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สาส์นจากอธิการบดี 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีพื้นที่  5,727 ไรํ ปัจจุบันพื้นที่สํวนใหญํยังมีสภาพเป็นปุาเต็งรังและปุา 

เบญจพรรณซึ่งเป็นพืน้ที่ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎การอยูํรํวมกับ

ธรรมชาติอยํางสมดุล โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจะศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแบบอยํางของการสนองโครงการ

พระราชดําริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี ที่ได๎เริ่มดําเนินการตั้งแตํปี พ.ศ. 2550 เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการนี้ได๎ดําเนินการไปแล๎วในชํวงแผนแมํบทระยะห๎าปีที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

จํานวน 56 โครงการ เชํน การศึกษาความหลากหลายของชีวภาพของพรรณไม๎ การศึกษาคุณภาพดิน

คุณภาพน้ําเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ และการจัดทําฐานข๎อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรพันธุกรรมพืช

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต๎น มหาวิทยาลัยพะเยามีเปูาหมายในการสร๎างฐานความรู๎เพื่อนําไปสูํ

ศูนย์การเรียนรู๎เส๎นทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรํวมกับชุมชนและเป็นแบบอยํางแกํชุมชนอื่นๆตํอไป 

 สําหรับการสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาตามแผน

แมบํทระยะหา๎ปีที่ 5 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) นั้น มหาวิทยาลัยได๎จัดสรรงบประมาณการ

วิจัยภายใต๎โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตั้งแตํปีงบประมาณพ.ศ. 2555 และได๎ดําเนินการตํอเนื่องมา

จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 4,984,300บาท (สี่ล๎านเก๎าแสนแปดหมื่นสี่พันสาม

ร๎อยบาทถ๎วน) ประกอบด๎วยโครงการวิจัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 4 แผนงานวิจัย  30  

โครงการยํอย และโครงการวิจัยที่รํวมศึกษาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก รํวมกับ

ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และการไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย จํานวน 1 แผนงานวิจัย 

8 โครงการยํอย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได๎ดําเนินการตามภารกิจของคณะและหนํวยงานตํางๆ ใน

การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข๎องกับ

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรม 

ซึ่งใช๎งบประมาณตามปกติของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยารู๎สึกปลื้มปิติเป็นล๎นพ๎นที่ได๎มีโอกาสรํวมสนองพระราชดําริในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชืโดยใช๎พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมีเปูาหมายวําจะสามารถศึกษาและพัฒนา

ให๎เป็นแบบอยํางในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืให๎กับชุมชนและท๎องถิ่นตํอไป 

                               
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

โดยพระราชานุญาต 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ประกาศ ที่ อพ.สธ. ๔๔ / ๒๕๕๕ 

 

เรื่อง แตงํตัง้คณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เพื่อให๎การดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ใน

พืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ประสบความสําเร็จเป็นผลประโยชน์แท๎ จงึแตํงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังตอํไปนี้ 

 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝุายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 

๔. รองอธิการบดีฝุายวางแผนและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 

๕. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รองประธานกรรมการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

๖. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 

๗. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 

๘. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    กรรมการ 

๙. คณบดีคณะศลิปศาสตร์     กรรมการ 

๑๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์      กรรมการ 

๑๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 

๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

๑๓. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์     กรรมการ 

๑๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
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๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 

๑๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 

๑๗. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

๑๙. ผูอ๎ํานวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อม   กรรมการ 

๒๐. ผูอ๎ํานวยการวิทยาลัยการศึกษาตํอเนื่อง   กรรมการ 

๒๑. ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล     กรรมการ 

๒๒. ผูอ๎ํานวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 

๒๓. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร     กรรมการและผูชํ๎วยเลขานุการ 

 

หนา๎ที่และอํานาจของคณะกรรมการดําเนินงาน 

- ดําเนนิโครงการฯ ตามแนวทางการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริฯ ในระยะ ๕ ปีที่ห๎า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๔๔๙) 

- จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอยํางนอ๎ยปีละ ๒ ครั้ง 

- รํางและดําเนินงานตามแผนแมบํท 

- รํางและดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี 

- สนับสนุนกิจกรรมตําง ๆ ในพืน้ที่โครงการฯ 

- จัดทํารายงานแสดงความก๎าวหน๎าของการดําเนินงานทุก ๆ ๔ เดือน และจัดทํารายงานประจําปี 

- แตงํตัง้คณะทํางานหรืออนุกรรมการเฉพาะกิจ 

 

ทั้งนีต้ั้งแตวํันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

 

 

(นายแก๎วขวัญ  วัชโรทัย) 

  เลขาธิการพระราชวัง 

ผูอ๎ํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ ๗๙๖/๒๕๕๗ 

เรื่อง แตงํตัง้คณะทํางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

……………………………. 

อนุสนธิคําสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๔๗๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

เรื่อง แตํงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา แตํเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง

คณะทํางานโครงการดังกลําว นั้น 

เพื่อให๎การดําเนินงานโครงการดังกลําว เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๓  แหํงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ.๒๕๕๓  จึงให๎ยกเลิกคําสั่งแตํงตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๔๗๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๙ 

สิงหาคม ๒๕๕๕ และแตํงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา ขึน้ใหมํ ดังนี ้
 

ที่ปรึกษา 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ  

๓. ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร.ไมตรี  สุทธจติต์ 

๔. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

๕. ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์ 
 

คณะทํางานกลั่นกรองข้อเสนอการวิจัย โครงการ อพ.สธ.มพ. 

๑. ผูชํ๎วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร ประธานคณะทํางาน 

๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจติต์ คณะทํางาน 

๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ คณะทํางาน 

๔. ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์   คณะทํางาน 

๕. นายชํานาญ  แสงแก๎ว   คณะทํางาน 

๖. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   คณะทํางานและเลขานุการ 

๗. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร  ผูชํ๎วยเลขานุการ 

http://www.up.ac.th/symbol.php
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มีหน๎าที่ 
พจิารณากลั่นกรองโครงการท่ีดําเนินการภายใต๎โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามแผน

แมบํทระยะ ๕ ปีท่ีหา๎ ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของโครงการ และมผีลการดําเนนิงานท่ีเป็นรูปธรรม 
 

คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ 

๑. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   ประธานคณะกรรมการ 

๒. นายชํานาญ  แสงแก๎ว   รองประธานคณะกรรมการ 

๓. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ   คณะกรรมการ 

๔. ดร.เนติ  เงนิแพทย์    คณะกรรมการ 

๕. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   คณะกรรมการ 

๖. ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมนิทร์   คณะกรรมการ 

๗. ดร.วาสนา  พิทักษ์พล   คณะกรรมการ 

๘. ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล   คณะกรรมการ 

๙. อาจารย์ สิรวิัฒน์  บุญชัยศรี  คณะกรรมการ 

๑๐. ดร.นครินทร์  ชัยแก๎ว   คณะกรรมการ 

๑๑. ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย   คณะกรรมการ 

๑๒. นายนคเรศ  ชัยแก๎ว    คณะกรรมการ 

๑๓. นายปณิธาน  ประมูล   คณะกรรมการ 

๑๔. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร  คณะกรรมการและเลขานุการ 

๑๕. นางสาวอรพรรณ  พรหมธนพันธ์  คณะกรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

มีหน๎าที่ 

๑. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี และดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุ

วัตถุประสงค์ 

๒. รายงานผลการดําเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริฯ ตํอคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯมหาวิทยาลัยพะเยา อยํางนอ๎ยปีละ ๒ ครั้ง 

๓. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมาย 
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คณะทํางานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

๑. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   ประธานกรรมการ 

๒. ผูชํ๎วยศาสตรจารย์ ดร.ภพเก๎า  พุทธรักษ์ กรรมการ 

๓. ผูชํ๎วยศาสตรจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศริิ  กรรมการ 

๔. ผูชํ๎วยศาสตรจารย์ ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค  กรรมการ 

๕. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ    กรรมการ 

๖. ดร.กัลยา  จําปาทอง   กรรมการ 

๗. ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมนิทร์   กรรมการ 

๘. ดร.ธิดา  ไชยวังศรี    กรรมการ 

๙. ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย   กรรมการ 

๑๐. ดร.เนติ เงินแพทย์    กรรมการ 

๑๑. ดร.บุญรํวม  คิดค๎า    กรรมการ 

๑๒. ดร.รวิสรา  รื่นไวย์    กรรมการ 

๑๓. ดร.วาสนา  พิทักษ์พล   กรรมการ 

๑๔. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   กรรมการ 

๑๕. ดร.ศริิลักษณ์  สันพา   กรรมการ 

๑๖. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์   กรรมการ 

๑๗. ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล   กรรมการ 

๑๘. ดร.สุภาพร  ภัสสร    กรรมการ 

๑๙. ดร.โสมนัส  สมประเสร็ฐ   กรรมการ 

๒๐. นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์   กรรมการ 

๒๑. นางสาวบุหรัน  พันธ์สวรรค์   กรรมการ 

๒๒. นางสาวพิมพ์ศิริ  สุวรรณพัฒน์  กรรมการ 

๒๓. ดร.สาวสกุลคุณ  มากคุณ   กรรมการ 

๒๔. นางสาวสุวลี  ฟองอนิทร์   กรรมการ 

๒๕. นางสาวศิริลักษณศ์  พิมมะสาร  คณะกรรมการและเลขานุการ 

๒๖.นางสาวอรพรรณ  พรหมธนพันธ์  คณะกรรมการและ

ผูชํ๎วยเลขานุการ 

มีหน๎าที่  

๑. ดําเนนิงานภายใต๎โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ให๎เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
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๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย หรอืคณะกรรมการดําเนนิโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา  มอบหมาย 

ทั้งนี ้ให๎มีผลตั้งแตํวันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต๎นไป 

  

สั่ง ณ วันที่ ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๗ 

                               
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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คณะทํางานจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผูชํ๎วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝุายวิจัยและประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝุายวิชาการ ที่ปรึกษา 

ดร. สันธิวัฒน ์ พิทักษ์พล หัวหนา๎คณะทํางาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทิตย์วรรณ คณะทํางาน (ผูท๎รงคุณวุฒิ)  

ผูชํ๎วยศาสตราจารย์  ดร.ภพเก๎า  พุทธรักษ ์ คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ผูชํ๎วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศพ์ัฒนศริิ    คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ผูชํ๎วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.กัลยา  จําปาทอง คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.ธิดา  ไชยวังศรี คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.เนติ  เงินแพทย์ คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.บุญรํวม  คิดค๎า คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์ คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.วาสนา  พิทักษ์พล คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.ศริิลักษณ์  สันพา คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์ คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.สิทธิศักดิ ์ ปิ่นมงคลกุล คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.สุภาพร ภัสสร คณะทํางาน (นักวิจัย) 

ดร.โสมนัส สมประเสริฐ    คณะทํางาน (นักวิจัย) 

นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์ คณะทํางาน (นักวิจัย) 

นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์ คณะทํางาน (นักวิจัย) 

นางสาวพิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์  คณะทํางาน (นักวิจัย) 

นางสาวสกุลคุณ  มากคุณ คณะทํางาน (นักวิจัย) 

นางสาวสุวลี  ฟองอินทร์ คณะทํางาน (นักวิจัย) 

นายชํานาญ  แสงแก๎ว   

 

ผูอ๎ํานวยการกองบริหารงานวิจัย 

และประกันคุณภาพการศกึษา 

นางสาวศิริลักษณ์ พิมมะสาร 

นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์ 

เจ๎าหน๎าที่ประสานงานโครงการ 

เจ๎าหน๎าที่ประสานงานโครงการ 
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สรุปผลการดําเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปี 2556 

(ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556) 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กลําวคือ มีความหลากหลาย  

ทางพันธุกรรม ความหลากลายในชนดิพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์ ซึ่งพรรณพืชที่ศึกษาพบ

ไมํต่ํากวํา 12,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา 3,000 กวําชนิด เฟิร์น 633 ชนิด และกล๎วยไม๎มากวํา 1,000 

ชนิด พบเฉพาะในประเทศไทยเทํานั้น  

จากข๎อมูลของกรมอุทยานแหํงชาติ สัตว์ปุา และพันธุ์พืช พบวํา พื้นที่ปุาไม๎ลดลงอยํางตํอเนื่อง

เป็นลําดับ จาก 171.02 ล๎านไรํ หรอืร๎อยละ 53.3 ของพืน้ที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ 97.88 ล๎านไรํ 

หรอื ร๎อยละ 30.5 ของพืน้ที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2525 ลดลงเหลือ 81 ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 25.3 ของพื้นที่

ประเทศ ในปี 2541 สํวนพื้นที่ปุาชายเลนลดลงจาก 2.3 ล๎านไรํ ในปี พ.ศ. 2504 เหลือเพียง 1.1 ล๎านไรํ 

 ในปี พ.ศ. 2534 สภาพพื้นที่ปุาไม๎ลดลงรวดเร็ว สํงผลทําให๎พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไมํได๎ศึกษา

และบางชนิดที่ยังไมํสํารวจพบสูญพันธุ์ไป พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ทรงมีสายพระเนตรกว๎าง  

และยาวไกล ทรงเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยทรงเริ่มดําเนินงานพัฒนาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2503 เป็นต๎นมา โดยมี

พระราชดําริให๎ดําเนินการสํารวจรวบรวมปลูกดูแลรักษาพรรณพืชตํางๆ ที่หายากและกําลังจะหมดไป 

ตํอมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีได๎ทรงสานพระราชปณิธานตํอ

โดยได๎มกีารจัดตัง้โครงการและดําเนนิการตัง้แตํปี พ.ศ. 2535 เป็นต๎นมา การดําเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในระยะที่ผํานมาถึงปัจจุบันมีหนํวยงานตํางๆ รํวมสนอง 

พระราชดําริเพิ่มมากขึ้น โดยระยะแรกพื้นที่เปูาหมายของโครงการ คือ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ กองทัพเรือ เชํน หมูํเกาะแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี, เกาะในความรับผิดชอบ 

กองทัพเรือที่ โครงการฯ  พื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

กองการเกษตรและสหกรณ์ สํานักงานทหารพัฒนา หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา เขาวังเขมร อําเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี, พื้นที่สร๎างปุาตามแนวพระราชดําริฯ และปุาพันธุกรรมพืช  ทับลาน ครบุรี,  พื้นที่

หนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ สวนเปิดปุาเขาเขียว จังหวัดชลบุรี,  พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ โคกภูตากา อําเภอเวียง จังหวัดขอนแกํน และพื้นที่เขื่อนใหญํของการไฟฟูาฝุายผลิตแหํง

ประเทศไทย 13 เขื่อนทั่วประเทศ  เนื้อที่รวม 30,850 ไรํ อันได๎แกํ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ 

เขื่อนทําทุํงนา เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร  

เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนน้ําพุง เขื่อนห๎วยกุํม และโรงไฟฟูาลําตะคอง แตํตํอมาได๎มีการดําเนินการ  

ทําให๎พื้นที่และกิจกรรมดําเนินงานของโครงการกระจายออกไปในภูมิภาคตํางๆ และมีการดําเนินงาน 

ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสนองพระราชดําริและสอดคล๎องกับสถานการณ์ตํางๆ ในปัจจุบัน  โครงการ

 

http://www.rspg.thaigov.net/activities/navy.htm
http://www.rspg.thaigov.net/activities/navy.htm
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ได๎รํวมกับหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง เชํนจังหวัด 

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หนํวยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบัน 

การศกึษาตํางๆ ฯลฯ และกําหนดพื้นที่เปูาหมายในการดําเนินงานสํารวจ พร๎อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน ทั้ง

ในเรื่องวิธีการ และขั้นตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยแตํละหนํวยงานเป็นผู๎รับผิดชอบ 

และเป็นแกนกลางดําเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหนํวยในแตํละพื้นที่ซึ่งมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) เป็นผู๎สนับสนุนด๎านวิชาการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต๎

โครงการ อันได๎แกํ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรม

ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใชป๎ระโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข๎อมูลพันธุกรรมพืช 

กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร๎างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต๎น สํวนด๎านการพัฒนาพื้นที่เฉพาะนั้น จะมีการดําเนินงาน 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรในพื้นที่ตํางๆ แตํละพื้นที่เพื่อให๎มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงาน และวางแผนงานหลักเป็นการเฉพาะในแตํละพื้นที่กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช เปูาหมายที่

สําคัญเพื่อที่จะปกปักพื้นที่ปุาธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมปุาไม๎ และกรมอุทยาน

แหํงชาต ิสัตว์ปุา และพันธุ์พชื ได๎แกํ ปุาในสถาบันการศึกษา ปุาในศูนย์วิจัย และสถานีทดลองปุา ซึ่งเมื่อ

รักษาปุาธรรมชาติไว๎ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้ งเดิมในแตํละพื้นที่   โดยมีเปูาหมายสนับสนุนให๎

สถาบันการศึกษาในระดับตํางๆ จัดทําโครงการปกปักปุาของสถาบัน  ทําการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติ

ตํางๆ ภายในสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยูํที่บริเวณตําบลแมํกา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด๎วยที่ดิน

จํานวน 5,727 ไรํ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใต๎การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จํานวน 

1,147 ไรํ และพื้นที่ปุาสงวนแหํงชาติ ภายใต๎การกํากับดูแลของกรมปุาไม๎ จํานวน 4,580 ไรํ มีสภาพปุา

เป็นปุาเต็งรังและปุาเบญจพรรณ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพคํอนข๎างสูง ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัย

ได๎รับอนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์เรียบร๎อยแล๎ว  ในอดีตตําบลแมํกาพื้นที่สํวนใหญํมีสภาพเป็นปุาไม๎และพื้นที่

เกษตรกรรม เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปิดเรียนการสอนตั้งแตํปีการศึกษา 2542 ทําให๎มีการเปลี่ยนแปลง

พืน้ที่ปุาและพืน้ที่เกษตรกรรมไปเป็นที่อยูํอาศัย ซึ่งทําใหค๎วามสัมพันธ์ของคนกับปุาไม๎เปลี่ยนแปลงไป อยํางไร

ก็ตามพื้นที่สํวนใหญํในมหาวิทยาลัยพะเยายังคงมีสภาพเป็นปุาอยูํ โดยสํวนใหญํจะเป็นปุาผลัดใบ ได๎แกํ

ปุาเต็งรังและปุาเบญจพรรณ แตํในระยะยาวสภาพผืนปุาดังกลําวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของ

การเติบโตของชุมชนโดยรอบซึ่งมีผลทําให๎ปุาที่เหลอือยูํมีความเสื่อมโทรมหรือลดจํานวนลง ดังนั้นเพื่อให๎

เกิดความยั่งยืนของปุาจึงสมควรมีการศึกษาถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมีการวางแผนการจัดการ

การอนุรักษ์ปุาให๎คงอยูํตอํไป 

การดําเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ตําบลแมํกา อําเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา มีการประสานการดําเนินงานกับหนํวยงานตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพื่อรํวมกันพิจารณาวางแผน

ดําเนินงานในการอนุรักษ์พรรณพืชและศึกษาชีวภาพตํางๆ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเพื่อสร๎างฐานองค์

ความรูท๎างวิทยาการที่จะนําไปสูํการอนุรักษ์และพัฒนา  
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ทั้งนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาได๎รํวมสนองพระราชดําริในการดําเนินงานกับโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) มาตั้งแตํปีงบประมาณ 2550 เนื่องจาก 

ในปีงบประมาณ 2550 คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา (ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา     

ณ ขณะนั้น) ได๎เข๎ารํวมศึกษาระบบนิเวศของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ในหัวข๎อ

วิจัยตํางๆ เชํน คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน การหมุนเวียนของแรํธาตุอาหารในดิน  

ความหลากหลายของเห็ดและการใช๎ประโยชน์ คุณภาพน้ําสําหรับการดํารงชีวิตของสัตว์น้ํา  ความ

หลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ความหลากหลายของแมลง ความหลากหลายของปลา ความ

หลากหลายของพืชกลุํมเฟิร์น และจัดทําฐานข๎อมูล ภูมิสารสนเทศ ผลการศึกษาดั งกลําวได๎มีการ

เผยแพรํในนิทรรศการและการประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

รวมถึงการจัดนิทรรศการถาวร ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของกองทัพเรือ บริเวณ เขาหมาจอ อ.สัต

หบี จังหวัดชลบุรี และได๎จัดทําเป็นหนังสอืรวบรวมผลงานวิจัยทูลเกล๎าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร 

เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2550   

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได๎ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลํมที่ 127 

ตอนที่ 44 ก ดังนั้นเพื่อให๎การดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอยํางตํอเนื่อง

และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว๎มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได๎ขอพระราชทานพระราชานุญาตสนอง

พระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และได๎รับพระราชทานพระราชานุญาตตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาตใน

การเข๎ารํวมสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯและแตํงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  พว. 0001(อพ.)4183/2554  

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได๎แตํงตั้งคณะทํางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดย มีวัตถุประสงค์ดังนี ้

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร๎างเครือขํายนักวิจัย  

ด๎านอนุรักษ์พันธุกรรมพชืกับสถาบันการศึกษาและหนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

2. เพื ่อศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื ่อสร๎างฐานองค์ความรู๎ 

ทางวิทยาการ ที่จะนําไปสูํการอนุรักษ์ และพัฒนาอยํางยั่งยืน สูํเศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อตํอยอดองค์ความรู๎และผลงานวิจัยด๎านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา และพืน้ที่ชุมชนใกล๎เคียง (พืน้ที่ 50 ตารางกิโลเมตร) 

4. เพื่ออนุรักษ์พชืพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของในเขตพืนที่ภาคเหนือตอนบน  ของ

ประเทศไทย และดําเนนิการเป็นธนาคารพืชพรรณของมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. เพื่อสํารวจขึ้นทะเบียนรหัสต๎นของพืชที่มีอยูํเดิมและหายากใกล๎สูญพันธุ์ เพื่อไปปลูกรักษา

พันธุกรรมไว๎ในพื้นที่ที่ปลอดภัย 
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6. เพื่อจัดทําศูนย์ข๎อมูลพันธุกรรมพืช โดยเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานที่เข๎ารํวมสนอง

พระราชดําริ 

7. เพื่อปลูกฝังสร๎างใหเ๎ด็กและเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

วิสัยทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํารฯิ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด๎านการอนุรักษ์ 

และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ให๎เกิดประโยชน์แกํมหาชนชาวไทย 

และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู๎ด๎านการอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์พันธุกรรมพืชรวมถึงด๎านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน” 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ดําเนินงานสนองพระราชดําริ ดังน้ี 

1. การประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได๎มกีารประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ  จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 

ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 

มหาวิทยาลัยพะเยาได๎มกีารประชุมคณะทํางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 

ครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 

 

2.  การดําเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได๎จัดทําแผนงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่ปก

ปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ตั้งแตปํีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 ซึ่งได๎รับการสนับสนุน

จากงบประมาณแผํนดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ครอบคลุมการศึกษาระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศทางน้ํา 

และการจัดทําฐานข๎อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากร การอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในด๎าน

ตํางๆ มีนักวิจัยที่เข๎ารํวมโครงการจํานวน 40 คน มีการสร๎างนักวิจัยรุํนใหมํซึ่งเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย

จํานวนอยํางน๎อย 30 คน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได๎ดําเนินการตามภารกิจของคณะและหนํวยงาน

ตํางๆ ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความ

เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และ

วัฒนธรรม ซึ่งใช๎งบประมาณตามปกติของมหาวิทยาลัย 
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 ด๎านการบริการวิชาการนั้น นักวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได๎รํวมเป็นวิทยากรบรรยายและการจัดโครงการเผยแพรํความรู๎ในลักษณะตํางๆ  

ให๎กับนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป โดยมีการดําเนินงานเชื่อมโยงกับโครงการ 1 คณะ 1 อําเภอ ซึ่ง

นอกจากผูเ๎ข๎ารํวมโครงการจะได๎รับความรูด๎๎านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติแล๎ว ยัง

สามารถนําความรู๎ไปถํายทอดให๎กับผู๎ปกครองญาติพี่น๎องและเพื่อนๆ ซึ่งทําให๎เกิดการขยายองค์ความรู๎

ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตอํไป 

 

3.  การจัดนทิรรศการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหนํวยงานสนองพระราชดําริ ที่ได๎เข๎ารํวมจัดนิทรรศการในงานประชุม

วิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ก๎าวสูํโลกกว๎างอยํางมั่นใจ ระหวํางวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 

2554 ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และการจัด

นิทรรศการทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสูํตาโลก ระหวํางวันที่ 20-27 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรี

นครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได๎มีการนําเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และชิ้นผลงาน ได๎แกํ

ผลงานวิจัยสนองพระราชดําริในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแตํเริ่มสนองพระราชดําริจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 1 มหาวิทยาลัยเข๎ารํวมจัดนทิรรศการในงานประชุมวิชาการ 

และนิทรรศการทรัพยากรไทย :  ก๎าวสูโํลกกว๎างอยํางมั่นใจ (3-7 พฤศจกิายน 2554) 
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ภาพท่ี 2 มหาวิทยาลัยเข๎ารํวมจัดนทิรรศการในงานประชุมวิชาการ 

และนิทรรศการทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสูํตาโลก (20-27 ธันวาคม 2556) 
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ภาพที่ 3  อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา รํวมกับจังหวัดพะเยา ปลูกต๎นมเหสักข์-สักสยามินทร์ จํานวน 1,100 

ต๎น เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจา๎อยูํหัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 
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คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาได๎ดําเนินการวิจัยภายใต๎โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแตํปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 

และได๎ดําเนินการอยํางตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยได๎ทําการศึกษาวิจัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาและ

พื้นที่ใกล๎เคียง โดยมีโครงการวิจัยที่ได๎ดําเนินการไปแล๎วและอยูํในระหวํางดําเนินการรวมจํานวน 115 

โครงการ เมื่อพิจารณาจากความสอดคล๎องของโครงการวิจัยกับกิจกรรมในแผนแมํบทโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชแล๎ว สามารถจําแนกโครงการวจิัยเข๎ากรอบการดําเนินงานตามกิจกรรมตาํงๆ ได๎ดังนี้  

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีการดําเนินงานวิจัยจํานวน 40 โครงการ ประกอบด๎วยโครงการ

ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชจํานวน 5 โครงการ กิจกรรมสํารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชจํานวน 22

โครงการ และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชจํานวน 13 โครงการ 

กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร มีการดําเนินงานวิจัยจํานวน 47 โครงการ ประกอบด๎วย

โครงการในกิจกรรมอนุรักษ์และใช๎ประโยชน์พันธุกรรมพืช 38 โครงการ และกิจกรรมศูนย์ข๎อมูลพันธุกรรม

พืช 9 โครงการ  

กรอบการสร้างจิตสํานึก มีการดําเนินงานวิจัยและบริการวิชาการจํานวน 8 โครงการ 

ประกอบด๎วยโครงการในกิจกรรมสร๎างจิตสํานึกจํานวน 4 โครงการ และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชจํานวน 4 โครงการ 

โดยมีรายชื่อโครงการจําแนกตามกิจกรรมดังตํอไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพชื  

1. การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศตํอการเปลี่ยนแปลงของประชากร จุลินทรีย์ดนิกลุํมตรึง

ไนโตรเจนในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2. การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศของปุาเต็งรัง 

3. การศกึษาเชิงนิเวศวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางสังคมพืชในปุาเต็งรังกับคุณสมบัติของดิน 

4. ความหลากชนิดของสัตว์เลีย้งลูกด๎วยน้ํานมขนาดเล็กและบทบาทตํอการกระจายของเมล็ดพันธุ์ไม๎ ในเขต

พืน้ที่มหาวิทยาลัย พะเยา 

5. การศกึษาความสัมพันธ์ของประชากรหนอนผเีสื้อกับพืชอาหารในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชื

มหาวิทยาลัยพะเยา 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุพืช 

1. การศกึษาเชิงนิเวศวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหวํางสังคมพืชในปุาเต็งรังกับคุณสมบัติของดิน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ตําบลแมกํา อําเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

2. ความหลากหลายของเฟิรน์ในวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา 

4. ความหลากหลายของแมลงในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

5. การสํารวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรบริเวณพืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

6. การสํารวจชนิดของแพลงก์ตอนพืช ในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
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7. การศกึษาความหลากหลาย การกระจายและนเิวศวิทยาของกล๎วยไม๎ 

8. การสํารวจพรรณไม๎วงศ์ขงิในเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

9. ความหลากหลายของพืชมีเนื้อไม๎ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

10. การสํารวจชนิดของพรรณไม๎น้ํา 

11. การสํารวจและรวบรวมพันธุ์ผักปุาและผักพืน้บ๎าน 

12. การสํารวจและรวบรวมพันธุ์พืชพิษและพืชที่มคีุณสมบัติในการควบคุม ศัตรูพืช 

13. ความหลากหลายของแมลงปีกแข็ง 

14. การศกึษาชีววิทยาของเห็ดและการเก็บรวบรวมเชื้อเห็ดในพืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วทิยาเขต

สารสนเทศพะเยา 

15. ความหลากหลายของพรรณไม๎พืน้ลําง ในพืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ตําบลแมกํา อําเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 

16. การศกึษาความหลากหลายและโครงสร๎างของสังคมพืชปุาเต็งรังในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

17. การสํารวจและรวบรวมพันธุ์พืชให๎สีย๎อมบริเวณพืน้ที่มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 

18. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมพิล จังหวัดตาก 

19. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในแหลํงน้ําในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

20. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ําในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา 

21 ความหลากหลายของชนิดปลาในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

22 ความหลากชนิดของไผทํี่สํารวจพบในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชืมหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่

โดยรอบกับการใชป๎ระโยชน์ในท๎องถิ่น 

 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

1. โครงการพัฒนาพืน้ที่ศึกษาและรวบรวมพืชสมุนไพร พืชอาหาร พชืพืน้เมอืง พืชที่หายากและใกล๎

สูญพันธุ์ในเขตภาคเหนอืตอนบน 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล๎วยไม๎ดนิสกุล Habenaria และ Pecteilis ที่สํารวจพบใน

พืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

3. การศกึษาความเป็นไปได๎ในการปลูกโอลีฟในมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 

4. การเพิ่มจํานวนต๎นของพืชสกุลกระเจยีว Curcuma ecomata Craib. ด๎วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

5. โครงการขยายพนัธุ์ไม๎ปุาสูํชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช    อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ฯ  มหาวิทยาลยันเรศวร พะเยา 

6. การใชส๎ารเคมีเพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชที่ให๎สีในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื 

มหาวิทยาลัย พะเยา 

7. รูปแบบการสบืพันธุ์และการขยายพันธุ์กล๎วยไม๎สกุลวํานจูงนาง 

8. โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจําพวกพืชสมุนไพร 
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9. การประยุกต์ใช๎แผํนเส๎นใยธรรมชาตแิละวัสดุปลูกแบบ Eco-design เพื่อเพาะเลี้ยงพืชประเภท

กล๎วยไม๎-เฟิร์น แบบกระถาง แบบแขวน และแบบยึดเกาะต๎นไมใ๎นสภาพปุา และสร๎างความ

กลมกลืนกับธรรมชาติ 

10. การศกึษาความเป็นไปได๎ในการปลูกมะกอกโอลีฟในมหาวิทยาลัยพะเยา 

11. รูปแบบการสบืพันธุ์ของกล๎วยไม๎สกุลสิรนิธรเนีย 

12. ชีววิทยาการผสมเกสรของกล๎วยไม๎เอื้องศรอีาคเนย์ 

13. ศกึษาสูตรอาหารตํอการชักนํายอดและรากของกะตังใบ 

 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

1. การประเมนิอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พชืไม๎ปุาบางชนิดในท๎องที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2. ผลของการใช๎ฝายชะลอน้ําตํอปริมาณน้ําทํา ตะกอน และการสูญเสียธาตุอาหาร 

3. การแยกเชือ้และจัดจําแนกชนิดไมคอร์ไรซาร์กล๎วยไม๎ (orchid mycorrhizae) ในกล๎วยไม๎ เพื่อใช๎ประโยชน์ใน

การขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ 

4. การเก็บรักษาและการขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์พชืไม๎ปุาบางชนิดที่ใชเ๎ป็นอาหาร 

5. ชีววิทยาบางประการของปลา ในแหลํงน้ําบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

6. ศกึษาต๎นแบบแนวปูองกันไฟเปียกแบบผสมผสานเพื่อปูองกันไฟปุา โดยประยุกต์ใชเ๎ครื่องปั้น

ดิน เผาในการให๎น้ําใต๎ผวิดิน 

7. ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอสิระของพืชผักและสมุนไพร 

8. การศกึษาความหลากหลาย และโครงสรา๎งของสังคมพืชปุาเต็งรัง 

9. ความหลากหลายของพืชวงศถ์ั่วในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

10. การศกึษาความสัมพันธ์ระหวํางพชืและเห็ดเพื่อการใชป๎ระโยชน์ในการอนุรักษ์ปุาไม๎ 

11. การประเมนิความเสี่ยงของระบบนิเวศแหลํงน้ําในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัย

นเรศวรพะเยา โดยใช๎ Bayesian Network 

12. การเก็บรักษาพันธุกรรมกล๎วยไม๎ปุาด๎วยวิธี Slow growth technique ภายใต๎สภาพหลอดทดลอง 

13. การศกึษาอัตราการงอกและการทําลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์พืชไม๎ปุาที่ใช๎เป็นอาหารและสมุนไพร 

14. การรุกรานจากไฟปุาตํอความมั่นคงของทรัพยากรดิน 

15. การใชป๎ระโยชน์สารทุติยภูมิในพืชและเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพชื “การคัดเลือกสารกลุํมลกิแนน

จากพรรณไม๎ 

16. ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอสิระของผักหวานปุา มะระขีน้ก เพกา กะทกรก และทองพันช่ัง 

17. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของแหลํงน้ําในพืน้ที่ปกปกพันธุกรรมพชืมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา 

18. ความสัมพันธุ์ระหวํางเห็ดเอคโตไมคอไรซําและพืชอาศัยเพื่อการใชป๎ระโยชน์ในการฟื้นฟูปุาไม๎ 

19. การใชป๎ระโยชน์สารทุติยภูมิจากพืช : การคัดกรองสารยับยั้งการเจริญเติบ จุลินทรีย์ ของสาร
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ลิกแนนที่สกัดจากพืชในเขตบริเวณพืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 

20. การอนุรักษ์พันธุ์พืชโดยใช๎ลูกดินเผาเพื่อการใหน๎้ําแบบอัตโนมัต ิโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

พืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

21. การศกึษาความสัมพันธ์ระหวํางพชืและเห็ดเพื่อการใชป๎ระโยชน์ในการอนุรักษ์ปุาไม๎ ในพืน้ที่ปก

ปักษ์พันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 

22. โครงการขยายพันธุ์ไม๎ปุาสูํชุมชนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื เขื่อนภูมิพล 

23. ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอสิระของพืชที่พบในพืน้ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

24. การศกึษาธาตุอาหารพืชและชนิดของพชืบํารุงดินที่พบในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพล     

25. การศกึษาความสัมพันธ์ของประชากรหนอนผเีสื้อกับพืชอาหารในพื้นที่ปกปัก พันธุกรรมพืช

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก    

26. การจัดการความเสี่ยงของระบบนิเวศทางน้ําในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมพิล จังหวัดตาก 

Bayesian Network 

27. ศักยภาพทางดา๎นอาหารและพลังงานของสาหราํยที่พบในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนของ

ประเทศไทย   

28. การศกึษาความสัมพันธ์ของการสรา๎งมวลชีวภาพของหญ๎าแฝกหอม (Vetiveria zizanioides L.) 

