อติดตำม
กำร

ทั้งหมด 2 สกุล ได้แก่ สกุล 
Lobophytum, และ Cladiella โดย
ปะกำรังอ่อนสกุล Cladiella เป็นสกุล
เด่น พบในทุกสถำนี ส่วนปะกำรังอ่อน 
Lobophytum พบเฉพำะบริเวณหำด
เตย เกำะแสมสำร 
    แผนกำรด ำเนินงำนต่อไปคือกำรน ำ
ตัวอย่ำงเน้ือเย่ือทั้งหมดมำวิเครำะห์หำ
ชนิดและควำมหลำกหลำยของสำหร่ำย
โดยใช้เทคนิคทำงอณูพันธุศำสตร์ พร้อม
ทั้งวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงชนิดและ
ควำมหลำกหลำยของสำหร่ำย 
เปรียบเทียบระหว่ำงฤดูหนำว ร้อนและ
ฝน เพื่อศึกษำกำรตอบสนองของสำหร่ำย
ต่อควำมผันแปรของปัจจัยด้ำน
สิ่งแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ และควำมเค็ม
ของน้ ำทะเล  
 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

จนถึงวันที่ 
31 มีนำคม 
2559 
เน่ืองจำกมี
ตัวอย่ำง
เน้ือเย่ือเป็น
จ ำนวนมำก
ที่รอกำร
วิเครำะห์
และสรุปผล
กำรศึกษำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เปลี่ยนแปลง
ชนิดและควำม
หลำกหลำยของ
สำหร่ำย 
Symbiodiniu
m ที่อำศัยอยู่
ร่วมกับปะกำรัง
อ่อนบำงสกุลใน
บริเวณพื้นที่
ศึกษำต่อเน่ือง
เป็นระยะเวลำ 3 
ปี   
4.เพื่อศึกษำกำร
ตอบสนองของ
สำหร่ำย 
Symbiodiniu
m ต่อควำมผัน
แปรของปัจจัย
ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
เช่น อุณหภูมิ
และควำมเค็ม
ของน้ ำทะเล 

22 มหำวิทยำลัย 2.2 ควำมผันแปรตำม   800,000 300,000 งบประมำณเงิน 1.เพื่อสนอง ทรัพยำกรชีวภำพกลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ท ำ นำงขวัญ โครงกำรน้ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

บูรพำ ฤดูกำลและลักษณะทำง
พันธุกรรมของประชำคม
แพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชทำง
ทะเล  หมู่เกำะแสมสำร 
จังหวัดชลบุรี 

รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล). 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ) 

พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2.เพื่อส ำรวจ
สถำนภำพ
ปัจจุบัน กำร
เปลี่ยนแปลงเชิง
ประชำคมอัน
เน่ืองมำจำก
ควำมแปรผัน
ของสภำพ
ภูมิอำกำศ ควำม
หลำกหลำยทำง
ชนิดและข้อมูล
ของทรัพยำกร
ชีวภำพทำง
ทะเล บริเวณ

กำรส ำรวจทั้งสิ้นจ ำนวน 6 คร้ัง จ ำนวน 4 
สถำนี ได้แก่ สถำนีเกำะปลำหมึก หำด
เตย เกำะจวง และ หำดเทียน ต้ังแต่
เดือนพฤศจิกำยน 57 ถึงเดือนกันยำยน 
58 พบแพลงก์ตอนสัตว์จ ำนวน 9 ไฟลัม 
25 กลุ่ม ไฟลัมที่พบเป็นชนิดเด่นของทุก
เดือนคือ ไฟลัม chordata กลุ่มเป็นดัชนี
บ่งช้ีที่มีควำมส ำคัญในระบบห่วงโซ่
อำหำรและระบบนิเวศพื้นท้องน้ ำคือ 
Oikopleura sp. รองลงมำได้แก่ ได้แก่ 
Polychaetes, Copepods, Sagitta 
spp.   และ Lucifer hanseni พบ
เท่ำกับ 3.76X106, 56.85, 51.86, 
51.14, และ 30.48 X104 ตัวต่อลูกบำศก์
เมตร ตำมล ำดับ เดือนที่พบจ ำนวนตัว
รวมของแพลงก์ตอนสัตว์สูงสุดคือ 
มีนำคม 58 บริเวณร่องน้ ำเกำะแสมสำร 
(หำดเทียน) รวมทั้งผลของกำรศึกษำ
ควำมหลำกหลำยทำงพันธุกรรมของ
ล ำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนส์  COI ใน
ตัวอย่ำงโคพีพอดชนิด Acartia 
erythraea, Centropages orsinii, และ 
Centropages tenuiremis  พบสำยคลี

เรือน ศรีนุ้ย/ 
หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย
/สถำบัน
วิทยำศำสตร์
ทำงทะเล 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ 
ดร.วันศุกร์ 
เสนำนำญ ผู้
ร่วม
โครงกำรฯ 
ภำควิชำ
วำริชศำสตร์ 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 

สำมำรถ
ด ำเนินกำร
ไปได้
ประมำณ 60 
เปอร์เซ็นต์ 
ยังขำดใน
ส่วนของกำร
วิเครำะห์หำ
ไพร์เมอร์ที่
จ ำเพำะต่อ
ชนิดของ
ตัวอย่ำงบำง
ชนิด ซึ่งจะ
ด ำเนินกำร
ต่อไป 
- กำรด ำเนิน 
กำรวิจัยยัง
ไม่แล้วเสร็จ 
ผู้วิจัยได้รับ
กำรอนุมัติ
ขยำยเวลำ
วิจัยถึงวันที่ 
31 มี.ค. 59  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พื้นที่ปกปัก
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ทำงทะเล หมู่
เกำะแสมสำร 
อ ำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 
3.เพื่อ
ประยุกต์ใช้
ข้อมูลของ
ทรัพยำกร
ชีวภำพทำง
ทะเลเป็น
เคร่ืองมือในกำร
ติดตำมเฝ้ำระวัง
ผลที่เกิดขึ้นจำก
ควำมผันแปร
ของสภำพ
ภูมิอำกำศ 
บริเวณพื้นที่ปก
ปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ทำงทะเล 

โอไทด์ของยีนส์  COI มีขนำด 591, 539 
และ 625 คู่เบส ตำมล ำดับ 
 
 
 
 

 



 
 

710 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

4. เพื่อถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ที่ได้
จำกกำรส ำรวจ
วิจัยบริเวณพื้นที่
ปกปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ทำงทะเล สู่
ชุมชน ครู 
อำจำรย์ นักวิจัย 
นักเรียน นิสิต
นักศึกษำ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
และสำธำรณชน
ทั่วไป 
5.เพื่อสร้ำง
บุคลำกร
ทำงกำรวิจัยรุ่น
เยำว์ในสำขำ
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพและ
นิเวศวิทยำทำง
ทะเล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

2.3 ชุมชนฟองน้ ำทะเล
และเอคไคโนเดิร์มกับ
ควำมแปรผันของสภำพ
ภูมิอำกำศในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทำงทะเล 
หมู่เกำะแสมสำร จังหวัด
ชลบุรี 

  589,000 589,000 งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล). 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ) 

1.เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2. เพื่อกำร
ส ำรวจควำม
หลำกหลำยทำง
ชนิด ส ำรวจ
สถำนภำพ
ปัจจุบัน กำร
เปลี่ยนแปลงเชิง
ประชำกรอัน
เน่ืองมำจำก
ควำมแปรผัน
ของสภำพ
ภูมิอำกำศ 
ประยุกต์ใช้

- ส ำรวจและเก็บข้อมูลตำมสถำนีที
ก ำหนดไว้ 4 สถำนี โดยกำรวำงสำยเทป
ระยะทำง 100 เมตรแล้วด ำน้ ำส ำรวจ
ฟองน้ ำและเอคไคโนเดิร์ม ท ำกำรส ำรวจ 
1 คร้ัง/เดือน ต้ังแต่เดือนธันวำคม 57 ถึง
เดือนสิงหำคม 58 รวม 9 คร้ัง  
- ผลกำรส ำรวจพบฟองน้ ำทะเลในแนว
ส ำรวจทั้งหมดจ ำนวน 19 ชนิด จำก 17 
สกุล 14 วงศ์ และ 4 อันดับและเอคไคโน
เดิร์ม จ ำนวน 16 ชนิดจำก 4 กลุม่ 
จ ำแนกออกเป็น ดำวขนนก 2 ชนิด ดำว
ทะเล 2 ชนิด เม่นทะเล 4 ชนิดและ
ปลิงทะเล 8 ชนิด 
 

ดร. สุเมตต์  
ปุจฉำกำร/ 
หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย
/สถำบัน
วิทยำศำสตร์
ทำงทะเล 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

- กำรด ำเนิน 
กำรวิจัยยัง
ไม่แล้วเสร็จ 
ผู้วิจัยได้รับ
กำรอนุมัติ
ขยำยเวลำ
วิจัยถึงวันที่ 
31 มี.ค. 59  
- ข้อมูลและ
ผลกำรวิจัย
ต่ำงๆยังไม่
ควรน ำไปใช้
ในกำร
อ้ำงอิงทำง
วิชำกำร
จนกว่ำกำร
วิจัยจะแล้ว
เสร็จ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ข้อมูลของ
ฟองน้ ำทะเล
และเอคไคโน
เดิร์มเป็น
เคร่ืองมือในกำร
ติดตำมเฝ้ำระวัง
ผลที่เกิดขึ้นจำก
ควำมผันแปร
ของสภำพ
ภูมิอำกำศ
บริเวณพื้นที่ปก
ปักอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
ทำงทะเล หมู่
เกำะแสมสำร 
อ ำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

2.4 ชุมชนหอยทะเลจิ๋วกับ
ควำมแปรผันของสภำพ
ภูมิอำกำศในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทำงทะเล 
หมู่เกำะแสมสำร จังหวัด
ชลบุรี 

  555,000 499,500 งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล). 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 

     กำรศึกษำชุมชนหอยทะเลจิ๋วกับ
ควำมแปรผันของสภำพภูมิอำกำศในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชทำงทะเล หมู่เกำะ
แสมสำร จังหวัดชลบุรี โดยในเบื้องต้น
พบว่ำ หอยทะเลจิ๋วที่พบในทุ่นดักหอยใน
เดือนมกรำคม-กรกฎำคม 2558 พบหอย

ผศ.พงษ์รัตน์ 
ด ำรงโรจน์
วัฒนำ/
ภำควิชำ
ชีววิทยำ 
คณะ

-กำรจัด
จ ำแนกชนิด
และกำร
วิเครำะห์ผล
กำรศึกษำยัง
อยู่ใน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2. เพื่อศึกษำถึง
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงชนิด
และจ ำนวนของ
หอยทะเลจิ๋วกับ
กำร
เปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
บริเวณพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช
ทำงทะเล หมู่
เกำะแสมสำร 
3. เพื่อเฝ้ำ
ติดตำมผลของ
กำร
เปลี่ยนแปลง
ของสภำพ
ภูมิอำกำศต่อ
ประชำกรหอย

ทะเลจิ๋วในวงศ์ Cerithiidae เป็นกลุ่มเด่น 
และหอยทะเลจิ๋วในวงศ์ 
Cerithiopsidae, Pyramidellidae, 
Rissoiidae เป็นกลุ่มเด่นรองลงมำ กำร
วิเครำะห์ผลกำรศึกษำยังอยู่ในระหว่ำง
กำรด ำเนินกำร 

วิทยำศำสตร์ ระหว่ำงกำร
ด ำเนินกำร 
- กำรด ำเนิน 
กำรวิ จั ย ยัง
ไม่แล้วเสร็จ 
ผู้ วิจัยไ ด้ รับ
ก ำ ร อ นุ มั ติ
ขยำย เวล ำ
วิจัยถึงวันที่ 
31 มี.ค. 59  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ทะเลจิ๋วในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรม
พืชทำงทะเล หมู่
เกำะแสมสำร 
4. เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐำน
เก่ียวกับ
กำรศึกษำ
ผลกระทบของ
กำร
เปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
ต่อควำมหลำก
ชนิดของหอย
ทะเลจิ๋วในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรม
พืชทำงทะเล หมู่
เกำะแสมสำร  
ส ำหรับ
กำรศึกษำด้ำน
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ และกำร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

วิจัยอ่ืน ๆ เพื่อ
กำรอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรอย่ำง
ย่ังยืนต่อไป 

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

2.5 ควำมผันแปรตำม
ฤดูกำลของประชำคมปู
น้ ำเค็มในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทำงทะเล 
หมู่เกำะแสมสำร จังหวัด
ชลบุรี 

  441,000 300,000 งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล). 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2.เพื่อศึกษำ
โครงสร้ำงของ
ประชำคมปู
น้ ำเค็มบำงชนิด
ที่พบเป็นชนิด
เด่นในบริเวณ
หมู่เกำะแสมสำร
ที่มีควำมสัมพันธ์

     จำกกำรส ำรวจประชำคมของปู
น้ ำเค็ม โดยกำรวำงลอบดักปูบริเวณแนว
ชำยฝั่งของจุดส ำรวจ 3 แห่งของหมู่เกำะ
แสมสำร จ ำนวน 3 คร้ัง คือ เดือน
พฤศจิกำยน 2557 เดือนมกรำคม 2558 
และเดือนมีนำคม 2558 ได้ตัวอย่ำงปู
ทั้งสิ้น 11ชนิด  จำกจ ำนวนทั้งสิ้น 85 ตัว 
โดยพบที่เกำะปลำหมึก 4 ชนิด 16 ตัว 
เกำะแรด 9 ชนิด 32 ตัว และหำดเทียน 
เกำะแสมสำร 6 ชนิด 37 ตัว จำก
กำรศึกษำพบว่ำ ชนิดและจ ำนวนของปู
น้ ำเค็มที่พบบริเวณแนวชำยฝั่งของเกำะ
ทั้งสำมแห่งมีแนวโน้มที่แตกต่ำงกัน และ
ชนิดของปูที่พบในจุดส ำรวจทั้งสำมแห่งมี
ควำมสอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ที่ใน
บริเวณจุดที่ท ำกำรส ำรวจน้ันๆ 

รศ. ดร. นง
นุช ต้ังเกริก
โอฬำร/
ภำควิชำ
วำริชศำสตร์ 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 

- กำรด ำเนิน 
กำรวิจัยยัง
ไม่แล้วเสร็จ 
ผู้วิจัยได้รับ
กำรอนุมัติ
ขยำยเวลำ
วิจัยถึงวันที่ 
31 มี.ค. 59  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กับควำมผันแปร
ตำมฤดูกำลและ
สภำพภูมิอำกำศ
ที่เปลี่ยนแปลง
ไปบริเวณแนว
ชำยฝั่งทะเลและ
แนวปะกำรัง
ของเกำะจระเข้ 
เกำะปลำหมึก 
เกำะแสมสำร 
และเกำะจวง 
อ ำเภอสัตหีบ จ. 
ชลบุรี   

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

2.6 ประชำคมปลำในแนว
ปะกำรังกับควำมแปรผัน
ของสภำพภูมิอำกำศใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ทำงทะเล หมู่เกำะ
แสมสำร  จังหวัดชลบุรี 

  223,000 95,000 งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล). 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ) 

1.เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 

     องค์ประกอบชนิดของปลำแนว
ปะกำรังบริเวณหมู่เกำะแสมสำร เก็บ
ข้อมูลระหว่ำงเดือน พฤศจิกำยน พ.ศ.
๒๕๕๗ ถึงเดือน กันยำยน  พ.ศ.๒๕๕๘  
เก็บข้อมูลจำก ๕ สถำนี ได้แก่ เกำะแรด
ทิศตะวันตก  เกำะแสมสำรทอศ
ตะวันออก  เกำะแสมสำรทิศตะวันตก  
เกำะปลำหมึกทิศเหนือ และเกำะจำนทิศ
เหนือ ผลเบื้องต้นพบปลำรวม ๖๙ ชนิด 
โดยปลำกินพืชขนำดเล็กในวงศ์ปลำสลิด

รศ.ดร.วิภูษิต  
มัณฑะจิตร 
ภำควิชำ
วำริชศำสตร์ 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 

- กำรด ำเนิน 
กำรวิจัยยัง
ไม่แล้วเสร็จ 
ผู้วิจัยได้รับ
กำรอนุมัติ
ขยำยเวลำ
วิจัยถึงวันที่ 
31 มี.ค. 59  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

2. ติดตำมกำร
เปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบ
ชนิดของปลำ
แนวปะกำรังใน
รอบปี   
3. ติดตำมกำร
สภำพ
สิ่งแวดล้อมที่
ส ำคัญ ต่อควำม
ผันแปรของ
สภำพภูมิอำกำศ 
โดนเฉพำะ
อุณหภูมิน้ ำ
ทะเล 
4. เป็นแนวทำง
ส ำหรับกำร
จัดกำร
ทรัพยำกร
ชีวภำพ ใน
สภำพมีควำมผัน
แปรของสภำพ
ภูมิอำกำศ 

หิน (Pomacentridae) เป็นกลุ่มที่มี
ควำมหลำกหลำยและชุกชุมมำกที่สุด 
โดยเฉพำะ ปลำสิลดหินหำงกรรไก 
Neopomacentrus  filamentosus 
และปลำสิลดหินหกบั้ง Abudefduf 
sexfasciatus   ส ำหรับปลำกินเน้ือ
ขนำดเล็ก พบปลำในวงศ์ปลำนกขุนทอง 
พบชนิดเด่นคือ ปลำนกขุนทองครีบลำย
จุด Halichoeres nigrescens และปลำ
นกขุนทองเขียวอ่อน Halichoeres 
chloropterus ส ำหรับปลำกินเน้ือ  
ส่วนมำกมีขนำดเล็กในวงศ์ปลำกะพงแดง  
Lutjanus kasmera ในระหว่งกำรศึกษำ
พบว่ำอุณหภูมิมีค่ำสูงกว่ำปกติเล็กน้อย  
ไม่พบกำรฟอกขำวของของปะกำรัง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

2.7 ลักษณะทำง
พันธุกรรมของประชำคม
แบคทีเรียและกำรใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชทำงทะเล 
หมู่เกำะแสมสำร จังหวัด
ชลบุรี 

  1,452,00
0 

720,000 งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล). 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ) 

1 เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2.เพื่อศึกษำ
ควำม
หลำกหลำยทำง
พันธุกรรมใน
ประชำคม
แบคทีเรียทะเล 
3.เพื่อตรวจหำ
ฤทธิ์ทำงชีวภำพ 
และสำรชีวรงค
วัตถุ จำก
แบคทีเรียทะเล 

     กำรศึกษำลักษณะทำงพันธุกรรมของ
ประชำคมแบคทีเรียและกำรใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทำงทะเล หมู่
เกำะแสมสำร อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  จึง
เลือกศึกษำบริเวณ หำดเตย และหำดเทียน 
เกำะจวง เกำะปลำหมึก แสมสำร โดยมี
วัตถุประสงค์   เพื่อศึกษำควำมหลำกหลำย
ทำงพันธุกรรมในประชำคมของแบคทีเรีย
ทะเลที่อำศัยอยู่ร่วมกับฟองน้ ำทะเลและน้ ำ
ทะเล  ได้ด ำเนินกำรส ำรวจและตัวอย่ำง
ฟองน้ ำ แล้วคัดแยกแบคทีเรียได้ ๕๗ ไอโซ
เลต จำกฟองน้ ำ ๙ ตัวอย่ำง และ จำกน้ ำ
ทะเล ๔ ตัวอย่ำง สำมำรถพบแบคทีเรีย
อำศัยอยู่ในฟองน้ ำแต่ละตัวอย่ำงแตกต่ำง
กันโดยพบมีแบคทีเรียอำศัยอยู่จ ำนวนมำก
ที่สุดในฟองน้ ำท่อน้ ำตำล TEOY 58-B 04  
จ ำนวน  2.51 x 106  โคโลนีต่อกรัม และ
น้อยที่สุดใน ฟองน้ ำเมือกม่วง TIEN 58-A 
02 จ ำนวน 4.04 x 103  โคโลนีต่อกรัม   
ส่วนในน้ ำทะเลได้ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำง
จำก ๔ พื้นที่จำกบริเวณชำยฝั่ง หำดเตย 
หำดเทียน เกำะจวงและ เกำะปลำหมึก 
หมู่เกำะแสมสำร จังหวัดชลบุรี  พบมี

ดร.ชุติวรรณ 
เดชสกุล
วัฒนำ/ 
หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย
/สถำบัน
วิทยำศำสตร์ 

-อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร
กำรคัดแยก
แบคทีเรียให้
บริสุทธิ์ 
สิ่งที่จะ
ด ำเนินกำร
ต่อไป 
1. กำร
ทดสอบฤทธิ์
ของ
แบคทีเรียที่
คัดแยกไว้ได้
ในกำร
ต้ำนทำน
แบคทีเรีย
อ่ืน 
2. กำร
เพำะเลี้ยง
แบคทีเรียที่
ต้ำน
แบคทีเรีย 
ท ำกำรสกัด
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แบคทีเรียเจริญได้แตกต่ำงกันดังน้ี 1.05 x 
103 , 1.85 x 102 2.65 x 102, และ 8.95 
x 102    โคโลนีต่อมิลลิลิตร  เมื่อได้
แบคทีเรียบริสุทธิ์แล้ว จะท ำกำรเก็บรักษำ
เพื่อด ำเนินกำรท ำกำรทดสอบฤทธิ์ทำง
ชีวภำพ เช่น ฤทธิ์ในกำรยับย้ังแบคทีเรีย
ทดสอบ   
    ยังมีในส่วนของกำรศึกษำเพื่อตรวจหำ
ฤทธิ์ทำงชีวภำพ และสำรชีวรงควัตถุ 
จำกแบคทีเรียทะเลที่อำศัยอยู่ร่วมกับ
ฟองน้ ำทะเลและน้ ำทะเล ตลอดจนสำร
รงควัตถุเพื่อกำรน ำไปใช้ประโยชน์ จำก
กำรคัดเลือกแบคทีเรียทะเลจำกเกำะจวง 
และเกำะหมึก หมู่เกำะแสมสำร  อ.สัต
หีบ จังหวัดชลบุรี จ ำนวน ๕๗ ไอโซเลต 
มำท ำกำรเพำะเลี้ยงเพื่อทดสอบฤทธิ์ใน
กำรยับย้ังแบคทีเรียทดสอบโดยวิธี Disc 
diffusion Agar Assay แบคทีเรียที่ใช้
ทดสอบได้แก่ แบคทีเรียกรัมบวกคือ 
Bacillus subtilis, Staphylococcus 
aureus, แบคทีเรียกรัมลบคือ Vibrio 
alginolyticus, และ Escherichia coli  
จำกน้ันท ำกำรเพำะเลี้ยงจ ำนวนมำกเพื่อ

สำรหยำบ
เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภำ
พของ
แบคทีเรีย
บริสุทธิ์
ต่อไป 
- กำรด ำเนิน 
กำรวิจัยยัง
ไม่แล้วเสร็จ 
ผู้วิจัยได้รับ
กำรอนุมัติ
ขยำยเวลำ
วิจัยถึงวันที่ 
31 มี.ค. 59  
 



 
 

720 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ท ำกำรสกัดให้ได้สำรสกัดหยำบของสำร
รงควัตถุชีวภำพจ ำนวนมำก แล้วน ำไป
ทดสอบในขั้นยืนยันฤทธิ์ทำงชีวภำพต่อไป 

22 มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

3. กำรศึกษำคุณภำพน้ ำ 
คุณภำพดิน และกำร
ไหลเวียนของกระแสน้ ำ 
ต่อกำรแพร่กระจำยของ
แนวหญ้ำทะเลตำมแนว
ชำยฝั่งอ ำเภอเมืองสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 

  994,000 702,000 งบประมำณเงิน
รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล). 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ) 

1. เพื่อศึกษำ
องค์ประกอบ
ชองชนิด และ
มวลชีวภำพของ
หญ้ำทะเล
บริเวณบริเวณ
อ ำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี 
2. เพื่อศึกษำ
ควำมสัมพันธ์
ของคุณสมบัติ
ของน้ ำ และดิน
ในแนวหญ้ำ
ทะเล 
3. เพื่อศึกษำกำ
เปลี่ยนแปลง
ของกระแสน้ ำ
ตลอดแนว
ชำยฝั่ง 

- พบหญ้ำทะเลทั้งหมด 4 ชนิด ได้แก่ 
Halodule pinifolia, Halodule 
uninervis, Halophila ovalis และ 
Halophila minor โดยแต่ละพื้นทีพบ
ชนิดหญ้ำทะเลแตกต่ำงกัน 
- มวลชีวภำพของหญ้ำทะเล ใช้วิธีร่วมกับ 
ด้วยวิธี Mellors (1991) ที่ดัดแปลงโดย
จิตติมำ อำยุตตะกะ (2538) เขียนกรำฟ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคะแนนที่ประเมิน
กับมวลชีวภำพของหญ้ำทะเล ได้สมกำร 
y =  9.8836x 
- คุณภำพน้ ำในแต่ละสถำนีระหว่ำงเดือน
มกรำคม มีนำคม และเดือนพฤษภำคม 
พ.ศ.2558 พบว่ำคณุภำพ 
น้ ำในแต่ละสถำนีอยู่ในเกณฑ์ปกติ 

ดร.จริยำวดี 
สุริยพันธุ์  
ภำควิชำ
วำริชศำสตร์ 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ 

 

22 มหำวิทยำลัย 4. ทรอสโทไคตริดส์จำก   1,355,000 850,000 งบประมำณเงิน 1. เพื่อสนอง      จำกกำรเก็บตัวอย่ำงหญ้ำทะเล ผศ.ดร.สม  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

บูรพำ ระบบนิเวศชำยฝั่งทะเล
จังหวัดชลบุรี: ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
และกำรคัดแยกเพื่อจัดท ำ
ฐำนข้อมูลและกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ (สนอง
พระรำชด ำริภำยใต้
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ- 
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี (อพ.สธ.) 
Thraustochytrids 
along coastal 
ecosystem of Chon 
Buri Province: 
Biodiversity, screening 
and isolation for 
database and utilities 
(Under the Plant 
Genetic Conservation 
Project Under the 

รำยได้ (เงิน
อุดหนุนจำก
รัฐบำล). 
มหำวิทยำลัย
บูรพำ(อพ.สธ) 

พระรำชด ำริ
ภำยใต้โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี (อพ.สธ.) 
2.  เพื่อศึกษำ
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของ
ทรอสโทไค
ตริดส์จำกหญ้ำ
ทะเลในระบบ
นิเวศชำยฝั่ง
ทะเล จังหวัด
ชลบุรี เพื่อจัดท ำ
ฐำนข้อมูล 
3.  เพื่อจัด
จ ำแนกทรอสโท

บริเวณหำดหน้ำโรงพยำบำลอำภำกรณ์ 
หำดเตยงำม หำดบำงเสร่ และเกำะ
แสมสำร ทั้ง 2 คร้ัง รวมหญ้ำทะเลที่
ศึกษำทั้งหมด 6 ชนิด แบ่งเป็นใบหญ้ำ
ทะเลที่มีสีเขียวและใบหญ้ำทะเลที่เร่ิม
ย่อย (สีน้ ำตำล) แต่ในกำรเก็บตัวอย่ำง
คร้ังที่ 2 ในบำงบริเวณไม่พบหญ้ำอ ำพัน 
หญ้ำเงำใส หญ้ำเงำใบเล็ก เช่นบริเวณ
หำดเตยงำมและหน้ำโรงพยำบำล
อำภำกรณ์   
     จำกกำรศึกษำพบว่ำเปอร์เซ็นต์กำร
พบทรอสโทไคตริดส์จำกหญ้ำทะเล จะ
เห็นว่ำทรอสโทไคตริดส์พบได้ในหญ้ำ
ทะเลทั้งใบยำว และใบกลม โดยหญ้ำ
ทะเลใบยำว ได้แก่หญ้ำกุยช่ำยเข็มทั้งใบ
น้ ำตำลและใบสีเขียวมีเปอร์เซ็นต์กำรพบ
ทรอสโทไคตริดส์สูง ส่วนหญ้ำทะเลใบ
กลมชนิดหญ้ำอ ำพันมีเปอร์เซ็นต์กำรพบ
ทรอสโทไคตริดส์สูง  เมื่อพิจำรณำฤดูกำล
ที่เก็บตัวอย่ำง พบว่ำในฤดูแล้งพบทรอส
โทไคตริดส์จำกหญ้ำทะเลในเปอร์เซ็นต์ที่
สูงกว่ำฤดูฝน 

ถวิล จริต
ควร 
ภำควิชำ
วำริชศำสตร์ 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

Royal Initiative of Her 
Highness Princess 
Maha Chakri 
Sirindhorn) 

ไคตริดส์ตำม
ลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ
ควบคู่กับกำร
วิเครำะห์ไรโบ
ไทป ์
4.  เพื่อส ำรวจ
และคัดเลือกหำ
จุลินทรีย์ทะเล
สำยพันธุ์ใน
ประเทศที่มีกำร
สะสมกรดไขมัน
ไม่อ่ิมตัวสูงชนิด
ดีเอชเอ  อีพีเอ 
และเออำร์เอ 
จำกระบบนิเวศ
ชำยฝั่งทะเล 
จังหวัดชลบุรี  

  รวม...4...โครงการ   
(9 โครงกำรย่อย) 

11  10,796,4
80 

7,293,43
5 

     

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

1. กำรศึกษำควำมหลำก
หลำกหลำย กำรอนุรักษ์
และกำรใช้ประโยชน์ของ

  217,200 217,200 งบประมำณ
แผ่นดิน
ปีงบประมำณ 

1.เพื่อสนอง
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

การทดลองท่ี 1 การส ารวจต าแหน่ง 
จ านวนและชนิดน้อยหน่าเครือ 

ผลกำรส ำรวจต ำแหน่งพื้นที่ลักษณะ

ผศ.ดร.บุญ
ส่ง แสงอ่อน 

ขยำย
ระยะเวลำ 6 
เดิอน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

น้อยหน่ำเครือ 2558 เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริฯ 
(อพ.สธ.) 
2.เพื่อส ำรวจ
และจ ำแนกชนิด
ของน้อยหน่ำ
เครือทำง
สัณฐำนวิทยำ 
3.เพื่อศึกษำ
คุณภำพทำง
กำยภำพ เคมี 
และคุณสมบัติ
พิเศษในกำร
ต้ำนจุลินทรีย์ 

กำรเจริญเติบโต และชนิดของน้อยหน่ำ
เครือ พบว่ำ พื้นที่และแหล่งเจริญเติบโต
ของน้อยหน่ำเครือ โดยพื้นที่ที่พบสำย
พันธุ์สีขำวมีอยู่ 3 ที่ คือ 1) บ้ำนขุนลำว 
ต ำบลเจดีย์ใหม่ อ ำเภอเวียงป่ำเป้ำ 
จังหวัดเชียงรำย 2) ต ำบลป่ำแป๋ อ ำเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  3) บ้ำนป่ำเหมี้
ยง ต ำบลแจ้ซ้อน อ ำเภอปำน จังหวัด
ล ำปำง ส่วนสำยพันธุ์สีแดงจะพบที่ ต ำบล
ป่ำแป๋ อ ำเภอแมแ่ตง จังหวัดเชียงใหม่  
ซึ่งทั้ง 2 สำยพันธุ์พบว่ำมีกำรเจริญอยู่บน
หุบเขำที่มีแหล่งน้ ำไหลผ่ำน ที่ระดับควำม
สูง 1000 เมตรขึ้นไป 

ผลกำรส ำรวจและสอบถำมผู้ที่เคย
พบเห็นน้อยหน่ำเครือ ทั้ง 2 สำยพันธุ์ 
พบว่ำ น้อยหน่ำเครือจะเร่ิมออกดอกใน
เดือนมีนำคม และติดผลประมำณเดือน
สิงหำคมถึงเดือนพฤศจิกำยน แต่ในส่วน
ของสำยพันธุ์สีแดงจะมีกำรติดผลนอก
ฤดูกำลในช่วงเดือนมีนำคมของทุกปี 
การทดลองท่ี 2 การตรวจสอบ
องค์ประกอบทางกายภาพและทางเคมี 

1) การวิเคราะห์ขนาด/น้ าหนัก 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พบว่ำ ขนำดและน้ ำหนักของผลน้อยหน่ำ
เครือในสำยพันธุ์สีขำวน้ัน มีควำมกว้ำง 
14.7 เซนติเมตร ยำว 12.5 เซนติเมตร 
และมีน้ ำหนัก 1.22 กิโลกรัม ส่วนสำย
พันธุ์สีแดงมีควำมกว้ำง 8.8 เซนติเมตร 
ยำว 9.7 เซนติเมตร และมีน้ ำหนัก 2.83 
กิโลกรัม 

2) ลักษณะดอกและผลน้อยหน่า
เครือ พบว่ำ ลักษณะดอกน้อยหน่ำเครือ
ของทั้ง 2 สำยพันธุ์ มีเอกลักษณ์เฉพำะ 
คือ พันธุ์สีขำวจะมีดอกที่เป็นสีเขียวขำว 
ส่วนพันธุ์สีแดงจะมีดอกเป็นสีแดงอย่ำง
เห็นได้ชัด โดยทั้ง 2 สำยพันธุ์จะมีกลีบ
ดอกทั้งหมดประมำณ 12 กลีบ ในส่วน
ของเกสรจะมีทั้งเกสรตัวผู้และเกสรตัว
เมียในช่อเดียว ซึ่งเกสรตัวเมียจะอยู่ส่วน
ปลำยของช่อดอก ส่วนผลของน้อยหน่ำ
เครือสำยพันธุ์สีขำวและสีแดง โดยทั้ง 2 
สำยพันธุ์ มีลักษณะเปลือกหนำ และมี
แกนกลำง ในส่วนของสำยพันธุ์สีขำว
เปลือกด้ำนนอกมีสีเหลืองอ่อน และ
เปลือกด้ำนในมีสีชมพู ส่วนเปลือกของ
สำยพันธุ์สีแดงจะมีสีแดงทั้งเปลือกด้ำน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

นอกและด้ำนใน 
3) ลักษณะของสีเปลือกและสีเนื้อ 

กำรเทียบสีของเปลือกและเน้ือของผล
น้อยหน่ำเครือสำยพันธุ์สีขำว โดยท ำกำร
วัด 3 บริเวณ คือ เปลือกนอก เปลือกใน 
และเน้ือ ในบริเวณเปลือกนอกวัดค่ำ
แสดงควำมเป็นสีแดง (a*) เฉลี่ยเท่ำกับ 
15.9 ค่ำแสดงควำมเป็นสีเหลือง (b*) 
เฉลี่ยเท่ำกับ 26.2 ค่ำควำมสว่ำง (L*) 
เฉลี่ยเท่ำกับ 34.3 และค่ำสีที่ปรำกฏ (Ho) 
เฉลี่ยเท่ำกับ 60.8 ซึ่งแสดงสีอยู่ระหว่ำงสี
ส้มแดงถึงเหลือง ส่วนบริเวณเปลือกในวัด
ค่ำแสดงควำมเป็นสีแดง (a*) เฉลี่ย
เท่ำกับ 20.2 ค่ำแสดงควำมเป็นสีเหลือง 
(b*) เฉลี่ยเท่ำกับ 24.4 ค่ำควำมสว่ำง 
(L*) เฉลี่ยเท่ำกับ 40.4 และค่ำสีที่ปรำกฏ 
(Ho) เฉลี่ยเท่ำกับ 48.1 และบริเวณเน้ือ
วัดค่ำแสดงควำมเป็นสีแดง (a*) เฉลี่ย
เท่ำกับ 10.1 ค่ำแสดงควำมเป็นสีเหลือง 
(b*) เฉลี่ยเท่ำกับ 40.2 ค่ำควำมสว่ำง 
(L*) เฉลี่ยเท่ำกับ 46.6 และ ค่ำสีที่
ปรำกฏ (Ho) เฉลี่ยเท่ำกับ 72.8 

4) ลักษณะทางเคมีของน้อยหน่า
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เครือ ลักษณะทำงเคมีของน้ ำน้อยหน่ำ
เค รือสด ในสำยพันธุ์ สี ขำวมีค่ ำ  pH 
เท่ำกับ 2.883 ค่ำ Soluble solid (SS) 
เท่ำกับ 6.43% ค่ำ Titratable acidity 
(TA) เท่ำกับ 1.64% และมีป ริมำณ
วิตำมินซี เท่ำกับ 1.104 มิลลิกรัมต่อ 
100 มิลลิกรัมตัวอย่ำง ส่วนสำยพันพันธุ์สี
แดงมีค่ำ pH เท่ำกับ 3.073 ค่ำ Soluble 
solid (SS) เท่ำกับ 6.30% ค่ำ 
Titratable acidity (TA) เท่ำกับ 1.41% 
และมีปริมำณวิตำมินซี เท่ำกับ 0.133 
มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิกรัมตัวอย่ำง 
การทดลองท่ี 3 การศึกษาฤทธ์ิต้าน
จุลินทรีย์ของสารสกัดจากเนื้อและ
เปลือกน้อยหน่าเครือ 

อยู่ในระหว่ำงกำรเก็บตัวอย่ำง
เพิ่มเติม 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

2. กำรศึกษำกำรใช้
ประโยชน์ทรัพยำกรพรรณ
พืชของชุมชนในพื้นที่
เช่ือนสิริกิต์ิ 

  150,000 150,000 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 
  

1.เพื่อศึกษำ
ข้อมูลกำรใช้
ทรัพยำกรพรรณ
พืชตำมวิถีภูมิ
ปัญญำชำวบ้ำน
ของชุมชนใน

สิ่งที่นักวิจัยได้ด ำเนินกำร 
ในช่วง 6 เดือนแรก ได้แก่ 
1.ในกำรศึกษำข้อมูลพื้นฐำน/รวบรวม
เอกสำรช้ัน 2 ที่เก่ียวข้องกับพื้นที่ศึกษำ 
2.ด ำเนินกำรเก็บข้อมูลวิจัยเชิงคุณภำพ
โดยกำรสัมภำษณ์ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนผำ

ดร.นิสำพร 
วัฒนศัพท ์

ขอขยำย
เวลำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พื้นที่เขื่อนสิริกิต์ 
และพัฒนำเป็น
ฐำนข้อมูล
โครงกำร ในอัน
ที่จะเสริมสร้ำง
องค์ควำม
ควำมรู้กำรใช้
ทรัพยำกรพรรณ
พืช 
2. เพื่อประเมิน
สถำนะควำม
มั่นคงทำง
อำหำรและ
พลังงำนของ
ชุมชนในพื้นที่
เขื่อนสิริกิต์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

เต่ำบ ำรุง (หมู่ที่ 5) และชุมชนบ้ำนซ ำบ้อ 
(หมู่ที่ 11) รวมถึงชำวบ้ำนในบ้ำนห้วย
ไคร้ (หมู่ที่ 2) เก่ียวกับชนิดและลักษณะ
ของพืชพรรณที่ชำวบ้ำนในพื้นที่เป้ำหมำย
ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันด้ำนอำหำร
และพลังงำน 
ในช่วง 6 เดือนหลัง ได้แก่ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมเชิง
ปริมำณในส่วนที่เก่ียวกับควำมมั่นคงทำง
อำหำรและพลังงำน 
2. วิเครำะห์ข้อมูล 
3. จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำ 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

3. กำรศึกษำควำม
หลำกหลำยและโครงสร้ำง
ของสังคมพืชบริเวณเขื่อน
สิริกิต์ิ 

  200,000 200,000 งบประมำณ
แผ่นดิน
ปีงบประมำณ 
2558 

 - กำรศึกษำควำมหลำกหลำยและ
โครงสร้ำงของสังคมพืชบริเวณพื้นที่เขื่อน
สิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกำรวำงแปลง
ขนำด 40X40 เมตร จ ำนวน 21 แปลง 
และท ำกำรจ ำแนกชนิดและวิเครำะห์หำ
ค่ำควำมถี่ของพันธุ์ไม้ (Tree 

รศ.ดร.
เสวียน เปรม

ประสิทธิ์  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

Frequency) ควำมหนำแน่นของพันธุ์ไม้ 
(Tree Density) ควำมอุดมสมบูรณ์ของ
พันธุ์ไม้ (Abundance) ควำมเด่นของ
พันธุ์ไม้ (Tree Dominance) ดัชนีควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพของพันธุ์ไม้ 
(Ecological Importance Value) และ
ดัชนีควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์ไม้ 
(Index of Species Diversity)รวมถึง
ศึกษำพันธุ์ไม้พื้นล่ำง พบว่ำสังคมพืชป่ำ
เบญจพรรณที่มีไม้สักเป็นไม้เด่น บริเวณ
เขื่อนสิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีจ ำนวน
พันธุ์ไม้ที่พบทั้งหมดอย่ำงน้อย 43 ชนิด 
พบว่ำ พันธุ์ไม้ที่มีค่ำควำมถี่และควำมถี่
สัมพัทธ์สูงที่สุด คือ ไม้สักและประดู่ 
แสดงให้เห็นว่ำไม้ทั้งสองชนิดน้ีมีกำร
กระจำยอย่ำงสม่ ำเสมอทั่วไปตำมพื้นที่
มำกกว่ำพันธ์ุไม้ชนิดอ่ืนๆ ส่วนค่ำควำม
หนำแน่นของพันธุ์ไม้น้ัน พบว่ำ ไม้สักมีค่ำ
ควำมหนำแน่นเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 19 ต้น/
ไร่ รองลงมำได้แก่ ประดู่ 6 ต้น/ไร่ แดง 5 
ต้น/ไร่  ง้ิวป่ำ 3 ต้น/ไร่ ตะคร้อ 2 ต้น/ไร่ 
และกระพี้จั่น 2 ต้น/ไร่ ควำมอุดม
สมบูรณ์ของพันธุ์ไม้ซึ่งเป็นค่ำที่แสดงถึง
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ควำมหนำแน่นของพันธุ์ไม้ชนิดน้ันในแต่
ละบริเวณที่พันธุ์ไม้ชนิดน้ันขึ้นอยู่ โดย
จำกกำรศึกษำในพื้นที่เขื่อนสิริกิต์ิ จังหวัด
อุตรดิตถ์ พบว่ำ ไม้สักมีค่ำควำมอุดม
สมบูรณ์เฉลี่ยสูงสุด คือ19.10 ต้น/ไร่ 
รองลงมำได้แก่ แดง และ ประดู่ มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 6.44 และ 5.90 ต้น/ไร่
ตำมล ำดับ ส่วนพันธ์ุไม้ที่เหลือมีค่ำต่ ำกว่ำ 
5 ต้น/ไร่ ในส่วนของค่ำควำมเด่น พบว่ำ 
ไม้สักมีค่ำควำมเด่นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุด
เท่ำกับ  64.74 %   ส่วนประดู่ มีค่ำ
ควำมเด่นสัมพัทธ์เท่ำกับ 9.03 % ส่วน
พันธุ์ไม้ชนิดอ่ืนที่เหลือมีค่ำควำมเด่นต่ ำ
มำก ได้แก่ แดง ง้ิวป่ำ ยมหิน ตะคร้อ 
เสี้ยวป่ำ กระพี้จั่น ปอยำบ นวล  เป็นต้น 
- กำรศึกษำมวลชีวภำพไม้พื้นล่ำง ได้
ส ำรวจควำมหลำกหลำยของชนิดพันธุ์ไม้
ในพื้นที่ป่ำปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  
บริเวณเขื่อนสิริกิต์ิ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
วำงแปลงขนำด 1X1 เมตรจ ำนวน 12 
แปลง พบพันธุ์ไม้พื้นล่ำงทั้งหมด 29 ชนิด 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

จ ำนวน 21 วงศ์ ซึ่งวงศ์ที่พบมำกที่สุด คือ 
วงศ์  LEGUMINOSAE-
CAESALPINIOIDEAE พบ 3 ชนิด ได้แก่ 
มะค่ำโม่ง คำงฮุง และเสี้ยวป่ำ วงศ์ 
EUPHORBIACEAE พบ 2 ชนิด ได้แก่ 
เปล้ำใหญ่ และค ำแสด วงศ์ 
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE พบ 
2 ชนิด ได้แก่ กระพี่จั่น และประดู่ วงศ์ 
POACEAE พบ 2 ชนิด ได้แก่ หญ้ำตีนกำ 
และไผ่ไร่ วงศ์ RUBIACEAE พบ 2 ชนิด 
ได้แก่ ส้มกบ และกว้ำว วงศ์ TILIACEAE 
พบ 2 ชนิด ได้แก่ ปอลำย และตะขบฝร่ัง 
วงศ์ VERBENACEAE พบ 2 ชนิด ได้แก่ 
สัก และตีนนก และวงค์อ่ืนๆ พบวงล่ะ 1 
ชนิด ได้แก่  (SCHIZAEACEAE) ลิเภำ
ใหญ,่ (ARECACEAE (PALMAE)) ปำล์ม
สิบสองปันนำ, (ASCLEPIADACEAE) 
อบเชยเถำว์, (BIGNONIACEAE) ปีป, 
(BOMBACACEAE) ง้ิวป่ำ, 
(EBENACEAE) มะเกลือ, 
(HYPERICACEAE) ต้ิวขน, 
(ICACINACEAE) งุ้นผึ้งด ำ, 
(LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE) กำง
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ขี้มอด, (MALVACEAE) เลียงฝ้ำย, 
(MELIACEAE) ยมหิน, (RHAMNACEAE) 
พุทรำหนำม, (RUTACEAE) มะตูม และ
(SIMAROUBACEAE) คนทำ 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

4. โครงกำรศึกษำ
มำตรกำรและกลไก
ทำงด้ำนกฎหมำยเพื่อ
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์และ
กำรใช้ทรัพยำกร
พันธุกรรมพืชอย่ำงย่ิงยืน 

  105,400 102,969.
72 

งบประมำณ
แผ่นดิน
ปีงบประมำณ 
2558 

1. สำมำรถหำ
มำตรกำรและ
กลไกที่ดีที่สุด
ทำงด้ำน
กฎหมำยเพื่อใช้
ส่ง 
เสริมกำรอนุรักษ์
และกำรใช้
ประโยชน์จำก
ทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช
อย่ำงย่ังยืนสอด 
คล้องกับ
หลักเกณฑ์ตำม
อนุสัญญำว่ำ
ด้วยควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพ 
2. เพื่อแสดงให้

1.ขอขยำยคร้ังที่ 1 ไปอีก 6เดือน ถึงวันที่ 
30 มีนำคม 2559 
2. อยู่ในระหว่ำงกำรวิเครำะห์ข้อมูล
เพิ่มเติม และสรุปผลกำรวิจัย 

ผศ.จิร
ประภำ มำ

กลิ่น 

ขอขยำย
เวลำ 



 
 

732 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เห็นว่ำกำร
อนุรักษ์และกำร
ใช้ทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช
อย่ำงย่ังยืนน้ัน 
สิ่งที่จ ำเป็นอย่ำง
ย่ิงประกำรหน่ึง
คือต้องมี
กฎหมำยเป็น
กรอบใหญ่ใน
เร่ืองน้ี ที่จะ
ผลักดันกำร
พัฒนำอย่ำงเป็น
ระบบ เพื่อให้
เกิดกำรส่งเสริม
และอนุรักษ์ 
รวมไปถึงกำรใช้
ประโยชน์จำก
ทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช
อย่ำงย่ังยืน 
สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ตำม



 
 

733 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กฎหมำย
รัฐธรรมนูญอัน
เป็นกฎหมำย
แม่บทในกำร
บริหำรจัดกำร
ประเทศอีกทำง
หน่ึงด้วย 
3. เพื่อแสดงให้
เห็นว่ำนอกจำก
นโยบำยที่
ชัดเจนแล้ว 
มำตรกำรและ
กลไกเสริมอ่ืน ๆ 
ก็เป็นตัวจักรอัน
ส ำคัญที่จะท ำให้
เกิดกำรอนุรักษ์
และกำรใช้
ทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช
อย่ำงย่ังยืน ทั้งน้ี
จ ำต้องอยู่ภำยใต้
กฎหมำยอันเป็น
กรองใหญ่ 



 
 

734 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

(Umbrella) ซ่ึง
จะส่งผลให้กำร
ด ำเนินกำรไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 
และอย่ำง
เหมำะสม  ซึ่ง
จะเป็นวิธีกำรที่
ดีที่สุดส ำหรับ
ประเทศไทย 
4. เพื่อให้เห็นว่ำ
ควำมจ ำเป็นใน
กำรจัดต้ังองค์กร
กลำงอำจมี
ควำมจ ำเป็นต้อง
จัดต้ังขึ้นมำ
เพื่อให้มีอ ำนำจ
ในกำรบริหำร
จัดกำร
ทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช
อย่ำงเป็นระบบ 
ภำยใต้
หลักเกณฑ์ที่



 
 

735 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สอดคล้องกัน 
เพื่อให้กำร
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร
พันธุกรรมพืช
เกิดประโยชน์
สูงสุด 
5. ต้องกำร
ช้ีให้เห็นว่ำกำร
ให้ควำมรู้ ควำม
เข้ำใจกับ
ประชำชน 
เกษตรกร 
นักวิจัย บุคคล 
เจ้ำหน้ำที่ต่ำงๆ 
ที่เก่ียวข้องเป็น
อย่ำงชัดเจน
ถูกต้อง เป็น
ระบบ และ
ต่อเน่ืองน้ัน ถือ
เป็นสิ่งส ำคัญ
อย่ำงมำก ที่จะ
ท ำให้กำรพัฒนำ



 
 

736 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ทรัพยำกร
พันธุกรรมพืชใน
ประเทศได้รับ
กำรอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์
อย่ำงย่ังยืนได้
จริง 
 
 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

5. โครงกำรศึกษำกำร
อนุรักษ์และกำรใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพร
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น 

  - - - ศึกษำกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภำพ อำหำร 
และผลิตภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมจำก
สวนสมุนไพร
ต้นแบบ 

- ผศ.ดร.จรัณ
ธร บุถญำนุ
ภำพ 
(หัวหน้ำ
โครงกำรวิจัย
) 

 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

6. กำรเพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือ
เพื่อกำรอนุรักษ์และเพิ่ม
ศักยภำพกำรผลิตเชิง
กำรค้ำของกล้วยไม้ที่
ส ำคัญบำงชนิด 

  - - - - - ผศ.ดร.
อนุพันธ์ กง
บังเกิด คณะ
วิทยำศำสตร์ 

 

23 มหำวิทยำลัย 7. กำรศึกษำวิธีกำรในกำร   - - - - - รศ.ดร.วันดี   



 
 

737 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

นเรศวร เพำะเลี้ยงห่ิงห้อยบกและ
ห่ิงห้อยห้วยใน
ห้องปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัด
จ ำแนกและกำรขยำยพันธุ์ 

วัฒนชัยย่ิง
เจริญและ
คณะ 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

8. ซิสเทมำติกส์และกำร
จัดจ ำแนกชนิดของห่ิงห้อย
โดยใช้เทคนิคทำงชีววิทยำ
ระดับโมเลกุลร่วมกับ
ลักษณะอ่ืนๆ      

  - - - 1.จัดจ ำแนก
ชนิดของห่ิงห้อย
โดยใช้เทคนิค
ทำงชีววิทยำ
ระดับโมเลกุล  
2.ศึกษำลักษณะ
ทำงด้ำนอ่ืนเช่น
ชีววิทยำ 
ลักษณะทำง
สัณฐำนของ
ห่ิงห้อยที่
ต้องกำรจัด
จ ำแนก 
3.จัดท ำซิสเท
มำติกส์ของ
ห่ิงห้อยในระดับ
สกุลและวงศ์
ย่อย 
 

- รศ.ดร.วันดี  
วัฒนชัยย่ิง
เจริญและ
คณะ 

 



 
 

738 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

9. กำรศึกษำด้ำนชีววิทยำ 
และสัณฐำนวิทยำของ
ห่ิงห้อย 

  - - - - - ผศ.ดร.วันดี 
วัฒนชัยย่ิง
เจริญ คณะ
วิทยำศำสตร์ 

 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

10. กำรศึกษำคุณค่ำทำง
โภชนำกำรและสำรออก
ฤทธิ์ทำงชีวภำพในพืชที่
เป็นส่วนประกอบของ
อำหำรกลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง 
ๆ 

  - - - ข้อมูลทำง
โภชนำกำรและ
ของสำรออก
ฤทธิ์ทำงชีวภำพ
ของอำหำรชำติ
พันธุ์โซ่ง อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก 

- รศ. พันธ์
ณรงค์ จันทร์
แสงศรี คณะ
เกษตรศำสต
ร์ 
ทรัพยำกรธร
รมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

11. ชีววิทยำกำรสืบพันธุ์
ของพืชสกุล Impatiens 

  - - - ศึกษำวิธีกำร
ขยำยพันธุ์พืช
สกุลเทียนโดย
วิธีกำรปกติและ
กำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือเพื่อให้
ได้ต้นพันธุ์เป็น
จ ำนวนมำกและ
ผลิตเชิงกำรค้ำ 

- ดร.เชิดศักด์ิ 
ทัพใหญ่ 
คณะ
เกษตรศำสต
ร์ฯ 

 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

12. กำรส ำรวจและกำรใช้
ประโยชน์จำกสมุนไพรที่มี

  - - - - - รศ.ดร.กร
กนก อิงค

 



 
 

739 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ฤทธิ์ทำงชีวภำพต่อโรคที่
เก่ียวข้องกับควำมเสื่อมใน
ผู้สูงอำยุ 

นินันท์ คณะ
เภสัชศำสตร์ 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

13. กำรอนุรักษ์และกำร
ใช้ประโยชน์สำรเมตำ
บอไลท์ทุติยภูมิจำก
ผักหวำนป่ำ
(Conservation and 
utilization of 
secondary 
metabolites from 
Melientha suavis 
Pierre) 

  - - - - - ผศ.ดร.ดวง
พร เปรมจิต 
ดร. ค ำรพ 
รัตนสุต และ 
อ.ฐนิตำ บุญ
สร้ำงสม 

 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

14. กำรส ำรวจและ
อนุรักษ์พืชพรรณพื้นเมือง 
โดยรอบมหำวิทยำลัย
นเรศวร 

  - - - 1.  เพื่อศึกษำ
กำรใช้ประโยชน์
จำกพืชพรรณ
พื้นเมือง 2. เพื่อ
อนุรักษ์พืช
พรรณพื้นเมือง 

- ผศ.ดร.พีระ
ศักด์ิ ฉำย
ประสำท 
คณะ
เกษตรศำสต
ร์ 
ทรัพยำกรธร
รมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

(หัวหน้ำ
โครงกำรวิจั
ย) 

23 มหำวิทยำลัย 15. กำรอนุรักษ์พันธุ์และ   - - - 1.  เพื่อศึกษำ - ผศ.ดร.พีระ (หัวหน้ำ



 
 

740 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

นเรศวร กำรใช้ประโยชน์จำกพืช
มะเก๋ียง 

กำรใช้ประโยชน์
จำกพืชพรรณ
พื้นเมือง 2. เพื่อ
อนุรักษ์พืช
พรรณพื้นเมือง 

ศักด์ิ ฉำย
ประสำท  

โครงกำรวิจั
ย) 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

16. กำรศึกษำควำม
หลำกหลำยและ
ควำมสำมำรถบำงประกำร
ของแบคทีเรียสังเครำะห์
แสงสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสม
เม็ดก ำมะถันในเซลล์จำก
ดินนำข้ำวเขตจังหวัด
พิษณุโลก พิจิตร และ
สุโขทัย 

  - - - - - ดร.สงกรำนต์ 
เช้ือครุฑ 
คณะ
วิทยำศำสตร์
กำรแพทย์ 

 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

17. กำรผลิตสำรภูมิ
ต้ำนทำนแบบโพลี
โคลนอลแอนติบอดีต่อจีปี
โนซำยด์ กำรควบคุม
คุณภำพสมุนไพรปัญจขันธ ์

  - - - 1.เพื่อผลิตสำร
ภูมิต้ำนทำน
แบบโพลี
โคลนอล
แอนติบอดีต่อจี
ปีโนซำยด์  
2. พัฒนำวิธี
วิเครำะห์ ELISA 
ใช้หำปริมำณ

- ดร.วธู พรหม
พิทยำรัตน์ 
คณะ
สำธำรณสุข
ศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

และตรวจสอบ
คุณภพสำรจีปีโน
ซำยด์โดยใช้สำร
ภูมิต้ำนทำน
แบบโพลีโน
โคลนอลที่ผลิต
ได้   

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

18. กระบวนกำรทำง
ภูมิคุ้มกันวิทยำส ำหรับกำร
ทดสอบหำสำรดีออกซีโนจิ
ริมัยซินเพื่อควบคุม
คุณภำพหม่อน 

  - - - 1.เพื่อผลิตสำร
ภูมต้ำนทำน
แบบโพลี
โคลนอลต่อ 
DNJ  
2. พัฒนำวิธี
วิเครำะห์ ELISA 
ใช้หำปริมำณ
และตรวจสอบ
คุณภพสำร DNJ 
โดยใช้สำรภูมิ
ต้ำนทำนแบบโพ
ลีโคลนอล ที่
ผลิตได้     

- ดร.วธู พรหม
พิทยำรัตน์ 
คณะ
สำธำรณสุข
ศำสตร์ 

 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

19.1 กำรพัฒนำวิธีกำร
สกัดและกำรวิเครำะห์สำร

  - - - 1. เพื่อพัฒนำ
วิธีกำรสกัดสำร  

- ดร.วูธ พรหม
พิทยำรัตน์ 

 



 
 

742 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

จำกเปลือกของเสม็ดขำว 2. วิธีวิเครำะห์
หำสำรส ำคัญ
จำกเปลือกต้น
เสม็ดขำว  
3. เพื่อพัฒนำ
วิธีกำรวิเครำะห์
สำรส ำคัญใน
เปลือกเสม็ดขำว
โดยวิธีทำงโคร
มำโตกรำฟฟี  
4. ส ำรวจต้น
เสม็ดขำวจำก
ภำคต่ำงๆใน
ประเทศไทย 
เก็บพร้อม
ตัวอย่ำงเปลือก
ของเสม็ดขำว  
5. เพื่อเลือกสำย
พันธุ์ที่มีกำรออก
ฤทธิ์สูงมำเพำะ
เลียงเน้ือเย่ือ
และเพำะปลูกที่
สวนสมุนไพร

คณะ
สำธำรณสุข
ศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ของคณะ 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

19.2 กำรทดสอบฤทธิ์ของ
เปลือกเสม็ดขำว 

  - - - 1. เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์ยับย้ังเช้ือ
แบคทีเรียและ
เช้ือรำที่
ก่อให้เกิดสิวใน
มนุษย์ และก่อ
โรคติดเช้ือบน
ผิวหนังของสัตว์
และควำมเป็น
พิษเบื้องต้น ของ
กำรสวัดเปลือก
ต้นเสม็ดขำว  
2. ทดสอบฤทธิ์
ต้ำนอนุมูลอิสระ
ของสำรสกัด
และผลิตภัณฑ์
จำกเปลือกเสม็ด  
3 เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภำพใน
กำรต้ำนจุลชีพ
จุลชีพของ
ผลิตภัณฑ์ยำ

- ดร.วูธ พรหม
พิทยำรัตน์ 
คณะ
สำธำรณสุข
ศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ส ำหรับสัตว์
และ/หรือ
เคร่ืองส ำอำง
จำกสำรสกัด
เปลือกเสฒ้ด
ขำวที่พัฒนำขึ้น 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

19.3 กำรพัฒนำเภสัช
ภัณฑแ์ละเคร่ืองส ำอำง
จำกเปลือกเสม็ดขำว 

  - - - 1. เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ยำ
ส ำหรับสัตว์
และ/หรือ
เคร่ืองส ำอำง
จำกสำรสกัด
เปลือกเมล็ด  
2. เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภำพ
ของ
เคร่ืองส ำอำง
โดยอำสำสมัคร
สุขภำพดี 

- ดร.วูธ พรหม
พิทยำรัตน์ 
คณะ
สำธำรณสุข
ศำสตร์ 

 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

20. กำรศึกษำควำมหลำก
หลำกหลำย กำรอนุรักษ์
และกำรใช้ประโยชน์
ทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง

  - - - - - รศ.ดร.รักษ์ 
ด่ำนด ำรง
รักษ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อ ำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

21 อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
พื้นที่เขื่อนสิริกิต์ิ 

  - - - - - รศ.ดร.
เสวียน เปรม
ประสิทธิ์ 
คณะ
เกษตรศำสต
ร์ 
ทรัพยำกรธร
รมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

23 มหำวิทยำลัย
นเรศวร 

22. ศึกษำควำม
หลำกหลำยและโครง 
สร้ำงของสังคมพืชใน
บริเวณพื้นที่เขื่อนภูมิพล 

  - - - อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

- รศ.ดร.
เสวียน เปรม
ประสิทธิ์ 
คณะ
เกษตรศำสต
ร์ 
ทรัพยำกรธร
รมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

  รวม...22...โครงการ  
(3 โครงกำรย่อย) 

4 20 672,600 452,969.
72 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

24 มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง  

1. กำรศึกษำสัณฐำนวิทยำ 
นิเวศวิทยำ และกำร
ติดตำมกำรเติบโตของไล
เคน 

  477,000 477,000 ส ำนักงำนคณะ 
กรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)/
งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. จัดกลุ่มไล
เคนตำมสภำพ
กรด - ด่ำงของ
เปลือกไม้   
2. ทรำบควำม 
สัมพันธ์เชิงนิเวศ
ของชุมชีพไล
เคน 3. ทรำบ
ชนิดของไลเคน  
4. ได้บัญชี
รำยช่ือไลเคน 

1. จำกกำรรวบรวมตัวอย่ำงไลเคน 1,246 
ตัวอย่ำง จ ำแนกชนิดได้ 164 ชนิด และ
จัดท ำคู่มือกำรจ ำแนกชนิด พร้อมทั้ง
จัดท ำบัญชีรำยช่ือไลเคนที่พบในพื้นท ี
2. วำงแปลงถำวรส ำรวจสังคมไลเคน ใน
พื้นที่ จ. สุรินทร์  นครพนม กำญจนบุรี 
และ สุโขทัย จังหวัดละ 222 และ  1 
สภำพป่ำ ตำมล ำดับ 
3. ตรวจวัดภูมิอำกำศเฉพำะแห่ง บริเวณ
ย้ำยปลูกไลเคน จ. สุรินทร์  นครพนม 
และกำญจนบุรี ถึง ตุลำคม 2557) 
4. ติดตำมกำรเติบโตของไลเคน ใน จ. 
สุรินทร์  นครพนม กำญจนบุรี และ 
สุโขทัย  รวม  562 แทลลัส   

รศ.ดร.กัณฑ
รีย์  
บุญ
ประกอบ/
ภำควิชำ
ชีววิทยำ  

 

24 มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง  

2. กำรศึกษำพันธุกรรมไล
เคนและรำในไลเคน 

  320,000 320,000 ส ำนักงำนคณะ 
กรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)/
งบประมำณ
แผ่นดิน 

รวบรวมสำย
พันธุ์ของรำ
ก่อให้เกิดไล
เคนไลเคน 
ท ำกำรศึกษำ
ล ำดับนิวคลีโอ
ไทด์ในยีนที่
ส ำคัญเพื่อเป็น
ฐำนข้อมูลทำง

แยกรำก่อให้เกิดไลเคนจำกตัวอย่ำงที่เก็บ
สำขำวิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ มร. 
นครพนม จ ำนวน 59 ตัวอย่ำง สำมำรถ
แยกรำได้จ ำนวน 27 ตัวอย่ำง น ำไปเพิ่ม
ปริมำณสำรพันธุกกรมและหำล ำดับเบส 
อยู่ระหว่ำงเปรียบเทียบผลทำงสัณฐำน
วิทยและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ 
 

ผศ.ดร. เอก 
แสงวิเชียร/
ภำควิชำ
ชีววิทยำ  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุ กรรม และ
ทดสอบฤทธิ์ทำง
ชีวภำพเบื้องต้น
เพื่อกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ 

24 มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง  

3. กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติเพื่อกำรใช้
ประโยชน์ จำกพืช ใน
พื้นที่ของมหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง สำขำวิทย
บริกำรเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครพนม และ
พื้นที่โดยรอบ
มหำวิทยำลัยในรัศมี 50 
กิโลเมตร 

  167,500 167,500 ส ำนักงำนคณะ 
กรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.)/
งบประมำณ
แผ่นดิน 

กำรตรวจสอบ
คุณสมบัติเพื่อ
กำรใช้ประโยชน์ 
จำกพืช ในพื้นที่
ของมหำ 
วิทยำลัย
รำมค ำแหง 
สำขำวิทย
บริกำรเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัด
นครพนม และ
พื้นที่โดยรอบ
มหำวิทยำลัยใน
รัศมี 50 
กิโลเมตร 

พืชสมุนไพรที่น ำมำศึกษำ เป็นสมุนไพรที่
พบในพื้นทีและน่ำสนใจ จ ำนวน 10 ชนิด 
ได้แก่ 1. ชะมวง 
2. ตำนกกด 3. ตูมกำขำว  4. เถำบันได
เต่ำ 5. เถำเวียนซ้ำย 6. เถำไส้ตัน 7.มะ
เง่ียงดุก 8. มะไฟแรด 9. มะหำด 10. ส้ม
ลม 11. สมัดน้อย 12. ส่องฟ้ำ 13. 
หมักม่อ 14. หมีเหม็น  15. เร้ือนกวำง  
ได้ crude extracts  15 ชนิด (ก ำลังรอ
ผลกำรศึกษำและส่งตัวอย่ำงไปวิเครำะห์
ที่ ภำควิชำเคมี คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง และก ำลังรอผล
กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงลึกของ
สำรประกอบทำงเคมีภำยในพืช  อย่ำงไร
ก็ตำม ผู้วิจัยได้รำยงำนผลกำรศึกษำพืชที่
เก็บจำกมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง สำขำ
วิทยบริกำรเฉลิมพระเกียรติ จ. สุรินทร์ 
(ปีงบประมำณ 2557) 

อำจำรย์
ประสิทธิ์ บุญ
ไทย/
ภำควิชำ
ชีววิทยำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

24 มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง  

4. ศึกษำชีววิทยำ 
นิเวศวิทยำ และรวบรวม
ข้อมูลทำงชีวโมเลกุลของ
สัตว ์

  70,000 70,000 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำร
วิจัยแห่งชำติ 

ทรำบข้อมูลทำง
ชีววิทยำ 
นิเวศวิทยำ ของ
สัตว ์

เก็บเน้ือเย่ือจำกสัตว์ได้ 58 ตัวอย่ำงแยก
เป็น 46 ชนิด น ำไปสกัดสำรพันธุกรรม
แล้ว 14 ตัวอย่ำง 9 ชนิด เมื่อครบทุก
ตัวอย่ำงแล้ว น ำไปสร้ำงเคร่ืองหมำย
บำร์โค้ดบริเวณมำตรฐำนคือ COI โดย  
PCR และได้ผลผลิตตำมขนำดที่ต้องกำร 
ขณะน้ีอยู่ระหว่ำงกำรรอผลกำรตรวจหำ
ล ำดับนิคลีโอไทด์ เพื่อน ำมำวิเครำะห์ 
และน ำส่งเข้ำฐำนข้อมูล GenBank ต่อไป 

อำจำรย์
โกวิท น้อย
โคตร/
ภำควิชำ
ชีววิทยำ 

 

  รวม...4...โครงการ 4  1,034,500 1,034,500      
25 มหำวิทยำลัยศรี

นครินทรวิโรฒ  
1. ส ำรวจและรวบรวมต้น
เครือหมำน้อย: จำก
พันธุกรรมและภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น สู่ผลิตภัณฑ์แปร
รูป 

  126,000 126,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 2557 
(ข้อเสนอ
งำนวิจัยมุ่งเป้ำ 
วช.-อพ.สธ. 
2557)  
งบประมำณ
สิ้นสุดในปี 2558 
แต่ท ำกำรศีกษำ
เชิงลึก ต่อเน่ือง
ต่อไป 

1. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลภูมิปัญญำ
กำรใช้ประโยชน์
ของต้นเครือหมำ
น้อยจำกพื้นที่
ต่ำงๆ 
2. เพื่อจัดท ำ
เอกลักษณ์ทำง
พันธุกรรมด้วย 
DNA barcoding 
ของต้นเครือหมำ
น้อยจำกพื้นที่
ต่ำง ๆ 

1. ท ำกำรส ำรวจชนิดพันธุ์ในจังหวัด
นครนำยก ปรำจีนบุรี สระแก้ว และได้
ตัวอย่ำงมำจำกสกลนคร เพชรบูรณ์ และ
สระบุรี ซึ่งภูมิปัญญำท้องถิ่นจะน ำมำใช้
ประกอบอำหำรเรียกว่ำ วุ้นหมำน้อย ลำบ
หมำน้อย ทั้งยังมีสรรพคุณเป็นยำเย็น 
ปัจจุบัน แหล่งอำศัยถูกรุกรำน จำกพื้นที่
เกษตรกรรม จำกกำรส ำรวจพบว่ำแต่ละ
พื้นที่มีลักษณะใบแตกต่ำงกันมำก มีสิ่ง
หน่ึงเหมือนกันใบจะมีขนนุ่มปกคลุมทั้งใบ 
กำรจ ำแนกพันธุ์ด้วยลักษณะภำยนอกยัง
ไม่สำมำรถระบุได้เน่ืองจำกยังไม่พบดอก 
แต่เมื่อใช้เทคนิคกำรจ ำแนกด้วยล ำดับดี

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำร
ย์ กัญจน์ 
ศิลป์
ประสิทธิ์ 
คณะ
วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม
และกำร
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
ร่วมกับ คณะ
เทคโนโลยี

 



 
 

749 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

3. เพื่อสร้ำง
ผลิตภัณฑ์อำหำร
สุขภำพทีไ่ด้
มำตรฐำนส ำหรับ
กำรบริโภคและ
เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน  

เอ็นเอในส่วนของ ITS และ rbcL gene 
เทียบกับ gene bank พบว่ำเป็นชนิด
เดียวกันคือ Cyclea polypetara และมี
ล ำดับดีเอ็นเอบริเวณที่เป็นเอกลักษณ์ พืช
ชนิดน้ีของประเทศไทย ต่ำงจำกชำติอ่ืน
ชัดเจน 

และ
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์
ทำง
กำรเกษตร 
และคณะ
เภสัชศำสตร์ 
(รอง
ศำสตรำจำร
ย์วรพรรณ 
สิทธิถำวร) 

25 มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  

2. ควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรมหญ้ำข้ำวนก 

  420,000 420,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 2558 
(งบประมำณวิจัย
ของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ) 

1. เพื่อรวบรวม
ข้อมูลลักษณะ
ทำงพันธุกรรม
และควำม
หลำกหลำยทำง
พันธุกรรมของ
หญ้ำข้ำวนกเพื่อ
เป็นส่วนหน่ึงใน
กิจกรรมที่
สอดคล้องกับ
กรอบโครงกำร
อนุรักษ์

ท ำกำรส ำรวจกำรกระจำยตัวของหญ้ำ
ข้ำวนกในพื้นที่จังหวัดนครนำยก ระหว่ำง
ธันวำคม 2557 จนถึง กันยำยน 2558 มี
กำรระบำดมำกในพื้นที่ท ำนำ โดยเฉพำะ
อ ำเภอองครักษ์ เมื่อท ำกำรจ ำแนกด้วย
ลักษณะภำยนอก พบว่ำมีควำม
หลำกหลำยของลักษณะเมล็ดที่พบ คือมี
กลุ่มประชำกรที่เมล็ดมีหำงยำวและกลุ่ม
ประชำกรที่ไม่มีหำง เมื่อท ำกำรศึกษำ
ลักษณะพันธุกรรมเพื่อใช้ในกำรจ ำแนก
ชนิดพันธุ์ พบว่ำ ทั้งสองอยู่กลุ่มชนิดพันธุ์
เดียวกัน คือ Echinocua grussgralli 

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำร
ย์ กัญจน์ 
ศิลป์
ประสิทธิ์ 
คณะ
วัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อม
และกำร
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
2. เพื่อพัฒนำ
เคร่ืองหมำย
พันธุกรรมในกำร
ติดตำมกำรด้ือยำ
ปรำบศัตรูพืชของ
หญ้ำข้ำวนก 

และลักษณะภำยนอกดังกล่ำว ยังพบว่ำ
กลุ่มเมล็ดที่มีหำงส่วนใหญ่ด้ือยำกลุ่ม 
butcher มำกกว่ำอีกกลุ่ม ซึ่งลักษณะ
ดังกล่ำวสำมำรถใช้เป็น biomarker ใน
กำรคัดวัชพืชหญ้ำข้ำวนกด้ือยำปรำบ
วัชพืชได้ 

25 มหำวิทยำลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  

3. ควำมสัมพันธ์ของตัว
บ่งช้ีทำงชีวภำพกับ
ผลกระทบของมนุษย์ใน
แหล่งท่องเที่ยวทำง
ธรรมชำติ บริเวณเขื่อนขุน
ด่ำนปรำกำรชล จังหวัด
นครนำยก 

  50,000 50,000 งบประมำณ
รำยได้ 2558 
(งบประมำณวิจัย
ของมหำวิทยำลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ) 

เพื่อศึกษำควำม
หลำกหลำยของ
ตัวบ่งช้ีทำง
ชีวภำพ ที่พบใน
แหล่งท่องเที่ยว
ทำงธรรมชำติ
รอบเขื่อนขุน
ด่ำนปรำกำรชล 

ท ำกำรเก็บข้อมูลชนิดพรรณไม้ ไลเคน 
ปลำ และเฟิร์น ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวนิยม ประกอบด้วย น้ ำตก
ครองครำม น้ ำตกงำมงอน น้ ำตกช่องลม 
และบริเวณจุดขึ้นเรือ พบเฟิร์น 21 ชนิด 
ไลเคน 21 ชนิด พบปลำน้ ำจืด 33 ชนิด 
บริเวณข้ำงในเขื่อนใกล้น้ ำตกอย่ำงเป็น
นัยส ำคัญ แต่ค่ำ evenness indice จะ
ไม่มีควำมแตกต่ำงทั้ง 2 บริเวณ บริเวณ
หลังเขื่อนใกล้จุดลงเรือน่ำจะมีแหล่ง

อ.วิรงรอง 
ดวงใจ  
คณะ
วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อม
และกำร
ท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อำหำร ที่หลบภัยของปลำขนำดเล็กและ
ระบบนิเวศที่สมบูรณ์กว่ำบริเวณหลัง
เขื่อนใกล้จุดลงเรือ ซึ่งจำกกำรส ำรวจ
ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ำ พื้นที่ดังกล่ำวเป็น
แหล่งอำศัยที่ส ำคัญและมีระบบนิเวศ
ค่อนข้ำงสมบูรณ์ เหมำะแก่กำรน ำไป
พัฒนำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อกำรศึกษำ
เชิงนิเวศและกำรกีฬำ นอกจำกน้ียังเป็น
ข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญในกำรประเมิน
สภำพสิ่งแวดล้อมด้วย 

  รวม...3...โครงการ 3  596,000 596,000      

26 มหำวิทยำลัย
รังสิต 

1. ANTIBACTERIAL, 
ANTIOXIDANT AND 
ANTI-INFLAMMATORY 
ACTIVITY OF THAI 
TRADITIONAL HERBS 
AND FORMULAS (ฤทธิ์
ต้ำนกำรเจริญเติบของเช้ือ
แบคทีเรีย ต้ำน
ออกซิเดชัน ต้ำนกำร
อักเสบ ของต ำรับยำ
สมุนไพรไทยและสมุนไพร
ในต ำรับ) 

  110,000 110,000 ทุนสถำบันวิจัย
มหำวิทยำลัย
รังสิต 

1. ศึกษำผลของ
สำรสกัดหยำบ
ด้วยเฮกเซน 
(hexane) และ
เอทำนอล 
(ethanol) โดย
วิธี cold 
maceration 
ต่อกำรต้ำนเช้ือ
แบคทีเรียที่เป็น
ปัญหำอันดับ
ต้นๆ ที่ก่อโรค

ทำงผู้วิจัยได้ท ำกำรวิจัยเสร็จสิ้นแล้วอยู่ใน
ระหว่ำงกำรจัดท ำรูปเล่มรำยงำน และได้
ท ำกำรวิจัยเพิ่มในส่วนของ antioxidant 
และ anti-inflammatory และได้น ำ
งำนวิจัยดังกล่ำวไปน ำเสนอในกำรประชุม 
The 4th International Conference 
on Pharmacy and Advanced 
Pharmaceutical Sciences  (ICPAPS 
2015), Yogyakarta Indonesia  ทั้ง นี้
งำนวิจัยดังกล่ำวจึงขออนุมัติเปลี่ยนช่ือ
หัวข้อเป็น ANTIBACTERIAL, 
ANTIOXIDANT AND ANTI-

อ.วำลุกำ 
พลำยงำม  
(ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ำยวิชำกำร) 
วิทยำลัย
กำรแพทย์
แผน
ตะวันออก 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ท้องเสีย คือ  
Bacillus 
cereus, 
Clostridium 
perfringens, 
Escherichia 
coli, 
Salmonella 
typhimurium 
และ Shigella 
boydii โดยใช้
วิธี Disc 
diffusion 
method และ 
broth micro 
dilution  
2. ศึกษำต้ำน
ออกซิเดชันต้ำน
กำรอักเสบของ
สมุนไพรและ
ต ำรับยำ โดยวิธี  
DPPH assay 
และ

INFLAMMATORY ACTIVITY OF THAI 
TRADITIONAL HERBS AND 
FORMULAS เพื่อให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับงำนที่จะตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อไป 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

lipopolysacch
aride-induced  
nitric oxide 
production  
ใช้ RAW264.7 
cells 
ซึ่งงำนวจิัยน้ี
สำมำรถน ำไปใช้
เป็นข้อมูล
พื้นฐำนใน
กำรศึกษำพิกัด
ยำทั้ง 2 พิกัดใน
เชิงคลินิกต่อไป 

26 มหำวิทยำลัย
รังสิต 

2. โครงกำรเฝ้ำระวัง
คุณภำพน้ ำในแหล่งน้ ำ
ของ จังหวัดปทุมธำนี 
 

  50000 50000 วิทยำลัยวิศว- 
กรรมศำสตร์ 

1. เพื่อปกปัก
รักษำทรัพยำกร
แหล่งน้ ำของ
จังหวัดปทุมธำนี 
และสร้ำงจิต
ส ำนักในกำร
อนุรักษ์แหล่งน้ ำ 
2.เป็นแหล่งองค์
ควำมรู้และ
ฐำนข้อมูล

-เฝ้ำระวังคุณภำพน้ ำโดยเร่ิมจำกคลอง
รังสิต คลองเปรมประชำกรต้ังแต่เดือน 
พฤษภำคม 2558  ถึงปัจจุบัน 
- ฐำนข้อมูลกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำใน
สำยคลอง รังสิตประยูรศักด์ิ คลองเปรม
ประชำกร คลองน้ ำอ้อม คลองคู คลอง
โคกตำเขียว คลองเชียงรำกน้อย คลอง
บ้ำนพร้ำว แม่น้ ำเจ้ำพระยำช่วงไหลผ่ำน 
อ ำเภอสำมโคก  จ.ปทุมธำนี 
 

ดร.ลำวัณย์ 
วิจำรณ์  
และนำงสำว
แอนจิรำ  
เจริญวงศ์ 
 
ภำควิชำ
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 
วิทยำลัย
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

คุณภำพน้ ำของ
คลองรังสิตฯ
และคลองเปรม
ประชำกรใน
พื้นที่ต ำบลหลัก
หก และสำย
คลองเช่ือมโยง 
เพื่อเป็นแนวกำร 
ป้องกันปัญหำ
น้ ำเสียของ
ชุมชน 
3.เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้กำรเฝ้ำ
ระวังคุณภำพน้ ำ  
 
 

ปัญหำและอุปสรรค 
-กำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำไม่สำมำรถ
ด ำเนินได้ครบ 35 จุด เน่ืองจำกบำงจุด
ตรวจวัดไม่สำมำรถเข้ำในพื้นที่เพื่อท ำกำร
ตรวจวัดคุณภำพน้ ำได้ เช่น แหล่งน้ ำต้ืน
เขิน พื้นที่ตรวจวัดน้ ำมีกำรก่อสร้ำง  กำร
เข้ำในพื้นที่ไม่มีควำมปลอดภัย ท ำให้
สำมำรถตรวจคุณภำพน้ ำได้จริง เพียง 
จ ำนวน 27จุดตรวจ 
-กำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำจะแล้วเสร็จใน
เดือน พค 59 ส่วนผลกำรตรวจวัด
คุณภำพน้ ำ มีกำรจัดเก็บไว้บนฐำนข้อมูล 
online www.molpid.com 

วิศวกรรม- 
ศำสตร์ 
 

26 มหำวิทยำลัย
รังสิต 

3. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมกล้วยใช้ผล
ประกอบอำหำรและกำร
ใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ 
ในอุตสำหกรรมอำหำร
สุขภำพ 

       
 

**ขอย้ายไปด าเนินงานไปปี 2559-
2560** 

  

  

  รวม...3...โครงการ 2 1 160,000 160,000      
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

1. ประสิทธิภำพของไซยำ
โนแบคทีเรียที่ผลิตสำรพอ
ลิแซคคำไรด์ในกำรเป็น 
สำรปรับปรุงดินต่อกำร
เจริญเติบโตของข้ำว 

  260,000 260,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อคัดเลือก
และทดสอบ
ประสิทธิภำพ 
สำรผลิตพอลิ
แซคคำไรด์จำก
ไซยำโน
แบคทีเรียสำย
พันธุ์ เด่ียวและ
ผสม ในกำร
สร้ำงสำรพอลิ
แซคคำไรด์ 

จำกกำรศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ
ของสำหร่ำยจำกห้องปฏิบัติกำรจุล
ชีววิทยำ มหำวิทยำลัยพะเยำ 3 ไอโซเลท 
พบว่ำเป็นสำหร่ำยที่อยู่ใน Order 
Nostoccales Family Nostocaceae  
Genus Nostoc  ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ 
Nostoc sp. UP1, Nostoc sp. UP2 
และ Nostoc sp. UP3 บนอำหำร 2 
ชนิด ได้แก่ BG11 (B1) และ BG11 (B0) 
โดยท ำกำรวัดกำรเจริญและน้ ำหนักแห้ง
ของสำหร่ำยทั้ง 3 ชนิด พบว่ำอำหำร 
BG11 (B1) ส่งผลต่อกำรเจริญ น้ ำหนัก
แห้งและปริมำณพอลิแซ็กคำไรด์ของ
สำหร่ำยทั้ง 3 ชนิดดีกว่ำอำหำร BG11 
(B0) โดยในอำหำร BG11 (B1) พบว่ำ 
Nostoc sp. UP2 มีกำรเจริญสูงสุดที่มี
ควำมหนำแน่นสูงสุดเท่ำกับ 
0.616±0.051 ส่วนNostoc sp. UP1 จะ
มีจ ำนวนเซลล์และน้ ำหนักแห้งสูงสุด
เท่ำกับ 1.91±0.02×107 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตรและ 908.87±7.82 กรัมต่อ
มิลลิลิตร ตำมล ำดับในกำรเปรียบเทียบ
ปริมำณพอลิแซ็กคำไรด์ที่เพำะเลี้ยงบน

ดร.เนติ 
เงินแพทย์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ควำมคงตัวและ
ปรับปรุง
ลักษณะดิน 
3. เพื่อศึกษำผล
ของสำร
ปรับปรุงดิน
ชีวภำพจำกไซ
ยำโนแบคทีเรีย
สำยพันธุ์ เด่ียว
และผสม กับ 
กำรเจริญเติบโต
และผลผลิตข้ำว
ในเรือนทดลอง 

อำหำร BG11 (B1) และ BG11 (B0) แล้ว
น ำส่วน supernatant มำท ำกำร
วิเครำะห์ปริมำณพอลิแซ็กคำไรด์ที่หลั่ง
ออกมำภำยนอกเซลล์ พบว่ำปริมำณพอลิ
แซ็กคำไรด์ในอำหำร BG11 (B1) มี
ปริมำณสูงกว่ำในอำหำร BG11 (B0) โดย 
Nostoc sp. UP1 มีปริมำณพอลิแซ็กคำ
ไรด์สูงสุดในวันที่ 20 ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 
0.915±0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร อย่ำงมี
นัยส ำคัญที่ควำมเช่ือมั่น 95% (p<0.05) 
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ กันต์กนิษฐ 
(2555) ที่พบว่ำกำรเพำะเลี้ยงสำหร่ำย 
Nostoc ในอำหำรที่มีไนโตรเจนจะมี
อัตรำกำรอัตรำกำรเจริญ ปริมำณเซลล์
อัดแน่นค่ำน้ ำหนักแห้งและปริมำณพอลิ
แซ็กคำไรด์สูงกว่ำอำหำรที่ไม่เติม
ไนโตรเจน เมื่อเปรียบเทียบกับกำรศึกษำ
ของ นำรินทร์, (2549) โดยท ำกำร
เพำะเลี้ยงในถังคำร์บอย ปริมำตร 8 ลิตร 
เป็นเวลำ 20 วัน พบว่ำมีปริมำณ พอลิ
แซ็กคำไรด์ 18.57±0.74 มิลลิกรัมต่อ
น้ ำหนักแห้ง แต่ในกำรศึกษำคร้ังน้ีได้ท ำ
กำรเพำะ Nostoc spp. ในฟลำสก์ขนำด 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

150 มิลลิลิตร เป็นเวลำ 20 วัน และมี
กำรน ำมำสกัดเพียง 10 มิลลิลิตรท ำให้ได้
ปริมำณของพอลิแซ็กคำไรด์น้อย หำก
น ำมำเพำะเลี้ยงและท ำกำรสกัดใน
ปริมำณที่เพิ่มขึ้นน่ำจะให้ปริมำณพอลิ
แซ็กคำไรด์ที่สูงกว่ำ จึงน่ำจะเป็นสำย
พันธุ์ที่มีศักยภำพที่น่ำสนใจและสำมำรถ
น ำไปศึกษำและพัฒนำต่อไปได้ จำก
กำรศึกษำคร้ังน้ีพบว่ำ จำกสำหร่ำยที่
คัดเลือกมำทั้ง 3 ชนิด พบว่ำเมื่อ
วิเครำะห์ด้วยสถิติ Nostoc spp. ที่เลี้ยง
บนอำหำร BG11 (B1) มีควำมสำมำรถใน
กำรผลิตพอลิแซ็กคำไรด์ได้มำกที่สุดอย่ำง
มีนัยส ำคัญ ที่ควำมเช่ือมั่น 95% สำหร่ำย 
Nostoc ที่เพำะเลี้ยงบนอำหำร BG11 
(B1) น่ำจะมีควำมเหมำะสมส ำหรับกำร
น ำไปเพำะเลี้ยง เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ใน
กำรผลิตพอลิแซ็กคำไรด์ เพื่อใช้ในกำร
พัฒนำส ำหรับน ำไปปรับปรุงดินต่อไป 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

2. กำรผลิตสำรสีจำกเช้ือ
รำเพื่อประยุกต์เป็นสีย้อม
ธรรมชำติ 

  260,000 260,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

จำกกำรศึกษำสภำวะที่เหมำะสมต่อกำร
ผลิตสำรสีของเช้ือรำ โดยเพำะเลี้ยงเช้ือ
รำไอโซเลตที่ 113 และ 243 ซึ่งผลิตสำร
สีเหลืองบนอำหำร PDA เปรียบเทียบกับ

ดร.ธิดำ  
ไชยวังศรี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แผ่นดิน) เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อพัฒนำสี
ธรรมชำติที่ได้
จำกเช้ือรำในรูป
ผงให้มีสีที่
หลำกหลำยและ
มีควำมคงทนต่อ
กำรใช้งำน 
3. เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
ย้อมสีผ้ำเส้นใย
ด้วยสีธรรมชำติ
จำกเช้ือรำ 
 

กำรเพำะเลี้ยงเช้ือรำไอโซเลตที่ 113, 
125, 243, 321 และ 326 ที่ผลิตสำรสี
บนอำหำรข้ำวเจ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับ
กำรศึกษำของนฤมล (2547) พบว่ำมีเช้ือ
รำ ที่ผลิตสำรสีบนปลำยข้ำวเจ้ำได้ 
ส ำหรับกำรหำสภำวะที่เหมำะสมต่อกำร
ผลิตสำรสีของเช้ือรำ พบว่ำกำรผลิตสำรสี
บนอำหำรข้ำวเจ้ำที่อุณหภูมิห้อง (25 
องศำเซลเซียส) และที่ 30±2 องศำ
เซลเซียส ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับ
กำรศึกษำของ Gunasekaran และ 
Poorniammal (2008) ซึ่งพบว่ำ 
Penicillium sp. สำมำรถผลิตสำรสีแดง
ได้ที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส ส่วนพี
เอชต้ังต้นของอำหำรที่เหมำะสมต่อกำร
ผลิตสำรสีของเช้ือรำพบว่ำ สำมำรถผลิต
สำรสีได้ดีที่พีเอชในช่วง 4.0-6.0 ซึ่ง
สอดคล้องกับกำรศึกษำของ Babitha 
และคณะ (2007) พบว่ำ Monascus sp. 
สำมำรถผลิตสำรสีเหลืองได้ดีที่พีเอชของ
สับสเตรตต่อกำรผลิตสำรสีที่ 4.5-7.5 
และในกำรศึกษำของ Lee และคณะ 
(2002) พบว่ำ Monascus purpureus 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สำมำรถผลิตสำรสีเหลืองได้ดีเมื่อพีเอช
ของสับสเตรตต่อกำรผลิตสำรสีที่พีเอช 
6.0 ส่วนแหล่งคำร์บอนที่มีอิทธิพลต่อกำร
ผลิตสำรสีของเช้ือรำ พบว่ำเช้ือรำไอโซ
เลตที่ 125, 243 และ 326 ผลิตสำรสีบน
อำหำรข้ำวเจ้ำ เช้ือรำไอโซเลตที่ 113 
ผลิตสำรสีบนอำหำรปลำยข้ำวเหนียว
เพรำะสีที่เช้ือรำผลิตในอำหำรปลำยข้ำว
เหนียวมีสีเข้มกว่ำในอำหำรข้ำวเจ้ำ และ
เช้ือรำไอโซเลตที่ 321 ผลิตสำรสีบน
อำหำรข้ำวบำร์เลย์เพรำะสีที่เช้ือรำผลิต
ในอำหำรข้ำวบำร์เลย์มีสีเข้มกว่ำใน
อำหำรข้ำวเจ้ำ ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำ
ของ บุญพำ สวนใต้ (2551) พบว่ำปลำย
ข้ำวเจ้ำท ำให้เช้ือรำมีกำรผลิตสำรสีได้ดี 
และ (Jiang และคณะ, n.d.) เมื่อ
เพำะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ผลิตสำรสีลงบน
ปลำยข้ำวเหนียว พบว่ำ ไอโซเลต 
CAC005 ที่ผลิตสำรสีน้ ำตำลบนอำหำร
เลี้ยงเช้ือ SCA เมื่อน ำมำเพำะเลี้ยงบน
ปลำยข้ำวเหนียวสำมำรถผลิตได้
เปลี่ยนแปลงไปด้วย  และส่วนระยะเวลำ
ที่เหมำะสมต่อกำรผลิตสำรสีของเช้ือรำ 



 
 

760 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พบว่ำ สำรสีมีควำมเข้มข้นเพิ่มขึ้นตำม
ระยะเวลำที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
กำรศึกษำของ จำรุวรรณ ฉัตรทอง 
(2554) ท ำกำรเพำะเลี้ยง Neurospora 
sp. เป็นเวลำ 15 วัน ที่อุณหภูมิ 25-32 
องศำเซลเซียส พบว่ำสำรสีมีควำมเข้มข้น
ขึ้นตำมระยะเวลำในกำรหมักที่เพิ่มขึ้น 
โดยในส่วนของกำรย้อมเส้นใยฝ้ำยจำก
สำรสีที่ผลิตจำกเช้ือรำ พบว่ำ เส้นใยฝ้ำย
ย้อมติดสีดีโดยไม่ต้องใช้มอร์แดนท์ โดย
ใช้อุณหภูมิในกำรย้อม 70±5 องศำ
เซลเซียส เป็นระยะเวลำ 30 นำที ถึงจะ
ให้ผลกำรติดสีได้ดีที่สุด 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

3. กำรใช้ประโยชน์จำก
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อ
ควบคุมเช้ือรำก่อโรคใน
ยำงพำรำ 

  260,000 260,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำช
กุมำรี 

คัดแยกเช้ือรำก่อโรคในยำงพำรำจ ำนวน 
10 ตัวอย่ำง จำกต้นยำงที่มีลักษณะ
อำกำรของโรค อำกำรเป็นรอยช้ ำเหนือ
รอยกรีดมีรอยบุ๋มสีด ำปรำกฏบนหน้ำยำง
ท ำให้น้ ำยำงไม่ไหล จำกกำรเพำะเลี้ยงบน
อำหำร PDA และคัดแยกให้บริสุทธิ์ ได้
เช้ือรำก่อโรคทั้งหมด 30 ไอโซเลท 
สำมำรถที่จะจัดกลุ่มตำมลักษณะสัณฐำน
วิทยำได้เป็น 6 กลุ่ม กำรทดสอบฤทธิ์ของ
แบคทีเรียที่คัดแยกได้จำกพื้นที่อนุรักษ์

ดร.ศิริลักษณ์ 
สันพำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อคัดแยก
จุลินทรีย์ที่มี
คุณสมบัติเป็น
เช้ือปฏิปักษ์ต่อ
เช้ือรำก่อโรคใน
ยำงพำรำ   
3. เพื่อศึกษำ
คุณสมบัติในกำร
สร้ำงสำร
ปฏิชีวนะเพื่อ
ยับย้ังกำรเจริญ
ของเช้ือรำก่อ
โรค หรือ
คุณสมบัติกำร
ต่อต้ำนกำร
เจริญของเช้ือรำ
ก่อโรคใน
ยำงพำรำ 
4. เพื่อศึกษำ
แนวทำงกำร
ผลิตหัวเช้ือ

พันธุกรรมภำยในมหำวิทยำลัยพะเยำ 
(โครงกำร อพสธ) ในกำรยับย้ังกำรเจริญ
ของเช้ือรำโรคพืช โดยใช้เช้ือรำโรคพืชที่
แยกได้จำกยำงพำรำที่เป็นโรคคือ 
Collectotrichum sp. B1 และเช้ือรำ
โรคพืชสำยพันธุ์มำตรฐำน คือ 
Phytophthora palmivora พบว่ำไม่มี
แบคทีเรียไอโซเลตใดที่ให้ผลในกำรยับย้ัง
กำรเจริญของ Collectotrichum sp. B1 
ในขณะที่มีแบคทีเรียจ ำนวน 16 ไอโซเลต 
ให้ผลในกำรยับย้ังกำรเจริญของ P. 
Palmivora แบคทีเรียทั้ง 16 ไอโซเลตที่
คัดเลือกได้จะน ำไประบุชนิดโดยกำร
ทดสอบคุณสมบัติทำงสัณฐำนวิทยำ ทำง
ชีวเคมี และกำรระบุชนิดด้วยวิธีทำงอณู
ชีววิทยำต่อไป 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ปฏิปักษ์ เพื่อน ำ
ใช้ในกำรป้องกัน
กำรเกิดโรคพืช
ในยำงพำรำ 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

4. กำรผลิตไวน์ลิ้นจี่จำก 
Saccharomyces 
cerevisiae UP ที่ แยกได้
จำกดินในโครงกำรจัดต้ัง
ศูนย์กำรเรียนรู้และกำรใช้
ประโยชน์จำกจุลินทรีย์ 

  260,000 260,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อ
เปรียบเทียบกำร
ผลิตไวน์จำก
สำยพันธุ์ยีสต์ 
S.cerevisiae 
UP ได้แยกได้
จำกโครงกำร

ในกำรศึกษำกำรควำมเข้มข้นของลิ้นจี่ที่
เหมำะสมในกำรผลิตไวน์ อยู่ระหว่ำง
กำรวิเครำะห์ควำมช่ืนชอบทำงสถิติโดย
ใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวน 
(Analysis of variance; ANOVA) โดย
ใช้แบบทดสอบ Hedonic scale scoring 
test (แบบทดสอบควำมชอบ) สเกล
ควำมชอบ 9 จุด ( Nine-point hedonic 
scale) และศึกษำปัจจัยอ่ืนๆที่มีผลต่อ
กำรผลิตไวน์คือ ปริมำณควำมหวำนและ
อุณหภูมิที่เหมำะสมในกำรผลิตไวน์ลิ้นจี่
ต่อไป รวมทั้งท ำกำรศึกษำคุณสมบัติ
อ่ืนๆ ของไวน์คือ กำรตรวจวัดปริมำณ
สำรฟีนอลิกรวม กำรตรวจคุณลักษณะ
และหำปริมำณสำรประกอบโพลีฟีนอ
ลิก กำรวัดปริมำณน้ ำตำลกลูโคส 
ซูโครส และฟรุคโตส กำรวัด
ควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูลอิสระ
ด้วยวิธีกำรฟอกสีอนุมูลเอบีทีเอส และ

ดร.สมศักด์ิ 
ธรรมวงษ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ศึกษำวิจัยใน
โครงกำรศูนย์
เรียนรู้และกำร
ใช้ประโยชน์จำก
จุลินทรีย์ (ยีสต์
และรำ) และ
สำยพันธุ์ยีสต์ S. 
cerevisiae var 
bayanus ที่ใช้
ในกำรผลิตไวน์
ในระดับ
อุตสำหกรรม 
3. เพื่อศึกษำ
สภำวะที่
เหมำะสมต่อ
กำรผลิตไวน์
ลิ้นจี ่

กำรวัดควำมสำมำรถในกำรต้ำนอนุมูล
อิสระด้วยวิธีกำรท ำลำยอนุมูลอิสระดีพี
พีเอช 
 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

5. ต้นแบบเส้นใยฝ้ำยและ
ผ้ำฝ้ำยต้ำนจุลินทรีย์ที่ย้อม
สีจำกรงควัตถุของแอค ติโน
มัยสีท ส ำหรับประยุกต์ใช้
เพื่อสุขลักษณะทำงผิวหนัง 

  225,000 225,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 

แอคติโนมัยสีทผลิตสำรสีส้ม-แดง 
จ ำนวน 8 ไอโซเลต ซึ่งเป็นสำรสี
ประเภท intracellular pigments คือ
ผลิตสีเก็บไว้ในตัวเซลล์ เจริญได้ดีที่
อำหำรเลี้ยงเช้ือ starch casein 
medium ที่อุณหภูมิ 30 องศำ

น.ส.กฤษณำ 
พุกอินทร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อทดสอบ
สภำวะที่
เหมำะสมของ
กำรเจริญและ
ผลิตรงควัตถุ
หรือสำรสีที่มี
ฤทธิ์ต้ำน
จุลินทรีย์ก่อโรค
บำงชนิด แล้วน ำ
สีที่ผลิตได้ไปท ำ
กำรย้อมเส้นใย
ฝ้ำยและผ้ำฝ้ำย 
3. เพื่อท ำกำร
ผลิต ผลิตภัณฑ์
ผ้ำฝ้ำยและเส้น
ใยผ้ำฝ้ำย
ต้นแบบ ซึ่ง