กับชุดดินที่พบในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชืของมหาวิทยาลัยพะเยา 

29. การสํารวจและวิเคราะหอ์งค์ประกอบพืน้ฐานของสวํนที่กินได๎ ในผักพืน้บ๎านที่ใชเ๎ป็นอาหารได๎

ตามภูมิปัญญาท๎องถิ่น ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

30. การพัฒนาผงย๎อมสีในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

31. ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระของพืชผักและสมุนไพรพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาอําเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

32. ศูนย์เรียนรูแ๎ละการใช๎ประโยชนจ์ากจุลินทรีย์ (ยีสต์และรา) 

33. โครงการศูนย์การเรียนรู๎และการใชป๎ระโยชน์จากแบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท และสาหราํย  

34. ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาตํอการเจรญิเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล๎า

ไม๎ เพื่อการใชป๎ระโยชน์ในการฟื้นฟูปุาไม๎ 

35. การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมของพชื เพื่อนํามาใช๎ประโยชน์ในการ

บําบัดน้ําเสีย 

36. คุณคําโภชนาการ รงควัตถุและฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระของดปีลีน้ําที่พบในกว๏านพะเยา  

37. การศึกษาปริมาณโลหะหนักในปลาจํานวน 3 ชนิดที่อาศัยในแหลํงน้ําบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

38. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ําของแหลํงน้ําในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพชื 

1. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของกล๎วยไม๎ปุาในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2. การสํารวจพชืกลุํมปทุมมาและการศกึษาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยอาร์เอพีดี 
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3. ฐานขอ๎มูลกล๎วยไม๎ปุาในมหาวิทยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา 

4. การพัฒนาฐานข๎อมูลภูมิสารสนเทศในพืน้ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื อันเนื่องมา จาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา 

5. การทําหอ๎งสมุดซีดีเอ็นเอของพชืกลุํมปทุมมาและกระเจยีว 

6. การวิเคราะหล์ายพิมพด์ีเอ็นเอของพืชกลุํมปทุมมาและกระเจยีวโดยเทคนิคอาร์เอพีดี 

7. การศกึษาความหลากหลายของกล๎วยไม๎ที่พบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ดว๎ยลายพิมพ์

ดีเอ็นเอโดยใช๎เทคนิค AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) 

8. การทําหอ๎งสมุดซีดเีอ็นเอของกระเจยีว (สกุลยํอยยูเคอคูมา) ในพืน้ที่มหาวิทยาลยันเรศวรพะเยา 

9. การทําดีเอ็นเอบาร์โค๎ดในปลาท๎องถิ่น 5 ชนิด ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจติสํานึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1. การศึกษาความเหมาะสมในการจัดทําเส๎นทางศึกษาธรรมชาติใน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

2. โครงการคํายผูน๎ําเยาชนพิทักษ์ลําน้ําอิงและอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

3. การเชื่อมโยงและถํายทอดข๎อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อทํองเที่ยวการเรียนรู๎และ

ทํองเที่ยวในพืน้ที่ธรรมชาติ 

4. สวนพันธุ์ไม๎หอมในวรรณคดีไทย คณะศิลปศาสตร์ 

 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1. การเข๎ารํวมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ.สัตหบี  จังหวัดชลบุร ี

2. การเข๎ารํวมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. (เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และเขื่อนสิริกิติ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์) 

3. การเข๎ารํวมจัดนทิรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

4. การเข๎ารํวมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
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รายงานการดําเนินงาน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา  

และพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

มหาวิทยาลั ยพะเยา ได๎สนองพระราชดํ าริ ใน โครงการอนุ รั กษ์พั นธุ กรรมพื ช 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 ตํอเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาได๎ทําการวิจัยใน

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาและรํวมดําเนินการวิจัยกับชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในการ

วิจัยพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก รวมถึงได๎มีการดําเนินงานในกิจกรรมอื่นๆที่

เกี่ยวข๎องโดยมีรายชื่อโครงการแสดงในตารางที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาทําการวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชื

เขื่อนสริิกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
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ตารางที่ 3 งบประมาณการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย

พะเยาร่วมสนองพระราชดําริฯ ปี 2557 

กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมปกปัก

พันธุกรรมพืช 

ไมํม ี     

กิจกรรมสํารวจเก็บ

รวบรวมพันธุกรรมพืช 

1.นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะในเขตอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

155,000 บาท 

2.ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาท๎องถิ่น ในเขตพืน้ที่

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช๎ดีเอ็นเอบาร์โค๎ด  

137,000 บาท 

3.ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีสต์กลุํมแคโรทีโนจีนคิ 

(Carotenogenic yeast) จากแหลํงดินธรรมชาติ ในเขตมหาวิทยาลัย

พะเยา 

137,000 บาท 

4.ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกในพืน้ที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา 

205,650 บาท 

5.การแพรกํระจายและการใช๎พื้นที่ของนกและสัตว์สะเทินน้ําสะเทิน

บกในพืน้ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา 

194,000 บาท 

6.ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ําในพืน้ที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

210,000 บาท 

7.การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเพื่อประเมิน

คุณภาพอากาศในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

และลุํมน้ํากว๏านพะเยา 

210,000 บาท 

8.การเฝูาระวังสถานการณ์คุณภาพน้ําอนุภาคลุํมน้ําแมํโขง ปีที1่ 

จากต๎นน้ํามหาวิทยาลัยพะเยาสูํกว๏านพะเยา 

300,000 บาท 

9.การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชคลุมดินในพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อประยุกต์ใชใ๎นการบําบัดน้ําเสียด๎วยระบบ

ไหลนอง 

100,000 บาท 



 

24 

กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช 

1.การศกึษาความเป็นไปได๎ในการปลูกมะกอกโอลีฟในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัย พะเยา: ชํวงปีที่สี่ของการปลูก

พันธุ์ Abequina 

205,650 บาท 

2.ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาตํอการเจรญิเติบโต

ของตน๎มะเกีย๋งที่ปลูกในในพืน้ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื

มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาและผลของแคลเซียมคลอไรด์

รํวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมติ่ําตํอการยืดอายุการเก็บรักษา

มะเกีย๋งผลสด  

205,650 บาท 

3.การทําหอ๎งสมุดซีดีเอ็นเอของกระเจยีว (ซับจนีัสยูเคอคูมา) ใน

พืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 2 

137,000 บาท 

กิจกรรมอนุรักษ์และใช๎

ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

1.มาตรการทางกฎหมายเพื่อการเขา๎ถึงและใช๎ประโยชน์จากการ

คุ๎มครองพันธุ์พชืตามอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ 

ค.ศ. 1991 และจากความหลากหลายทางชีวภาพตามอนุสัญญาวํา

ด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ ศกึษาแนวทางสําหรับประเทศ

ไทยและประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

220,000 บาท 

2.การคัดเลือกไซยาโนแบคทีเรยีที่ตรึงไนโตรเจนและผลิตสารพอลิ

แซคคาไรด์ เพื่อพัฒนาเป็นสารปรับปรุงดนิ 

217,000 บาท 

3.การคัดแยกสายพันธุ์ยีสต์ที่มคีวามสามารถในการผลิตเอทานอล

จากเปลือกสับปะรด 

120500 บาท 

4.การคัดเลือกรงควัตถุออกฤทธิ์ทางชีวภาพในแอคติโนมัยสีทที่

แยกจากดินบริเวณพืน้ที่ปุา มหาวิทยาลัยพะเยา และการ

ประยุกต์ใชเ๎ป็นสีย๎อมธรรมชาติต๎านจุลินทรีย์สําหรับผ๎าฝาูย 

202,000 บาท 

5.การผลิตสารสีจากเชือ้ราเพื่อประยุกต์เป็นสีย๎อมธรรมชาติ 241,000 บาท 

6.การใชป๎ระโยชน์จากไรโซแบคทีเรยีเพื่อสงํเสริมการเจรญิเติบโต

ของพชืและควบคุมเชือ้ราสาเหตุของโรคพืช 

226,000 บาท 

7.การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa 

Retz.) และมะคังแดง (Dioecrescis erythroclada(Kurz) Tirveng.) 

ด๎วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

120,000 บาท 
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กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

8.การแยกและศกึษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต๎นมะคังแดง

และมะคังขาวในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

200,000 บาท 

9.การศกึษาความเป็นพิษของมะคังแดงและมะคังขาวในหนูขาว 247,000 บาท 

10.ฤทธิ์ต๎านอนุมูลอสิระของเห็ดเผาะพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 155,000 บาท 

11.การแปรรูปเห็ดเผาะเพื่อการถนอมอาหารและเพิ่มมูลคําเพิ่มทาง

เศรษฐกิจของชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

155,000 บาท 

12.ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดินบริเวณ

มหาวิทยาลัยพะเยาที่มศีักยภาพในการยํอยสลายวัสดุเหลอืทิง้ทาง

การเกษตร 

137,000 บาท 

13.ผลของสภาวะการอบแห๎งตอํคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ 

องค์ประกอบทางพฤกษเคมี และสารต๎านออกซิเดชั่นของมะเกีย๋ง

อบแหง๎ 

210,000  บาท 

14.วิจัยตน๎แบบเครื่องจักรชีวภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการหายใจที่ดี

ขึน้แบบสิ่งแวดล๎อมเชิงสร๎างสรรค์ 

120,000 บาท 

กิจกรรมอนุรักษ์และใช๎

ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

ไมํม ี     

กิจกรรมศูนย์ขอ๎มูล

พันธุกรรมพืช 

ไมํม ี     

กิจกรรมสร๎างจติสํานึก ไมํม ี     

รวมงบประมาณ

ทั้งหมด 

(สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 4,767,450 บาท 
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ผลการดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

-ไมํมี- 
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กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

1. นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาท๎องถิ่น ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช๎ดีเอ็นเอ

บาร์โค๎ด  

3. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีสต์กลุํมแคโรทีโนจีนิค (Carotenogenic yeast) จากแหลํงดิน

ธรรมชาติ ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา 

5. การแพรํกระจายและการใช๎พื้นที่ของนกและสัตว์สะเทินน้ําสะเทินบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

6. ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ําในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

7. การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเพื่อประเมินคุณภาพอากาศในพื้ นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยพะเยาและลุํมน้ํากว๏านพะเยา 

8. การเฝาูระวังสถานการณค์ุณภาพน้ําอนุภาคลุํมน้ําแมโํขง ปีที่1 จากต๎นน้ํามหาวิทยาลัยพะเยาสูํกว๏าน

พะเยา 

9. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชคลุมดินในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อประยุกต์ใช๎ใน

การบําบัดน้ําเสียด๎วยระบบไหลนอง 
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ชื่อโครงการวิจัย นิเวศวทิยา และการกระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะในเขตอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

ชื่อแผนงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชมหาวิทยาลัยพะเยา: นิเวศวทิยาและการใช้ประโยชน์จากเห็ด

เผาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. วิพรพรรณ์  เน่ืองเม็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย  ดร. วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก 

 หนวํยงานที่สังกัด คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 หมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ตํอ 3154  โทรสาร 054-466716  

 e-mail wipornpannuangmek@gmail.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 155,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษานิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ และสภาวะที่เหมาะสมตํอการเจริญเติบโตของเห็ด

เผาะ เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลพืน้ฐานในการอนุรักษ์เห็ดเผาะในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชืมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิ จกรรม/

ขั้นตอน ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร  

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2557 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

1. การสํารวจ เก็บ

ตั ว อ ยํ า ง  แ ล ะ

ข๎อมูลของเห็ดเผาะ

ใ น พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์

พั น ธุ ก ร ร ม พื ช

ม ห า วิ ท ย า ลั ย

พะเยา และพื้นที่

ใกล๎เคียง 

            

2 .  การแยก เ ชื้ อ

บริ สุ ทธิ์ ของ เห็ ด

เผาะ 

            

3. ตรวจสอบสาย             
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2557 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 

พันธุ์เห็ดเผาะ 

4. การแปลผลและ

สรุปผล 

            

5. การเขียน

รายงานฉบับ

สมบูรณ์ 

            

  

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัย

ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

วิธีการ 

1) การสํารวจ เก็บตัวอย่าง และข้อมูลของเห็ดเผาะในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา และพื้นที่ใกล้เคยีง 

วิธีการ 

ทําการสํารวจ และเก็บตัวอยํางเห็ดเผาะ ในพื้นที่ ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา  และสอบถามสัมภาษณ์ชุมชนเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการเกิด เห็ด

เผาะ  

2) ตรวจสอบสายพันธุ์เห็ดเผาะ 

บํงบอกชนิดของเห็ดเผาะที่เก็บจากแหลํงตํางๆ โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา เชํน 

ขนาด และรูปรํางลักษณะของดอกเห็ด รูปรํางและขนาดของสปอร์ 

3) การแยกเชื้อบริสุทธิ์ของเห็ดเผาะ 

นําตัวอยํางเห็ดเผาะจากแหลํงตํางๆ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มาแยกเชื้อบริสุทธิ์ โดยเลี้ยง

ชิน้สํวนเนื้อเยื่อด๎านในของผนังช้ันนอกบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato Dextrose Agar  
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ผลการดําเนินงาน 

จากการสํารวจ เก็บตัวอยํางเห็ดเผาะในพื้นที่มหาวิทยาพะเยา พบเห็ดเผาะ 1 ตัวอยําง 

และทําการศกึษาลักษณะทางสัณฐาน พบวําสปอร์ของเชื้อเห็ดมขีนาด 8.75 – 10 µm. 

 
 

ภาพท่ี 1 ลักษณะสปอร์ของเห็ดเผาะภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ 

 

การสอบถามสัมภาษณ์ชุมชนเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มผีลตอํการเกิดเห็ดเผาะ

และการใช๎ประโยชน์จากเห็ดเผาะ จากผลแบบสอบถามจากทั้งหมด 100%   โดยได๎ทําการสอบถามไป

ทั้งหมด 9 คน โดยทําการสอบถามในพืน้ที่ ต.แมกํา อ.เมอืง จ.พะเยา ได๎ขอ๎มูล ดังนี้ 

 

แบบสอบถามพื้นที่การหาเห็ดเผาะและการใช้ประโยชน์จากเห็ดเผาะ  % 

1.ในพืน้ที่ที่เก็บเห็ด   

พืน้ที่ในบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยา    44.44% 

พืน้ที่ในบริเวณหมูํบ๎านหม๎อแกงทอง    55.56% 

2.การเรียกชื่อเห็ดเผาะในท๎องถิ่น   

เห็ดถอบ  100% 

3.ลักษณะรูปรํางเห็ดเผาะที่พบเป็นอยํางไร   

มีลักษณะรูปรํางกลม    

 

100% 

 

4.สีเปลือกของเห็ดเผาะที่พบมีสอีะไร   

สีของเปลือกมีสขีาว    33.33% 

สีของเปลือกมีสเีทา   11.11% 

สีของเปลือกมีสขีาวเมื่อเห็ดยังอํอนแตํเมื่อเห็ดแกํสเีปลือกจะมสีีเทาถึงสีดํา  

 

55.56% 

 



 

32 

แบบสอบถามพื้นที่การหาเห็ดเผาะและการใช้ประโยชน์จากเห็ดเผาะ  % 

5.เห็ดเผาะในแตํละพื้นที่เหมอืนกันหรอืไมํเพราะอะไร   

เหมอืนกัน   เพราะ เห็ดแตํละพืน้ที่คงไมํแตกตํางกัน 77.78% 

ไมํเหมอืนกัน  เพราะ มรีสชาติไมํเหมือนกัน   มกีลิ่นที่แตกตํางกัน 22.22% 

6.พืน้ที่ที่หาเห็ดเผาะได๎/เกิดบริเวณใด   

ปุาโปรํงโลํงบนภูเขาสูง  44.45% 

ปุาดิบชื้นบนภูเขาสูง  44.45% 

ปุาดิบชื้นบริเวณชายปุา  11.11% 

เกิดบริเวณใต๎ตน๎ไม๎    77.78% 

เกิดในที่โลํง    11.11% 

เกิดใต๎ตน๎ไม๎และที่โลํง   

 

11.11% 

 

7.ลักษณะดินที่เห็ดเผาะขึน้   

ดินรวํนปนทราย  44.45% 

ดินผสมหินแรบํนภูเขา  44.45% 

ดินรวํน   11.11% 

8.พบเห็ดเผาะใต๎ต๎นไม๎ชนิดใด   

ต๎นเหยีง    55.56% 

ต๎นเหยีงและตองตึง   33.33% 

ต๎นเต็ง   11.11% 

9.กํอนเห็ดเผาะจะออกมีฝนตกหรือไมํ   

มีฝนตก   100% 

10.บริเวณที่พบเห็ดมีความชืน้หรอืไมํ   

มีความชืน้   100% 

11.ในระยะเวลา 1 ปีเห็ดเผาะจะออกในชํวงเดือนไหนมากที่สุด   

เดือนพฤษภาคม    66.67% 

เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน  33.33% 
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แบบสอบถามพื้นที่การหาเห็ดเผาะและการใช้ประโยชน์จากเห็ดเผาะ  % 

12.ชํวงเวลาที่เหมาะแกํการหาเห็ดเผาะคอืเวลาใด และใช๎ระยะเวลาในการหา

ประมาณเทําใด 
  

ตลอดทั้งวัน   66.67% 

ชํวงเช๎า-สาย 05.00-11.00 น.     33.33% 

13.ไฟปุามีผลตํอการเกิดเห็ดเผาะเกิดขึ้นหรอืไมํ   

มีผล  เพราะผงเถ๎าทําใหเ๎กิดเชื้อราขึ้นได๎งําย 88.89% 

ไมํมผีล   11.11% 

14.ทํานจะทราบได๎อยํางไรวําในสภาพพื้นที่นัน้ๆมีเห็ดเผาะเกิดขึ้น 

มองเห็นโผลํขึน้จากดินและมีดนิแตก       

มองเห็นโผลํขึน้จากดิน                             
77.78% 

11.11% 

11.11% ดินแตกแตํไมํเห็นเป็นตัวเห็ด      

 

15.อุปกรณท์ี่ใชใ๎นการหาเห็ดเผาะมีอะไร   

ขอเหล็กเกี่ยว    44.45% 

มีด  ช๎อน  ขอเหล็กเกี่ยว    44.45% 

ช๎อน  ขอเหล็กเกี่ยว    11.11% 

16.วิธีในการเก็บเห็ดเผาะ 
  

ใช๎อุปกรณ์ในข๎อ15ในการขูดดิน 

17.นําเห็ดเผาะไปใช๎ประโยชน์อยํางไรบ๎าง 

ใช๎รับประทาน   

ใช๎รับประทาน/ขาย    

  

55.56% 

44.44% 

โดยใช๎รับประทานรายการอาหารคือ  แกง  ตม๎ และผัด   

18. ปริมาณที่เก็บได๎ในแตลํะครัง้  โดยเฉลี่ย  2.61       กิโลกรัม 
  

ราคาขายกิโลกรัมละ   โดยเฉลี่ย   245.56   กิโลกรัม 

19.รู๎หรอืไมํวําเห็ดเผาะมีสรรพคุณทางยา 
100% 

ไมํทราบ   
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 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

   - 

 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้ 30,000 บาท 

 

1.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

    สํารวจและเก็บตัวอยํางเห็ดเผาะเพิ่มเติม บํงบอกชนิด และเปรียบเทียบลักษณะของเห็ด

เผาะแตลํะพืน้ที่ และการวิเคราะห์คุณภาพดินบริเวณที่เห็ดขึน้ 

 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

   - 
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ชื่อโครงการวิจัย  ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ดเีอ็นเอบาร์โค้ด 

แผนงานวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชมหาวิทยาลัยพะเยา : ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย 

 ชื่อผ๎ูวจิัย  ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมนิทร์ 

 หนวํยงานที่สังกัด  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ตํอ 3444  โทรสาร  054-466716  

 e-mail  dutrudeep@yahoo.com.. 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ  137,000 บาท ระยะเวลาทําการวจิัย . 1  ป ี

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ  มกราคม  2557 ถึง ธันวาคม   2557 

 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป) 

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาท๎องถิ่น ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดยใช๎ดเีอ็นเอบาร์โค๎ด 

 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/

ขั้นตอน ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร 

 

แผนงานวิจัย 

ปีงบประมาณ 2557 

เดือนที ่

1-2 

เดือนที่ 

3-4 

เดือนที ่

5-6 

เดือนที ่

7-8 

เดือนที ่

9-10 

เดือนที ่

11-12 

1.  การเตรียมความพร๎อมในการ

ทํางานวิจัย 

      

2.  การรวบรวมตัวอยํางปลาท๎องถิ่น

ตามแหลํงน้ําตํางๆ ในเขตพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา 

      

3.  การสกัดดีเอ็นเอ เพิ่มปริมาณยีน 

COI และสํง  

    วิเคราะหห์าลําดับนิวคลีโอไทด์ 

      

4.  การวิเคราะหล์ําดับนิวคลีโอไทด์       

5.  การสรา๎ง Phylogenetic tree       
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แผนงานวิจัย 

ปีงบประมาณ 2557 

เดือนที ่

1-2 

เดือนที่ 

3-4 

เดือนที ่

5-6 

เดือนที ่

7-8 

เดือนที ่

9-10 

เดือนที ่

11-12 

6.  การสรุปผลการทดลอง       

7.  รายงานผล และจัดทํารายงานฉบับ

สมบูรณ์ 

      

กิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว √ √ √    

 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี้ ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัย

ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวชิาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

 1. การรวบรวมตัวอย่างปลา 

จากการรวบรวมชนิดของปลาจากแหลํงน้ําในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา คือ อํางน้ําหน๎า

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พบปลาทั้งหมด 2 อันดับ 2 วงศ์ 3 ชนิด และห๎วยทับช๎าง พบปลา

ทั้งหมด 3 อันดับ 6 วงศ ์8 ชนิด ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ชนิดของปลาที่รวบรวมได๎ในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

อันดับ วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 

อ่างนํ้าหน้า

โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลัย

พะเยา (ตัว) 

ห้วย

ทับ

ช้าง 

(ตัว) 

1. 

Cypriniformes 

Cyprinidae Labeo rohita ปลายี่สกเทศ 2 - 

  Barbonymus altus ปลา

ตะเพียนทอง 

1 - 

  Barbonymus 

gonionotus 

ปลาตะเพียน

ขาว 

- 2 

2. 

Siluriformes 

Clariidae Clarias batrachus ปลาดุกด๎าน - 2 

3. 

Perciformes 

Cichlidae Oreochromis 

niloticus 

ปลานลิ 1 - 

  Oreochromis aureus ปลาหมอเทศ

ข๎างลาย 

- 1 

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=863
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=2263
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=10616
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=30910
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=10616
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=31210
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=302
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=4642
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=4394
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=19780
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=4394
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=38612
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อันดับ วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 

อ่างนํ้าหน้า

โรงเรยีนสาธิต

มหาวิทยาลัย

พะเยา (ตัว) 

ห้วย

ทับ

ช้าง 

(ตัว) 

  Oreochromis 

mossambicus 

ปลาหมอเทศ - 1 

 Channidae Channa gachua ปลาก๎าง - 2 

  Channa striata ปลาชํอน - 2 

 Osphronemidae Trichopodus 

trichopterus 

ป ล า ก ร ะ ดี่

หม๎อ 

- 1 

 Ambassidae Parambassis sp. ปลาแปูนแก๎ว - 2 

 

  2. การสกัดดีเอ็นเอจากครบีปลาตัวอย่าง 

นําครีบปลาตัวอยํางไปสกัดดีเอ็นเอด๎วยวิธี Phenol-chloroform extraction และตรวจสอบปริมาณ

และคุณภาพโดยวิธี 1% agarose gel electrophoresis (ภาพที่ 1) 

 

 
 

ภาพที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอที่สกัดได๎จากครีบปลาตัวอยําง 4 ชนิด คือ ปลายีสกเทศ ปลา

ตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว และปลาดุกด๎าน (Lane 1-4) Lane M คือดเีอ็นเอมาตรฐาน 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี) 

  ไมํม ี

 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้   50,000  บาท 

http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=4394
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=16622
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=30910&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=309
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=19501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Undef&id=270602&lvl=3&keep=1&srchmode=1&unlock
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=472
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=species&spid=42008
http://research.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?tbl=genus&genid=3749
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 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป 

1. การสกัดดีเอ็นเอจากครีบปลา 

2. การเพิ่มปริมาณยีน COI จากดีเอ็นเอที่สกัดได๎ และการตรวจหาลําดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 

 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี) 

ไมํม ี
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ชื่อโครงการวิจัย ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีสต์กลุ่มแคโรทีโนจีนิค 

(Carotenogenic yeast) จากแหล่งดินธรรมชาติ ในเขต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ชื่อแผนงานวิจัย  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : ความหลากหลายทาง

พันธุกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุภาพร ภัสสร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

ชื่อผ๎ูวิจัย .......นางสาวสุภาพร ภัสสร............. 

            สังกัด  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ต. แมกํา  อ. เมือง  จ. พะเยา  56000 

  โทรศัพท์  054-466666  ตํอ 3168 มอืถือ   081-4758220 

  โทรสาร   054-466663 

 E-mail     ppapon@hotmail.com 

ชื่อผ๎ูวิจัย นางสาวพนิตนาฎ อูํพุฒนิันท์ 

  สังกัด  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ต. แมกํา  อ. เมือง  จ. พะเยา  56000 

  โทรศัพท์  054-466666 ตํอ 3263 มอืถือ  086-5912191 

  โทรสาร   054-466663 

  E-mai  :   tenny_10@hotmail.com 

ได๎รับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจําปี ........2557 

งบประมาณที่ได๎รับ  137,000 บาท  ระยะเวลาทําการวิจัย  1 ป ี

เริ่มทําการวิจัยเมื่อ   มกราคม 2557 ถึง  ธันวาคม 2557  

2.  รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก๎าวหนา๎ของการวิจัย 

2.1  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย (โดยสรุป) 

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อคัดแยกเชื้อยีสตท์ี่มกีารสร๎างแคโรทีนอยด์สูง (Carotenogenic yeast) จากแหลงํดิน

ธรรมชาติ ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. จัดจําแนก และตรวจสอบสายพันธุ์ยึสต์โดยใช๎เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ โดยการวิเคราะห์

ดีเอนเอในบริเวณ ITS 

4. รวบรวมและจัดทําฐานข๎อมูลพันธุกรรมของสายพันธุ์ยีสต์ที่สร๎างแคโรทีนอยด์ 

(Carotenogenic yeast) ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
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2.2  แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ดําเนนิการจรงิ  ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวจิัย วาํมีกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติตามลําดับ

อยํางไร 

 

แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวจิัย ผลการดําเนินงาน 

1. เก็บตัวอยํางดินจากแหลํงตํางๆ ในเขต

มหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 5 จุด และ คัดแยกยีสต์

จากตัวอยํางดนิเพื่อให๎ได๎เชื้อบริสุทธิ์  

2. คัดเลือกยีสต์ที่มผีลติแคโรทีนอยด์ในเซลล์สูง โดย

สกัดและวัดปริมาณแคโรทีนอยด์ 

3. จัดจําแนก และตรวจสอบสายพันธุ์ยีสต์โดยใช๎

เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ดีเอนเอ

ในบริเวณ ITS  

4. รวบรวมและจัดทําฐานข๎อมูลพันธุกรรมของสาย

พันธุ์ยีสต ์ Carotenogenic yeast ในเขตมหาวิทยาลัย

พะเยา 

5. สรุป ประมวลผล และเขียนรายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ 

การดําเนินงานอยูํในชวํงขั้นตอนที่ 1 และ 2 

- เก็บตัวอยํางดินโดยวิธีการแบบ Composite 

sample จากพื้นที่ปุาชื้นที่มีซากพืชซากสัตว์ทับ

ถมในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา จํานวน 5 จุด จาก

แหลํงตํางๆ  คัดแยกยีสต์ในห๎องปฏิบัติการ นํา

ยีสต์ที่ เป็นเชื้อบริสุทธิ์มาสกัดและวัดปริมาณ 

แคโรทีนอยด์ 

 

 

 

 

 

2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะหผ์ลที่ได๎ดําเนนิการไปแล๎ว 

 เก็บตัวอยํางดินโดยวิธีการแบบ Composite sample จากพื้นที่ปุาชื้นที่มีซากพืชซากสัตว์ทับถมใน 

เขตมหาวิทยาลัยพะเยา อยํางน๎อยอยํางละ 5 จุด จากแหลํงตํางๆ ได๎แกํ ทําการเก็บตัวอยํางดินโดย

วิธีการของ Attathom et al. (1996) โดยเก็บดินที่ความลึก 3-5 เซนติเมตรจากผิวหน๎าดิน และบรรจุใน

ถุงพลาสติกที่ผํานการฆําเชื้อแล๎ว จากนั้นนําตัวอยํางดินมาเก็บไว๎ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จนกวําจะ

นําไปแยกเชื้อยีสตโ์ดยวิธีทางจุลชีววิทยาในห๎องปฏิบัติการ 

สถานที่เก็บตัวอย่างที่มหาวิทยาลัยพะเยา ดังแสดงในภาพที่ 1A และ 1B 
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          ภาพที่ 1A  บริเวณหอประชุมพญางําเมือง           ภาพที่ 1B บริเวณข๎างอํางหลวง 

 

ดินที่เก็บได๎มาคัดแยกราและยีสต์และแยกให๎เป็นเชื้อบริสุทธิ์ในห๎องปฏิบัติการตามวิธีของ 

Warcup’s soil-plate method โดยใช๎อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) จะนําตัวอยํางดินจํานวน 

0.005 กรัม ผสมกับอาหาร PDA เทลงในจานเพาะเชื้อ จากนั้นทําการบํมที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

จนกระทั่งสังเกตเห็นโคโลนีของราและยีสต์เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ จากนั้นจะทําการถํายแยกแตํละ

โคโลนีลงในอาหารเลี้ยงเชื้อใหมํ จนกระทั่งได๎เชื้อบริสุทธิ์  เชื้อบริสุทธิ์ที่ได๎จะทําการเก็บรักษาไว๎ใน PDA 

slant ที่อุณหภูม ิ37 องศาเซลเซียส และทําการถํายเชือ้ลงในอาหารใหมํทุก ๆ สามเดอืน 

ตัวอย่างผลการคัดเลือกยีสต์จากดินที่ได้ในห้องปฎิบัติการ 1 

 
ภาพที่ 2  แสดงการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่แยกได๎จากดินในบริเวณข๎างอํางหลวง มหาวิทยาลัย

พะเยา โดยเจรญิบนอาหาร PDA บํมที่อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน 

จากการศึกษาและทําการคัดแยกยีสต์จํานวน 5 ไอโซเลต ที่คาดวําเป็นยีสต์กลุํมแคโรทีโนจีนิค 

ได๎แกํ UP 1, UP 2, UP 3, UP 4 และ UP 5 ดังแสดงตัวอยํางในภาพที่ 2 โดยอาศัยการสังเกตลักษณะของ

โคโลนี สีของโคโลนี ซึ่งยีสต์ที่คาดวําเป็นยีสต์กลุํมแคโรทีโนจีนิคยีสต์จะมีการสร๎างรงควัตถุสีส๎มหรือ

เหลือง และเมื่อสํองภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์จะพบวําเชื้อที่เป็นยีสต์จะสามารถเห็นลักษณะรูปรํางของ
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เซลล์ได๎ชัดเจนที่กําลังขยาย 40x โดยยีสต์ที่ได๎จากการคัดแยกนี้จะถูกเก็บรักษาไว๎ภายในอาหารเอียง 

(YM slant) (ภาพที่ 3) ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อทําการศึกษาปริมาณแคโรทินอยด์ สายพันธุ์ยีสต์ 

และสกัดสารแคโรทินอยด์ตํอไป 

 

                    
 

ภาพที่ 7  ผลการเจริญของเชื้อ UP2 บนอาหาร Yeast Malt extract Agar (YM Agar) ที่อุณหภูมิ 30 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

2.4 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตเํริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้ 35,000 บาท 

2.5 งานตามโครงการวิจัยที่จะทําตํอไป 

1) เพิ่มเติมการเก็บตัวอยํางเพื่อได๎จํานวนยีสต์เพิ่มขึ้น และคัดเลือกยีสต์ที่ผลิตแคโรทีนอยด์ใน

เซลล์สูงโดยสกัดและวัดปริมาณแคโรทีนอยด์ 

2) จัดจําแนก และตรวจสอบสายพันธุ์ยีสต์โดยใช๎เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ 

ดี เอนเอในบริ เวณ ITSรวบรวมและจัดทําฐานข๎อมูลพันธุกรรมของสายพันธุ์ ยีสต์ 

Carotenogenic yeast ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

2.7  คําชีแ้จงเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค (ถ๎ามี) 

ไมํม ี
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ชื่อโครงการวจิัย ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกในพื้นที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัด

พะเยา 

ชื่อแผนงาน (ภาษาไทย) ความหลากหลายทางชีวภาพในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปัก  

พันธุกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางวาสนา พิทักษ์พล 

ดร.วิพรพรรณ เนืองเม็ก 

ดร.ตฤณ เสรเมธากุล 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัย  

 นักวิจัย  นางวาสนา พิทักษ์พล และคณะ  

 หนวํยงานที่สังกัด คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ   

 โทรศัพท์  054-446666 ตํอ 3149    E-mail  wasnan@yahoo.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ   205,650  บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 1  ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ  เดือน มกราคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2557  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์บกในพื้นที่เส๎นทางศึกษาธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา อันได๎แกํ เห็ด กล๎วยไม๎ พืชพื้นบ๎าน สัตว์บก แมลง 

และการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน 

2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่ได๎ดําเนินการจริง    

ทําการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกในพืน้ที่ปกปักพนัธุกรรมพชื

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยดําเนินโครงการเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ  2 เส๎นทางคอืบริเวณด๎านหลังพื้นที่ทรง

งาน และบริเวณอํางเก็บน้ําแหงํที่ 3 ดําเนนิการโดยแบํงกิจกรรมเป็น 5 กิจกรรม  คือ 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาความหลากหลายของพืชพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์ 

วิธีการศึกษา 

1. ทําการสํารวจชนิดพืชและการใช๎ประโยชน์ผักพื้นบ๎าน โดยเลือกหมูํบ๎านรอบๆมหาวิทยาลัย

พะเยา และทําการสัมภาษณ์ผ๎ูสูงอายุ ปราชญ์ชุมชน เกี่ยวกับการใชป๎ระโยชน์ของพืช 

2. ทําการบันทึกภาพตัวอยํางพืชและเก็บตัวอยํางพืชที่มีการใช๎ประโยชน์ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

พะเยาและชุมชนใกล๎เคียง 

3. นํามาตรวจสอบ ศกึษาข๎อมูลทางพฤกษศาสตร์  ตรวจสอบชนิดและจัดทําคําบรรยายลักษณะ

โดยสังเขป  ตรวจสอบความถูกต๎องของชื่อวิทยาศาสตร์  โดยนําตัวอยํางพันธุ์ไม๎ที่เก็บได๎ เปรียบเทียบกับ

ตัวอยํางในพิพิธภัณฑ์ศึกษาข๎อมูลการใช๎ประโยชน์ของพืชแตํละชนิดในชุมชนอื่นๆ โดยการศึกษาเอกสาร

ตํางๆ 

4. นํามาเก็บรวบรวมเป็นทําตัวอยํางพรรณไม๎ 
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กิจกรรมที่ 2 การศึกษาความหลากหลาย การกระจายและนิเวศวิทยาของกล้วยไม้ 

วิธีการศึกษา 

ทําการศึกษาความหลากหลาย การกระจายและนิเวศวิทยาของกล๎วยไม๎ปุาในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย  โดยทําการออกสํารวจ 3 เส๎นทางพื้นที่ในจุดที่กําหนดทุก ๆ ฤดูกาล ได๎แกํ 

ฤดูร๎อน (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน) และฤดูหนาว (เดือน

พฤศจกิายน-เดือนกุมภาพันธ์)   ในบริเวณพืน้ที่โครงการอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  จากนั้นทําการ

รวบรวมพันธุ์กล๎วยไม๎ที่พบ จัดจําแนกชนิดและการทําขยายพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ด๎วยวิธีที่เหมาะสม โดย

สํารวจกล๎วยไม๎ ศกึษานิเวศวิทยา บริเวณที่พบกล๎วยไม๎แตํละชนิด เก็บตัวอยํางเพื่อจัดจําแนกชนดิ 

ตารางที่ 1 กล๎วยไม๎ที่สํารวจพบในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ในชํวง

เดือนเมษายน-มิถุนายน 2557 

ที ่ วงศ์ย่อย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 

1 Vandoideae Chilochista parishii พญาไร๎ใบ 

2 Vandoideae Cleisostoma arietinum (Richb.f) Garay เขาแพะ 

3 Vandoideae Cleisostoma fuerstenbergianum F. Kraenzl. ก๎างปลา 

4 Vandoideae Geodurum citrinum วํานจูงนาง 

5 Vandoideae Geodurum recurvum (Roxb.) Alston วํานนางตาม 

6 Vandoideae Vanda lilacina Teijsm. & Binnnend. เข็มขาว 

7 Vandoideae Cymbidium sp. กะเรกะรํอน 

8 Epidendroideae Dendrobium  sp. - 

 

กิจกรรมที่ 3 การศึกษาความหลากหลายของเห็ด 

วิธีการศึกษา 

1) เก็บรวบรวมตัวอยํางดอกเห็ดรา โดยสํารวจ 3 เส๎นทางในพื้นที่ปกปักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย

พะเยา  จังหวัดพะเยา  แล๎วนําไปบํงบอกชนิดของเห็ดราโดยศึกษา ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์  

2) ทําการแยกเชื้อเห็ดให๎ได๎เป็นเชื้อบริสุทธิ์  โดยนําชิ้นสํวนของดอกเห็ดมาวางบนอาหาร  PDA  และ

เก็บเป็น stock culture 
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ตารางที่ 2 เห็ดและราขนาดใหญํที่พบในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

ในชํวงเดือนพฤษภาคม 2557 

 

ที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ ลักษณะชีววิทยา ความเป็นพิษ 

1 Auricularia fuscosuccinia หูหนูสวย saprobe รับประทานได๎ 

2 Clitocybe tabescens  parasite ไมํมขี๎อมูลวาํรับประทานได๎ 

3 Favolus alvalveolaria รารังผึ้ง saprobe ไมํมขี๎อมูลวาํรับประทานได๎ 

4 Lentinus polychrous เห็ดลม, เห็ดกระด๎าง saprobe รับประทานได๎ 

5 Marasmius spp. - saprobe ไมํมขี๎อมูลวาํรับประทานได๎ 

6 Polyporus sp.  parasite ไมํมขี๎อมูลวาํรับประทานได๎ 

7 
Schizophyllum 

commune 

เห็ดตีนตุ๏กแก หรอื

เห็ดแครง 
saprobe รับประทานได๎ 

8 Xylaria spp. - saprobe ไมํมขี๎อมูลวาํรับประทานได๎ 

 

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานทางนิเวศวทิยา 

วิธีการศึกษา 

1. ศกึษาถึงการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินในสํวนของปริมาณธาตุอาหารที่สะสมในดินและ

การสะสมของธาตุอาหารในสํวนซากพืชบนพื้นปุา (LFH) ในปุาเต็งรัง (DDF) ปุาเบญจพรรณ (MDF) และ

พืน้ที่ปุาที่อยูํระหวํางจุดเปลี่ยนของปุาทั้ง 2 ชนิด (MDF-DDF)   

2. ประกอบไปด๎วย2สํวนคือ (1). การศึกษาภาคสนาม เพื่อเก็บตัวอยํางและศึกษาสภาพ

สิ่งแวดล๎อม ได๎แกํ ลักษณะสังคมพืชลักษณะของดนิวัตถุต๎นกําเนิดดินสภาพภูมิอากาศตลอดจนสภาพภูมิ

ประเทศของพื้นที่ (2). การศึกษาในห้องปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์หาธาตุอาหารพืชในเชิงปริมาณและ

คุณภาพ  โดยจะนําข๎อมูลที่ได๎ทั้ง2 สํวนมาประกอบกันเพื่ออธิบายถึงการหมุนเวียนธาตุอาหารของในดิน 

ในสํวนของการสะสมธาตุอาหารในดิน 

(2) การศึกษาภาคสนาม 

1.1 เลือกเก็บตัวอยํางจํานวน 3 จุด เพื่อเป็นตัวแทนของพื้นที่ปุาในเส๎นทางที่ 1เก็บตัวอยํางซาก