เซลเซียส เขย่ำที่ควำมเร็วรอบ 100 
rpm โดยประมำณ ประกอบด้วย ไอโซ
เลต Orange 1.2, Orange 2.1,  
Orange 2.2, Orange 3.1, Orange 
3.2, Orange 4.1, O1 และ R3 สำรสี
ส้ม-แดงจำกแอคติโนมัยสีททั้ง 8 ไอโซ
เลตน้ี ไม่ละลำยน้ ำ แต่ละลำยได้ดีใน
สำรละลำย 10% DMSO และ 99.9% 
Ethanol จำกกำรทดสอบฤทธิ์กำร
ยับย้ังแบคทีเรียทดสอบด้วยเทคนิค 
Agar disk diffusion สำมำรถยังย้ัง
กำรเจริญของแบคทีเรียทดสอบ 
Mycobacterium sp. ได้ แอคติโนมัย
สีทผลิตสำรสีม่วง จ ำนวน 1 ไอโซเลต 
ซึ่งเป็นสำรสีประเภท extracellular 
pigments คือผลิตสีปล่อยออกมำนอก
เซลล์ เจริญได้ดีที่อำหำรเลี้ยงเช้ือ 
starch casein medium ที่อุณหภูมิ 
30 องศำเซลเซียส เขย่ำที่ควำมเร็วรอบ 
100 rpm โดยประมำณ คือ ไอโซเลต 
AC4 สำรสีม่วงจำกเซลล์ของแอคติโน
มัยสีทไอโซเลต น้ี ละลำยน้ ำได้ดี และ
สำมำรถละลำยได้ใน 10% DMSO แต่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สำมำรถยับย้ัง
กำรเจริญของ
จุลินทรีย์บำง
ชนิดได้ และ
ปลอดภัยกับ
เซลล์ปกติของ
เซลล์สัตว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมบำง
ชนิดได้ โดยกำร
ทดสอบสอบ
ควำมเป็นพิษ 
(Cytotoxicity 
tests) ของสำร
สกัดสีหยำบจำก
แอคติโนมัยสีทที่
ผลิตขึ้น 

ละลำยได้ไม่ดีใน 99.9% Ethanol จำก
กำรทดสอบฤทธิ์กำรยับย้ังแบคทีเรีย
ทดสอบด้วยเทคนิค Agar disk 
diffusion สำมำรถยังย้ังกำรเจริญของ
แบคทีเรียทดสอบ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผิวหนังคือ Staphylococcus aureus 
และ S. epidermidis ได้ 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

6. ผลของกำรบริโภคสำร
สกัดมะเก๋ียงต่อกำรต้ำน
ควำมจ ำบกพร่องในหนู
ขำวที่เหน่ียวน ำให้เกิด
ภำวะหลอดเลือดสมอง 

  250,000 250,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ

จำกผลกำรทดลองพบว่ำสำรสกัดมะเก๋ียง
ด้วยน้ ำ มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระสูงที่สุดเมื่อ
เทียบกับกำรสกัดด้วยตัวท ำละลำยตัว
อ่ืนๆ ส่วน % yield = 2.89 เลือกใช้วิธี 
aqueous extract ในกำรเตรียมสำร
สกัดมะเก๋ียง ได้สำรสกัดมะเก๋ียงที่มี % 
yield = 2.89 

ผศ.ดร.วำทิ
ตำ ผจญภัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อศึกษำผล
ของสำรสกัด
มะเก๋ียงต่อกำร
เรียนรู้และ
ควำมจ ำในหนู
ขำวที่ถูก
เหน่ียวน ำให้เกิด
ภำวะหลอด
เลือดสมอง 
3. เพื่อศึกษำผล
ของสำรสกัด
มะเก๋ียงต่อกำร
ตำยของเซลล์
ประสำทในหนู
ขำวที่ถูก
เหน่ียวน ำให้เกิด
ภำวะหลอด
เลือดสมอง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

4. เพื่อศึกษำ
กลไกกำรออก
ฤทธิ์ของสำร
สกัดมะเก๋ียงต่อ
กำรปกป้อง
ภำวะหลอด
เลือดสมอง 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

7. ศักยภำพของไวน์
มะเก๋ียงในกำรชะลอควำม
เสื่อมของเซลล์ประสำท
และควำมจ ำในหนูที่
เหน่ียวน ำให้เกิดภำวะ
สมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 

  250,000 250,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อศึกษำผล
ของไวน์มะเกี๋ยง
ต่อกำรเรียนรู้

ผลิตภัณฑ์ไวน์มะเก๋ียงที่ได้มีสีแดงใส 
ปริมำณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 11% และได้
ผลิตภัณฑ์ไวน์มะเก๋ียงที่ผ่ำนกรรมวิธีที่ได้
คุณภำพ มีมำตรฐำน 

ดร.มำรุต  
แก้ววงศ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

และควำมจ ำใน
หนูขำวที่
เหน่ียวน ำให้เกิด
ภำวะสมอง
เสื่อมอัลไซเมอร์ 
3. เพื่อศึกษำผล
ของไวน์มะเกี๋ยง
ต่อกำรตำยของ
เซลล์ประสำท
ในหนูขำวที่
เหน่ียว น ำให้
เกิดภำวะสมอง
เสื่อมอัลไซเมอร์ 
4. เพื่อศึกษำ
กลไกกำรออก
ฤทธิ์ของไวน์
มะเกี๋ยงต่อกำร
ปกป้องภำวะ
สมองเสื่อมอัล
ไซเมอร์ 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

8. ประสิทธิภำพของชำ
มะเก๋ียงในกำรฟื้นคืน
สภำพของเส้นประสำท

  250,000 250,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำร

ผลิตภัณฑ์ชำมะเก๋ียงสีน้ ำตำลเข้มเกือบด ำ 
มีกลิ่นหอม และได้ผลิตภัณฑ์ชำมะเก๋ียงที่
ผ่ำนกรรมวิธีที่ได้คุณภำพ 

ดร.ณภัทร  
ศรีรักษำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

หลังกำรได้รับบำดเจ็บใน
ภำวะเบำหวำน 

(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อศึกษำ
ฤทธิ์ชำมะเกี๋ยง
ต่อกำรลดระดับ
น้ ำตำลในเลือด
ของหนูขำวที่
เหน่ียวน ำให้เกิด
ภำวะเบำหวำน 
3. เพื่อศึกษำผล
ของชำมะเกี๋ยง
ต่อกำรฟื้นคืน
สภำพของ
เส้นประสำท
หลังได้รับ

มีมำตรฐำน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

บำดเจ็บในหนู
ขำวที่ถูก
เหน่ียวน ำให้เกิด
ภำวะเบำหวำน 
4. เพื่อศึกษำ
กลไกกำรออก
ฤทธิ์ของชำ
มะเกี๋ยงต่อกำร
ฟื้นคืนสภำพ
ของ
เส้นประสำท
หลังกำรได้รับ
บำดเจ็บใน
ภำวะเบำหวำน 
 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

9. กำรตรวจสอบฤทธิ์ของ
กำกชำมะเก๋ียงในกำรต้ำน
ควำมบกพร่องในกำร
เรียนรู้และควำมจ ำ
เน่ืองจำกภำวะเครียด
เร้ือรัง 

  250,000 250,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 

กำรต้มกำกชำที่เหลือในเวลำ 3 นำที 
และน ำไปผ่ำน TLC (Thin layer 
chromatography) ทดสอบดูฤทธิ์ต้ำน
อนุมูลอิสระด้วย DPPH จะมีฤทธิ์ต้ำน
อนุมูลสูงที่สุด ซึ่งจะน ำเวลำที่ได้ไปใช้ใน
กำรศึกษำในหนูขำวที่เหน่ียวน ำให้เกิด
ภำวะเครียดเร้ือรังต่อไป 

นำยณฐกร  
ค ำแก้ว 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. ศึกษำฤทธิ์
ของกำกชำ
มะเกี๋ยงต่อกำร
ลดระดับฮอร์โมน
ต้ำนควำมเครียด 
cortisol 
3. ศึกษำผลของ
กำกชำมะเกี๋ยงใน
กำรต้ำนควำม
บกพร่องในกำร
เรียนรู้และ
ควำมจ ำ
เน่ืองจำกภำวะ
เครียดเร้ือรัง 
4. ศึกษำกลไก
กำรออกฤทธิ์ของ
กำกชำมะเกี๋ยงใน
กำรต้ำนควำม
บกพร่องในกำร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เรียนรู้และ
ควำมจ ำ
เน่ืองจำกภำวะ
เครียดเร้ือรัง 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

10. ผลของสำรสกัด
สำหร่ำยเตำต่อกำรดูดซึม
คอเลสเตอรอลในเซลล์
ล ำไส้เพำะเลี้ยงคำโก้ทู 

  270,000 270,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อทดสอบ
ผลของสำหร่ำย
เตำต่อกำรน ำ
คอเลสเตอรอล
เข้ำ (uptake) 
เซลล์ล ำไส้
เพำะเลี้ยงคำโก้

สำรสกัดสำหร่ำยเตำลดกำรน ำเข้ำของ
คอเลสเตอรอลเข้ำเซลล์ล ำไส้เพำะเลี้ยง 
เป็นไปได้อำจจะผ่ำนทำงกำรลด
ควำมสำมำรถในกำรละลำยของ
คอเลสเตอรอลในไมเซลล์ อย่ำงไรก็ตำม
ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมถึงกลไกกำรออก
ฤทธิ์ของสำรสกัดสำหร่ำยเตำต่อกำรลด
กำรดูดซึมคอเลสเตอรอล 

ดร.อัจฉรำ
ภรณ์ ดวงใจ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ท ู
3. เพื่อทดสอบ
ผลของสำหร่ำย
เตำต่อ
ควำมสำมำรถใน
กำรละลำยของ
คอเลสเตอรอล
ในไมเซลล์  
4. เพื่อทดสอบ
ผลของสำหร่ำย
เตำต่อกำรจับ
กับกรดน้ ำดี 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

11. ฤทธิ์ต้ำนภำวะกำร
อักเสบของสำรสกัด
สำหร่ำยเตำ (Spirogyra 
neglecta) ในหนูขำวที่มี 
ภำวะไตอักเสบเฉียบพลัน   

  270,000 270,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย

สำหร่ำยเตำมีประสิทธิภำพในกำรช่วย
ฟื้นฟูกำรท ำงำนของโปรตีนขนส่ง
สำรอินทรีย์ประจุลบในท่อไตในหนูขำวที่
เกิดภำวะอักเสบได้ จึงถือเป็นองค์ควำมรู้
ใหม่ในกำรน ำสำรสกัดจำกสำหร่ำยเตำไป
พัฒนำเป็นยำรักษำโรคและอำหำรเสริม
ได้ต่อไปในอนำคตในกำรทดลองต่อจำกน้ี  
ผู้วิจัยจะท ำกำรศึกษำเพิ่มเติมถึงผลของ
สำรสกัดสำหร่ำยเตำที่มีต่อกำรคลำยตัว
ของหลอดเลือดที่แยกออกจำกหนูแรท
โดยตรง เพื่อยืนยันผลกำรทดลองน้ี 

น.ส. ศศิวิมล 
พรมสำร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พะเยำ 
2. เพื่อศึกษำผล
กำรออกฤทธิ์
ของสำรสกัดสำร
สกัดสำหร่ำยเตำ 
(Spirogyra 
neglecta) ต่อ
กำรแสดงออก
และกำรท ำงำน
ของโปรตีน
ขนส่ง
สำรอินทรีย์ที่ท่อ
ไต ในภำวะปกติ
และในกำรเกิด
ภำวะอักเสบที่ไต 
3. เพื่อศึกษำ
กลไกกำรออก
ฤทธิ์ของสำร
สกัดสำหร่ำยเตำ 
(Spirogyra 
neglecta) 
ภำยในเซลล์ไต 
ในกำรเกิดภำวะ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อักเสบที่ไต 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

12. ฤทธิ์ต้ำนภำวะกำร
อักเสบของสำรสกัด
สำหร่ำยเตำ (Spirogyra 
neglecta) ในหนูขำวที่มี 
ภำวะไตอักเสบเฉียบพลัน   

  270,000 270,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อศึกษำ
ฤทธิ์ของสำร
สกัดสำหร่ำยเตำ
ต่อควำมดัน
โลหิตและอัตรำ
กำรเต้นของ
หัวใจในหนูที่
สลบ 
3. เพื่อศึกษำ
ฤทธิ์ของสำร

เมื่อให้สำรสกัดสำหร่ำยเตำ ขนำด 20, 40, 
60 mg/kg โดยตรงทำงหลอดเลือดด ำ ท ำ
ให้ควำมดันโลหิตในหนูแรทลดลง ทั้งควำม
ดัน Systolic และ Diastolic เช่นเดียวกับ
ยำลดควำมดันมำตรฐำนมำตรฐำน 
Sodium nitroprusside นอกจำกน้ีสำร
สกัดสำหร่ำยเตำยังท ำให้อัตรำกำรเต้นของ
หัวใจลดลง ซึ่งเป็นสำเหตุหน่ึงที่ท ำให้ควำม
ดันโลหิตลดลง 
จำกกำรใช้ตัวยับย้ังแปลผลได้ว่ำ กำรลดลง
ของควำมดันโลหิตเกิดจำกกลไกต่ำงๆ 
ได้แก่ กำรกระตุ้น muscarinic receptor 
ที่หัวใจ มีผลลดอัตรำกำรเต้นของหัวใจ 
และโดยเฉพำะอย่ำงย่ิงกลไกกำรกระตุ้น 
beta-adrenoceptor และ eNOS ที่หลอด
เลือด มีผลท ำให้หลอดเลือดคลำยตัว หรือ
ท ำให้ควำมต้ำนทำนของหลอดเลือดส่วน
ปลำยลดลง ซึ่งกำรลดลงของควำมดันโลหิต
ในหนูแรทที่ได้รับสำรสกัดสำหร่ำยเตำ
เกี่ยวข้องกับกลไกกำรคลำยตัวของหลอด
เลือดน้ีอย่ำงเด่นชัด จำกกำรทดลองผลของ
สำรสกัดสำหร่ำยเตำที่มีต่อควำมดันโลหิตที่

นำยณฐกร  
ค ำแก้ว 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สกัดสำหร่ำยเตำ
ต่อกำรคลำยตัว
ของหลอดเลือด 
4. เพื่อศึกษำ
กลไกกำรออก
ฤทธิ์ของสำร
สกัดสำหร่ำยเตำ
ต่อควำมดัน
โลหิต อัตรำกำร
เต้นของหัวใจ 
และกำรคลำย
ตัวของหลอด
เลือด 

สูงจำกกำรฉีดสำร phenylephrine แสดง
ให้เห็นว่ำสำรสกัดสำหร่ำยเตำสำมำรถลด
หรือยับย้ังกำรเพิ่มขึ้นของควำมดันโลหิต 
โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงสำมำรถลดควำมดัน 
diastolic ที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งปัจจัยส ำคัญที่มี
ผลต่อกำรลดควำมดัน diastolic คือกำรลด
ควำมต้ำนทำนของหลอดเลือดส่วนปลำย 
จึงสอดคล้องกับผลกำรทดลองที่ใช้ตัว
ยับย้ังข้ำงต้น นอกจำกน้ีควำมสำมำรถลด
ควำมดันโลหิตสูงยังมีแนวโน้มที่ดีเทียบเท่ำ
ยำลดควำมดันมำตรฐำน Sodium 
nitroprusside ในกำรทดลองต่อจำกน้ี 
ผู้วิจัยจะท ำกำรศึกษำเพิ่มเติมถึงผลของ
สำรสกัดสำหร่ำยเตำที่มีต่อกำรคลำยตัว
ของหลอดเลือดที่แยกออกจำกหนูแรท
โดยตรง เพื่อยืนยันผลกำรทดลองน้ี 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

13. กำรศึกษำฤทธิ์และ
กลไกในกำรปกป้องเซลล์
ประสำทของสำรสกัด
สำหร่ำยเตำ Spirogyra 
neglecta ในแบบจ ำลอง
โรคสมองเสื่อม 

  270,000 270,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ

สำหร่ำยเตำสด 1,000 กรัม น ำไปอบให้
แห้ง ได้สำหร่ำยเตำแห้งที่มีควำมช้ืนไม่
เกิน 10% ประมำณ 100 กรัม หรือคิด
เป็น 10% จำกน้ ำหนักสด และสำหร่ำย
เตำแห้ง 100 กรัม สำมำรถสกัดเป็นสำร
สกัดน้ ำได้ประมำณ 25-27 กรัม 

ผศ.ดร.วำทิ
ตำ ผจญภัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. ศึกษำผลของ
สำรสกัด
สำหร่ำยเตำต่อ
กำรเรียนรู้และ
ควำมจ ำในหนู
ขำวที่ถูก
เหน่ียวน ำให้เกิด
ภำวะสมองเสื่อม 
3. ศึกษำผลของ
สำรสกัด
สำหร่ำยเตำต่อ
กำรตำยของ
เซลล์ประสำทใน
หนูขำวที่ท ำให้
เกิดภำวะสมอง
เสื่อม 
4. ศึกษำกลไก
กำรออกฤทธิ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ของสำรสกัด
สำหร่ำยเตำต่อ
กำรปกป้อง
เซลล์ประสำทใน
ภำวะสมองเสื่อม 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

14. กำรอนุรักษ์ และ
ขยำยพันธุ์ผักหวำนป่ำ 
(Melientha suavis 
Pirre.) ด้วยวิธีกำร
เพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือ 

  200,000 200,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. ศึกษำสูตร
อำหำรที่เหมะ
สมต่อกำรชักน ำ
ให้เกิดยอดและ
รำกจ ำนวนมำก
ของผักหวำนป่ำ 

กำรเพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือปลำยยอดของ
ผักหวำนป่ำเพื่อชักน ำให้เกิดยอดจำกกำร
เพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือปลำยยอดของผักหวำน

ป่ำบนสูตรอำหำร ½ MS ที่เติมสำร

ควบคุมกำรเจริญเติบโตของพืชชนิด BA 
TDZ NAA และ IAA เป็นเวลำ 6 สัปดำห์ 
พบว่ำ สูตรอำหำรที่สำมำรถตอบสนองต่อ
ช้ินส่วนเน้ือเย่ือปลำยยอดผักหวำนป่ำ คือ

สูตร ½ MS ที่เติม BA ควำมเข้มข้น 0.1 

มิลลิกรัมต่อลิตร โดยสำมำรถชักน ำให้เกิด
จ ำนวนยอดเฉลี่ย 1 ยอดต่อช้ินส่วนพืชเล่ม
ต้น (ตำรำงที่ 3, ภำพที่ 2 ก) ส่วนสูตร

อำหำร ½ MS ที่เหลือไม่สำมำรถ

ตอบสนองต่อช้ินส่วนปลำยยอดได้ (ตำรำง
ที่ 3, ภำพที่ 2 ข ค ง) โดยไม่สำมำรถชักน ำ
ให้เกิดยอด ช้ินส่วนพืชที่เพำะเลี้ยง
กลำยเป็นสีน้ ำตำล และตำยในที่สุด 

ผศ.ดร.ภพ
เก้ำ  พุทธ
รักษ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

3. น ำต้น
ผักหวำนป่ำที่
สมบรูณ์ออก
ปลูกในสภำพ
ธรรมชำติเพื่อ
เป็นกำรอนุรักษ์  
พันธุกรรมพืชหำ
ยำก 

เน่ืองจำกสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตที่เติม
ลงในอำหำรน้ันยังไม่มีควำมเหมำะสมหรือ
ยังไม่สมดุลต่อกำรชักน ำให้เกิดยอด โดย
ปริมำณสำรควบคุมกำรเจริญเติบโตพืชที่
ใส่ลงไปน้ันอำจจะมำกเกินไปจนมีผลใน
กำรยับย้ังกำรท ำงำนของเซลล์จึงส่งผลให้
ไม่มีกำรพัฒนำไปเป็นยอด มีรำยงำนกำร
วิจัยพบว่ำออกซินจะมีกำรผลิตที่บริเวณ
ปลำยยอดและจะถูกล ำเลียงมำทำงด้ำน
ล่ำง และจะไปยับย้ังกำรเจริญเติบโตของ
ตำข้ำง ดังน้ันอำจเป็นไปได้ที่มีกำรเติมสำร
ควบคุมกำรเจริญเติบโตลงในอำหำร
เพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือมำกเกินไปจนไปมีผล
ยับย้ังกำรพัฒนำของพืช (รังสฤษด์ิ, 2540; 
Trigiano and Gray, 2000)  จำกผลผล
กำรทดลองเพำะเลี้ยงช้ินส่วนปลำยยอดที่
ปรำศจำกเช้ือจุลินทรีย์ของพรรณไม้น้ ำ 
Cryptocoryne wendtii ที่พบว่ำกำรเติม 
NAA และ IAA มีผลยับย้ังกำรเกิดยอดและ
กำรใช้ BA เพียงอย่ำงเดียวโดยไม่เติม 
NAA สำมำรถชักน ำให้เกิดยอดได้ต้นอ่อน
จ ำนวนมำกกว่ำกำรใช้ BA ร่วมกับ NAA 
(Kane et al., 1999)กำรเพำะเลี้ยง
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เน้ือเย่ือใบอ่อนของผักหวำนป่ำเพื่อชักน ำ
ให้เกิดแคลลัส จำกกำรเพำะเลี้ยงช้ินส่วน
ใบอ่อนผักหวำนป่ำบนสูตรอำหำร 
1
2⁄ MS ที่เติมสำรควบคุมกำร

เจริญเติบโตพืชชนิด BA TDZ และ 2,4-D 
เพำะเลี้ยงเป็นเวลำ 6 สัปดำห์ พบว่ำ ทุก
สูตรอำหำรสำมำรถชักน ำกำรเกิดแคลลัส
ได้แตกต่ำงกัน ยกเว้นสูตรอำหำรที่ไม่เติม
สำรควบคุมกำรเจริญเติบโตพืช (ตำรำงที่ 4 
ภำพที่ 3 ก) ส่วนสูตรอำหำรที่สำมำรถชัก
น ำให้เกิดแคลลัสได้ดีที่สุด (ตำรำงที่ 4 

ภำพที่ 3 ค ง) สูตรอำหำร 1 2⁄ MS ที่เติม 
2,4-D ควำมเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ร่วมกับ TDZ ควำมเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร มีขนำดแคลลัสเฉลี่ย 0.5 
เซนติเมตร แคลลัสมีลักษณะสีเหลืองอ่อน 
เกำะกลุ่มกันแน่น (ตำรำงที่ 4 ภำพที่ 3 ข ) 
ทั้งน้ีอำจเน่ืองจำก 2,4-D จัดเป็นสำร
ควบคุมกำรเจริญเติบโตพืชในกลุ่มออกซิน
ที่เหมำะสมต่อกำรชักน ำให้เกิดแคลลัส 
กำรใช้ของ 2,4-D ควำมเข้มข้นต่ำงกัน
ขึ้นอยู่กับช้ินส่วนของเน้ือเย่ือ และชนิดพืช 
(Sofiari et al., 1998) เช่นในกำร



 
 

781 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือของ Euphorbia 
characias บนอำหำร MS ที่เติม 2,4-D 
ควำมเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร เหมำะสม
ต่อกำรกำรชักน ำให้เกิดแคลลัส 
(Fernandes-Ferreira et al., 1989) และ
งำนวิจัยของ Souissi et al. (1997) ศึกษำ
กำรชักน ำให้เกิดแคลลัสของ Euphorbia 
esula ที่เติม 2,4-D ที่ระดับควำมเข้มข้น
ต่ำงๆ พบว่ำ สูตรอำหำร MS ที่เติม 2,4-D 
ควำมเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สำมำรถชักน ำให้เกิดแคลลัสได้ดีที่สุดและ
แคลลัสมีขนำดใหญ่ที่สุด 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

15. กำรทดสอบฤทธิ์ต้ำน
ออกซิเดชันและฤทธิ์ทำง
ชีวภำพของสำรสกัดหยำบ
จำกผักหวำนป่ำ 

  280,000 280,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย

จำกกำรทดสอบฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระ
ของสำรสกัดใบแก่ผักหวำนป่ำที่สกัดด้วย
ตัวท ำละลำยที่แตกต่ำงกันและแหล่งที่มำที่
แตกต่ำงกัน คือ จำกอ ำเภอเชียงม่วน และ
อ ำเภอปง มำท ำกำรสกัดด้วย เฮกเซน, 
เอทิลอะซีเตท และ 85%เอทำนอล ซึ่งวิธี 
DPPH ใช้ Ascorbid acid และ BHA เป็น
สำรมำตรฐำนในกำรเปรียบเทียบฤทธิ์ 
พบว่ำสำรสกัดหยำบใบแก่ของผักหวำนป่ำ
จำกอ ำเภอปง ที่สกัดด้วยตัวท ำละลำยทั้ง
สำมชนิดมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระที่ดีกว่ำ 

ดร.กัลยำ 
จ ำปำทอง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พะเยำ 
2. เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์กำรต้ำน
อนุมูลอิสระ และ
ทดสอบฤทธิ์ทำง
ชีวภำพ ของสำร
สกัดหยำบจำก
ผักหวำนป่ำใน
เขตพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ อ ำเภอปง 
และอ ำเภอเชียง
ม่วน จังหวัด
พะเยำ 
3. เพื่อศึกษำ
เปรียบเทียบชนิด 
และปริมำณของ
สำรออกฤทธิ์ด้ำน
ต่ำงๆของสำร
สกัดหยำบจำก

สำรสกัดหยำบใบแก่ของผักหวำนป่ำจำก
อ ำเภอเชียงม่วน และพบว่ำสำรสกัดหยำบ
ใบแก่ที่สกัดด้วย 85% เอทำนอล จำกทั้ง
สองอ ำเภอมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระดีกว่ำ 
รองลงมำคือสำรกัดหยำบใบแก่ที่สกัดด้วย 
เอทิลอะซีเตท และ เฮกเซน ตำมล ำดับ  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ผักหวำนป่ำใน
เขตพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ อ ำเภอปง 
และอ ำเภอเชียง
ม่วน จังหวัด
พะเยำ 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

16. กำรพัฒนำต ำรับ
เคร่ืองส ำอำงส ำหรับ
ผิวหนังจำกสำรสกัด
ผักหวำนป่ำเพื่อสุขภำพ 

  280,000 280,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อพัฒนำ

ได้ส่วนสกัดของผักหวำนป่ำในพื้นที่วิจัย
จำกเฮกเซน เอธิลอะซีเตท เอธำนอล 
และน้ ำ โดยท ำให้แห้งด้วยเคร่ืองระเหย
สุญญำกำศ ได้ส่วนสกัดหยำบทั้งหมด 4 
ส่วน และพบว่ำส่วนสกัดผักหวำนป่ำไม่มี
ผลต่อควำมเป็นพิษต่อเซลล์ไฟโบรบลำส 
(โดยเป็นเซลล์เป้ำหมำย เมื่อแปรรูปสำร
สกัดผักหวำนป่ำเป็นผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส ำอำง) อีกทั้งยังมีฤทธิ์ในกำร
ปกป้องรัวสี UV ซึ่งมีค่ำกำรปกป้อง
แสงแดด 

ดร.รักสกุล 
แก่นเรณู 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สูตรผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส ำอำง
ส ำหรับผิวหนัง
จำกสำรสกัด
ผักหวำนป่ำ 
3. เพื่อประเมิน
คุณภำพ
ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส ำอำงจำก
สำรสกัดผักหวำน
ป่ำ 
 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

17. ศักยภำพกำรเก็บกัก
คำร์บอนในมวลชีวภำพ
เหนือพื้นดินและในดิน 
ของพื้นที่อุทยำนกำร
เรียนรู้กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศและ
สิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัย
พะเยำ 

  223,500 223,500 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย

จำกกำรประเมินคำร์บอนเหนือพื้นดินใน
องค์ประกอบต่ำงๆของต้นไม้ในเบื้องต้น 
พบว่ำในไม้ใหญ่คำร์บอนในล ำต้นมำกที่สุด 
(62.15 tC.ha-1) รองลงมำพบที่กิ่ง (7.78 
tC.ha-1) และใบ (2.06 tC.ha-1) 
ตำมล ำดับ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับ
ปริมำณคำร์บอนในไม้หนุ่ม ซึ่ง
ส่วนประกอบที่พบมำกที่สุด ได้แก่ ล ำต้น 
(552.54 kgC.ha-1) รองลงมำพบที่ กิ่ง 
(79.83 kgC.ha-1)  และใบ (0.06 kgC.ha-

1) และเมื่อคิดรวมปริมำณคำร์บอนเหนือ

ดร.อนุสรณ์ 
บุญปุก 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พะเยำ 
2. เพื่อประเมิน
ปริมำณมวล
ชีวภำพและ
ปริมำณกำรเก็บ
กักคำร์บอน
เหนือพื้นดินใน
ป่ำเต็งรังของ
พื้นที่อุทยำนกำร
เรียนรู้กำร
เปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
และสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
3. เพื่อประเมิน
ปริมำณคำร์บอน
ในดินของระบบ
นิเวศป่ำเต็งรังใน
พื้นที่อุทยำนกำร
เรียนรู้กำร
เปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

พื้นดินทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ 72.60 tC.ha-1 

ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลกำรศึกษำกำร
เปลี่ยนแปลงกำรกักเก็บคำร์บอนในพื้นที่
ป่ำไม้ในปีต่อไปโดยใช้ปีปัจจุบันเป็นปี
ฐำนข้อมูล อย่ำงไรก็ตำมงำนวิจัยยังขำดใน
ส่วนกำรวิเครำะห์คำร์บอนที่สะสมในดิน
ซึ่งจะได้ด ำเนินกำรในกำรวิเครำะห์กำร
เก็บเก็บคำร์บอนในดินในพื้นที่อุทยำนกำร
เรียนรู้ฯ ในล ำดับต่อไป 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

และสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
4. เพื่อจัดท ำ
ฐำนข้อมูล
ปริมำณกำรเก็บ
กักคำร์บอนใน
มวลชีวภำพและ
ในดินของระบบ
นิเวศป่ำเต็งรัง 
ในพื้นที่อุทยำน
กำรเรียนรู้กำร
เปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
และสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

18. กำรศึกษำกำร
แลกเปลี่ยนก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ และ
สมดุลพลังงำนระหว่ำง
บรรยำกำศกับระบบนิเวศ
ป่ำเต็งรัง โดยวิธีควำม

  265,000 265,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 

จำกกำรตรวจวัดข้อมูลต้ังแต่เดือน 
มิถุนำยน 2556 ถึง สิงหำคม 2558 
พบว่ำกำรแลกเปลี่ยนก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไซด์ปริมำณกำรกักเก็บ
คำร์บอนในป่ำเต็งรังพบว่ำมีค่ำเท่ำกับ 
5.9 tC.ha-1.yr-1  และสมดุลพลังงำนใน

นำยมนตรี 
แสนวังสี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แปรปรวนร่วมแบบหมุน
วน 

สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. ศึกษำกำร
แลกเปลี่ยนก๊ำซ
คำร์บอนไดออกไ
ซด์ และสมดุล
พลังงำนในระบบ
นิเวศป่ำเต็งรัง 
โดยวิธีควำม
แปรปรวนร่วม
แบบหมุนวน 
3. เพื่ออนุรักษ์
เป็นพื้นที่สีเขียว
ให้เป็นอุทยำน
กำรเรียนรู้กำร
เปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ
และสิ่งแวดล้อม 
มหำวิทยำลัย

ระบบนิเวศป่ำเต็งรัง ถูกใช้ควำมร้อนที่ใช้
ในกำรระเหยน้ ำ 51.37 % , ถูกใช้ควำม
ร้อนที่ใช้ในกำรเผำอำกำศ 21.52 % 
พลังงำนที่ถูกกักเก็บไว้ในดิน 6.46 % 
และสะสมไว้ในพืช 20.66 % 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พะเยำ และ
ชุมชนรอบข้ำง 

27 มหำวิทยำลัย
พะเยำ  

19. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี พื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
มหำวิทยำลัยพะเยำ : กำร
ใช้ดีเอ็นเอบำร์โค้ดเพื่อ
ศึกษำควำมหลำกหลำย
ทำงพันธุกรรมของปลำใน
อ่ำงเก็บน้ ำแม่ต๋ ำ จังหวัด
พะเยำ 

  160,000 160,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปี 
ของหน่วยงำน 
(งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี 
มหำวิทยำลัย
พะเยำ 
2. เพื่อศึกษำกำร
ใช้ดีเอ็นเอ
บำร์โค้ดใน
กำรศึกษำควำม
หลำกหลำยทำง
พันธุกรรมของ
ปลำในอ่ำงเก็บ
น้ ำแม่ต๋ ำ จังหวัด
พะเยำ 

ดีเอ็นเอบำร์โค้ดหรือล ำดับนิวคลีโอไทด์
ของยีน COI มีประสิทธิภำพสูงในกำรจัด
จ ำแนกชนิดปลำ จ ำนวน 9 ชนิดในอ่ำง
เก็บน้ ำแม่ต๋ ำ จังหวัดพะเยำ ซึ่งผลที่ได้
จำกกำรศึกษำคร้ังน้ีจะถูกรวบรวมไว้เป็น
ฐำนข้อมูลดีเอ็นเอบำร์โค้ดของปลำใน
ประเทศไทย สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
ทำงกำรประมงด้ำนต่ำงๆ ต่อไปได้ เช่น 
กำรจ ำแนกชนิดลูกปลำวัยอ่อน กำร
จัดกำรทรัพยำกรประมง เป็นต้น 

ดร.ดุจฤดี   
ปำนพรหมมิ
นทร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

3. เพื่อศึกษำ
ควำมสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนำกำรของดี
เอ็นเอบำร์โค้ด
ของปลำในอ่ำง
เก็บน้ ำแม่ต๋ ำ 
จังหวัดพะเยำ 
โดยกำรสร้ำง 
Phylogenetic 
tree 

  รวม...19...โครงการ 19  4,683,500 4,683,500      

28 มหำวิทยำลัย
ทักษิณ 

1. ศึกษำวิจัยลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำและกำย
วิภำคของพืช 

    งบประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่อศึกษำสภำพ
ธรรมชำติในด้ำน
สัณฐำนวิทยำ
และกำยวิภำค
ของพืชชนิดต่ำง 
ๆ 

- ได้สไลด์ถำวรโครงสร้ำงภำยในของพืช
ส ำหรับใช้เป็นสื่อกำรสอน 
- มีฐำนข้อมูลกำรศึกษำลักษณะกำย
วิภำคและสณัฐำนวิทยำนของพืชจ ำนวน 
25 ชนิด 

สำขำ
ชีววิทยำ 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 

ต่อเน่ือง 

28 มหำวิทยำลัย
ทักษิณ 

2. โครงกำร พัฒนำส่งเสริม
กำรผลิตและกำรตลำด
ผลิตภัณฑ์ขีพ้ร้ำไฟ (ฟัก
ข้ำว) สู่มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  44,000 44,000 งบประมำณ
แผ่นดิน (บริกำร
วิชำกำร) 

เพื่อสร้ำงคุณค่ำ
และมูลค่ำเพิ่มจำก
พืชขี้พร้ำไฟเป็น
ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส ำอำงที่
หลำกหลำย   เพื่อ

-กิจกรรมการอบรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการท าผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวขี้
พร้าไฟ วันอังคำรที่ 2 มิถุนำยน พ.ศ. 
2558 ณ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ต ำบลพนมวังก์ ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 
35 คน ผลที่เกิดขึ้นท ำให้ผู้รับกำรอบรมมี

วิทยำลัยภูมิ
ปัญญำชุมชน 

เพิ่มเติมจาก
แผนแม่บท 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พัฒนำให้
ผลิตภัณฑ์ขี้พร้ำ
ไฟได้รับรอง
มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
และเพื่อเกิด
แหล่งเรียนรู้และ
แหล่งจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์ขี้พร้ำ
ไฟทั้งในและนอก
ชุมชน 

ควำมรู้ และทักษะกำรท ำโลช่ันขี้พร้ำไฟ 
อีกทั้งร่วมเสนอแนวทำงกำรพัฒนำบรรจุ
ภัณฑ์ที่เหมำะสม อีกทั้งร่วมแลกเปลี่ยน
เก่ียวกับคุณภำพของโลช่ันที่เป็นที่พอใจ
ของผู้เข้ำอบรมและมีควำมภำคภูมใิจ
อย่ำงย่ิงที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนตนเอง 
- การออการออกบูทเผยแพร่ความรู้
และแสดงผลิตภัณฑ์        
1) กำรเผยแพร่ควำมรู้สำธิตกำรท ำโลช่ันขี้
พร้ำไฟ ในวันเสำร์ที่  20  มิถุนำยน  2558  
ในงำนกำชำดจังหวัดพัทลุง ประจ ำปี 2558  
ณ ศำลำกลำงจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง  
ผู้เข้ำร่วมเรียนรู้ และซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งสบู่
เหลว สบู่ก้อน และโลช่ันขี้พร้ำไฟ จ ำนวนผู้
เรียนรู้ 200 คน 
2) กำรออกบูทน ำเสนอผลงำนในงำนเกษตร
แฟร์ คร้ังที่ 11 ในวัน 
อำทิตย์ ที่ 23 สิงหำคม 2558 โดย ทำง
ประธำนกลุ่มนำยกมล  
เนตินำนนท์ สมำชิกร่วมให้ควำมรู้ และ
สำธิตกำรท ำโลช่ันขี้พร้ำไฟ พร้อมทั้งน ำ
ผลิตภัณฑ์ ผลที่ได้รับ เป็นถ่ำยทอด
ควำมรู้และประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ขี้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พร้ำไฟ พร้อมทั้งจ ำหน่ำยสร้ำงรำยได้แก่
สมำชิกกลุ่ม 
-ก ำหนดกำรอบรมกำรพัฒนำแผนกำร
ตลำดผลิตภัณฑ์ขี้พร้ำไฟ  วันที่ 10 
สิงหำคม 2558 ณ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพนมวังก์ ผู้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 
20 คน 
ผลที่ได้รับ  
1) ท ำให้สมำชิกกลุ่มได้คิดวิเครำะห์กำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ทีผ่่ำนมำโดยใช้เคร่ืองมือ 
SWOT  
2) สมำชิกร่วมหำแนวทำงกำรวำงแผน
กำรตลำดทั้งแต่กลุ่มเป้ำหมำย ช่ือ
ทำงกำรค้ำ สถำนที่จ ำหน่ำย กำร
ประชำสัมพันธ์ และกำรขอมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
- กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ บูรณำกำร
กับกำรเรียนกำรสอนของนิสิตคณะ
เทคโนโลยีและกำรพัฒนำชุมชน ใน
กำรศึกษำพื้นที่กำรปลูกขี้พร้ำไฟ ใน
ต ำบลพนมวังก์โดยกำรจัดท ำแผนที่เดิน
ดิน และโครงกำรพัฒนำ 
ผลที่ได้รับ  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

1) นิสิตได้เรียนรู้วิธีกำรและกระบวนกำร
ศึกษำชุมชน  
2) เกิดกำรถ่ำยทอดควำมรู้และทัศนคติ
ของคนที่มีกำรปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่พร้ำไฟ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับรำคำ หำกรำคำ
ขี้พร้ำไฟสูงกำรปลูกและใช้ประโยชน์ก็จะ
เพิ่มขึ้นด้วย 

  รวม...2...โครงการ 2         

29 มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี  

1. พืชวงศ์กกและหญ้ำใน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
(เปลี่ยนแปลงช่ือโครงกำร
เป็น โครงกำรควำมหลำก
ชนิดและพฤกษศำสตร์
พื้นบ้ำนของพืชวงศ์หญ้ำ
ในมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี) 

  100,000 100,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. ศึกษำควำม
หลำกชนิดของ
พืชวงศ์หญ้ำใน
พื้นที่
มหำวิทยำลัย
อุบลรำ๙ธำนี 
2. รวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับ
สถำนภำพ 
จ ำนวนชนิด ช่ือ
วิทยำศำสตร์ 
ช่วงระยะเวลำ
กำรออกดอก 
ลักษณะทำง
พฤกษศำสตร์ 

จำกกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนข้อมูลพื
ขวงศ์หญ้ำในมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ระหว่ำงเดือน ตุลำคน 2557 ถึง เดือน
กันยำยน 2558 สรุปผลได้ดังน้ี 
1. พบหญ้ำจ ำนวน 12 สกุล 19 ชนิด 
และในจ ำนวนน้ีมี 1 แทกซำ ที่ตรวจระบุ
ช่ือวิทยำศำสตร์ ได้เพียงระดับสกุล คอ 
Pospolum sp. นอกจำกน้ียังมีอีก 5 
แทกซำ ที่ไม่สำมำรถระบุช่ือวิทยำคำสตร์
ได้ สกุลที่มีจ ำนวนชนิดมำกที่สุด คือ 
Eragrostis พบ 2 ชนิด ขณะที่สกุลอ่ืนๆ 
พบเพียงสกุลละ 1 ขนิด 
2. พืขวงศ์หญ้ำพบกระจำยพันธุทั่วไปใน
มหำวิทยำลัยทั้งบริเวณเขตพื้นที่กำรคึก
บำและพื้นที่ป่ำธรรมขำติ และส่วนใหญ่มี

ผศ.ช่อทิพย์ 
กัณฑโชติ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

และภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของ
พฤกษศำสตร์
พื้นบ้ำน พืชวงศ์
หญ้ำที่พบในใน
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี 

ข่วงระยะเวลำกำรออกดอกอยู่ระหว่ำง
เดือนมิถุนำยน ถึง ธันวำคม โดยพบ ชนิด
พั นธุ พื ช รุ ก รำนตำ งถิ่ นที่ รุ ก ร ำน ใน
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 1 ชนิด คือ 
หญ้ำคำ (Imperata cylindrical) ซึ่งเป็น
วัชพืชที่ขยำยพันธุได้อย่ำงรวดเร็ว พบ
บริเวณพื้นที่รกร้ำงข่ำงหนองอีเจมจนถึง
ทำงเข้ำเขตพื้นที่อนุรักษ์ด้นนำร่องก่อ 
และเขตพื้นที่กำรคึกษำ หญ้ำคำเป็น
วัชพืชที่สำมำรถเจริญเติบโต ได้ดีทั้งใน
ที่ ดินแ ห้งและดิน ช้ืน ซึ่ งส ร้ำงควำม
เสียหำยต่อพรรณพืชด้ังเดิมด้วยกำร
แก่งแย่งธำตุอำหำรน,ละ บำ ท ำให้กล้ำไม้
อ่ืนๆ ไม่สำมำรถขี้นอยู่ได้ อันจะส่งผล
กระทบทั้งทำงระบบนิเวศและชนิดพันธุ
พืชท้องถิ่น ของมหำวิทยำลัยต่อไปใน
อนำคต 

29 มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี  

2. โครงกำรควำม
หลำกหลำยของเห็ดใน
พื้นที่สวนสัตว์
อุบลรำชธำนี (*โครงกำรที่
ได้รับงบประมำณเพิ่มเติม
จำกแผนปฏิบัติงำน

  50,000 50,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

1.  เพื่อศึกษำ
ควำม
หลำกหลำย 
จ ำนวนชนิด ช่ือ
วิทยำศำสตร์ ช่ือ
พื้นเมือง รวมทั้ง

 กำรด ำเนินงำนได้ต่อยอดจำก
โครงกำรท ำ นุบ ำ รุ งศิ ลปวัฒนธรรม 
ปีงบประมำณ 2556-2557 เร่ือง ควำม
หลำกหลำยของเห็ด ในบริเวณพื้นที่สวน
สัตว์อุบลรำชธำนี  โดยเกี่ยวข้องกับพื้นที่ 
อพ.สธ. โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

ผศ.ดร.ชริดำ 
ปุกหุต 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประจ ำปี2558) ลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ
ของเห็ด ใน
บริเวณเขตพื้นที่
สวนสัตว์
อุบลรำชธำนี 
2.  เพื่อจัดท ำ
ฐำนข้อมูลด้ำน
ควำม
หลำกหลำยของ
เห็ด ส ำหรับ
วำงแผนจัดกำร
ทรัพยำกร
ชีวภำพและกำร
น ำไป
ประยุกต์ใช้
ต่อไปในอนำคต 

เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ  ในสวนสัตว์อุบลรำชธำนี 
ท ำ ใ ห้ ไ ด้ข้ อมูลที่ ต่ อ เ น่ือ งของควำม
หลำกหลำยของเห็ดป่ำในพื้นที่อพ สธ 
รวม 3 ปี ต่อเน่ืองคือ ปี 2556-2558  
ส ำหรับข้อมูลในปี 2556-2557 ได้จัดท ำ
เป็นเอกสำรคู่มือศึกษำเห็ดในสวนสัตว์
อุบลรำชธำนี ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนและกำรจัดพิมพ์จำกโครงกำร
บ ริ กำ รวิ ช ำ ก ำ ร ข องมหำ วิ ท ยำ ลั ย
อุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2557  กำรส ำรวจ
ในภำคสนำมได้รับควำมอนุเครำะห์พื้นที่
จำก โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ และสวนสัตว์อุบลรำชธำนี   
นอกจำกน้ีในวันที่ 30 สิงหำคม 2558 ผศ 
ดร ชริดำ ปุกหุต และ ดร พิชญำภรณ์ 
สุวรรณกูฏ ได้ร่วมเป็นวิทยำกรในกำรจัด
ค่ำยควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ หัว
ข้อควำมหลำกหลำยของเห็ดป่ำซึ่งจัดโดย
สวนสัตว์อุบลรำชธำนี  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
เป็นเยำวชนในโครงกำรพฤกษศำสตร์ใน
โรงเรียน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

  รวม...2...โครงการ 2  150,000 150,000      

30 มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ  

1. ศึกษำ อนุรักษ์ และ
กำรใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆ 
ของพันธุ์ไม้ที่รวบรวมและ
น ำมำปลูกในพื้นที่
มหำวิทยำลัย 

  2,000  งบประมำณของ
หน่วยงำน 

ปลูกพันธุ์ไม้ที่ใช้
ประโยชน์ 
ภำยใน
มหำวิทยำลัย
อย่ำงน้อย 15 
ชนิด 

บันทึกข้อมูลในฐำนข้อมูลพันธุกรรมพืช 
อพ.สธ. – ม.กรุงทพ  จ ำนวน 92  ชนิด 

คณะท ำงำน 
อพ.สธ. 
ม.กรุงเทพ 

 

  รวม...1...โครงการ 1  2,000       

31 มหำวิทยำลัย
พำยัพ 

1. ศึกษำคุณสมบัติทำง
ชีวภำพของต้นบุนนำค
พันธุ์ไม้ประจ ำ
มหำวิทยำลัย ในพื้นที่
มหำวิทยำลัย 

  100,000 100,000 งบประมำณจำก
มหำวิทยำลัย
พำยัพ 

ได้ระบบ
ฐำนข้อมูล
คุณสมบัติทำง
ชีวภำพของต้น
บุนนำคพันธุ์ไม้
ประจ ำ
มหำวิทยำลัย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สุกัญญำ เขียว
สะอำด ได้ท ำกำรศึกษำองค์ประกอบทำง
เคมี ฤทธ์ต้ำนอนุมูลอิสระและฤทธ์ทำง
ชีวภำพของต้นบุนนำค โดยน ำใบและกิ่ง
ของบุนนำค มำหำค่ำทำงด้ำนชีววิทยำ 
ชีวเคมี และศึกษำด้ำนโภชนำกำร 
องค์ประกอบของสำรส ำคัญในพันธุกรรม
พืช ไม่ว่ำจะเป็นรงควัตถุ กลิ่น ตลอดจน
สำรด้ำนเภสัชวิทยำ สำรที่มีฤทธิ์ต่ำง ๆ 
ของพันธุกรรมพืชเป้ำหมำย 

ส ำนักวิจัย  

  รวม...1...โครงการ 1  100,000 100,000      
32 มหำวิทยำลัย

สวนดุสิต  
1. โครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำด
ในครัวเรือนจำกภูมิปัญญำ
ไทยสู่กำรต่อยอดเชิงธุรกิจ 

  100,000 99,730.4

2 

งบประมำณ

แผ่นดิน 

1. เพื่อสืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญำ
ไทย 

1. ท ำกำรส ำรวจและศึกษำค้นคว้ำเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ อัญชัน 
2. น ำข้อมูลพันธุกรรมพืชที่เก่ียวข้องกับ
ภูมิปัญญำท้องถิ่นที่รวบรวมได้มำใช้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

2. เพื่อรวบรวม
พรรณไม้และ
ลักษณะทำง
พฤกษศำสตร์ที่
เก่ียวข้องในกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ท ำ
ควำมสะอำดใน
ครัวเรือน 
3. พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ท ำ
ควำมสะอำดใน
ครัวเรือน 
4. สร้ำงรำยได้
ตำมพื้น
ฐำนเศรษฐกิจ
พอเพียงและ
กำรต่อยอดเชิง
ธุรกิจ 
5. แสดง
ศักยภำพของ
มหำวิทยำลัยให้
เป็นที่ประจักษ์

ประโยชน์ โดยกำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์
ท ำควำมสะอำดในครัวเรือน ได้แก่ น้ ำยำ
ลำ้งจำน น้ ำยำซักล้ำง น้ ำยำปรับผ้ำนุ่ม 
3. น ำเสนอองค์ควำมรู้จำกกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ท ำควำมสะอำดในครัวเรือน 
ได้แก่ น้ ำยำล้ำงจำน น้ ำยำซักล้ำง น้ ำยำ
ปรับผ้ำนุ่ม 
4. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณชนในงำน
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ของสถำบัน
ภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม The 5th 
Annual ILAC International 
Conference on Language and 
Culture เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎำคม  2558 
ณ อำคำรรักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนดุสิต 
5. ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
ชมนิทรรศกำรที่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ละ 50 คน โดยท ำกำร
สอบถำม หลังจำกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้ว ทั้ง 
3 ผลิตภัณฑ์ มีผลควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมอยู่ในระดับมำกที่สุด 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แก่
บุคคลภำยนอก 
เพื่อสร้ำง
แนวทำงควำม
เป็นเลิศทำง
วิชำกำรและกำร
บริกำร 

32 มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต  

2. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
สบู่เหลวและแป้งน้ ำลด
แบคทีเรียที่มีส่วนผสมสำร
สกัดสมุนไพรอินทนิลน้ ำ 

  100,000 72,313.1

0 

งบประมำณ

แผ่นดิน 

เพื่อน ำสำรสกัด

สมุนไพร

อินทนิลน้ ำมำ

พัฒนำเป็น

ผลิตภัณฑ์สบู่

เหลวอำบน้ ำ

และแป้งน้ ำลด

แบคทีเรีย 

1. ท ำกำรส ำรวจและศึกษำค้นคว้ำเก็บ
รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ อินทนิลน้ ำ 
2. ท ำกำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนเช้ือแบคทีเรียที่
พบบนผิวของสำรสกัดจำกใบของ
อินทนิลน้ ำ เพื่อพัฒนำเป็นเคร่ืองส ำอำง 
ได้แก่ สบู่เหลวอำบน้ ำและแป้งน้ ำลดเช้ือ
แบคทีเรีย 
3. เลือกบรรจุภัณฑ์ที่มีควำมเหมำะสม
กับผลิตภัณฑ์ สำมำรถปกป้องผลิตภัณฑ์
ได้ รวมทั้งไม่ท ำปฏิกิริยำกับเน้ือ
ผลิตภัณฑ์เอง 
4. น ำเสนอองค์ควำมรู้จำกกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวอำบน้ ำและแป้งน้ ำลด
เช้ือแบคทีเรีย 
5. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณชนในงำน
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ของสถำบัน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม The 5th 
Annual ILAC International 
Conference on Language and 
Culture เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎำคม  2558 
ณ อำคำรรักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนดุสิต 
6. ผลกำรทดลองพบว่ำสำรสกัดจำกใบ
ของอินทนิลน้ ำมีฤทธิ์ในกำรต้ำนเช้ือ
แบคทีเรีย มีค่ำควำมเข้มข้นต่ ำสุดที่
สำมำรถยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย 3 ชนิด 
ได้แก่ Staphylococcus aureu, 
Staphylococcus epidermis, และ 
Escherichia coli น้อยกว่ำ 1.625 
mg/ml ได้สูตรต ำรับและกระบวนกำร
ผสมสบู่เหลวอำบน้ ำและแป้งน้ ำลดเช้ือ
แบคทีเรียที่มีส่วนผสมของสำรสกัด
สมุนไพรอินทนิลน้ ำ จ ำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ 
ที่ผู้ใช้มีควำมพึงพอใจผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 
89.4 คุณภำพของผลิตภัณฑ์เป็นที่
ยอมรับจำกผู้ใช้ ที่ระดับควำมพึงพอใจ 
4.47 ผู้เข้ำชมนิทรรศกำรมีควำมพึงพอใจ
ระดับ 4.55 คิดเป็นร้อยละ 90 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

32 มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต  

3. โครงกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนไทยด ำ  

  90,000 90,000 งบประมำณ

แผ่นดิน 

1. เพื่อพัฒนำ
รูปแบบและตัด
เย็บผลิตภัณฑ์
ผ้ำภูมิปัญญำไท
ด ำให้เกิดควำม
ร่วมสมัยใน
บริบทปัจจุบัน 
2. เพื่อถ่ำยทอด
ผลิตภัณฑ์ผ้ำภูมิ
ปัญญำไทด ำสู่
กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนใน
โรงเรียน 
3. เพื่อถ่ำยทอด
ผลิตภัณฑ์ผ้ำภูมิ
ปัญญำไทด ำสู่
ชุมชน 
4. เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ผ้ำภูมิ
ปัญญำไทด ำสู่
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ของ
ชุมชน 

1. ส ำรวจและรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นโดยจัดท ำเป็นรำยงำนวิจัยเร่ือง
กำรเปลี่ยนแปลงศิลปกรรมไทยโซ่ง จ.
สุพรรณบุรี 
2. ศึกษำ และวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้เก็บ
รวบรวมเพื่อพัฒนำให้เกิดองค์ควำมรู้
และแนวทำงในกำรสร้ำงนวัตกรรม โดย
จัด โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนไทด ำ พ.ศ.2558 
และโครงกำรจัดนิทรรศกำรและผลงำน
ศิลปกรรมชุมชนไทด ำ: กำรบูรณำกำร
กำรเรียนรู้สู่ควำมย่ังยืน ณ อุทยำนพระ
บรมรำชำนุสรณ์ อ.อัมพวำ จ.
สมุทรสงครำม 
3. กำรพัฒนำนวัตกรรมจำกฐำนข้อมูล
องค์ควำมรู้ที่ได้ โดยให้ทุกชุมชนที่
เก่ียวข้อง เข้ำร่วมกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนไทด ำ 
โดยมีชุมชนกลุ่มต่ำงๆ ดังน้ี 1. โรงเรียน
วัดกลำงบ้ำนดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
2. โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง จ.
สุพรรณบุรี 3. โรงเรียนวัดยำงสว่ำง
อำรมณ์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 4. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โรงเรียนวัดดอนมะนำว อ.สองพี่น้อง จ.
สุพรรณบุรี 5. โรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต 6. 
โรงเรียนวัดศรีสร้อยเพชร 7. โรงเรียน
บ้ำนหัวท ำนบ 8. สภำวัฒนธรรมต ำบล
บ้ำนดอน 9. สภำวัฒนธรรมต ำบลดอน
มะนำว 10. กลุ่มทอผ้ำกี่กระตุก ต.บ้ำน
ดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 
4. มีกำรจัดโครงกำรสัมมนำเชิง
ปฏิบัติกำรกำรมีส่วนร่วมเพื่อกำรพัฒนำ
หลักสูตรศิลปกรรมชุมชนไทยโซ่งเพื่อ
กำรสืบทอดในสถำนศึกษำ และโครงกำร
สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรครูแกนน ำเพื่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรศิลปกรรม
ชุมชนไทด ำในสถำนศึกษำ โดยมีกำร
จัดท ำ (ร่ำง) คู่มือหลักสูตรศิลปกรรม
ชุมชนไทด ำ ระดับประถมศึกษำ และ 
(ร่ำง) คู่มือหลักสูตรศิลปกรรมชุมชนไท
ด ำ ระดับมัธยมศึกษำ 
5. มกีำรจัดแสดงนิทรรศกำรและผลงำน
ศิลปกรรมชุมชนไทด ำ : กำรบูรณำกำร
กำรเรียนรู้สู่ควำมย่ังยืน โดยด ำเนินกำร
ในรูปแบบกำรมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อน
งำนด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในงำนเฉลิมพระ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เกียรติพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
นภำลัย เน่ืองในวันคล้ำยวันพระบรมรำช
สมภพพระบำทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ำ
นภำลัย ณ อุทยำนพระบรมรำชำนุสรณ์ 
อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม ในวันที่ 7 – 
8 กุมภำพันธ์ 2558 ซึ่งเป็นกำรสร้ำง
ขวัญก ำลังใจและสร้ำงควำมภำคภูมใิจ
ให้กับทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง 
6. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณชนในงำน
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ของสถำบัน
ภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม The 5th 
Annual ILAC International 
Conference on Language and 
Culture เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎำคม  
2558 ณ อำคำรรักตะกนิษฐ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 

32 มหำวิทยำลัย
สวนดุสิต  

4. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำรและเคร่ืองส ำอำง
เพื่อสุขภำพจำกสมุนไพร
และข้ำวไรซ์เบอร์ร่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม

  190,000 139,983.

47 

งบประมำณ

แผ่นดิน 

1. เพื่อศึกษำ
และรวบรวม
ข้อมูลสมุนไพร
และภูมิปัญญำ
ทอ้งถิ่น รวมทั้ง
ปริมำณข้ำวและ
ร ำข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี 

1. ส ำรวจสมุนไพรรอบศูนย์กำรศึกษำ
นอกที่ต้ัง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ บัวบก
, แว่นแก้ว, ผลปลัง, ใบเตย, รำงจืด, 
ทองพันช่ัง, ว่ำนหำงจระเข้, อัญชัน และ
ข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี โดยน ำมำท ำกำรศึกษำ
ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ เพื่อประยุกต์ใช้ใน
อำหำรและเคร่ืองส ำอำง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

รำชกุมำรี ครบ 60 
พรรษำ 

จังหวัด
สุพรรณบุรี 
2. พัฒนำต ำรับ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรและ
เคร่ืองส ำอำง
จำกสมุนไพร
และข้ำวไรซ์
เบอร์ร่ี จังหวัด
สุพรรณบุรี เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี ครบ 60 
พรรษำ 

2. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรและ
เคร่ืองส ำอำงเพื่อสุขภำพ 
3. ประยุกต์ใช้สมุนไพรและข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี
ในอำหำรและเคร่ืองส ำอำง ได้แก่ แชมพู
ที่มีส่วนผสมของสำรสกัดจำกข้ำวไรซ์
เบอร์ร่ี รำงจืดและดอกอัญชัน, ครีมนวด
ผมที่มีส่วนผสมของสำรสกัดจำกข้ำวไรซ์
เบอร์ร่ี ทองพันช่ัง และดอกอัญชัน, สบู่
ก้อนท ำควำมสะอำดผิวที่มีส่วนผสมของ
สำรสกัดร ำข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี ทองพันช่ังและ
รำงจืด, โลช่ันบ ำรุงผิวที่มีส่วนผสมของ
สำรต้ำนอนุมูลอิสระจำกสำรสกัดร ำข้ำว
และมะม่วงหำวมะนำวโห่, เจลขัดผิวที่มี
ส่วนผสมของสำรต้ำนอนุมูลอิสระจำกร ำ
ข้ำวไรซ์เบอร์ร่ีและสำรสกัดจำกผลปลัง, 
ครีมพอกผิวที่มีส่วนผสมของสำรต้ำน
อนุมูลอิสระจำกน้ ำมัน ใบบัวบกและร ำ
ข้ำวไรซ์เบอร์ร่ี, ข้ำวตูที่มีส่วนผสมของ
ข้ำวไรซ์เบอร์ร่ีและใบเตย, ไอศกรีมที่มี
ส่วนผสมของข้ำวไรซ์เบอร์ร่ีและว่ำนหำง
จระเข้, ไส้กรอกไก่รมควันเสริมข้ำวไรซ์
เบอร์ร่ีและเคร่ืองด่ืมข้ำวไรซ์เบอร์ร่ีผสม
ธัญพืช 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

4. น ำเสนอผลงำนในรูปแบบโปสเตอร์
และน ำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ช่ือชุด
ว่ำ “RICE STORY” ฉลำกและบรรจุ
ภัณฑ์เป็นสีม่วง โดยใช้สีของดอกอัญชัน 
5. เผยแพร่ผลงำนสู่สำธำรณชนในงำน
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ ของสถำบัน
ภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม The 5th 
Annual ILAC International 
Conference on Language and 
Culture เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎำคม  2558 
ณ อำคำรรักตะกนิษฐ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏสวนดุสิต 

  รวม...4...โครงการ 4         

33 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
อุตรดิตถ์  

1. โครงกำรศึกษำควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
และกำยภำพพืชอนุรักษ์
น้อยหน่ำเครือ 

  26,500 26,500 งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนอง
พระรำชด ำริใน
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี  

1. ศึกษำลักษณะโครงสร้ำงภำยในของพืช
น้อยหน่ำเครือ 
2. ทดลองออกแบบสร้ำงเคร่ืองควบคุม
กำรรดน้ ำแบบอัตโนมัติด้วยพลังงำนเซลล์
แสงอำทิตย์ 
 

อ.ดร.พิชัย  ใจ
กล้ำ/อพ.สธ.-
มรภ.อุตรดิตถ์ 

 



 
 

804 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

2. เพื่อศึกษำ
ลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ กำร
เจริญเติบโต ควำม
เหมำะสมกับ
สภำพพื้นที่ปลูก 
ของพืชอนุรักษ์ 
3. เพื่อศึกษำ
ปัจจัยกำร
ส่งเสริมกำรผลิต
พืชอนุรักษ์ 

33 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
อุตรดิตถ์  

2. โครงกำรศึกษำจ ำแนก
พันธุ์พืชพื้นเมืองและพืช
สมุนไพรในท้องถิ่นใน
รูปแบบลำยพิมพ์ดีเอ็นเอ 

  40,500 40,500 งบประมำณ
แผ่นดิน 

เพื่อหำลำยพิมพ์ดี
เอ็นเอพันธุ์พืช
พื้นเมืองและพืช
สมุนไพรที่พบใน
เขตพื้นที่
เป้ำหมำยจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้งำน
ทำงด้ำนชีวโมเลกุล จัดซื้อครุภัณฑ์และ
สำรเคมีเพื่อหำดีเอ็นเอพันธุ์พืชพื้นเมือง
และพืชสมุนไพรที่พบในเขตพื้นที่
เป้ำหมำยจังหวัดอุตรดิตถ์  

คณำจำรย์
หลักสูตร
ชีววิทยำ/คณะ
วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี/ 
อพ.สธ.-มรภ.
อุตรดิตถ์ 

 

  รวม...2...โครงการ 2  67,000 67,000      
34 มหำวิทยำลัย

รำชภัฏนครศรี 
ธรรมรำช  

1. สัณฐำนวิทยำและกำร
รวบรวมเมล็ดพันธุ์พืช
ท้องถิ่นที่มีกำรน ำมำใช้
ประโยชน์ในอ ำเภอเมือง

  26,000 26,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อศึกษำ
ลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ
ของเมล็ดพันธุ์

 ทรำบลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและมี
ตัวอย่ำงเมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่นที่เป็นข้อมูล
เฉพำะของอ ำเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

อ.จุฑำมำศ 
ศุกพันธ ์
 

 



 
 

805 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

จังหวัดนครศรีธรรมรำช พืชท้องถิ่นที่มี
กำรน ำมำใช้
ประโยชน์ใน
จังหวัด 
นครศรีธรรมรำช 
2.เพื่อรวบรวม
และเก็บรักษำ
เมล็ดพันธุ์พืช
ท้องถิ่นที่มีกำร
น ำมำใช้
ประโยชน์ใน
จังหวัด
นครศรีธรรมรำช 

 
 
 

34 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครศรี 
ธรรมรำช  

2. กำรน ำพันธุ์ไม้น้ ำ
ท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดตู้
ปลำ  

  25,000 25,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

เพื่อศึกษำชนิด
ไม้น้ ำท้องถิ่นมำ
ใช้ในกำรจัดตู้
ปลำ ที่พบ
บริเวณ
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครศรี 
ธรรมรำชจนถึง
บริเวณน้ ำตก
พรหมโลก อ.

น ำพันธุ์ไม้น้ ำท้องถิ่นที่พบบริเวณ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
จนถึงบริเวณน้ ำตกพรหมโลก อ.พรหมคีรี 
จ.นครศรีธรรมรำช มำใช้ประโยชน์ในกำร
จัดตู้ปลำ 
 
 

ผศ.ดร.สุภำ
พร สุทิน 

 



 
 

806 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พรหมคีรี จ.
นครศรีธรรมรำช 
 

34 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครศรี 
ธรรมรำช  

3. พัฒนำต ำรับอำหำรจำก
ชะครำม 

  50,000 50,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

กิจกรรมอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช 

พัฒนำต ำรับอำหำรได้ 64 ต ำรับ ผศ.สุรีย์พร 
วุฒิมำนพ 
สำขำอำหำร
และ
โภชนำกำร 
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 

 

34 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครศรี 
ธรรมรำช  

4. ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระใน
น้ ำมันหอมระเหยจำกพืช
สมุนไพรเชิงเขำมหำชัย 

  50,000 50,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

1. ศึกษำปริมำณ
น้ ำมันหอม
ระเหยจำกพืช
บริเวณเขำ
มหำชัย 
2. ศึกษำฤทธิ์
ต้ำนอนุมูลอิสระ
จำกน้ ำมันหอม
ระเหยที่สกัดได้ 
3. เผยแพร่
ข้อมูลใน

1. ได้ข้อมูลปริมำณน้ ำมันหอมระเหยจำก
พืชบริเวณเขำมหำชัย 
2. ได้ข้อมูลฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระจำก
น้ ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ 
3. มีกำรเผยแพร่ข้อมูลในฐำนข้อมูล
พันธุกรรมพืชในเขำมหำชัย โครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

อ.แน่งน้อย 
แสงเสน่ห์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ฐำนข้อมูล
พันธุกรรมพืชใน
เขำมหำชัย 
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

  รวม...4...โครงการ 4  151,000 151,000      
35 มหำวิทยำลัย

รำชภัฏร ำไพ
พรรณี  

1. สมุนไพรจำกพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพ
พรรณี เพื่อกำรผลิตไวน์ 

  - - - - งำนวิจัยน้ีได้น ำสมุนไพรในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพ
พรรณี ได้แก่ พะวำ ต้ิวขำว และชะมวง 
มำผลิตไวน์ 6 สูตร ได้แก่ ไวน์พะวำ ไวน์
ต้ิวขำว และไวน์ชะมวงชนิดใบสด และใบ
แห้งโดยใช้ระยะเวลำในกำรหมัก 22 วัน 
พบว่ำปริมำณของแข็งที่ละลำยได้ทั้งหมด
มีค่ำเร่ิมต้นที่ 20 องศำบริกซ์ เร่ิมลดลง
เร่ือยๆ อยู่ในช่วง 9–13 องศำบริกซ์ และ
ค่ำพีเอชเร่ิมต้นที่ 4.5 เร่ิมลดลงอยู่    
ในช่วง 2.4–2.5 ตำมระยะเวลำของกำร
หมักและจะคงที่ในช่วงสุดท้ำยของกำร
หมักซ่ึงสอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลง
ของปริมำณกรดและปริมำณแอลกอฮอล์
ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมระยะเวลำของ
กำรหมักโดยมีปริมำณกรดอยู่ในช่วง 
0.4–0.5 เปอร์เซ็นต์และปริมำณ

นำงมธุรำ 
อุณหศิริกุล 
(ที่ปรึกษำ
วิจัย) 

ปีงบประมำ
ณ 2557 
ด ำเนินกำร
100% 



 
 

808 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แอลกอฮอล์อยู่ในช่วง 6.9–7.5 
เปอร์เซ็นต์ (ปริมำตรต่อปริมำตร) เมื่อน ำ
ไวน์ที่ผลิตได้ไปประเมินคุณสมบัติ
ทำงด้ำนประสำทสัมผัสวิธี 5 point 
hedonic scale โดยใช้ผู้ชิมจ ำนวน 92 
คน พบว่ำไวน์ต้ิวขำวชนิดใบแห้งได้รับ
คะแนนกำรยอมรับมำกที่สุดในด้ำนสี 
กลิ่น รสชำติ และควำมชอบรวม และผล
กำรประเมินช่วงอำยุและอำชีพของผู้ชิม
ต่อกำรยอมรับด้ำนสี กลิ่น รสชำติ ควำม
ใส และควำมชอบรวม พบว่ำอำยุไม่มีผล
ต่อกำรยอมรับทำงด้ำนสีและควำมใส 
ส่วนด้ำนกลิ่น รสชำติ และควำมชอบรวม 
คะแนนกำรยอมรับมีควำมแตกต่ำงกัน 
ส่วนอำชีพมีผลท ำให้กำรยอมรับด้ำน สี 
กลิ่น และควำมชอบรวมแตกต่ำงกัน โดย
คะแนนกำรยอมรับของไวน์ทั้ง 6 สูตร อยู่
ในระดับชอบปำนกลำงถึงชอบ ดังน้ัน
สมุนไพรในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ มหำวิทยำลัย
รำชภัฎร ำไพพรรณี ได้แก่พะวำ ต้ิวขำว 
และชะมวง สำมำรถน ำมำผลิตไวน์ได้และ
เป็นที่ยอมรับของผู้ชิมหรือผู้บริโภค 



 
 

809 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

35 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร ำไพ
พรรณี  

2. โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯสยำมบรม
รำชกุมำรี มหำวิทยำลัย
รำชภัฏร ำไพพรรณี (วิจัย -
2) 

  1,083,20
0 

1,083,13
7 

งบประมำณ วิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

1. เพื่อสนอง
งำนโครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ ฯ
ตำมแผนแม่บท 
ระยะ 5 ปีที่ห้ำ 
(1 ตุลำคม 
2554 - 30 
กันยำยน 2559) 
2. เพื่อเรียนรู้
ทรัพยำกรธรรม
ชำติจำกพื้นที่ปก
ปักพันธุกรรม
และบูรณำกำรสู่
กำรเรียนกำร
สอน 
3. เพื่อ
ด ำเนินกำร
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรม

ค่ำเป้ำหมำย  
กิจกรรมที่ 1  
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ได้วิจัย 2 
เร่ือง 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมที่ 4 
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช ได้วิจัย 4 เร่ือง 

 
 
 
 
1. ดร.ชุตำ
ภำ  คุณสุข 
 
2. ดร.ชวัล
รัตน์  สมนึก 
 
3. อ.สิริกร    
ชัสวิเศษ 
 
4. ดร.จิร
ภัทร  จันท
มำลี 
 
5. ดร.อำภำ
พร  บุญม ี
 
6. ดร.
พรพรรณ  
สุขุมพินิจ 

กำร
ด ำเนินงำน
วิจัย 
 
100% 
 
 
80% 
 
 
90% 
 
 
80% 
 
 
 
70% 
 
 
70% 



 
 

810 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ชำติจำกสำม
ฐำนทรัพยำกร 
น ำไปสู่แนวทำง
กำรอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงย่ังยืน ตำม
ปรัชญำ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
4. ด ำเนิน
กิจกรรม
โครงกำร 
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำช
กุมำรี ตำม
แผนปฏิบัติรำ
ชกำรำยปี 

  รวม...2...โครงการ 2  1,083,200 1,083,137      



 
 

811 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

36 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ 

1. โครงกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำกพืชท้องถิ่น
ร่วมกับโปรตีนไหม 

  50,000 50,000 งบ บกศ. 
มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ 

1.  เพื่อศึกษำ
ข้อมูลพืชท้องถิ่น
ที่มีประโยชน์
และน ำมำพัฒนำ
เป็นผลิตภัณฑ์
ท ำให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
และเพื่อจัดท ำ 
ผลิตภัณฑ์จำก
กำรแปรรูปพืช
ท้องถิ่นร่วมกับ
โปรตีนไหม  

ได้ด ำเนินงำนที่ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ  โดย
น ำพืชจำกท้องถิ่น ได้แก่  ข้ำวไรซ์เบอร่ี 
มำแปรรูปร่วมกับโปรตีนไหม  และกำร
น ำพืช เช่น มะขำม ว่ำนหำงจระเข้  มำใช้
ประโยชน์ เพื่อเป็นกำรเพิ่มมูลค่ำให้กับ
ผลิตภัณฑ์  จ ำนวน 6 ผลิตภัณฑ์  ดังน้ี 
1.  สบู่เหลวข้ำวไรซ์เบอร่ีผสมโปรตีนไหม    
(Riceberry & Silk protein liquid 
soap) 
2.  โลช่ันข้ำวไรซ์เบอร่ีผสมโปรตีนไหม   
 (Riceberry & Silk protein lotion) 
3.  สบู่กลีเซอรีน 
4.  น้ ำยำอเนกประสงค์มะขำมพลัส 
5.  เจลแอลกอฮอล์ว่ำนหำงจระเข้ 
      (Aloe alcohol gel) 
6.  สครับมะขำม (Tamarind scrub) 

ศูนย์
วิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครรำชสีมำ 

 

  รวม...1...โครงการ 1  50,000 50,000      

37 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย  

1. สกัดและหำปริมำณ
pectinในผลข้ำวปั้นพระ
ฤำษีและกำรขยำยพันธุ์ต้น
ข้ำวปั้นพระฤำษีในสภำพ
ปลอดเช้ือ 

  150,000 150,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

- เพื่อศึกษำ
วิธีกำรสกัด 
pectin จำกผล
ข้ำวปั้นพระฤำษี 
- เพื่อวิเครำะห์

- กำรสกัด pectin จำกผลข้ำวปั้น
พระฤำษีจะใช้ตัวท ำละลำยSodium 
Hexamethaphosphateที่อุณหภูมิ 
80°C เป็นเวลำ 90นำที 

- กำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำง

- ดร.จิรำ
ภรณ์ ปำลี  
คณะครุ
ศำสตร์ 
- ดร.วลี

 



 
 

812 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

หำประเภทและ
ปริมำณของ 
pectin ที่สกัด
ได้จำกผลข้ำว
ปั้นพระฤำษี 
- เพื่อศึกษำ
วิธีกำร
ขยำยพันธุ์ต้น
ข้ำวปั้นพระฤำษี
ในสภำพปลอด
เช้ือ 
 

กำยภำพของ pectin พบว่ำ สีของ 
pectin ที่สกัดได้จำกผลข้ำวปั้นพระฤำษี
จะมีสีน้ ำตำล  

- กำรวิเครำะห์คุณสมบัติทำงเคมี
ของ pectin พบว่ำ pectin ที่สกัดได้มี
ค่ำควำมช้ืน 10% มีปริมำณ
galacturonic acid 396.15 mg ชนิด
ของ pectin จำกผลข้ำวปั้นพระฤำษีน้ัน
จัดอยู่ในประเภท pectin ซึ่งจัดจ ำแนก
ได้จำกค่ำ %DE โดย pectin ที่สกัดได้มี
ค่ำ %DE เท่ำกับ 76.92% ค่ำน้ ำหนัก
สมมูลของ pectin ที่สกัดได้มีค่ำเท่ำกับ 
181.81 บ่งบอกถึงควำมสำมำรถในกำร
เกิดเจลได้ดี นอกจำกน้ีจำกกำรวิเครำะห์ 
Methoxy content ของ pectin ที่สกัด
จำกผลข้ำวปั้นพระฤำษีซึ่งมีค่ำเท่ำกับ 
7.06% ยังแสดงให้เห็นว่ำนอกจำกจะมี
ปริมำณเมทธอกซิลสูงแล้ว ยังพบระดับ
เอสเทอร์ที่สูงอีกด้วย 

- กำรศึกษำวิธีกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือข้ำวปั้นพระฤำษี พบว่ำ ช้ินส่วนที่
เหมำะสมต่อกำรเพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือ คือ 
ส่วนของเมล็ด โดยไม่พบกำรปนเปื้อน

พรรณ  
รกิติกุล  
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 
 



 
 

813 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

จำกเช้ือรำและแบคทีเรียในตัวอย่ำงที่
เพำะเลี้ยงเลย อีกทั้งเมล็ดที่เพำะเลี้ยงมี
อัตรำกำรงอกอยู่ที่ 40% และเมื่อเลี้ยง
ต่อเน่ืองนำน 4 สัปดำห์ พบว่ำสำมำรถ
เจริญพัฒนำไปเป็นต้นอ่อนที่มีทั้งยอด
และรำกได้ 

37 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย  

2. วิเครำะห์สำรจำกผล
มะพร้ำวนกกกและเมล็ด
หญ้ำเปี่ย 

  100,000 100,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

- เพื่อวิเครำะห์
คุณค่ำทำง
โภชนำกำร สำร
ต้ำนอนุมูลอิสระ 
กำรต้ำนเช้ือ
แบคทีเรีย และ
องค์ประกอบ
ทำงเคมีของ
มะพร้ำวนกกก
และหญ้ำเปี่ย 
 

- เมล็ดมะพร้ำวนกกกน้ันมีปริมำณ
ไขมันขององค์ประกอบมำกที่สุดถึง 
68.24 กรัมต่อ 100 กรัมน้ ำหนักแห้ง 

- เมล็ดหญ้ำเปี่ยพบว่ำมีปริมำณ
คำร์โบไฮเดรตมำกที่สุด คือ 74.64กรัม
ต่อ 100 กรัมน้ ำหนักแห้งซึ่งใกล้เคียงกับ
ปริมำณคำร์โบไฮเดรตที่พบในข้ำวชนิด
ต่ำงๆ 

- มะพร้ำวนกกกมีฤทธิ์ในต้ำนอนุมูล
อิสระสูงกว่ำหญ้ำเปียโดยค่ำ IC50 (ค่ำ
ควำมเข้มข้นของสำรที่มีประสิทธิภำพใน
กำรยับย้ังที่ 50%) ของมะพร้ำวนกกก มี
ค่ำเท่ำกับ 0.358 mg/ml 

- สำรสกัดเมล็ดมะพร้ำวนกกกมี
ฤทธิ์ในกำรยับย้ังเช้ือ Staphylococcus 
aureusควำมเข้มข้นต่ ำสุดที่สำมำรถ
ยับย้ังได้เท่ำกับ 15.625 mg/ml ส่วน

ดร. ณัตฐิยำ 
ชัยชนะ 
คณะครุ
ศำสตร์ 

 



 
 

814 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เมล็ดหญ้ำเปี่ยน้ัน นอกจำกมีฤทธิ์ในกำร
ยับย้ังเช้ือS.aureusแล้วยังสำมำรถยับย้ัง
เช้ือ Escherichai coliและ
Pseudomonas aeruginosa ได้อีก
ด้วย แต่ต้องใช้ควำมเข้มข้นที่สูงกว่ำ คือ 
125 mg/ml 

- จำกกำรวิเครำะห์ด้วย GC-MS 
ของเมล็ดมะพร้ำวนกกกสำรประกอบที่

พบสัดส่วนมำกที่สุดคือ α-resorcinol 
(40.769% ของสำรสกัดทั้งหมด) 
รองลงมำเป็น 4-Vinylphenol 
(23.761% ของสำรสกัดทั้งหมด)ส่วน
สำรประกอบต่ำงๆที่มีอยู่ในเมล็ดหญ้ำ
เปียพบว่ำสำรประกอบที่พบสัดส่วนมำก
ที่สุดคือ Palmitic acid (31.383% ของ
สำรสกัดทั้งหมด) รองลงมำเป็น 6-
Octadecenoic acid (16.963% ของ
สำรสกัดทั้งหมด) และ Ethyl oleate 
(15.156% ของสำรสกัดทั้งหมด) 
ตำมล ำดับ 

37 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย  

3. พัฒนำผลิตภัณฑ์จำก
ต้นโผงเผง 

  60,000 60,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์จำก
ต้นโผงเผง 

- ศึกษำลักษณะของโผงเผงและกำร
ใช้ประโยชน์ตำมภูมิปัญญำท้องถิ่น 
พบว่ำ เป็นไม้พุ่มขนำดเล็ก กิ่งอ่อนสี

อ.อนุสรำ 
พงศ์จันตำ 
ส ำนักวิชำ

 



 
 

815 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เขียว มีขนปกคลุม ดอกสีเหลือง ผลเป็น
ฝักมีเมล็ดสีม่วงด ำ ชำวบ้ำนชุมชนทุ่งก่อ
ใช้ทั้งรำกและใบในกำรถอนพิษคัน โดย
ชำวบ้ำนจะใช้ใบสดบดละเอียด แล้วน ำ
ของเหลวที่ได้มำทำบริเวณที่คัน หรือที่มี
บำดแผล รักษำแผลอักเสบ แผลพพุอง 
รักษำอำกำรกลำกเกลื้อน ลดอำกำรปวด
ที่เกิดจำกแมลงกัดต่อย และน ำใบสดยัง
น ำมำต้มด่ืมแก้ร้อนใน ขับเสมหะ แก้ไอ 
บ ำรุงสุขภำพ 

- น ำใบของโผงเผงมำสกัดและท ำยำ
หม่องโผงเผง โดยมีกำรพัฒนำใน
ห้องปฏิบัติกำรและถ่ำยทอดสู่นักศึกษำ
และน ำเสนอผลงำนในงำนนิทรรศกำร
วิจัยระดับชำติ 

วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

37 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย  

4. พัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำรตำมภูมิปัญญำชำติ
พันธุ์ไต 

  100,000 100,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรตำมภูมิ
ปัญญำชำติพันธุ์
ไตให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ร่วม
สมัย 
 

- พัฒนำอำหำรภูมิปัญญำของกลุ่ม
ชำติพันธุ์ไทใหญ่ (เง้ียว) ที่รู้จักกันในช่ือ  
“ข้ำวแรมฟืน”ให้ออกมำเป็นขนมขบ
เคี้ยวชิกพีโกะ บรรจุในซองอลูมิเนียม
ฟอยส์พร้อมรับประทำน เพื่อให้เหมำะ
กับผู้บริโภคยุคปัจจบุันที่ต้องกำรอำหำรที่
รับประทำนสะดวก เก็บรักษำได้นำนใน
บรรจุภัณฑ์ทันสมัยซึ่งผลิตภัณฑ์ข้ำวแรม

ผศ.วำสนำ  
แกว้โพธิ์  
ศูนย์พัฒนำ
ทักษะปฏิบัติ
สู่กำรสร้ำง
งำนอิสระ 
 
 

 



 
 

816 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

 
 

ฟืนน้ี เป็นอำหำรมังสวิรัติที่มีรสชำติ
เฉพำะที่เป็นเอกลักษณ์ มีควำมเป็น
ท้องถิ่นสูง  แตกต่ำงจำกขนมขบเคี้ยว
ทั่วไปในท้องตลำด 

37 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย  

5. พัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำรข้ำวพื้นเมือง 

  150,000 150,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรจำกข้ำว
สำยพันธุ์
พื้นเมืองที่ผ่ำน
กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่
ชุมชนแล้ว  ให้
ได้รับมำตรฐำน
กำรผลิตที่
ปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 
 
 
 

- ช่วยหนุนเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
คุณข้ำว กลุ่ม OTOP ต ำบลบ้ำนดู่ ให้ผ่ำน
กำรรับรองมำตรฐำน อย. และ Primary 
GMPจำกกระทรวงสำธำรณสุขซึ่งกำรเข้ำ
ไปหนุนเสริมคร้ังน้ี ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มคุณข้ำว ได้รับกำรขึ้นทะเบียน 
อย. ทั้งหมดรวม 10 ผลิตภัณฑ์    ท ำให้
กลุ่มฯ สำมำรถน ำผลิตภัณฑ์ไปวำง
จ ำหน่ำยได้อย่ำงมั่นใจ และได้รับกำร
ยอมรับด้ำนควำมปลอดภัยจำกผู้บริโภค
ทั่วประเทศ 

- บูรณำกำรสู่กำรเรียนกำรสอนใน
รำยวิชำกำรแปรรูปอำหำร ส ำหรับ
นักศึกษำวิทยำศำสตร์กำรอำหำร 

- กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรตลำด
ให้กับกลุ่ม OTOP ต ำบลบ้ำนดู่ เพื่อ
จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ข้ำวล้ำนนำ ปัจจุบันที่
สถำนที่จัดส่ง คือ ร้ำนภูฟ้ำและตลำด
เอกชน 

ผศ.วำสนำ  
แก้วโพธิ์  
ศูนย์พัฒนำ
ทักษะปฏิบัติ
สู่กำรสร้ำง
งำนอิสระ 
 

 



 
 

817 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

- กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเคร่ืองด่ืม
ข้ำวกล้องงอกผสมธัญพืชปรุงส ำเร็จสู่กลุ่ม
ชำติพันธุ์ อำข่ำบ้ำนห้วยขี้เหล็ก ต.วำวี อ.
แม่สรวยจ.เชียงรำย 

37 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย  

6. ผลิตกระดำษใยไหม
จำกไหมพันธุ์นำงน้อยรำช
ภัฏ 

  100,000 100,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่อผลิต
กระดำษใยไหม
จำกไหมพันธุ์
นำงน้อยรำชภัฏ 

- ศึกษำกระบวนกำรผลิต
กระดำษใยไหม จำกผลกำรศึกษำสรุป
กระบวนกำรโดยสรุปดังน้ี คือ ตัวไหมที่
จะน ำมำท ำกระดำษต้องเป็นไหมที่สุก
แล้วจำกน้ันน ำตัวไหมไปใส่ในกระบะพัก 
2 คร้ังๆละ 3 ช่ัวโมงเพื่อให้ถ่ำยของเสีย
ออกให้หมด จำกน้ันน ำตัวไหมไปวำงใน
แผ่นเฟรมท ำกระดำษโดย 1 เฟรม จะให้
ตัวไหม 350 ตัวปล่อยให้ตัวหนอนไหม 
เดินพ่นเส้นไยบนเฟรม เป็นระยะเวลำ  
16 ช่ัว โมง โดยคอยสังเกตและคอยจับ
หนอนไหม ให้เดินอยู่บนเฟรม และจัด
วำงหนอนไหม เพื่อให้เกิดควำม
สม่ ำเสมอของเส้นไยที่ตัวหนอนไหมพ่น
ออกมำ โดยคอยจัดทุก 2 ช่ัวโมง 

ผศ.ประยูร  
ห่วงนิกร 
นำยกวินท์  
จิตอำรีย์ 
ศูนย์ศึกษำ
และพัฒนำ
หม่อนไหม 

 

37 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย  

7. กำรศึกษำและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ข้ำวพื้นเมือง 

  100,000 100,000 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่อศึกษำข้อมูล
โภชนำกำรข้ำว
พื้นเมือง 

- เป็นกิจกรรมที่ต่อเน่ืองมำจำกกิจกรรม
กำรอนุรักษ์พันธุกรรมข้ำวพื้นเมืองในพื้นที่
ศูนย์เรียนรู้กำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นที่
อ ำเภอเชียงแสนซึ่งมีกำรปลูกรวบรวมพันธุ์

นำงเพ็ญศรี   
มลิทอง 
สถำบันควำม
หลำกหลำย

 



 
 

818 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ข้ำวพื้นเมืองไว้เพื่อกำรอนุรักษ์พันธุ์และเพื่อ
พัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์ข้ำวพื้นเมือง จึงมีกำร
น ำเอำข้ำว 4 ชนิด ได้แก่ ข้ำวซิวแดง ข้ำวเจ้ำ
ไร่หัวแดง  ข้ำวเจ้ำไร่เมล็ดแดงเข้ม และข้ำว
หน่อแพร่ ท ำกำรวิเครำะห์หำปริมำณ 
Carbohydrate Fiber Energy Fat Protein 
Vitamin B1 Vitamin B2 Calcium Iron 
Magnesium Phosphorus Potassium และ 
Zinc 

ทำงชีวภำพฯ 

37 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย  

8. วิเครำะห์สำรพิษตกค้ำง 
โลหะหนัก และกำร
ปนเปื้อนของหนองพยำธิ
ในหนองบัว มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำย 

  106,800 106,800 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่อตรวจ
วิเครำะห์สำรพิษ
ตกค้ำง โลหะ
หนัก และกำร
ปนเปื้อนของ
หนองพยำธิใน
หนองบัว 

- ด ำเนินกำรศึกษำโดยก ำหนดจุดเก็บ
ตัวอย่ำงน้ ำ พืชและปลำจ ำนวน 5 จุด  
ระยะเวลำ 5 เดือน ได้แก่ พฤศจิกำยน  
มกรำคม มีนำคม  พฤษภำคม และ
กรกฎำคม  

- ผลกำรศึกษำโลหะหนักในน้ ำหนอง
บัว 4 ชนิด ได้แก่ ทองแดง เหล็ก 
แมงกำนีสและตะกั่ว พบว่ำ ปริมำณ
ทองแดงมีค่ำพิสัยอยู่ระหว่ำง 0-0.01 
มิลลิกรัม/ลิตร โดยภำพรวมแล้วปริมำณ
ของทองแดงน้อยกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่
ก ำหนดไว้ในแหล่งน้ ำประเภทที่ 2 คือ 
ปริมำณทองแดงต้องไม่เกิน 0.1 
มิลลิกรัม/ ลิตรปริมำณเหล็กมีค่ำพิสัยอยู่

ส ำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์
สุขภำพ 

 



 
 

819 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ระหว่ำ 0.04-0.79 มิลลิกรัม/ลิตร โดย
ภำพรวมพื้นที่ชุ่มน้ ำหนองบัวมีเหล็กใน
ปริมำณมำกพบว่ำในช่วงเดือนมีนำคม
ปริมำณแมงกำนีสมีค่ำพิสัยอยู่ระหว่ำง 
0.01-0.19 มิลลิกรัม/ลิตร โดยภำพรวม
แล้วปริมำณของแมงกำนีสไม่มำกกว่ำ 
1.0 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งน้อยกว่ำเกณฑ์
มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้และปริมำณตะกั่วมี
ค่ำพิสัยอยู่ระหว่ำง  0-0.02 มิลลิกรัม/
ลิตร ในช่วงเดือนมิถุนำยนและกรกฎำคม 
พบตะกั่วในปริมำณสูง โดยเฉลี่ย 0.02 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งไม่เกินมำตรฐำนซ่ึง
ก ำหนดไว้ว่ำน้ ำผิวดินประเภทที่ 3 ให้มี
ปริมำณตะกั่วสูงสุดที่ 0.05 มิลลิกรัม/
ลิตร 

- ผลกำรส ำรวจควำมชุกของตัวอ่อน
ระยะติดเช้ือของพยำธิใบไม้ บริเวณพื้นที่
ชุ่มน้ ำหนองบัว มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย ในปลำจ ำนวน 5 ชนิดและพืช
น้ ำ จ ำนวน 5 ชนิด พบตัวอ่อนระยะติด
เช้ือในปลำของพยำธิใบไม้2 ชนิดคือ 
Heplochoridesspp. และ 
Haplochistaichuiซึ่งก่อให้เกิดพยำธิ



 
 

820 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สภำพแก่ผู้ทีไ่ด้รับเข้ำไปและผลกำร
ส ำรวจพืชน้ ำ ไม่พบตัวอ่อนระยะติดต่อ
ของพยำธิใบไม้ 

37 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย  

9. ศึกษำคุณภำพน้ ำทำง
เคมีและชีวภำพในหนอง
บัว มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เชียงรำย 

  53,600 53,600 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

- เพื่อศึกษำ
ลักษณะทำงด้ำน
กำยภำพ เคมี 
และชีวภำพของ
น้ ำในพื้นที่ชุ่มน้ ำ
หนองบัว 
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำย 
-เพื่อประเมิน
คุณภำพน้ ำใน
พื้นที่ชุ่มน้ ำ
หนองบัว 
มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเชียงรำย 

-  ด ำเนินกำรศึกษำในระหว่ำงเดือน
มีนำคม – กรกฎำคม 2558 เก็บตัวอย่ำง
จำก 5 จุด พบว่ำผลกำรวิเครำะห์
คุณภำพน้ ำเพื่อน ำมำเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ประเมินคุณภำพน้ ำของ AARL-PC 
score  คะแนนมำตรฐำนเฉลี่ยอยู่
ระหว่ำง 2.55 - 3.32  ซึ่งคุณภำพน้ ำ
หนองบัวมีคุณภำพน้ ำปำนกลำง   

- กำรใช้แพลงก์ตอนพืชเป็นดัชนีบ่งช้ี
คุณภำพน้ ำหนองบัว ต ำบลบ้ำนดู่อ ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงรำย  โดยเก็บข้อมูล
เดือนละคร้ังเป็นระยะเวลำ 5 เดือน 
ต้ังแต่เดือนมีนำคม-กรกฎำคม2558 ท ำ
กำรเก็บตัวอย่ำง 6 จุด ชนิดของแพลงก์
ตอนพืชที่พบมี 5 Division 42 Genera 
และ 17 species แพลงก์ตอนพืชส่วน
ใหญ่ที่พบคือ Division Chlorophytaพบ
ทั้งหมด23 Genera รองลงมำ Division 
Cyanophytaพบ 13 Genera Division 
Chrysophytaพบ 4Genera แพลงก์

อ.ประเสริฐ   
ไวยะกำ 
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ตอนพืชที่พบน้อยที่สุดคือ Division 
Euglenophytaและ Division 
Pyrrhophytaพบเพียง 1Genera 
แพลงก์ตอนพืชสกุลเด่นที่ส ำรวจพบคือ 
Strurastrum,Pediastrum,Scenedes
musและ Planktolynebya 
ชนิดของแพลงก์ตอนพืชพบในแต่ละเดือน 
สำมำรถบ่งช้ีคุณภำพของแหล่งน้ ำ โดยใช้
กำรประเมินคุณภำพน้ ำในระบบนิเวศ
Applied  Algae  Research 
Laboratory –Phytoplankton  Score 
(AARL-PPScore) เมื่อพิจำรณำจำกจุด
เก็บตัวอย่ำงที่ 1-6 ระดับคะแนนของ
แพลงก์ตอนพืชอยู่ในช่วง Meso-
eutrophic status คือแม่น้ ำที่มีคุณภำพ
ปำนกลำงถึงไม่ดี มีกำรปนเปื้อนของ
สำรอำหำรและสำรอินทรีย์ปำนกลำงถึง
สูง 

37 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงรำย  

10. กำรใช้แมลงน้ ำเป็น
ดัชนีบ่งช้ีคุณภำพน้ ำ
บริเวณน้ ำตกโป่งพระบำท 

  21,800 21,800 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่อศึกษำ
คุณภำพน้ ำโดย
ใช้แมลงน้ ำเป็น
ดัชนีบ่งช้ี 

- กำรเก็บข้อมูล มีกำรเลือกจุดศึกษำ
ทั้งหมด 10 จุดศึกษำตลอดล ำน้ ำโป่งพระ
บำท ส ำรวจแมลงน้ ำตำมจุดศึกษำ
ดังกล่ำว และน ำมำจัดจ ำแนกจนถึงระดับ
วงศ์ (Family) พบแมลงน้ ำทั้งหมด 45 

นำยสุทธิ  
มลิทอง 
สถำบันควำม
หลำกหลำย
ทำงชีวภำพฯ 

 



 
 

822 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

วงศ์ 8 อันดับเช่น มวนกรรเชียง ตัวอ่อน
แมลงปอบ้ำน ตัวอ่อนแมลงชีปะขำวขุดรู
และหนอนแมลงวันแมงมุม เป็นต้น 

-กลุ่มแมลงน้ ำที่บ่งบอกคุณภำพน้ ำดี
มำกได้แก่แมลงน้ ำในอันดับ Plecoptera
พบเฉพำะบริเวณจุดศึกษำที่ 1 และ 2 ซ่ึง
เป็นจุดต้นน้ ำ ยังไม่มีกำรรบกวนจำก
กิจกรรมมนุษย์หรือมีเพียงเล็กน้อย 
ในขณะที่จุดศึกษำที่ 9 และ 10 พบแมลง
น้ ำในวงศ์ Chilonimidaeมำกขึ้น ซึ่งบ่ง
บอกคุณภำพน้ ำที่ไม่ดี เน่ืองจำกเป็นพื้นที่
ที่ผ่ำนกิจกรรมของมนุษย์หลำยอย่ำงทั้ง
น้ ำทิ้งจำกครัวเรือน กำรเกษตร และกำร
ท่องเที่ยว ซึ่งคุณภำพน้ ำของล ำน้ ำโป่ง
พระบำทมีแนวโน้มจะมีกำรปนเปื้อนจำก
กิจกรรมมนุษย์เพิ่มมำกขึ้น ข้อมูลนี้จึง
สะท้อนให้ตระหนักและหำแนวทำง
ป้องกันต่อไป 

  รวม...10...โครงการ 10  942,200 942,200      

38 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
กำญจนบุรี 

1. วิจัยควำมหลำกหลำย
ของพืชอำหำรบ้ำนทิพุเย 
ต ำบลชะแล 

  80,000 80,000  งบประมำณ 
สกอ 

ศึกษำควำม
หลำกหลำย 

เสร็จเป็นรูปเล่ม อ.สุพรรณี 
โพธิ์แพงพุ่ม 
และคณะ 
มหำวิทยำลัย 

 



 
 

823 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

รำชภัฏ
กำญจนบุรี 

  รวม...1...โครงการ 1  80,000 80,000       

39 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครปฐม  

1. อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พืชในท้องถิ่น 
ภำยใต้ช่ือโครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี 
1. กำรศึกษำด้ำนชีววิทยำ
และ 
กำรใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 
2. พัฒนำแหล่งเรียนรู้ด้ำน 
ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของพืชในสภำพ
แปลงปลูกเพื่อกำรอนุรักษ์ 

  25,000 13,762 งบประมำณปกติ
ประจ ำปีของ
หน่วยงำน 

เพื่อศึกษำชนิด
ของพืช รูปแบบ
กำรอนุรักษ์และ
กำรใช้ประโยชน์
ในท้องถิ่น 

มีกำรศึกษำทำงด้ำนชีววิทยำและกำรใช้
ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น และพัฒนำ
แหล่งเรียนรูด้ำนควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพของพืชในสภำพแปลงปลูกเพื่อ
กำรอนุรักษ์ โดยร่วมกับคณะครูโรงเรียน
ต ำรวจตระวนชำยแดนบ้ำนปิล๊อกคี่ 
อ ำเภอทองผำภูมิ จังหวัดกำญจนบุรี จัด
สวนสมุนไพรและท ำป้ำยช่ือพรรณไม้ 

อ.อนัญญำ  
ทองสิมำ / 
สถำบันวิจัย
และพัฒนำ 

 

 
 

รวม...1...โครงการ   
(2 โครงกำรย่อย) 

1  25,000 13,762      

40 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏพิบูล
สงครำม  

ชุดโครงกำรวิจัยวัฒนธรรม
อำหำรพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่
อำเซียนประกอบด้วย 7 

   
 
 

 
 
 

  ด าเนินการแล้วเสร็จ 80 เปอร์เซนต์  
 
 

 
 
 



 
 

824 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โครงกำรย่อย 
1) สูตรต ำรับและคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำรของอำหำร
พื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก 
 
 
 
2) ต ำนำนส ำรับอำหำรพื้น
ถิ่นเมืองพิษณุโลก 
 
3) วิวัฒนำกำรของบรรจุ
ภัณฑ์อำหำรพื้นถิ่นเมือง
พิษณุโลกและกำรพัฒนำ
บรรจุภัณฑ ์
 
4) กำรส ำรวจ รวบรวม 
และศึกษำกำรใช้
ประโยชน์จำกพืชอำหำร
พื้นถิ่น ในจังหวัด
พิษณุโลก 
5) กำรส ำรวจและกำรใช้
ประโยชน์จำกควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ

 
370,000 
 
 
 
 
 
170,000 
 
 
270,000 
 
 
 
 
270,000 
 
 
 
 
170,000 
 
 

 
370,000 
 
 
 
 
 
170,000 
 
 
270,000 
 
 
 
 
270,000 
 
 
 
 
170,000 
 
 

 
ผศ.ดร 
ปิยวรรณศุภ
วิทตพัฒนำ
และ ผศ.ดร.
เกตุกำร ดำ
จันทำ 
อ.ผกำวดี  
เอ่ียมก ำแพง 
 
ดร.พรดรัล 
จุลกัลป์และ
คณะ 
 
 
ดร.จักรกฤช 
ศรีลออ และ
คณะ 
 
 
ผศ.ประภำ
ศิริ 
ใจผ่องและ

 
โครงกำร
ย่อยที่1 
 
 
 
 
โครงกำร
ย่อยที่2 
 
โครงกำร
ย่อยที่3 
 
 
 
โครงกำร
ย่อยที่4 
 
 
 
โครงกำร
ย่อยที่5 
 



 
 

825 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ของปลำในแม่น้ ำน่ำน 
 
6) กำรศึกษำควำม
เช่ือมโยงของวัฒนธรรม
กำรบริโภคของคนใน
จังหวัดพิษณุโลกกับ
วัฒนธรรมกำรบริโภคใน
กลุ่มประเทศอำเซียน 
 
7) กำรพัฒนำรูปแบบกำร
น ำเสนอกำรถ่ำยทอดมิติ
ทำงวัฒนธรรมกำรบริโภค
อำหำรพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่
สำธำรณะ 

 
 
320,000 
 
 
 
 
 
 
280,000 
 

 
 
320,000 
 
 
 
 
 
 
280,000 
 

คณะ 
 
ผศ.ดร.ณัฐฑิ
รำ ทับทิม
และคณะ 
 
 
 
 
ดร.สุพัตรำ 
เจริญภักดี 
 

 
 
โครงกำร
ย่อยที่6 
 
 
 
 
 
โครงกำร
ย่อยที่7 
 

 
 

รวม...1...โครงการ   
(7 โครงกำรย่อย) 

1  1,850,000 1,850,000      

41 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงใหม่  

1. กำรพัฒนำน้ ำหมัก
สมุนไพรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ด้วยเช้ือจุลินทรีย์กลุ่มโปร
ไบโอติคในชุมชนสะลวง 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 

  231,250 231,250 งบประมำณ 
แผ่นดิน (วช.) 