พืชบนพืน้ปุา (LFH) จํานวน 3 ซ้ําตํอจุดเก็บตัวอยําง รวม 9 ตัวอยําง 

1.2 เก็บตัวอยํางดินตามความลึกของดินจํานวน 6 ตัวอยํางตํอจุด ที่ระดับดินลึก 0-5 

ซม. 5-10 ซม. 10-20 ซม. 20-30 ซม. 30-40 ซม. และ มากกวํา 40 ซม. (40+ ซม.) รวม 18 

ตัวอยําง  
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(3) การศึกษาในห้องปฏิบัติการ 

2.1 นําตัวอยํางตัวอยํางซากพืชบนพื้นปุา (LFH) จํานวน 3 ซ้ําตํอจุด (3 จุดเก็บ

ตัวอยําง) รวม 9 ตัวอยํางเพื่อหาปริมาณมวลชีวภาพ และวิเคราะห์หาความเข๎มข๎นธาตุอาหารได๎แกํ  

อินทรีย์คาร์บอน (C) ไนโตรเจนรวม (total-N) ฟอสฟอรัส(P) โพแทสเซียม  (K)แคลเซียม (Ca) และ 

แมกนีเซียม(Mg) 

2.2 นําตัวอยํางดินที่เก็บตามความลึก  6 ระดับตํอจุด  (3 จุดเก็บตัวอยําง) รวม 18 

ตัวอยําง  เพื่อหาปริมาณดิน  และวิเคราะห์หาปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ในดิน   รวมทั้งวิเคราะห์หา

ความเข๎มข๎นธาตุอาหารในดินได๎แกํ  อินทรีย์คาร์บอน (C) ไนโตรเจนรวม (total-N)  ฟอสฟอรัสที่เป็น

ประโยชน์ (available P) โพแทสเซียม  (available K)แคลเซียม (available Ca) และ แมกนีเซียม (available 

Mg) 

2.3 นําผลการวิเคราะห์ตัวอยํางดินและซากพืชมาหาปริมาณการสะสมธาตุอาหารใน

ดินเปรียบเทียบความแตกตํางของธาตุอาหารของแตํละแหลํงเก็บ โดยเปรียบเทียบคําเฉลี่ยโดยวิธี  LSD 

(Least Square Difference) หรอื DMRT (Duncan's Multiple Range Test) 

 

ผลการศกึษา อยูํระหวํางการวเิคราะหท์างเคมี 

กิจกรรมที่ 5 ความหลากชนิดของแมลงผสมเกสรและผีเสื้อ 

วิธีการศึกษา 

ทําการสํารวจปริมาณและเก็บตัวอยํางแมลงผสมเกสร (Pollinators) และผีเสื้อ โดยวิธีสํารวจ

ตามวิธีสํารวจของ Krebs (1999) โดยนับจํานวนตํอพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร ตํอเวลา 90 นาที ตํอ 1 ซ้ํา 

(Visual count) และเก็บตัวอยํางโดยใช๎สวิงขนาดมาตรฐานโฉบจับแมลง กํอนนําไปศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาเพื่อการจําแนกชนิดในห๎องปฏิบัติการ พร๎อมกับบันทึกรายละเอียด เชํน ชนิดของพืชอาศัย 

และบริเวณถิ่นอาศัยหาตําแหนํงพิกัดรังด๎วยเครื่อง GPS (Global Positioning System)  

ทําการวิเคราะห์ชนิดแมลงผสมเกสร และผีเสื้อตัวเต็มวัยในห๎องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา

พร๎อมถํายภาพภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์สเตริโอ เพื่อใช๎ประกอบการจําแนกชนิด รํวมกับคูํมือการจําแนกชนิด 

และวิธีตรวจสอบกับแมลงต๎นแบบในพิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิชาการเกษตรและผู๎เชี่ยวชาญ หลังจากนั้นนํา

ข๎อมูลที่ได๎นํามาหาคําดัชนีความเดํนของชนิด (dominant index) และดัชนีความหลากหลายชนิด (species 

diversity index) 

 ผลการศกึษา อยูํระหวํางการจําแนกชนดิ 
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ภาพที่ 1 ตัวอยํางทรัพยากรชีวภาพทางบก 

2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตเํริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้   50000  บาท 

2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป 

  - ทําการศึกษาความหลายหลายทางชีวภาพของนิเวศบกตามแผนงานที่วางไว๎ในฤดูฝนและฤดู

หนาว   

2.7 คําชีแ้จงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคและวิธีการแก๎ไข  

          -   
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ชื่อโครงการวจิัย การแพร่กระจายและการใช้พื ้นที ่ของนกและสัตว์สะเทินนํ้า

สะเทินบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา 

ชื่อแผนงานวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ โครงการ

อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวิจัย/โครงการวจิัย  

 ชื่อผ๎ูวจิัย   ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

 หนวํยงานที่สังกัด  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ตอํ 3077 e-mail Sitthisak.pi@up.ac.th 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 194,000 บาท ระยะเวลาทําการวจิัย 1 ป ี

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวจิัย 

2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวจิัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. สํารวจและรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์สะเทินน้ําสะ เทินบก 

ประเมินการแพรํกระจายและการใช๎ประโยชน์จากพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของนกและสัตว์สะเทินน้ํา

สะเทินบกพร๎อมทั้งหาความสัมพันธ์ของข๎อมูลทางกายภาพและชีวภาพเพื่อใช๎ในการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/ขั้นตอน

 ปฏิบัติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาปีที่  1  2557 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.สํารวจสภาพภูมปิระเทศและกําหนดจุด 

เก็บสํารวจ 

            

2.ทําการสํารวจ             

3.จําแนกชนดิสัตว์ และคําดัชนีความหลากหลาย             

4.สํารวจขอ๎มูลความหลากหลายของพืช             

5.วิเคราะห์ขอ๎มูลเชื่อมโยง             

6.รายงานสรุปผลการวิจัย             
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กิจกรรม

ที่ 

ผลการดําเนินงานทเีสนอไว้ ผลการดําเนินงานจริง 

1 สํารวจสภาพภูมปิระเทศและกําหนดจุด 

เก็บสํารวจ 

ทําการสํารวจและกําหนดจุดเรียบร๎อย

แล๎ว 

2 ทําการสํารวจ อยูํระหวํางขณะดําเนินการ 

3 จําแนกชนิดสัตว์  และคําดัชนีความ

หลากหลาย 

อยูํระหวํางขณะดําเนินการ 

4 สํารวจข๎อมูลความหลากหลายของพืช อยูํระหวํางขณะดําเนินการ 

5 วิเคราะห์ข๎อมูลเชื่อมโยง ยังไมํได๎ดําเนินการ 

6 เขียนรายงาน ยังไมํได๎ดําเนินการ 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัย

ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

  ทําการสํารวจชนิดของนกในเขตพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแตํเดอืน 

กุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม 2557 พบนกทั้งหมด 21 ชนิด 5 วงศ์ ใน 4 อันดับ สํารวจพบสัตว์สะเทินน้ํา

สะเทินบก 15 ชนิด 3 วงศ์ 3 อันดับ 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้ 70,000 บาท 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  ทําการสํารวจตามแผนที่วางไว๎และจัดจําแนกพร๎อมทั้งหาความหลากหลายทางชีวภาพ 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

  - 
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ชื่อโครงการวิจัย  ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางนํ้าในพื้นที่โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



 

55 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัย  

นักวิจัย  ดร.สันธิวัฒน ์พิทักษ์พล และคณะ  

 หนวํยงานที่สังกัด .......คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   

 หมายเลขโทรศัพท์.054-446666 ตอํ 3144 โทรสาร ......054-466663..  

     e-mail....santiwatp@hotmail.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ ....210,000 ....บาท ระยะเวลาทําการวิจัย .1 . ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ  เดือน มกราคม 2557  ถึง   พฤษภาคม 2557  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศกึษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ําในพื้นที่เส๎นทางศึกษาธรรมขา

ติ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา ได๎แกํ ปลา แมลงน้ํา สัตว์หน๎าดิน แพลงก์ตอนพืช 

และคุณภาพน้ํา 

2.2 ผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่ได๎ดําเนินการจริง    

ทําการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ําในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชมหาวิทยาลัยพะเยา โดยดําเนินโครงการเส๎นทางศึกษาธรรมชาติจากอํางเก็บน้ําหน๎าเวียงพะเยาถึง

บริเวณอํางเก็บน้ําแหงํที่ 3 หว๎ยทับช๎าง ดําเนนิการโดยแบํงกิจกรรมเป็น 4 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 การศกึษาความหลากหลายของปลา   

กิจกรรมที่ 2 การศกึษาความหลากหลายของแมลงน้ําและสัตว์หนา๎ดิน 

กิจกรรมที่ 3 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพชื 

กิจกรรมที่ 4 ศกึษาคุณภาพน้ําในแหลํงน้ํา 

กิจกรรมที่ 1 

 1.1 การสํารวจและการเก็บข๎อมูลภาคสนาม 

 เก็บรวบรวบตัวอยํางปลา ในแหลํงน้ําบริเวณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพื้นที่จังหวัดพะเยา

ทุกสองเดือน โดยใช๎อวน ขําย สวิง ถํายภาพปลาสด จดบันทึกลักษณะสีตัวปลา และเก็บรักษาในน้ํายาคง

สภาพตรวจวัดคุณภาพน้ําบางประการและศึกษาลักษณะแหลํงที่อยูํอาศัยของปลาในบริเวณที่เก็บ

ตัวอยําง 

1.2 การศกึษาในห๎องปฏิบัติการ  

นําตัวอยํางปลาที่เก็บรวบรวมได๎มาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานตามระบบของ Nelson 

(2006) และการจําแนกชนิด (identification) พร๎อมทั้งบันทึกข๎อมูลสําคัญที่ใช๎ในการจําแนกชนิดตามคูํมือ

วิเคราะหพ์รรณปลาของ จรุงจติ (2544), ชัยวุฒิ (2544), ภาสกร (2544) เป็นต๎น 

หาพารามิเตอรด์๎านชนิดและปริมาณปลา 
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คํา Percentage species composition (E- Value) จะใช๎ในการศึกษาองค์ประกอบชนิดของปลา

โดยแบํงกลุํมปลาเป็น Carp, Catfish, Murrel และ Miscellaneous  

คําดัชนีความหลากหลาย Diversity Index เป็นคําแสดงความสัมพันธ์ระหวํางชนิดและปริมาณของปลาที่

มีอยูํในแตลํะบริเวณ 

1.3 การวิเคราะหข์๎อมูล 

 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความชุกชุม จํานวนชนิดโดยวิธี ANOVA คําคาดหมายของจํานวน

ชนิดที่พบโดยใช๎คํา estimate species คําความหลากหลายของชนิดโดยใช๎ Diversity Index และ Fisher’s 

alpha เพื่อศึกษาความแตกตํางของความชุกชุม จํานวนชนิดและความหลากหลายของชนิดในแตํละเขต

และฤดูกาล 

1.4 ศกึษาความสัมพันธ์ของแหลํงที่อยูํอาศัย หรือคุณภาพน้ําบางประการ และการกระจายพันธุ์

ของปลา 

 

กิจกรรมที่ 2 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างแมลงนํ้าและสัตว์หน้าดิน 

ทําการเก็บตัวอยํางแมลงน้ําทุก 3 เดือน โดยวิธี visual, sweep net, kick  และ pick method ใน

บริเวณน้ํานิ่ง  น้ําไหล และบริเวณที่มีเศษใบไม๎กิ่งไม๎ เพื่อให๎ครอบคลุมลักษณะถิ่นที่อยูํของแมลงน้ําแตํละ

กลุํมเป็นเวลา 5 นาที วิธีเก็บตัวอยํางทําเหมือนกันทุกจุดเก็บตัวอยําง เมื่อได๎ตัวอยํางแล๎วแยกเศษใบไม๎ 

กิ่งไม๎ และ ก๎อนกรวดออก แยกตัวอยํางแมลงน้ําเป็น 2 สํวน คือ ดูการกินอาหารของแมลงน้ํา และสํวนที่

จะนําไปจําแนกระดับวงศโ์ดยนําตัวอยํางไปดองเก็บในแอลกอฮอล์ความเข๎มขน๎ 70 เปอร์เซ็นต์  

 

การจําแนกและการเก็บรักษาตัวอย่างแมลงนํ้า 

 นําตัวอยํางแมลงน้ํามาแยกจากเศษตําง ๆ ออกให๎เหลือตัวแมลง นําแมลงที่ได๎มาสํองดูภายใต๎

กล๎องสเตอริโอเพื่อดูลักษณะรูปรําง และจําแนกในระดับวงศ์ โดยใช๎หนังสือคูํมือจําแนก แล๎วจดบันทึก

ข๎อมูลเพื่อเทียบกับข๎อมูลในหนังสือที่ใชอ๎๎างองิประกอบการจําแนกกลุํม 

 นําตัวอยํางแมลงที่จัดจําแนกแล๎วมาใสํขวดเก็บตัวอยํางไว๎ในแอลกอฮอล์เข๎มข๎น 70 เปอร์เซ็นต์ 

พร๎อมทั้งติด label ดังขา๎งตน๎ ชื่ออันดับ และชื่อวงศ์ 

กิจกรรมที่ 3 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายนํ้าจดื 

ทําการเก็บตัวอยํางแพลงก์ตอนพืชทุก 3 เดือน โดยใช๎กระบอกตวงขนาด 2 ลิตร ตักน้ําใสํถุง

กรองแพลงก์ตอน ที่ระดับผวิน้ํา จํานวน 20 ลิตร นําตัวอยํางที่กรองได๎ใสํในขวดเก็บตัวอยํางแพลงก์ตอน

ขนาด 150 มิลลิลิตร แล๎วเก็บรักษาด๎วยน้ํายา Lugal’s solution 1% (ลัดดา และโสภณา, 2546) การ

วิเคราะห์ตัวอยํางแพลงก์ตอน โดยการเขยําขวดเก็บตัวอยํางแพลงก์ตอนเบาๆ เพื่อให๎ตัวอยํางกระจาย

โดยทั่วกัน จากนั้นใช๎หลอดหยดดูดน้ําตัวอยํางขึ้นมาแล๎วหยดลงบนแผํนสไลด์ เพื่อทําการแยกชนิดของ

แพลงก์ตอนพืชโดยใช๎กล๎องจุลทรรศน์ (Olympus BX 51) พร๎อมชุดประกอบ โดยในการแยกชนิดของ

แพลงก์ตอนจะใช๎เอกสารอ๎างอิงของ Huber-Pestalozzi (1938, 1955, 1968, 1983), Desikachary 
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(1959), Whitford and Schumacher (1969), Precott (1970), ลัดดา (2542), ยุวดี (2546) ทําการ

ถํายภาพด๎วยชุดถํายภาพดิจติอลประกอบกล๎องจุลทรรศน์ (Olympus DP 50) 

 

กิจกรรมที่ 4 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างนํ้า 

การเก็บตัวอยํางน้ําเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ําทางด๎านกายภาพและเคมีทุก  3 เดือน โดยใช๎

กระบอกตักน้ําขนาด 2 ลิตร โดยเก็บที่ระดับผิวน้ําลึก 30 เซนติเมตร ให๎เต็มขวด ปิดฝา เก็บรักษา

ตัวอยํางน้ําโดยการแชํน้ําแข็ง นํามาวิเคราะหใ์นห๎องปฏิบัติการตัวอยํางสําหรับการวิเคราะห์ก๏าซที่ละลาย

ในน้ําเก็บตัวอยํางด๎วยขวด BOD ที่ความลึก 30 เซนติเมตร วิเคราะหท์ันทีหลังจากเก็บตัวอยําง  

ผลการศึกษาได๎ดําเนินงานเก็บตัวอยํางแล๎วจํานวน 2 ครั้งตามแผนงานที่วางไว๎ โดยกําหนดจุดเก็บ

ตัวอยําง 3 จุดในแนวเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ คือจากบริเวณประตูเวียงพะเยา (จุดที่ 1) ไปตามเส๎นทาง

เดินศกึษาธรรมชาติถึงอํางเก็บน้ําหว๎ยทับช๎าง (จุดที่ 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 การเก็บตัวอย่างระบบนเิวศทางนํ้า 
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ตารางที่ 1 ชนิดปลาที่พบจากการสํารวจ 

ที ่ ชื่อวทิยาศาสตร์ ชื่อไทย 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Trichogaster trichopterus 

Trichopodus microlepis 

Barbonymus gonionotus 

Oreochromis niloticus 

Pethia stoliczkana 

Parambassis siamensis 

Hypostomus plecostomus 

Gambusia affinis 

กระดี่หม๎อ 

กระดี่นาง 

ตะเพียน 

นิล 

มะไฟ 

แปูนแก๎ว 

กดเกราะ 

กินยุง 

 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว

[ทั้งนี ้ ให๎แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการ

วิจัยที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแลว๎หรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

 ได๎ทําการศกึษาใน เส๎นทางศึกษาธรรมชาติจากอํางเก็บน้ําหน๎าเวียงพะเยาถึงบริเวณอําง

เก็บน้ําแหํงที่ 3 ห๎วยทับช๎าง โดยทําการสํารวจในเดือนเมษายนที่ผํานมาซึ่งคณะผู๎วิจัยได๎ทําการทบทวน

งานวิจัย อพ.สธ. ของพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา และทําการสํารวจเก็บตัวอยํางชีวภาพและการเก็บ

ตัวอยํางน้ําตามเส๎นทางที่กําหนด โดยได๎บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชาคุณภาพน้ํา

เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําและนิเวศวิทยาทางน้ํา และได๎เข๎าไปศึกษาในพื้นที่วิจัยรํวมกับนิสิตในสาขาวิชา

การประมง โดยผลการศกึษาอยูํระหวํางการวเิคราะหข์๎อมูล 

2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผูป๎ระเมิน (ถ๎ามี)  

2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้   30,000  บาท 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  -ทําการศกึษาความหลายหลายทางชีวภาพของนิเวศทางน้ําตามแผนงานที่วางไว๎ในฤดูฝนและฤดู

หนาว   

2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคและวิธีการแก๎ไข  

           -   
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ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  การสํารวจความหลากหลายทางชวีภาพของไลเคนเพื่อประเมิน

คุณภาพอากาศในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชืฯ     มหาวิทยาลัย

พะเยาและลุ่มนํ้ากว๊านพะเยา  

แผนงาน (ภาษาไทย) โครงการเส้นทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จากมหาวิทยาลัยพะเยาสู่

กว๊านพะเยา  (อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง)ระยะที่ 1: การสร้างต้นแบบ

สิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนิเวศน์สุขภาพ (G-ECOH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



 

60 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ 

 หนวํยงานที่สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์   0898527676   e-mail smartrattapoom@yahoo.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    2557  

 งบประมาณที่ได๎รับ   210,000   บาท ระยะเวลาทําการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ  มกราคม 2557  ถึง  ธันวาคม  2557  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)   

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อทราบความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและคุณภาพอากาศของพื้นที่ลุมํน้ํากว๏าน

พะเยา 

2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนนิงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับ

งานวิจัยที่ได๎ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/

ขั้นตอน ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร  

 

แผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎ 

รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาของเดือนที่ทําการวจิัย 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 2557)  

การปฏิบัติงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ดําเนินการขออนุมัตดิําเนิน

โครงการและวางแผนงาน 

            

2. จัดซื้อ/เตรียมวัสดุอุปกรณ์

และประสานผูเ๎กี่ยวข๎อง 

            

3. การสํารวจไลเคนตาม

พืน้ที่ที่กําหนด   

            

4. การจัดจําแนกไลเคนและ

ประเมินคุณภาพอากาศ  

            

5. การจัดทําคูํมอืสํารวจไล

เคนและแผนที่คุณภาพอากาศ 

            

6. การจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 
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รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาของเดือนที่ทําการวจิัย 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 2557)  

การปฏิบัติงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7. การจัดทํารูปวิธาน

อิเล็คทรอนิคส ์(key online)   

            

8. จัดทํารายงานผลการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์และสํงตีพิมพ์

หรอืนําเสนอที่ประชุม

วิชาการ 

            

 

แผนการวจิัยที่ได้ดําเนนิการไปแล้ว 

รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาของเดือนที่ทําการวจิัย 12 เดือน (ม.ค. – ธ.ค. 2557)  

การปฏิบัติงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ดําเนนิการขออนุมัตดิําเนิน

โครงการและวางแผนงาน 

            

2. จัดซื้อ/เตรียมวัสดุอุปกรณ์

และประสานผูเ๎กี่ยวข๎อง 

            

3. การสํารวจไลเคนตาม

พืน้ที่ที่กําหนด   

            

4. การจัดจําแนกไลเคนและ

ประเมินคุณภาพอากาศ  

            

5. การจัดทําคูํมอืสํารวจไล

เคนและแผนที่คุณภาพอากาศ 

            

6. การจัดอบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

            

7. การจัดทํารูปวิธาน

อิเล็คทรอนิคส ์(key online)   

            

8. จัดทํารายงานผลการวิจัย

ฉบับสมบูรณ์และสํงตีพิมพ์

หรอืนําเสนอที่ประชุม

วิชาการ 

            

คณะผู๎วิจัยได๎ทําการออกสํารวจไลเคนในพื้นที่มหาวิทยาลัยเรียบร๎อยแล๎ว พร๎อมทําการจัด

จําแนกกลุํมและชนิดของไลเคนครบทุกตัวอยํางในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคัดเลือกต๎นไม๎ 20 ต๎น 

ครอบคลุมพื้นที่ ในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได๎ทําการวัดพิกัดทางภูมิศาสตร์และความสูงจาก
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ระดับน้ําทะเลของตําแหนํงต๎นไม๎ทุกต๎นที่คัดเลือกมา ทําการบันทึกภาพลักษณะทรงพุํม เปลือกลําต๎น ใบ 

ดอก ผล และวัดขนาดเส๎นรอบวงที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 130 ซม. อีกทั้งได๎ทําการถํายภาพไลเคนทุก

ชนิดที่พบแล๎วรวบรวมไว๎อยํางเป็นระบบตามตําแหนํงของพิกัดทางภูมิศาสตร์ และทําการกรอกข๎อมู ล

ตารางสังคมไลเคนเพื่อเตรียมนําไปจัดทํากราฟสังคมไลเคนซึ่งจะนําไปกําหนดประเภทของคุณภาพ

อากาศตํอไปตามคูํมือการสํารวจไลเคน จากการจัดจําแนกไลเคนที่พบบนต๎นไม๎ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ได๎พบไลเคนที่สามารถบํงชีคุ้ณภาพอากาศได๎ทั้งหมด 3 กลุํม ได๎แกํ กลุํมอากาศดี กลุํมทนทาน และกลุํม

ทนทานสูง โดยไลเคนทั้งหมดถูกจัดจําแนกได๎ 7 วงศ ์10 สกุล และ 11 ชนิด 

 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พมิพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

คณะผู๎วิจัยได๎มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อรํวมกันวางแผนและกําหนดจุดเก็บตัวอยํางไปแล๎ว

ตามที่แสดงในแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎ทําไปแล๎วโดยได๎มีการแบํงพื้นที่และชํวงเวลาของการเก็บ

ตัวอยํางไลเคนในแตํละบริเวณของพื้นที่ลุํมน้ํากว๏านพะเยาให๎ครอบคลุมตามที่ได๎กําหนดไปในโครงการ 

พร๎อมทําการจัดเตรียมขอ๎มูลภาพตัวอยํางจากหนังสอืและเอกสารอ๎างองิเพื่อการจัดจําแนกหมวดหมูํและ

ระบุชนิดอกีทั้งได๎ออกสํารวจยํอยเบือ้งตน๎ภายในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเป็นการทดลองให๎ได๎เรียนรู๎

สถานการณแ์ละได๎รูจ๎ักปัญหาและอุปสรรคกํอนทําการออกเก็บตัวอยํางจริง 

 

2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี) 

 - 

2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้   -  บาท 

2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป 

 

ออกภาคสนามเพื่อเก็บตัวอยํางไลเคนแล๎วนํามาจัดหมวดหมูํพรอ๎มระบุชนิดแล๎วนําข๎อมูลที่ได๎ไป

ประเมินคุณภาพอากาศ เพื่อจัดทําแผนที่คุณภาพอากาศและหนังสือการประเมินคุณภาพอากาศโดยใช๎

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในลุํมน้ํากว๏านพะเยา จัดทํารูปวิธารอิเล็คทรอนิคส์แบบงํายผําน

เครือขํายอินเตอร์เน็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถํายทอดองค์ความรู๎จากผลการวิจัยให๎กับชุมชนและ

ผูส๎นใจและจัดทํารายงานสํง 

2.7 คําชี้แจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี) ปัญหาและอุปสรรคที่กําลังทําให๎

เกิดความลําช๎าอยูํขณะนี้คือความแปรปรวนของสภาพอากาศ โดยเฉพาะภาวะฝนฟูาคะนองที่ทําให๎

คณะผู๎วิจัยไมํสามารถออกภาคสนามเก็บตัวอยํางได๎ที่กําหนดไว๎แตํแรก  จึงต๎องรอติดตามขําวสารจาก

กรมอุตุนิยมวิทยาให๎สามารถกําหนดชํวงเวลาที่ชัดเจนที่เหมาะสมตํอการออกเก็บตัวอยํางภาคสนามได๎

อยํางปลอดภัยตํอคณะผูท๎ําวิจัย 
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ชื่อโครงการ  การเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพนํ้าอนุภาคลุ่มนํ้าแม่โขง ปีที่1 จากต้นนํ้า

มหาวิทยาลัยพะเยาสู่กว๊านพะเยา 

ชื่อแผนงานวิจัย  โครงการเส้นทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จากมหาวิทยาลัยพะเยาสู่กว๊าน

พะเยา (อนุภูมิภาคลุ่นํ้าโขง)ระยะที่ 1: การสร้างต้นแบบสิ่งแวดล้อมเชิง

สร้างสรรค์ สําหรับนเิวศน์สุขภาพ (G-ECOH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย ผู๎ชํวยศาตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศริิ 

หนํวยงานที่สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ต.แมํกา 

อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทร. (054) 466666 ตํอ 1731 โทรสาร (054) 466664 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 300,000 (สามแสนบาทถ๎วน) บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ 1 มกราคม 2557 ถึง 30 ธันวาคม 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ตรวจสอบคุณภาพน้ํา บริเวณแหลํงลําน้ําผิวดินของลําน้ําแมํต๋ํา บริเวณต๎นน้ํา-ปลายน้ํา ที่

ไหลลงสูํกว๏านพะเยา  

3. ประเมินสถานภาพคุณภาพน้ําที่ไหลลงสูํกว๏านพะเยา 

 

2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่ได๎

ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ

ตามลําดับอยํางไร 

แผนการดําเนินงาน ช่วงเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.การสบืค๎นขอ๎มูลเอกสารอ๎างองิ             คณะวจิัยฯ 

2.เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ของ

การวิจัย 

            คณะวจิัยฯ 

3.สํ า ร ว จ แ ห ลํ ง ม ล พิ ษ ที่ มี

ผลกระทบตํอคุณภาพในลําน้ํา 

            คณะวจิัยฯ 

4.ศึกษาสํารวจและตรวจสอบ   

คุณภาพน้ํา 

            คณะวจิัยฯ 

8.สํงรายงานความก๎าวหน๎า             คณะวจิัยฯ 

9.การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์             คณะวจิัยฯ 

10.สํงรายงานฉบับสมบูรณ์             คณะวจิัยฯ 
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 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี้ ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวชิาการแลว๎หรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

ผู๎วิจัยได๎ศึกษารายชื่อชนิดพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ บําบัดอากาศ รวมทั้ง

ประสิทธิภาพในการบําบัด  อีกทั้งยังออกแบบการจัดพื้นที่ในอาคารบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็น

พืน้ที่สะอาดในการเพิ่มออกซิเจน อากาศในการหายใจสําหรับพื้นที่ทํางาน  

 ดําเนนิการสํารวจลําน้ําแมตํ๋ํา หลังจากนั้นทําการแบํงพื้นที่ออกเป็น 3 เส๎นทางได๎แกํ เส๎นทางที่ 1 

มหาวิทยาลัยพะเยา – ห๎วยทับช๎าง – ห๎วยเกี๋ยง (T 8 ,T 9 ,T 10) , เส๎นทางที่ 2 มหาวิทยาลัยพะเยา  - 

ชุมชนหอพัก – ลําน้ําแมํต๋ํา (T 1 ,T 2 ,T 3 , T 4 ,T 5 ,T 6 ,T 7) , เส๎นทางที่ 3 ลําน้ําแมํต๋ําสูํกว๏านพะเยา 

แมตํ๋ํา (T 11 ,T 12 ,T 13 ,T 14)   

 เก็บตัวอยํางน้ําทุก 45 วัน ตั้งแตํเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2557 จํานวน 1 ลิตร 

ใสํขวด HDPE (High density polyethylene) รักษาไว๎ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส โดยแบํงจุดเก็บตัวอยําง

เป็น 14 สถานี ได๎แกํ  

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 1 (T 1) บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 2 (T 2) บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 3 (T 3) บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 4 (T 4) บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 5 (T 5) ระหวํางมหาวิทยาลัยพะเยา-ชุมชนเมอืงหน๎ามหาวิทยาลัยพะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 6 (T 6) ชุมชนเมืองหนา๎มหาวิทยาลัยพะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 7 (T 7) ชุมชนเมืองหนา๎มหาวิทยาลัยพะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 8 (T 8) ชุมชนเมืองหนา๎มหาวิทยาลัยพะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 9 (T 9) บริเวณเทศบาลตําบลแมกํา อ.เมือง จ.พะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 10 (T 10) บริเวณเทศบาลตําบลแมกํา อ.เมือง จ.พะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 11 (T 11) บริเวณเทศบาลตําบลแมกํา อ.เมือง จ.พะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 12 (T 12) บริเวณชุมชนเมือง จ.พะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 13 (T 13) บริเวณชุมชนเมือง จ.พะเยา 

- สถานีเก็บตัวอยํางที่ 14 (T 14) กว๏านพะเยา 
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ภาพท่ี 1 แสดงเส๎นทางสํารวจ 

ตาราง พิกัดเส๎นทางสํารวจ 

สถานีเก็บตัวอยําง 
พิกัด 

X Y 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 1 (T 1) 594632 2103808 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 2 (T 2) 593090 2104588 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 3 (T 3) 593924 2104920 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 4 (T 4) 595300 2103065 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 5 (T 5) 597756 2104266 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 6 (T 6) 597777 2104719 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 7 (T 7) 598456 2105581 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 8 (T 8) 594049 2105884 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 9 (T 9) 596752 2107115 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 10 (T 10) 597632 2108493 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 11 (T 11) 596833 2110972 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 12 (T 12) 595649 2115137 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 13 (T 13) 595480 2117638 

สถานีเก็บตัวอยํางที่ 14 (T 14) 595488 2118090 
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้า 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 

 

 
ภาพท่ี 2 แผนภาพแสดงปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 

 

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา พบวํา มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา อยูํ

ระหวําง 2.9 – 7.9 มิลลิกรัมตํอลิตร ในสถานีเก็บตัวอยํางที่ 3 (T 3) บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งที่ 

3 และ4 มปีริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีคาํต่ํากวํามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลํงน้ําผิวดิน (4 มิลลิกรัมตํอ

ลิตร) คือ 3.4  และ 2.9 มิลลิกรัมตํอลิตร ตามลําดับ โดยในสถานีเก็บตัวอยํางที่ 11 (T 11) บริเวณ

เทศบาลตําบลแมํกา อ.เมือง จ.พะเยาในครั้งที่  1 และ 4 มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําสูงที่สุด โดยมี

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา 7.9 มิลลกิรัมตํอลิตร (ตารางปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา) 
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ตารางที่ 2 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํา (มิลลกิรัมตํอลิตร) 

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

T 1 5.3 6.3 5.4 5.3 

T 2 4.2 6.6 4.2 4.1 

T 3 2.9 5.9 3.4 2.9 

T 4 5.5 6.6 6.1 5.5 

T 5 5.4 6.5 6.3 5.4 

T 6 5.5 5.1 6.5 5.5 

T 7 6.8 6.7 6.7 6.8 

T 8 5.3 6.3 5.4 5.3 

T 9 4 5.4 5.1 4.0 

T 10 6.9 5.9 5.4 6.9 

T 11 7.9 7.1 7.1 7.9 

T 12 5.9 6.1 5.2 5.9 

T 13 6.8 6.3 5.7 6.8 

T 14 5.2 6.2 5.3 5.2 

 

ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรยี์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรยี์ในนํ้า 

 
 

ภาพท่ี 3 แผนภาพแสดงปริมาณบีโอดี 

พบวําปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต๎องการใช๎ในการยํอยสลายสารอินทรีย์ในน้ํา อยูํระหวําง 

0.2 – 5.9 มิลลิกรัมตํอลิตร ในสถานีเก็บตัวอยํางที่ 2 (T 2) บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งที่ 1  มี

ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต๎องการใช๎ในการยํอยสลายสารอินทรีย์ในน้ําต่ําที่สุดคือคือ 0.2  มิลลิกรัม
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ปริมาณออกซิเจนที่จุลนิทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ในน้ํา  
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ตํอลติร โดยในสถานีเก็บตัวอยํางที่ 11 (T 11) บริเวณเทศบาลตําบลแมํกา อ.เมือง จ.พะเยา ในครั้งที่ 3 มี

ปริมาณปริมาณปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต๎องการใช๎ในการยํอยสลายสารอินทรีย์ในน้ําสูงที่สุดโดยมี

ปริมาณปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต๎องการใช๎ในการยํอยสลายสารอินทรีย์ในน้ํา 5.9 มิลลลิกรัมตํอ

ลิตร (ตารางที่3) ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต๎องการใช๎ในการยํอยสลายสารอินทรีย์ในน้ํา น้ําที่มี

คุณภาพดี ควรมีคําบีโอดี ไมํเกิน 6 มิลลกิรัมตํอลิตร  

 

ตารางที่ 3 ปริมาณออกซิเจนที่จุลนิทรีย์ต๎องการใชใ๎นการยํอยสลายสารอินทรีย์ในน้ํา 

ปริมาณบีโอดี (มิลลกิรัมตํอลิตร) 

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

T 1 1.8 0.6 0.9 3.8 

T 2 0.2 0.4 1.0 2.9 

T 3 1.2 3.4 1.5 1.7 

T 4 2.0 0.5 2.6 3.1 

T 5 1.1 1.2 4.6 3.6 

T 6 1.3 1.5 4.9 3.8 

T 7 1.6 3.8 4.0 4.5 

T 8 1.6 1.7 3.5 4.4 

T 9 0.8 1.0 3.2 1.5 

T 10 2.4 3.0 3.7 3.5 

T 11 2.7 1.9 5.9 4.7 

T 12 1.8 2.5 2.5 2.7 

T 13 1.8 3.0 3.8 3.7 

T 14 1.7 1.2 1.6 2.0 
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ปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจน 

 
 

ภาพท่ี 4 แผนภาพแสดงปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน 

 

การศึกษาปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจนในลําน้ํา  (รูปที่ 6) มีคําเฉลี่ยอยูํในชํวง 0.029 - 0.086  

มิลลิกรัมตํอลิตร โดยมีคําสูงสุดในสถานีเก็บตัวอยํางที่ 13 (T 13) บริเวณชุมชนเมือง จ.พะเยา ครั้งที่ 3 

และมีคําต่ําสุดในสถานีเก็บตัวอยํางที่ 3 (T 3) บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3 เมื่อพิจารณาตาม

มาตรฐานคุณภาพน้ําของกรมชลประทานเพื่อการเกษตรและมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน (5 มิลลิกรัมตํอ

ลิตร) พบวําคุณภาพน้ํา ทั้ง 14 สถานี อยูํในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 

 

ตารางที่ 4 ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน 

ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (มิลลกิรัมตํอลิตร) 

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

T 1 0.039 0.039 0.030 0.040 

T 2 0.039 0.036 0.032 0.034 

T 3 0.037 0.038 0.029 0.036 

T 4 0.048 0.047 0.044 0.042 

T 5 0.048 0.054 0.044 0.048 

T 6 0.048 0.043 0.049 0.045 

T 7 0.047 0.039 0.036 0.038 

T 8 0.036 0.031 0.030 0.038 

T 9 0.031 0.033 0.039 0.039 

T 10 0.038 0.034 0.038 0.030 

T 11 0.042 0.050 0.049 0.058 
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ปริมาณไนเตรท – ไนโตรเจน (มิลลกิรัมตํอลิตร) 

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

T 12 0.047 0.050 0.059 0.057 

T 13 0.062 0.066 0.086 0.067 

T 14 0.041 0.048 0.048 0.049 

 

ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน 

 
ภาพท่ี 5 แผนภาพแสดงปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน 

 

ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน ในลําน้ํา  มีคําอยูํในชํวง 0.52 – 0.99  มิลลิกรัมตํอลิตรโดยมี

คําสูงสุดในสถานีเก็บตัวอยํางที่ 13 (T 13) บริเวณชุมชนเมือง จ.พะเยา ครั้งที่ 1 และมีคําต่ําสุดในสถานี

เก็บตัวอยํางที่ 9 (T 9) บริเวณเทศบาลตําบลแมกํา อ.เมือง จ.พะเยา ครั้งที่ 1 และสถานีเก็บตัวอยํางที่ 10 

(T 10) บริเวณเทศบาลตําบลแมกํา อ.เมือง จ.พะเยา ครั้งที่ 1   
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ตารางที่ 5 ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน 

ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (มิลลกิรัมตํอลิตร) 

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

T 1 0.56 0.89 0.95 0.76 

T 2 0.78 0.92 0.84 0.78 

T 3 0.75 0.78 0.93 0.86 

T 4 0.84 0.88 0.92 0.74 

T 5 0.84 0.28 0.84 0.56 

T 6 0.96 0.56 0.56 0.28 

T 7 0.94 0.56 0.84 0.28 

T 8 0.41 0.28 0.53 0.34 

T 9 0.52 0.28 0.56 0.68 

T 10 0.52 0.56 0.28 0.72 

T 11 0.65 0.38 0.58 0.56 

T 12 0.67 0.56 0.94 0.28 

T 13 0.99 0.56 0.56 0.74 

T 14 0.85 0.72 0.84 0.46 

 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 

 
ภาพท่ี 6 แผนภาพแสดงปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 

การศกึษาปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในลําชา มีคําอยูํในชํวง 0.01-0.013  มิลลิกรัมตํอลิตร โดย

มีคาํสูงสุดในสถานีเก็บตัวอยํางที่ 13 (T 13) บริเวณชุมชนเมือง จ.พะเยา ครั้งที่ 2 และมีคําต่ําสุดในสถานี

เก็บตัวอยํางที่ 5 (T 5) ระหวํางมหาวิทยาลัยพะเยา-ชุมชนเมืองหน๎ามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 เมื่อ

พิจารณาคุณภาพน้ําทางเคมี และชีวภาพ ในสถานภาพช้ันน้ํา ตามระดับความมากน๎อยของสารอาหาร 
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ตามมาตรฐานของ Wetzel (1975) พบวํามีสารอาหารอยูํในระดับน๎อยที่สุด (Ultra 0ligotrophic) ซึ่งไมํผล

สํงผลกระทบตํอการดํารงชีวติของพชืและสัตว์ที่อาศัยในแหลํงน้ํา 

ตารางที ่6 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด 

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (มิลลกิรัมตํอลิตร) 

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

T 1 0.005 0.002 0.010 0.008 

T 2 0.008 0.005 0.009 0.009 

T 3 0.004 0.009 0.008 0.007 

T 4 0.009 0.007 0.003 0.004 

T 5 0.001 0.001 0.004 0.007 

T 6 0.005 0.004 0.006 0.004 

T 7 0.007 0.009 0.004 0.009 

T 8 0.003 0.006 0.003 0.008 

T 9 0.003 0.008 0.006 0.008 

T 10 0.008 0.006 0.003 0.003 

T 11 0.009 0.009 0.005 0.008 

T 12 0.005 0.009 0.005 0.008 

T 13 0.005 0.013 0.009 0.002 

T 14 0.008 0.007 0.009 0.005 

 

 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

 
ภาพท่ี 7 แผนภาพแสดงปริมาณของแข็งแขวนลอย 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้ํา (รูปที่ 3)  มีคาํอยูํในชํวง 0.0027 - 0.006 มิลลิกรัมตํอลิตร โดย

มีคาํสูงสุดในสถานีเก็บตัวอยํางที่ 1 (T 1) บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 และมีคําต่ําสุดในสถานีเก็บ

ตัวอยํางที่ 14 (T 14) กว๏านพะเยา ครั้งที่ 4 เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้ํา

ชลประทานและทางน้ําที่เชื่อมตํอกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน และมาตรฐาน

คุณภาพน้ําของกรมชลประทานเพื่อการเกษตร พบวํามีปริมาณของแข็งแขวนลอยอยูํในเกณฑม์าตรฐาน 

 

ตาราง ปริมาณของแข็งแขวนลอย 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (มิลลกิรัมตํอลิตร) 

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

T 1 0.006 0.0038 0.0023 0.0028 

T 2 0.0024 0.0027 0.0021 0.0034 

T 3 0.0042 0.0048 0.0027 0.0035 

T 4 0.003 0.0046 0.0037 0.0026 

T 5 0.0059 0.0032 0.0030 0.0037 

T 6 0.0032 0.0025 0.0029 0.0032 

T 7 0.0053 0.0027 0.0026 0.0033 

T 8 0.002 0.0034 0.0030 0.0035 

T 9 0.0029 0.0034 0.0033 0.0025 

T 10 0.0047 0.0031 0.0041 0.0033 

T 11 0.0054 0.0038 0.0033 0.0022 

T 12 0.0024 0.0030 0.0038 0.0028 

T 13 0.0020 0.0029 0.0039 0.0028 

T 14 0.0016 0.0028 0.0040 0.0027 
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ปริมาณของแข็งละลายนํ้า 

 
ภาพท่ี 8 ปริมาณของแข็งละลายน้ํา 

ปริมาณของแข็งละลายน้ํามีคาํอยูํในชํวง 52 - 584 มิลลิกรัมตํอลิตร โดยมีคําสูงสุดในสถานีเก็บ

ตัวอยํางที่ 13 (T 13) บริเวณชุมชนเมือง จ.พะเยา ครั้งที่ 2 และมีคําต่ําสุดในสถานีเก็บตัวอยํางที่ 6 (T 6) 

ชุมชนเมืองหน๎ามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2 เมื่อพิจารณาตามมาตรฐานการระบายน้ําลงทางน้ํา

ชลประทานและทางน้ําที่เชื่อมตํอกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน และมาตรฐาน

คุณภาพน้ําของกรมชลประทานเพื่อการเกษตร พบวํามีปริมาณของแข็งละลายน้ําอยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 

ตารางที ่8 ปริมาณของแข็งละลายน้ํา 

ปริมาณแข็งละลายน้ํา (มิลลิกรัมตํอลติร) 

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 

T 1 112.00 398.00 276.00 174.00 

T 2 162.00 326.00 138.00 382.00 

T 3 188.00 195.00 208.00 122.00 

T 4 180.00 258.00 124.00 130.00 

T 5 118.00 576.00 174.00 268.00 

T 6 52.00 355.00 168.00 176.00 

T 7 124.00 443.00 160.00 386.00 

T 8 106.00 390.00 174.00 174.00 

T 9 102.00 496.00 174.00 126.00 

T 10 152.00 304.00 170.00 164.00 

T 11 150.00 335.00 206.00 174.00 

T 12 110.00 485.00 168.00 132.00 

T 13 174.00 584.00 124.00 194.00 

T 14 92.00 359.00 126.00 94.00 
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 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี) –ไมํมี-  

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้ 50,000 บาท 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  1) การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ตามสถานีตํางๆ ที่ได๎ทําการสํารวจไว๎แล๎วบริเวณแหลํงน้ํา

ผวิดินของต๎นน้ําลําน้ําแมตํ๋ํากว๏านพะเยาและบริเวณพื้นที่ตัวแทนลําน้ําสายน้ําที่ไหลลงสูกํว๏านพะเยา 

  2) การวิเคราะห์และการประเมินข๎อมูล ดัชนีมาตรฐานการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินตามการ

แบํงประเภทของการใช๎ประโยชนน์้ํา 

  3) การประมาณภาระบรรทุกมลพิษทางน้ําได๎ จากการสํารวจคุณภาพน้ําและอัตราการไหลของ

น้ําในลําน้ําแมตํ๋ําที่ไหลลงสูกํว๏านพะเยา เพื่อหาปริมาณมลพิษที่ไหลลงสูํกว๏านพะเยา 

  4) สรุปและวิเคราะหผ์ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา ตลอดจนการจัดทําเลํมรายงาน 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  
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ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาความหลากหลายทางชวีภาพของพืชคลุมดินในพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อประยุกต์ใช้ในการบําบัดนํ้าเสียด้วยระบบ

ไหลนอง  

ชแผนงาน โครงการเส้นทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จากมหาวิทยาลัยพะเยาสู่

กว๊านพะเยา (อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง)ระยะที่ 1: การสร้างต้นแบบ

สิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ สําหรับนิเวศน์สุขภาพ (G-ECOH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.โสมนัส สมประเสริฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ 

 หนวํยงานที่สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์ 0850361741 โทรสาร 054466704 e-mail somanat.s@gmail.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. .2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 100,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ  มกราคม 2557     ถึง    ธันวาคม 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)   

  1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

  2.จัดทําฐานข๎อมูลชนิดพชืท๎องถิ่นบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาที่สามารถใช๎ปลูกในระบบ

บําบัดน้ําเสียแบบน้ําไหลนองได๎ และศกึษาประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของระบบไหลนองของชนิดพืชที่

มีความเหมาะสม 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/ขั้นตอน

ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร  

แผนการดําเนินงาน ช่วงเวลา 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประชุมคณะผูว๎ิจัย             

2. ทบทวนวรรณกรรมและสืบค๎นข๎อมูล

พันธุ์พชืในมหาวิทยาลัยพะเยา 

            

3. จัดทําเกณฑก์ารเลือกพืช             

4.  ทดสอบประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสีย

ของพชื 

            

5.เก็บข๎อมูลการเจริญเติบโตของพืช             

6.วิเคราะห์สรุปความสามารถในการทนน้ํา

เสียของพืชแตํละชนิด 

            

7.การถํายทอดเทคโนโลย ี

 จัดทําคูํมือพืชที่ใช๎ในการบําบัดน้ําเสียได๎ 

 เผยแพรํงานวิจัยผาํนการประชุม

วิชาการ/ตพีิมพ์ในวารสาร 

            

8. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์             
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แผนการดําเนินการ 

    ดําเนนิการแล๎ว 

 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

ผู๎วิจัยดําเนินการสืบค๎นข๎อมูลจากฐานข๎อมูลพันธุ์พืชในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา คัดเลือกชนิดพืชเพื่อ

นํามาประยุกต์ใช๎ในการบําบัดน้ําเสียด๎วยระบบไหลนอง 6 ชนิด ได๎แกํ ผักกาดโคก สาบแร๎งสาบกา หิ่ง

เมํน หญ๎าคา หญ๎าตดหมา และ ผักคราดหัวแหวน จากนั้นสร๎างแบบจําลองระบบ Overland flow ที่ใช๎ใน

การศกึษาตํอไป 

การศึกษาในสํวนแรกได๎ดําเนินการสืบค๎นข๎อมูลจากฐานข๎อมูลพันธุ์พืชในบริเวณมหาวิทยาลัย

พะเยาโดยทําการแยกพืชตามลักษณะการเจริญเติบโตตํางๆ เชํน ความทนน้ําทํวมของพืช ความสูง และ

ลักษณะการเจรญิเติบโตของพชื เพื่อใชเ๎ป็นข๎อมูลในการตัดสินใจคัดเลือกชนิดพืชเพื่อนํามาประยุกต์ใช๎ใน

การบําบัดน้ําเสียด๎วยระบบไหลนอง และสืบค๎นข๎อมูล ทฤษฏี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องเพื่อสร๎างเกณฑ์

การเลือกพืช โดยพืชที่เหมาะสมกับระบบบําบัดน้ําแบบไหลนองควรเป็นพืชที่เจริญเติบโตได๎ในดินเหนียว 

เนื่องจากเป็นระบบที่ไมํตอ๎งการใหน๎้ําซึมลงสูํช้ันใต๎ดนิ แตํตอ๎งการใหน๎้ําไหลฉาบผิวดินเป็นแผํนบางเพื่อให๎

เกิดการเติมอากาศและการยํอยสลายมลสารในน้ําเสีย นอกจากนี้พืชที่เหมาะสมควรมีลําต๎นปกคลุมดิน

หรือมีความสูงไมํมากนัก เนื่องจากพืชยังมีสํวนชํวยในการลดความเร็วของน้ําเสีย หนํวงน้ําเสียให๎มีเวลา

การยํอยสลายได๎ดียิ่งขึ้นอีกด๎วย ในเบื้องต๎นสามารถคัดกรองพืชที่มีลักษณะเหมาะสมจากฐานข๎อมูลพืช

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาได๎ 6 ชนิด ได๎แกํ ผักกาดโคก สาบแร๎งสาบกา หิ่งเมํน หญ๎าคา หญ๎าตดหมา 

และ ผักคราดหัวแหวน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยในขณะนี้อยูํในขั้นตอนการเพาะพันธุ์พืชที่

เข๎าเกณฑแ์ละจะทําการทดสอบกับแบบจําลองควบคุมที่ไมํมีการปลูกพืชโดยจะทําการทดสอบกับน้ําเสีย

ชุมชนเพื่อศกึษาศักยภาพในการใชบ๎ําบัดน้ําเสียในแบบจําลองระบบไหลนองเป็นขั้นตํอไป  
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ตารางที่ 1 พืชที่มแีนวโน๎มเหมาะสมในการใชบ๎ําบัดน้ําเสียด๎วยระบบ Overland flow 

 ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะที่เหมาะสม 

 

ผักกาดโคก Blumeopsis flava  ต๎นไมสํูงมากนัก 

ขยายพันธุ์งําย 

 

สาบแรง๎สาบกา Ageratum conyzoides 

Linn. 

ขึน้ได๎ทั่วไป 

มีการวิจัยกํอนหนา๎ที่ใช๎

พืชชนิดนี้ 

 

หิ่งเมนํ Crotalaria pallida  เจริญได๎ดีในดินเหนยีว  

 

หญ๎าคา Imperata cylindrica ขึน้ได๎ในดินทั่วไป มี

ความหนาแนํนลําต๎นดี 

 

หญ๎าตดหมา Paeberia linearis  ไม๎เถาเลื้อยตามผวิดิน 

 

ผักคราดหัวแหวน Acmella oleracea  เจริญได๎ดีในดินเหนยีว 

มีการทดสอบกับน้ํา

เสียกํอนหน๎าได๎

ประสิทธิภาพคํอนข๎าง

ด ี

 

ดําเนนิการสร๎างแบบจําลองที่ใชใ๎นการศกึษา โดยเป็นแบบจําลองระดับหอ๎งปฏิบัติการขนาด

ความกว๎าง 0.5 เมตร ยาว 1 เมตร ความหนาช้ันดนิประมาณ 10-15 เซนติเมตร ดังแสดงในภาพที่ 1 

บริเวณด๎านลํางของแบบจําลองปูด๎วยแผนํพลาสติกเพื่อกันน้ําซึมออกจากระบบ และมีรางรับน้ําหลังการ

บําบัดอยูํด๎านลําง  
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ภาพที่ 1 แบบจําลองระบบ Overland flow ที่ใชใ๎นการศึกษา 

 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้  17,496  บาท 

 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  สร๎างแบบจําลองระบบไหลนองขนาด 1 เมตร กว๎าง 0.5 เมตร จํานวน 6 ถัง และเพาะพันธุ์พืชที่

เข๎าเกณฑจ์ากนั้นทําการทดสอบประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียชุมชน เพื่อศึกษาศักยภาพในการใช๎บําบัด

น้ําเสียในแบบจําลองระบบไหลนอง ทําการเก็บข๎อมูลการเจริญเติบโตของพืช ลักษณะพืช ที่เปลี่ยนแปลง

หลังได๎รับน้ําเสียเพื่อประเมนิผลกระทบจากน้ําเสีย 

 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

  ชนิดพืชที่อยูํในฐานข๎อมูลบางอยํางไมํสามารถหาได๎ตามจุดที่ระบุไว๎และการขยายพันธุ์พืชให๎

เพียงพอเพื่อใชท๎ดลองเป็นไปได๎ช๎า ทําให๎แผนงานวิจัยลําช๎ากวําที่กําหนดไว๎ 
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กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

1. การศึกษาความเป็นไปได๎ในการปลูกมะกอกโอลีฟในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย 

พะเยา: ชํวงปีที่สี่ของการปลูกพันธุ์ Abequina 

2. ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาตํอการเจริญเติบโตของต๎นมะเกี๋ยงที่ปลูกในในพื้นที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาและผลของแคลเซียมคลอไรด์

รํวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมติ่ําตํอการยืดอายุการเก็บรักษามะเกีย๋งผลสด  

3. การทําหอ๎งสมุดซีดเีอ็นเอของกระเจยีว (ซับจนีัสยูเคอคูมา) ในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 2 
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ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะกอกโอลีฟในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย พะเยา: ช่วงปีที่สี่ของการปลูก

พันธุ์ Abequina 

ชื่อแผนงานวิจัย  การปลูกรักษา การเขตกรรม และการเจริญเติบโตของพืช

เป้าหมายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญร่วม คิดค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย นายบุญรํวม คิดค๎า 

 หนวํยงานที่สังกัด คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 หมายเลขโทรศัพท์ 054466666 ตอํ 3147  e-mail:bkhitka@gmail.com   

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 457,000.00 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี) มกราคม 2557 ถึง (เดือน  ปี) ธันวาคม 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร๎างเครือขํายนักวิจัยด๎าน

อนุรักษ์พันธุกรรมพชืกับสถาบันการศึกษาและหนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

3. เพื่อศึกษาการปรับตัว การเจริญเติบโตและการตอบสนองตํอปัจจัยการผลิตของมะกอกโอ

ลีฟพันธุ์ Abequina ที่ปลูกในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชืของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนนิงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/ขั้นตอน 

ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร  

แผนการดําเนินงาน 
เดือนที่ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค 

สืบค๎นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎อง * *           

ดูแลรักษาต๎นพืชอยําง

ตํอเนื่อง 

* * * * * * * * * * * * 

การทดลองที่ 1   * * * * * * * *   

การทดลองที่ 2   * * * * * * * *   

การทดลองที่ 3     * * * * * *   

วิเคราะห์ข๎อมูล       * * * *   

สรุปผลการศกึษา       * * * *   

จัดทํารายงาน           * * 

เผยแพรํผลการวิจัย           * * 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 
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การทดลองที่หน่ึง ศกึษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะกอกโอลีฟ ผลการทดลอง: แกะตา

ยอด แล๎วถํายภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของการกําเนิดใบ 

 การทดลองที่สอง การศกึษาการปรับตัวของพืชหลังการขุดลอ๎มเพื่อย๎ายพืน้ที่ปลูก ผลการ

ทดลอง: การปรับตัวหลังการขุดล๎อมเพื่อย๎ายพืน้ที่ปลูก หลังขุดลอ๎มแลว๎ย๎ายต๎นมะกอกโอลีฟและดูแลใน

โรงเรือนมีจํานวน 60 ต๎น 

 การทดลองที่สาม ผลของสารควบคุมการเจรญิเติบโตตํอการเจรญิเติบโตและแนวโน๎มของการ

ให๎ผลผลติของมะกอกโอลีฟ ผลการทดลอง: จะเริ่มทดลองได๎ในเดือนสงิหาคม หลังการย๎ายต๎นที่ขุดล๎อม

ลงพืน้ที่ปลูกแหงํใหมํ 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)     ไมํมี 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้    23,000   บาท 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

การทดลองที่หนึ่ง ศกึษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะกอกโอลีฟ ผลการทดลอง: แกะตา

ยอด แล๎วถํายภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของการกําเนิดใบ (ดําเนนิการตํอเนื่อง) 

 การทดลองที่สอง การศึกษาการปรับตัวของพืชหลังการขุดล๎อมเพื่อย๎ายพืน้ที่ปลูก ผลการ

ทดลอง: การปรับตัวหลังการขุดล๎อมเพื่อย๎ายพืน้ที่ปลูก หลังขุดลอ๎มแลว๎ย๎ายต๎นมะกอกโอลีฟและดูแลใน

โรงเรือนมีจํานวน 60 ต๎น (ดําเนนิการตํอเนื่อง) 

 การทดลองที่สาม ผลของสารควบคุมการเจรญิเติบโตตํอการเจรญิเติบโตและแนวโน๎มของการ

ให๎ผลผลติของมะกอกโอลีฟ หลังการย๎ายต๎นที่ขุดล๎อมลงพื้นที่ปลูกแหงํใหมํ (เริ่มในเดือนสิงหาคมหลังตน๎

ที่ปลูกตั้งตัวได๎ 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี) การย๎ายต๎นมะกอกโอลีฟไปยังพืน้ที่

ปลูกแหงํใหมทํําให๎มีต๎นที่ตาย และต๎องนําต๎นที่ขุดล๎อมมาอนุบาลไว๎ในโรงเรือนเพื่อให๎ตน๎แข็งแรงทําให๎

ต๎องปรับกิจกรรมในการทดลองเพื่อดูแลตน๎และทําการทดลองในโรงเรอืนแทนการทดลองในแปลงปลูก 

และการเตรยีมพื้นที่ปลูกแหํงใหมมํีความลําชา๎ทั้งการดําเนินการและการจัดหางบประมาณเนื่องจากเป็น

กิจกรรมที่ไมํได๎อยูํภายไต๎แผนงานวิจัย  
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ชื่อโครงการวจิัย  ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาต่อการเจริญเติบโตของต้น

มะเกี๋ยงที่ปลูกในในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา

จังหวัดพะเยาและผลของแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ

ต่ําต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด    

แผนงานวิจัย  การปลูกรักษา การเขตกรรม และการเจริญเติบโตของพืชเป้าหมายใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารมีหาวิทยาลัยพะเยา    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วาสนา พิทักษ์พล และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับ โครงการวิจัย  

 นักวิจัย นางวาสนา พิทักษ์พล และคณะ  

 หนวํยงานที่สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ  

 โทรศัพท์  054-446666 ตํอ 3149  E-mail   wasnan@yahoo.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ    205,650  บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 1  ปี 

 เริม่ทําการวจิัยเมื่อ   เดือน มกราคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2557  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวจิัย  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศกึษาการจัดการผลติมะเกีย๋งโดยการใชป๎ุ๋ยเคมีรํวมกับปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาตํอการ

เจริญเติบโตของต๎นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต๎าแคโรทีนสูง และเพื่อศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

มะเกีย๋งโดยศึกษาแคลเซียมรวํมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมติ่ําที่เหมาะสม  

2.2 ผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่ได๎ดําเนินการจริง    

 งานวิจัยนีแ้บํงเป็น 2 การทดลอง คือ  

 การทดลองที่ 1 การศึกษาการตอบสนองตํอปุ๋ยเคมีรํวมกับปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาของต๎น

มะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต๎าแคโรทีนสูงที่ปลูกในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการดําเนินงาน: การติดตํอ

ประสานงานเพื่อขอตน๎พันธุ์แล๎ว และกําลังเตรยีมพื้นที่ปลูก 

 

การทดลองที่ 2 ศึกษาผลของแคลเซียมคลอไรด์รํวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําตํอคุณภาพ

และอายุการเก็บรักษามะเกีย๋งผลสด 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาระดับความเข๎มข๎นและระยะเวลาที่เหมาะสมของการแชํสารละลาย

แคลเซียมคลอไรด์ตํอคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด ผลการดําเนินงาน: เริ่มในเดื อน

สิงหาคมเนื่องจากรอผลสุกตามฤดูกาล 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาผลของแคลเซียมคลอไรด์รํวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําตํอ

คุณภาพและอายุการเก็บรักษามะเกีย๋งผลสด ผลการดําเนินงาน: เริ่มในเดือนสิงหาคมเนื่องจากรอผลสุก

ตามฤดูกาล 

 

2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี้ ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่

เคยพิมพ์ในวารสารทางวชิาการแลว๎หรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

  - กําลังอยูํในขั้นเตรยีมการ   
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 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตเํริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้ 5,000 บาท 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  - ทําการปรับพื้นที่และทําการปลูกต๎นมะเกี๋ยง และศึกษาการตอบสนองตํอปุ๋ยเคมีรํวมกับปุ๋ย

อินทรีย์จากผักตบชวาของต๎นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ เบต๎าแคโรทีน ที่ปลูกในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

       - ทําการศึกษาผลของศึกษาผลของแคลเซียมคลอไรด์รํวมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ําตํอ

คุณภาพและอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด 

 2.7 คําชีแ้จงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคและวิธีการแก๎ไข  

          เนื่องจากพื้นที่ที่จะปลูกต๎นมะเกี๋ยง เป็นพื้นที่เปิดใหมํ ซึ่งจะต๎องใช๎รถแทรกเตอร์ และรถแมคโคร 

มาปรับพืน้ที่ ดังนัน้ทางคณะวิจัยจงึขอความอนุเคราะห์รถดังกลําวจากฝาุยอาคารสถานที่   
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ชื่อโครงการวิจัย การทําห้องสมุดซีดเีอ็นเอของกระเจยีว (ซับจีนัสยูเคอคูมา) ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 2 

ชื่อแผนงานวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชมหาวิทยาลัยพะเยา : ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สุภัค มหัทธนพรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย 

 ชื่อผ๎ูวจิัย ผศ. ดร. สุภัค มหัทธนพรรค 

 หนวํยงานที่สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์  0841757355   e-mail  burinka@hotmail.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ …ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 งบประมาณที่ได๎รับ   137,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย    1  ป ี

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ  มกราคม 2557   ถึง   ธันวาคม 2557  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป) 

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. สํารวจและเก็บรวบรวมยีนชนิดตําง ๆ ของกระเจียว สกุลยํอย Eucurcuma  ซึ่งมีลักษณะ

ดอกสีส๎มโดยการทําหอ๎งสมุดซีดีเอ็นเอ 

3. ศกึษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการศกึษาการแสดงออกของยีนที่เก็บรวบรวม 

 

2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่ได๎

 ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/

ขั้นตอน ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร 

 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ประชุมคณะวิจัย             

2.ประสานงานหนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง             

3.หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดอาร์เอ็นเอ 

และสภาวะการสังเคราะห์ cDNA, ทํา PCR 

            

4.เก็บตัวอยํางกระเจยีวตัวอยํางที่สํารวจได๎

จากพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยาสังเคราะห์ 

cDNA, ทํา PCR 

            

5.เชื่อมตอํ cDNA ที่ได๎กับเวกเตอร์และทําการ

สํงถํายดีเอ็นเอเข๎าสูํแบคทีเรยี 

            

6.คัดเลือกแบคทีเรยีที่ได๎รับการสํงถํายดีเอ็นเอ             

7.ตรวจสอบพลาสมดิดีเอ็นเอที่มชิีน้สํวน cDNA             
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กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8.รวบรวมข๎อมูลและเพาะเลีย้งแบคทีเรยีที่

ผาํนการคัดเลือกแลว๎หาลําดับเบสของยีนที่

เก็บรวบรวมได๎ 

            

9.การเขียนรายงานความก๎าวหน๎า             

กิจกรรมที่ดําเนินการไปแล้ว √ √ √ √ √ √       

 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี้ ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัย

ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวชิาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

จากการดําเนินการวิจัยได๎เตรียมอาร์เอ็นเอ (total RNA) โดยนํากลีบดอกของกระเจียวที่มีดอกสี

ส๎มจากการสํารวจบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่โดยรอบมาบดให๎ละเอียดในไนโตรเจนเหลว 

จากนั้นเก็บตัวอยํางที่อุณหภูมิ –80 C เพื่อนําไปใช๎ในการสกัดอาร์เอ็นเอ (total RNA)  แล๎วนําไปสกัด

อาร์เอ็นเอ โดยวิธีของ TRIZOL Reagent การสังเคราะห์ First Strand cDNA พบวําอาร์เอ็นเอที่ได๎มี

ความเหมาะสมในการนําไปทําแมํแบบในการทําเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยวิธี PCR  จากนั้นทําดีเอ็นเอสาย

ผสมโดยใช๎พลาสมิดดเีอ็นเอและสํงถํายดีเอ็นเอเข๎าสูแํบคทีเรยี ทําการตรวจสอบแบคทีเรยีที่ได๎รับดีเอ็นเอ

สายผสมพบแบคทีเรยีที่รับซีดเีอ็นเอดังกลําวในอาหารคัดเลือก ปัจจุบันอยูํระหวํางการตรวจสอบโดยการ

ตัดชิ้นดเีอ็นเอด๎วยเอนไซม์ตัดจําเพาะ หลังจากนั้นจะนําไปหาลําดับเบสของดีเอ็นเอสายผสมตํอไป 

 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  -  

  

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้   60,000  บาท 
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 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป 

  คัดเลือกแบคทีเรียที่ได๎รับการสํงถํายดีเอ็นเอแล๎วนําไปตรวจสอบพลาสมิดดีเอ็นเอที่มีชิ้นสํวน 

cDNAจากนั้นรวบรวมข๎อมูลและเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่ผํานการคัดเลือกแล๎วหาลําดับเบสของยีนที่เก็บ

รวบรวมได๎ 

 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี) 

        เนื่องจากกระเจียวเป็นพืชที่ออกตามฤดูกาลจึงต๎องรอตัวอยํางในฤดูฝน อยํางไรก็ตามการ

ดําเนนิงานยังเป็นไปตามแผนที่วางไว๎ 
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กรอบการใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

1. มาตรการทางกฎหมายเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองพันธุ์พืชตาม

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. 1991 และจากความหลากหลายทาง

ชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาแนวทางสําหรับประเทศ

ไทยและประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

2. การคัดเลือกไซยาโนแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนและผลิตสารพอลิแซคคาไรด์ เพื่อพัฒนา

เป็นสารปรับปรุงดิน  

3. การคัดแยกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด 

4. การคัดเลือกรงควัตถุออกฤทธิ์ทางชีวภาพในแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินบริเวณพื้นที่ป่า 

มหาวิทยาลัยพะเยา และการประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมธรรมชาติต้านจุลินทรยี์สําหรับผ้าฝ้าย 

5. การผลิตสารสีจากเชื้อราเพื่อประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ  

6. การใช้ประโยชน์จากไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและควบคุมเชื้อรา

สาเหตุของโรคพืช  

7. การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa Retz.) และมะคังแดง 

(Dioecrescis erythroclada(Kurz) Tirveng.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

8. การแยกและศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นมะคังแดงและมะคังขาวในพื้นที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

9. การศึกษาความเป็นพษิของมะคังแดงและมะคังขาวในหนูขาว 

10. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดเผาะพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

11. การแปรรูปเห็ดเผาะเพื่อการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของชุมชน

บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

12. ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดินบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีศักยภาพใน

การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

13. ผลของสภาวะการอบแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ องค์ประกอบทางพฤกษเคมี และ

สารต้านออกซิเดชั่นของมะเกี๋ยงอบแห้ง 

14. วิจัยต้นแบบเครื่องจักรชีวภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการหายใจที่ดีขึ้นแบบสิ่งแวดล้อมเชิง

สร้างสรรค ์
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ชื่อเรื่องโครงการวิจัย มาตรการทางกฎหมายเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการ

คุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

ค.ศ. 1991 และจากความหลากหลายทางชวีภาพตามอนุสัญญาว่า

ด้วยความหลากหลายทางชวีภาพ ศกึษาแนวทางสําหรับประเทศ

ไทยและประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. นภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัยหัวหน๎าโครงการ ดร. นภนันต์ ศุภศริิพงษ์ชัย 

 หนวํยงานที่สังกัด. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 หมายเลขโทรศัพท์ 084-222 3058    e-mail   noppanun@hotmail.com.. 

 ชื่อผ๎ูวิจัย     อาจารย์วิทูรย์ ตลุดกํา  

 หนวํยงานที่สังกัด คณะนิติศาสตร์  

 หมายเลขโทรศัพท์ 081- 466 2795  e-mail    pigatoon@hotmail.com.. 

 ชื่อผ๎ูวิจัย   ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล  

 หนวํยงานที่สังกัด คณะเกษตรศาสตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

  หมายเลขโทรศัพท์ 081 700 3612   e-mail  santiwatp@hotmail.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ....2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ   220,000  บาท ระยะเวลาทําการวิจัย      1   ปี 

 เริม่ทําการวจิัยเมื่อ   1 มกราคม พ.ศ. 2557  ถึง  31 ธันวาคม 2557 

 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวจิัย  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ศกึษาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ๎มครองพันธุ์พืชและความ

หลากหลายทางชีวภาพอื่นๆเพื่อการอนุรักษ์ คุ๎มครอง พัฒนาและนําไปใช๎ประโยชน์เชิงพาณิชย์อยําง

ยั่งยืน และสอดคล๎องไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางของประเทศในกลุํมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และเป็นไปตามมาตรฐานภายใต๎อนุสัญญาระหวํางประเทศที่เกี่ยวกับการคุ๎มครองพันธุ์พืชและอนุสัญญา

วําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร๎างกลไกการคุ๎มครองและพัฒนาพันธุ์

กรรมพืชใหมํให๎มีประสิทธิภาพในการจัดการและสามารถนําทรัพยากรพันธุกรรมพืชดังกลําวมาใช๎

ประโยชน์ได๎อยํางมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

  

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/ขั้นตอน 

ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร  

  



 

96 

ตาราง เปรียบเทียบผลการดําเนนิงาน ณ ชํวงที่รายงาน กับแผนงานวิจัยทั้งโครงการเป็นตารางสรุปผล

การดําเนินงาน 

กิจกรรม 
เดือนที่ 

1 2 3 4 5 6 

ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชในประเทศ

ไทย จากเอกสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน

การศกึษา หนังสือ และวารสารที่ได๎มผีูร๎วบรวมไว๎ 

  

    

ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับรํางกฎหมายวําด๎วยการคุ๎มครอง

ความหลากหลายทางชีวภาพที่จัดทําโดยหนํวยงํานตํางๆ

ในประเทศไทย และทําการเปรียบเทียบข๎อดีข๎อเสียของแตํ

ละรําง  

 

  

   

ศึกษากฎหมายและแนวโน๎มในการคุ๎มครองพันธุ์พืชและ

ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในประชาคม

อาเซียน 

  

  

  

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับการคุ๎มครองพันธุ์พืชและ

ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศที่พัฒนาแล๎ว 

   
   

ศึกษาอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ และ

อนุสัญญาวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพจาก

เอกสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการศึกษา 

หนังสือ และวารสารที่ได๎มผีูร๎วบรวมไว๎ 

   

   

ประมวลข๎อมูลจากเอกสารทั้งหมด       

สํงรายงานความก๎าวหน๎า       

 

    แสดงระยะเวลาที่วางแผน (ตามที่ระบุไว๎ในข๎อเสนอโครงการวจิัย)  

        แสดงการดําเนินงานจรงิ  

 ความก๎าวหน๎าของโครงการวิจัย คดิเป็นรอ๎ยละ  50  .ของแผนการดําเนินงานตลอดโครงการ  
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 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

การวิจัยค๎นพบวํา ความตกลงทริปส์ (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights: TRIPS) ที่ ซึ่งเป็นความตกลงระหวํางประเทศทางด๎านทรัพย์สินทางปัญญาที่กําหนด

มาตรฐานขั้นต่ําของการคุ๎มครองทรัพย์สินทางปัญญาประเภทตํางๆไว๎ ที่ประเทศไทยเป็นภาคีและ

ประเทศสมาชิกขององค์การการค๎าโลกทุกประเทศ (World Trade Organization: WTO) ต๎องผูกพันและ

ปฏิบัติตามนั้น  ได๎กําหนดไว๎ในมาตรา 27.3 (b) ของความตกลงทริปส์วํา ประเทศสมาชิกต๎องคุ๎มครอง

ความหลายหลายทางพันธุ์พืช (Plant varieties) ด๎วยระบบกฎหมายสิทธิบัตร หรือด๎วยระบบกฎหมาย

เฉพาะที่มีประสิทธิภาพ (An effective sui generis system) หรือทั้งสองระบบรํวมกันก็ได๎ ดังนั้นประเทศ

ไทยและประเทศสมาชิกมีอิสระที่จะเลือกได๎วําจะใช๎ระบบใดในสามแบบข๎างต๎น โดยสามารถที่จะใช๎

กฎหมายลักษณะเฉพาะที่มีประสิทธิภาพในการคุ๎มครองพันธุ์พืชโดยไมํจําเป็นต๎องคุ๎มครองพันธุ์พืช

ภายใต๎ระบบสิทธิบัตร ปัจจุบันประเทศไทยได๎เลือกใช๎ระบบกฎหมายเฉพาะโดยการบัญญัติเป็น

พระราชบัญญัติคุม๎ครองพันธุ์พืช แตํปัญหาก็คือมาตรา 27.3 (b) ไมํได๎กําหนดให๎ประเทศที่เลือกใช๎ระบบ

กฎหมายเฉพาะต๎องใช๎อนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ ค.ศ. 1991 (International Convention 

for the Protection of New Varieties of Plants 1991: UPOV) ซึ่งถือเป็นต๎นแบบของกฎหมายลักษณะ

เฉพาะที่มีประสิทธิภาพในการคุ๎มครองพันธุ์พืช ในประเด็นนี้สรุปได๎วํา กรอบของความตกลงทริปส์ที่

ประเทศไทยเป็นภาคีอยูํในปัจจุบัน เปิดชํองให๎ประเทศไทยสามารถเลือกที่จะใช๎อนุสัญญาวําด๎วยการ

คุ๎มครองพันธุ์พืชใหม ํค.ศ. 1991 เป็นต๎นแบบในการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

ให๎ดีขึ้นได๎   

 การวิจัยค๎นพบวํา พระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ของไทยใช๎อนุสัญญาวําด๎วยการ

คุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํฉบับปี ค.ศ. 1978 ซึ่งเป็นฉบับเกําเป็นต๎นแบบ เหตุที่ไมํใชํอนุสัญญาวําด๎วยการ

คุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํฉบับปี ค.ศ. 1991 ซึ่งเป็นฉบับลําสุดเป็นต๎นแบบก็เพราะผู๎รํางกฎหมายในเวลานั้น

เห็นวําอนุสัญญาฉบับปี ค.ศ. 1978 มีมาตรฐานการคุ๎มครองพันธุ์พืชที่ไมํสูงมากนัก ซึ่งจะแตกตํางจาก

ฉบับปี 1991 ซึ่งมีมาตรฐานการคุ๎มครองที่สูงกวํา การวิจัยยังพบวําเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ๎มครอง

พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีรากฐานมาจากอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํฉบับเกําปี ค.ศ. 1978 

จึงเป็นการงํายที่จะปรับปรุงกฎหมายและมาตรฐานการคุ๎มครองพันธุ์พืชภายใต๎พระราชบัญญัติให๎สูงขึ้น

และเป็นไปตามมาตรฐานของอนุสัญญาฉบับใหมํปี ค.ศ. 1991 เพราะอนุสัญญาทั้งสองฉบับมีความ

คล๎ายกันในหลายสํวน ประกอบกับอนุสัญญาฉบับปี ค.ศ. 1991 ก็ได๎พัฒนายกระดับมาตรฐานการ

คุ๎มครองตํอยอดมาจากอนุสัญญาฉบับเดิมกํอนหนา๎นี ้      

การวิจัยค๎นพบวําพระราชบัญญัติคุม๎ครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นประโยชน์ตอํการคุ๎มครองและ

อนุรักษ์พันธุ์พืชของประเทศไทย เพราะนอกจากพระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธุ์พืชจะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํแล๎ว ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ๎มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และการ

คุ๎มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชปุาอยูํด๎วย สรุปคือ พระราชบัญญัติฉบับนี้แบํงการคุ๎มครอง
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พันธุ์พืชออกเป็นสามสํวน คือ 1) การคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ 2) การคุ๎มครองพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น 

และ 3) การคุ๎มครองพันธุ์พืชพืน้เมืองทั่วไปและพันธุ์พืชปุา โดยในสํวนของพันธุ์พืชใหมํนั้นมักเป็นพันธุ์พืช

ที่มีการผสมหรือปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหมํ ซึ่งจะแตกตํางจากพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น ที่มักเป็นพันธุ์พืชที่มี