ศึกษำกำรหมัก
เคร่ืองด่ืมชำ
หมักจำกพืช
สมุนไพรพื้นบ้ำน
ของชุมชนพระ 
พุทธบำทสี่รอย 
ต ำบลสะลวง 

ได้น ำตัวอย่ำงชำสมุนไพรพื้นบ้ำนจ ำนวน 
10 ชนิด ได้แก่ รำงจืด ลูกใต้ใบ หญ้ำเอ็น 
ยืด ใบหม่อน ชุมเห็ดเทศ กระดุมทอง 
มะรุม หญ้ำนวดแมว ผักเซียงดำ และใบ 
ย่ำนำง มำหมักเป็นชำโดยใช้หัวเช้ือโปร 
ไบโอติกส ำหรับหมักชำคอมบูชำพบว่ำ 
เมื่อสิ้นสุดกำรหมักในวันที่ 20 พบว่ำมีค่ำ 

คณะ 
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 

 



 
 

826 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อ ำเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ 
และศึกษำ 
คุณสมบัติและ
ฤทธิ์ทำงชีวภำพ
ของเคร่ืองด่ืมชำ
หมัก 

กำรต้ำนอนุมูลอิสระเท่ำกับ 83.75 - 
86.49% 

41 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
เชียงใหม่  

2. กำรเสริมสร้ำงมูลค่ำ
ของน้ ำมันหอมระเหยจำก
พืชสมุนไพรท้องถิ่นสู่
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในพื้นที่สะลวง อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่ 

  350,000 350,000 งบประมำณ 
แผ่นดิน (วช.) 

ศึกษำ
องค์ประกอบ
ทำงเคมี และ
สำรออกฤทธิ์
ทำงเภสัชวิทยำ
ของน้ ำมัน 
หอมระเหยจำก
พืช 
สมุนไพรและ
พัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้
จำกน้ ำมันหอม
ระเหยจำกพืช
สมุนไพรสู่
มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

พบพืชสมุนไพรที่มีอยู่ในป่ำชุมชนซึ่งเป็น
ป่ำเต็งรังและมีควำมหอมที่น่ำสนใจ 
ได้แก่ ว่ำน 2 ชนิด คือ ว่ำนหงส์เหิน หรือ 
ต้นเข้ำพรรษำ และว่ำนแผ่นดินเย็นผล
กำรสกัดน้ ำมันหอมระเหยมีปริมำณร้อย
ละ 0.0134 และ 0.1024 ตำมล ำดับและ
ยังมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระทั้งน้ีอยู่ใน
ระหว่ำงด ำเนินกำรพัฒนำเป็นผลิตภัณฑ์
ร่วมกับชุมชน รวมทั้งวำงแผนในกำร
อนุรักษ์เพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงย่ังยืน 

คณะ 
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 

 



 
 

827 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

  รวม...2...โครงการ 2  581,250 581,250      

42 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำน
สมเด็จ
เจ้ำพระยำ  

1. .กำรจ ำแนกสำยพันธุ์โลดทะนง 
(Trigonostemon reidioides  
(Kruz) Craib) 
โดยใช้เทคนิคเอเอฟแอลพี 

  300,000 300,000 งบประมำณ
แผ่นดิน  
 

เพื่อจ ำแนกสำย
พันธุ์โลดทะนง 
(Trigonostemon 
reidioides (Kruz) 
Craib)  
โดยใช้เทคนิคเอ
เอฟแอลพี 
 

โลดทะนง (Trigonostemon reidioides 
(Kruz) Craib) เป็นสมุนไพรที่มีควำม
น่ำสนใจ เน่ืองจำกปลูกง่ำย สำมำรถหำ
ได้ทั่วไปในเขตป่ำเบญจพรรณ ร้อนช้ืน 
แต่พบได้ยำกมำกขึ้นในปัจจุบัน ทั้งยังมี
สรรพคุณที่หลำกหลำย อำทิเช่น ฤทธิ์ควำม
เป็นพิษต่อเซลล์ ฤทธิ์ทำงเภสัชวิทยำ ใน
ต ำรับแพทย์แผนไทยถือเป็นสมุนไพรที่มี
ฤทธิ์เป็นยำถอนพิษ (Antidose) อีกทั้ง
สำรสกัดที่ได้จำกโลดทะนงอย่ำง 
Diterpenoid เป็นสำรส ำคัญซ่ึงสกัดได้
จำกส่วนของรำกโลดทะนง โครงสร้ำง
ทำงเคมีของ Daphnane diterpenoidc 
และ Rediocides ทุกตัวมีคุณสมบัติเป็น
สำรไล่แมลงศัตรูพืชที่มีฤทธิ์รุนแรง ใน
คร้ังน้ีได้ศึกษำควำมหลำกหลำยทำง
พันธุกรรมของโลดทะนงโดยใช้
เทคนิค AFLP  จ ำนวน 17 ตัวอย่ำง จำก 3 
พื้นที่ในจังหวัดเพชรบุรี ใช้ AFLP ไพร์
เมอร์จ ำนวน 7 คู่ ให้แถบดีเอ็นเอทั้งหมด 
390 แถบ มีจ ำนวนแถบที่แสดงควำม
แตกต่ำง 353 แถบ คิดเป็น 93.73% จำก

อำจำรย์ ดร.
อัจฉรำ แก้ว
น้อย 
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

จ ำนวนแถบดีเอ็นเอทั้งหมด เมื่อน ำข้อมูล
ไปวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ทำงพันธุกรรม
ของโลดทะนง โดยใช้ค่ำสัมประสิทธิ์ควำม
คล้ำยคลึง Jaccard และจัดกลุ่มด้วยวิธี 
UPGMA ด้วยโปรแกรม NTSYS พบว่ำไม่
สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงระหว่ำง
โลดทะนงดอกสีขำวและโลดทะนงดอกสี
แดงได้ ดังน้ันกำรใช้เคร่ืองหมำยเอเอฟ
แอลพี เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ และจ ำแนก
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงโลดทะนงดอกสี
ขำวและดอกสีแดง อำจเป็นเทคนิคที่ไม่
เหมำะสม ควรมีกำรศึกษำวิจัยต่อเน่ือง
ต่อไปเพื่อให้สำมำรถระบุสำยพันธุ์
โลดทะนงดอกสีขำวแท้ และดอกสีแดง
แท้ได้ 

42 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำน
สมเด็จ
เจ้ำพระยำ  

2. กำรพัฒนำเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำผลสำเกในชุมชน
ท้องถิ่น อ ำเภออัมพวำ 
จังหวัดสมุทรสงครำม เป็น
ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
เพื่อกำรจ ำหน่ำยในเชิง
พำณิชย์ 

  1,000,000 800,000 งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำชด ำริ 
อพ.สธ. 
 

มรภ.บ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ และ
อัมพวำ  จ.
สมุทรสงครำม 

วัตถุประสงค์ 

1.เพื่อเพิมมูลค ำ
ให้กับพืชสำเก

สรุปงำนพัฒนำผลิตภัณฑ์สำเก      
  ประเทศไทยได้ให้ควำมส ำคัญในกำร
พัฒนำและเพิ่มมูลค่ำผลิตภณัฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น เพื่อสร้ำงคุณค่ำและยกระดับ
สินค้ำผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีศักยภำพและ
ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันได้ใน
ระดับสำกล อีกทั้งยังเป็นกำรสร้ำงอำชีพ
และกระจำยรำยได้กลับคืนเข้ำสู่ชุมชน

อำจำรย์ ดร.
อัจฉรำ แก้ว
น้อย 
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

และกำรน ำไปใช้
ประโยชนในเเชิง
พำณิชย์ 

2.กำรศึกษำ
ควำมพึ่งพอใจ
ของผู้บริโภค 

ท้องถิ่น โดยมีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ
สินค้ำและผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบและ
แรงงำนส่วนใหญ่จำกภำยในชุมชน
ท้องถิ่นเป็นหลัก กระบวนกำรพัฒนำและ
เพิ่มมูลค่ำนี้ ได้ยึดถือและด ำเนินงำนตำม
แนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน (เข้ำใจ เข้ำถึง 
พัฒนำ) โดยให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
เพิ่มเติมขึ้นอีก 3 ด้ำนได้แก่ Design (กำร
ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มี
ควำมโดดเด่นและแตกต่ำงเพื่อสร้ำง
คุณค่ำ) Branding (กำรสร้ำงตรำสินค้ำ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้ำงจุดขำยและ
ยกระดับสินค้ำ) และ Marketing (กำร
วำงต ำแหน่งสินค้ำและผลิตภัณฑ์ในตลำด
เพื่อสร้ำงมูลค่ำ) ซ่ึงกระบวนกำรดังกล่ำว
ได้ก่อให้เกิดกำรยกระดับของผลิตภัณฑ์
ชุมชนท้องถิ่น กำรสร้ำงคุณค่ำและเพิ่ม
มูลค่ำ กำรสร้ำงควำมโดดเด่น แตกต่ำง 
สร้ำงกำรจดจ ำ ควำมสนใจ กระตุ้นและ
จูงใจให้เกิดกำรซื้อขำยสินค้ำผลิตภัณฑ์
ชุมชนได้เป็นอย่ำงมำก  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

  ผลิตภัณฑ์ทีแ่ปรรูปจำกวัตถุดิบผลสำเก 
อ.อัมพวำ จ.สมุทรสงครำม เป็นกำร
ศึกษำวิจัยพัฒนำแปรรูปวัตถุดิบจำกผล
สำเกสู่ ผลิตภัณฑ์ "สำเกแหกโค้ง" สินค้ำ
ประเภทขนมขบเคี้ยว (Thai Snack) ใน
รูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ที่มีควำมโดดเด่น 
ทันสมัย สะดวกและง่ำยต่อกำรบริโภค
และกำรเก็บรักษำ ผลิตภัณฑ์มีรสอร่อย 
บรรจุภัณฑ์สวยงำม สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
ได้รับควำมนิยมและเป็นที่สนใจของ
ผู้บริโภค จ ำหน่ำยได้อย่ำงรวดเร็ว 
กลำยเป็นผลิตภัณฑ์ของฝำกพื้นถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์ สร้ำงคุณค่ำและมูลค่ำสู่ชุมชน
อย่ำงต่อเน่ืองตลอดไป 

ผลการด าเนินการ 

1. ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ “สำเกแหกโค้ง” 
(สำเกทอดกรอบ) ที่แปรรูปจำกเน้ือของ
ผลสำเกเป็นวัตถุดิบหลัก กลำยเป็นสินค้ำ
ประเภทขนมขบเคี้ยว (Thai Snack) ใน
รูปแบบผลิตภณัฑใ์หม่ที่มีควำมโดดเด่น 
ทันสมัย สะดวกและง่ำยต่อกำรบริโภค
และกำรเก็บรักษำ ผลิตภัณฑ์มีรสอร่อย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

บรรจุภัณฑ์สวยงำม สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม 
ได้รับควำมนิยมและเป็นที่สนใจของ
ผู้บริโภค จ ำหน่ำยได้อย่ำงรวดเร็ว 
กลำยเป็นผลิตภัณฑ์ของฝำกพื้นถิ่นที่เป็น
เอกลักษณ์  
2. แก้ไขปัญหำจำกผลสำเกที่ถูกทิ้งให้ร่วง
หล่น ไม่มีคุณค่ำและรำคำ เน่ืองจำกไม่ได้
รับควำมนิยมในกำรบริโภคในรูป
แบบเดิมๆ เช่น ผลสำเกเช่ือม มำเป็น
ผลิตภัณฑใ์หม่ที่น่ำสนใจ มีศักยภำพทำง
กำรตลำด สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ เพิ่มมูลค่ำ 
สร้ำงอำชีพและรำยได้กลับคืนเข้ำสู่ชุมชน
ได้อย่ำงต่อเน่ืองและย่ังยืน 
3. เป็นต้นแบบและแนวทำงในกำรพัฒนำ 
กำรสร้ำงคุณค่ำ ยกระดับ และเพิ่มมูลค่ำ
ผลิตภัณฑใ์ห้กับชุมชนและผู้ประกอบกำร
ในท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทำงในกำร
ศึกษำวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ควำมรู้ ภูมิ
ปัญญำและผลิตภัณฑป์ระเภทอ่ืนๆใน
ท้องถิ่นให้มีศักยภำพและขีด
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันเพิ่มขึ้นใน
อนำคต 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

42 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำน
สมเด็จ
เจ้ำพระยำ  

3. โครงกำรวิจัยและ
บริกำรวิชำกำร เร่ือง กำร
พัฒนำต ำรับไมโครแคปซูล
ของน้ ำมันเร่วน้อยที่ได้
จำกอ ำเภอสอยดำวจังหวัด 
จันทบุรี เพื่อยับย้ัง
เซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดเม
ลำโนมำ 

  220,000 220,000 งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำชด ำริ 
อพ.สธ. 
 

1. เพื่อศึกษำ
ฤทธิ์ต้ำนเซลล์
มะเร็วผิวหนัง
ชนิดเมลำโนมำ
ของน้ ำมันหอม
ระเหยจำกผล
เร่วน้อย  
2. เพื่อพัฒนำ
ต ำรับไมโคร
แคปซูลของ
น้ ำมันหอม
ระเหยจำกผล
เร่วน้อยที่มี
ควำมคงตัวดี 
และมีศักยภำพ
ในกำรต่อยอด
เป็นเภสัชภัณฑ์
ระบบน ำส่งยำ
เฉพำะที่แบบ
ตรงเป้ำเพื่อ
ยับย้ัง
เซลล์มะเร็ง
ผิวหนังชนิดเม

สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนในรูปแบบ
ของบทคัดย่อได้ดังน้ี 
มีรำยงำนว่ำน้ ำมันหอมระเหยที่กลั่นได้
จำกผลเร่วน้อยซึ่งเป็นเคร่ืองยำไทยใน
พิกัดทศกุลำผล มีควำมเป็นพิษต่อเซลล์
ไฟโบรบลำสต์ ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่
จะศึกษำฤทธิ์ของน้ ำมันเร่วน้อยในกำร
ยับย้ังเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดเมลำโนมำ
หรือมะเร็งไฝซึ่งจัดเป็นมะเร็งผิวหนังชนิด
รุนแรง จำกน้ันน ำน้ ำมันเร่วน้อยมำเตรียม
เป็นต ำรับไมโครแคปซูล ผลกำรวิจัย
พบว่ำกำรกลั่นน้ ำมันหอมระเหยจำกผล
เร่วน้อยที่เก็บได้จำกอ ำเภอสอยดำว 
จังหวัดจันทบุรี ได้ร้อยละผลผลิตของ
น้ ำมันเท่ำกับ 1.40 ± 0.09 องค์ประกอบ
ส ำคัญที่พบในน้ ำมันเร่วน้อยได้แก่ 
bornyl acetate (44.38%) และ 
camphor (27.21%) และน้ ำมันเร่วน้อย
สำมำรถยับย้ังเซลล์มะเร็งไฝ  (mouse 
skin melanoma cell line) ที่
เพำะเลี้ยงในหลอดทดลองได้เมื่อทดสอบ
ด้วยวิธี resazurin microplate assay 
(REMA) โดยมีค่ำควำมเข้มข้นที่สำมำรถ

หัวหน้ำ
โครงกำร:  
ผศ.ดร.ภญ. 
ปิลันธนำ เลิศ
สถิตธนกร  
ผู้ร่วม
โครงกำร:  
อำจำรย์
เพชรน้ ำผึ้ง
รอดโพธิ์ 
สำขำวิชำ
กำรแพทย์
แผนไทย 
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ลำโนมำ ยับย้ังเซลล์มะเร็งได้ร้อยละ 50 (IC50) 
เท่ำกับ 950 ± 160 µg/ml และน้ ำมัน
เร่วน้อยสำมำรถน ำมำกักเก็บไว้ในไมโคร
แคปซูลทีใ่ช้ cetyl alcohol และ 
stearyl alcohol เป็นสำรห่อหุ้มที่ย่อย
สลำยได้ในร่ำงกำย แต่ร้อยละกำรกักเก็บ
น้ ำมันเร่วน้อยค่อนข้ำงต่ ำคือน้อยกว่ำร้อย
ละ 3 โดยสรุปถึงแม้ว่ำน้ ำมันเร่วน้อยจะมี
ฤทธิ์ต่ ำกว่ำยำรักษำโรคมะเร็งมำตรฐำน
คือยำ Ellipticine แต่มีแนวโน้มที่ดีใน
กำรพัฒนำไมโครแคปซูลของน้ ำมันเร่ว
น้อยให้เป็นเภสัชภัณฑ์ระบบน ำส่งยำ
เฉพำะที่ส ำหรับยับย้ังเซลล์มะเร็งผิวหนัง
ชนิดเมลำโนมำได้ต่อไปในอนำคตอย่ำงไร
ก็ตำมควรวิจัยและพัฒนำต่อโดยทดลอง
ใช้สำรห่อหุ้มชนิดอ่ืนๆในกำรเตรียมเป็น
ไมโครแคปซูลเพื่อให้ได้ร้อยละกำรกักเก็บ
น้ ำมันเร่วน้อยสูงขึ้นและได้ต ำรับไมโคร
แคปซูลที่มคีวำมคงตัวดี 
สรุปผลการด าเนินการ 
  ๑. การประเมินประโยชน์ และ
ผลกระทบของโครงการ 
  ประโยชน์ที่ชัดเจนของโครงกำรน้ีคือ 



 
 

834 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ท ำให้ทรำบช่ือวิทยำศำสตร์ที่แน่นอนของ
ต้นพืชสมุนไพรที่เป็นแหล่งก ำเนิดของ
เคร่ืองยำเร่วน้อย ซึ่งมีควำมสับสนมำเป็น
เวลำนำนเกี่ยวกับช่ือวิทยำศำสตร์ของเร่ว
น้อย โดยกำรที่ผู้วิจัยน ำผล ต้นและดอก
เร่วน้อยซึ่งจะมีดอกในช่วงเดือน
พฤษภำคมเท่ำนั้น ไปตรวจพิสูจน์ที่หอ
พรรณไม้ และพบว่ำต้นพืชสมุนไพรน้ีมีช่ือ
วิทยำศำสตร์ว่ำ Amomum uliginosum 
J. Koenig จริง และพบว่ำน้ ำมันหอม
ระเหยที่กลั่นได้จำกผลเร่วน้อยสำมำรถ
ยับย้ังเซลล์มะเร็งผิวหนังชนิดเมลำโนมำ
ในหลอดทดลองได้ นอกจำกน้ีเกษตรกร
ในเขตอ ำเภอสอยดำวและอ ำเภอโป่งน้ ำ
ร้อน จ.จันทบุรี มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเร่ือง
กำรแปรรูปเร่วน้อยโดยกำรท ำแห้ง
ภำยหลังเข้ำรับกำรฝึกอบรม อีกทั้งผู้วิจัย
สำมำรถเตรียมไมโครแคปซูลของน้ ำมัน
เร่วน้อยโดยใช้สำรห่อหุ้มคือ cetyl 
alcohol และ stearyl alcohol ซ่ึง
สำมำรถย่อยสลำยในร่ำงกำยได้ และใช้ 
triton x- 100 ร่วมกับ sodium lauryl 
ether sulfate เป็นสำรลดแรงตึงผิว แต่



 
 

835 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ร้อยละกำรกักเก็บน้ ำมันเร่วน้อยในไมโคร
แคปซูลค่อนข้ำงต่ ำจึงไม่ควรน ำไมโคร
แคปซูลต ำรับดังกล่ำวไปทดสอบกำร
ปลดปล่อยและควำมคงตัว แต่ในอนำคต
ควรวิจัยและพัฒนำต่อโดยทดลองใช้สำร
ห่อหุ้มและสำรลดแรงตึงผิวชนิดอ่ืนๆใน
กำรเตรียมเป็นไมโครแคปซูลเพื่อให้ได้
ร้อยละกำรกักเก็บน้ ำมันเร่วน้อยสูงขึ้น
และได้ต ำรับไมโครแคปซูลที่มคีวำมคงตัว
ดี 

  ๒. ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 

  ปัญหาอปุสรรค 

  กำรเก็บผลเร่วน้อยในที่ดินของ
เกษตรกรบริเวณเชิงเขำสอยดำว ต้อง
เผชิญกับเห็บที่พบทั่วไปบริเวณเชิงเขำ
สอยดำวและคณะผู้ช่วยวิจัยบำงคนโดน
เห็บกัด ซึ่งท ำให้เป็นแผลเปิด แสบร้อน 
ต้องเคลื่อนย้ำยผู้ที่โดนเห็บกัดออกจำก
พื้นที่เพื่อหำซื้อยำใส่แผลสดและอุปกรณ์
ท ำแผลจำกร้ำนยำในเขตชุมชนเพื่อท ำ
กำรปฐมพยำบำล และพบว่ำผู้ที่โดนเห็บ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กัดน้ันต้องใช้เวลำนำนเกือบ 1 เดือนจึง
จะท ำให้แผลตกสะเก็ดและแห้ง 

  ข้อเสนอแนะ 

  หำกมีโครงกำรบริกำรวิชำกำรใน
อนำคตซึ่งจ ำเป็นต้องใช้ผลเร่วน้อยสดใน
พื้นที่ อ.สอยดำว และ อ.โป่งน้ ำร้อน จ.
จันทบุรี ซึ่งเป็นภูมิประเทศแบบเชิงเขำ
และมีอำกำศร้อนช้ืน คณะผู้วิจัยควรสวม
เสื้อผ้ำที่มิดชิดรัดกุมเพื่อป้องกันเห็บ และ
ควรเตรียมยำใส่แผลสดและอุปกรณ์ท ำ
แผลติดตัวไปด้วยเพื่อปฐมพยำบำลผู้ที่
อำจโดนเห็บกัดได้ทันท่วงที 

42 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏบ้ำน
สมเด็จ
เจ้ำพระยำ  

4. พฤกษเคมี ฤทธิ์ทำง
ชีวภำพ และกำร
ตรวจสอบเอกลักษณ์ของ
มะขำมไทย  

  - - - เพื่อศึกษำพฤกษ
เคมี ฤทธิ์ทำง
ชีวภำพ และกำร
ตรวจสอบ
เอกลักษณ์ของ
มะขำมไทย  

ผลกำรด ำเนินกำรบัณฑิตนิพนธ์ของนิสิต
สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทย จ ำนวน 3 
เร่ือง ดังน้ี 
1. ศึกษำกำรตรวจสอบทำงพฤกษเคมี
ของสำรสกัดใบมะขำม 
2. ปริมำณสำรประกอบฟีนอลิกทั้งหมด 
และกำรต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดใบ
มะขำมไทย 
3. กำรตรวจสอบเอกลักษณ์ของมะขำม
ไทย โดยใช้เทคนิคทำงเภสัชเวท 

นำงสำววิชุ
ดำ  
ฉันวิจิตร,
นำงสำววิภำ
รัตน์ ปัตถำ
นะ, 
นำงสำวธน
พร ชูชีพ, 
นำงสำวกิตติ
ยำ พิกุลทอง 

เพิ่มเติมจำก
แผนฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อำจำรย์
เพชรน้ ำผึ้ง 
รอดโพธิ์ 
อำจำรย์ศุภ
รัตน์ ดวน
ใหญ่, 
อำจำรย์จตุ
พร พนัสโณ
ทัย และ
อำจำรย์
พิชญำภำ 
อัตตโนรักษ์ 

  รวม...4...โครงการ 4  1,520,000 1,320,000      

43 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย 

1. โครงกำรวิจัยเร่ือง : 
กำรใช้ประโยชน์ควำม
หลำกหลำยข้ำวพันธ์ุ
พื้นเมืองจังหวัดเลยอย่ำง
ย่ังยืน ภำยใต้แผนงำน ชุด
โครงกำร : ควำม
หลำกหลำย  กำรอนุรักษ์ 
และกำรใช้ประโยชน์ข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง จังหวัดเลย 

  240,000 240,000 สกอ. 1. เพื่อศึกษำ
กำรใช้ประโยชน์
จำกข้ำวพันธ์ุ
พื้นเมืองในวิถี
ชีวิตและ
วัฒนธรรมไท
เลย 
2. เพื่อค้นหำ
แนวทำงพัฒนำ
ต่อยอดแหล่ง

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร รศ.รัตนำ               
แสงสว่ำง 
และคณะ 
(คณะ
มนุษยศำสต
ร์และ
สังคมศำสตร์
) 

เป็น
โครงกำรวิจั
ยที่ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ
จำก
ส ำนักงำน
คณะกรรมก
ำร
อุดมศึกษำ



 
 

838 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เรียนรู้ข้ำวพันธ์ุ
พื้นเมืองในวิถี
ชีวิตและ
วัฒนธรรมไท
เลยในกำร
สนับสนุนกำร
ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 

ประเด็น
ควำม
หลำกหลำย
ชีวภำพ 
 

43 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย 

2. โครงกำรวิจัยเร่ือง : 
ควำมหลำกหลำยข้ำวพันธ์ุ
พื้นเมือง ในจังหวัดเลย 
ภำยใต้แผนงำน ชุด
โครงกำร : ควำม
หลำกหลำย  กำรอนุรักษ์ 
และ กำรใช้ประโยชน์ข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง จังหวัดเลย 

  280,000 280,000 สกอ. 1. เพื่อส ำรวจ
และศึกษำควำม
หลำกชนิดพันธุ์
ข้ำวพื้นเมือง ใน
จังหวัดเลย 
2. เพื่อศึกษำ
ควำม
หลำกหลำยทำง
พันธุกรรมของ
พันธุ์ข้ำว
พื้นเมือง ใน
จังหวัดเลย 

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ผศ.ดร.สุ
ปรำณี  สิทธิ
พรหม  
(คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี) 

เป็น
โครงกำรวิจั
ยที่ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ
จำก
ส ำนักงำน
คณะกรรมก
ำร
อุดมศึกษำ
ประเด็น
ควำม
หลำกหลำย
ชีวภำพ 

43 มหำวิทยำลัย 3. โครงกำรวิจัยเร่ือง :   240,000 240,000 สกอ. 1. เพื่อศึกษำ สำมำรถตอบวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 1 อำจำรย์วีระ  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

รำชภัฏเลย กำรอนุรักษ์ควำม
หลำกหลำยข้ำวพันธ์ุ
พื้นเมืองตำมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นในภูมินิเวศจังหวัด
เลย ภำยใต้แผนงำน ชุด
โครงกำร : ควำม
หลำกหลำย  กำรอนุรักษ์ 
และ กำรใช้ประโยชน์ข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง จังหวัดเลย 

ควำม
หลำกหลำยข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง
ตำมภูมินิเวศ 
จังหวัดเลย  
2.  เพื่อ
วิเครำะห์
รูปแบบกำร
อนุรักษ์ควำม
หลำกหลำยข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง
ตำมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น จังหวัด
เลย  
3.  เพื่อค้นหำ
ปัญหำ ควำม
ต้องกำรและ
แนวทำงส่งเสริม
กำรอนุรักษ์
ควำม
หลำกหลำยข้ำว
พันธุ์พื้นเมืองสู่
ควำมย่ังยืน 

คือเพื่อส ำรวจข้อมูลพื้นฐำนกำรปลูกข้ำว
พันธุ์พื้นเมืองของเกษตรกรบ้ำนน้ ำเย็น 
ต ำบลกกสะทอน อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัด
เลย 
ศึกษำกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ข้ำวพื้นเมือง
กระจำยอยู่ในพื้นที่ที่ด ำเนินกำรได้
เข้มแข็งมำกจ ำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) 
กลุ่มอนุรักษ์ข้ำวพันธ์ุพื้นเมืองบ้ำนศรี
เจริญ เป็นต้นก ำเนิดพันธุ์ข้ำวแดงเมือง
เลย 
2) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้ำนผำสำมยอด 
พันธุ์ข้ำวที่ปลูกได้แก่ ข้ำวลืมผัว, ข้ำวอี
เต้ีย, ข้ำวหอมมะลิ, ข้ำวแพรแดง, ข้ำว
มังกรแดง และข้ำวหอมสกล 
3) กลุ่มข้ำวพื้นเมืองบ้ำนเข้ำแก้ว สำย
พันธุ์ข้ำวที่ปลูกได้แก่ โซเวียตข้ำวก่ ำ, ข้ำ
วกข.12, ข้ำวจินตรำ, ข้ำวสันป่ำตอง และ
ข้ำวดำหวัน 
4) กลุ่มข้ำวพื้นเมืองบ้ำนวังแคน ได้แก่ 
ข้ำวหอมจันทร์, ข้ำวอีขำว, ข้ำวรำกไผ่ 
 

นุช  แย้มย้ิม 
และคณะ 
(คณะครุ
ศำสตร์) 



 
 

840 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

4.  เพื่อสร้ำงชุด
ควำมรู้และ
ฐำนข้อมูล
อิเลคทรอนิกส์ที่
ใช้เผยแพร่และ
ถ่ำยทอดสู่คนรุ่น
ใหม่ให้เกิด
ควำมรู้และ
ควำมตระหนัก
ต่อกำรอนุรักษ์
ข้ำวพันธ์ุ
พื้นเมืองให้
ย่ังยืน 

43 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเลย 

4. โครงกำรวิจัยเร่ือง : 
กำรอนุรักษ์ กำรใช้
ประโยชน์และควำม
หลำกหลำยของข้ำวพันธ์ุ
พื้นเมือง จังหวัดเลย : กำร
วิเครำะห์คุณค่ำทำง
โภชนำกำรของข้ำวพันธ์
พื้นเมือง จังหวัดเลย 
ภำยใต้แผนงำน ชุด
โครงกำร : ควำม

  240,000 240,000 สกอ. 1. เพื่อศึกษำ
บริบทชุมชน
พื้นที่ปลูกข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง 4 
ชุมชน ในจังหวัด
เลย 
2.  เพื่อ
วิเครำะห์คุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร
ของพันธุ์ข้ำว

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อำจำรย์ภัท
รำนุช  ผงสุข 
และคณะ 
(คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี) 

เป็น
โครงกำรวิจั
ยที่ได้รับกำร
สนับสนุน
งบประมำณ
จำก
ส ำนักงำน
คณะกรรมก
ำร
อุดมศึกษำ



 
 

841 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

หลำกหลำย  กำรอนุรักษ์ 
และ กำรใช้ประโยชน์ข้ำว
พันธุ์พื้นเมือง จังหวัดเลย 

พื้นเมือง จังหวัด
เลย 
3.  เพื่อจัดท ำ
ฐำนข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
เวปไซด์และ
หนังสือเล่มเล็ก 
“ข้ำวพันธ์ุ
พื้นเมืองจังหวัด
เลย” 

ประเด็น
ควำม
หลำกหลำย
ชีวภำพ 

  รวม...4...โครงการ 4  1,000,000 1,000,000      

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

1. กำรวิจัยศึกษำกำร
พัฒนำผลิตภัณฑข์้ำวแต๋น
น้ ำแตงโมเพื่อพัฒนำเป็น
ของฝำก ของจังหวัด
เชียงรำย กรณีศึกษำ กลุ่ม
วิสำหกิจชุมชนแม่ลำว 
ต ำบลดงมะดะ อ ำเภอแม่
ลำว จังหวัดเชียงรำย 

  15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
บริหำรธุรกิจ
และศิลป
ศำสตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

2. เคร่ืองอบแห้งพืชผล
ทำงกำรเกษตรอัตโนมัติ 

  100,000   ทุน HRL   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย 3. มิเตอร์วัดควำมช้ืนล ำไย   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน คณะ  



 
 

842 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย วิศวกรรมศำ
สตร์ 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

4. กำรพัฒนำเคร่ือง
ปอกขุยมะพร้ำว 

  15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

5. กำรเสริมเน้ือฟักทอง
บดแห้งเพื่อใช้เป็นแหล่ง
อำหำรเสริมสีในอำหำรไก่
ไข ่

  30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร   

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

6. กำรผลิตไข่ไก่คลอ
เลสเตอรอลต่ ำโดยใช้สูตร
อำหำรเสริมผลิตภัณฑ์
มะไฟจีนผง 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร   

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

7. ศึกษำระดับกำรใช้หัว
เช้ือกรด 
แลคติกหมักร่วมกับฟำง
ข้ำวสับ เพื่อผลิตเป็น
อำหำรหยำบคุณภำพดี 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

8. กำรเลี้ยงปลำเวียนใน
บ่อซีเมนต์ด้วยควำม
หนำแน่นต่ำงกัน 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ

 



 
 

843 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

9. กำรเลี้ยงปลำเวียนใน
บ่อดินด้วยควำมหนำแน่น
ต่ำงกัน 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

10. ศึกษำระดับกำรใช้หัว
เช้ือกรด 
แลคติกหมักร่วมกับ
เปลือกข้ำวโพดสับ เพื่อ
ผลิตเป็น แหล่งอำหำร
หยำบคุณภำพดี 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

11. กำรออกแบบและ
พัฒนำเคร่ืองคั้นน้ ำส้ม
อัตโนมัติแบบต้ังโต๊ะ 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

12. ออกแบบและพัฒนำ
เคร่ืองคัดแยกขนำดเมล็ด
กำแฟเชอร่ี 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

13. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
น้ ำตำลสดผง 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 

 



 
 

844 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรเกษตร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

14. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เจลลี่เสำวรสผสมฟักข้ำว 

   30,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

15. กำรพัฒนำเศรษฐกิจ
ชุมชนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรต้นทุนผลิตภัณฑ์
ส ำหรับกำรแปรรูปผลไม้ 
ของกลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกร
บ้ำนหลักเมือง อ.เมือง จ.
ตำก 

   15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

16. กำรพัฒนำเคร่ืองสลัด
น้ ำออกจำกดอกดำวเรือง
ควบคุมด้วยไมโคร 
คอนโทรลเลอร์ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

17. กำรพัฒนำเคร่ืองแกะ
กระเทียมควบคุมด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

18. ชุดควบคุมแบบ
อัตโนมัติเลือกช่วงอุณหภูมิ
ได้ส ำหรับตู้อบสมุนไพร

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 



 
 

845 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แก่นตะวัน 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

19. เคร่ืองล้ำงผิวส้ม
อัตโนมัติ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

20. กำรประยุกต์ใช้ FPGA 
เพื่อกำรดูแลชุดกระถำง
ดอกไม้ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

21. กำรเพิ่มศักยภำพใน
กำรจัดกำรอะฟลำทอกซิ
นในกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดถั่ว
ลิสง 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

22. กำรใช้สำรท ำให้เกิด
ควำมคงตัวแบบผสมผสำน
เพื่อลดกำรเปลี่ยนแปลง
คุณภำพของไวน์ลิ้นจี่ใน
ระหว่ำงกำรเก็บรักษำ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

23. ชนิดของโปรไบโอติก
ที่เหมำะสมในกำรเป็นหัว
เช้ือส ำหรับกำรผลิต
โยเกิร์ตจำกน้ ำนมแพะ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย 24. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์    15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน คณะ  



 
 

846 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

ขนมหม้อแกงน้ ำใบเตย ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

25. กำรศึกษำกำรผลิต
ก๊ำซชีวภำพจำกกำรหมัก
มูลโคที่ใช้เปลือกสับปะรด
เป็นอำหำรหยำบในกำร
เลี้ยง 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

26. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
สำยพันธุ์ยีสต์และปริมำณ
แอมโมเนียมฟอสเฟตที่มี
ผลต่อคุณภำพกำรหมัก
ไวน์ลิ้นจี่ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

27. กำรใช้เมล็ดกระถิน
ป่นในสูตรอำหำรเลี้ยงนก
กระทำญี่ปุ่น 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

28. คุณภำพกำรเก็บรักษำ
ผลิตภัณฑ์ข้ำวพองเคลือบ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 

 



 
 

847 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรเกษตร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

29. กระบวนกำรผลิต
มะขำมแผ่น 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

30. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ข้ำวพองเคลือบรสอำหำร
ล้ำนนำ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

31. ประสิทธิภำพของสำร
สกัดจำกต้นหนอนตำยห
ยำกต่อกำรควบคุม
ประชำกรหนอนแมลงวัน
ในแผลสัตว ์

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

32. กำรศึกษำกำรใช้ใบ
ยำสูบแห้งในกำรควบคุม
ไรในไก่พื้นเมือง 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

33. พฤติกรรมกำรบริโภค
ผักปลอดสำรพิษในจังหวัด

   15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
บริหำรธุรกิจ

 



 
 

848 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มงคลล้ำนนำ  ล ำปำง และศิลป
ศำสตร์   

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

34. ระดับควำมสูงของ
กำรตัดตอต่อผลผลิตของ
หญ้ำพันธ์ุเนเปียร์ปำกช่อง 
1 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

35. ผลของกำรใช้วัสดุใน
กำรท ำหญ้ำหมักแบบ
ต่ำงๆ ส ำหรับหญ้ำพันธ์ุเน
เปียปำกช่อง 1 ต่อคุณค่ำ
โภชนะ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

36. ผลของระดับควำม
เข้มข้นของสมุนไพรไทยใน
กำรก ำจัดพยำธิภำยใน
ของไก่พื้นเมือง 

   15,000   HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

37. ประสิทธิภำพกำรใช้
สมุนไพรไทย 5 ชนิด ใน
กำรก ำจัดพยำธิภำยใน
ของไก่พื้นเมือง 

   15,000   HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย 38. กำรเพำะเห็ดฟำง    30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน คณะ  



 
 

849 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

(volvariella volvacea) 
ที่เจริญบนวัตถุหมักของ
ก้อนเห็ดนำงฟ้ำเหลือทิ้ง 

ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

39. กำรทดสอบระดับ
ควำมเป็นพิษของพืช
สมุนไพรที่ใช้ในอำหำร
สัตว์ต่อไรทะเล 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

40. กำรศึกษำคุณสมบัติ
ทำงด้ำนคุณภำพของเส้น
ก๋วยเต๋ียวอบแห้งจำกข้ำว
ไรซ์เบอร์ร่ีและแป้งมันเทศ
สีม่วง 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

41. กำรผลิตมันเทศสีม่วง
ทอดกรอบชนิดแผ่นและ
กำรประเมินคุณภำพ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

42. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ไซรัปข้ำว 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 

 



 
 

850 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรเกษตร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

43. ผลของเจลำติน และ
กรดซิตริก ต่อคุณภำพ
ของกัมมี่เยลลี่รสชำข้ำว 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

44. ผลของกำรใช้สำรสกัด
สมุนไพรกำนพลูและ
สะระแหน่ต่อไรศัตรูผึ้ง 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

45. ผลของบิวเวอเรีย เม
ตำไรเซียม และน้ ำส้มควัน
ไม้ต่อลักษณะทำงชีววิทยำ
และอัตรำกำรตำยของ
เพลี้ยกระโดดสีน้ ำตำล 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

46. กำรใช้ปลำยข้ำวไรซ์
เบอร่ีร่วมกับใบมะรุมใน
อำหำรนกกระทำไข่ 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

47. ผลของกำรใช้ใบมะรุม
ในอำหำรต่อสมรรถภำพ

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 

 



 
 

851 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มงคลล้ำนนำ  กำรเจริญเติบโต และ
จ ำนวนจุลินทรีย์ในมูลของ
สุกรหลังหย่ำนม 

และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

48. คุณค่ำทำงโภชนะของ
ใบมะรุมในอำหำรสุกรหลัง
หย่ำนม 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

49. กำรใช้ประโยชน์จำก
ผลฟักข้ำวสุกในอำหำรนก
กระทำ 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

50. กำรขุนไก่ไข่ปลด
ระวำงด้วยข้ำวโพด, 
อำหำรไก่เน้ือและอำหำร
ไก่ไข ่

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

51. อัตรำส่วนของพ่อพันธุ์
ไก่พื้นเมืองต่อแม่พันธุ์ไก่
ไข่พันธุ์กำรค้ำต่อกำรผสม
ติดของไข่พันธุ์ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 



 
 

852 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

52. รูปแบบที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรเพำะฟักไข่ไร
น้ ำนำงฟ้ำไทย 

   15,000   ทุน HRS3   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

53. รูปแบบที่เหมำะสม
ส ำหรับกำรเลี้ยงพรรณไม้
น้ ำสกุลอนูเบียสภำยใน
ระบบปิดขนำดเล็ก 

   15,000   ทุน HRS3   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

54. ต้นทุนกำรผลิตและ
กำรยอมรับเทคโนโลยีกำร
ผลิตข้ำวปลอดภัยของ
ชุมชนบ้ำนคลองตำล 
ต ำบลหนองแขม อ ำเภอ
พรหมพิรำม จังหวัด
พิษณุโลก 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
บริหำรธุรกิจ
และศิลป
ศำสตร์   

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

55. กำรประเมินสภำพ
เศรษฐกิจและสังคมชุมชน
บ้ำนคลองตำล ส ำหรับ
กำรรองรับเทคโนโลยีกำร
ผลิตข้ำวปลอดภัย 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
บริหำรธุรกิจ
และศิลป
ศำสตร์   

 

44 มหำวิทยำลัย 56. กำรพัฒนำเคร่ือง    15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน คณะ  



 
 

853 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

อัดเม็ดฟำงเพื่อใช้ส ำหรับ
กำรผลิตเช้ือเพลิง 

ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย วิศวกรรมศำ
สตร์ 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

57. กำรศึกษำสภำวะที่
เหมำะสมกำรดองผักกำด
ด้วยแรงดัน 

   100,000   ทุน HRL   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

58. กำรพัฒนำไข่เค็มกลิ่น
ใบเตย-ตะไคร้เพื่อสุขภำพ 

   15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

59. ฤทธิ์ในกำรป้องกัน
และก ำจัดปลวกของสำร
สกัดจำกตะไคร้และใบ
สำบเสือ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

60. กำรพัฒนำน้ ำตะไคร้
เพื่อสุขภำพจำกพืช
ท้องถิ่น : ตะไคร้ 

   15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย 61. ประสิทธิภำพของน้ ำ    30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน คณะ  



 
 

854 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

หมักชีวภำพจำกเศษเหลือ
จำกผลไม้ที่มีผลต่อกำร
เจริญเติบโตของผักสลัดกรี
นโอ๊ค 

ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

62. ผลิตภัณฑ์จำกตะไคร้
เพื่อสุขภำพ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

63. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ถ่ำนไม้ล ำไยวิสำหกิจ
ชุมชนบ้ำนแม่แพง 
เทศบำลต ำบลแมป่ั๋ง จ.
เชียงใหม่ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

64. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่ออำชีพท ำสวนเมี่ยง 
กรณีศึกษำ ต ำบลป่ำแป๋ 
อ ำเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

   15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
บริหำรธุรกิจ
และศิลป
ศำสตร์   

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

65. ถั่วเน่ำ : กำรจัดกำร
ควำมรู้ภูมิปัญญำล้ำนนำ
ด้ำนอำหำรเพื่อสุขภำพ 
ชุมชนเทศบำลต ำบลสัน

   15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
บริหำรธุรกิจ
และศิลป
ศำสตร์   

 



 
 

855 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โป่ง อ ำเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

66. กำรใช้ถ่ำนไม้ในกำร
บ ำบัดสีน้ ำทิ้งจำก
กระบวนกำรย้อมผ้ำ 

   15,000    ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

67. กำรศึกษำกำรดูดติดสี
ของน้ ำทิ้งจำก
กระบวนกำรย้อมหวำย
โดยกำรใช้เศษใบไม้และ
กิ่งไม้ 

   15,000    ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

68. กำรศึกษำ
ประสิทธิภำพของเปลือก
ไข่ในกำรก ำจัดคลอไรด์ใน
น้ ำเสียจำกกระบวนกำร
หมักดองผัก 

   15,000    ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

69. เคร่ืองอัดหญ้ำแพงโก
ล่ำส ำหรับสัตว์เล็ก 

   15,000    ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

70. แนวทำงกำรหำวิธีเพิ่ม
ผลผลิตน้ ำสมุนไพร 
กรณีศึกษำ กลุ่มแม่บ้ำน

   15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 



 
 

856 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เกษตรกรบ้ำนร้องขี้เหล็ก 
ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

71. เคร่ืองอัดขึ้นรูป
กระถำงเพำะช ำจำกเศษ
ใบไมแ้ห้ง 

   15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

72. กำรศึกษำสมบัติและ
ออกแบบส่วนผสมของ
เช้ือเพลิงเขียวจำกไม้ไผ่ 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

73. กำรศึกษำท ำก้อน
เช้ือเพลิงที่ใช้แรงอัดก้อน
แตกต่ำงกันจำกเศษล ำไย
ผสมด้วยเศษไม้ไผ่และกำก
กำแฟเหลือทิ้ง 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

74. กำรสร้ำงข่ำยงำน
กิจกรรมในกระบวนกำร
ผลิตส ำหรับเคร่ืองกะเทำะ
ข้ำวเปลือกชนิด 6 ลูกยำง 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

75. กำรสกัดน้ ำมันหอม
ระเหยจำกตะไคร้หอมโดย
กำรกลั่นด้วยไอน้ ำ
พลังงำนแสงอำทิตย์
ร่วมกับฮีตเตอร์ 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 



 
 

857 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

76. กำรพัฒนำเคร่ืองห่ัน
สมุนไพรด้วยเทคนิคกำร
ห่ัน 3 แบบ 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

77. กำรศึกษำและ
ออกแบบเตำอบ ถ่ำน
ชีวภำพ จำกไม้ไผ ่

   30,000   ทุน HRM2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

78. โครงกำรพัฒนำเคร่ือง
คว้ำนล ำไย 

   30,000   ทุน HRM2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

79. กำรศึกษำและผลิต
แผ่นใยไม้จำกวัสดุทดแทน
จำกธรรมชำติ 

   30,000   ทุน HRM2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

80. กำรควบคุมคุณภำพ
และกระบวนกำรผลิต
เคร่ืองกะเทำะข้ำวเปลือก 
ชนิด 6 ลูกยำง 

   100,000   ทุน HRL   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

81. กำรออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองอัดขึ้นรูป
และแม่พิมพ์ผลิตภณัฑ์ที่
ขึ้นรูปจำกแกนข้ำวโพด
บดละเอียด ส ำหรับชุมชน
บ้ำนบนนำ ต.ช่ำงเคิ่ง อ.

   15,000    ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 



 
 

858 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

82. กำรออกแบบและ
พัฒนำช้ันวำงหนังสือจำก
เศษไม้ส ำหรับบ้ำนพัก
อำศัยขนำดเล็ก 

   15,000    ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

83. กำรออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์
เคร่ืองประดับจำกเศษไม้ 
กรณีศึกษำ เฮือนสล่ำนัน 
เชียงใหม่ 

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

84. กำรออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑข์องใช้
และของตกแต่งจำกวัสดุ
กำกกำแฟกรณีศึกษำร้ำน
กำแฟดอยช้ำง จังหวัด
เชียงใหม่ 

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

85. กำรออกแบบและ
พัฒนำชุดของตกแต่ง 
ร้ำนอำหำรและรีสอร์ท 
จำกไม้ไผ ่กรณีศึกษำจำก
บ้ำนป่ำลำน อ ำเภอ ดอย
สะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่ 

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 



 
 

859 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

86. กำรออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมของตกแต่งบ้ำน
จำกกะลำมะพร้ำว ส ำหรับ
ชุมชนบ้ำนกลำง ต.ท่ำวัง
ตำล อ.สำรภี จ.เชียงใหม่ 

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

87. กำรออกแบบและ
พัฒนำชุดโต๊ะเก้ำอ้ีพักผ่อน
จำกเส้นใยกล้วย 
กรณีศึกษำกลุ่มหัตถกรรม
งำนจักสำน ต ำบลป่ำบง 
อ ำเภอสำรภี จังหวัด 
เชียงใหม่ 

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

88. กำรออกแบบและ
พัฒนำชุดโต๊ะสังสรรค์
ภำยนอกอำคำรจำกวัสดุ
เหลือใช้ กรณีศึกษำ
โรงงำนแปรรูปไม้ นำง
ถนอม ยำโน 

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

89. กำรออกแบบและ
พัฒนำบรรจุภัณฑ์สบู่
สมุนไพร: กรณีศึกษำ กลุ่ม
สมุนไพร บ้ำนป่ำแก อ.

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร

 



 
 

860 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เมือง จ.เชียงใหม่ มศำสตร์ 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

90. กำรศึกษำและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์โคมไฟจำกวัสดุ
ธรรมชำติ ส ำหรับตกแต่ง 

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

91. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เซรำมิกเชิงประกอบจำก
กำกกำแฟ 

   15,000    ทุน HRS3    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

92. ผลของควำมเข้มข้น
และระยะเวลำในกำรแช่
สำรโคลชิซินต่อลักษณะ
ทำงสรีรวิทยำของว่ำน
มหำลำภ 

   15,000    ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

93. ผลของระดับควำม
เข้มข้นของสำร IBA ต่อ
กำรพัฒนำช่อดอกของ
ว่ำนแสงอำทิตย์ 

   15,000    ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

94. ผลของสำรจิบเบอ
เรลลินและแพคโคลบิวท
รำโซลต่อกำรพัฒนำช่อ

   30,000    ทุน HRM1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 



 
 

861 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ดอกและปริมำณ
คำร์โบไฮเดรตของว่ำน
แสงอำทิตย์ 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

95. ผลของควำมเข้มข้น
และระยะเวลำในกำรเเช่
สำรเอทธิลีน ต่อกำร
พัฒนำช่อดอกและปริมำณ
คลอโรฟิลล์ของว่ำนมหำ
ลำภ 

   15,000    ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

96. ผลของวัสดุปลูกต่อ
กำรเจริญเติบโตของข่ำ 

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

97. ผลของสำรจิบเบอ
เรลลินและแพคโคลบิวท
รำโซลต่อกำรพัฒนำช่อ
ดอกและปริมำณ
คำร์โบไฮเดรตของว่ำนนำง
คุ้ม 

   30,000    ทุน HRM1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

98. ผลของสำรจิบเบอ
เรลลินและแพคโคลบิวท
รำโซลต่อกำรพัฒนำช่อ
ดอกและกำรสะสมน้ ำตำล
ของว่ำนแสงอำทิตย์ 

   30,000    ทุน HRM1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 



 
 

862 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

99. ผลของสำรพำโคล
บิวทรำโซลต่อกำรสะสม
คำร์โบไฮเดรตในใบของ
ต้นชมจันทร์ 

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

100. ผลของโพแทสเซียม
ไนเตรทต่อกำรสะสม
คำร์โบไฮเดรตของต้นชม
จันทร์ 

   15,000    ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

101. ผลของวัสดุคลุม
แปลงต่อกำรเจริญเติบโต
ของสับปะรดลูกผสม 

   15,000    ทุน HRS2    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

102. ผลของวิธีกำรถนอม
อำหำรต่อคุณภำพทำง
จุลินทรีย์และคุณภำพทำง
เคมีกำยภำพของน้ ำสกัด
ข้ำวโพดม่วง 

   100,000    ทุน HRL    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

สถำบันวิจัย 
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

103. กำรศึกษำปัจจัยที่มี
ผลต่อกำรเกิดและกำร
ขยำยรอยช้ ำในลูกพลับ 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห
วิทยำกำร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

104. กำรศึกษำสภำวะที่
เหมำะสมในกำรผลิตชำ
เมล็ดฟักทอง 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห

 



 
 

863 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

วิทยำกำร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

105. ผลของสภำวะกำร
อบแห้งลมร้อนต่อปริมำณ
สำรต้ำนอนุมูลอิสระในผัก
เชียงดำอบกรอบ 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห
วิทยำกำร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

106. กำรเร่งกำรสุกของ
มะม่วงพันธุ์น้ ำดอกไม้ต่อ
คุณลักษณะทำงเคมี
กำยภำพและสำรหอม
ระเหย 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห
วิทยำกำร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

107. เคร่ืองให้อำหำรปลำ
ในบ่อเลี้ยงปลำอัติโนมัติ
พลังงำนแสงอำทิตย์ 

   30,000   ทุน HRM2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห
วิทยำกำร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

108. กำรศึกษำผลของ
น้ ำนมถั่วเหลืองที่มีต่อ
คุณสมบัติทำงเคมี
กำยภำพและกำรยอมรับ
ทำงประสำทสัมผัสใน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีม 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห
วิทยำกำร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

109. กำรศึกษำกำรใช้
ไฟฟ้ำแรงดันสูงในกำรผสม
น้ ำยำงข้นกับสำรเสริมแรง

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห

 



 
 

864 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ผงเขม่ำด ำ วิทยำกำร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

110. กำรศึกษำโครงสร้ำง
จุลภำคของน้ ำยำงข้นกับ
สำรเสริมแรงซิลิกำที่ผ่ำน
กำรใช้ไฟฟ้ำแรงดันสูง 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห
วิทยำกำร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

111. กำรศึกษำโครงสร้ำง
จุลภำคของน้ ำยำงข้นกับ
สำรเสริมแรงผงเขม่ำด ำที่
ผ่ำนกำรใช้ไฟฟ้ำแรงดันสูง 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห
วิทยำกำร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

112. กำรพัฒนำบล็อกตัว
หนอนผสมขี้เลื่อย 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห
วิทยำกำร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

113. กำรจัดกำร
กระบวนกำรผลิต
น้ ำพริกเผำจำกน้ ำมันคำโน
ล่ำ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห
วิทยำกำร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

114. กำรเตรียมคำร์บอก
ซีเมทิลเซลลูโลสจำก
ผักตบชวำ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 
และสห
วิทยำกำร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

115. โรงเรือนเพำะเห็ด
แบบถอดประกอบจำกไม้

   15,000   ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

วิทยำลัย
เทคโนโลยี 

 



 
 

865 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มงคลล้ำนนำ  ไผ ่ และสห
วิทยำกำร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

116. กำรเพิ่มศักยภำพ
กำรบริหำรจัดกำร ด้วย
กำรวิเครำะห์จุดคุ้มทุน
และกำรวำงแผนก ำไร
วิสำหกิจชุมชน: 
กรณีศึกษำ ข้ำวแต๋นน้ ำ
แตงโม บ้ำนทุ่งม่ำน ต.
บ้ำนเป้ำ อ.เมือง จ.ล ำปำง 

   15,000   HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
บริหำรธุรกิจ
และศิลป
ศำสตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

117. กำรวิจัยและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีวิธีกำร
ปลูก และควำมหนำแน่น
ในกำรปลูกที่เหมำะสมใน
กำรเพิ่มผลผลิตข้ำว โดย
ระบบกำรใช้น้ ำน้อยในนำ
เขตชลประทำนของ
จังหวัดพิษณุโลก 

   15,000   HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยีกำ
รเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

118. แหล่งเรียนรู้เร่ือง
ตำลโตนด 

  15,000  ทุน HRS1  ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร   

 



 
 

866 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

119. กำรพัฒนำข้ำวโพด
พันธุ์สังเครำะห์ให้
ต้ำนทำนโรคใบไหม้แผล
ใหญ่ 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร   

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

120. โครงกำรศึกษำและ
พัฒนำพลังงำนทำงเลือก
ระดับชุมชน โครงกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ
ครัวเรือนและกำรจัดกำร
ระบบนิเวศในพื้นที่ ขยำย
ผลโครงกำรหลวงขุนต่ืน
น้อย  

  997,000   สถำบันวิจัยและ

พัฒนำพื้นที่สูง 

  สนับสนุนกำรด ำรงชีพของชุมชน

กะเหร่ียงได้ อีกทั้งเป็นเคร่ืองมือสร้ำง

แรงจูงใจให้ชุมชนรักษำทรัพยำกรป่ำไม้

ซึ่งเป็นแหล่งก ำเนิดน้ ำ 

คณะ

วิศวกรรมศำ

สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

121. กำรคัดเลือกวัสดุใน
กำรท ำแผ่นอัดจำกเศษ
ธรรมชำติ ด้วยวิธี ทอปซิส 

     30,000    ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

122. กำรลดต้นทุน
กระบวนกำรขนส่ง
สับปะรดภูแล 

     15,000    ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

123. กำรพัฒนำบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อกำรแข่งขันทำง
กำรตลำด กรณีศึกษำ: 
มะไฟจีนแปรรูป บ้ำนท่ำ

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
บริหำรธุรกิจ
และศิลป
ศำสตร์ 

 



 
 

867 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

น้ำว อ ำเภอภูเพียง จังหวัด
น่ำน 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

124. เคร่ืองกะเทำะ
กระเทียม 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

125. เคร่ืองตัดกำนกระ
เทียม 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

126. เคร่ืองรดน้ ำต้นไม้
อัตโนมัติ 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

127. กำรศึกษำกำรหลั่ง
กรดอินทรีย์โมเลกุลเล็ก
ของรำกข้ำวเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรดูดใช้
ธำตุฟอสฟอรัส 

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

128. ผลของวัสดุปลูกต่อ
กำรเจริญเติบโตของผีเสื้อ 

     30,000    ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร    

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

129. ผลของกำรเด็ดยอด
ต่อกำรเจริญเติบโตและ

   30,000   ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์

 



 
 

868 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มงคลล้ำนนำ  กำรออกดอกพิทูเนีย และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร    

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

130. ศึกษำกำรให้ธำตุ
อำหำรที่เหมำะสมต่อกำร
ปลูกผักกระถำง 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

131. ผลของสำรควบคุม
กำรเจริญเติบโตที่มีต่อกำร
เพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือกล้วยไม้
คัทลียำ 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

132. กำรศึกษำกำรใช้
ปุ๋ยเคมีในกำรผลิตพิทูเนีย 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

133. ศึกษำกำร
เจริญเติบโตของกิ่งช ำบัว
ตอง 

     30,000    ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร    

 



 
 

869 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

134. กำรออกแบบและสร
ำงเคร่ืองปลิดขั้วล ำไย 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

135. กำรพัฒนำเคร่ืองคัด
ขนำดส้มเขียวหวำน 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

136. ออกแบบสร้ำงเคร่ือง
ปลูกข้ำวขนำดเล็ก 

     15,000    ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

137. กำรออกแบบและ
สร้ำงเคร่ืองตัดกระดำษสำ 

     15,000    ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

138. กำรออกแบบและ
สร้ำงเคร่ืองตัดใบสับปะรด 

     15,000    ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

139. ประสิทธิภำพและ
ระดับของกำรเสริมวีนัสใน
รูปของสำรเสริมในอำหำร
และในน้ ำต่อกำรผลิตไข่
คุณภำพไข ่และปริมำณจุ
ลินทรีย์ในมูล 

     30,000    ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยีกำ
รเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

140. กำรใช้เทคนิค
ทำงด้ำนพลศำสตร์ของ

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์

 



 
 

870 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มงคลล้ำนนำ  ไหลส ำหรับกำรวิเครำะห์
ควำมเร็วกำรไหลของลม
ในตู้ท ำควำมสะอำดของ
เคร่ืองแปรสภำพเมล็ดข้ำว
เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ส ำหรับ
ชุมชน 

และ
เทคโนโลยีกำ
รเกษตร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

141. ปัจจัยที่มีผลต่อกำร
คัดแยกและท ำควำม
สะอำดของเคร่ืองแปร
สภำพเมล็ดข้ำวเพื่อผลิต
เมล็ดพันธุ์ส ำหรับชุมชน 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

142. ผลกระทบของควำม
ร้อนจำกเคร่ืองก ำจัดแมลง
โดยใช้รังสีอินฟรำเรดต่อ
เมล็ดพันธ์ข้ำว 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

143. ผลของกำรใช้สำร
ช่วยตกตะกอนในน้ ำข้ำว
หมำกต่อคุณภำพของไวน์
คูลเลอร์จำกลูกหม่อนที่ใช้
น้ ำข้ำวหมำกเป็นสำรให้
ควำมหวำน 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย 144. ผลของกำรใช้สำร      15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน คณะ  



 
 

871 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

ช่วยตกตะกอนในน้ ำข้ำว
หมำกต่อคุณภำพของน้ ำ
หม่อนพร้อมด่ืมที่ใช้
น้ ำข้ำวหมำกเป็นสำรให้
ควำมหวำน 

ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

145. ผลของกำรใช้กรดซิ
ตริกเพื่อลดกำร
เกิดปฏิกิริยำสีน้ ำตำลใน
หัวปลีต่อคุณภำพของ
น้ ำนมหัวปลีพร้อมด่ืม 

     15,000    ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

146. กำรส ำรวจหำ
สำรพิษตกค้ำงในเน้ือเป็ด
ไล่ทุ่งในจังหวัดพิษณุโลก 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

147. กำรส ำรวจหำ
สำรพิษตกค้ำงในเน้ือเป็ด
ไล่ทุ่งในจังหวัดพิจิตร 

     15,000    ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

148. กำรออกแบบเคร่ือง
กวนผลไม้แบบแกนส่ง
ก ำลังแกนต้ัง 

     30,000    ทุน HRM1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

149. ศึกษำควำมเสียหำย
ของมอเตอร์เหน่ียวน ำ 3 
เฟส ในโรงสีข้ำวชุมชน 

   15,000   ทุน HRS1   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

150. กำรวิจัยเพื่อพัฒนำ
ปุ๋ยอินทรีย์คุณภำพ 

     15,000    ทุน HRS2   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำร เกษตร 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

151. ค่ำอัตรำส่วนอำหำร
ต่อเช้ือจุลินทรีย์ (F/M 
ratio) ที่มีผลต่อปริมำณ
กำรเกิดก๊ำซชีวภำพจำก
กำรหมักย่อยในสภำวะไร้
ออกซิเจนแบบขั้นตอน
เดียวและสองขั้นตอนของ
ของเสียผสม 

     15,000     ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 

 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

152. ผลของกำรใช้
อัตรำส่วนอำหำรต่อ
เช้ือจุลินทรีย์ (F/M ratio) 
และกำรป้อนวัสดุหมักใน
กำรหมักย่อยเศษก้ำนและ
ใบไมแ้ละเศษอำหำรใน
สภำวะไร้ออกซิเจนแบบ

   100,000    ทุน HRL   ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ขั้นตอนเดียวและสอง
ขั้นตอน 

44 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลล้ำนนำ  

153. กำรศึกษำและกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์ชุดปลูก
ไม้กระถำงส ำเร็จรูป
ส ำหรับผู้อยู่อำศัยในพื้นที่
จ ำกัด 

     15,000     ทุน HRS1    ก ำลังด ำเนินกำร อยู่ใน 
ขั้นตอนกำรสรุปผลวิจัย 

คณะ
ศิลปกรรม
และ 
สถำปัตยกรร
มศำสตร์ 

 

  รวม...153...โครงการ 153  4,377,000       

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

1. โครงกำรศึกษำควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ
และแนวทำงกำร
เพำะเลี้ยงอ่ึงอ่ำงเป็นสัตว์
เศรษฐกิจ 

  100,000 100,000 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบประมำณเพื่อ
สนอง
พระรำชด ำริ 
อพ.สธ. 

- เพื่อศึกษำ
ควำม
หลำกหลำยทำง
ชีวภำพของอ่ึง
อ่ำงในพื้นที่ป่ำ
ปกปักฯ มทร.
อีสำน 
- เพื่อศึกษำแนว
ทำงกำร
เพำะเลี้ยงอ่ึงอ่ำง
เป็นสัตว์
เศรษฐกิจ 
- เพำะพันธุ์อ่ึง
อ่ำงที่ใกล้สูญ
พันธุ์เพื่อปล่อย

-ได้ทรำบควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
ของอ่ึงอ่ำงในพื้นที่ป่ำปกปัก มี 12 ชนิด 
-ได้ท ำกำรศึกษำทดลองกำรเพำะเลี้ยงอ่ึง
โกรกโดยวิธีเลียนแบบธรรมชำติพบว่ำ
กำรเลี้ยงอ่ึงแบบเลียนแบบธรรมชำติ
ได้ผลไม่ดีเท่ำที่ควร เพรำะเลยช่วงฤดูกำล
ที่อ่ึงจะผสมพันธุ์และไม่สำมำรถควบ คุม
ปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อมได้ 
-ได้อ่ึงพ่อแม่พันธุ์บำงส่วนไว้ส ำหรับ
กำรศึกษำในฤดูกำรต่อไป 

นำยเกรียง
ไกร  
พรมจุ้ยพะ
เนำ  
ผู้ด ำเนิน
โครงกำร  
อ.ดร.กุณฑิ
กำ เวชกลำง
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร 
 
มทร.อีสำน 
นครรำชสีมำ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

คืนสู่ธรรมชำติ 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

2. โครงกำรควำมเป็นพิษ
ต่อเซลล์ของสำรสกัดจำก
ต้นระเวียง 
(Catunaregam 
tomentosa Tirveng)  
(เปลือก รำก ใบ ผล) 

  105,000 104,996.
89 

ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบประมำณเพื่อ
สนอง
พระรำชด ำริ 
อพ.สธ. 

สำรสกัดจำกระ
เวียงที่มีควำม
เป็นพิษต่อเซลล์ 

ได้สำรสกัดที่มีศักยภำพในกำรยับย้ังกำร
เจริญของเซลล์มะเร็งสำยพันธุ์ Jurkat 
cell และ HepG2 cell คือสำรสกัดจำก
ส่วนของเปลือกผลส่วนเมทำนอลและใบ
ส่วนเมทำนอล 

ดร.จิรำยุส 
วรรัตน์โภคำ  
ดร.ศศิธร 
อินทร์นอก  
ดร.ชนิดำ กุ
ประดิษฐ์ 
 
มทร.อีสำน 

 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

3. โครงกำรผลิตผงสีจำก
เซลล์พืชสร้ำงสีผสม
อำหำรแขนลอย 

  120,000 59,600 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

สำมำรถอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชที่
สร้ำงสีและเป็น
แหล่งของผงสีที่
สำมำรถใช้ใน
กำรผสมอำหำร 

เก็บรวบรวมวัสดุพืชให้สีผสมอำหำรเพื่อ
น ำมำใช้เป็นช้ินส่วนพืชเร่ิมต้นในกำร
เพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช  
-จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์กำรเตรียมอำหำร
เพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือพืช สำรเคมีที่ใช้ในกำร
ท ำควำมสะอำดช้ินส่วนพืชที่จะน ำมำ
เพำะเลี้ยง กำรเตรียมห้อง ปฏิบัติกำร
ส ำหรับเพำะเลี้ยงช้ินส่วนพืชให้สีผสม
อำหำร 
-ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุและจ้ำงเหมำ
แรงงำนด ำเนินงำน 
-ศึกษำกำรเพิ่มกำรผลิตสำรสีในสภำพ
เซลล์แขวนลอย  
-ศึกษำช่วงกำรให้แสงที่มีผลต่อกำรผลิต

นำงปิยนันท์ 
ชมนำวัง 
 
มทร.อีสำน 
วข.กำฬสินธุ ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สำรสีและกำรเจริญของเซลล์แขวนลอย 
โดยเพำะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยของพืช
สร้ำงสี ในสูตรอำหำรที่เหมำะสมและมี
สภำวะกำรปรับเปลี่ยนช่วงแสง  
-ศึกษำอุณหภูมิที่มีผลต่อกำรสร้ำงสำรสี
และกำรเจริญของเซลล์แขวนลอย 
-สำมำรถเพำะเลี้ยงเซลล์แขวนลอยพืชให้
สี 10 ชนิด จำกถั่วพู ผักขี้หูด กวำงตุ้ง 
ฟักข้ำว แครอท ชีหอม มะเขือเทศ กล้วย 
อัญชัญ และขี้เหล็ก 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

4. โครงกำรศึกษำคุณภำพ
ของผงสี ผงให้กลิ่น ผง
ปรุงแต่งรสชำติ และ
คุณภำพเมื่อน ำไปใช้ใน
ผลิตภัณฑ์อำหำร 

  140,000 140,000 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

1. ทรำบถึง
คุณภำพทำงเคมี 
กำยภำพ และ
ทำงจุลินทรีย์  
ระหว่ำงกำรเก็บ
รักษำของผงให้สี 
ผงให้กลิ่น และ
ผงปรุงแต่ง
รสชำติอำหำร 
2. ทรำบ
คุณภำพทำงเคมี 
กำยภำพ และ
ทำงจุลินทรีย์  

ศึกษำคุณภำพทำงเคมี กำยภำพ และทำง
จุลินทรีย์  ระหว่ำงกำรเก็บรักษำของผง
ให้สี ผงให้กลิ่น และผงปรุงแต่งรสชำติ
อำหำร 
-พืชกลุ่มให้สี ได้แก่ อัญชัน เมล็ดดอกพุด 
และฝำง 
-พืชกลุ่มให้กลิ่น ได้แก่ ใบเตย 
-พืชกลุ่มใช้ปรุงแต่งรสชำติอำหำร ได้แก่
และย่ำนำง และ มะกอก 

นำงพนอจิต 
นิติสุข 
 
มทร.อีสำน 
วข.กำฬสินธุ ์
 

 



 
 

876 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ระหว่ำงกำรเก็บ
รักษำของ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรที่ใช้ผงให้
สีผงให้กลิ่น และ
ผงปรุงแต่ง
รสชำติอำหำร 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

5. โครงกำรใช้สมุนไพร
เพื่อควำมงำมบนใบหน้ำ
และผิวกำยของชำวผู้ไทย 
อ ำเภอห้วยผึ้ง จังหวัด
กำฬสินธุ์ 

  150,000 148,960 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

ทรำบบริบทของ
กำรใช้สมุนไพร
เ พื่ อ ส ร้ ำ ง
ศักยภำพให้กับ
ผู้ผลิตและแปร
รูปสมุนไพรเพื่อ
ควำมงำมเพื่ อ
ค ว ำ ม ง ำ ม บ น
ใบหน้ำและผิ ว
กำยของชำวผู้
ไทย 

- มีผู้เข้ำอบรมจ ำนวน 100  คน คิดเป็น 
100  เปอร์เซ็นต์ 
-  ผู้เข้ำอบรมทรำบถึงกำรใช้สมุนไพร
ประโยชน์และโทษของกำรใช้สมุนไพร            
- ได้แนวทำงกำรพัฒนำกำรใช้สมุนไพร
เพื่อควำมงำมบนใบหน้ำและผิวกำย 
อย่ำงย่ังยืน เป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง  
ให้กับชุมชน 

ดร.
เสำวลักษณ์   
จิตติมงคล 
 
มทร.อีสำน 
วข.กำฬสินธุ ์
 

 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

6. โครงกำรศึกษำกำร
ขยำยพันธุ์พืชสมุนไพรหำ
ยำกด้วยวิธีกำรเพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ 

  216,500 174,440 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง

ขยำยพันธุ์พืช
สมุนไพรหำยำก
ด้วยวิธี
เพำะเลี้ยง
เน้ือเย่ือ 

มีกำรทดลองสูตรอำหำรทั้งหมด 5 สูตร 
และทดลองในพืช 5 ชนิดได้แก่  พญำ
ว่ำนเปรำะหอม ว่ำนแมงมุม ว่ำนขอทอง
แก้ และ กำรบูรเลือด 

นำงสำวภำ
วิณี   
ท้ำวเพชร 
 
มทร.อีสำน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

วข.สกลนคร 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

7. โครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพผลิตภัณฑ์ยำ
สมุนไพรจำกผักครำดหัว
แหวนและสมุนไพรไทยลด
อำกำรปวดของกล้ำมเน้ือ 

  450,000 450,000 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ยำ
สมุน 
ไพรจำกผักครำด
หัวแหวน 
เป็นต ำรับยำ
สมุนไพรใช้ใน
โรงพยำบำลกำร 
แพทย์แผนไทย
สกลนคร 

-กำรทดสอบกำรระคำยเคืองต่อผิวหนัง 
-กำรทดสอบอำกำรแพ้ในสัตว์ทดลอง 
-กำรทดสอบขนำดของยำที่แปรผันตำม
ขนำดของยำ 
-กำรทดสอบขนำดของยำที่แปรผันตำม
ช่วงเวลำ   
-ควำมเป็นพิษเฉียบพลันต่อผิวหนัง   

นำงสำวภำนิ
ชำ  
พงศ์นรำทร 
 
มทร.อีสำน 
วข.สกลนคร 

 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

8. โครงกำรศึกษำกำรเขต
กรรม เม่ำ   

  300,000 255,738 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

ศึกษำเขตกรรม
เม่ำ 

ท ำควำมสะอำดแปลงปลูก บ ำรุงต้นเม่ำ 
ปลูกซ่อม และเก็บข้อมูล ขนำดต้น 
ลักษณะทรงพุ่ม กำรร่วงของใบกำรแตก
ใบใหม่ กำรออกดอกและกำรติดผล เพื่อ
กำรจ ำแนกพันธุ์เบำ และพันธุ์หนัก พบว่ำ
น้ ำเป็นปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อกำรติดผล
ของเม่ำ โดยเฉพำะในสภำวะที่มีควำม
แปรปรวนของภูมิอำกำศเช่นปี 2558 ซึ่ง
เม่ำหลวงติดผลน้อยไม่เพียงพอต่อกำรผลิ
ผลิตภัณฑ์น้ ำผลไม้ ในจังหวัดสกลนคร จึง
ได้ติดต้ังระบบน้ ำในแปลงที่ด ำเนินกำร 

นำงสำวสุดำ
รัตน์ สกุลคู 
 
มทร.อีสำน 
วข.สกลนคร 

 



 
 

878 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

9.โครงกำรศึกษำกำรเขต
กรรมครำม 

  162,000 160,730 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

ปรับปรุงและ
ดูแลสวนผัก 
และสมุนไพร
และเป็นแหล่ง
ศึกษำดูงำนของ
นักศึกษำ 

พื้นที่ศึกษำ 1 ไร่ สุ่มสิ่งทดลองตำมที่
ก ำหนดโดยแบ่งออกเป็น 4 สิ่งทดลอง คือ 
1) ไม่ให้ปุ๋ย 2) ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
2) ให้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และ 4) ให้ปุ๋ย
อินทรีย์ (ปุ๋ยคอก)จำกกำรศึกษำกำรให้
ปุ๋ยที่เหมำะสมในกำรปลูกครำมพบว่ำกำร
ใช้ปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยที่เหมำะสมในกำรปลูก
ครำมมำกที่สุดเพรำะท ำให้ผลผลิตครำม
สูงที่สุด 

นำงรำตรี  
พระนคร 
 
มทร.อีสำน 
วข.สกลนคร 

 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

10. โครงกำรเคร่ืองด่ืม
สำมผสำนเพื่อสุขภำพจำก
เม่ำ หม่อน และ
มะขำมป้อม 

  124,000 124,000 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

-เพื่อศึกษำสำร
ออกฤทธิ์ทำง
ชีวภำพของเม่ำ 
หม่อน และ
มะขำมป้อม 
สมุนไพรในเขต
พื้นที่จังหวัด
สกลนครและ
แถบเทือกเขำภู
พำน 
-เพื่อให้นักศึกษำ
สำขำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำร

ศึกษำอัตรำส่วนระหว่ำงน้ ำผลไม้ทั้ง 3 
ชนิด พบว่ำอัตรำส่วนที่มีผลต่อควำมชอบ
ทำงด้ำนประสำทสัมผัสคือน้ ำมะขำมป้อม
เน่ืองจำกมีรสเปร้ียว โดยอัตรำส่วนของ
เม่ำ หม่อน และมะขำมป้อม ที่ได้รับกำร
ยอมรับ คือ ร้อยละ 70, 25 และ 5 
ตำมล ำดับมีปริมำณของแข็งที่ละลำยได้ 
ร้อยละ 17.6 และควำมเป็นกรด ร้อยละ 
1.56สำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพสูงสุดและ
แตกต่ำงทำงสถิติ (p<0.05) โดยให้
สำรประกอบฟีนอลิกสูงถึง 1,160.21 mg 
GAE/100 มีควำมสำมำรถในกำรต้ำน
อนุมูลอิสระ DPPH เป็น 461.14 mg 
ascorbic acid/L และฤทธิ์ในกำรต้ำน

นำงสำว
ศุกฤชชญำ 
เหมะธุลิน 
 
มทร.อีสำน 
วข.สกลนคร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อำหำร คณะ
ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ เกิด
กำรเรียนรู้ทำง
วิชำกำร สร้ำง
ควำมเช่ียวชำญ
ทำงวิชำชีพ ใน
รูปแบบกิจกรรม
กำรบูรณำกำร
กำรเรียนกำร
สอนวิชำเคมี
อำหำรร่วมกับ
กำรบริกำร
วิชำกำร 
- เพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำร
ผลิตเคร่ืองด่ืม
สมุนไพรในเขต
พื้นที่จังหวัด
สกลนครและ
แถบเทือกเขำภู
พำน 

ออกซิเดชัน FRAB เท่ำกับ 880.18a µM 
FeSO4/L 

45 มหำวิทยำลัย 11. โครงกำรศึกษำ สำร   120,000 120,000 ขอต้ัง - ศึกษ กำรส ำรวจปริมำณ DNJ ในหนอนไหม นำยชลันธร     
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

1-deoxynojirimycin 
(DNJ) ของใบหม่อนที่
สะสมในหนอนไหมสำย
พันธุ์ต่ำงๆ เพื่อใช้เป็น
อำหำรเสริมส ำหรับลด
น้ ำตำลในเลือด 

งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

ำชนิดของหนอน
ไหมที่ใช้ใน
จังหวัดสกลนคร 
- ศึกษ
ำกำรสะสมของ 
DNJ ในหนอน
ไหมสำยพันธุ์
ต่ำง 
- ศึกษ
ำท ำแห้งของ
หนอนไหมเพื่อ
ใช้เป็นอำหำร
เสริม 

สำยพันธุ์จ ำนวน 30 สำยพันธุ์ ระยะเวลำ 
26 วัน พบว่ำมีปริมำณ DNJ แตกต่ำงกัน 
โดยหนอนไหมที่มีปริมำณ  DNJ สะสมสูง 
ได้แก่ หนอนไหมสำยพันธุ์กวนวัน (111 
± 9.4), กำกี (104 ±9.3)  นำงน้อยศรีสะ
เกษ (103 ± 6.6) 

วิชำศิลป์ 
 
มทร.อีสำน 
วข.สกลนคร 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

12. โครงกำรเพำะเลี้ยง
ศัตรูธรรมชำติของแมลง
ศัตรูพืช 

  130,000 130,000 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

กำรเพำะเลี้ยง
ศัตรูธรรมชำติ
ของแมลง
ศัตรูพืชสมุนไพร 
 

กำรศึกษำกำรเพำะเลี้ยงมวนพิฆำตหนอน
มวนพิฆำตหนอนเพศเมีย 1 ตัว มีกำร
วำงไข่ 2.50- 4.30 กลุ่มไข่/ตัว มีกำร
วำงไข่จ ำนวน 57.45- 147.25 ฟอง/ตัว  
ไข่มีกำรฟักเป็นตัวอ่อนมำกกว่ำ 71%กำร
ทดสอบประสิทธิภำพในกำรท ำลำยเหย่ือ
ของมวนพิฆำตหนอนระหว่ำงมวนพิฆำต
หนอนวัย 3 และวัย 5 พบว่ำ มวนพิฆำต
หนอนวัย 3 ใช้เวลำในกำรค้นหำเหย่ือ
และเวลำที่เหย่ือตำยนำนกว่ำวัย 5 แต่

นำงสำว
อโนทัย  
วิงสระน้อย 
 
มทร.อีสำน 
วข.สกลนคร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มวนพิฆำตหนอนวัย 5 ใช้เวลำในกำรกิน
เหย่ือนำนกว่ำมวนพิฆำตวัย 3 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

13. โครงกำรรวบรวมและ
ปลูกพืชท้องถิ่นจังหวัด
สุรินทร์เพื่องำนภูมิทัศน์ 

  50,000 50,000 ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

- เพื่อรวบรวม
พืชท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์
ในกำรน ำมำใช้
ประโยชน์ในงำน
ภูมิทัศน์ 
- เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของ 
นักเรียน 
นักศึกษำและ
ประชำชนทั่วไป 

กำรรวบรวมและปลูกพืชท้องถิ่นจังหวัด
สุรินทร์เพื่องำนภูมิทัศน์ในคร้ังน้ี สืบ
เน่ืองมำจำกโครงกำรส ำรวจ 
พันธุกรรมพืชในป่ำจังหวัดสุรินทร์ ท ำให้
ทรำบข้อมูลพืชท้องถิ่นหลำกหลำยชนิด 
ทั้งไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 
และไม้เลื้อย จำกกำรศึกษำข้อมูล
เบื้องต้นคณะผู้ด ำเนินงำนจึงเลือกพืชที่
เป็นไม้พุ่มจำกป่ำ โดยวิธีกำรขุดล้อมมำ
ทดลองปลูกในภำชนะปลูกถังซีเมนต์
พร้อมฝำปิดรองด้ำนล่ำง ขนำด 55X40 
เซนติเมตร โดยเลือกพืชทดลอง 10 ชนิด 
ชนิดละ 5 ต้น รวมทั้งหมด 50 ต้น ดังน้ี  
1. เข็มป่ำ 2. พุดน้ ำ 3. เอนอ้ 4. ปอ
พรำน  5. ปอขี้อ้น6. พลองเหมือด7. 
พลองแก้มอ้น 8. โปร่งกิ่ว 9. ซรอมดำว 
10. ช้ำงน้ำว 

อ.สมชญำ 
ศรีธรรม 
 
มทร.อีสำน 
วข.สุรินทร์ 

 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

14. โครงกำรศึกษำกำรใช้
ประโยชน์เท้ำยำยม่อม 

  100,000 99,925.4
5 

ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ

- เพื่อศึกษำกำร
ใช้ประโยชน์จำก
เท้ำยำยม่อม 
- เพื่ออนุรักษ์

กำรศึกษำกำรใช้ประโยชน์ได้มีกำรศึกษำ
คุณสมบัติต่ำงๆ ดังน้ี 
- ศึกษำสมบัติทำงเคมีของหัว
เท้ำยำยม่อม 

ผศ.จันทร์
เฉิดฉำย 
สังเกตุกิจ 
 

 



 
 

882 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่น 

- ศึกษำสมบัติทำงกำยภำพและทำงเคมี
ของแป้งเท้ำยำยม่อม 
- ศึกษำควำมสำมำรถในกำรย่อยแป้ง
เท้ำยำยม่อม 
- ศึกษำกำรท ำผลิตภัณฑ์อำหำรจำกแป้ง
เท้ำยำยม่อม 

มทร.อีสำน 
วข.สุรินทร์ 

45 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลอีสำน 

15. โครงกำรศึกษำ
จุลินทรีย์ท้องถิ่นในระบบ
นิเวศป่ำวิทยำเขตสุรินทร์
เพื่อเพิ่มควำมอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

  65,000 63,244.0
5 

ขอต้ัง
งบประมำณ
เฉพำะจำกส ำนัก
งบ ประมำณเพื่อ
กำรร่วมสนอง
พระรำช ด ำริ 
อพ.สธ.   

- เพื่อคัดเลือก
จุลินทรีย์ที่มี
คุณสมบัติในกำร
เพิ่มธำตุอำหำร
แก่ดินในระบบ
นิเวศป่ำวิทยำ
เขตสุรินทร์ 
- เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ปุ๋ย
จุลินทรีย์ที่คัด
แยกได้จำกป่ำ
วิทยำเขต
สุรินทร์ 

จำกกำรเปรียบเทียบกำรเจริญของเช้ือรำ
สำเหตุโรคแอนแทรกโนสในพริกขี้หนูที่
ช่ือว่ำ C. acutatum เมื่อเพำะเลี้ยงใน
อำหำร PDA ร่วมกับเช้ือรำละลำย
ฟอสเฟต คือ เช้ือรำ P1/1 –P6/1 พบว่ำ 
เช้ือรำ P2/1 สำมำรถยับย้ังกำร
เจริญเติบโตของเช้ือรำ C.acutatum
ละลำยฟอสเฟตได้ดีที่สุด รองลงมำคือ 
เช้ือรำ P4/1  ซึ่งจำกกำรศึกษำทำง
สัณฐำนวิทยำพบว่ำเช้ือ P2/1 และ P4/1 
คือ เช้ือรำ Mucor sp และ Penicillium 
sp 
ส่วนกำรเจริญเช้ือรำสำเหตุโรคเห่ียวแห้ง
ในพริกขี้หนูที่ช่ือว่ำ F. incaratumเมื่อ
เพำะเลี้ยงในอำหำร PDA ร่วมกับเช้ือรำ
ละลำยฟอสเฟต คือ เช้ือรำ P1/1 –P6/1 
พบว่ำ เช้ือรำ P2/2สำมำรถยับย้ังกำร

ดร.จุณจะรำ  
ทุยไธสง 
 
มทร.อีสำน 
วข.สุรินทร์ 

 



 
 

883 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เจริญเติบโตของเช้ือรำ F. incaratum
ละลำยฟอสเฟตได้ดีที่สุด รองลงมำคือ 
เช้ือรำ P6/2 ซึ่งจำกกำรศึกษำทำง
สัณฐำนวิทยำพบว่ำเช้ือ P2/2และ P6/2
คือ เช้ือรำ Mucor sp และ Aspergillus 
terricola 

 
 

รวม...15...โครงการ 15  2,332,500 2,181,63
4.39 

     

46 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคล
ตะวันออก  

1. โครงกำรกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์มูลค่ำเพิ่มจำก
ผลผลิตทำงกำรเกษตร 

  200,000 199,889 งบรำยจ่ำยอ่ืน เพื่อน ำผลไม้ใน
ท้องถิ่นมำผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์
เคร่ืองด่ืม
น้ ำส้มสำยชูหมัก 
และเพื่อ
ถ่ำยทอด
เทคโนโลยีใน
กำรผลิต
น้ ำส้มสำยชูหมัก
จำกผลไม้สู่
นักศึกษำ  โดย
บูรณำกำรกับ
กำรเรียนกำร
สอน 

1. ผลิตภัณฑ์น้ ำส้มสำยชูหมักจำกเงำะ   
และเคร่ืองด่ืมน้ ำส้มสำยชูหมักผสมน้ ำ
ผลไม้   
2. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและควำมรู้แก่
นักศึกษำ  

ดร.บุญฑริกำ 
สุมะนำ 
คณะ
เทคโนโลยี
อุตสำหกรรม
กำรเกษตร   
วิทยำเขต
จันทบุรี 

 



 
 

884 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

  รวม...1...โครงการ 1  200,000 199,889      

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

1. กำรประยุกต์ใช้เปลือก
แตงโมในกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์อำหำรกึ่ง
ส ำเร็จรูป 

 

  

    
142,500  

142,500 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ
คุณสมบัติทำง
กำยภำพ เคมี 
ของเปลือก
แตงโม 
2. เพื่อศึกษำ
ปริมำณที่
เหมำะสมในกำร
ใช้เปลือกแตงโม
กับผลิตภัณฑ์
อำหำรกึ่ง
ส ำเร็จรูป 
3. เพื่อศึกษำ
คุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรกึ่ง
ส ำเร็จรูปจำก
เปลือกแตงโม 
4. เพื่อศึกษำ
กำรยอมรับของ
ผู้บริโภค 
(Consumer 

ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจด้ำน
กระบวนกำรฝึกอบรมและประโยชน์ที่
ได้รับในระดับดีมำก จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 30 
คน ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม ร้อยละ
82.8  

นำงเกศริ
นทร์  เพ็ชร
รัตน์ 
น.ส.ดวงรัตน์   
แซ่ต้ัง 
น.ส.ดวงกมล   
ต้ังสถิตพร 
/คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

  



 
 

885 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

test) ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรกึ่ง
ส ำเร็จรูปจำก
เปลือกแตงโม 
5. เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรกึ่ง
ส ำเร็จรูปจำก
เปลือกแตงโมสู่
ชุมชน 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

2. กำรประยุกต์ใช้เปลือก
แตงโมในผลิตภัณฑ์เบเกอ
ร่ี 

 

 

114,000 114,000 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ
ปริมำณที่
เหมำะสมของ
เปลือกแตงโมใน
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
ร่ี  
2. เพื่อศึกษำ
คุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
ร่ีจำกเปลือก

ผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภณัฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่ำ
ให้กับวัตถุดิบภำยในประเทศและจำกกำร
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีโดย
ใช้เปลือกแตงโมเหลือทิ้ง 4 ชนิด มีกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำร
อบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมจริง 100 คน มีอำยุอยู่ในช่วง 
21 – 30 ปี ควำมพึงพอใจในภำพรวมอยู่
ในระดับมำก และมีควำมพึงพอใจด้ำน
วิทยำกรอยู่ในระดับมำก  

ผศ.ชญำภัทร์   
กี่อำริโย 
น.ส.นันทวัน   
ชมโฉม 
น.ส.สุมภำ   
เทิดขวัญชัย 
/คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

 



 
 

886 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แตงโม  
3. เพื่อศึกษำ
กำรยอมรับของ
ผู้บริโภค 
(Consumer 
test) ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
ร่ีจำกเปลือก
แตงโม  
4. เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
ร่ีจำกเปลือก
แตงโม  

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

3. กำรประยุกต์ใช้เมล็ด
แตงโมที่เหลือทิ้งทดแทน
ถั่วลิสงในกำรผลิตอำหำร
ไทย 

   95,000 95,000 แผ่นดิน 1.ศึกษำ
คุณสมบัติทำง
กำยภำพและ
ทำงเคมีของ
เมล็ดแตงโมที่
เหลือทิ้งตำม
ท้องตลำดเพื่อ
เป็นแนวทำงใน

จ ำนวนผู้เข้ำร่วม 30 คน ผู้บริโภคมคีวำม
พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์มีควำมชอบปำน
กลำง ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม เฉลี่ย 
4.41 ร้อยละ 88.2 

น.ส.ดวงกมล  
ต้ังสถิตพร 
นำงเกศริ
นทร์  เพ็ชร
รัตน์ 
น.ส.ดวงรัตน์  
แซ่ต้ัง 
/คณะ

 



 
 

887 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำรผลิตอำหำร
ไทย 
2.ศึกษำปริมำณ
เมล็ดแตงโม
ทดแทนถั่วลิสงที่
เหมำะสมในกำร
ผลิตอำหำรไทย 
3.ศึกษำกำร
ยอมรับของ
ผู้บริโภค 
(Consumer 
test) ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรไทยที่ใช้
เมล็ดแตงโม
ทดแทนถั่วลิสง 
4.เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
ประยุกต์ใช้เมล็ด
แตงโมที่เหลือทิ้ง
ทดแทนถั่วลิสง
ในกำรผลิต
อำหำรไทยสู่

เทคโนโลยีค
หกรรม
ศำสตร์ 



 
 

888 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ชุมชน 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

4. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ซอสส ำเร็จรูปจำกเปลือก
แตงโมที่เหลือใช้ 

  114,000 114,000 แผ่นดิน 1.ศึกษำ
คุณสมบัติทำง
กำยภำพและ
ทำงเคมีของ
เมล็ดแตงโมที่
เหลือทิ้งตำม
ท้องตลำดเพื่อ
เป็นแนวทำงใน
กำรผลิตอำหำร
ไทย 
2.ศึกษำปริมำณ
เมล็ดแตงโม
ทดแทนถั่วลิสงที่
เหมำะสมในกำร
ผลิตอำหำรไทย 
3.ศึกษำกำร
ยอมรับของ
ผู้บริโภค 
(Consumer 
test) ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรไทยที่ใช้

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในด้ำนกำร
ให้บริกำร 5 ด้ำน คือด้ำนกำรให้บริกำร
ของเจ้ำหน้ำที่ ด้ำนวิทยำกร 
กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร สิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวก และประโยชน์จำก
กำรรับบริกำร ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ
พึงพอใจมำกในทุกด้ำน จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
จริง 50 คน ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 
ร้อยละ 92 เฉลี่ย 4.60  

นำยเชำวลิต  
อุปฐำก 
น.ส.วไลภรณ ์ 
สุทธำ 
นำยเจต
นิพัทธ์ บุณย
สวัสด์ิ /คณะ
เทคโนโลยีค
หกรรม
ศำสตร์ 

 



 
 

889 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เมล็ดแตงโม
ทดแทนถั่วลิสง 
4.เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
ประยุกต์ใช้เมล็ด
แตงโมที่เหลือทิ้ง
ทดแทนถั่วลิสง
ในกำรผลิต
อำหำรไทยสู่
ชุมชน 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

5. กำรประยุกต์ใช้เปลือก
แตงโมในผลิตภัณฑ์
ไอศครีมและขนมหวำน 

  95,000 95,000 แผ่นดิน 1.เพื่อศึกษำ
ปริมำณที่
เหมำะสมของ
เปลือกแตงโมใน
ผลิตภัณฑ์
ไอศกรีม เยลลี่ 
และแยม  
2.เพื่อศึกษำ
คุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์
ไอศกรีม เยลลี่ 
และแยมจำก
เปลือกแตงโม  

ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจจำกกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้และเทคโนโลยีของ
โครงกำรวจิัย จ ำนวนผู้เข้ำร่วมจริง 30 
คน ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม 88.40 
ร้อยละ 

นำยนพพร   
สกุลยืนยงสุข 
น.ส.สุมภำ   
เทิดขวัญชัย 
น.ส.ดวงรัตน์   
แซ่ต้ัง 
/คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

 



 
 

890 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

3.เพื่อศึกษำกำร
ยอมรับของ
ผู้บริโภค 
(Consumer 
test) ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์
ไอศกรีม เยลลี่ 
และแยมจำก
เปลือกแตงโม  
4.เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
ไอศกรีม เยลลี่ 
และแยมจำก
เปลือกแตงโมสู่
ชุมชน 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

6. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
น้ ำพริกประเภทผัดจำก
เปลือกแตงโมเหลือทิ้ง 

  95,000 95,000 แผ่นดิน 1.เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
น้ ำพริกที่มี
เปลือกแตงโม

1. ได้เผยแพร่กรรมวิธีกำรผลิตภัณฑ์
น้ ำพริกประเภทผัดที่มีเปลือกแตงโมเหลือ
ทิ้งเป็นส่วนประกอบ (P)   
2. ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจต่อ
หลักสูตร (I)  
3. เป็นแนวทำงน ำผลงำนและองค์ควำมรู้

ผศ.ปำนทิพย์ 
ผดุงศิลป์,   
ผศ.วำสนำ  
ขวยเขิน ,  
ว่ำที่ร้อยตรี
จักรำวุธ ภู่

 



 
 

891 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เหลือทิ้งเป็น
ส่วนประกอบสู่
ชุมชน 

ที่ได้เผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจน ำไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน และได้
ประกอบอำชีพ(G) 

เสม / คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

7. ศึกษำและพัฒนำกำร
ท ำขนมไทยพื้นบ้ำน จ.
สุพรรณบุรี จำกภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นสู่เชิงพำณิชย์ 

  190,000 190,000 แผ่นดิน 1. รวบรวมภูมิ
ปัญญำกำรผลิต
ขนมไทยที่ยังคง
อนุรักษ์ควำม
เป็นไทยใน
ชุมชนต่ำงๆ 
ในจ.สุพรรณบุรี 
2. พัฒนำ
กระบวนกำร
ผลิตขนมไทย
จำกภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นเพื่อเข้ำสู่
เชิงพำณิชย์  
3. ศึกษำคุณค่ำ
ทำงโภชนำกำร
และอำยุกำรเก็บ
รักษำของขนม
ไทยพื้นบ้ำนแต่
ละชนิด 

1.ได้องค์ควำมรู้ท้องถิ่นในกำรผลิตขนม
ไทยจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น(P)  
2. ได้สูตร และกระบวนกำรพัฒนำกำร
ผลิตขนมไทยของแต่ละชุมชน 5 ชุมชน 5 
ผลิตภัณฑ์(P)   
3.ได้ทรำบคุณค่ำทำงโภชนำกำรและอำยุ
กำรเก็บรักษำขนมไทยแต่ละชนิดที่ท ำ
กำรทดลอง(I)  
4.ได้ทรำบแนวโน้มกำรตลำดจำกผลกำร
ทดสอบกำรยอมรับของผู้โภค(I)  
5.ผู้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้กำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตขนมไทยและกำรน ำ
บรรจุภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์
ได้(G) 

น.ส.ศันสนีย์ 
ทิมทอง , 
ผศ.จอมขวัญ 
สุวรรณรักษ์ 
,น.ส.ชุมภูนุช 
เผื่อนพิภพ , 
นำยนฤศร  
มังกรศิลำ /  
คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

 



 
 

892 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 

 

8. กำรพัฒนำเส้นด้ำยจำก
ซังข้ำวสู่เชิงพำณิชย์ 

  142,500 142,500 แผ่นดิน 1.เพื่อศึกษำ
กรรมวิธีกำรแยก
เส้นใยจำกซัง
ข้ำว 
2.เพื่อศึกษำ
สมบัติทำง
กำยภำพของ
เส้นใยจำกซัง
ข้ำว 
3. เพื่อศึกษำ
กรรมวิธีกำรผลิต
เส้นด้ำยจำกเส้น
ใยจำกซังข้ำว 
4. เพื่อถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำร
พัฒนำเส้นด้ำย
จำกซังข้ำวสู่เชิง
พำณิชย์แก่กลุ่ม
ชุมชนและ
ผู้สนใจ 
5. ประเมินผล
กำรถ่ำยทอด

ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจเกี่ยวกับกำรจัด
โครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ผืนผ้ำด้วยเส้นด้ำยพิเศษจำกเศษวัสดุสิ่ง
ทอเหลือทิ้ง จ ำนวนผู้เข้ำร่วมจริง 30 คน 
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม ร้อยละ92.6  

น.ส.อัชชำ   
หัทยำนำ
นนท์ 
น.ส.
ประพำฬ
ภรณ ์ ธีร
มงคล 
รศ.บุษรำ   
สร้อยระย้ำ 
/คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

 



 
 

893 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยีกำร
พัฒนำเส้นด้ำย
จำกซังข้ำวสู่เชิง
พำณิชย์ 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

9. กำรถ่ำยทอดควำมรู้
และเทคโนโลยีกำร
ออกแบบฉลำกและ
สัญลักษณ์ดูแลรักษำ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นเมือง 

  142,500 142,500 แผ่นดิน 1.เพื่อศึกษำ
รูปแบบฉลำก
และสัญลักษณ์
ดูแลรักษำ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
พื้นเมือง 
2. เพื่อออกแบบ
ฉลำกและ
สัญลักษณ์ดูแล
รักษำผลิตภัณฑ์
สิ่งทอพื้นเมือง 
3. เพื่อศึกษำ
ควำมพึงพอใจ
ของผู้บริโภคที่มี
ต่อฉลำกและ
สัญลักษณ์ดูแล
รักษำผลิตภัณฑ์
สิ่งทอพื้นเมือง 
4. เพื่อถ่ำยทอด

ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจต่อประโยชน์ที่
ได้รับจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ
น ำไปใช้ประโยชน์ในระดับมำกที่สุด 
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมจริง 90 คน ควำมพึง
พอใจของผู้เข้ำร่วม ร้อยละ90.4  

น.ส.ประพำฬ
ภรณ ์ ธีร
มงคล 
น.ส.อัชชำ   
หัทยำนำนนท์ 
น.ส.ไตรถิกำ   
พิชิตเดช 
/คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

 



 
 

894 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

องค์ควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำร
ออกแบบฉลำก
และสัญลักษณ์
ดูแลรักษำ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
พื้นเมือง (ปีที่ 2) 
5. เพื่อ
ประเมินผลกำร
ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำร
ออกแบบฉลำก
และสัญลักษณ์
ดูแลรักษำ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
พื้นเมือง (ปีที่ 2) 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 

10. กำรพัฒนำศักยภำพ
เม็ดขนุนในผลิตภัณฑ์
อำหำร 

  237,500 237,500 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ
กรรมวิธีกำรแปร
รูปเม็ดขนุน 
ได้แก่ เม็ดขนุน
สไลด์ เม็ดขนุน
อบกรอบ(chip) 

1. ได้ทรำบถึงแนวทำงในกำรน ำวัตถุดิบ
มำเพิ่มมูลค่ำสูงสุด ในกำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อำหำรจำกขนุน  
2. สำมำรถผลิตอำหำรได้จำกเม็ดขนุนซึ่ง
เป็นกำรลดต้นทุนในกำรผลิต  
3. ลดทรัพยำกรที่เหลือใช้แก่ขนุน และ

น.ส.ดวงกมล   
ต้ังสถิตพร 
นำงเกศริ
นทร์  เพ็ชร
รัตน์ 
นำยนพพร   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เม็ดขนุนเฟล็ค 
(flake) แป้งเม็ด
ขนุน และ
ผลิตภัณฑ์จำก
แป้งเม็ดขนุนที่
เหมำะสมกับ
กำรแปรรูปเม็ด
ขนุน  
2. เพื่อศึกษำ
กำรยอมรับของ
ผู้บริโภค 
(Consumer 
test) ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรแปรรูป
จำกเมด็ขนุน 3. 
เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรแปรรูป
จำกเม็ดขนุนสู่
ชุมชน 

เป็นอีกทำงเลือกในกำรเพิ่มรำยได้แก่
เกษตรกรและชุมชน 

สกุลยืนยงสุข 
/คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

11. กำรพัฒนำศักยภำพ
ซังขนุนในกำรผลิต
ผลิตภัณฑ์อำหำร 

  190,000 190,000 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ
กรรมวิธีกำรแปร
รูปขนุน ได้แก่ ซัง
ขนุนทอดกรอบ
คลุกรสชำติ ซัง
ขนุนทอดกรอบ
แบบขึ้นโด ซัง
ขนุนชนิดแท่ง 
และซังขนุน
อบแห้งแบบแผ่น 
โดยปรับปรุง
รสชำติและบรรจุ
ภัณฑ ์ให้มีควำม
ทันสมัยพร้อม
บริโภค  
2. เพื่อศึกษำ
คุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรแปรรูป
จำกซังขนุน 

1. ทรำบถึงแนวทำงในกำรน ำวัตถุดิบมำ
เพิ่มมูลค่ำสูงสุด ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
อำหำรจำกซังขนุน  
2. สำมำรถผลิตภัณฑ์อำหำรจำกซังขนุน
ซึ่งเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต  
3. ลดทรัพยำกรที่เหลือให้แก่ชุมชน และ
เป็นอีกทำงเลือกในกำรเพิ่มรำยได้แก่
เกษตรกรและชุมชน 

นำยนพพร   
สกุลยืนยงสุข 
น.ส.ดวงรัตน์   
แซ่ต้ัง 
นำยกิตติ   
ช้อง
ประเสริฐ/
คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 

12. กำรพัฒนำศักยภำพ
เน้ือขนุนตกเกรดในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์เบเกอร่ี 

  190,000 190,000 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ
ปริมำณที่
เหมำะสมของ

1. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีจำกเน้ือขนุนที่ตกเกรด  
2.  ผลิตภัณฑ์สูตรและกรรมวิธีกำรพัฒนำ

ผศ.ชญำภัทร์   
กี่อำริโย 
น.ส.นันทวัน   

 



 
 

897 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

 เน้ือขนุนที่ตก
เกรดใน
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
ร่ี  
2. เพื่อศึกษำ
คุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
ร่ีจำกเน้ือขนุนที่
ตกเกรด  
3. เพื่อศึกษำ
กำรยอมรับของ
ผู้บริโภค 
(Consumer 
test) ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
ร่ีจำกเน้ือขนุนที่
ตกเกรด  
4. เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์เบเกอ
ร่ี 

ผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีจำกเน้ือขนุนที่ตกเกรด  
3. เป็นแนวคิดในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เบ
เกอร่ีจำกเน้ือขนุนที่ตกเกรด 

ชมโฉม 
นำยโชดก   
ทับจันทร์ / 
คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 
  

47 มหำวิทยำลัย 13. กำรพัฒนำศักยภำพ   237,500 237,500 แผ่นดิน 1.เพื่อศึกษำ 1. ทรำบถึงแนวทำงในกำรน ำวัตถุดิบมำ นำงเกศริ  



 
 

898 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

เน้ือขนุนตกเกรดในกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์อำหำรแปร
รูป 

กรรมวิธีกำรแปร
รูปขนุน ได้แก่ 
เน้ือขนุนตก
เกรดดอง เน้ือ
ขนุนตกเกรด
ดอง 3 รส เน้ือ
ขนุนตกเกรดแช่
อ่ิมอบแห้ง เน้ือ
ขนุนตกเกรด
เช่ือม หรือเน้ือ
ขนุนตกเกรด
ทอดกรอบ โดย
ปรับปรุงรสชำติ
และบรรจุภัณฑ์
ให้มีควำม
ทันสมัยพร้อม
บริโภคยุคน้ี  
2. เพื่อศึกษำ
คุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรแปรรูป
จำกขนุนตก
เกรด  

เพิ่มมูลค่ำสูงสุด ในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์
อำหำรจำกขนุนตกเกรด  
2. สำมำรถผลิตภัณฑ์อำหำรจำกขนุนตก
เกรดซึ่งเป็นกำรลดต้นทุนกำรผลิต  
3. ลดทรัพยำกรที่เหลือให้แก่ชุมชน และ
เป็นอีกทำงเลือกในกำรเพิ่มรำยได้แก่
เกษตรกรและชุมชน 

นทร์  เพ็ชร
รัตน์ 
น.ส.ดวงรัตน์   
แซ่ต้ัง 
นำยกิตติ   
ช้องประเสริฐ 
/คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 



 
 

899 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

3. เพื่อศึกษำ
กำรยอมรับของ
ผู้บริโภค
(Consumer 
test) ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรแปรรูป
จำกขนุนตก
เกรด  
4. เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
อำหำรแปรรูป
จำกขนุนตก
เกรดสู่ชุมชน 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

14. กำรพัฒนำวัสดุตก
แต่งงำนหัตถกรรม
ประเภทเคร่ืองจักสำนจำก
เส้นใยกล้วย 

  332,500 332,500 แผ่นดิน 1. ศึกษำ
กระบวนกำรท ำ
แผ่นใยกล้วยที่
เหมำะสม
ส ำหรับกำร
ประดิษฐ์วัสดุ
ตกแต่ง

1.ได้องค์ควำมรู้ในกำรผลิตวัสดุตกแต่ง
เคร่ืองจักสำนจำกเส้นใยกล้วยและเพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรทดลองวัสดุอ่ืน
ในขั้นตอนต่อไป 2. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
วัสดุตกแต่งจักสำนจำกเส้นใยกล้วย  
3. ผลงำนวิจัยมีส่วนเพิ่มประสิทธิภำพใน
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่วัสดุเหลือใช้ทำง

น.ส.รุ่งฤทัย  
ร ำพึงจิต 
ผศ.อภิรัติ   
โสฬศ 
น.ส.นิอร   
ดำวเจริญ
พร/คณะ

 



 
 

900 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เคร่ืองจักรสำน  
2. ศึกษำและ
ทดสอบ
ประสิทธิภำพ
ของแผ่นใย
กล้วย  
3. ศึกษำ
กระบวนกำรพัฒ
นำวัสดุตกแต่ง
เคร่ืองจักรสำน
จำกแผ่นใย
กล้วย  
4. เผยแพร่
ควำมรู้เร่ืองวัสดุ
ตกแต่งงำน
หัตถกรรม
ประเภท
เคร่ืองจักรสำน
จำกเส้นใยกล้วย 
แก่กลุ่มจักสำน
บำงเจ้ำฉ ำ  
ต.โพธิ์ทอง อ.
โพธิ์ทอง จ.

กำรเกษตรและมีส่วนช่วยใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 



 
 

901 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อ่ำงทอง 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

15. กำรพัฒนำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์จำกฐำนภูมิ
ปัญญำท้องถิ่นเร่ือง
สมุนไพรแปรรูปของกลุ่ม
สตรีสหกรณ์เกษไชโย
จังหวัดอ่ำงทองเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพกำรผลิต 

  475,000 475,000 แผ่นดิน 1.เพื่อพัฒนำ
คุณภำพ
สมุนไพรแปรรูป
ด้วยกำรพัฒนำ
สูตรและ
กรรมวิธีกำรผลิต  
2. เพื่อพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์
สมุนไพรแปรรูป
เพื่อสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มแสดง
ควำมเป็น
เอกลักษณ์และ
สนองควำม
ต้องกำรของ
ผู้รับบริกำร  
3.เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีองค์
ควำมรู้ด้ำนกำร
พัฒนำคุณภำพ
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์

1.ได้แก้ปัญหำและพัฒนำคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูปประเภทเช่ือม
และแช่อ่ิมของกลุ่มสตรีสหกรณ์เกษไชโย 
และชุมชนในพื้นที่วัดไชโยวรวิหำร ต.
ไชโย อ.ไชโย จ.อ่ำงทอง ที่ต้องกำรองค์
ควำมรู้และเทคโนโลยีที่ท ำให้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรแปรรูปมีควำมหวำนน้อยลง แต่
มีอำยุกำรเก็บคงเดิมหรือเพิ่มมำกขึ้น 
และเทคโนโลยีกำรออกแบบและพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์ที่มีปัญหำกำรไหลของ
น้ ำเช่ือม  
2. กำรวิจัยในระยะแรกได้องค์ควำมรู้
เร่ืองสูตรและกรรมวิธีกำรผลิตสมุนไพร
แปรรูป คือมะกรูดเช่ือมและบอระเพ็ดแช่
อ่ิม(2 รำยกำร) และแปรรูปบรรจุภัณฑ์
สมุนไพรแปรรูปที่เหมำะสม รวมทั้ง
สะท้อนเอกลักษณ์ของกลุ่ม (4 รำยกำร) 
เป็นผลส ำเร็จเบื้องต้น 

ผศ.จุฑำมำศ   
พีรพัชระ  
อ.สุวรรณ 
ประทีป ณ 
ถลำง 
ผศ.อภิญญำ 
มำนะโนจน์ 
น.ส.พัชร
นันท์ ยังวรวิ
เชียร/ คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

 



 
 

902 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สมุนไพรแปรรูป 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

16. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์หน่อไม้
เลี้ยงหวำนแปรรูปเพื่อยืด
อำยุผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม
ผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวำน 
อ ำเภอแสวงหำ จังหวัด
อ่ำงทอง 

  427,500 427,500 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ
กระบวนกำร
ผลิตที่ช่วยยืด
อำยุกำรเก็บ
รักษำหน่อไม้
เลี้ยงหวำนแปร
รูป  
2. เพื่อออกแบบ
และพัฒนำบรรจุ
ภัณฑ์ทีแ่สดง
เอกลักษณ์ของ
กลุ่ม  
3. เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชน
กลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยง
หวำนและชุมชน
ใกล้เคียง 

1.กำรวิจัยในระยะแรกได้องค์ควำมรู้ของ
สูตรกรรมวิธีกำรผลิต อำยุกำรเก็บรักษำ
ผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้มใบย่ำนำง เป็น
ผลส ำเร็จเบื้องต้น (P)  
2. กำรวิจัยระยะที่ 2 เป็นกำรพัฒนำ
บรรจุภัณฑ์ที่เหมำะสม และช่วยยืดอำยุ
กำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์หน่อไม้ต้ม เป็น
ผลส ำเร็จก่ึงกลำง (I)   
3. น ำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปถ่ำยทอดแก่
ชุมชนกลุ่มผู้ผลิตไผ่เลี้ยงหวำน และชุมชน
ใกล้เคียง จ ำนวน 40 คน เป็นผลส ำเร็จ
กึ่งกลำง (I)  
4. ชุมชนน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไป
ใช้ประโยชน์ในกำรปรับสูตรและกรรมวิธี
กำรผลิต ส่งผลให้กระบวนกำรผลิตมี
ประสิทธิภำพเพิ่มขึ้น เป็นผลส ำเร็จตำม
เป้ำประสงค์ (G) 

ดร.วรลักษณ์ 
ปัญญำธิติ
พงศ์  
ผศ.จุฑำมำศ   
พีรพัชระ 
ผศ.พจนีย์ 
บุญนำ 
น.ส.ชนิดำ 
ประจักษ์จิตร 
/คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 
 

 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

17. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำกเปลือกนอกของก้ำน
เผือกเหลือใช้ ในกลุ่มผู้ท ำ
นำเผือก อ ำเภอบ้ำนหมอ
จังหวัดสระบุรี เพื่อ

  475,000 475,000 แผ่นดิน 1. เพื่อพัฒนำ
กระดำษและ
เกลียวเชือกจำก
เส้นใยเผือกเป็น
วัตถุดิบหลักใน

1. กำรวิจัยในระยะแรกได้องค์ควำมรู้และ
ผลิตภัณฑ์กระดำษและเกลียวเชือกจำก
เส้นใยเผือก เป็นผลส ำเร็จเบื้องต้น (P)  
2. น ำกระดำษและเกลียวเชือกพัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้เคร่ืองประดับตกแต่งที่

ผศ.จุฑำมำศ    
พีรพัชระ         
อ.สัมภำษณ์ 
สุวรรณคีรี / 
คณะ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ ์2. 
เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจำก
กระดำษเกลียว
เชือกที่ได้จำก
เส้นใยเผือก  
3. เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีของ
องค์ควำมรู้เร่ือง
กระดำษ เกลียว
เชือก และ
ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมสู่
ชุมชน 

แสดงเอกลักษณ์ของกลุ่ม เป็นผลส ำเร็จ
กึ่งกลำง (I)  
3. ถ่ำยทอดเทคโนโลยีขององค์ควำมรู้
กำรผลิตกระดำษ เกลียวเชือก และ
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ เคร่ืองประดับตกแต่ง
สู่ชุมชน เป็นผลส ำเร็จก่ึงกลำง (I) 

เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

18. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
จำกผลสับปะรดเพื่อ
ส่งเสริมรำยได้ส ำหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษำ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

  30,000 30,000 รำยได้ 1. เพื่อศึกษำ
กำรมีส่วนร่วมใน
กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำก
สับปะรด เพื่อ
ส่งเสริมรำยได้
ส ำหรับนักศึกษำ

1. ได้ผลิตภัณฑ์อำหำรจำกผลสับปะรด
เพื่อสร้ำงรำยได้และเป็นทำงเลือกใหม่ (P)  
2. ได้รูปแบบกระบวนกำรแปรรูปที่
เหมำะสมกับกำรใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐำน 
และปริมำณกำรใช้ผลสับปะรดในกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรประเภทของแห้ง 
หรือประเภทวุ้น จ ำนวน 2 รำยกำร (I)  

นำยกมล
พิพัฒน์  
ชนะสิทธ์ 
นำยปรัชญำ   
แพมงคล 
นำยณนนท์   
แดงสังวำลย์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

โรงเรียนบ้ำนท่ำ
หินโงม อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ  
2. เพื่อศึกษำ
กำรแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จำก
สับปะรด เพื่อ
ส่งเสริมรำยได้
ส ำหรับนักศึกษำ
โรงเรียนบ้ำนท่ำ
หินโงม อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ  
3. เพื่อศึกษำ
ควำมพึงพอใจ
ในกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์จำก
สับปะรด เพื่อ
ส่งเสริมรำยได้
ส ำหรับนักเรียน
โรงเรียนบ้ำนท่ำ
หินโงม อ.เมือง 
จ.ชัยภูมิ 

3. เพิ่มมูลค่ำวัตถุดิบในท้องถิ่นให้นักเรียน
และชุมชนที่เพำะปลูกจ ำหน่ำย (G) 

ว่ำที่ ร.ต.เขม  
อภิภัทร
วโรดม 
นำยนฤศร   
มังกรศิลำ 
น.ส.ศศิธร   
ป้อมเชียง
พิณ / คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

19. กำรศึกษำกำกมะขำม 
เปียกเหลือใช้ในผลิต 
ภัณฑ์มะขำมแก้ว ของ
วิสำหกิจชุมชนแม่บ้ำน
เกษตรกร สวนเก้ำแสน 

  80,000 80,000 รำยได้ 1.พัฒนำสูตร
มะขำมแก้วจำก
กำก
มะขำมเปียกที่
เหลือใช้จำกกำร
ผลิตน้ ำยำ
อเนกประสงค์
จำกมะขำม  
2.ศึกษำสมบัติ
ทำงเคมี และ
กำยภำพของ
ผลิตภัณฑ์
มะขำมแก้ว  
3.เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีกำร
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
มะขำมแก้ว จำก
กำก
มะขำมเปียกที่
เหลือใช้จำกกำร
ผลิตน้ ำยำอเนก 
ประสงค์จำก

1.ได้ผลิตภัณฑ์สูตรและกรรมวิธีกำร
พัฒนำผลิตภัณฑ์มะขำมแก้ว จำกกำก
มะขำมที่เหลือจำกกำรผลิตน้ ำยำ
อเนกประสงค์จำกมะขำม  
2.เพิ่มมูลค่ำกำรใช้ประโยชน์จำกกำก
มะขำมที่เหลือจำกกำรผลิตน้ ำยำ
อเนกประสงค์ 3.ลดทรัพยำกรที่เหลือใช้
ให้แก่ชุมชน และเพิ่มเป็นอีกทำงเลือกใน
กำรเพิ่มรำยได้แก่เกษตรกรและชุมชน 

ผศ.อภิญญำ  
มำนะโรจน์ 
น.ส.วไลภรณ ์ 
สุทธำ 
นำยเจต
นิพันธ ์ บุณย
สวัสด์ิ 
น.ส.ปรัศนีย์  
ทับใบแย้ม 
นำยเชำวลิต  
อุปฐำก 
ว่ำที่ ร.ต.จัก
รำวุธ  ภูเสม 
/  
คณะ
เทคโนโลยี 
คหกรรม
ศำสตร์ 

 



 
 

906 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มะขำม 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

20. โครงกำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สปำ จำกกำก
พืชเศรษฐกิจไทย  

  304,000 304,000 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ
กำกพืช
เศรษฐกิจของ
ไทย  
2. เพื่อได้กำก
พืชไปทดสอบ
ประสิทธิภำพ 3. 
เพื่อออกแบบ
บรรจุภัณฑ์สปำ 
จำกกำกพืช
เศรษฐกิจไทย 

1. บรรจุภัณฑ์สปำ มีควำมแข็งแรง
สวยงำมเป็นที่ดึงดูดควำมสนใจต่อผู้พบ
เห็น  
2. สำมำรถช่วยในเร่ืองกำรส่งเสริมธุรกิจ
ให้กับผู้ประกอบกำรและเป็นที่พึ่งพอใจ
ต่อผู้บริโภคในระดับดีมำก  
3. น ำเอำพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยที่
มีมำใช้ประโยชน์ได้สูงสุด 

นำงสำวดรุณ
รัตน์ พิกุล
ทอง  
ดร.กิ่ง
กำญจน์  
พิจักขณำ 
นำงสำวมยุรี 
เรืองสมบัติ / 
คณะ
สถำปัตยกรร
มศำสตร์และ
กำรออกแบบ 

 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

21. โครงกำรกำรศึกษำ
และพัฒนำวัสดุกัน
กระแทกจำกเส้นใยพืช
มะละกอในงำนบรรจุ
ภัณฑ์ส ำหรับผลิตภณัฑ์
แก้วและเซรำมิค 

  332,500 332,500 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ
และพัฒนำวัสดุ
กันกระแทกจำก
เส้นใยพืช
มะละกอในงำน
บรรจุภัณฑ์
ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์แก้ว
และเซรำมิค  
2. เพื่อหำ

ได้ท ำกำรสรุปกำรศึกษำและพัฒนำวัสดุ
กันกระแทกจำกเส้นใยพืชมะละกอในงำน
บรรจุภัณฑ์ส ำหรับผลิตภัณฑ์แก้วและ
เซรำมิค ซึ่งได้ผลกำรวิจัยอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
สำมำรถช่วยกันกระแทกได้เป็นอย่ำงดี ใน
เกณฑ์ควำมพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  

นำยชูเกียรติ 
อนันต์เวทยำ
นนท์  
นำยธำนี  
สุคนธะชำติ  
นำงมัทธนี 
ปรำโมทย์
เมือง / คณะ
สถำปัตยกรร
มศำสตร์และ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ประสิทธิภำพ
ของวัสดุกัน
กระแทกจำก
เส้นใยพืช
มะละกอในงำน
บรรจุภัณฑ์
ส ำหรับ
ผลิตภัณฑ์แก้ว
และเซรำมิค 

กำรออกแบบ 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

22. โครงกำรกำรศึกษำ
และออกแบบผนังสองช้ัน
จำกวัสดุธรรมชำติ(ไม้ไผ่) 

  380,000 380,000 แผ่นดิน ศึกษำและ
พัฒนำรูปแบบ
ผนังสองช้ัน ที่
ท ำมำจำกวัสดุ
ธรรมชำติ (ไม้
ไผ่) ให้ลดกำรแผ่
รังสีควำมร้อน
เข้ำมำในอำคำร 
และมีรูปแบบ
สวยงำม ท ำได้
ง่ำย สำมำรถ
ติดต้ังร้ือถอนได้
ง่ำย 

โดยสรุปชุดผนังสองช้ันจำกวัสดุธรรมชำติ 
(ไม้ไผ่) สำมำรถลดควำมร้อนให้กับอำคำร
ได้เมื่อเทียบกับกล่องทดลองที่ไม่มีชุดผนัง
ไม้ไผ่เลย และมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับแผง
บังแดดส ำเร็จรูป มูลี่ไม้และผ้ำม่ำนในกำร
ช่วยลดควำมร้อนเข้ำสู่อำคำรได้ โดยใช้
ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีกำรที่เหมำะสมมำใช้
ให้เกิดประโยชน์เป็นนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหำกำรอยู่อำศัยในปัจจุบันจำกวัสดุ
พื้นถิ่นในอดีต เป็นกำรแก้ปัญหำจำก
ภำยนอกอำคำรที่มีผลต่ออุณหภูมิภำยใน 
และเป็นอีกทำงเลือกของกำรตกแต่งผิว
อำคำรในครำวเดียวกัน เพื่อตอบสนอง
พฤติกรรมมนุษย์ด้ำนกำรอยู่อำศัยใน

นำยศรัณยู  
สว่ำงเมฆ  
นำยชูเกียรติ 
อนันต์เวทยำ
นนท์ นำงสำว
ธัญญธร 
อินทร์ท่ำฉำง/
คณะ
สถำปัตยกรรม
ศำสตร์และ
กำรออกแบบ 

 



 
 

908 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สภำวะน่ำสบำยในปัจจุบันได้ 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

23. โครงกำรกำร
ออกแบบและพัฒนำ
เฟอร์นิเจอร์จำกวัสดุแผ่น
ไม้อัดผักตบชวำและเส้นใย 
ผักตบชวำส ำหรับตกแต่ง
บ้ำนพักอำศัยขนำดกลำง 

  351,500 351,500 แผ่นดิน 1. เพื่อออกแบบ
และพัฒนำ
เฟอร์นิเจอร์ที่
แปรรูปจำก
ผักตบชวำที่ได้
จำกกำรทดลอง
ด้วยกกระบวน
กำรผลิตไม้แผ่น
วิทยำศำสตร์
และสกัดเส้นใย
จำกผักตบชวำ
เพื่อเป็นวัสดุ
ประกอบในกำร
ออกแบบและ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ตกแต่งบ้ำนพัก
อำศัยขนำด
กลำง   
2. เพื่อหำ
ประสิทธิภำพ 
ด้ำนประโยชน์ใช้
สอย ด้ำนควำม

จำกกำรออกแบบและพัฒนำเฟอร์นิเจอร์
จำกวัสดุแผ่นไม้อัดผักตบชวำและเส้นใย
ผักตบชวำส ำหรับตกแต่งบ้ำนพักอำศัย
ขนำดกลำง ซึ่งท ำให้ได้รูปแบบกำรท ำ
เฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยต่อควำมต้องกำร
จำกแผ่นไม้อัดผักตบชวำและเส้นใย
ผักตบชวำได้อย่ำงสวยงำมและทนทำนได้
เป็นอย่ำงดี จึงมีควำมพึงพอใจอยุ่ใน
เกณฑ์ที่ดีมำก และได้รับกำรตอบรับจำก
ผู้บริโภค  

นำยสันติ  
กมลนรำกิจ  
นำยอำณัฎ  
ศิริพิชญ์
ตระกูลนำย
ธำนี  
สุคนธะชำติ/ 
คณะ
สถำปัตยกรรม
ศำสตร์และ
กำรออกแบบ 

 



 
 

909 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

งำมและด้ำนกำร
ใช้งำน
เฟอร์นิเจอร์    
3. เพื่อหำควำม
พึงพอใจของ
รูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์ที่ได้
จำกกำร
ออกแบบ 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

24. โครงกำรออกแบบ
และพัฒนำผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมหวำยโดยใช้
แนวคิดภูมิปัญญำท้องถิ่น
ของผู้สูงอำยุ ต ำบลลำด
พัฒนำ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดมหำสำรคำม 

  399,000 399,000 แผ่นดิน 1. ออกแบบและ
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมหวำย
โดยใช้แนวคิด
ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นของ
ผู้สูงอำยุ ต ำบล
ลำดพัฒนำ 
อ ำเภอเมือง 
จังหวัด
มหำสำรคำม  
2. ให้ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมหวำย

จำกกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมหวำยโดยใช้แนวคิดภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น เพื่อน ำไปใช้ส ำหรับตกแต่ง
บ้ำนพักอำศัย ซึ่งท ำให้ได้รูปแบบกำรท ำ
เฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยต่อควำมต้องกำร
จำกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหวำยได้อย่ำง
สวยงำมและทนทำนได้เป็นอย่ำงดี จึงมี
ควำมพึงพอใจอยุ่ในเกณฑ์ที่ดีมำก และ
ได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีมำก เช่นกัน 

นำงสำวมยุรี 
เรืองสมบัติ  
นำยคมเขต  
เพ็ชรรัตน์  
นำยสุพจน์ 
พรหม
พยัคฆ์/คณะ
สถำปัตยกรร
มศำสตร์และ
กำรออกแบบ 

 



 
 

910 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ได้มำตรฐำนตำม
เกณฑ์ของ
ส ำนักงำน
มำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำ
หกรรมว่ำด้วย
เร่ืองมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
เคร่ืองเรือน
หวำย(มผช.
64/2546)  
3. ได้หนังสือ
ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมหวำย
โดยใช้แนวคิด
ภมูิปัญญำ
ท้องถิ่น เพื่อใช้
ศึกษำค้นคว้ำ
อ้ำงอิงและ
ถ่ำยทอดให้คน
รุ่นหลัง 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

25. โครงกำรกำรศึกษำ
และพัฒนำรูปแบบ

  285,000 285,000 แผ่นดิน 1. ศึกษำรูปแบบ
และลวดลำย

จำกกำรพัฒนำรูปแบบกระเป๋ำใบลำน ได้
ท ำกำรสอบถำมผู้เข้ำร่วม ได้ผลดังน้ี มีผล

นำงสำวศิริ
พันธ ์มิ่งขวัญ 

 



 
 

911 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มงคลพระนคร 
 

กระเป๋ำใบลำน เพื่อพัฒนำ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้ำน
เกษตรกร บ้ำนทับลำน 
จังหวัดปรำจีนบุรี 

กำรจักสำนใบ
ลำนเพื่อ
ออกแบบและ
พัฒนำเป็น
ผลิตภัณฑ์
ส ำหรับ
สุภำพสตรี  
2. ผลิตกระเป๋ำ
ที่ท ำจำกใบลำน  
3. เพื่อประเมิน
ควำมพึงพอใจ
ของช่ำงผู้ผลิต 
และผู้บริโภค 

ควำมพึงพอใจในระดับมำกที่สุด - ด้ำน
ควำมสะดวกสบำยมีผลควำมพึงพอใจใน
ระดับมำกที่สุด  
- ด้ำนกำรออกแบบ มีผลควำมพึงพอใจ
ในระดับมำกที่สุด 

นำงสำวมยุรี 
เรืองสมบัติ 
นำงสำวดรุณ
รัตน์ พิกุล
ทอง/คณะ
สถำปัตยกรร
มศำสตร์และ
กำรออกแบบ 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

26. โครงกำรกำรศึกษำ
และพัฒนำผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้ำนแบบร่วมสมัย
จำกอัตลักษณ์กำรเข้ำงำน
ไม้ในงำนสถำปัตยกรรม
ไทยภำคกลำง 

  380,000 380,000 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ
ถึงอัตลักษณ์กำร
เข้ำงำนไม้ในงำน
สถำปัตยกรรม
ไทยภำคกลำง
เพื่อกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้ำนแบบ
ร่วมสมัย  
2. เพื่อศึกษำถึง

จำกกำรพัฒนำรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ได้ท ำ
กำรสอบถำมผู้พักอำศัยจ ำนวน 200 คน 
ดังผลดังน้ี - ด้ำนหน้ำที่ใช้สอย มีผลควำม
พึงพอใจในระดับมำกที่สุด  
- ด้ำนควำมสะดวกสบำยมีผลควำมพึง
พอใจในระดับมำกที่สุด - ด้ำนควำม
ปลอดภัย มีผลควำมพึงพอใจในระดับ
มำกที่สุด - ด้ำนกำรออกแบบ มีผลควำม
พึงพอใจในระดับมำกที่สุด 

นำยกรณ์
พงศ์ ทองศรี 
นำงมัทธนี 
ปรำโมทย์
เมือง/คณะ
สถำปัตยกรร
มศำสตร์และ
กำรออกแบบ 

 



 
 

912 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นทำงภำค
กลำงเพื่อกำร
ออกแบบและ
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่
สะท้อนถึงภูมิ
ปัญญำ ท้องถิ่น
และ
ศิลปวัฒนธรรม 
3. เพื่อเพิ่มแนว
ทำงกำร
ออกแบบและ
พัฒนำ
ผลิตภัณฑ ์ให้กับ
กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยมีกำร
ค ำนึงถึงรูปแบบ
กำรผลิต ควำม
สวยงำม ควำม
พึงพอใจในที่มี
ผลต่อประโยชน์
ใช้สอยและกำร



 
 

913 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พัฒนำอำชีพ
อย่ำงย่ังยืน 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

27. โครงกำรกำรใช้
ประโยชน์จำกก้ำนโสน
เหลือทิ้งในกระบวนกำร
ผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ของ
วิสำหกิจชุมชน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ สู่กำร
พัฒนำเป็นกระดำษเพื่อ
กำรหีบห่อ 

  332,500 332,500 แผ่นดิน 1. เพื่อวิเครำะห์
และทดสอบหำ
สมบัติที่
เหมำะสมของ
ก้ำนโสนที่เป็น
เศษเหลือทิ้งสู่
กำรพัฒนำเป็น
กระดำษเพื่องำน
หัตถกรรมบรรจุ
ภัณฑ ์2. เพื่อ
พัฒนำ
กระบวนกำร
แปรรูปก้ำนโสน
ที่เป็นเศษเหลือ
ทิ้งด้วย
เทคโนโลยีที่
เหมำะสม 3. 
เพื่อประยุกต์
วัสดุที่ผ่ำนกำร
วิเครำะห์
ทดสอบสมบัติ

จำกกำรที่น ำก้ำนโสนเหลือทิ้งมำพัฒนำ
เป็นกำรผลิตดอกไม้ประดิษฐ์ และกำร
พัฒนำเป็นกระดำษเพื่อกำรหีบห่อ ก็
สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่ครัวเรือน และ
ยังสำมำรถน ำก้ำนโสนเหลือทิ้งมำพัฒนำ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถจ ำหน่ำยเป็น
เครือข่ำยของวิสำหกิจในครัวเรือน ชุมชน
ได้เป็นอย่ำงดี และมีควำมพึงพอใจอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดีมำก 

นำยธำนี  
สุคนธะชำติ 
นำงสำวสุร
ภำ วงศ์
สุวรรณ/ 
คณะ
สถำปัตยกรร
มศำสตร์และ
กำรออกแบบ 

 



 
 

914 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

แล้วสู่กำร
สร้ำงสรรค์
ออกแบบเป็น
บรรจุภัณฑ์เพื่อ
ใช้กับวิสำหกิจ
ของชุมชน 

47 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลพระนคร 
 

28. โครงกำรกำรใช้
ประโยชน์วัสดุจำกหญ้ำ
แฝกกับกำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จำกภูมปิัญญำ
หัตถกรรมท้องถิ่นทำงภำค
กลำงสู่แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ 

  351,500 351,500 แผ่นดิน 1. เพื่อศึกษำ
รูปแบบวัสดุจำก
หญ้ำแฝกและ
กำรน ำไปใช้ของ
วัสดุจำกหญ้ำ
แฝก  
2. เพื่อศึกษำภูมิ
ปัญญำท้องถิ่น
ทำงภำคกลำงสู่
กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑใ์หม่
ในด้ำน  
- 
ศิลปวัฒนธรรม  
- ภูมิปัญญำช่ำง
ท้องถิ่น  
- รูปแบบ

จำกำรน ำหญ้ำแฝกมำประยุกต์ใช้
ประโยชน์ท ำผลิตภัณฑ์โดยใช้ภูมิปัญญำ
จำกท้องถิ่น ก็ท ำให้ได้ผลิตภัณฑ์จำกหญ้ำ
แฝกที่ใช้สอยได้สะดวก และเป็น
ประโยชน์ต่อกำรใช้สอยในครัวเรือนได้
เป็นอย่ำงดี ควำมพึงพอใจของผู้ได้
ทดสอบพบว่ำมีควำมพึงพอใจในขั้นดีมำก 

นำยอำณัฎ  
ศิริพิชญ์
ตระกูล นำย
ธำนี  
สุคนธะชำติ  
นำยสันติ  
กมลนรำกิจ/
คณะ
สถำปัตยกรร
มศำสตร์และ
กำรออกแบบ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ผลิตภัณฑ์ 3. 
เพื่อหำควำมพึง
พอใจในรูปแบบ
ควำมพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์
จำกวัสดุหญ้ำ
แฝกที่ได้รับกำร
ออกแบบใหม่ใน
ด้ำน  
- รูปแบบควำม
สวยงำม  
- ประโยชน์ใช้
สอย  
- กำรผลิต 

  รวม...28...โครงการ 28  6,921,500 6,921,500      
48 มหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย  

1. โครงกำรพัฒนำอำหำร
ว่ำงจำกพืชผักสมุนไพร
เพื่อกำรจ ำหน่ำย 

  50,000 - งบประมำณปกติ 
(งบแผ่นดิน) 

1. เพื่อส ำรวจ
และศึกษำชนิด
และคุณสมบัติ
ของพืชผัก
สมุนไพรที่มี
ศักยภำพในกำร
ผลิตอำหำรว่ำง 
2. เพื่อแปรรูป

- ผศ.ชไมพร 
เพ็งมำก 
คณะ
อุตสำหกรรม
เกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ผลิตภัณฑ์
อำหำรว่ำงจำก
พืชผักสมุนไพร 
3. เพื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์
อำหำรว่ำงจำก
พืชผักสมุนไพร
เชิงพำณิชย์ 

48 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย  

2. โครงกำรศึกษำชีววิทยำ
ของผักน้ ำและกำรอนุรักษ์
พันธุกรรม 

  170,000 170,000 งบประมำณปกติ 
(งบแผ่นดิน) 

1. เพื่อศึกษำ
ส ำรวจชนิดพันธุ์
ผักน้ ำในแหล่ง
น้ ำธรรมชำติ 
2. เพื่อศึกษำ
ลักษณะทำง
ชีววิทยำของ
พันธุ์ผักน้ ำและ
ประโยชน์ใน
ด้ำนบริโภค 
3. เพื่อศึกษำ
แนวทำงกำร
ขยำยพันธุ์ผักน้ ำ
โดยวิธีกำร
เพำะเลี้ยง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1.สำมำรถขยำยพันธุ์ผักน้ ำ หรือวิธี
เพำะเลี้ยงเน้ือเย่ือ ได้ 3 ชนิด 
2. มีชุมชนตำมล ำน้ ำคลองท่ำแพ คลอง
ท่ำโหลนและคลองท่ำเลำ เข้ำร่วมประชุม
เสวนำ จ ำนวน 20 ชุมชน นักเรียนจำก
โรงเรียนต่ำงๆ นักศึกษำ ครู-อำจำรย์ 
รวมทั้งหมด 132 คน 
3. ผู้เข้ำร่วมประชุมเสวนำมีควำมพึง
พอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำร 
92.20 % 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. สำมำรถเพิ่มขยำยพันธุ์ผักน้ ำที่ต้องกำร
ได้มำกขึ้นและเร็วขึ้น 
2. ประชำชนในชุมชนที่ล ำน้ ำไหลผ่ำน

ผศ.ประกอบ 
ศรีจันทร์ 
คณะ
วิทยำศำสตร์ 
และ
เทคโนโลยี   
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เน้ือเย่ือ 
4. เพื่อศึกษำ
แนวทำงในกำร
จัดกำรอนุรักษ์
พันธุ์ผักน้ ำ เพื่อ
กำรบริโภคของ
ชุมชน 
 

รู้จักชนิดของผักน้ ำ เห็นควำมส ำคัญและ
ประโยชน์ทั้งในด้ำนกำรบริโภคและด้ำน
นิเวศวิทยำของแหล่งน้ ำ 
3. นักเรียน นกัศึกษำและผู้สนใจที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรรู้จักชนิดของผักน้ ำที่
สำมำรถน ำมำใช้ประโยชน์ ด้ำนบริโภค
และเห็นควำมส ำคัญของผักน้ ำที่มีต่อ
นิเวศวิทยำของแหล่งน้ ำ 

48 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย  

3. โครงกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มผลิตภัณฑ์
น้ ำพริกจำกผักพื้นบ้ำน
สมุนไพร 

  50,000 50,000 งบประมำณปกติ 
(งบแผ่นดิน) 

1. เพื่อให้บริกำร
ค ำแนะน ำ
ปรึกษำด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร 
กำรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
ปรับปรุงและ  
พัฒนำ 
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์แก่
ผู้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์
น้ ำพริกจำกผัก
พื้นบ้ำนสมุนไพร 
2. สร้ำง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. สำมำรถพัฒนำบรรจุภัณฑ์และตรำ
สินค้ำให้กับผลิตภัณฑ์น้ ำพริกเคร่ืองแกง
จำกผักพื้นบ้ำนสมุนไพรพื้นบ้ำนภำคใต้  
2. ผู้บริโภคให้กำรยอมรับผลิตภัณฑ์
น้ ำพริกเคร่ืองแกงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
3.  มีผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
30  คน  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ผักสมุนไพรพื้นบ้ำนภำคใต้ที่มี
ศักยภำพในกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ ำพริก
เคร่ืองแกงสมุนไพร 
2. ได้มีกำรพัฒนำบรรจุภัณฑ์ และกำร
สร้ำงตรำสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์  
3.  ได้รูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุ

คณะ
เทคโนโลยี 
กำรจัดกำร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มูลค่ำเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์
น้ ำพริกจำกผัก
พื้นบ้ำนสมุนไพร
อย่ำงครบวงจร 
โดยกำรแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ 
กำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์และ
ตรำสัญลักษณ์ 
และกำร
พัฒนำกำรตลำด
ผลิตภัณฑ ์
3.เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำร 
ด้ำนกำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์แก่ 
ผู้ผลิตผักแผ่น
สมุนไพร 
4.ได้รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ของ

ภัณฑข์องผลิตภัณฑ์น้ ำพริกเคร่ืองแกง
จำกผักพื้นบ้ำนสมุนไพรที่สนองควำม
ต้องกำรของตลำดและผู้บริโภค  
4.  นักศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรได้น ำ
ควำมรู้จำกกำรเรียนมำใช้ในกำรออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ของโครงกำรและได้น ำควำมรู้
รวมถึงประสบกำรณ์ที่ได้จำกโครงกำร
น ำไปประยุกต์ใช้ในกำรเรียนหรือเป็น
กรณีศึกษำต่อไป 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ผลิตภัณฑ์
น้ ำพริกจำกผัก
พื้นบ้ำนสมุนไพร
ที่สนองควำม
ต้องกำรของ
ตลำดและ
ผู้บริโภค 

48 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย  

4. โครงกำรศึกษำ
อัตรำส่วนที่เหมำะสมของ
เน้ือไม้เคี่ยม 
ในกำรผลิตน้ ำตำลโตนด 

  80,000 80,000 งบประมำณปกติ 
(งบแผ่นดิน) 

1. เพื่อศึกษำ
คุณสมบัติของ
เน้ือไม้เคี่ยมที่มี
ผลต่อกำรรักษำ
คุณภำพของ
น้ ำตำลโตนด 
2. เพื่อศึกษำ
อัตรำส่วนที่
เหมำะสมของ
เน้ือไม้เคี่ยมใน
กระบวนกำร
ผลิตเพื่อรักษำ
คุณภำพของ
น้ ำตำลโตนด 
3.เพื่อศึกษำ
คุณสมบัติทำง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
 - 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. มีฐำนข้อมูลที่ส ำคัญ ดังต่อไปน้ี 
1.1 กระบวนกำรเก็บและกำรรักษำ
คุณภำพน้ ำตำลโตนด 
1.2 คุณสมบัติของเน้ือไม้เคี่ยม ปริมำณ
และระยะเวลำของเน้ือไม้เคี่ยมที่ใช้เพื่อ
รักษำคุณภำพของน้ ำตำลโตนด 
 
1.3 คุณภำพของน้ ำตำลโตนดทำง
กำยภำพและทำงเคมี 

อำจำรย์ณิชำ  
ประสงค์
จันทร์ 
คณะศิลป
ศำสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กำยภำพและ
ทำงเคมีของ
น้ ำตำลโตนดที่
ใส่ไม้เคี่ยมใน
อัตรำส่วนต่ำงๆ 
กัน 

48 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย  

5. โครงกำรออกแบบและ
สร้ำงเคร่ืองกวนไส้ขนม
ผลผลิตจำกตำลโตนด
ส ำหรับครัวเรือน 

  50,000 50,000 งบประมำณปกติ 
(งบแผ่นดิน) 

1. เพื่อออกแบบ
และสร้ำงเคร่ือง
กวนไส้ขนม 
2. เพื่ออนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช
(ตำลโตนด) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- ได้เคร่ืองกวนไส้ขนมผลผลิตจำก
ตำลโตนดส ำหรับครัวเรือน 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ผู้ใช้เคร่ืองกวนไส้ขนมผลผลิตจำก
ตำลโตนดส ำหรับครัวเรือน มีระดับควำม
พึงพอใจอยู่ในระดับดี 

อำจำรย์กร
ภัทรเฉลิม
วงศ์ 
คณะครุ
ศำสตร์
อุตสำหกรรม 
และ
เทคโนโลยี 

 

48 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย  

6. โครงกำรออกแบบและ
พัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ใน
งำนอำคำรจำกเส้นใย
ตำลโตนด 

  200,000 200,000 งบประมำณปกติ 
(งบแผ่นดิน) 

1 เพื่อออกแบบ
และพัฒนำกำร
ผลิตแผ่นไม้อัด
จำกเส้นใย
ตำลโตนด  
2 เพื่อ
พัฒนำกำรผลิต
แผ่นไม้อัดจำก
เส้นใยก้ำน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
-ได้ผลิตภัณฑ์ไม้อัดจำกเส้นใยก้ำน
ตำลโตนดจ ำนวน 3 รูปแบบ 
-ได้กรรมวิธีกำรผลิตไม้อัดจำกเส้นใย
ตำลโตนดที่เหมำะสมกับชุมชน จ ำนวน1 
รูปแบบ 

ผศ.ดร.นันท
ชัย 
ชูศิลป์ 
คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ตำลโตนดที่
เหมำะสมกับ
ชุมชน  
3 เพื่อสนับสนุน
กำรเสริมสร้ำง
รำยได้จำกกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสู่
กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ใน
ชุมชน 

48 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย  

7. โครงกำรพัฒนำเคร่ืองผ่ำ
จำวตำล 

  40,000 40,000 งบประมำณปกติ 
(งบแผ่นดิน) 

1. เพื่อออกแบบ 
สร้ำง และ
พัฒนำเคร่ืองผ่ำ
จำวตำลโตนด 
2. เพื่อลดวิธีกำร
ท ำงำนด้วย
แรงงำนคนและ
ลดเวลำกำรผลิต 
3. เพื่อถ่ำยทอด
เทคโนโลยีสู่
ชำวบ้ำน และ
ชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
1.ได้เคร่ืองผ่ำจำวตำลโตนด จ ำนวน 1 
เคร่ือง 
2.เคร่ืองผ่ำจำวตำลโตนดมีควำมสำมำรถ
ในผลิต 50 ผล/ช่ัวโมง 
3. ผู้ใช้งำนเคร่ืองต้องมีควำมพอใจ ใน
ระดับที่สำมำรถน ำไปใช้งำนได้จริง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.สร้ำงอำชีพแก่ชุมชนให้เข้มแข็ง และ
สร้ำงเครือข่ำยมหำวิทยำลัยและชุมชน 
2. เพิ่มก ำลังกำรผลิต ลดขั้นตอน และ
เวลำในกำรท ำงำน ของกลุ่มอำชีพผ่ำจำว

นำยวรพงค์ 
บุญช่วยแทน 
คณะ
วิศวกรรมศำ
สตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ตำล 
3. ประชำสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศำสตร์
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลำย 

48 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย  

8. โครงกำรพัฒนำเคร่ือง
เส้นใยตำลจำกก้ำนใบ 

  80,000 80,000 งบประมำณปกติ 
(งบแผ่นดิน) 

1. เพื่อออกแบบ
และสร้ำงเคร่ือง
ผลิตใยตำลเพื่อ
กำรจักรสำน
  
2. เพื่ออนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
(ตำลโตนด) 
3. เพื่อ
เสริมสร้ำงรำยได้
ให้กับชุมชน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ผลิตเส้นใยตำลตำมควำมต้องกำรของ
กลุ่มผู้จักสำนเส้นใยของ อบต.ร ำแดง 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
เส้นใยที่ได้มีควำมแข็งแรง ควำมเหนียว 
ควำมสะอำดเรียบร้อยพร้อมที่จะท ำกำร
จักสำน และมีควำมยำวประมำนเส้นละ 
70-80 เซนติเมตร 

นำยอภิรพ  
แก้วมำก 
คณะครุ
ศำสตร์
อุตสำหกรรม 
และ
เทคโนโลยี 

 

48 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย  

9. โครงกำรพัฒนำบรรจุ
ภัณฑ์ส ำหรับผลิตภณัฑ์
จำกตำลโตนด 

  50,000 50,000 งบประมำณปกติ 
(งบแผ่นดิน) 

1.เพื่อออกแบบ
และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์จำก
ผลผลิต
ตำลโตนด 
2. เพื่อพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์จำก
ผลผลิต
ตำลโตนดที่

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์จำก
ตำลโตนด จ ำนวน 6 รูปแบบ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ชุมชนสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

ผศ.ดร.
ภำวนำ พุ่ม
ไสว 
วิทยำลัยรัต
ภูม ิ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เหมำะสมกับ
ชุมชน 
3. เพื่อสนับสนุน
กำรเสริมสร้ำง
รำยได้จำกกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสู่
กำรน ำไปใช้
ประโยชน์ใน
ชุมชน 

48 มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย  

10. โครงกำรท ำ DNA 
Fingerprint ของพันธุ์พืช
ในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลศรีวิชัย วิทยำ
เขตตรัง 

  250,000 250,000 งบประมำณปกติ 
(งบแผ่นดิน) 

1. เพื่อส ำรวจ
เก็บตัวอย่ำง
พันธุกรรมพืชใน
มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช
มงคลศรีวิชัย 
วิทยำเขตตรัง  
2. เพื่อศึกษำ
ลำยพิมพ์ดีเอ็น
เอพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นใน
มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำช

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
ศึกษำลำยพิมพ์ดีเอ็นเอพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นของคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรประมง มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย วิทยำเขต
ตรัง จ ำนวน 20 ชนิด 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
จัดท ำรำยงำนที่มีคุณภำพสูง 

ผศ.ดร.สม
รักษ์รอด
เจริญ 
คณะ
วิทยำศำสตร์
และ
เทคโนโลยี
กำรประมง 

 



 
 

924 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

มงคลศรีวิชัย 
วิทยำเขตตรัง 

  รวม...10...โครงการ 9 1 1,020,000 970,000      

49 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครสวรรค์  

1. อนุรักษ์พันธุ์โมกรำชินี 
อัฟริกันไวโอเลตท้องถิ่น 
และหนำดเขำหินปูน 

  150,000 150,000 งบประมำณ
แผ่นดิน 

- สกัด DNA 
- เพำะเลี้ยงจำก
กำรขยำยพันธุ์
ด้วยเมล็ด และ
ปักช ำ 

เกิดแปลงเพำะช ำพันธุ์พืชโมกรำชินี อัฟริ
กันไวโอเลตท้องถิ่น และหนำดเขำหินปูน 
ณ เรือนเพำะช ำ สำขำชีววิทยำ คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ศู น ย์ ค ว ำ ม
หลำกหลำย
ทำงชีวภำพ 
วิถีชีวิต และ
ภู มิ ปั ญ ญ ำ
ท้องถิ่น 

 

49 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
นครสวรรค์  

2. กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
ชุมชนบนฐำนทรัพยำกร
ชีวภำพในท้องถิ่นให้ได้
มำตรฐำน 

  80,000 80,000 เงินรำยได้ของ
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏนครสวรรค์ 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
บนฐำน
ทรัพยำกร
ชีวภำพใน
ท้องถิ่นให้ได้
มำตรฐำน 2 
ชนิด 

จัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรโครงกำร 
อพ.สธ. สู่กำรวิจัยและบริกำรวิชำกำรเพื่อ
พัฒนำชุมชนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมบุญชู 
โรจนเสถียร อำคำรหอวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 

- สำขำคหกร
รมศำสตร์ 
- สำขำ
เทคโนโลยี
กำรอำหำร 

 

  รวม...2...โครงการ 2  230,000 230,000      
50 มหำวิทยำลัย

รำชภัฏเพชรบุรี 
1. กำรพัฒนำลำยพิมพ์ดี
เอ็นเอของวัวลำนโดย
วิธีกำรทำงอนูพันธุศำสตร์
เพื่อกำรอนุรักษ์โค
พื้นเมืองเพชรบุรี 

  583,210 200,000 งบประมำณจำก
ภำยนอก  
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี 
(วช.)  