อยูํเฉพาะในชุมชนใดชุมชนหนึ่งในประเทศไทยและไมํเคยจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหมํ สํวนพันธุ์พืชปุาตาม

กฎหมายฉบับนี้ก็คือ พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยูํในประเทศไทยตามสภาพธรรมชาติและยังไมํได๎ถูกนํามาใช๎

เพาะปลูกอยํางแพรํหลาย สํวนพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปตามกฎหมายฉบับนี้ก็คือ พันธุ์พืชที่กําเนิด

ภายในประเทศไทยหรือมีอยูํในประเทศไทยซึ่งได๎มีการใช๎ประโยชน์อยํางแพรํหลาย และให๎หมายความ

รวมถึงพันธุ์พืชที่ไมํใชพํันธุ์พชืใหมํ พันธุ์พชืพืน้เมืองเฉพาะถิ่น หรอืพันธุ์พชืปุาด๎วย  

การวิจัยพบวําพระราชบัญญัติคุม๎ครองพันธุ์พืช  พ.ศ. 2542 มีการผสมผสานระหวํางหลักการให๎

การคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํตามแบบของอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํฉบับปี ค.ศ. 1978 กับ

หลักการแบํงปันผลประโยชน์อยํางเทําเทียม (The fair and equitable sharing of the benefits) ที่ปรากฏ

ในอนุสัญญาวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 โดยเฉพาะในสํวนของการคุ๎มครองพันธุ์พืช

พื้นเมืองเฉพาะถิ่นนั้นพระราชบัญญัติฉบับนี้ให๎ความสําคัญกับสิทธิชุมชนโดยกําหนดเรื่องการแบํงปัน

ผลประโยชน์ระหวํางชุมชนที่เป็นเจ๎าของพันธุ์พืชกับภาคธุรกิจหรือนักปรับปรุงพันธุ์ที่ใช๎ประโยชน์จากพืช

นั้นด๎วย ซึ่งหลักการแบํงปันผลประโยชน์ดังกลําวสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาวําด๎วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity: CBD) ซึ่งรับรองหลักการแบํงปัน

ผลประโยชน์ที่เป็นธรรมและเทําเทียม (The fair and equitable sharing of the benefits) ด๎วย นอกจากนี้

การให๎ความคุ๎มครองสทิธิชุมชนที่เป็นเจ๎าของพันธุ์พืชยังเป็นการกระตุ๎นให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ์

และใช๎ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์พืชอยํางยั่งยืนซึ่ง สอดคล๎องกับมาตรา  66 แหํง

รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติวํา ‘บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท๎องถิ่น 

หรือชุมชนท๎องถิ่นดั้งเดิมยํอมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม

อันดีของท๎องถิ่นและของชาติ และมีสํวนรํวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช๎ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอยํางสมดุลและยั่งยืน’ ดังนั้นการ

พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ๎มครองพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให๎

เป็นไปตามมาตรฐานของอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํฉบับปี ค.ศ. 1991 กับอนุสัญญาวํา

ด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพสามารถทําได๎ตามกรอบรัฐธรรมนูญของไทย  

การวิจัยค๎นพบวําการคุ๎มครองพันธุ์พืชภายใต๎ระบบกฎหมายเฉพาะที่ใช๎อยูํในประเทศไทยใน

ปัจจุบันนั้นทําให๎พันธุ์พืชใหมํสามารถได๎รับการคุ๎มครองงํายกวําการคุ๎มครองพันธุ์พืชภายใต๎ระบบ

สิทธิบัตรที่ใชใ๎นประเทศที่พัฒนาแล๎วหลายประเทศ เชํน สหรัฐอเมริกา เพราะการที่จะได๎รับการคุ๎มครอง

ภายใต๎ระบบสิทธิบัตรนั้นจะคุ๎มครองให๎ก็ตํอเมื่อสิ่งประดิษฐ์นั้นต๎องใหมํ เป็นสิ่งที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์ที่

สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ใช๎ในทางอุตสาหกรรมได๎ แตํการที่พันธุ์พืชจะได๎รับการคุ๎มครองตาม

พระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธุ์พืชของไทยนั้นต๎องเป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะตามคํานิยาม “พันธุ์พืช” ใน

มาตรา 3 และต๎องมีลักษณะตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธุ์พืช   โดยมาตรา 3 ให๎

ความหมายของคําวํา “พืช” วําหมายถึง สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและให๎หมายความรวมถึงเห็ดและ
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สาหรําย แตํไมํรวมถึงจุลชีพอื่น และได๎ให๎ความหมายคําวํา “พันธุ์พืช” วํา กลุํมของพืชที่มีพันธุกรรมและ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เหมือนหรือคล๎ายคลึงกัน อันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ คงตัว และ

แตกตํางจากกลุํมอื่นในพืชชนิดเดียวกันและให๎หมายความรวมถึงต๎นพืชที่จะขยายพันธุ์ให๎ได๎กลุํมของพืชที่

มีคุณสมบัติดังกลําวข๎างต๎น ซึ่งคํานิยามดังกลําวจะสอดคล๎องกับมาตรา  11 ของพระราชบัญญัติ

คุ๎มครองพันธ์พืชกําหนดให๎ พันธุ์พืชตามพระราชบัญญัตินี้ต๎องประกอบด๎วยลักษณะสําคัญสามประการ 

คือ ประการแรกพันธุ์พืชนั้นต๎องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอ หรือต๎องมีความสม่ําเสมอของลักษณะ

ประจําพันธุ์ด๎านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือคุณสมบัติอื่นที่เป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพ

ทางพันธุกรรมที่จําเพาะตํอพันธุ์พืชนั้น หลักในพิจารณาคุณสมบัติข๎อนี้ก็คือ เมื่อนําพืชนั้นไปขยายพันธุ์

แล๎ว ทุกต๎นที่ขยายออกมาในรุํนเดียวกันต๎องมีคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือมีลักษณะประจําพันธุ์ที่เหมือนกัน 

สม่ําเสมอกัน ตัวอยํางเชํน ดอกกุหลาบเมื่อนํามาขยายพันธุ์แล๎ว ได๎ดอกกุหลาบในรุํนเดียวกันที่มีสี และ

ขนาดของใบ ขนาดดอก ขนาดของก๎าน ขนาดของลําต๎นที่สม่ําเสมอกัน โดยความสม่ําเสมอกันในที่นี้ไมํ

จําเป็นวําดอกกุหลาบทุกดอก ทุกต๎นต๎องเหมือนกันทั้งหมด แตํดอกกุหลาบในรุํนเดียวกันนั้นอาจมีความ

แตกตํางกันได๎บ๎างเล็กน๎อย เชํน ดอกกุหลาบอาจมีพื้นสีขาวและมีลายสีชมพูแซมอยูํ  แตํตําแหนํงของสี

ชมพูของดอกกุหลาบในรุํนเดียวกันนั้นอาจอยูํในตําแหนํงที่แตกตํางกันได๎ เชํนนี้ก็ยังถือวําดอกกุหลาบนั้น

มีคณุสมบัติเฉพาะตัวที่สม่ําเสมอหรอืมีลักษณะประจําพันธุ์ที่สม่ําเสมออยูํ  องค์ประกอบข๎อแรกนี้มาตรา 

11 วรรคท๎ายไมํใหน๎ํามาใช๎บังคับกับพันธุ์พชืปุา โดยมาตรา 3 ให๎ความหมายของพันธุ์พืชปุา ไว๎วํา พันธุ์พืช

ที่มีหรือเคยมีอยูํในประเทศไทยตามสภาพธรรมชาติและยังไมํได๎ถูกนํามาใช๎เพาะปลูกอยํางแพรํหลาย 

องค์ประกอบประการที่สอง มาตรา 11(2) กําหนดให๎พันธุ์พชืนั้นต๎องมีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุ์

ที่สามารถแสดงลักษณะประจําพันธุ์ได๎ในทุกครั้งของการผลิตสวํนขยายพันธุ์พืชนั้น เมื่อขยายพันธุ์ด๎วยวิธี

ทั่วไปสําหรับพืชนั้น การพิจารณาก็คือ เมื่อนําพันธุ์พืชนั้นไปขยายพันธุ์แล๎วลักษณะประจําพันธุ์ของพืชที่

ขยายพันธุ์ออกมาต๎องไมํเปลี่ยนแปลงไปหรือไมํกลายพันธุ์ โดยต๎องเปรียบเทียบระหวํางพันธุ์พืชรุํนแรก

กับพันธุ์พชืรุํนถัดมาวํามีลักษณะประจําพันธุ์ที่แตกตํางกันหรือไมํ หากเปรียบเทียบแล๎ว พืชรุํนแรกกับพืช

รุํนถัดมามีลักษณะประจําพันธุ์ที่ไมํแตกตํางกัน ก็ถือวําพันธุ์พืชนั้นมีความคงตัวของลักษณะประจําพันธุ์

แล๎ว องค์ประกอบประการสุดท๎าย มาตรา 11(3) กําหนดให๎  พันธุ์พืชต๎องมีลักษณะประจําพันธุ์ที่แตกตําง

จากพันธุ์อื่นอยํางเดํนชัด ทางสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอยํางหนึ่ งอยํางใด ซึ่งเป็นผล

เนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกตํางจากพันธุ์พืชอื่น การพิจารณาก็คือพันธุ์พืชนั้น

ต๎องมีลักษณะประจําพันธ์ที่แตกตํางจากพันธุ์พืชอื่นในขณะที่ยื่นคําขอรับการคุ๎มครอง โดยลักษณะ

ประจําพันธุ์ที่แตกตํางดังกลําวนีอ้าจเป็นลักษณะประจําพันธุ์ที่ไมํสามารถเห็นได๎ด๎วยตาเปลํา เชํน ผลของ

พันธุ์พชืนั้นมีรสหรอืกลิ่นแตกตํางจากผลของพันธุ์พืชอื่น หรอืพันธุ์พืชนั้นสามารถทนตํอสภาพอากาศแห๎ง

แล๎งได๎ดีกวํา หรือทนตํอสภาพความเค็มของดินได๎ดีกวําพันธุ์พืชอื่น หรืออาจเป็นลักษณะประจําพันธุ์ที่

สังเกตเห็นได๎ด๎วยตาเปลําก็ได๎ เชนํ ขนาดของใบใหญํกวําพันธุ์พืชอื่น หรือสีของดอกหรือสีของใบแตกตําง

จากพันธุ์พืชอื่น ขอ๎สําคัญคือลักษณะประจําพันธุ์ที่แตกตํางนี้ต๎องเป็นผลมาจากการแสดงออกของสภาพ

ทางพันธุกรรมของพันธุ์พชืนั้น สาเหตุที่กฎหมายกําหนดเงื่อนไขไว๎เชํนนี้ก็เพราะต๎องการให๎ความคุ๎มครอง

พันธุ์พืชที่เป็นพันธุ์พืชใหมํและไมํเคยปรากฏมากํอน การกําหนดให๎พืชนั้นต๎องมีลักษณะประจําพันธุ์ที่
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แตกตํางมักปรากฏในกฎหมายของประเทศที่เลือกใช๎ระบบกฎหมายเฉพาะในการคุ๎มครองพันธุ์พืช เชํน 

พระราชบัญญัติคุม๎ครองพันธุ์พืชของประเทศไทย ข๎อดกี็คือเป็นเงื่อนไขที่สามารถทําได๎งํายกวําข๎อกําหนด

ในระบบกฎหมายสิทธิบัตรที่บางประเทศเลือกใช๎เป็นระบบกฎหมายหลักในการคุ๎มครองพันธุ์พืช ที่จะ

กําหนดวํา การประดิษฐ์คิดค๎นต๎องมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับพระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธ์

พืชของไทยแล๎ว เงื่อนไขการมีลักษณะประจําพันธุ์ที่แตกตํางของกฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชของไทยไมํได๎

กําหนดวําพันธุ์พืชนั้นจะต๎องมีลักษณะประจําพันธุ์ที่ดีหรือสูงขึ้นกวําเดิม ซึ่งจะตํางจากเงื่อนไขการมี

ขั้นตอนการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นตามระบบกฎหมายสิทธิบัตรที่สิ่งประดิษฐ์จะได๎รับความคุ๎มครองก็ตํอเมื่อมี

ระดับเทคโนโลยีที่สูงขึ้นหรือดีขึ้นกวําเทคโนโลยีที่มีอยูํในขณะนั้น ดังนั้นการปรับปรุงพันธุ์พืชใหมํที่ไมํ

กํอให๎เกิดลักษณะประจําพันธุ์ที่ดีขึ้นจากพันธุ์พืชเดิมก็สามารถได๎รับการคุ๎มครองตามพระราชบัญญัติ

คุ๎มครองพันธุ์พืชของไทยที่เป็นระบบกฎหมายเฉพาะได๎  เชํน การปรับปรุงพันธุ์จากเดิมที่ที่มีดอกสีสวย

เป็นพันธุ์พืชที่ไมํมีดอกเลย หรือปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีกลิ่นหอมไปเป็นพันธุ์พืชที่ไมํมีกลิ่นก็สามารถนําพันธุ์

พืชใหมํนัน้มาขอรับความคุ๎มครองได๎ ด๎วยเหตุนี้ การวิจัยสรุปได๎วํา การพัฒนามาตรการคุ๎มครองพันธุ์พืช

ของไทยภายใต๎พระราชบัญญัติคุม๎ครองพันธุ์พืชที่เป็นระบบกฎหมายเฉพาะให๎มีมาตรฐานการคุ๎มครองใน

ระดับที่สูงขึ้นตามมาตรฐานของอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํฉบับปี ค.ศ. 1991   นั้น 

สามารถทําให๎พันธุ์พชืได๎รับการคุ๎มครองได๎งํายกวําจงึเป็นประโยชน์ตอํนักปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย

มากกวําการพัฒนามาตรการคุ๎มครองพันธุ์พืชภายใต๎ระบบกฎหมายสิทธิบัตรที่ใช๎อยูํในประเทศที่พัฒนา

แล๎วหลายประเทศ  

  รายละเอียดของการปรับปรุงแก๎ไขพระราชบัญญัติคุ๎มครองพันธุ์พืชของไทยให๎เป็นไปตาม

อนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ ค.ศ. 1991 และประโยชน์ของการปรับปรุงมาตรฐานให๎สูงขึ้น

ตามอนุสัญญาดังกลําว กําลังอยูํระหวํางการประมวลสรุปผลการศึกษาจากข๎อมูลและเอกสารทั้งหมด

เพื่อให๎ออกมาเป็นข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย โดยงานวิจัยให๎ความสําคัญกับการปรับปรุง

กฎหมายดังกลําวเพราะอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ ค.ศ. 1991 กําหนดให๎ประเทศที่

ต๎องการจะเข๎าเป็นภาคีสมาชิกต๎องทําการปรับปรุงกฎหมายภายในของตนให๎ได๎มาตรฐานของอนุสัญญา

วําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พชืใหมํกํอนถึงจะเข๎าเป็นภาคีได๎ และจากการวิจัยยังพบวําหลายประเทศที่กําลัง

จะเข๎าเป็นสมาชิกในกลุํม ASEAN+6 คือ ประเทศในกลุํมประเทศอาเซียนกับอีกหกประเทศคือ จีน เกาหลี

ใต๎ ญี่ปุุน ออสเตรเลีย นวิซีแลนด์ และอินเดีย ได๎พัฒนากฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชตามแนวของอนุสัญญา

วําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ ค.ศ. 1991 โดยในปัจจุบัน  สิงคโปร์ เวียดนาม จีน ญี่ปุุน เกาหลีใต๎ 

ออสเตรเลีย นวิซีแลนด์ที่จะเข๎าเป็นสมาชิกในกลุํม ASEAN+6 ก็ได๎ทําการปรับปรุงกฎหมายและได๎เข๎าเป็น

สมาชิกอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ 1991 แล๎ว สํวนประเทศ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์และ

อินเดียที่จะเข๎าเป็น ASEAN+6 ในอนาคต อยูํระหวํางดําเนินการปรับปรุงระบบกฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืช

ของตนเพื่อเตรยีมพร๎อมสําหรับการเข๎าเป็นภาคีในอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืชใหมํ ค.ศ. 1991 

สํวนประเทศไทย ลาว พมํา กัมพูชา บรูไน และอนิโดนีเซีย อยูํระหวํางขัน้ตอนการตดิตํอกับสํานักงานของ 

UPOV เพื่อขอคําแนะนําในการปรับปรุงกฎหมายให๎สอดคล๎องกับอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พืช

ใหมํ ค.ศ. 1991 
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 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผู๎ประเมิน (ถ๎ามี) .การวิจัยเน๎นที่การ

ปรับปรุงพัฒนาและสร๎างกลไกการคุ๎มครองและพัฒนาพันธุ์กรรมพืชใหมํให๎มีประสิทธิภาพในการจัดการ

และสามารถนําทรัพยากรพันธุกรรมพืชดังกลําวมาใช๎ประโยชน์ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตาม

คําแนะนําของผู๎ประเมิน โดยเน๎นการพัฒนากลไกภายใต๎กรอบของความตกลงทริปส์ที่ไทยเป็นภาคีอยูํ

และอนุสัญญาวําด๎วยการคุ๎มครองพันธุ์พชืใหมํ ค.ศ. 1999    

  

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้  23,540   บาท 

หมายเหตุ 1) คําพาหนะการเดินทางและคําที่พักสําหรับนักวิจัยและคณะผู๎วิจัย เพื่อไปค๎นคว๎าข๎อมูลและ

เข๎ารํวมการประชุมทางวิชาการที่มีการประเมินบทความวิจัยโดยผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อตีพิมพ์ ยังไมํได๎ใช๎

ในตอนนี ้แตํจะทําการใชใ๎นภายหลัง เนื่องกําลังจัดทําบทความวจิัยเพื่อสงํไปเข๎ารํวมประชุมทางวิชาการที่

มีการประเมินบทความวจิัยโดยผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อตพีิมพ์  

  2) เนื่องจากโครงการนี้ได๎จัดงบประมาณในสํวนของการเผยแพรํผลงานวิจัยโดยการจัดทํา

ผลงานวิจัยดังกลําวในรูปของหนังสือกฎหมายเกี่ยวกับการคุ๎มครองพันธุ์พืชและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ จํานวน 100 เลํม ปัจจุบันอยูํระหวํางการดําเนินการวิจัย ยังจัดทําเนื้อหาทั้งหมดไมํเสร็จ เมื่อ

ดําเนินการวิจัยเสร็จสินแล๎วจึงจะนําผลการวิจัยมาจัดทําเป็นหนังสือ ซึ่งคําใช๎จํายในสํวนนี้ยังไมํอาจระบุ

แนํนอนได๎จนกวํางานวิจัยดังกลําวจะเสร็จสมบูรณ์เพราะไมํทราบแนํชัดวําเนื้อหาที่จะทําการจัดพิมพ์ใน

รูปของหนังสือมีจํานวนกี่หน๎ากระดาษ ดังนั้นเงินวิจัยที่ยังไมํได๎ใช๎อาจต๎องนํามาใช๎ในสํวนของคําจัดพิมพ์

หนังสือและจัดสํงหนังสอืดังกลําวไปให๎กับหนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง   

      

2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

ตาราง แผนการดําเนินงานครั้งตํอไป และระยะเวลาที่คาดวําจะดําเนินการแล๎วเสร็จ  

กิจกรรม 
เดือนที่ 

7 8 9 10 11 12 

สรุปรูปแบบของกฎหมายคุ๎มครองความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย และสอดคล๎อง

กับอนุสัญญาวําด๎วยความหลากหลายทางชีวภาพ    

      

สรุปข๎อเสนอปรับปรุงกฎหมายคุ๎มครองพันธุ์พืชของไทย

ให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุํมประเทศในประชาคม

อาเซียน และสอดคล๎องกับอนุสัญญาวําด๎วยการ

คุ๎มครองพันธุ์พชืใหมํ      

   

 

 

 

 

  

การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์       

สํงรายงานฉบับสมบูรณ์       
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กิจกรรม 
เดือนที่ 

7 8 9 10 11 12 

จัดการเผยแพรํผลงานวิจัยโดยจัดทําเป็นหนังสือตํารา

ฉบับภาษาไทยเกี่ยวกับการคุ๎มครองพันธุ์พืชและความ

หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเผยแพรํผลการวิจัยผําน

ทางเว็บไซด์ของศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์สิน

ทางปัญญา 

      

จัดสํงบทความวิจัยฉบับภาษาอังกฤษให๎กับวารสาร

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในตํางประเทศ เพื่อทําการ

ตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใน

ตํางประเทศ  

      

 

     แสดงระยะเวลาที่วางแผน (ตามที่ระบุไว๎ในข๎อเสนอโครงการวจิัย) 

 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

  เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาไมํได๎เป็นสมาชิกฐานข๎อมูลทางกฎหมาย Westlaw International ซึ่ง

ฐานข๎อมูลดังกลําวมีความสําคัญตํอการศึกษาและค๎นคว๎าวิจัยทางกฎหมายมาก เพราะฐานข๎อมูล 

Westlaw International เป็นฐานข๎อมูลทางกฎหมายของตํางประเทศที่สมบูรณ์ที่สุด สามารถเข๎าถึ ง

กฎหมาย กฎข๎อบังคับ คําพิพากษาคดีเกํา และคดีใหมํของตํางประเทศ รวมถึงบทความทั้งหมดที่ตีพิมพ์

ในวารสารทางกฎหมายของตํางประเทศ และข๎อมูลทางกฎหมายใหมํๆของตํางประเทศ ด๎วยเหตุนี้

มหาวิทยาลัยที่มีคณะนิติศาสตร์เกือบทุกแหํงในประเทศไทยจะสมัครเป็นสมาชิกฐานข๎อมูล Westlaw 

International เพื่อให๎อาจารย์และนักศึกษาสามารถเข๎าไปใช๎ฐานข๎อมูล Westlaw International ในการ

ค๎นคว๎าหาข๎อมูลทางกฎหมายของตํางประเทศได๎ การที่มหาวิทยาลัยพะเยาไมํได๎เข๎าเป็นสมาชิกฐานข๎อมูล 

Westlaw International ทําให๎อาจารย์ไมํสามารถเข๎าถึงขอ๎มูลทางกฎหมายและคดีของตํางประเทศได๎ ด๎วย

เหตุนี้จึงเป็นอุปสรรคในการวิจัยและศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายตํางประเทศกับกฎหมายไทย  โดยการ

แก๎ไขปัญหาดังกลําวคือ มหาวิทยาลัยพะเยาควรเข๎าเป็นสมาชิกฐานข๎อมูลทางกฎหมาย Westlaw 

International เพื่อให๎อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข๎าถึงข๎อมูลทางกฎหมายของตํางประเทศได๎ และ

สอดคล๎องกับการเปิดหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยพะเยาในปี 2557 ที่นักศึกษา

ปริญญาโทก็ต๎องใชฐ๎านขอ๎มูลดังกลําวในการทําวิทยานพินธ์และศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเชํนเดียวกัน    
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ชื่อโครงการวิจัย  การคัดเลือกไซยาโนแบคทเีรยีที่ตรงึไนโตรเจนและผลิตสารพอลิ

แซคคาไรด์ เพื่อพัฒนาเป็นสารปรับปรุงดิน  

แผนงานวิจัย (ภาษาไทย) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรยี์

ในพื้นที่โครงกาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.เนติ เงินแพทย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

    ชื่อผูว๎ิจัย .ดร.เนติ เงินแพทย์ 

 หนวํยงานที่สังกัด   คณะวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ ม.พะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์  1797  . โทรสาร   054-466663  e-mail  neti_nu@yahoo.com  

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2557  

 งบประมาณที่ได๎รับ 217,000  บาท ระยะเวลาทําการวิจัย  1 ป ี

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี) 1 มค. 2557 ถึง 31 ธค. 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อคัดแยกสายพันธ์ไซยาโนแบคทีเรีย  ในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยาที่ตรึงไนโตรเจน และมีประสิทธิภาพในการผลิตสารพอลิแซ็กคาไรด์ 

3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพการตรงึไนโตรเจน และการสรา๎งสารพอลิแซคคาไรด์  

4. เพื่อคัดเลือกสายพันธ์ที่มปีระสิทธิภาพดีมาทดสอบศักยภาพการเป็นสารปรับปรุงดนิในระดับ

หอ๎งปฏิบัติการ 

5. เพื่อนําองค์ความรู๎ที่ได๎ถํายทอดแกํชุมชน เพื่อการเรียนรู๎การใช๎ทรัพยากรท๎องถิ่นให๎เกิด

ประโยชน์ เพื่อสํงเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรในท๎องถิ่นและพัฒนาชุมชนอยํางยั่งยืน 

 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ ดําเนินการจริง  

กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
ผลการดําเนินงานจริง 

1. เตรยีมแผนงาน 

ตค. 2556 

ม.ค. –ก.พ. 57 

ประชุมผูร๎ํวมโครงการวจิัยเมื่อกุมภาพันธ์ 2557  

เพราะงบประมาณมาช๎ากวํากําหนด 

2.  การคัดเลือกสายพันธุ์ไซยาโน

แบคทีเรยีที่มศีักยภาพในการผลิตสารพอลิ

แซ็กคาไรด์ 

พย. 2556 – มค. 

2557 

มี.ค.-พ.ค. 57 

คัดแยกสายพันธุ์สาหรําย ไซบาโนแบคทีเรยีจาก

ดิน ได๎ ทั้งหมด 85 สายพันธุ์ และคัดเลือกสาย

พันธ์ที่ผลิตexopolysacharide ได๎ 10 สายพันธุ์ 

3.การคัดเลือกสายพันธุ์ไซยาโนแบคทีเรยี

ที่มปีระสิทธิภาพในการตรงึไนโตรเจน  

มี.ค.-พ.ค. 57 

คัดแยกสายพันธุ์สาหรําย ไซบาโนแบคทีเรยีได๎ 

10 สายพันธุ์ 
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กิจกรรม 
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
ผลการดําเนินงานจริง 

4.  การผลิตชีวมวล/ระบุเอกลักษณ์ 
กพ.-เมย. 2557 

กําลังดําเนินการ ตรวจสอบกราฟการเจริญ 

ดําเนนิการได๎ 3 สายพันธ์ 

5.  การเตรียมตัวอยํางดนิเพื่อทดสอบ กพ.-เมย. 2557 ยังไมํได๎ดําเนินการ 

6.การทดสอบประสิทธิภาพการปรับ

โครงสรา๎งของดนิ 
พค.-มิย 2557 ยังไมํได๎ดําเนินการ 

7. การวิเคราะหต์ัวอยํางดนิ พค.-สค 2557 ยังไมํได๎ดําเนินการ 

8. วเิคราะห์ผลและ 

    เขียนรายงานสรุป 
สค-ตค 2557 ยังไมํได๎ดําเนินการ 

9. เผยแพรํผลงานวิจัย มีค.2556 และ กย.

2557 
ยังไมํได๎ดําเนินการ 

  

2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัย

ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

2.3.1 การคัดแยกตัวอย่างไชยาโนแบคทีเรีย   

  ดําเนินการเก็บตัวอยํางดิน จากพื้นที่โครงการอพสธ. ม.พะเยา ในพื้นที่ปุาห๎วยทับช๎าง บริเวณ

รอบอํางหลวง ปุายางพาราใน มหาวิทยาลัยพะเยาจํานวน 15 ตัวอยําง นํามาคัดแยกการเจริญในอาหาร 

BG-11  N-free เพื่อคัดแยกกลุํมที่มคีวามสามารถในการตรึงไนโตรเจน จากการศึกษาพบความหนาแนํน

ของไซยาโนแบคทีเรยีในพืน้ที่ศึกษาโดยใช๎เทคนิคการเจอืจาง และใช๎อาหารในการคัดแยกที่แตกตํางกัน 3 

ชนิดได๎แกํอาหาร BG-11, BG-11 (N2 free) และ SWM โดยนําไปเพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิห๎องในสภาวะที่มี

แสงสวํางที่ความเข๎มแสง 5000 ลักซ์ ผลการศึกษาครั้งนี้พบความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรีย

ทั้งสิ้น 15 สกุล จัดอยูํในดิวิช่ัน Cyanophyta สามารถคัดแยกได๎ 84 ไอโซเลท โดยพื้นที่ที่พบความ

หนาแนนํของ ไซยาโนแบคทีเรยีมากที่สุดคือ สถานีที่ 3 ปุาปลูกสวนยางพารา 

ในการศึกษาครั้งนี้พบไซยาโนแบคทีเรีย 3 Order 15 Genera คัดแยกได๎ 84 Isolate พบการ

กระจายในอาหารที่ใช๎ในการคัดแยก และชนิดที่พบทั้งหมดดังนี้  

1. Order Oscillatoriales พบ 7 genera ดังนี้ Blennothrix, Komvophoron, Pseudanabaena, 

Phormidium, Leptolyngbya, Lyngbya   และ Microculeus   

2. Order   Nostocales  พบ 5 genera ดังนี้ Anabaena, Nostoc,  Scytonema, Calothrix และ 

Tolypothrix   

3. Order Stigonematales พบ 3 genera ดังนี้ Hapalosiphon, Mastigocladus และ Westiellopsis  
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2.3.2 การคัดแยกไซยาโนแบคทเีรยีที่ตรงึไนโตรเจน  

สาหรํายที่สามารถตรึงไนโตรเจนได๎ โดยเลี้ยงในอาหาร BG-11 (N2 free) สามารถคัดแยกได๎

ทั้งหมด 7 จีนัส แยกได๎ 18 ไอโซเลท ชนิดที่พบได๎แกํ Hapalosiphon พบ 4  ไอโซเลท Nostoc  พบ 4 ไอโซ

เลท Tolypothirx  พบ 4 ไอโซเลท  Scytonema  พบ 2 ไอโซเลท Komvophoron  พบ 2 ไอโซเลท Calothirx  

พบ 1 ไอโซเลท  และ Mastigocladus  พบ  1 ไอโซเลท 

 

 

 

 

ภาพที ่1 แสดงจํานวนชนิดของไซยาโนแบคทีเรยีทั้งหมดที่คัดแยกได๎ในอาหารทั้ง 2 ชนิด 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงชนิดของไซยาโนแบคทีเรียบางชนิดที่คัดแยกได๎ในอาหารทั้ง 2 ชนิด (BG-11, BG-11N free) 

A,B,C,D) Nostoc spp. E) Tolypothirx  sp. F) Scytonema sp. G) Calothirx sp.  H) Mastigocladus sp. 

 

  

A                                 B                                        C                                     D 

E                                 F                                      G                                     H 
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2.3.3 การคัดแยกไซยาโนแบคทเีรยีที่ผลิตโพลีโลแซคคาไรด์   

  นําสาหรํายที่คัดแยกได๎ทั้งหมด มาทดสอบการสร๎างโพลีแซคคาไรด์ ด๎วยวิธี หยดสีย๎อม nigrocin 

โดยการนําสายพันธุ์ที่คัดแยกได๎ มาหยดด๎วยสารละลาย nigrocin ลงไป1-2 หยด นําไปตรวจสอบภายใต๎

กล๎องจุลทรรศน์ จะพบวงใส ล๎อมรอบเซลล์ วงใสรอบเซลล์แสดงถึงการสร๎างโพลีแซคคาไรด์ ชนิด  

เอกโซพอลิแซคคาไรด์โดย คัดเลือกเบื้องต๎นพบ สายพันธ์ที่ผลิต exopolysacharide ได๎จํานวน 10 สาย

พันธ์ ได๎แกํ Nostoc spp. 4 ไอโซเลท Sytonema sp. 1ไอโซเลท Tolypothrix sp. 1 ไอโซเลท Calothrix spp. 

1 ไอโซเลท , Mastigocladus sp.  1 ไอโซเลท และ unknown 1ไอโซเลท คัดเลือกกลุํมที่มีวงใสรอบเซลล์

บริเวณกว๎างไปทําการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว BG-11 N-free เพื่อทดสอบปริมาณพอลิแซคคาไรด์ตอํไป 

 
 

ภาพที ่1 แสดงวงใสรอบเซลล์จากการทดสอบด๎วยสีย๎อม นิโกรซิน 

A,B,) Nostoc spp. C) Tolypothirx  sp. D) Calothrix sp. 

 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)   

  - 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้  70,000   บาท 

 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป 

 การผลิตชีวมวล/ระบุเอกลักษณ์ ไซยาโนแบคทีเรยีที่คัดเลือกได๎ โดยจะผลิตโพลีแซคคาไรด์โดยนําไป

ทดลองการปรับปรุงคุณภาพดินในระดับห๎องปฏิบัติการ 

  

2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

 - 

 

  

                               A                                          B                                                                         

                                C                                        D 
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ชื่อโครงการวิจัย การคัดแยกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอล

จากเปลือกสับปะรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย    ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์ 

 หนวํยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ ม.พะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์ 1811 โทรสาร 054-466663 e-mail samasak_ma@yahoo.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 120,500 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย    1   ป ี

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ   1 มค. 2557    ถึง 31 ธค. 2557  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คัดแยกสายพันธุ์ยีสตท์ี่มีความสามารถในการผลิตเอทานอล 

3. คัดเลือกสายพันธุ์ของยีสตท์ี่ผลิตเอทานอลได๎สูงสุดในการใชเ๎ปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบ  

4. ศกึษาสภาวะที่เหมาะสมตํอการผลิตเอทานอลโดยใช๎เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบ 

5. ระบุสปีชีส์หรอืสายพันธุ์ของยีสตท์ี่ผลิตเอทานอลได๎สูงสุด 

 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ ดําเนินการจริง  

กจิกรรม 
ผลการดําเนินงาน

ตามแผน 
ผลการดําเนินงานจรงิ 

ประชุมคณะผู๎รํวมโครงการวิจัยและแบํงงาน

ความรับผิดชอบ 
ตุลาคม 56 

ประชุมผู๎รํวมโครงการวจิัยเมื่อกมุภาพันธ์ 2557  

เพราะงบประมาณมาช๎ากวาํกําหนด 

คัดแยกสายพันธ์ุยีสต์ท่ีมีความสามารถในการ

ผลิตเอทานอล พ.ย-ธ.ค. 56 

คัดแยกสายพันธ์ุยีสต์ท่ีมีความสามารถในการ

ผลิตเอทานอลเสร็จเรียบร๎อยแล๎วเมื่อ มนีาคม-

เมษายน 2557 

การศึกษาสายพันธ์ุของยีสต์ท่ีมีความสามารถ

ในการผลิตเอทานอลโดยใช๎เปลือกสับปะรด

เป็นวัตถุดิบ 

ม.ค. –ก.พ. 57 อยํูระหวํางทําการวจิัยในเดือน พ.ค.-ม.ิย 57 

ศกึษาสภาวะท่ีเหมาะสมตํอการผลิตเอทานอล

โดยใชเ๎ปลอืกสับปะรดเป็นวัตถุดิบ  
ม.ีค.-พ.ค. 57 ยังไมํได๎ดําเนนิการ 

การระบุสปีชีส์หรือสายพันธ์ุของยีสต์ ม.ิย. –ส.ค. 57 ยังไมํได๎ดําเนนิการ 

สรุปผลและทํารายงานสรุปผลการใช๎เปลือก

สับปะรดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล

จากยีสต์ 

ก.ย. 57 ยังไมํได๎ดําเนนิการ 
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 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

ทําการคัดแยกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลจํานวน 50 สายพันธุ์ โดย

ทําการทดสอบได๎โดยทําการเพาะเลี้ยงยีสต์ในอาหาร Fermentation medium ที่มีน้ําตาลกลูโคส 

ซูโครส และฟรุกโตส เป็นแหลํงคาร์บอน ภายในหลอดทดสอบบรรจุหลอด Durham และทําการบํมไว๎

ที่ 25 องศาเซลเซียส ตรวจสอบการสะสมปริมาณแก๏สที่สะสมในหลอด Durham ถ๎ายีสต์มีการสร๎าง

และสะสมแก๏ส CO2 ซึ่งเป็นผลผลิตพลอยได๎ในกระบวนการหมักเอทานอล แสดงวํามีความสามารถใน

การเปลี่ยนจากน้ําตาลให๎เป็นเอทานอลได๎ จากผลการทดลองในการนํายีสต์ทั้ง 50 สายพันธุ์มา

ทดสอบความสามารถในการใช๎น้ําตาลกลูโคส ซูโครส และฟรุกโตส เป็นแหลํงคาร์บอนในการผลิตเอ

ทานอล ให๎ผลดังนี้คือ  

1. ยีสต์ 20 สายพันธุ์ สามารถในการผลิตเอทานอลได๎จากน้ําตาลทั้ง 3 ชนิดอยํางรุนแรงและรวดเร็ว

ภายในระยะเวลา 7 วัน  

2. ยีสต์10 สายพันธุ์ ขาดความสามารถในการหมักเอทานอลจากน้ําตาลทั้ง 3 ชนิด  

3. ยีสต์ 20 สายพันธุ์ สามารถผลิตเอทานอลได๎จากน้ําตาลกลูโคสและฟรุกโตสได๎อยํางรุนแรงและ

รวดเร ็ว แตํไม ํม ีความสามารถในการผลิตเอทานอลจากน้ําตาลซูโครสหรือผลิตได๎แตํ

เกิดปฏิกิริยาการหมักได๎ช๎า 
 

ตารางที่ 1 ผลการคัดแยกยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลจากนํ้าตาลชนิดต่างๆ  

ยีสต์สายพันธุ ์ ความสามาถในการผลิตเอทานอลจากน้าํตาล 

 กลูโคส ฟรุกโตส ซูโครส 
1 - - - 
2 + + + 
3 + + + 
4 + + l 
5 + + l 
6 + + + 
7 + + + 
8 + + + 
9 + + - 
10 + + - 
11 + + + 
12 + + - 
13 + + + 
14 + + + 
15 + + + 
16 + + + 
17 + + + 
18 + + - 
19 + + - 
20 + + - 
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หมายเหตุ: + = positive, L = delay positive, S= slowly positive, - = negative 
 

ยีสต์ 20 สายพันธุ์ ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลจากน้ําตาลทั้ง 3 ชนิดได๎อยํางรุนแรงและ

รวดเร็วภายในระยะเวลา 7 วัน จะถูกนําไปศึกษาความสามารถในการผลิตเอทานอลโดยใช๎

เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบตํอไป 
 

ตารางที่ 2 ผลการคัดแยกยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลจากนํ้าตาลชนิดต่างๆ (ตํอ) 

ยีสต์สายพันธุ ์ ความสามาถในการผลิตเอทานอลจากน้าํตาล 

 กลูโคส ฟรุกโตส ซูโครส 
21 + + - 
22 - - - 
23 + + + 
24 + + l 
25 + + + 
26 - - - 
27 + + s 
28 + + + 
29 + + l 
30 + + s 
31 + + s 
32 + + - 
33 + + + 
34 + + + 
35 + + + 
36 + + + 
37 + + - 
38 - - - 
39 + + l 
40 - - - 
41 - - - 
42 - - - 
43 - - - 
44 - - - 
45 - - - 
46 + + + 
47 + + l 
48 + + + 
49 + + s 
50 + + l 

 หมายเหตุ: + = positive, L = delay positive, S= slowly positive, - = negative 

 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

  - 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้   50,000   บาท 
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 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป 

  2.6.1 การศกึษาสายพันธุ์ของยีสต์ที่มคีวามสามารถในการผลิตเอทานอลโดยใช๎เปลือกสับปะรด

เป็นวัตถุดิบ 

  2.6.2 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตํอการผลติเอทานอลโดยใช๎เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบ 

  2.6.3 การระบุสปีชีส์หรือสายพันธุ์ของยีสต์ 

  2.6.4 สรุปผลและทํารายงานสรุปผลการใช๎เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล 

จากยีสต์ 

 

2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

งบประมาณการวิจัยมาลําช๎าทําให๎การ  ดําเนินการวิจัยไมํเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว๎ 
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ชื่อโครงการวิจัย การคัดเลือกรงควัตถุออกฤทธิ์ทางชีวภาพในแอคติโนมัยสีทที่แยก

จากดินบริเวณพื้นที่ป่า มหาวิทยาลัยพะเยา และการประยุกต์ใช้เป็น

สีย้อมธรรมชาติต้านจุลินทรยี์สําหรับผ้าฝ้าย 

แผนงานวิจัย แผนงาน โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จาก

จุลินทรยี์ในพื้นที่โครงกาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย นางสาวกฤษณา พุกอินทร์  

 หนวํยงานที่สังกัด    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์   054466666 ตอํ 1817    e-mail    krissy_seven@hotmail.com.. 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.   2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ   202,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย .  1   ปี 

 เริม่ทําการวจิัยเมื่อ   มกราคม  2557   ถึง   ธันวาคม  2557 

 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

4.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวจิัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ประยุกต์ใช๎ประโยชน์จากสารสกัดสีหยาบที่มีฤทธิ์ต๎านจุลินทรีย์กํอโรคบางชนิดที่ผลิต

จากสายพันธุ์แอคติโนมัยสีทที่คัดเลือกได๎ จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จ. 

พะเยา ในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพสธ) ในปุาบริเวณเขต

พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของการ

เจริญและผลติรงควัตถุหรอืสารสี ผลติสารสกัดสีหยาบ (crude pigment extract) จากสายพันธุ์ที่แอคติโน

มัยสีทที่คัดเลือกแล๎วมาทําการทดสอบความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์กํอโรคทดสอบ 

 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎  ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/ขั้นตอน 

ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร  
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ระยะเวลาทําการวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

กจิกรรม ต.ค.  พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชุมคณะผู๎ทําการวจิัยและวางแผนการวจิัย * #            

ทดสอบสภาวะท่ีเหมาะสมของการเจรญิและผลิตรงค

วัตถุหรือสารสี 
 * # * #          

ผลิตสารสกัดสีหยาบจากสายพันธ์ุท่ีแอคติโนมัยสีทท่ี

คัดเลอืกแลว๎มาทําการทดสอบความสามารถในการ

ยับยัง้จุลินทรีย์กํอโรคทดสอบ 

  * # * # * # * # # #     

ทดสอบปัจจัยท่ีมีผลตํอสีและความเสถียรของสขีอง

สารสกัดสีหยาบ จากการศกึษาอุณหภูม ิแสง และ

ความเป็นกรดดาํงที่เกี่ยวข๎องกับจุดเปลี่ยนสแีละการ

สลายตัวของสารส ี

  * * * * * * *    

ทดสอบประสิทธิภาพของการประยุกตใ์ชเ๎ป็นสยีอ๎ม

ของสารสกัดสีหยาบกับการยอ๎มผ๎าฝาูย 
        * *   

ทดสอบประสิทธิภาพของฤทธ์ิการต๎านจุลนิทรีย์ของ

ผ๎าฝาูยย๎อมส ี
        * * *  

จัดทําฐานข๎อมูลการใชป๎ระโยชนข์อง แอคติโนมัยสีท 

ท่ีมีความสามารถในการสร๎างสารสแีละออกฤทธ์ิเป็น

สารปฏชิวีนะ ที่ใชเ๎ป็นสยีอ๎มผ๎าฝูายได ๎ที่พบในเขต

พื้นท่ีโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชมหาวทิยาลัย

พะเยา สําหรับบริการวิชาการแกํผู๎สนใจ 

          * * 

สรุปโครงการวจิัย           * * 

 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย * หมายถึง การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎ 

   เครื่องหมาย # หมายถึง การดําเนินงานวิจัยที่ได๎ดําเนินการจริง 
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 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี้ ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

แอคติโนมัยสีทที่แยกได๎จากดิน ที่สร๎างรงควัตถุสีน้ําตาลและสีเหลืองบนอาหาร SCA จํานวน 9 

ไอโซเลท ทดสอบการเป็นเชื้อ ประกอบด๎วย สารสี 2 ชนิดคือสีน้ําตาล ไอโซเลท Ac6.2/6, Ac7.2/1, 

Ac8.2/4, Ac12.1/1, Ac12.1/3, Ac20.1/2 และ Ac20.1/3 และสีเหลือง ไอโซเลท Ac22.1/3 และ Ac24.1/2 

โดยแตํละไอโซเลทของแอคติโนมัยสีทนั้นเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อแบคทีเรียทดสอบ 9 สายพันธุ์ ได๎แกํ 

Samonella arbony, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Serratia marcescens, Staphylococcus 

aureus, Klebsiella pneumonia, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis และ Escherichia coli 1 และเป็น

ปฏิปักษ์กับเชื้อราทดสอบ 5 สายพันธุ์ ดังตาราง 2 พบวําแอคติโนมัยสีททั้ง 7 ไอโซเลท ใน 9 ไอโซเลท มี

ฤทธิ์เป็นปฏิปักษ์กับเชื้อราทดสอบบางชนิด และทั้ง 9 ไอโซเลท มีฤทธิ์เป็นปฏิปักษ์กับแบคทีเรียทดสอบ

บางชนิด 

แอคติโนมัยสีท 9 ไอโซเลททําการเพาะเลี้ยงทําการสกัดด๎วยน้ํากลั่น นํามาทดสอบฤทธิ์การ

ยับยั้งแบคทีเรียทดสอบและเชื้อราทดสอบ โดยทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียด๎วยวิธี disc diffusion 

การหาคําความเข๎มข๎นต่ําสุดที่สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (MIC) และการหาคําความเข๎มข๎น

ต่ําสุดที่สามารถฆําแบคทีเรีย (MBC) สํวนการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อรา ใช๎วิธี MIC และความเข๎มข๎น

ต่ําสุดที่สามารถทําลายเชื้อรา (MFC) สรุปผลการทดลองได๎ดังนี้ 

การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรีย ผลการทดสอบ disc diffusion inhibition สารสกัดสีหยาบ 

Ac6.2/6 ความเข๎มข๎น undilution สามารถยับยั้งการเจริญของ S. aureus, K. pneumonia และ P. vulgaris 

มีคําเฉลี่ยบริเวณที่ยับยั้ง คือ 0.8±0.2, 1.0±1 และ 0.8±1 เซนติเมตร ตามลําดับ สารสารสกัดสีหยาบ 

Ac7.2/1 ความเข๎มข๎น undilution สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อ B. subtilis คําเฉลี่ยบริเวณที่ยับยั้ง คือ 

2.0±0.8 เซนติเมตร และสารสารสกัดสีหยาบ Ac20.1/2 ความเข๎มข๎น undulation สามารถยับยั้งเชื้อ S. 

aureus และ B. subtilis มีคําเฉลี่ยบริเวณที่ยับยั้ง คือ 1.3±1 และ 1.0±0 เซนติเมตร ตามลําดับ การ

ทดสอบ MIC สารสกัดสีหยาบไอโซเลท Ac6.2/6 สามารถยับยั้งเชื้อ S. aureus และ K. pneumonia ที่

ความเข๎มข๎นต่ําสุดคือ 0.065 เทํา และ 0.5 เทํา ตามลําดับ สารสกัดสีหยาบไอโซเลท  Ac7.2/1 สามารถ

ยับยั้ง B. subtilis ได๎ความเข๎มข๎นต่ําที่สุดคือ 0.0312 เทํา การทดสอบความเข๎มข๎นต่ําสุดที่สามารถฆําเชื้อ

ได๎ (MBC) พบวําสารสกัดสีหยาบไมํสามารถฆําเชื้อได๎ 

การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อรา ผลการศึกษาสารสกัด Ac 6.2/6 มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ 

Aspergillus sp. มีคํา MIC เทํากับ 0.25 เทํา และคํา MFC ไมํมีความเข๎มข๎นที่ทําลายเชื้อได๎สารสกัด Ac 

12.1/3, Ac 20.1/2 และ Ac 22.1/3 มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญ Cladosporium cladosporiodes มีคํา MIC เทํากับ 

0.125, 0.25 และ 0.125 เทํา ตามลําดับ และคํา MFC ไมํมีสารสกัดสีหยาบและความเข๎มข๎นใดทําลาย

เชื้อได๎ 

ผลการจัดหมวดหมูํของแอคติโนมัยสีทที่ผลิตรงควัตถุสีน้ําตาลและสีเหลืองทั้ง 9 ไอโซเลท ด๎วย

ลักษณะทางฟีโนไทป์ สรุปได๎วําไอโซเลท Ac6.2/6 Ac7.2/1, Ac12.1/1, Ac12.1/3, Ac20.1/2 และ Ac20.1/3  
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จัดอยูํในจีนัส Streptomyces, ไอโซเลท Ac8.2/4 อยูํในจีนัส Kibdelosporangium ไอโซเลท Ac22.1/3 และ 

24.1/2 อยูํในจีนัส Saccharothix 

 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

- 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้    90,900   บาท 

 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

1) ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของการเจริญและผลิตรงควัตถุสีมวํง ชมพู-แดง และเขียว 

2) ทดสอบปัจจัยที่มีผลตํอสีและความเสถียรของสีของสารสกัดสีหยาบ จากการศึกษาอุณหภูมิ 

แสง และความเป็นกรดดํางที่เกี่ยวข๎องกับจุดเปลี่ยนสีและการสลายตัวของสารสี 

3) ทดสอบปัจจัยที่มผีลตอํสีและความเสถียรของสีของสารสกัดสีหยาบ จากการศึกษาอุณหภูมิ 

แสง และความเป็นกรดดํางที่เกี่ยวข๎องกับจุดเปลี่ยนสีและการสลายตัวของสารสี 

4) ทดสอบประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช๎เป็นสีย๎อมของสารสกัดสีหยาบกับการย๎อมผ๎าฝูาย 

5) จัดหมวดหมูํแอคติโนมัยสีทด๎วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา เพื่อจัดทําฐานข๎อมูลชนิดของแอคติ

โนมัยสีทที่นาํเชื่อถือในการใชป๎ระโยชน์ของแอคติโนมัยสีท ที่มีความสามารถในการสร๎างสาร

สีและออกฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวนะ ที่ใชเ๎ป็นสีย๎อมผ๎าฝาูยได๎ 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี) การดําเนินงานในการเบิกจําย

งบประมาณในการวิจัยให๎ผู๎วิจัยลําช๎ากวํากําหนด ทําใหเ๎ป็นอุปสรรคตํอการจัดซื้อจัดจา๎ง ในการทํางาน

วิจัย 
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ชื่อโครงการวิจัย  การผลิตสารสีจากเชื้อราเพื่อประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ 

แผนงานวิจัย แผนงาน โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จาก

จุลินทรยี์ในพื้นที่โครงกาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ธิดา ไชยวังศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย  ดร.ธิดา ไชยวังศรี 

 หนวํยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์  

 หมายเลขโทรศัพท์ 1741-1742     e-mail   thidach@yahoo.com   

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 241,000  บาท ระยะเวลาทําการวิจัย   1   . ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ  มกราคม 2557  ถึง  ธันวาคม 2557  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คัดเลือกเชื้อราที่ผลิตสารสีจากกลุํมเชื้อราที่แยกได๎จากดินปุาบริเวณเขตพื้นที่โครงการ

อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา ในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

3. ศกึษาการเจรญิเติบโตและสภาวะที่เหมาะสมตํอการผลติสารสีของเชือ้รา 

4. ศกึษาการแยกองค์ประกอบและวิเคราะหโ์ครงสรา๎งของสารสีที่แยกได๎บริสุทธิ์แล๎ว 

5. ศกึษาการใชส๎ีย๎อมที่ได๎จากเชือ้ราเพื่อย๎อมสีเส๎นใยธรรมชาติ 

 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/

ขั้นตอนปฏิบัติตามลําดับอยํางไร  
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แผนการดําเนินงาน 
ช่วงเวลาดําเนินการ 

ที่ได้เสนอไว้ตามแผน 

ช่วงเวลาที่ได้

ดําเนินการจริง 

1.คัดเลือกราในดินท่ีมีศักยภาพการผลิตสารสีใน

ห๎องปฏิบัติการนําราท่ีคัดเลือกได๎นํามาศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวทิยา 

จัดจําแนกและระบุชนดิของรา 

ต.ค. – พ.ย. 

 

ม.ค. – ก.พ. 

2. ศกึษาการผลิตสารสจีากเชือ้ราในระดับ

ห๎องปฏบัิตกิาร ศกึษาสภาวะที่เหมาะสมตอํการ

เจรญิและการผลิตสารสีจากเช้ือรา ดังนี้                  

2.1 อาหารเลีย้งเชื้อ 

2.2 ความชืน้ของอาหาร                          

2.3 คําความเป็นกรดดํางตัง้ต๎นของอาหารเลี้ยงเชื้อ  

2.4 ปริมาณเช้ือต้ังต๎น                   

2.5 ระยะเวลา 

ธ.ค.-พ.ค. ก.พ. – พ.ค. 

กําลังดําเนนิการ 

3.การสกัดสารสีท่ีผลิตจากเช้ือรา พ.ค.-ม.ิย. 

 

พ.ค.  

กําลังดําเนนิการ 

4.การทดสอบทางเคมเีพื่อบํงชี้ กลุํมสารส ี พ.ค.-ม.ิย. ยังไมํได๎ดําเนนิการ 

5.การแยกและวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของสาร

สีจากเชือ้ราโดยใชเ๎ทคนิคโครมาโตกราฟ ี

ม.ิย. – ก.ค. ยังไมํได๎ดําเนนิการ 

6. การใชส๎ารสีจากเช้ือราย๎อมเส๎นใยฝูาย ม.ิย. – ส.ค. ยังไมํได๎ดําเนนิการ 

7. วิเคราะห์ขอ๎มูลและรายงานสรุปผลศักยภาพใน

การผลิตสารสีของเชื้อราที่พบในปุาบริเวณเขต

พื้นท่ีโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช 

ส.ค. – ก.ย. ยังไมํได๎ดําเนนิการ 

 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

การตรวจสอบการผลิตสารสีของเชื้อราจํานวน 36 ไอโซเลต โดยเพาะเลี้ยงเชื้อราบนอาหาร 

Potato Dextrose Agar และนําเชื้อราที่ผลิตสารสารสีมาเพาะเลี้ยงบนอาหารข๎าวเจ๎า เพื่อสกัดสารสีและ 

ตรวจวัดความยาวคลื่นสูงสุดของสารสี พบเชื้อราที่สามารถผลิตสารสีได๎จํานวน 8 ไอโซเลต เมื่อนําราที่ 

คัดเลือกได๎มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา  เพื่อจัดจําแนกและระบุชนิดของรา พบวําเชื้อราที่ผลิต

สารสี ได๎แกํเชื้อราสกุล Paecilomyces ผลิตสารสีส๎ม จํานวน 1 ไอโซเลต สกุล Fusarium ผลิตสารสี

เหลือง จํานวน 1 ไอโซเลต สกุล Aspergillus ผลิตสารสีเหลืองอํอน จํานวน 1 ไอโซเลต ผลิตสารสีน้ําตาล 

จํานวน 1 ไอโซเลต และสกุล Penicillium ผลิตสารสีเหลือง จํานวน 2 ไอโซเลต  และผลิตสารสีแดง 



 

121 

จํานวน 1  ไอโซเลต และมีเชื้อไมํทราบชนิด (unknown) ที่ผลิตสารสีเหลือง จํานวน 1 ไอโซเลต เมื่อสกัด

สารสีและ         

 

 

 
 

ภาพ 1 ราในดินที่มีศักยภาพการผลิตสารสีในห้องปฏิบัติการ  จากตัวอย่างเชื้อรา 36 ไอโซเลต 

A) Paecilomyces sp.  B,C) Aspergillus spp. D) Fusarium sp. E)Penicillium sp. F)Unknown 
 

นําสารสีไปตรวจวัดคําการดูดกลืนแสงสูงสุด พบวําสารสีส๎มให๎คําการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความ

ยาวคลื่น 226 นาโนเมตร สารสีเหลืองและสารสีเหลืองอํอนให๎คําการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 

294 และ 210 นาโนเมตร สารสีแดงให๎คําการดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตร และ

สารสีน้ําตาลใหค๎ําการ ดูดกลืนแสงสูงสุดที่ความยาวคลื่น 309 นาโนเมตร  

2.1 ศึกษาการใช๎อาหารเลี้ยงเชือ้ข๎าวเจ๎า เพื่อสงํเสริมการเจรญิและการผลติสารสีของเชือ้รา 

 
 

ภาพท่ี 2 

 

 

 

 



 

122 

ตารางที่ 1  

ชนิดเชื้อรา สีที่สร้าง ความยาวคลื่น (นาโน

เมตร) Penicillium sp. สีเหลอืง 291 

 สีแดง 300 
Paecilomyces sp. สีส๎ม 226 
Aspergillus sp. สีเหลอืงออํน 294 

สีน้ําตาล 309 
Fusarium sp. สีเหลอืง 210 

Unknown สีเหลอืงออํน 294 
 

   

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

   - 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้  -  บาท 

 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  1. ศึกษาการผลิตสารสีจากเชื้อราในระดับห๎องปฏิบัติการ ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมตํอ

การเจรญิและการผลิตสารสีจากเชือ้รา 

  2. การสกัดสารสีที่ผลิตจากเชื้อราและทดสอบทางเคมีเพื่อบํงช้ีกลุํมสารสี 

  3. การแยกและวิเคราะหอ์งค์ประกอบหลักของสารสีจากเชือ้ราโดยใช๎เทคนิคโครมาโตก

ราฟี 

  4. การใช๎สารสีจากเชือ้ราย๎อมเส๎นใยฝาูย 

 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

  1.การดําเนนิงานวิจัยตามแผนลําช๎ากวําที่ได๎กําหนดไว๎ในแผน เนื่องจากได๎รับการจัดสรร

งบประมาณในเดือนมกราคม ทําให๎การซื้อสารเคมีและอุปกรณ์เครื่องแก๎วที่จําเป็นต๎องใช๎ในวิจัย

ลําช๎าไปจากแผนที่วางไว๎ 

  2. อุปสรรคเรื่องการเกิดการปนเปื้อนของเชื้อราที่ทําการเพาะเลี้ยงเพื่อผลติสารสี ทําให๎

ต๎องเริ่มเพาะเลี้ยงเชือ้ราใหมํ และเริ่มทําการทดลองใหมํทั้งหมด 
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ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)  การใช้ประโยชน์จากไรโซแบคทเีรยีเพื่อส่งเสริมการเจรญิเติบโต

ของพืชและควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคพืช 

ชื่อแผนงาน (ภาษาไทย) แผนงาน โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จาก

จุลินทรยี์ในพื้นที่โครงกาอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศิริลักษณ์ สันพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย นางสาวศริิลักษณ์ สันพา 

 หนวํยงานที่สังกัด คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 หมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ext 1742    e-mail o_sanpa@hotmail.com  

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ   226,000   บาท ระยะเวลาทําการวิจัย   1   ป ี

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ   มกราคม 2557.. ถึง   ธันวาคม 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นแบคทีเรียสํงเสริมการเจริญของพืช จากดินในพื้นที่

อนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา  

3. เพื่อศกึษาคุณสมบัติในการกระต๎ุนการเจริญเติบโตของพชื ของแบคทีเรยีที่คัดแยกได๎ 

4. เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการสร๎างสารปฏิชีวนะเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อรากํอโรค หรือ

คุณสมบัติการตํอตา๎นการเจรญิเชือ้รากํอโรค ของแบคทีเรยีที่คัดแยกได๎ 

5. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการผลติหัวเชื้อแบคทีเรยี PGPR เพื่อใช๎ในการสงํเสริมการเจริญของพืช 

และปูองกันการเกิดโรคพืช 

 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามี

กิจกรรม/ขั้นตอน ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร  

 

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ศกึษาและค๎นคว๎าข๎อมูลที่

เกี่ยวกับการวิจัย 

-แผนการวิจัย 

            

-ดําเนินการจริง             

2. การคัดเลือกไรโซ

แบคทีเรียที่ผลิตสารกระตุ๎น

การเจรญิของพชื 

-แผนการวิจัย 
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กิจกรรม 
เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

-ดําเนินการจริง             

3. การทดสอบฤทธิ์ในการ

ยับยั้งการเจริญของเชือ้รา

โรคพืช 

-แผนการวิจัย 

            

-ดําเนินการจริง อยูํระหวํางดําเนินการ 

4. ศกึษาการทํางานรวํมกัน

ระหวํางโซแบคทีเรยีที่มี

คุณสมบัติในการผลติสาร

กระตุน๎การเจรญิของพชื และ

ไรโซแบคทีเรยีที่มฤีทธิ์ในการ

ยับยั้งการเจริญของเชือ้รา

โรคพืช 

-แผนการวิจัย 

            

-ดําเนินการจริง ยังไมํได๎ดําเนินการ 

5. ทดสอบบนแปลงเพาะปลูก

เพื่อดูการออกฤทธิ์ใน

ธรรมชาติ 

-แผนการวิจัย 

            

-ดําเนินการจริง ยังไมํได๎ดําเนินการ 

6. การวิเคราะหท์างสถิติ 

สรุป อภปิรายผล และเขียน

รายงาน 

-แผนการวิจัย 

            

-ดําเนินการจริง ยังไมํได๎ดําเนินการ 

7. การเผยแพรํผลงานวิจัย 

-แผนการวิจัย 

            

-ดําเนินการจริง ยังไมํได๎ดําเนินการ 
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 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียในดินจากพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีการ

ใช๎ประโยชน์ที่แตกตํางกัน 4 แหํงคือ พื้นที่ปุาหลังมหาวิทยาลัยพะเยา พื้นที่อํางหลวง พื้นที่ปุาปลูก และ

พื้นที่เพาะปลูก ได๎มีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของดินในแตํละพื้นที่  คือ ศึกษาปริมาณ

ความชื้น และความเป็นกรด–ดําง รวมถึงการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา การทดสอบทางชีวเคมีเพื่อ

ระบุจีนัสของแบคทีเรีย ที่พบในดินแตํละพื้นที่ จากการศึกษาพบวํา มีแบคทีเรียแกรมบวกที่คัดแยกได๎

ทั้งหมด 62 ไอโซเลต แบคทีเรยีแกรมลบ 58 ไอโซเลต  

เมื่อนําแบคทีเรยีที่แยกได๎ทั้งหมดมาศกึษาความสามารถในการผลิตออกซินจากกากถั่วเหลือง 

โดยใช๎วธิี Salkowski พบวําแบคทีเรยีที่ให๎ผลการผลติออกซินสูงสุดจํานวน 9 ไอโซเลตคือ Bacillus sp. 

PB62, Bacillus sp. PB58, Bacillus sp. PB59, Bacillus sp. PB14, Yersinia sp. PB50, Enterobacter sp. 

PB29, Serratia sp. NB50, Bacillus sp. PB42, และ Serratia sp. NB29 ปริมาณออกซินที่ผลิตได๎คือ 

137.54, 134.90, 128.99, 103.31, 103.31, 93.13, 87.95, 84.72 และ 80.58 µmol/L ตามลําดับ 

 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

  - 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้   113,000  บาท 

 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

นําแบคทีเรยีที่คัดแยกได๎ทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคพืช ศึกษาการทํางาน

รํวมกันระหวํางโซแบคทีเรยีที่มคีุณสมบัติในการผลิตสารกระตุ๎นการเจริญของพืช และไรโซแบคทีเรียที่มี

ฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคพืช และทดสอบบนแปลงเพาะปลูกเพื่อดูการออกฤทธิ์ใน

ธรรมชาต ิ

   

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

    การคัดแยกเชื้อรากํอโรคจากพืช เพื่อนํามาใช๎เป็นเชื้อทดสอบ ทําได๎คํอนข๎างยาก

เนื่องจากชํวงเวลาที่ทําการทดลอง ไมํตรงกับฤดูกาลการเพาะปลูกพื้ชเศณษฐกิจที่เลือกใช๎ 

(กระเทียมและข๎าวโพด) ทําให๎หาตัวอยํางพืชเป็นโรคได๎ยาก และการแยกเชือ้ให๎บริสุทธิ์คํอนข๎างยาก 
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ชื่อโครงการวิจัย การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa Retz.) 

และมะคังแดง (Dioecrescis erythroclada(Kurz) Tirveng.) ด้วยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

แผนงานวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชมหาวิทยาลัยพะเยา : การอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้

ประโยชน์จากมะคังแดงและมะคังขาวที่พบภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย   ผศ.ดร.ภพเก๎า  พุทธรักษ์ 

 หนวํยงานที่สังกัด  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ตํอ 1062 e-mail su_buddha@hotmail.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 120,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป ี

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี)  มกราคม 2557 ถึง (เดือน  ปี) ธันวาคม 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวจิัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมะสมตํอการชักนําให๎เกิดยอดและรากของมะคังขาว และมะคังแดง 

และนําต๎นมะคังขาว และมะคังแดงที่สมบูรณ์ออกปลูกในสภาพธรรมชาติเพื่อเป็นการอนุรักษ์  พันธุกรรม

พืชหายากตํอไป 
 

  2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนนิงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับ

งานวิจัยที่ได๎ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/

ขั้นตอนปฏิบัติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาปีท่ี  1  (2555 – 2556) 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.เก็บวัตถุดิบและตรวจสอบชนิดพันธุ์พืช             

2.ศกึษาความเข๎มข๎นของคลอรอกซ์ 

และระยะเวลาในการฟอกฆําเชื้อชิน้สํวนมะคัง 

            

3.ศกึษาผลของไซโตไคนินและความเข๎มข๎น 

ที่มตีํอการชักนําให๎เกิดยอด 

            

4.ศึกษาพัฒนาเทคนิคการขยายเพิ่มจํานวนต๎น             

5.ศกึษาการชักนําให๎เกิดแคลลัส             

6.ศกึษาพัฒนาระบบการย๎ายออกปลูก                

7.วิเคราะหข์๎อมูลและประมวลผลการทดลอง             

8.รายงานสรุปผลการวิจัย             

 

  



 

129 

กิจกรรมที่ ผลการดําเนินงานทเีสนอไว้ ผลการดําเนินงานจริง 

1 เตรียมวัตถุดิบและตรวจสอบขนิดพันธุ์พืช จัดเตรียมวัตถุดิบเรียบร๎อยแล๎ว 

2 ศกึษาความเข๎มข๎นของคลอรอกซ์ 

และระยะเวลาในการฟอกฆําเชื้อชิน้สํวนมะคัง 

นําเมล็ดของมะคังขาว มาทําการฟอก

ฆําเชื้อดว๎ยคลอรอกซ์ที่ระดับความ

เข๎มขน๎ตํางๆ 

3 ศกึษาผลของไซโตไคนินและความเข๎มข๎น 

ที่มตีํอการชักนําให๎เกิดยอด 

นําเมล็ดของมะคังขาวที่ฟอกฆําเชื้อแล๎ว

มาเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ดัดแปลง  

4 ศกึษาพัฒนาเทคนิคการขยายเพิ่มจํานวนต๎น ยังไมํได๎ดําเนินการ 

5 ศกึษาการชักนําให๎เกิดแคลลัส ยังไมํได๎ดําเนินการ 

6 ศกึษาพัฒนาระบบการย๎ายออกปลูก    ยังไมํได๎ดําเนินการ 

7 วิเคราะห์ข๎อมูลและประมวลผลการทดลอง ยังไมํได๎ดําเนินการ 

8 รายงานสรุปผลการวิจัย ยังไมํได๎ดําเนินการ 

 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

นําเมล็ดของมะคังขาวในสภาพธรรมชาติมาทําความสะอาดด๎วยน้ําประปา จากนั้นฟอกฆําเชื้อ

ด๎วยสารละลาย clorox ความเข๎มข๎น 5 10 15 และ20เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ เป็นเวลา 15 นาที และเติม 

Tween –20 2-3 หยด ล๎างด๎วยน้ํากลั่นนึ่งฆําเชื้อแล๎ว 3 ครั้ง (พีระวุฒิ, 2534) หลังจากนั้นนําเมล็ดไป

เพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS (Murashige & Skoog, 1962) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข๎มแสง

1,000 ลักซ์  เป็นเวลา 16 ช่ัวโมงตํอวัน ทําการเพาะเลี้ยง 8-10 สัปดาห์ เพื่อใช๎เป็นตัวอยํางพืชใน

การศกึษาทดลองตํอไป 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

  - 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้ 60,000 บาท 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  การศกึษาสูตรอาหารที่เหมาะสมตํอการชักนําให๎เกิดหลายยอดจากชิน้สํวนยอดอํอนของมะคัง

ขาวที่ได๎จากการเพาะเมล็ดในห๎องทดลองตํอไป 
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ชื่อโครงการวจิัย การแยกและศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นมะคังแดงและ

มะคังขาวในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

แผนงานวิจัย(ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยาการอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้ประโยชน์จาก

มะคังแดงและมะคังขาวที่พบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กัลยา จําปาทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

ชื่อผ๎ูวิจัย   ดร.กัลยา จําปาทอง 

 หนวํยงานที่สังกัด  สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ตํอ 1735  e-mail k_jumpatong@yahoo.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 200,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ มกราคม 2557 ถึง ธันวาคม 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.เพื่อทดสอบฤทธิ์ต๎านอนุมูลอสิระและฤทธิ์ทางชีวภาพของสวํนสกัดหยาบมะคังแดงและมะคัง

ขาวด๎วยตัวทําละลายที่ตํางขั้วกัน และ ทําการแยกสารบริสุทธิ์ในสํวนสกัดหยาบที่ให๎ฤทธิ์ดกีับการตา๎น

อนุมูลอิสระ หรือฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อนํามาวิเคราะหส์ูตรโครงสร๎างทางเคมี 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนนิงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/ขั้นตอน

ปฏิบัติ 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2557 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. ทําการสบืค๎น

ข๎อมูลปัจจุบัน 

            

2.ทําการสกัด

สารสกัดหยาบ

จากเปลือกต๎น

และกิ่งมะคังแดง 

และมะคังขาวใน

พืน้ที่อนุรักษ์ฯ 

            

3. ทดสอบฤทธิ์

ต๎านอนุมูลอิสระ 

และฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของสาร

สกัดหยาบที่สกัด
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กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2557 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ได๎ 

4. สกัดแยกสาร

จากสารสกัด

หยาบ 

            

5.วิเคราะห์

โครงสรา๎ง 

            

6. ทดสอบฤทธิ์

ทางชีวภาพของ

สารที่แยกได๎ 

            

7. สรุปและ

รายงานผล 

            

 

กิจกรรมที่ ผลการดําเนินงานทเีสนอไว้ ผลการดําเนินงานจริง 

1 ทําการสบืค๎นขอ๎มูลปัจจุบัน ดําเนนิการสบืค๎นข๎อมูลเรยีบร๎อยแลว๎ 

2 ทําการสกัดสารสกัดหยาบจาก

เปลือกต๎นและกิ่งมะคังแดง และ

มะคังขาวในพืน้ที่อนุรักษ์ฯ 

ได๎สกัดเปลือกต๎นและกิ่งของมะคังแดงและมะคังขาวด๎วย

เฮกเซน ไดคลอโรมเีทนและเมทานอล และทําใหแ๎หง๎ด๎วย

เครื่องระเหยสุญญากาศ ได๎สวํนสกัดหยาบทั้งหมด 6 สํวน 

3 ทดสอบฤทธิ์ต๎านอนุมูลอสิระ 

และฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด

หยาบที่สกัดได๎ 

อยูํระหวํางดําเนินการทดสอบฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ 

ของสวํนสกัดทั้ง 6 สํวน  

4 สกัดแยกสารจากสารสกัดหยาบ ยังไมํได๎ดําเนินการ 

5 วิเคราะหโ์ครงสร๎าง ยังไมํได๎ดําเนินการ 

6 ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร

ที่แยกได๎ 

ยังไมํได๎ดําเนินการ 

7 สรุปและรายงานผล ยังไมํได๎ดําเนินการ 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

  ได๎เก็บเปลือกต๎น และกิ่งมะคังแดงและมะคังขาวในบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยา โดยเลือกเฉพาะ

ต๎นที่โตเต็มที่ นํามาสับให๎เป็นชิน้เล็กๆ ผึ่งให๎แหง๎ และนํามาสกัดด๎วยเฮกเซน ไดคลอโรมเีทน และเมทา

นอล นํามาทําให๎แหง๎ดว๎ยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบลดความดัน ได๎สวํนสกัดหยาบ  12 สํวน นําทั้ง 12 
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สํวนสกัดหยาบมาทดสอบฤทธิ์การตา๎นอนุมูลอิสระด๎วยวิธี DPPH ABTS โดยเปรียบเทียบกับสาร

มาตรฐานวิตามินซี และทดสอบฤทธิ์การตา๎นเชื้อจุลินทรีย์บางชนิด (ยังไมํแล๎วเสร็จ) รวมทั้งสํงสวํนสกัด

ทั้ง 12 สํวนเพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ณ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงํชาติ (ไบโอเทค) 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

  - 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้ 75,000 บาท 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  นําทั้ง 6 สํวนสกัดหยาบมาทดสอบฤทธิ์การตา๎นอนุมูลอิสระด๎วยวิธี DPPH และ ABTS โดย

เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานวิตามินซี และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพตํอไป 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

   - 
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ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาความเป็นพิษของมะคังแดงและมะคังขาวในหนูขาว  

แผนงานวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชมหาวิทยาลัยพะเยา : การอนุรักษ์และการพัฒนาการใช้

ประโยชน์จากมะคังแดงและมะคังขาวที่พบภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย   ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

 หนวํยงานที่สังกัด  สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์ 054 466 666 ตํอ 3077 โทรสาร 054 466 664 e-mail Sitthisak.pi@up.ac.th 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 247,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป ี

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี)  มกราคม 2557 ถึง (เดือน  ปี) ธันวาคม 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ศกึษาถึงผลของสารสกัดของมะคังแดงและมะคังขาวในด๎านความเป็นพิษตํอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อวัยวะ เนื้อเยื่อและระดับสารเคมีในเลือดในหนูขาว 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนนิงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/ขั้นตอน

 ปฏิบัติ 

กิจกรรม 
ระยะเวลาปีท่ี  1  (2555 – 2556) 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.เก็บวัตถุดิบและตราจสอบชนิดพันธุ์พืช             

2.เตรียมสารสกัด             

3.เตรียมสัตว์ทดลอง             

4.ทดสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 โดยทั่วไปของหนูขาว 

            

5.ทดสอบความเป็นพิษเมื่อให๎สารสกัดเปลือก

มะคังแดงและมะคังขาวตํอเนื่องกันในหนูขาว 

            

6.ศกึษาความเป็นพิษตํอเซลล์             

7.วิเคราะหข์๎อมูลและประมวลผลการทดลอง             

8.รายงานสรุปผลการวิจัย             
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กิจกรรมที่ ผลการดําเนินงานทเีสนอไว้ ผลการดําเนินงานจริง 

1 เตรียมวัตถุดิบและตรวจสอบชนิดพันธุ์พืช จัดเตรียมวัตถุดิบเรียบร๎อยแล๎ว 

2 เตรียมสารสกัด สกัดสารจากมะคังขาวและแดงดว๎ยน้ําและ

นําไปทําเป็นผงแหง๎ดว๎ยวิธีการ freeze dry 

3 เตรียมสัตว์ทดลอง สั่งสัตว์ทดลองและจัดสํง 27 มิ.ย.57 

4 ทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลอง ยังไมํได๎ดําเนินการ 

5 ศกึษาความเป็นพิษตํอเซลล์ ยังไมํได๎ดําเนินการ 

6 วิเคราะห์ข๎อมูลและประมวลผลการทดลอง ยังไมํได๎ดําเนินการ 

7 เขียนรายงาน ยังไมํได๎ดําเนินการ 

 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัยที่เคย

พิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

เก็บเปลือกจากต๎นมะคังแดงและมะคังขาวที่พบในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเลือกเฉพาะต๎นที่โต

เต็มที่ นํามาล๎างสิ่งสกปรกออกและเช็ดให๎แหง๎ ตากเปลือกจนแหง๎ และนํามาปุนให๎ละเอียดเก็บไว๎ในขวดสี

ชาที่อุณหภูมิห๎อง นําผงใบรางจืดแห๎งที่สกัดด๎วยน้ําร๎อนที่ต๎มจนเดือดในอัตราสํวน 1:10 (W/V) ตั้งทิ้งไว๎

ประมาณ 1 ช่ัวโมง แล๎วกรองเอาเฉพาะสํวนน้ําด๎วยผ๎ากอซ 3 ช้ัน และกรองอีกครั้งด๎วยกระดาษกรอง 

Whatman No.4 นําสํวนที่กรองได๎ไปทําให๎แห๎งด๎วย เครื่อง lyophilizer เก็บใสํขวดสีชา ใน dessicator ที่

อุณหภูมิ 4 °C รอนําไปใช๎ทดสอบความเป็นพิษในสัตว์ทดลองเดือนมิถุนายน 2557 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

  - 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้ 80,000 บาท 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  ทดสอบความเป็นพิษจากสารสกัดมะคังขาวและมะคังแดงในสัตว์ทดลอง 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

  - 
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ชื่อโครงการวิจัย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดเผาะพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

แผนงานวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชมหาวิทยาลัยพะเยา: นิเวศวทิยาและการใช้ประโยชน์จากเห็ด

เผาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์ 

 หนวํยงานที่สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์ 054-466666 ตอํ 3407 e-mail: buranphan@hotmail.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 155,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี) 1 มกราคม 2557 ถึง (เดือน  ปี) 31 ธันวาคม 2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศกึษาฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีของสารตา๎นอนุมูลอิสระในเห็ดเผาะพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/

ขั้นตอน ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร  

รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาของเดือนที่ทําการ

วิจัย 

ผลการ

ดําเนินการ 

1.  ดําเนนิการขออนุมัตดิําเนินโครงการ 1-2 ตามแผน 

2.  เก็บตัวอยํางและสกัดเพื่อนําไป

วิเคราะห์ 

3-5 ตามแผน 

3.  ตรวจหาฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ  โดย

วิธี ABTS method เทียบกบัสาร

มาตรฐาน Trolox 

6-9 ดําเนนิการขั้น

ตํอไป 

4. สรุปและเสนอแนะแนวทางในการนํา

ผลการศึกษาที่ได๎ไปใช๎ประโยชน์  และ

รายงานผลการศกึษาฉบับสมบูรณ์ 

10-12 ดําเนนิการขั้น

ตํอไป 

 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัย

ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 
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วิธีการศึกษา 

1. ทําการเก็บตัวอยํางเห็ดเผาะ จากพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา  

              
ภาพที่ 1 เห็ดเผาะ 

 

2.  ทําการสกัดจากพืชตัวอยําง 

นําตัวอยํางเห็ดเผาะล๎างให๎สะอาดด๎วยน้ํากลั่น 3-4  ครั้ง  และผึ่งให๎แห๎ง  ทําการหั่นเห็ดเผาะ

อยํางหยาบๆ จากนั้นทําการสุํมและช่ังตัวอยํางเห็ดเผาะให๎ได๎น้ําหนัก 10 กรัม   ปั่นบดด๎วยเครื่องปั่นโดย

ใช๎ตัวทําละลาย  ได๎แกํ Ethanol  ปริมาตร 40 mL ตั้งทิ้งไว๎เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง  จากนั้นกรองด๎วย

กระดาษกรอง Whatman No. 1 และแยกสํวนสกัดออกจากตัวทําละลาย (solvent)  ด๎วยเครื่อง Vacuum 

rotating evaporator ที่อุณหภูม ิ40C   

 

 

ผลการศึกษา 

 ตัวอย่างเห็ดเผาะที่ทําการปั่น 

 

  
 

ภาพที่ 2 เห็ดเผาะ 
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ตัวอย่างเห็ดเผาะเมื่อเติม Ethanol 

     
ภาพที่ 3 เห็ดเผาะหลังเติม Ethanol 

 

สีของสารสกัดพืชตัวอย่าง 

    จากการศกึษาการสกัดเห็ดเผาะดว๎ยตัวทําละลาย Ethanol  พบวํา  สารสกัดจากเห็ดเผาะมสีี

น้ําตาลใส(แสดงดังภาพ)   

 

   
 

ภาพที่ 4 สารสกัดจากเห็ดเผาะ 

 ซึ่งสิ่งที่จะดําเนินการต่อไป ได้แก่ ทําการตรวจวิเคราะห์หาฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ และการ

ตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีที่ทําให๎มฤีทธิ์ต๎านอนุมูลอสิระ ของเห็ดเผาะ 

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

   - 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้ 77,500 บาท 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  ศกึษาฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระของเห็ดเผาะ 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

   - 
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ชื่อโครงการวิจัย  การแปรรูปเห็ดเผาะเพื่อการถนอมอาหารและเพิ่มมูลค่าเพิ่มทาง

เศรษฐกิจของชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

แผนงานวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา: นิเวศวทิยาและการใช้ประโยชน์จากเห็ดเผาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสกุลคุณ มากคุณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย นางสาวสกุลคุณ มากคุณ     

 หนวํยงานที่สังกัด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

 โทรศัพท์ (054) 466666 ตํอ 3165 โทรสาร (054) 466716      

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.   2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ    155,000   บาท ระยะเวลาทําการวิจัย   1  ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี)   ตุลาคม 2556   ถึง (เดือน  ปี)  กันยายน 2557.  