- จ ำนวนสำย
พันธุ์ที่รวบรวม
ได้ และศึกษำดี
เอ็นเอ 
20 Marker 

-ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงเลือดโคลำนเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ก ำลังรอสำรเคมีและวัสดุ
ประกอบส ำหรับกำรตรวจวัดเคร่ืองแยก
ควำมแตกต่ำงของสำรพันธุกรรมจำก
ต่ำงประเทศเพื่อน ำมำใช้ทดสอบคู่ไพ
เมอร์ 30 คู่ (Marker)และคัดเลือกคู่ไพ

อำจำรย์ ดร.
ด ำรงศักด์ิ  
อำลัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เมอร์มำใช้จ ำนวน 20 คู่  

50 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี 

2. องค์ประกอบทำงเคมี
และฤทธิ์ต้ำนอักเสบของ
ใบข่อยด ำ 

  300,000 110,980.
71 

งบประมำณจำก
ภำยนอก  
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี 
(วช.) 

-แยก
องค์ประกอบ
ทำงเคมีของสำร
หลักจำกสำร
สกัดหยำบใบ
ข่อยด ำ 
-เพื่อทดสอบ
ฤทธิ์ต้ำนอักเสบ
ของสำรบริสุทธิ์
ที่แยกได้จำกใบ
ข่อยด ำ 
ระดับสูง  
 

-เดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม  2557 
1. เก็บใบข่อยด ำจำก อ ำเภอหนองหญ้ำ
ปล้อง จังหวัดเพชรบุรีจ ำนวน 190 กรัม  
2. สกัดใบข่อยด ำแห้งด้วย 70%  
เมทำนอล โดยใช้ soxhletเป็นเวลำ 12 
ช่ัวโมงได้สำรสกัดหยำบ 31.823 กรัม 
3.น ำสำรสกัดหยำบ 10.114 กรัม  
มำท ำกำรแยกส่วน (partition) ด้วยตัว
ท ำละลำย 3 ชนิดคือ ไดคลอโรมีเทน 
(CH2Cl2) บิวทำนอล(BuOH) และน้ ำ 
(H2O) ได้สำร 3 ส่วนได้แก่ส่วนสกัดได
คลอโรมีเทน ส่วนสกัดบิวทำนอล และ
ส่วนสกัดน้ ำ 
- เดือนมกรำคม 2558 
4. กำรหำสำรหลักด้วย TLC ท ำได้โดย
กำรส่องด้วยรังสียูวีที่ควำมยำวคลื่น 256 
nm เพื่อตรวจสอบสำรที่สำมำรถดูดกลืน
รังสียูวีได้และย้อมด้วยรีเอเจนต์เฉพำะคือ
anisaldehydeพบว่ำส่วนสกัดไดคลอโร
มีเทนไม่พบองค์ประกอบที่สำมำรถ
ดูดกลืนรังสียูวีได้ แต่มีองค์ประกอบที่
ย้อมติดสีชมพู-ม่วงเป็นสำรหลักจ ำนวน 2 

อำจำรย์ศริน
รัตน์ ฉัตรธี
ระนันท์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

จุด ส่วนสกัดบิวทำนอลและน้ ำมี
องค์ประกอบที่สำมำรถดูกลืนรังสียูวีได้ 
ย้อมติดสีเหลือง ซึ่งเป็นสำรที่มีขั้ว
ค่อนข้ำงสูงคำดว่ำเป็นสำรในกลุ่มไกลโค
ไซด์ที่ในโครงสร้ำงมีน้ ำตำลเป็นองค์ 
ประกอบ 
5.กำรตรวจสอบกลุ่มสำรพฤกษเคมีด้วย
วิธีกำรเกิดสีและกำรเกิดตะกอน โดยได้
ท ำกำรตรวจสอบกลุ่มสำรส ำคัญ จ ำนวน 
7 กลุ่ม ได้แก่ แอลคำลอยด์ เทอร์พี
นอยด์สเตียรอยด์ฟลำโวนอยด์ แทนนิน 
ซำโปนิน และแอนทรำควิโนนไกลโคไซด์ 
-เดือนกุมภำพันธ์  2558 
6. กำรทดสอบฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชัน
เบื้องต้นด้วยวิธี DPPH assay ท ำได้โดย 
น ำสำรสกัดแต่ละส่วนมำจุดบนแผ่น TLC 
ใช้เมทำนอลเป็นตัวท ำละลำย แล้วฉำบ
ด้วยสำรละลำย 0.2mM DPPH จับเวลำ
ดูกำรฟอกจำงสีของสำรละลำย DPPH 
จำกสีม่วงเป็นสีขำว แสดงว่ำสำรสกัดน้ัน
มีฤทธิ์ต้ำนออกซิเดชัน 
7. ไม่สำมำรถทดสอบฤทธิ์ต้ำนอักเสบ 
(COX-1, COX-2) ได้ ผู้วิจัยจึงได้ส่งสำร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สกัดหยำบทั้ง 3 ส่วนไปทดสอบฤทธิ์อ่ืนๆ 
แทน ได้แก่ ฤทธิ์ยับย้ังเช้ือแบคทีเรีย (E. 
faeciumและP. aeruginosa) ควำมเป็น
พิษต่อเซลล์มะเร็งเต้ำนม (MCF-7) ควำม
เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งปอด (NCI-187) 
ควำมเป็นพิษต่อเซลล์ตับ (HepG2) และ
ควำมเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ (vero cell) 
เพื่อแยกองค์ประกอบที่แสดงฤทธิ์ทำง
ชีวภำพที่น่ำสนใจ 
-เดือนมีนำคม-สิงหำคม  2558 
8. กำรแยกสำรหลักที่อยู่ในส่วนสกัดบิว
ทำนอลด้วยเทคนิคโครมำโทกรำฟีแผ่น
บำง ได้สำรบริสุทธิ์เป็นของแข็งสีเหลือง 
1 ชนิดให้สัญลักษณ์ว่ำ CD-3-1แยกองค์ 
ประกอบหลักในส่วนสกัดบิวทำนอล
เพิ่มเติม และแยกสำรจำกส่วนสกัดได
คลอโรมีเทน 
- เดือนพฤษภำคม-สิงหำคม 2558 
9. ส่งสำรบริสุทธิ์ CD-3-1 ไปวิเครำะห์
ด้วยเทคนิค 1H-NMR พบว่ำสำรดังกล่ำว
มีน้ ำตำลเป็นองค์ประกอบท ำให้มีขั้วสูง
มำก จึงไม่สำมำรถวิเครำะห์ข้อมูล NMR 
อ่ืนๆ ได้  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

10.ไม่สำมำรถทดสอบฤทธิ์ต้ำนอักเสบ
ของสำรบริสุทธิ์ได้ 
-แยกสำร CD-3-1 เพิ่ม เพื่อน ำมำท ำ
ปฏิกิริยำ acetylation เพื่อเปลี่ยนหมู่ไฮ
ดรอกซิล(OH) ในน้ ำตำลให้เป็นหมู่เอส
เทอร์ แล้วส่งไปวิเครำะห์ข้อมูลทำงสเปก
โทรสโกปีอ่ืนๆ เพิ่มเติม 
-เดือนกรกฎำคม-ตุลำคม 2558 
11.ขั้นรวบรวมและสรุปผลกำรวิจัย 
รวบรวมข้อมูลเขียนรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 
และ manuscript เพื่อตีพิมพ์ผลงำน 
หรือเสนอผลงำนในที่ประชุมทำงวิชำกำร 
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร 

50 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี 

3. สำรพฤกษเคมีและฤทธิ์
ต้ำนมะเร็งของพืชในวงศ์ 
Caparaceae จำกเขต
พื้นที่ป่ำโป่งสลอด 

  300,000 115,433.
90  

งบประมำณจำก
ภำยนอก  
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี 
(วช.) 

-ศึกษำกลุ่ม
สำรพฤกษเคมี 
และฤทธิ์ต้ำน
มะเร็งของสำร
สกัดจำกพืช
สมุนไพร 
7 ชนิด 

- เดือนพฤศจิกำยน-ธันวำคม 2557 
    1. ลงพื้นที่ป่ำโป่งสลอด โดยมี  
ผศ.นันท์นภัส  สุวรรณสินธุ์ น ำทีม พร้อม
กับนักศึกษำกลุ่มวิจัยสำขำเคมี โดย 
ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงพืชซึ่งเลือกเก็บ
ส่วนล ำต้นของพืช  
       2. ผศ.นันท์ภัสสุวรรรสินธุ์ เป็นผู้ 
รับผิดชอบในกำรตรวจสอบช่ือ
วิทยำศำสตร์ของพืชตัวอย่ำงซึ่งพบว่ำมี
ข้อมูลที่ได้คือ 

อำจำรย์ ดร.
พิชิต  
สุดตำ  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พุงแก  คือ Capparissiamensis 
งัวซัง  คือ CapparisthoreliiGagnapนก
กระลิงแดง คือ CappariskerriiCraibวัว
เลีย คือ CapparisflavicansKurz 
 หนำมโมนำ คือ Capparismonantha 
Jacobs 
- เดือนมกรำคม-สิงหำคม 2558 
ขั้นเตรียมสำรสกัดหยำบของพืช 
พืชทั้ง 5 ชนิด ผ่ำนกำรท ำให้แห้งโดยกำร
ผึ่งลม บดพืชให้ละเอียด สกัดด้วยตัวท ำ
ละลำยอินทรีย์โดยกำรแช่หมักในตัวท ำ
ละลำยอินทรีย์ต่ำงชนิดกันได้แก่ เฮกเซน
ไดคลอโรมีเทน แอซิโตนและเมทำนอล 
ตำมล ำดับ ได้สำรสกัดหยำบของพืชแต่ละ
ชนิด ดังน้ีพุงแก ได้ สำรสกัดช้ัน 
เฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และ 
เมทำนอล ตำมล ำดับงัวซัง ได้ สำรสกัด
ช้ันเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และ
เมทำนอล  ตำมล ำดับนกกระลิงแดง ได้ 
สำรสกัดช้ันเฮกเซนไดคลอโรมีเทน แอซิ
โตน และเมทำนอลตำมล ำดับวัวเลีย ได้ 
สำรสกัดช้ันเฮกเซน ไดคลอโรมีเทน 
 แอซิโตน และเมทำนอลตำมล ำดับ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

หนำมโมนำ ได้สำรสกัดช้ันเฮกเซน 
ไดคลอโรมีเทน แอซิโตน และเมทำนอล 
ตำมล ำดับ 
ขั้นกำรตรวจหำสำรพฤกษเคมี 
     1. ด ำเนินกำรตรวจหำสำรพฤกษเคมี 
ด้วยวิธีทำงเคมี โดยตรวจหำสำรในกลุ่ม
ไตรเทอร์พีน แทนนิน ไกลโคไซด์ ฟลำโว
นอยด์แอลคำลอยด์ สเตียรอยด์และฟีนอ
ลิก เป็นต้น 
      2. ศึกษำข้อมูล TLC โครมำโทแกรม
ของสำรสกัด แต่กำรเตรียมสำรก่ึงบริสุทธิ์
(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 
ขั้นทดสอบฤทธิ์ต้ำนมะเร็งของสำรสกัด
และสำรสกัดกึ่งบริสุทธิ์และสรุปผล(อยู่
ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

50 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี 

4. กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำน
ออกซิเดชันเพื่อผลิตชำ
เล็บรอก 

  200,000 180,000 งบประมำณจำก
ภำยนอก  
มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี 
(วช.) 

-จ ำนวน
ผลิตภัณฑ์ชำ
ต้นแบบสมุนไพร 
1 ชนิด  

-เตรียมน ำเสนอผลงำนวิจัยในงำน กำร
ประชุมวิชำกำรชมรมคณะปฏิบัติงำน
วิทยำกำรอพ.สธ. คร้ังที่๗ “ทรัพยำกร
ไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” 23-29 
มีนำคม2559ณมหำวิทยำลัยขอนแก่น ใน
หัวข้อเร่ือง พฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์
ต้ำนออกซิเดชันจำกเล็บรอก ซึ่งได้ผ่ำน
กำรตรวจประเมินผลงำนวิจัยแล้ว 

อำจำรย์ ดร.
บุษรำคัม 
สิงห์ชัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

-วิธีกำรศึกษำพฤกษเคมีเบื้องต้นและฤทธิ์
ต้ำนออกซิเดชันจำกเล็บรอก  
เป็นส่วนหน่ึงของกำรเรียนกำรสอน
วิชำกำรวิจัยทำงเคมีและเคมีของ
ผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ ในภำคกำรศึกษำ 
2/2558  จ ำนวนนักศึกษำ  จ ำนวน
นักศึกษำ 31 คน 

50 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี 

5. กำรศึกษำกำรผสมพันธุ์
ไก่พื้นเมืองและใช้ตู้ฟักไข่
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ผลิตไก่พื้นเมือง 

  141,750 141,750 งบประมำณจำก
ภำยนอก  
มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเพชรบุรี 
(วช.) 

-สำมำรถเพำะ 
เลี้ยงพันธุ์ไก่
พื้นเมืองด้วยตู้
ฟักไข่มำกกว่ำ
กำรฟัก
ธรรมชำติร้อย
ละ  40  

-ทดลองใช้พ่อและแม่พันธุ์ไก่ สำยพันธุ์
เหลืองหำงขำว และประดู่หำงด ำ อำยุ 6-
8 เดือน ดังน้ีพ่อพันธุ์ไก่พื้นเมืองเหลือง
หำงขำว จ ำนวน  4  ตัว พ่อพันธ์ุไก่ประดู่
หำงด ำ จ ำนวน 4 ตัว  แม่พันธุ์ไก่เหลือง
หำงขำว จ ำนวน 12 ตัว และแม่พันธุ์ไก่
ประดู่หำงด ำ จ ำนวน 12 ตัว ใช้อัตรำส่วน
พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อแม่พันธุ์ 3 ตัว เลี้ยงไก่

แบบขังคอกขนำด 2  4 เมตร โดยให้
อำหำรส ำเร็จรูปของบริษัทไก่ไข่ ปล่อยให้
พ่อพันธุ์ผสมพันธุ์ตำมธรรมชำติมี
รำยละเอียดดังน้ี 
-ประสิทธิภำพกำรผลิตไก่พันธุ์เหลือง 
หำงขำว จ ำนวนลูกไก่และอัตรำกำรฟัก
แบบใช้ตู้ฟัก และแบบใช้แม่ไก่ฟักไข่
ธรรมชำติ อยู่ระหว่ำงรอฟัก เปอร์เซ็นต์

อำจำรย์
วนิดำ  
มำกศิริ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ไข่มีเช้ือแบบใช้ตู้ฟัก 99.56 % แบบใช้แม่
ไก่ฟักไข่ธรรมชำติ  85.71%ไข่เช้ือตำย
แบบใช้ตู้ฟัก 3.44 % แบบใช้แม่ไก่ฟักไข่
ธรรมชำติ 14.28 %  
-ประสิทธิภำพกำรผลิตไก่พันธุ์ประดู่หำง
ด ำ จ ำนวนลูกไก่และอัตรำกำรฟัก แบบ
ใช้ตู้ฟักและแบบใช้แม่ไก่ฟักไข่ธรรมชำติ  
อยู่ระหว่ำงรอฟัก เปอร์เซ็นต์ไข่มีเช้ือแบบ
ใช้ตู้ฟัก 100 % แบบใช้แม่ไก่ฟักไข่
ธรรมชำติ  100 %ไข่เช้ือตำยแบบใช้ตู้ฟัก
และแบบใช้แม่ไก่ฟักไข่ธรรมชำติ 0 % 

50 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเพชรบุรี 

6. กำรศึกษำและอนุรักษ์
บัวหลวงรำชินี 

  375,040 357,040 งบประมำณจำก
ภำยนอก  
มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏเพชรบุรี 
(วช.) 

-องค์ประกอบ
ของสำรหอม
ระเหย 1 ชนิด  

- ช่วงเดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพันธ์ 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมพื้นที่แปลงรวบรวม
พันธุ์ท ำกำรถมดินปรับพื้นที่ และจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์ เช่น ดินปลูก ปุ๋ย ฯลฯ 
กิจกรรมที่ 2 เตรียมพื้นที่ จัดซื้อดิน
เหนียวส ำหรับปลูกบัว ปุ๋ยคอก และวงบ่อ  
กิจกรรมที่ 3 ตรวจเอกสำร และเตรียม 
markers 
กิจกรรมที่ 4 ตรวจเอกสำร และเตรียม
อุปกรณ์และสำรเคม ี
-ช่วงเดือนมีนำคม-กรกฎำคม  
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่ส ำรวจ และเก็บรวบ

ผู้ช่วย
ศำสตรำจำร
ย์นันท์นภัส   
สุวรรณสินธุ ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธุ์บัวหลวงรำชินี ในพื้นที่ต่ำง ๆ ของ
จังหวัดเพชรบุรี ทั้งหมด 5 อ ำเภอ ๆ ละ 
1 จุด น ำมำปลูกรวบรวมพันธ์ุไว้ในวงบ่อ
ที่สำขำวิชำเกษตรศำสตร์ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏเพชรบุรี และบันทึกภำพ เก็บข้อมูล
พื้นฐำนของแต่ละแหล่งที่เก็บรวบรวม
พันธุ์ เช่น ใบ ดอก ฝัก และเมล็ด 
กิจกรรมที่ 2 น ำดินปลูกไปวิเครำะห์ และ
ปลูกพันธุ์บัวรำชินี ในวัสดุปลูกที่ต่ำงกัน 3 
ชนิดบันทึกข้อมูลกำรเจริญเติบโต 
กิจกรรมที่ 3 ด ำเนินกำรเก็บตัวอย่ำงใบ
บัวหลวงกลุ่มบัวหลวงปทุมในพื้นที่ต่ำงๆ
ของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งหมด 8อ ำเภอ 
จ ำนวน 16 ตัวอย่ำง และเก็บตัวอย่ำงบัว
หลวงในกลุ่มบัวหลวงสัตตบงกช บัวหลวง
ปุณฑริกและบัวหลวงสัตตบุษย์  จ ำนวน 
3 ตัวอย่ำง 
กิจกรรมที่ 4 เก็บบัวหลวงรำชินีที่วัดเขำ
บันไดอิฐ ต.ไร่ส้ม อ.เมืองจ. เพชรบุรีเพื่อ
ท ำกำรสกัดน้ ำมันหอมระเหยจำกเกสรบัว
รำชินี และกำรสกัดด้วยตัวท ำละลำย 
-ช่วงเดือนสิงหำคม-ตุลำคม 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

กิจกรรมที่ 1 สรุปข้อมูลเผยแพร่ข้อมูล 
กิจกรรมที่ 2 ศึกษำลักษณะกำร
เจริญเติบโตของบัวหลวงรำชินี 
กิจกรรมที่ 3 จ ำแนกกลุ่มหรือสำยพันธุ์ดี
เอ็นเอ 
กิจกรรมที่ 4 สรุปข้อมูลจัดท ำรำยงำน
น ำเสนอ(อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 

  รวม...6...โครงการ 6  1,900,000 1,105,204
.61 

     

51 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
มหำสำรคำม 

1. โครงกำรพัฒนำพันธ์ุโค
เน้ือตักศิลำ 

  500,000 500,000 มูลนิธิชัยพัฒนำ ศึกษำกำร
เจริญเติบโตโค
เน้ือพรำะรำช
ทำน 

ก ำลังด ำเนินกำรประสำนมูลนิธิในกำร
จัดกำรงบประมำณ 

สำขำสัตว
ศำสตร์ 

มูลนิธิชัย
พัฒนำ
ร่วมกับ ม.
รำชภัฏ 

51 มหำวิทยำลัย
รำชภัฏ
มหำสำรคำม 

2. โครงกำรพัฒนำพันธ์ุ
มะละกอเพื่อบริโภคผลสด
ภำยใต้โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

  2,000,000 2,000,000 มรม.ร่วมกับสกว. เป้าหมาย 
เผยแพร่และ
บริกำรวิชำกำร
มะละกอพันธุ์ศรี
รำชภัฏในพื้นที่ 
4 จังหวัด 
(ขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด 
กำฬสินธุ์ 
มหำสำรคำม) 

ได้ด ำเนินกำรบริกำรวิชำกำรกำรผลิต
มะละกอพันธุ์คร่ังเน้ือเหลืองในพื้นที่
เป้ำหมำย 4 จังหวัด(มหำสำรคำม  
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กำฬสินธุ์) จ ำนวน 
เกษตรกรที่เข้ำร่วมอบรมทั้งหมด 2,500
รำย  วิจัยเพื่อสร้ำงสำยพันธุ์มะละกอผล
ดิบจ ำนวน 400 สำยพันธุ์  คัดเลือกสำย
พันธุ์ที่มีควำมเหมำะสมได้จ ำนวน 5 สำย
พันธุ์ เพื่อพัฒนำลูกผสมให้เหมำะสมต่อ
พื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งน้ี ใน 4 

รศ.ดร. รภัส
สำ   
จันทำศรีและ
คณะ/ คณะ
เทคโนโลยี 
กำรเกษตร 
มรม. 

มหำวิทยำลั
ยรำชภัฏ
ร่วมกับ
ส ำนักงำน
กองทุน
สนับสนุน
กำรวิจัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

วัตถุประสงค์ 
1.สร้ำงสำยพันธุ์
มะละกอเพื่อ
บริโภคผลดิบ 
2.สร้ำงเครือข่ำย
ผู้ปลูกมะละกอ
ดิบในภำคอีสำน 

สำยพันธุ์ได้ขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ไว้ที่กรม
วิชำกำรเกษตรเรียบร้อย 

  รวม...2...โครงการ 1 1 2,500,000 2,500,000      

52 จังหวัด
กำญจนบุรี  

1. กำรศึกษำสัณฐำนวิทยำ
ของหม่อนป่ำ 

  - - ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิต์ิ
พระบรมรำชินีน
ำถ (กำญจนบุรี) 

กำรศึกษำ
สัณฐำนวิทยำ
ของหม่อนป่ำที่
น ำมำปลูกใน
ศูนย์ฯ เพื่อใช้
ประกอบกำร
วำงแผนในกำร
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์
พันธุกรรมหม่อน
ป่ำ 

เก็บข้อมูลสัณฐำนวิทยำของหม่อนป่ำที่
น ำมำปลูกในศูนย์ฯ น ำใบหม่อนป่ำมำ
ทดสอบเลี้ยงไหมวัยอ่อนและวัยแก่ เก็บ
ข้อมูลกำรเจริญเติบโตของหนอนไหม 
เพื่อหำข้อสรุปว่ำหม่อนป่ำสำมำรถ
น ำมำใช้เลี้ยงหนอนไหมได้ทุกระยะกำร
เจริญเติบโต 

กอง
กำรเกษตร
และสหกรณ์ 
ส ำนักงำน
ทหำรพัฒนำ 
หน่วย
บัญชำกำร
ทหำรพัฒนำ 

งบประมำณ
หน่วยงำนต้น
สังกัด  
(งบ function) 

  รวม...1...โครงกำร 1        งบฯfunction 

  รวม...1...โครงการ 1         
53 ศูนย์ศึกษำกำร

พัฒนำห้วยฮ่อง
1. กำรศึกษำลักษณะกำร
เจริญเติบโตและกำรใช้

  80,000 80,000 กรมชลประทำน - ศึกษำลักษณะ
ประจ ำพันธุ์ของ

 กลุ่มงำน
ศึกษำและ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

ประโยชน์ของพืชพรรณใน
กลุ่มผักพื้นเมือง ผัก
พื้นบ้ำน พืชสมุนไพร 

พืชพรรณ โดย
ศึกษำลักษณะ
ทำงสัณฐำน
วิทยำของพืช
พรรณที่ปลูก
รวบรวมไว้ใน
แปลงปลูกรักษำ 
- ศึกษำกำรใช้
ประโยชน์ใน
ด้ำนต่ำง ๆ ของ
พืชพรรณ 

พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต 
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.1 กลุ่มพืชผักพื้นเมือง
และผักพื้นบ้ำน 
 
1.1.1 ศึกษำลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำของผักหวำน 
บ้ำน 

 
 
 
 

      
 
 
ผักหวำนบ้ำนมีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ 
Sauropus androgynus (L.) Merr. มี
ช่ือเรียกได้หลำยอย่ำงเช่นผักหวำนใต้ใบ 
มะยมป่ำ ก้ำนตง ใต้ใบใหญ่ จ๊ำผักหวำน 
ผักหลน มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนำด
กลำง สูงประมำณ 2-3 เมตร ล าต้นกลม
หรือค่อนข้ำงเป็นเหลี่ยมใบเด่ียวเรียงสลับ
รูปคล้ำยขนมเปียกปูนดอกเป็นดอกเด่ียว
เมล็ดเป็นรูปคร่ึงวงกลมออกดอกตลอดปี 

 
 
 

กลุ่มงำน
ศึกษำและ

พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต 
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.1.2 ศึกษำลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำของถั่วแปบ 

      ถั่วแปบมีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ  Lablab 
purpureus (L.) Sweet. มีช่ือเรียกได้
หลำยอย่ำงเช่น ถั่วแปบขำว, ถั่วหนัง, 
หมำกแปบ, มะแปบ, ถั่วแปะยี ถั่วแปบมี
ลักษณะเป็นไม้ล้มลุกเลี้อยพัน จะใช้ส่วน
ของล ำต้น ล ำต้นหรือเถำยำวได้ถึง 4-6 
เมตร โดยเถำมีลักษณะกลมสีเขียวและมี
ขนสีขำวขึ้นอยู่ประปรำยไม่อวบน้ ำใบเป็น
ใบประกอบแบบขนนก ดอก ออกเป็นช่อ
กระจะตำมซอกระหว่ำงก้ำนใบกับกิ่งผล
หรือฝักมีลักษณะเป็นฝักแบนยำวและโค้ง
งอ 

กลุ่มงำน
ศึกษำและ

พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต 
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 

 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.1.3 ศึกษำลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำของถั่วพู 

      ถั่วพูมีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ 
Psophocarpus tetragonolobus (L.) 
DC. มีช่ือเรียกได้หลำยอย่ำงเช่น ถั่วพู
ใหญ่ ถั่วพูตะขำบ ถั่วพูจีน เป็นต้น 
ลักษณะของถั่วพูจัดเป็นไม้เถำเลื้อย ล ำ
ต้นเลื้อยพัน มีล ำต้นสีเขียวและเขียวปน
ม่วง รำกเป็นรำกที่สะสมอำหำรอยู่ใต้ดิน
มีปมซึ่งเป็นที่อยู่ของเช้ือไรโซเบียม
จ ำนวนมำก ใบเรียงสลับ เป็นใบประกอบ
แบบขนนกดอกออกดอกเป็นช่อตำมซอก
ใบเป็นแบบช่อกระจะฝักเป็นรูปขอบ

กลุ่มงำน
ศึกษำและ

พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต 
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ขนำนถึงรูปแถบลักษณะของเมล็ดเป็นรูป
กึ่งทรงกลม 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.1.4 ศึกษำลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำของน้ ำเต้ำ 

      น้ ำเต้ำมีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ  Lagenaria 
siceraria (Molina) Standl. มีช่ือเรียก
ได้หลำยอย่ำงเช่น  มะน้ ำเต้ำ, หมำกน้ ำ, 
น้ ำโต่น เป็นต้นลักษณะของต้นน้ ำเต้ำ
จัดเป็นไม้เถำเลื้อยล้มลุก เลื้อยตำมพื้นดิน
หรือไต่พันกับต้นไม้อ่ืน ล ำต้นแข็งแรง มี
มือส ำหรับใช้ยึดเกำะต้นไม้อ่ืน ๆ ตำมเถำ
มีขนยำวสีขำว ล ำต้นกลมหรือค่อนข้ำง
เป็นเหลี่ยมผลมีลักษณะกลมเกลี้ยง  โดย
ปกติผลจะมีลักษณะกลมโต มีขนำด
ประมำณ 15-20 เซนติเมตร 

กลุ่มงำน
ศึกษำและ

พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต 
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 

 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.1.5 ศึกษำลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำของบวบงู 

      บวบงูมีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ 
Trichosanthes anguina (Linn.)มีช่ือ
เรียกได้หลำยอย่ำงเช่น บักงูเง่ียว บวบงู
เป็นไม้เถำล ำต้นเล็ก มีกิ่งก้ำนสำขำมำก มี
ขนที่สั้นแต่นุ่มปกคลุม มือเกำะแยกเป็น 
2-3 แขนง ใบเป็นใบเด่ียว เรียงสลับกัน 
รูปไข่กว้ำงรูปไต หรือรูป 5 เหลี่ยมดอกมี
ทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมีย อยู่คนละ
ต้นผล ทรงกระบอกยำว แหลมยำวถึง 1
เมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3-4 ซม.

กลุ่มงำน
ศึกษำและ

พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต 
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ลักษณะคล้ำยงู เมื่อแก่จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม 
เมลด็ รูปไข่แบน 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.1.6 ศึกษำลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำของบวบ
เหลี่ยม 

      บวบเหลี่ยม มีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ  Luffa 
acutangula (L.) Roxb. มีช่ือเรียกได้
หลำยอย่ำงเช่น  มะนอย, หมักนอย, บวบ
หวำน , มะนอยงู, มะนอยข้อง,มะนอย
เหลี่ยม, บวบเหลี่ยมเป็นพรรณไม้ล้มลุก 
ชอบเลื้อยพำดพันไปตำมต้นไม้อ่ืนหรือ
ทอดเลื้อยไปตำมพื้นดิน ยอดอ่อนนุ่มใบ
เป็นใบเด่ียว ออกเรียงสลับ ลักษณะของ
ใบทั่วไปคล้ำยกับใบบวบกลมหรือบวบ
หอม แต่ใบน้ันจะมีรอยเว้ำเข้ำต้ืนกว่ำ
มำกดอกเป็นแบบแยกเพศอยู่บนต้น
เดียวกัน ดอกจะบำนในช่วงเย็น ผลเป็น
รูปทรงกระบอก โดยผลจะมีควำมยำว
ประมำณ 20 เซนติเมตร ปลำยผลโต 
โคนผลเรียวเล็ก เปลือกของผลหนำ พอ
แก่จะเป็นเส้นใบเหนียว เน้ือในผลมีรสขม 

กลุ่มงำน
ศึกษำและ

พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต 
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 

 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.1.7 กำรศึกษำกำรใช้
ประโยชน์ผักเชียงดำ 

      ผักเชียงดำ (Gymnema inodorum 
Decne.) หรือ ผักจินดำ เป็นไม้เถำเลื้อย 
ใบเป็นใบเด่ียวสีเขียวเข้ม รูปกลมรี ผล
เป็นผลเด่ียว รูปกลมยำว ส่วนของต้นพืช
ที่น ำมำบรีโภคคือ ใบอ่อนและยอดอ่อน 

กลุ่มงำน
ศึกษำและ

พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

สำมำรถแปรรูปเป็นชำส ำหรับชงด่ืมจำก
กำรศึกษำทำงพฤกษเคมีของรำกและใบ
ผักเชียงดำ พบ Gymnemic acid ที่มี
โครงสร้ำงโมเลกุลคล้ำยคลึงกับโมเลกุล
ของน้ ำตำลกลูโคส เมื่อได้รับเข้ำสู่ร่ำงกำย 
ล ำไส้จะดูดซึม Gymnemic acid เข้ำสู่
ร่ำงกำย  ได้ดีกว่ำน้ ำตำลมีผลให้กำรดูด
ซึมน้ ำตำลลดลง 

ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2 กลุ่มพืชสมุนไพรพื้น
ถิ่นและพื้นบ้ำน 
 
1.2.1 ศึกษำลักษณะทำง
สัณฐำนวิทยำพื้นฐำน และ
กำรใช้ประโยชน์ของพืช
สมุนไพรที่ปลูกรวบรวม 
 
1.2.1.1 นำงแย้ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
นำงแย้ม (Clerodendrum fragrans 
Vent) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ VERBENACEAE 
มีช่ืออ่ืน คือ กะอุมเปอ ปิ้งชะมด ปิ้ง
สมุทร ส้วนใหญ่ เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ ไม้พุ่ม
ล ำต้นต้ังตรง สูงประมำณ 2 เมตร กำรใช้
ประโยชน์ของนำงแย้ม ใบแก้โรคผิวหนัง 
ผื่นคัน และรำกสำมำรถขับระดู ขับ

กลุ่มงำน
ศึกษำและ

พัฒนำ
เกษตรกรรม
แบบประณีต 
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ปัสสำวะ แก้หลอดลมอักเสบ ล ำไส้
อักเสบ ฯลฯ 

 
 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2.1.2 ขำงปำกปุด       ขำงปำกปุด (Sauropus sp.) เป็นพืชอยู่
ในวงศ์ EUPHORBIACEAE มีช่ืออ่ืน คือ 
ขำงปำกเปื่อย เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ ไม้พุ่มล ำ
ต้นสูงประมำณ 1-2 เมตรและกำรใช้
ประโยชน์ของขำงปำกปุดรำกน ำมำอม
หรือเคี้ยวรักษำอำกำรเหงือกบวม โรค
ร ำมะนำด แผลในช่องปำก 

  

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2.1.3 สมี       สมี (Sesbania sesban (L.) Merr.) เป็น
พืชอยู่ในวงศ์ PAPILIONACEAE มีช่ืออ่ืน 
คือ   สะเปำลม(คนเมือง) เป็นพืชใบเลี้ยง
คู่ ไม้พุ่มและกำรใช้ประโยชน์ของสมี โดย
ใบใช้เป็นยำแก้ไข้ แก้อำกำรปวดหัวตัว
ร้อน ลดควำมเย็นในร่ำงกำย ใช้เป็นยำ
กระทุ้งพิษ 

  

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2.1.4 ช้ำแป้น       ช้ำแป้น (Callicarpa arborea Roxb.) 
เป็นพืชอยู่ในวงศ์ LAMIACEAE มีช่ืออ่ืน 
คือ ฝ้ำพ่ำ ไม้ผ้ำ เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ ไม้ต้น
สูง 4-12 เมตรและกำรใช้ประโยชน์ของ
ช้ำแป้น ทั้งต้นช่วยลดกำรอักเสบจำกแผล
ที่เกิดจำกไฟไหม ใบใช้รักษำอกำรฟกช้ ำ 
ปวดฟันปวดหัว แผลเปื่อยแผลไฟไหม้ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ห้ำมเลือด รำกใช้รักษำอำกำรท้องร่วง 
โรคบิด ขับระดูขำว 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2.1.5 พญำไร้ใบ       พญำไร้ใบ (Sarcostemma acidum 
Voigt) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ 
ASCLEPIADACEAE ไม้ยืนต้นขนำดเล็ก
สูง 2 เมตรและกำรใช้ประโยชน์ของ
พญำไร้ใบ ทั้งต้นใช้เป็นยำขม ยำเย็น 
และยำขับน้ ำเหลืองเสีย ล ำต้นแห้ง ใช้ท ำ
เป็นยำท ำให้อำเจียน รำกมีรสหวำนมัน
เล็กน้อย ใช้กินเป็นยำบ ำรุงก ำลัง เป็นยำ
บ ำรุงหัวใจ ช่วยบ ำรุงปอด บ ำรุงตับ 

  

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2.1.6 ตองแตก       ตองแตก (Baliospermum 
solanifolium (Burm.) Suresh) เป็นพืช
อยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE ไม้พุ่มสูง
ได้ถึง 5 เมตรและกำรใช้ประโยชน์ของ
ตองแตก รำกเป็นยำถ่ำย ถ่ำยไม่ร้ำยแรง
นัก ถ่ำยลมเป็นพิษ ถ่ำยพิษพรรดึก ถ่ำย
เสมหะเป็นยำ ถ่ำยแก้น้ ำดีซ่ำน ใบและ
เมล็ดเป็นยำถ่ำย ยำถ่ำยพยำธิ แก้ฟก
บวม เมล็ดเป็นยำถ่ำยแรงมำก (ไม่นิยม
ใช้) 

  

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง

1.2.1.7 ฮ่อสะพำยควำย       ฮ่อสะพำยควำย (Sphenodesme 
pentandra Jack) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

RHAMNACEAE เป็นไม้เถำพันกับต้นไม้
ใหญ่และกำรใช้ประโยชน์ของฮ่อสะพำย
ควำยต้นตำกแห้งฝำนเป็นแว่นผสมกับ
เปลือกล ำต้นนำงพญำ เสือโคร่ง ล ำต้นม้ำ
กระทืบโรง จะค่ำน ตำนเหลือง มะตัน 
ขอ ข้ำวหลำมดง หัวยำข้ำวเย็น แก่นฝำง 
ไม้มะดูกและ โด่ไม่รู้ล้ม ต้มน้ ำด่ืมเป็นยำ
บ ำรุงก ำลัง แก้อำกำรปวดเมื่อย 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2.1.8 รำงแดง       รำงแดง (Ventilago denticulate 
Willd.) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ 
VERBENACEAE มีช่ืออ่ืน คือ เถำรำงแดง 
เถำวัลย์เหล็ก ก้องแกบเครือ(คนเมือง) 
เป็นไม้เถำเน้ือแข็งกำรใช้ประโยชน์ของ
รำงแดงใบน ำมำลนไฟแล้วน ำไปต้มกับน้ ำ
ด่ืมแทนใบชำ จะช่วยท ำให้ชุ่มคอ เถำช่วย
แก้ร้อนในกระหำยน้ ำ รำกมีสรรพคุณเป็น
ยำขับเสมหะ 

  

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2.1.9 ว่ำนกีบแรด       ว่ำนกีบแรด (Angiopteris evecta 
(G.Forst) Hoffm.) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ 
MARATTIACEAE มีช่ืออ่ืน คือ กีบม้ำลม 
เฟิร์นกีบแรด ต้นเป็นพรรณไม้ขนำดเล็ก
ลงหัว ล ำต้นสูง 0.5-1 เมตรกำรใช้
ประโยชน์ของว่ำนกีบแรดหัวใช้เป็นยำลด
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

ควำมดัน ด้วยกำรใช้หัวน ำมำห่ันตำกแห้ง 
ต้มกับน้ ำกิน แก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข้พิษ ไข้
กำฬแก้ก ำเดำ แก้ตำเจ็บ แก้อำกำรปวด
ศีรษะใบสดทั้งอ่อนและแก่ ใช้ต้มกับน้ ำ
กินเป็นยำแก้ไอ  ใบอ่อนน ำมำทุบ แล้ว
น ำไปต้ม ใช้ประคบหัวเข่ำ เป็นยำแก้
อำกำรปวด  รำกว่ำนกีบแรดมีรสจืดเย็น
ฝำด มีสรรพคุณเป็นยำห้ำมเลือด 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2.1.10 ว่ำนน้ ำ       ว่ำนน้ ำ (Acorus calamus L.) เป็นพืช
อยู่ในวงศ์ ARACEAE มีช่ืออ่ืน คือ ฮำง
คำวน้ ำ ฮำงคำวบ้ำน(ภำคเหนือ)กำรใช้
ประโยชน์ของว่ำนน้ ำ รำกรับประทำน
มำก ท ำให้อำเจียน แต่มีกลิ่นหอมเป็นยำ
แก้ปวดท้อง ธำตุเสีย บ ำรุงธำตุ แก้จุก 
ขับลมในล ำไส ้

  

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2.1.11 กระทงลำย       กระทงลำย (Celastrus paniculatus 
Willd.) เป็นพืชอยู่ในวงศ์ 
CELASTRACEAE มีช่ืออ่ืน คือ มะแตก 
มะแตกเครือ ต้นเป็นไม้พุ่มเลื้อย สูง2-10 
เมตรกำรใช้ประโยชน์ของกระทงลำย ใช้
เป็นยำแก้วัณโรค แก้ไข้มำลำเรีย ใบใช้
เป็นยำแก้โรคบิด กระตุ้นประสำท ผล
ช่วยบ ำรุงโลหิต แก้ลมจุกเสียด ถอนพิษงู 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

เมล็ดน ำมำต ำให้ละเอียดใช้พอก หรือกิน 
เป็นยำแก้โรคอัมพำต และโรคปวดเมื่อย
ตำมกล้ำมเน้ือ และเป็นยำแก้ไข้ น้ ำมัน
จำกเมล็ดสำมำรถน ำมำใช้เป็นยำแก้โรค
เหน็บชำ ขับเหง่ือ 

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน
เน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ  

1.2.2 รวบรวมภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นจำกปรำชญ์
ท้องถิ่น 

      กำรรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น ใน
ด้ำนกำรปลูกเลี้ยงและกำรใช้ประโยชน์
พืชสมุนไพรในทำงสำธำรณสุข จำก
ปรำชญ์ท้องถิ่นในพื้นที่รอบบริเวณศูนย์
บำงท่ำน ที่ได้ให้ควำมรู้ในกำรใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรได้แก่ ก้ำงปลำแดง, 
ขลู่, ขำงปำกปุด, เปล้ำตองแตก,  พังคี,  
พญำไร้ใบ, มะขำมเครือ, รำงแดง,  
เล็บครุฑใบใหญ่, ว่ำนน้ ำ, สมี/สะเปำลม,  
ส้มช่ืน, ฮ่อสะพำยควำย, กรวยป่ำ, 
กระทืบยอด, โด่ไม่รู้ล้ม, เถำเอ็นอ่อน, 
เนระพูสีไทย,  เปลำ้ใหญ่, ว่ำนมหำกำฬ, 
โลดทะนง, หนอนตำยหยำก, หญ้ำ
หมอน้อย, หญ้ำลูกใต้ใบ, หญ้ำพันงูแดง, 
หมีเหม็น 

  

53 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำห้วยฮ่อง
ไคร้อัน

1.3 กำรอนุรักษ์และกำร
ใช้ประโยชน์พะยอม 

     1. อนุรักษ์
พันธุกรรม
พะยอมจำก

พะยอม (Shorea roxburgii G.Don) 
เป็นไม้ต้นที่มักพบในป่ำเบญจพรรณและ
ป่ำดงดิบที่มีดินเป็นดินทรำยเจริญเติบโต

กลุ่มงำน
ศึกษำและ

พัฒนำ
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พระรำชด ำริ  

แหล่งอำศัย สุ
เทพ-ปุยตำม
แนวพระรำช
ประสงค์ 
2. เพื่อศึกษำ
เก่ียวกับกำร
กระจำยพันธุ์
ตำมธรรมชำติ
ของพะยอมใน
พื้นที่ปลูกรักษำ 
3. กำรศึกษำใน
ด้ำนกำรใช้
ประโยชน์และ
ลดกำรเข้ำไป
เก็บเก่ียวผลผลิต
จำกต้นพะยอม
ในป่ำ 

ในแหล่งอำศัยตำมธรรมชำติในรัศมีไม่
เกิน 50 กิโลเมตรจำกศูนย์ฯ จำกกำร
ส ำรวจแหล่งพันธุกรรมของพะยอมในป่ำ
ในเขตดอยสุเทพ  และได้น ำเมล็ดของ
พะยอมจำกแหล่งดังกล่ำวมำเพำะและได้
ปลูกเลี้ยงต้นกล้ำพะยอมไว้ในพื้นที่
รวบรวมพันธ์ุไม้ดอกหอมพร้อมทั้งติดตำม
กำรอยู่รอดและกำรเจริญเติบโตของต้น
พะยอมเหล่ำนั้นอย่ำงต่อเน่ือง จนต้น
พะยอมเจริญเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มี
ควำมสูง (สูงสุด)32 เมตรโดยประมำณ 
ปัจจุบันต้นพะยอมเหล่ำนี้บำงต้น
เจริญเติบโตจนถึงระยะเจริญพันธ์ุและเร่ิม
ออกดอกและติดเมล็ด จำกกำรศึกษำกำร
เจริญเติบโตและอัตรำกำรรอดตำยของ
ต้นพะยอมที่ปลูกจำกต้นกล้ำในแปลง
ปลูกรวบรวมพันธ์ุจ ำนวน 40 ต้น ในปีน้ี
พบว่ำต้นพะยอมมีอัตรำกำรรอดตำย 
100% 

เกษตรกรรม
แบบประณีต 
ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ

ห้วยฮ่องไคร้
ฯ 

 
 

รวม...1...โครงการ 
(3 โครงการย่อย) 

3  80,000 80,000      

54 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำพิกุลทอง

1. กิจกรรมอนุรักษ์และ
กำรใช้ประโยชน์ 

  32,000 32,000 กปร. เพื่อพัฒนำและ
ขยำยพันธุ์พืช 

ศึกษำกำรขยำยพันธุ์พืชด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ 
เช่น ปักช ำ ตอนกิ่ง และขยำยพันธุ์ด้วย

ศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตาม 
แผนแม่บท/ 
วัตถุประสงค์ 
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หมายเหตุ 
มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง 

อันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 

เมล็ด พิกุลทองฯ 

  รวม...1...โครงการ 1  32,000 32,000      

55 ศูนย์ศึกษำกำร
พัฒนำภูพำน
อันเน่ืองมำจำก
พระรำชด ำริ 

1. ศึกษำและขยำยพันธุ์ 
และดูแลผักหวำนป่ำ เพื่อ
เป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชน 

  54,000 50,000 กปร. - เพื่อศึกษำ
รูปแบบหรือ
วิธีกำรในกำร
ปลูกขยำยพันธุ์
ผักหวำนป่ำ 9 
รูปแบบ 
- เพื่อศึกษำ
รูปแบบที่ดีที่สุด 
และเหมำะที่จะ
เผยแพร่ให้กับ
เกษตรกรผู้สนใจ 

โครงกำรต่อเน่ือง 
- ได้จัดท ำกำรทดลองปลูกผักหวำนป่ำ 9 
รูปแบบ จ ำนวน 400 ต้น (24 พ.ค.2557) 
ปัจจุบันเดือนกันยำยน 2558 ผักหวำนป่ำ
รอดตำย จ ำนวน 300 ต้น ผักหวำนป่ำที่
ปลูก มีกำรเจริญเติบโตค่อนข้ำงช้ำ 
เน่ืองจำกสำเหตุ รำกเน่ำ โดยส่วนใหญ่ 

นำยนภดล 
แก้วค ำไสย์ 
หัวหน้ำงำน
ศึกษำและ
พัฒนำป่ำไม้ 
ศูนย์ฯ ภูพำน
ฯ 

 

  รวม...1...โครงการ 1  54,000 50,000      

 
สรุปงานในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
จ ำนวนหน่วยงำนท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช รวมท้ังส้ิน 55 หน่วยงำนและมีจ ำนวนโครงกำรท้ังส้ิน 444 โครงกำร มี

กำรด ำเนินงำน 403 โครงกำร ไม่มีกำรรำยงำนผล 41 โครงกำร 
 

 