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อใช๎เทคโนโลยีทางดา๎นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารชํวยในการผลติผลิตภัณฑ์

แปรรูปจากเห็ดเผาะ ซึ่งเป็นเห็ดที่ออกตามฤดูกาลเทํานั้น เพาะปลูกก็ไม๎ได๎ ไมํสามารถหารับประทาน

นอกฤดูได๎ การนําเห็ดเผาะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑเ์พื่อตอบสนองความตอ๎งการของผ๎ูบริโภคเห็ดเผาะ

นอกฤดูกาลได๎นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหมํๆ  จากเห็ดเผาะเพื่อให๎มีรสชาติที่ดี เป็นที่ชื่น

ชอบของผูบ๎ริโภค เพื่อเป็นการอนุรักษ์การบริโภคเห็ดเผาะให๎คงอยูํตํอไป 

 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามี

กิจกรรม/ขั้นตอน ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร  

 

 แผนการดําเนินงานตลอดโครงการวจิัย 

รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาของเดือนที่ทําการวจิัย 

การปฏิบัติงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  ดําเนนิการขออนุมัติ

ดําเนนิโครงการ 

            

2.  สํารวจการเก็บและการ

บริโภคเห็ดเผาะ 

 

            

3.  ผลติผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากเห็ดเผาะ 2 ผลิตภัณฑ์ 

            

4. สรุปและเสนอแนะ

แนวทางในการนําผล
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รายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาของเดือนที่ทําการวจิัย 

การปฏิบัติงาน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

การศกึษาที่ได๎ไปใช๎ประโยชน์ 

และจัดอบรมถํายทอด

เทคโนโลยีการผลติให๎กับ

ประชาชนในชุมชน 

และรายงานผลการศกึษา

ฉบับสมบูรณ์ 

หมายเหตุ           หมายถึง การดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎ 

                      หมายถึง การดําเนินงานจรงิ 

  

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว 

[ทั้งนี้ ให๎แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการ

วิจัยที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวชิาการแลว๎หรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

 1) การสํารวจเพื่อหาผลติภัณฑจ์ากเห็ดเผาะที่ตอบสนองความต๎องการของผูบ๎ริโภค 

ได๎ทําการสํารวจโดยใช๎แบบสอบถามเพื่อจัดทําเป็น idea screening เพื่อหาผลิตภัณฑ์จากเห็ด

เผาะที่จะตรงตามความต๎องการของผู๎บริโภคมากที่สุด โดยกลุํมเปูาหมายคือ ประชาชนในพื้นที่ ต.แมํกา 

อ.เมือง จ.พะเยา โดยการสุํมจํานวน 10 ราย (10 ครัวเรือน) และนิสิต/บุคลากร ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

จํานวน 10 คน โดยมีวิธีการดังนี้คือ จุดมุํงหมาย เพื่อสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์เห็ดเผาะเพื่อให๎เกิดความ

แปลกใหมํแกํผูบ๎ริโภค วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผลติภัณฑ์ให๎มีคุณภาพตามความต๎องการของผูบ๎ริโภค  

2. สามารถนําผลิตภัณฑว์างจําหนํายได๎ในร๎านค๎าและตลาดทั่วไป 

3. สามารถเก็บรักษาผลติภัณฑ์ได๎เป็นเวลานานขึน้ข๎อจํากัด 

 1. ข๎อจํากัดผลิตภัณฑ์    - อายุการเก็บรักษาเกิน 2 สัปดาห์    - อาจเกิดการเปลื่ยน

แปลงทางเคมีขึ้นได๎หากเก็บรักษาไมํเหมาะสม  

 2.ขีดจํากัดกระบวนการ 

- สามารถใช๎เครื่องมอืที่มีอยูํในห๎องปฎิบัติการได๎ 

- วัตถุดิบหาได๎งํายในท๎องตลาด 

- ในกระบวนการผลิตอาจมีเครื่องมือไมเํพียงพออาจใชเ๎ครื่องมอือื่นทดแทนได๎ 

 3.ข๎อจํากัดตลาด 

- สินค๎าไมํต๎องการโฆษณา 

- ผูบ๎ริโภคสามรถหาชือ้ได๎สะดวก 

- ราคาผลติภัณฑไ์มํควรสูงเกินไป 
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 4.ข๎อจํากัดเงินทุน 

- วัตถุดิบหาช้ือได๎ในราคาประหยัด 

- คําการขนสํงไมํสูงจนเกินไป 

- วัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุผลติภัณฑ์ 

 

นําความคิดผลิตภัณฑ์ที่ผาํนการกลั่นกรองเชิงคุณภาพมากลั่นกรองตํอโดยใช๎วธิีการคัดเลือกเชงิ

ปริมาณ Quantitative screening 

: ขั้นตอนที ่1 การกําหนดปัจจัยที่ใชใ๎นการพิจารณา 6 ปัจจัย 

1. คุณคําทางโภชนาการ 

2. ราคาวัตถุดิบ 

3.กรรมวิธีการผลติ 

4.บริโภคได๎สะดวกและงําย 

5.เครื่องจักรและอุปกรณ์ 

6.ความตอ๎งการของตลาด 

 

: ขั้นตอนที่ 2 กําหนดระดับความสําคัญของแตํละปัจจัย 

ความเป็นไปได๎ต่ํามาก    1     2     3     4     5     ความเป็นไปได๎สูงมาก 

: ขั้นตอนที ่3 พิจารณาระดับความสําคัญของแตํละปัจจัย โดยมีการบันทึกข๎อมูลดังนี้ 

 

1.   คุณคําทางโภชนาการ                              ระดับความสําคัญ     4 

2.   ราคาของวัตถุดิบ                                            ”                3 

3.   กรรมวิธีการผลติ                                            ”                2 

4.   บริโภคได๎สะดวกและงําย                                  ”                2 

5.   เครื่องจักรและอุปกรณ์                                     ”                4 

6.   ความตอ๎งการของตลาด                                    ”                5 
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สํวนประกอบ ชนิดผลิตภัณฑ์ ลักษณะของผลติภัณฑ์ 

เห็ดเผาะ ลูกชิน้ 

แหนม 

ไส๎กรอก 

หมูยอ 

นักเกต 

ทอดกรอบ 

แฮม 

ไส๎อั่ว 

ผงปรุงรส 

ผงโรยข๎าว 

น้ําพริก 

ชิน้ 

แทํง 

เส๎น 

ผง 

 

 

ความคิดที่ได๎จากวิธีการสามารถสรุปได๎ดังนี้ 

- ลูกชิน้หมูผสมเห็ดเผาะ 

- ลูกชิน้ปลาเห็ดเผาะ 

- หมูยอเห็ดเผาะ 

- ไกํยอเห็ดเผาะ 

-นักเกตไกํเห็ดเผาะ 

-นักเกตหมูเห็ดเผาะ 

-นักเกตปลาเห็ดเผาะ 

-เห็ดเผาะบาบีคิว 

-เห็ดเผาะอบแหง๎ 

-เห็ดเผาะทอดกรอบบาบิคิว 

: แทํง 

-ไส๎กรอกไกํเห็ดเผาะ 

-ไส๎กรอกหมูเห็ดเผาะ 

- แหนมเห็ดเผาะ 

-ไส๎กรอกปลาเห็ดเผาะ 

-ไกํแฮมเห็ดเผาะ 

-ไส๎อั่วปลาส๎มเห็ดเผาะ 

- กุนเชียงผสมเห็ดเผาะ 

-ไส๎อั่วกระเพราหมูเห็ดเผาะ 

: เส๎น 

-บะหมี่เส๎นเห็ดเผาะ  
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:ผง 

-ผงปรุงรสเห็ดเผาะ 

-ผงโรยข๎าวเห็ดเผาะ 

-น้ําพริกเห็ดเผาะสวรรค์การคัดเลือกผลิตภัณฑเ์ชิงคุณภาพ 

1.วัตถุดิบหางํายในท๎องตลาด <S1> 

2.มีความแปลกใหมํ <S2> 

3.สามารถใช๎เครื่องมอืในห๎องปฏิบัติการ <S3> 

ลําดับ ผลิตภัณฑ์ S1 S2 S3 ผลการพจิารณา 

1 - ลูกชิน้หมูผสมเห็ดเผาะ P P P P 

2 - ลูกชิน้ปลาเห็ดเผาะ P P P P 

3 - หมูยอเห็ดเผาะ P P P P 

4 - ไกํยอเห็ดเผาะ P P P P 

5 -นักเกตไกํเห็ดเผาะ P P P P 

6 -นักเกตหมูเห็ดเผาะ P P P P 

7 -นักเกตปลาเห็ดเผาะ P P P P 

8 -เห็ดเผาะบาบีคิว P P N N 

9 -เห็ดเผาะอบแหง๎ P N P N 

10 -เห็ดเผาะทอดกรอบบาบิคิว P N P N 

11 -ไส๎กรอกไกํเห็ดเผาะ P P P P 

12 -ไส๎กรอกหมูเห็ดเผาะ P P P P 

13 - แหนมเห็ดเผาะ P P P P 

14 -ไส๎กรอกปลาเห็ดเผาะ P P P P 

15 -ไกํแฮมเห็ดเผาะ P P P P 

16 -ไส๎อั่วปลาส๎มเห็ดเผาะ P P P P 

17 - กุนเชียงผสมเห็ดเผาะ P P P P 

18 -บะหมี่เส๎นเห็ดเผาะ P P P P 

19 -ไส๎อั่วกระเพราหมูเห็ดเผาะ P P P P 

20 -ผงปรุงรสเห็ดเผาะ P P P P 

21 -ผงโรยข๎าวเห็ดเผาะ P P P P 

22 -น้ําพริกเห็ดเผาะสวรรค์ P P P P 

หมายเหตุ  P คือ แนวความคิดที่ผาํนการพิจารณา 

             N คือ แนวความคิดที่ไมํผํานการพิจารณา 

: สรุปแนวความคิดที่ผาํนการพิจารณา 
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ลูกชิน้หมูผสมเห็ดเผาะ 

ลูกชิน้ปลาเห็ดเผาะ 

หมูยอเห็ดเผาะ 

ไกํยอเห็ดเผาะ 

นักเกตไกํเห็ดเผาะ 

นักเกตหมูเห็ดเผาะ 

นักเกตปลาเห็ดเผาะ 

ไส๎กรอกไกํเห็ดเผาะ 

ไส๎กรอกหมูเห็ดเผาะ 

แหนมเห็ดเผาะ 

ไส๎กรอกปลาเห็ดเผาะ 

ไกํแฮมเห็ดเผาะ 

ไส๎อั่วปลาส๎มเห็ดเผาะ 

กุนเชียงผสมเห็ดเผาะ 

ไส๎อั่วกระเพราหมูเห็ดเผาะ 

บะหมี่เส๎นเห็ดเผาะ  

ผงปรุงรสเห็ดเผาะ 

ผงโรยข๎าวเห็ดเผาะ 

น้ําพริกเห็ดเผาะสวรรค์ 

ตารางให๎คะแนน และการรวมคะแนนในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากการระดมความคิดแนวคิดเชิง

ปริมาณที่กําหนด 6 ปัจจัย 

ลําดับ ผลิตภัณฑ ์ F1 F2 F3 F4 F5 F6 รวม 

  4 3 2 2 4 5 200 

1 ลูกชิน้หมูผสมเห็ดเผาะ 

 

9 

36 

9 

27 

9 

18 

9 

18 

8 

32 

8 

40 

 

171 * 

2 ลูกชิน้ปลาเห็ดเผาะ 

 

9 

36 

8 

24 

7 

14 

9 

18 

8 

32 

8 

40 

 

164 

3 หมูยอเห็ดเผาะ 

 

8 

32 

8 

24 

8 

16 

8 

16 

8 

32 

9 

45 

 

165 * 

4 ไกํยอเห็ดเผาะ 

 

7 

28 

7 

21 

7 

14 

9 

18 

8 

32 

7 

35 
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5 นักเกตไกํเห็ดเผาะ 

 

8 

32 

8 

24 

8 

16 

8 

16 

8 

32 

8 

40 

 

155 
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ลําดับ ผลิตภัณฑ ์ F1 F2 F3 F4 F5 F6 รวม 

  4 3 2 2 4 5 200 

6 นักเกตหมูเห็ดเผาะ 

 

8 

32 

8 

24 

8 

16 

8 

16 

8 

32 

8 

40 

 

160 

7 นักเกตปลาเห็ดเผาะ 

 

9 

36 

8 

24 

8 

16 

8 

16 

8 

32 

8 

40 

 

164 

8 ไส๎กรอกหมูเห็ดเผาะ 

 

7 

28 

8 

24 

8 

16 

8 

16 

8 

32 

7 

35 
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9 ไส๎กรอกไกํเห็ดเผาะ 

 

7 

28 

8 

24 

8 

16 

8 

16 

8 

32 

7 

35 
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10 ไส๎กรอกปลาเห็ดเผาะ 

 

8 

32 

8 

24 

8 

16 

8 

16 

8 

32 

7 

35 

 

159 

11 แหนมเห็ดเผาะ 

 

8 

32 

8 

24 

8 

16 

8 

16 

8 

32 

8 

40 

 

164 

12 ไกํแฮมเก็ดเผาะ 

 

7 

28 

7 

21 

7 

14 

7 

14 

7 

28 

7 

35 

 

143 

13 ไส๎อั่วปลาส๎มเห็ดเผาะ 

 

8 

32 

8 

24 

7 

14 

8 

16 

8 

32 

9 

45 

 

163 

14 กุนเชียงผสมเห็ดเผาะ 

 

8 

32 

8 

24 

8 

16 

7 

14 

7 

28 

7 

35 
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15 ไส๎อั่วกระเพราหมูเห็ดเผาะ 9 

36 

8 

24 

8 

16 

8 

16 

8 

32 

8 

40 

 

164 

16 บะหมี่เส๎นเห็ดเผาะ 

 

8 

32 

8 

24 

7 

14 

7 

14 

7 

28 

8 

40 
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17 ผงปรุงรสเห็ดเผาะ 9 

36 

9 

27 

8 

16 

9 

18 

8 

32 

8 

40 

 

169 * 

18 ผงโรยข๎าวเห็ดเผาะ 7 

28 

7 

21 

7 

14 

7 

14 

7 

28 

7 

35 

 

143 

19 น้ําพริกเห็ดเผาะสวรรค์ 8 

32 

8 

24 

8 

16 

8 

16 

8 

32 

8 

40 

 

160 
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จากการคัดเลือกเชิงปริมาณผลติภัณฑท์ี่ผํานการพิจารณามี 3 ผลติภัณฑ ์ดังนี้ 

1. ลูกชิน้หมูผสมเห็ดเผาะ 

2. ผงปรุงรสเห็ดเผาะ 

3. หมูยอเห็ดเผาะ 

จากผลการสํารวจที่ได๎จึง ได๎คัดเลือกมา 2 ผลติภัณฑ์ที่จะทําการศกึษาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตอํไป 

คือ 

2. ลูกชิน้หมูผสมเห็ดเผาะ 

3. ผงปรุงรสเห็ดเผาะ 

 

2) การศึกษาพัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะ 

2.1 ทดลองผลิตลูกชิ้นหมูสูตรพื้นฐานผสมเห็ดเผาะ 

     โดยทดลองจากสูตรพืน้ฐาน (จากตารางที่ 1) มาทดลองผลิตเพื่อศกึษาความเป็นไปได๎ในการ

ผลติ 

เบื้องต้นโดยผสมเห็ดเผาะลงไปด้วย    

ตารางที่ 1    ส่วนผสมลูกชิ้นหมูสูตรพื้นฐานผสมเห็ดเผาะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีท า   

1. บดเนื้อ 2 ครั้งด๎วยเครื่องบดเนื้อ (MEAT GRINDER) 

2. ช่ังน้ําหนักของเนื้อบดที่ได๎ สําหรับใช๎คํานวณสํวนผสมตาํง ๆ ตอํไป 

3. นําเนือ้บดบรรจุในถุงพลาสติก แลว๎นําไปเก็บไว๎ในชอํงแชํแข็งของตูเ๎ย็น จนกวําจะนํามาใช๎ 

4. นํามาสับด๎วยเครื่องสับผสม (silent cutter / chopper) จนเริ่มละเอียด 

5. เติมเกลือทั้งหมด และน้ําแข็งครึ่งหนึ่ง สับผสมตํอจนเหนยีว 

สํวนผสม   น้ําหนัก(กรัม) 

หมูเนื้อแดงบด 

เห็ดเผาะสับละเอียด 

มันหมูบด 

พริกไทยปุน 

เกลือ 

แปูงมัน 

ฟอสเฟต 

น้ําแข็งบด 

500 

200 

100 

8 

11 

80 

3 

200 

ผงฟู 

น้ําตาล 

5 

7 
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6. ใสํสวํนผสมที่เหลือทั้งหมด และสับตํอจนได๎สํวนผสมที่ละเอียดเนียนเป็นเนือ้เดียวกัน  

(batter) ระวังอยําให๎อุณหภูมิสูงขึน้เกินกวํา 15 องศาเซลเซียส 

7. ช่ังน้ําหนักของสํวนผสม (batter) ที่ได๎ทั้งหมด 

8. ปั้นลูกชิน้ใสํลงไปในหม๎อต๎ม ซึ่งมนี้ําอุํนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที   แล๎วตัก 

ใสํลงไปในหม๎อตม๎ซึ่งมนี้ําอุํนอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียสหรอื 85 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที 

9. ตักใสํในหมอ๎น้ําเย็น อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที แล๎วสะเด็ดน้ําโดยใช๎ 

กระชอน 

10. ช่ังน้ําหนักของลูกชิ้นที่ได๎ทั้งหมด และเก็บรักษาในถุงโพลิโพรพิลีน ที่อุณหภูมแิชํเย็น 8-10  

องศาเซลเซียส 

11. เอาลูกชิ้นมาผําครึ่งแล๎วต๎มในน้ําเดือดนาน 2 นาที หลังจากนั้นจึงทําการตรวจสอบคุณสมบัติ

ทาง 

ประสาทสัมผัส โดยใช๎ผ๎ูทดสอบจํานวน 30 คน ใชว๎ิธีทดสอบความชอบด๎วยการทดสอบความชอบ  

9 ระดับ (1=ไมํชอบมากที่สุด, 9=ชอบมากที่สุด) 

 

ตารางที ่2 คะแนนที่ได๎จากการวิเคราะหค์ุณภาพทางประสาทสัมผัสของผลติภัณฑ์ลูกชิ้นหมูสูตรพืน้ฐาน  

คุณลักษณะ

ที่ทดสอบ 

ลักษณะ

ปรากฏ 
กลิ่น ส ี รสชาติ เน้ือสัมผัส 

ความชอบ

โดยรวม 

คะแนนที่ได๎ 7.97±1.34 7.21±1.79 7.62±1.52 7.91±1.62 8.18±1.44 8.21±1.55  

 

 จากตารางสรุปได๎วําลูกชิ้นหมูสูตรพื้นฐานโดยมีเห็ดเผาะเป็นสํวนผสมนี้นั้นมีคะแนนทางประสาท

สัมผัสที่ด ีโดยรวมแล๎วอยูํในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก จึงสามารถใช๎สูตรนี้ในการพัฒนาลูกชิ้นหมู

เห็ดเผาะได๎ในขั้นตอนตํอไป 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 สํวนผสม การผลติ และผลติภัณฑล์ูกชิ้นหมูสูตรพืน้ฐานผสมเห็ดเผาะ 
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    2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

   - 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้   25,000   บาท 

 

งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

พัฒนาสูตรที่เหมาะสมในการผลิตและการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพทางเคมีและกายภาพผลิตภัณฑ์

ลูกชิน้หมูเห็ดเผาะและผงปรุงรสเห็ดเผาะ และจัดอบรมถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตให๎กับประชาชนใน

ชุมชน 

 

3.6 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

      - 
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ชื่อโครงการวิจัย  ความหลากหลายทางชวีภาพของจุลินทรยี์ในดินบรเิวณ

มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีศักยภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตร 

ชื่อแผนงานวิจัย(ภาษาไทย) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดํารสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชมหาวิทยาลัยพะเยา : ความหลากหลายทางพันธุกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาว รวิสรา รื่นไวย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย 

 ชื่อผ๎ูวิจัย   นางสาว รวิสรา รื่นไวย์ 

 หนวํยงานที่สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์  054-466-666 ตอํ 3163 โทรสาร 054-466-716  

 e-mail   rawisara.rue@hotmail.com 

 ชื่อผ๎ูรวํมวิจัย  นางสาว สุมล นลิรัตน์นศิากร 

 หนวํยงานที่สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 หมายเลขโทรศัพท์  054-466-666 ตอํ 3407 โทรสาร 054-466-704  

 e-mail   sumol_nil@yahoo.com 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 137,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ป ี

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ (เดือน  ปี) มกราคม 2557 ถึง (เดือน  ปี) ธันวาคม 2557 

 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน ได๎แกํ แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส รา และยีสต์

บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดจําแนกชนดิ และจัดทําฐานขอ๎มูลของจุลินทรีย์ในพื้นที่ศึกษา  

3. การคัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ในดินที่สามารถยํอยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มี

เซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ 

2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่ได๎

ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ

ตามลําดับอยํางไร  
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แผนการดําเนินงานวิจัย 

แผนงานวิจัย 

ปีงบประมาณ 2557 

เดือนที่ 

1-2 

เดือนที ่

3-4 

เดือนที ่

5-6 

เดือนที่ 

7-8 

เดือนที ่

9-10 

เดือนที ่

11-12 

1. ออกสํารวจพื ้นที ่ และรวบรวมตัวอยํางด ินใน

บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

- กําหนดพื้นที่ที่จะทําการศกึษาวิจัย  

- ทําการสุํมเก็บตัวอยํางดินอยํางน๎อย 5 ตัวอยํางตํอ

หนึ่งจุดโดยใช๎เครื่องมือสําหรับเก็บตัวอยํางดิน บรรจุ

ในถุงพลาสติก  

- นําตัวอยํางดินไปวิเคราะหต์ํอที่หอ๎งปฏิบัติการ 

      

2. แยกจุลินทรีย์จากตัวอยํางดินในห๎องปฏิบัติการให๎

ได๎เชื้อบริสุทธิ์ 

- ทํา serial dilution เพื ่อวิเคราะห์ทั ้งชนิด และ

ปริมาณของจุลินทรีย์ โดยใช๎ selective enrichment 

technique ในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดตํางๆ  

      

3. วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต๎น 

- ลักษณะของโคโลนี การติดสีย๎อมชนิดตําง ๆ  

      

4. จัดจําแนกจุลินทรีย์โดยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล 

และจัดทําฐานข๎อมูลของจุลินทรีย์ 

- จําแนกชนิดของยีสต์ โดยใช๎บริเวณ D1/D2 domain 

ของ Large subunit (LSU) 26S rRNA gene  

- จําแนกชนดิของรา โดยใช๎บริเวณ ITS2 region 

- จําแนกชนิดของแบคทีเรยี และแอคติโนมัยซีส โดย

ใช๎บริเวณอนุรักษ์ของ 16S rDNA ที่ออกแบบมาจาก 

Escherichia coli 

      

5. ตรวจความสามารถในการยํอยสลายวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร 

-ทําการทดสอบแบบ spot test ด๎วยอาหารเลี้ยงเชือ้ที่

ม ีcarboxymethylcellulose (CMC) เป็นองค์ประกอบ 

      

6. การสรุปผลการทดลอง และการจัดทํารายงานฉบับ

สมบูรณ์ 

      

   แผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎แผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎ดําเนินการจรงิ 
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 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว [ทั้งนี ้ให๎

แนบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทําการวิจัย

ที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรอืบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ (ถ๎ามี)] 

  1. การเก็บตัวอยํางดนิในบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยา 

 ทําการออกสํารวจพื้นที่และกําหนดพื้นที่ที่จะทําการศกึษาวิจัยโดยพิจารณาเลือกบริเวณ

ที่มีการทับถมของเศษใบไม๎และวัสดุตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีความเป็นไปได๎วํานําจะเป็น

แหลงํที่อยูํของกลุํมจุลินทรีย์ที่มคีวามสามารถในการยํอยสลายเศษวัตถุดิบที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ 

ได๎แกํ  

 ตําแหนํงที่ 1 บริเวณแปลงเกษตรเกํา  

 ตําแหนํงที่ 2 บริเวณแปลงเกษตรใหมํ (หลังตกึ ICT) 

 ตําแหนํงที่ 3 บริเวณปุาข๎างเรอืนเพาะชํา ฝาุยอาคารสถานที่  

 ตําแหนํงที่ 4 บริเวณปุาปลูกยางพารา  

 โดยทําการสุํมเก็บตัวอยํางดินอยํางน๎อย 5 ตัวอยํางตํอหนึ่งจุดแล๎วผสมรวมกัน แล๎วแบํง

ดินออกมาเพียง 1 สํวนเพื่อนําไปวิเคราะหท์างจุลชวีวิทยาเพื่อแยกชนิดจุลินทรีย์ที่มใีนตัวอยํางดินตอํไป  

 

2. การแยกจุลินทรีย์จากตัวอยํางดนิ  

 ผลจากการทํา serial dilution ตั้งแตํ 1:10 ถึง 1:106 เพื่อวิเคราะห์ทั้งชนิด และปริมาณ

ของจุลินทรีย์ โดยใช๎ selective enrichment technique ในอาหาร nutrient agar (NA) สําหรับการแยกเชื้อ

แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส และ YPD agar สําหรับการแยกเชื้อยีสต์และรานั้น จากการศึกษาลักษณะ

ปรากฏของจุลินทรีย์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ NA พบวํา สามารถจัดจําแนกได๎เป็นกลุํมของแบคทีเรียได๎อยําง

น๎อย 35 ไอโซเลท และผลจากการศึกษาลักษณะปรากฏของจุลินทรีย์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ  YPD พบวํา 

สามารถแยกเชื้อยีสต์ได๎จํานวนอยํางน๎อย 20 ไอโซเลท และราจํานวน 3 ไอโซเลท ดังตัวอยํางแสดงใน

ภาพที่ 2-4 ตามลําดับ  

 โดยงานวิจัยนี้อยูํระหวํางการแยกเชื้อจุลินทรีย์ให๎บริสุทธิ์ เพื่อศึกษาลักษณะ รูปรํางของ

เซลล์ การย๎อมตดิสีภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์ จากนั้นจะทําการเลี้ยงเชื้อในอาหารเหลวเพื่อนําไปสกัดดีเอ็น

เอ แล๎วทําการระบุชนิดของจุลินทรีย์โดยวิเคราะห์จากความแตกตํางของบริเวณ internal transcribed 

spacer (ITS), บริเวณอนุรักษ์ของ 16S rDNA และ 26S rDNA ด๎วยเทคนิค PCR ตํอไป 
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ภาพท่ี 1 การแยกเชือ้จุลินทรีย์จากตัวอยํางดนิบนอาหารเลี้ยงเชือ้ NA 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การคัดแยกเชื้อแบคทีเรยีใหบ๎ริสุทธิ์บนอาหารเลี้ยงเชือ้ NA 

 

     
 

ภาพท่ี 3 การคัดแยกเชื้อยีสต์จากตัวอยํางดนิบนอาหารเลี้ยงเชือ้ YPD 
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 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)   

   - 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้  23,000  บาท 

 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  1. การจัดจําแนกจุลินทรีย์โดยอนุกรมวิธานระดับโมเลกุล และจัดทําฐานข๎อมูลของจุลินทรีย์ 

  2. การตรวจความสามารถในการยํอยสลายวัสดุเหลือทิง้ทางการเกษตรโดยทําการทดสอบแบบ 

spot test ด๎วยอาหารเลีย้งเชือ้ที่มี carboxymethylcellulose (CMC) เป็นองค์ประกอบ 

 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)  

  - 
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ชื่อโครงการวิจัย ผลของสภาวะการอบแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ องค์ประกอบ

ทางพฤกษเคมี และสารต้านออกซิเดชั่นของมะเกี๋ยงอบแห้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุวลี  ฟองอินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย นางสาวสุวลี  ฟองอนิทร์ 

 หนวํยงานที่สังกัด  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ 210,00 บาท  ระยะเวลาทําการวิจัย 1 ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ มกราคม พ.ศ. 2557  ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2557   

 

  2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตมะเกีย๋งอบแหง๎ที่มีฤทธิ์ต๎านออกซิเดชั่นสูงสุด 

 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับงานวิจัยที่

ได๎ ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

 

แผนงาน ปี พ.ศ. 2557 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การศกึษาข๎อมูล

เบือ้งตน๎ หา

แหลงํขอ๎มูล 

            

2. การทดลองพื้นฐาน             

2. การทดลองที่ 1             

3. วิเคราะห์ผล              

4. การทดลองที่ 2             

5. วิเคราะห์ผล             

6. วิเคราะหข์๎อมูล

และเขียนรายงาน 
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 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 มะเกีย๋งแชํอิ่มอบแหง๎ ที่ผํานการแชํอิ่มดว๎ยสภาวะตํางๆ 

  จากการศึกษาผลของการแชํอิ่มมะเกี๋ยงในความเข๎มข๎นของน้ําเชื่อมและสารปรับปรุงลักษณะ

ชนิดตํางๆ ได๎แกํ ที่ความเข๎มข๎นระดับ 60 บริกซ์ + กรดแอสคอร์บิก ร๎อยละ 1 , ความเข๎มข๎นระดับ 60 

บริกซ์ + กรดซิตริก รอ๎ยละ 1, ความเข๎มข๎นระดับ 60 บริกซ์ + แคลเซียมคลอไรด์ ร๎อยละ 1, ความเข๎มข๎น

ระดับ 70 บริกซ์ + กรดแอสคอร์บิก รอ๎ยละ 1, ความเข๎มข๎นระดับ 70 บริกซ์ + กรดซิตริก ร๎อยละ 1 และ

ความเข๎มข๎นระดับ 70 บริกซ์ + แคลเซียมคลอไรด์ ร๎อยละ 1 พบวําจากการสังเกตลักษณะทางกายภาพ

ของมะเกีย๋งแชํอิ่มอบแห๎งที่ผํานการแชํอิ่มในความเข๎มข๎นของน้ําเชื่อมและสารปรับปรุงลักษณะชนิดตํางๆ 

ไมํมีลักษณะทางกายภาพที่แตกตํางกัน การแปรรูปมะเกี๋ยงแชํอิ่มอบแห๎ง สามารถชํวยยืดอายุการเก็บ

รักษามะเกี๋ยงได๎นานกวําผลมะเกี๋ยงสด นอกจากนี้การแปรรูปโดยการแชํอิ่มและอบแห๎งยังเป็นวิธีการที่

ชํวยลดความเปรีย้วและความฝาดของผลมะเกีย๋งสดลงอีกด๎วย  ทําให๎มะเกีย๋งมีรสชาติที่ดีขึ้น รับประทาน

ได๎งําย และอรํอย 

  

70 °Brix + Ascorbic acid 70 °Brix + Citric acid 

60 °Brix + Ascorbic acid 60 °Brix + Citric acid 60 °Brix + Calcium chloride 

70 °Brix + Calcium chloride 
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ตารางที่ 1 คําสี และลักษณะเนือ้สัมผัส (ความแนนํเนื้อ และแรงเฉือน) ของมะเกี๋ยงแชํอิ่มอบแหง๎ที่ผําน

การแชํอิ่มดว๎ยสภาวะตํางๆ 

สภาวะการแชํอิ่ม 
สี ความแนํนเนือ้ 

(นิวตัน) 

แรงเฉือน 

(นิวตัน) L* a* b* 

60 °brix + CA 26.74a±1.35 10.79a±2.97 1.54ab±1.05 41.42a±10.26 96.51cd±9.88 

60 °brix + AA 26.05ab±1.36 10.00ab±3.24 1.44ab±1.20 44.34a±9.94 89.44d±8.13 

60 °brix + CaCl2 26.35ab±2.00 9.65ab±3.31 1.29ab±1.85 46.90a±7.59 107.60ab±10.29 

70 °brix + CA 26.50a±1.05 10.40a±4.21 1.69a±1.74 44.83a±7.67 91.42cd±10.75 

70 °brix + AA 26.68a±1.47 11.38a±4.59 1.84a±2.09 44.96a±10.41 111.34a±16.87 

70 °brix + CaCl2 25.20b±0.84 7.21b±2.56 0.19b±1.28 42.73a±8.20 100.36bc±14.82 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ตํางกัน แสดงถึงความแตกตํางอยํางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ันร๎อย

ละ 95 (p<0.05) 

คําสีของมะเกี๋ยงแชํอิ่มอบแห๎งในแตํละสภาวะการแชํอิ่ม แสดงด๎วยคํา L* (คําความสวํางเริ่มจากสี

ขาว (L*=100) ไปจนถึงสีดํา (L*=0)), a* (เป็นสีแดงเมื่อเป็นบวก หรือเป็นสีเขียวเมื่อเป็นลบ) และ b* (เป็นสี

เหลืองเมื่อเป็นบวก หรือเป็นสีน้ําเงินเมื่อเป็นลบ) เมื่อพิจารณาคํา L* สังเกตได๎วําน้ําเชื่อม 60 บริกซ์ + กรดซิ

ตริก ร๎อยละ 1 มีคําความสวํางมากที่สุด และน้ําเชื่อม 70 บริกซ์ + แคลเซียมคลอไรด์ ร๎อยละ 1 มีคําความ

สวํางน๎อยที่สุด ซึ่งจากการทดสอบทางสถิติพบวํา L*, a*, b* ไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ (ตารางที่ 1) 

การตรวจสอบลักษณะเนื้อสัมผัส โดยใช๎เครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส (Texture Analyser) โดยวัดคํา

ความแนํนเนื้อ และคําแรงเฉือน รายงานคําเป็นหนํวยนิวตัน (N) เมื่อพิจารณาคําความแนํนเนื้อ (Firmness) 

พบวํามะเกี๋ยงที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยน้ําเชื่อมที่ระดับความเข๎มข๎น 60 บริกซ์ + แคลเซียมคลอไรด์ ร๎อยละ 1 มี

คําความแนํนเนื้อมากที่สุด และมะเกี๋ยงที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยน้ําเชื่อม 60 บริกซ์ + กรดซิตริก ร๎อยละ 1 มีคํา

ความแนํนเนื้อน๎อยสุด (p>0.05) จากการทดสอบทางสถิติพบวําคําความแนํนเนื้อของมะเกี๋ยงที่ผํานการแชํอิ่ม

ด๎วยสภาวะตํางๆ ไมํมีความแตกตํางกัน และพบวํามะเกี๋ยงที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยสภาวะตํางๆ มีคําแรงเฉือน 

ระหวําง 89.44-111.34 นิวตัน โดยมะเกี๋ยงที่ผํานการแชํอิ่มในน้ําเชื่อม 70 บริกซ์ + กรดแอสคอร์บิก ร๎อยละ 1 

มีคําแรงเฉือนมากที่สุด (p>0.05) และมะเกี๋ยงที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยน้ําเชื่อม 60 บริกซ์ + กรดแอสคอร์บิก 

ร๎อยละ 1  มีคําแรงเฉือนน๎อยที่สุด (p>0.05) อยํางไรก็ตามพบวํา มะเกี๋ยงที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยสารกลุํม

แคลเซียมคลอไรด์ ทั้ง 2 ระดับความเข๎มข๎น จะมีคาํแรงเฉือนสูงกวํามะเกี๋ยงที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยกรดซิตริก  

จากการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีของมะเกี๋ยงแชํอิ่มอบแห๎ง พบวําคําความเป็นกรดดําง ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ําได๎ ปริมาณความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ (Aw)  ปริมาณกรดทั้งหมด (กรดซิตริก กรดทาร์ทา

ริก และกรดมาลิก) และปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําตํอปริมาณกรดที่ไทเทรต มีคําอยูํในชํวงตั้งแตํ 2.79-

2.97, 22.75-24.25, 37.45-42.83, 0.07-0.71, 0.06-0.09 และ 258.15-431.12 ตามลําดับ และพบวํา 

มะเกี๋ยงที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยสภาวะตํางๆ มีคําความเป็นกรดดําง ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําได๎ ปริมาณ

ความชื้น ปริมาณน้ําอิสระ ปริมาณกรดทั้งหมด (กรดซิตริก กรดทาร์ทาริก และกรดมาลิก) และปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ําตํอปริมาณกรดที่ไทเทรต ไมํแตกตํางกันทางสถิติ (ตารางที ่2) 
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ตารางที่ 2 คุณภาพทางเคมีของมะเกีย๋งแชํอิ่มอบแห๎งที่ผํานการแชํอิ่มดว๎ยสภาวะตํางๆ 

 

สภาวะการแชํอิ่ม 

คําความ

เป็นกรด

ดําง 

(pH) 

ปริมาณของแข็งที่

ละลายน้ําได๎ 

(°Brix) 

ปริมาณ

ความช้ืน 

(ร๎อยละ) 

ปริมาณน้ํา

อิสระ  

(Aw) 

ปริมาณกรดทั้งหมด (ร๎อยละ) 
Brix : acid ratio (องศาบริกซ์ : ร๎อย

ละ) 

Citric Tartaric Malic Citric Tartaric Malic 

60 °brix + AA 2.97a±0.10 23.75a±7.64 38.74a±5.36 0.71a±0.08 0.06a±0.01 0.07a±0.01 0.06a±0.01 395.8 : 1 339.3 : 1 395.8 : 1 

60 °brix + CA 2.81a±0.15 24.25a±10.81 37.45a±7.10 0.71a±0.08 0.07a±0.01 0.09a±0.01 0.08a±0.01 346.4 : 1 296.4 : 1 303.4 : 1 

60 °brix + CaCl2 2.91a±0.09 23.13a±8.29 42.83a±4.90 0.07a±0.06 0.06a±0.01 0.07a±0.01 0.07a±0.01 385.5 : 1 330.4 : 1 330.4 : 1 

70 °brix + AA 2.93a±0.11 23.63a±9.57 39.34a±3.36 0.64a±0.03 0.07a±0.01 0.08a±0.01 0.07a±0.01 337.6 : 1 295.4 : 1 337.6 : 1 

70 °brix + CA 2.79a±0.12 22.75a±9.19 38.97a±5.70 0.64a±0.02 0.07a±0.01 0.09a±0.02 0.08a±0.01 325.0 : 1 252.8 : 1 284.4 : 1 

70 °brix + CaCl2 
2.92a±0.0

9 
24.13a±8.78 40.82a±1.36 0.63a±0.02 0.07a±0.01 0.08a±0.01 0.07a±0.01 344.7 : 1 301.6 : 1 344.7 : 1 

 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ตํางกัน แสดงถึงความแตกตํางอยํางมนีัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อม่ันร๎อยละ 95 (p<0.05) 
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ตารางที่ 3 คุณภาพทางประสาทสัมผัสของมะเกี๋ยงแชํอิ่มอบแห๎งที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยสภาวะตํางๆ 

สภาวะการแชํอิ่ม 

คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

ส ี ลักษณะปรากฏ เนือ้สัมผัส กลิ่นรส รสชาติ 
ความชอบ

โดยรวม 

60 °brix + CA 5.9ab±1.9 5.6b±1.6 5.5bc±1.5 5.5ab±1.8 6.2bc±1.6 6.1cd±1.6 

60 °brix + AA 6.0ab±1.9 5.7bc±1.5 5.9ab±1.5 5.6ab±1.8 6.2bc±1.6 6.4bc±1.3 

60 °brix + CaCl2 5.6b±1.7 5.4c±1.7 5.3c±1.7 5.1b±1.8 5.7c±1.9 5.8d±1.5 

70 °brix + CA 6.4a±2.0 6.3a±1.7 6.3a±1.7 6.2a±1.7 7.0a±1.4 7.0a±1.4 

70 °brix + AA 6.1ab±1.7 5.9ab±1.5 6.0ab±1.7 6.1a±1.8 6.7ab±1.6 6.7bc±1.4 

70 °brix + CaCl2 6.2ab±2.0 6.3a±2.0 6.4a±1.8 6.0a±2.2 6.5ab±2.0 6.9bc±1.7 

หมายเหตุ ตัวอักษรที่ตํางกัน แสดงถึงความแตกตํางอยํางมนีัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความ

เชื่อมั่นรอ๎ยละ 95 (p<0.05) 

 

 การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของมะเกีย๋งแชํอิ่มอบแหง๎ดว๎ยสภาวะตํางๆ พบวํา

คะแนนคุณภาพด๎านสี ลักษณะปรากฏ เนื้อสัมผัส กลิ่นรส รสชาต ิและความชอบโดยรวมมีคํา

ใกล๎เคียงกัน โดยมีคาํคะแนนอยูํในระดับ 5 ถึง 7 ทั้งนี้ ผูท๎ดสอบให๎คะแนนความชอบโดยรวมใน

ตัวอยํางมะเกีย๋งแชํอิ่มด๎วยอบแหง๎ดว๎ยความเข๎มขน๎น้ําเชื่อม 70 บริกซ์ + กรดซิตริก รอ๎ยละ 1 

มากที่สุด (p<0.05) 

 

 
ภาพที่ 2 ปริมาณวิตามินซีในมะเกีย๋งแชํอิ่มอบแหง๎ที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยสภาวะตํางๆ 
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 การตรวจสอบปริมาณวิตามินซีในมะเกีย๋งแชํอิ่มอบแห๎งดว๎ยสภาวะตํางๆ พบวํามะเกีย๋งที่

ผาํนการแชํอิ่มด๎วยน้ําเชื่อมความเข๎มข๎น 70 บริกซ์ + แคลเซียมคลอไรด์ ร๎อยละ 1 และ 60 บริกซ์ 

+ แคลเซียมคลอไรด์     ร๎อยละ 1 มีปริมาณวิตามินซีสูงที่สุดคือ 1.20 และ 1.18 mg/100g DW 

ตามลําดับ และในตัวอยํางที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยน้ําเชื่อมที่มกีรดแอสคอร์บิกผสมอยูํจะมีปริมาณ

วิตามินซีนอ๎ยที่สุด (p<0.05) โดยมะเกี๋ยงที่ผํานการแชํอิ่มด๎วยน้ําเชื่อมความเข๎มขน๎ 70 บริกซ์ + 

กรดแอสคอร์บิก รอ๎ยละ 1 มีปริมาณวิตามินซีนอ๎ยที่สุด  คือ 0.37 mg/100g DW สําหรับวิตามินซี

ในตัวอยํางมะเกีย๋งแชํอิ่มอบแหง๎ที่ผํานการแชํอิ่มดว๎ยสารในกลุํมแคลเซียมคลอไรด์ และ กรดซิ

ตรกิ ทั้ง 2 ระดับความเข๎มข๎น มีปริมาณไมํแตกตํางกัน (p>0.05) 

  

 2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

   ไมํม ี

 

 2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้  55,140  บาท 

 

 

 2.6 งานตามแผนโครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

   ศกึษาผลของอุณหภูมใินการอบแห๎งด๎วยตู๎อบลมร๎อน ที่อุณหภูมิ  40, 50, 60, 

70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส ในระยะเวลาที่เหมาะสม ตํอคุณภาพทางเคมีกายภาพ 

องค์ประกอบทางพฤกษเคมี และปริมาณสารต๎านออกซิเดชันของมะเกีย๋งแชํอิ่มอบแหง๎ 

 

 2.7 คําช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข  

   ไมํม ี
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ชื่อโครงการวจิัย   วิจัยต้นแบบเคร่ืองจักรชีวภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการหายใจที่

ดีขึ้นแบบสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 

แผนงานวิจัย โครงการเส้นทางอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯจากมหาวิทยาลัย

พะเยาสู่กว๊านพะเยา (อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง)ระยะที่  1: การ

สร้างต้นแบบสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์  สําหรับนิเวศน์

สุขภาพ (G-ECOH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานวจิัย/โครงการวิจัย  

 ชื่อผ๎ูวิจัย   ผศ.ดร. สุขทัย พงศพ์ัฒนศิริ   

 หนวํยงานที่สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล๎อม  

 หมายเลขโทรศัพท์ .(054) 466-666 ตํอ 3401. โทรสาร .(054) 466-666 ตํอ 704 . 

 e-mail....sukthai_p@hotmail.com.... 

 ได๎รับอนุมัตงิบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.    2557 

 งบประมาณที่ได๎รับ  120,000 บาท ระยะเวลาทําการวิจัย   1  ปี 

 เริ่มทําการวิจัยเมื่อ 1  มกราคม 2557 ถึง   30  ธันวาคม  2557 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 

 2.1 วัตถุประสงค์ของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย (โดยสรุป)  

1. เพื่อสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. การขยายชนิดพันธุ์พืชโดยสร๎างสวนแนวตัง้พืชดูดสารพิษบริเวณอาคารในห๎องเรียน 

โรงพยาบาลและมหาวิทยาลัย 

3. การประเมนิประสิทธิภาพการกําจัดสารพิษในอากาศของไม๎ประดับ 

 

 2.2 แสดงตารางเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎กับ

งานวิจัยที่ได๎ ดําเนินการจริง ในรูปของแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัย/

โครงการวิจัย วํามีกิจกรรม/ขั้นตอน ปฏิบัติตามลําดับอยํางไร 
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ตาราง เปรียบเทียบผลการดําเนนิงานตามแผนการดําเนินงานวิจัยที่ได๎เสนอไว๎ 

แผนการดําเนินงานตามแผน งานวิจัยที่ได๎ดําเนินการจรงิ 

1. ประชุมคณะผูว๎ิจัย 
  

2. การสบืค๎นขอ๎มูลเอกสารอ๎างองิ 
  

3. การเตรียมและศกึษาข๎อมูลเบือ้งตน๎ 
  

4. การปลูกพืชดูดสารพษิ 
  

5. การขยายพันธุ์พืชดูดสารพิษ o  

6. การออกแบบสวนแนวตั้งและปลูกพืชดูด

สารพิษ 

o  

7. การเก็บรวบรวมข๎อมูลและประเมิน

ประสิทธิภาพการกําจัดสารพิษในอากาศของ

ไม๎ประดับ  

o  

8. จัดทํารายงานความก๎าวหนา๎ o  

9. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ o  

10. การถํายทอดเทคโนโลยี 

     ผลการวิจัยสูํชุมชน 

o  

 

หมายเหตุ :  

o หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่วางแผนไว๎วาํจะทําตามข๎อเสนอโครงการ 

 หมายถึง  งานหรือกิจกรรมที่ได๎ทําแลว๎ 

 

 2.3 แสดงรายละเอียดของผลการดําเนินงาน พร๎อมสรุปและวิเคราะห์ผลที่ได๎ดําเนินการไปแล๎ว 

[ทั้งนี ้ใหแ๎นบบทความ ผลงานความก๎าวหน๎าทางวิชาการของแผนงานวิจัย/โครงการวิจัย ระหวํางที่ทํา

การวิจัยที่เคยพิมพ์ในวารสารทางวิชาการแล๎วหรือบทความที่จะนําไปเผยแพรํทางสื่อมวลชนได๎ 

(ถ๎ามี)] 
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ผู๎วิจัยได๎ศึกษารายชื่อชนิดพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติในการฟอกอากาศ บําบัดอากาศ รวมทั้ง

ประสิทธิภาพในการบําบัด  อีกทั้งยังออกแบบการจัดพื้นที่ในอาคารบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ

เป็นพืน้ที่สะอาดในการเพิ่มออกซิเจน อากาศในการหายใจสําหรับพืน้ที่ทํางาน มีรายละเอียด ดังน้ี  

ตารางที่ 1 แสดงรายชื่อพันธุ์พืชและคุณสมบัติในการดูดสารพษิ 

ชื่อพืชภายใน

อาคาร 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชนิดพชื ฟอก/ดูดสารพษิ 

ไอวี่  Hedera helix L. 

 

ARALIACEAE 

 

ไม๎เถาเลื้อย เบนซีน,คารบ์อนมอนอกไซด์ 

สิบสองปันนา Phoenix 

roebelenii    O'Brien 

 PALMAE ไม๎ยืนตน๎

ขนาดเล็ก 

ไซรีน 

เข็มริมแดง Dracaena marginata RUBIACEAE ไม๎พุํม ไซรีน ,ไตรคลอโรเอทีลนี 

 

ปาล์มไผํ Chamaedorea 

erumpeus H.E.Moore 

Arecaceae ไม๎ยืนตน๎

ขนาดเล็ก 

เบนซีน ,ไตรคลอโรเอทีลนี

ฟอร์มาลดิไฮด์

,คารบ์อนมอนอกไซด์ 

ไทรย๎อยใบแหลม Ficus benjamina MORACEAE. ไม๎ยืนตน๎

ขนาดกลาง 

ฟอร์มาลดิไฮด์ 

หมากเหลอืง Chrysalidocarpus 

lutescens 

PLAMAE  ไม๎ยืนตน๎

ขนาดกลาง 

คารบ์อนไดออกไซด์ 

สาวนอ๎ยประแปูง Dieffenbachia. Araceae. ไม๎ล๎มลุก ไซรีน,โตอูลีน,เบนซีน, 

ไตรคลอโรเอทิลนี, 

ฟอร์มาลดิไฮด์,แอมโมเนีย 

ลิน้มังกร Sansevieria spp. AGAVACEAE. ไม๎ล๎มลุก เบนซีน,ฟอร์มาลดิไฮด์ 

วาสนา  Dracaena goldieana DRACAENAC

EAE 

ไม๎ประดับ ฟอร์มาลดิไฮด์

,คารบ์อนมอนอกไซด์ 

เดหลี Spathiphyllum spp. ARACEAE ไม๎ดอกไม๎

ประดับ 

แอลกอฮอล์,อะซิโตน,เบนซีน 

,ไตรคลอโรเอทีลนี 

ฟอร์มาลดิไฮด์

,คารบ์อนมอนอกไซด์ 

เยอบีราํ Gerbera jamesonii  Compositae ไม๎ดอกไม๎ เบซีน,ไตรคลอโรเอทีลนี 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chemtrack.org%2FNews-Detail.asp%3FTID%3D1%26ID%3D10&ei=jI6EU5LMK4_KlAXByoDYCw&usg=AFQjCNH5UDNwFiUK8n6DJSma4ToOxAR1bg&sig2=O5SuUVG4wvsHMUIBtiIDSw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chemtrack.org%2FNews-Detail.asp%3FTID%3D1%26ID%3D10&ei=jI6EU5LMK4_KlAXByoDYCw&usg=AFQjCNH5UDNwFiUK8n6DJSma4ToOxAR1bg&sig2=O5SuUVG4wvsHMUIBtiIDSw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chemtrack.org%2FNews-Detail.asp%3FTID%3D1%26ID%3D10&ei=jI6EU5LMK4_KlAXByoDYCw&usg=AFQjCNH5UDNwFiUK8n6DJSma4ToOxAR1bg&sig2=O5SuUVG4wvsHMUIBtiIDSw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chemtrack.org%2FNews-Detail.asp%3FTID%3D1%26ID%3D10&ei=jI6EU5LMK4_KlAXByoDYCw&usg=AFQjCNH5UDNwFiUK8n6DJSma4ToOxAR1bg&sig2=O5SuUVG4wvsHMUIBtiIDSw
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.chemtrack.org%2FNews-Detail.asp%3FTID%3D1%26ID%3D10&ei=jI6EU5LMK4_KlAXByoDYCw&usg=AFQjCNH5UDNwFiUK8n6DJSma4ToOxAR1bg&sig2=O5SuUVG4wvsHMUIBtiIDSw
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ชื่อพืชภายใน

อาคาร 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชนิดพชื ฟอก/ดูดสารพษิ 

ประดับ 

บอสตันเฟริน์  Nephrolepis exaltata. Polypodiacea

e (fern). 

ไม๎ล๎มลุก ฟอร์มาลดิไฮด์ 

เศรษฐีเรอืนใน Chlorophytum 

comosum (Thunb.) 

Liliaceae. ไม๎ประดับ ฟอร์มาลดิไฮด์ 

เศรษฐีเรอืนนอก  Chlorophytum bichetii 

(Karrer) 

Liliaceae. ไม๎ประดับ แอมโมเนีย

,คารบ์อนมอนอกไซด์ 

บีโกเนีย Begonia spp. Begoniaceae  ไม๎ดอกไม๎

ประดับ 

ฟอร์มาลดิไฮด์ 

พลูดําง Scindapsus aureus 

Eagler. 

ARACEAE. ไม๎เลือ้ย ฟอร์มาลดิไฮด์

,คารบ์อนมอนอกไซด์ 

ประกายเงิน Dracaena deremensis 

"Warneckei. 

LILIACEAE. ไม๎ประดับ เบนซีน 

เสนํหจ์ันทร์แดง  Homalomena 

rubescens Kunth 

ARACEAE  ไม๎ล๎มลุก แอมโมเนีย 

มรกตแดง  Philodendron 

Erubescens 

ARACEAE ไม๎เลือ้ย ฟิโลเดนตรอน 

เขียวหมื่นปี Aglaonena modestum 

Schott. 

ARACEAE. ไม๎ประดับ ฟอร์มาลดิไฮด์ 

กล๎วยไม๎หวาย Dendrobium 'sonia'. ORCHIDACEA

E.  

ไม๎ประดับ แอลกอฮอล์,อะซิโตน,

คลอโรฟอร์ม,ฟอร์มาลดิไฮด์ 

ฟิโลเดนดรอนใบ

หัวใจ 

Philodendron 

bipinnatifidum Endl. 

ARACEAE ไม๎เลือ้ย คายความชืน้

,คารบ์อนมอนอกไซด์ 

เกล็ดแก๎ว Alternanthera 

bettzichiana (Reg.)  

Amaranthace

ae. 

ไม๎เลือ้ยกึ่ง

คลุมดิน 

คารบ์อนไดออกไซด์ 

ดาวเรอืง Tagetes spp. COMPOSITAE

. 

ไม๎ดอกไม๎

ประดับ 

คารบ์อนไดออกไซด์ 

ตีนตุ๏กแก (Tridax procumbens L.) Asteraceae ไม๎ล๎มลุก คารบ์อนไดออกไซด์ 
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ชื่อพืชภายใน

อาคาร 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ วงศ์ ชนิดพชื ฟอก/ดูดสารพษิ 

(Compositae).

  

ชงโค Bauhinia purpurea L.  LEGUMINOS

AE-

CAESALPINIO

IDEAE 

ไม๎พุํม คารบ์อนไดออกไซด์ 

เทียนทอง  Duranta erecta L.  VERBENACEA

E. 

ไม๎พุํม คารบ์อนไดออกไซด์ 

แพงพวย Catharanthus 

roseus G. Don. 

APOCYNACE

AE 

ไม๎ล๎มลุก คารบ์อนไดออกไซด์ 

ยี่โถ  Nerium oleander L. Apocynaceae ไม๎พุํม คารบ์อนไดออกไซด์ 

เวอร์บีนํา Verbena x hybrida. 

Groenl. & Ruempl. 

Verbenaceae. ไม๎ล๎มลุก คารบ์อนไดออกไซด์ 

หนวดปลาหมึก

แคระ 

Schefflera arboricola 

(Hayata )cv. 

ARALIACEAE.

  

ไม๎พุํม คายความชืน้ 

จัง๋ Rhapis humilis Blume. Palmae. ไม๎พุํมกอ ฟอร์มาลดีไฮด์ 

ออมทอง Syngonium 

podophyllum. 

ARACEAE ไม๎เลือ้ย คายความชืน้ 

พลับพลึงดาํง Dracaena deremensis AMARYLLIDA

CEAE 

ไม๎ประดับ ฟอร์มาลดีไฮด์ 

สโนว์ดรอป Dieffenbachia (Exotica 

Compacta). 

Araceae. ไม๎ล๎มลุก ไซรีน,โตอูลีน,เบนซีน, 

ไตรคลอโรเอทิลนี,ฟอร์มาลดิ

ไฮด์,แอมโมเนีย 

กล๎วยแคระ Musa acuminate. MUSACEAE.  ไม๎ล๎มลุก ฟอร์มาลดิไฮด์ 

สับปะรดสี Aechmea fasciata  BROMELIAC

EAE 

ไม๎ประดับ คายออกซิเจนในตอนกลางคืน 

ฟิโลเซลลอม Philodendron selloum ARACEAE ไม๎ประดับ คายความชืน้ 

ฟิโลหูช๎าง Philodendron domesticum ARACEAE ไม๎ประดับ คายความชืน้ 
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ตารางที่ 2 แสดงประสิทธิภาพในการดูดสารพษิของพืชในอาคาร 

ชื่อพืชดูดสารพิษ 

ดูดสารแอมโมเนีย 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/

กระถางที่มขีนาด

เส๎นผําศูนย์กลางในหนวํย

เซนติเมตร) 

ดูดสารเบนซีน 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/

พืน้ผิวของใบในหนวํย

ตารางเซนติเมตร) 

ดูดสารฟอร์มัลดีไฮด์ 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/พืน้ผวิของใบใน

หนวํยตารางเซนติเมตร) 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/กระถางที่มขีนาด

เส๎นผํานศูนย์กลางในหนวํย

เซนติเมตร) 

ดูดสารไซลีน 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/กระถางที่มี

ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลางใน

หนวํยเซนติเมตร) 

 Silver-Vase  Bromeliad (Aechmea 

fasciata) ; สับปะรดสี ก๎านไม๎ขดี 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

15.395 μg/hour/cm[2] 

 

 

- 

Chinese evergreen (Aglaonema 

modestum) ; แก๎วกาญจนา/เขียวหมื่นปี 

 

- 

 

.196 μg/hour/cm² 

 

.096μg/hour/cm²[1] 

37.11μg/hour/cm[2] 

 

- 

 

Flamingo lily (Anthurium andraeanum) ; 

หนา๎วัว  

 

162.165μg/hour/cm 

 

- 

 

13.228μg/hour/cm[2] 

 

10.866μg/hour/cm 

Spider plant (Chlorophytum 

comosum ‘Vittatum’) ; เศรษฐีเรือนนอก 

 

- 

 

- 

0.175 μg/hour/cm²[1] 

27.586 μg/hour/cm[2] 

 

12.167 μg/hour/cm 

Garden Mum (Chrysanthemum 

morifolium) ; เบญจมาศ 

 

239.539 μg/hour/cm 

 

.758 μg/hour/cm² 

 

95.395 μg/hour/cm[2] 

 

13.224 μg/hour/cm 

http://davesgarden.com/guides/pf/go/1176/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/153716/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/1728/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/68558/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/143687/


 

172 

ชื่อพืชดูดสารพิษ 

ดูดสารแอมโมเนีย 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/

กระถางที่มขีนาด

เส๎นผําศูนย์กลางในหนวํย

เซนติเมตร) 

ดูดสารเบนซีน 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/

พืน้ผิวของใบในหนวํย

ตารางเซนติเมตร) 

ดูดสารฟอร์มัลดีไฮด์ 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/พืน้ผวิของใบใน

หนวํยตารางเซนติเมตร) 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/กระถางที่มขีนาด

เส๎นผํานศูนย์กลางในหนวํย

เซนติเมตร) 

ดูดสารไซลีน 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/กระถางที่มี

ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลางใน

หนวํยเซนติเมตร) 

Dendrobium Orchid (Dendrobiumsp.) ; 

สกุลหวายกล๎วยไม๎ 

 

- 

 

- 

 

- 

25.000 μg/hour/cm 

Cornstalk Dracaena ‘Janet Craig 

(Dracaena fragrans‘Janet Craig’) ; 

วาสนาอธิฐาน 

 

 

- 

 

.071 μg/hour/cm² 

 

.133 μg/hour/cm²[1] 53.583 

μg/hour/cm[2] 

 

 

6.063 μg/hour/cm 

Striped Dracaena (Dracaena 

fragrans‘Warneckei’) ; ประกายเงิน 

 

- 

 

.225 μg/hour/cm² 

 

29.921 μg/hour/cm[2] 

 

11.614 μg/hour/cm 

Fragrant Dracaena (Dracaena 

fragransvar.) ; วาสนา/มังกรหยก 

 

- 

 

- 

 

46.207 μg/hour/cm[2] 

 

13.498 μg/hour/cm 

Dracaena marginata (Dracaena 

reflexa v.augustifolia) ; เข็มสามสี 

 

- 

 

.167 μg/hour/cm² 

.113 μg/hour/cm²[1] 38.030 

μg/hour/cm[2] 

 

- 

Golden Pothos (Epipremnum aureum) ; 

พลูดําง 

 

- 

 

- 

 

.138 μg/hour/cm²[1] 

 

- 

http://davesgarden.com/guides/pf/go/63730/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/119595/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/54287/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/732/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/51451/
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ชื่อพืชดูดสารพิษ 

ดูดสารแอมโมเนีย 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/

กระถางที่มขีนาด

เส๎นผําศูนย์กลางในหนวํย

เซนติเมตร) 

ดูดสารเบนซีน 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/

พืน้ผิวของใบในหนวํย

ตารางเซนติเมตร) 

ดูดสารฟอร์มัลดีไฮด์ 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/พืน้ผวิของใบใน

หนวํยตารางเซนติเมตร) 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/กระถางที่มขีนาด

เส๎นผํานศูนย์กลางในหนวํย

เซนติเมตร) 

ดูดสารไซลีน 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/กระถางที่มี

ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลางใน

หนวํยเซนติเมตร) 

Banyan Ficus (Ficus benghalensis) ; ไกร 97.368 μg/hour/cm - 61.842 μg/hour/cm[2] 17.829 μg/hour/cm 

Guzmania “Cherry” Bromeliad 

(Guzmania lingulata × wittmackii) ; 

สับปะรดสีเชอรี่ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

11.496 μg/hour/cm 

English Ivy (Hedera helix) ; ไอวี ่ - 0.301 μg/hour/cm² 0.408 μg/hour/cm²[1] 55.172 

μg/hour/cm[2] 

 

6.453 μg/hour/cm 

Neoregelia Bromeliad (Neoregelia sp.) ; 

สับปะรดสี 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

3.701 μg/hour/cm 

Boston Fern (Nephrolepis exaltata 

v. Bostoniensis) ; บอสตันเฟิร์น  

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

91.773 μg/hour/cm[2] 

 

 

 

10.246 μg/hour/cm 

http://davesgarden.com/guides/pf/go/54562/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/101020/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/1637/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/77664/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/159383/
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ชื่อพืชดูดสารพิษ 

ดูดสารแอมโมเนีย 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/

กระถางที่มขีนาด

เส๎นผําศูนย์กลางในหนวํย

เซนติเมตร) 

ดูดสารเบนซีน 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/

พืน้ผิวของใบในหนวํย

ตารางเซนติเมตร) 

ดูดสารฟอร์มัลดีไฮด์ 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/พืน้ผวิของใบใน

หนวํยตารางเซนติเมตร) 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/กระถางที่มขีนาด

เส๎นผํานศูนย์กลางในหนวํย

เซนติเมตร) 

ดูดสารไซลีน 

(ไมโครกรัม/ช่ัวโมง/กระถางที่มี

ขนาดเส๎นผาํนศูนย์กลางใน

หนวํยเซนติเมตร) 

  

Kimberly Queen Fern (Nephrolepis 

obliterata) ; เฟิร์นดาบออสเตรเลีย 

 

- 

 

- 

 

52.283 μg/hour/cm[2] 

 

12.717 μg/hour/cm 

“Moth Orchid” (Phalaenopsis sp.) ; 

ชงโค 

- - 15.789 μg/hour/cm[2] - 

Snake plant/mother-in-law’s tongue 

(Sansevieria trifasciata) ; ลิน้มังกร 

 

- 

 

.417 μg/hour/cm² 

.454 μg/hour/cm²[1] 12.434 

μg/hour/cm[2] 

 

10.329 μg/hour/cm 

Peace Lily (Spathiphyllum sp.) ; เดหลี 83.487 μg/hour/cm 0.217 μg/hour/cm² 0.079 μg/hour/cm²[1] 

61.776μg/hour/cm[2] 

17.632 μg/hour/cm 

 

http://davesgarden.com/guides/pf/go/67459/
http://davesgarden.com/guides/pf/b/Orchidaceae/Phalaenopsis/none/cultivar/0/
http://davesgarden.com/guides/pf/go/431/
http://davesgarden.com/guides/pf/b/Araceae/Spathiphyllum/none/cultivar/0/
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พืชที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตีนตุ๊กแกฝรั่ง 

ตีนตุ๏กแกฝร่ังหรือ ต๎นไอวี่ เป็นไม๎เลือ้ยปลูกให๎เลือ้ยตามกําแพงหรือร้ัวได๎และสามารถปลกูในที่มแีสงรําไร ปลูกในกระถางแขวนได๎ ใบ

ลักษณะคล๎ายตีนตุ๏กแกเป็นแฉก 3-5 แฉก ขยายพันธุ์ด๎วยการชํากิ่งหรือทับกิ่ง มปีระสิทธิภาพสงูในการดูดสารพิษจําพวก สารเบนซนิ 

หมากเหลือง หรือ ปาล์มไผ่ 

ลักษณะเป็นกํอแตกหนอํ ไมตํอ๎งการน้ําและแดดมาก เป็นต๎นไมอ๎กีชนิดท่ีนิยมปลูกประดับบริเวณบ๎านเรือน 

หรือนอกอาคาร ความสูงประมาณ 1.8 เมตรโตช๎า คายความช้ืนให๎แกํอากาศในห๎องเป็นจํานวนมาก แตํสามารถดูด

มลพิษหลายชนดิ และปอูงกันฝุนุละอองได๎ดโีดยเฉพาะสารพษิพวกฟอร์มัลดไีฮด ์
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วาสนาราชินี และวาสนาอธิษฐาน 

ตน๎วาสนาราชินี ลําต๎นตรง สูง 4-10 เมตร ต๎องการแสงแดดและ

น้ําพอสมควร สามารถปลูกท้ังในในอาคารและนอกอาคาร ประสิทธิภาพดูด

สารฟอร์มัลดไีฮด์ และไตรคลอโรเอทิลนี แถมยังเป็นไม๎มงคลอีกดว๎ยจะทําให๎

มโีชคลาภวาสนา 

สวํนวาสนาอธิษฐาน ลําต๎นตรง ดอกเป็นชํอสเีหลอืง มีกลิ่นหอม

และใบใหญํนิยมนํามาปลูกภายในอาคาร สามารถตัดแตงํรูปทรงตน๎ได๎งาํย 

ตอ๎งการน้ํามาก ปลูกได๎ในท่ีรํม และยังสามารถดูดสารพิษฟอร์มัลดไิฮดไ์ด๎

อยํางมปีระสิทธิภาพอกีด๎วย เป็นไม๎มงคลโบราณเช่ือวาํปลูกไวใ๎นบ๎านจะทํา

ให๎เกิดความสุข สมหวังในชวีติ 

เดหลี 

เป็นไม๎ประดับท่ีให๎ดอกสวยสีขาวคลา๎ยดอกหน๎าวัว สามารถปลกูในท่ีรํมอยํางเชนํในอาคาร ในบ๎าน 

ในออฟฟิศได๎ เป็นต๎นไมท่ี๎คายความชืน้สูง และความสามารถในการดูดสารพษิได๎หลายชนดิ การดูแลควรรด

น้ําอยํางสม่ําเสมอ ให๎ดินมคีวามชํุมชื้นอยํูเสมอขยายพันธ์ุโดยการแยกหนํอ 
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พลดู่าง 

พลูดาํงเป็นไม๎เลื้อยปลูกงําย โตไว ใบเป็นรูปหัวใจเป็นลายขาว-เขียว สามารถปลูกในกระถางใชไ๎มปั๎กค้ําให๎พลู

ดํางเลื้อยขึ้นมรีากอากาศงอกเกราะตามตามผนังได๎ หรือเป็นกระถางแขวน แขํนํ้าใสํแจกันกไ็ด๎ ควรให๎นํ้าเป็นประจําให๎

โดนแดดบ๎าง สามารถดูดสารพษิความชื้นได๎มาก สามารถลดก๏าซคารบ์อนมอนอกไซดไ์ด๎ดีอีกด๎วย ขยายพันธ์ุงาํยโดย

การปักชํา 

ประกายเงิน 

ไมใ๎บประดับ นยิมปลูกภายในอาคาร สํานักงาน ลักษณะลําต๎นเป็นกอ ใบเป็นกาบหุม๎ตน๎ใบลายขาว

เขียว ปลูกงําย ตายยาก ต๎องการน้ําปานกลาง แตํไมํแฉะสามารถในการดูดสารพิษจําพวกเบนซีนได๎เป็น

อยํางดี ขยายพันธ์ุด๎วยการปักชํา 
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เขียวหมืน่ป ี

เขียวหมื่นปีเป็นไม๎ประดับท่ีมีใบเป็นลายสวยงามเป็นพํุม นิยมใช๎ปลูกประดับภายในอาคาร สํานกังาน

เพราะปลูกงํายเป็นไม๎ท่ีทนแลง๎ สามารถดูดสารพิษจําพวก ฟอร์มัลดไีฮดไ์ด๎ดี แถมเป็นยาสมุนไพรผสมเหลา๎ผอก

แผลสด หรือถอนพิษสัตว์กัดตอํย ขยายพันธ์ุโดยการแยกหนํอ หรือปักชํา 

 

เฟิร์นบอสตัน 

ก๎านใบแข็งโค๎งออกเป็นพํุมหนา ใบขึน้หนาทบึไมมํดีอก  นยิมปลูกในกระถางแขวนหรือในกระถางเป็นไม๎

ประดับในอาคาร ต๎องการความชุมํชืน้อยาํงสม่ําเสมอควรรดน้ําทุกวัน แตอํยําให๎แฉะ บอสตันเฟิร์นเป็นไม๎ประดับท่ีชวํย

ทําความสะอาดให๎แกอํากาศภายในได๎ดีชนดิหนึ่ง  สามารถดูดสารพิษได๎มาก โดยเฉพะจําพวกฟอร์มาดีไฮด์ 

 

หน้าวัวเปลวเทียน 

มีลักษณะดอกสีสวยมีหลายสี ขยายพันธุ์โดยการแยกหนํอ สามารถปลูกในกระถางได๎ใบใหญํจะ

ทิง้ใบลงลําง เป็นพืชที่ตอ๎งการความชืน้สูงควรรดน้ําทุกวัน ไมํต๎องการแดดจัดสามารถปลูกในที่แดดรําไร

ได๎ มีประสิทธิภาพในการคายความชืน้ปานกลางและมีประสิทธิภาพในการดูดสารพิษได๎ดว๎ย 
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ลิ้นมังกร 

ไมป๎ระดับอีกชนดิหนึ่งท่ีนิยมปลูกไวใ๎นบ๎านเชื่อวําเป็นไม๎มงคลปลูกไวใ๎นบ๎านจะชวํยปูองกัน

อันตรายจะภายนอกบา๎นและยังชวํยดูดสารพษิเบนซินในอากาศชํวยฟอกอากาศได๎ดอีกีด๎วย ลาํตน๎ใต๎ดนิ

ใบสวยมลีักษณะยาวมัน ขอบใบมสีีเหลอืงตรงกลางใบสีเขียวอํอน 
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ฟิโลใบหัวใจ 

ใบรูปหัวใจสีเขียวสวยงาม ตามชื่อเลยคะํ สามารถเตบิโตในท่ีรํมได๎ ปลูกในกระถางแขวนเป็นไม๎

เลื้อยเหมอืนพลูดาํง หรือกระถางตั้งในออฟฟศิสํานักงาน สามารถดูดสารพิษในอากาศได ๎ขยายพันธ์ุโดย

ใชก๎ิ่งปักชํา 

 

สาวน้อยประแป้ง หรือ สโนว์ดรอป 

เป็นต๎นไมท่ี๎ปลูกงํายเหมาะแกํการปลูกในบ๎านหรืออาคาร ลําตน๎ตรง ใบใหญํสวยเป็นลายขาว

เหลอืงตรงกลางใบ ขอบเป็นสเีขียวอํอนถึงเข๎ม ต๎องการน้ําปานกลาง สามารถดดูสารพษิหลายชนดิ

ขยายพันธ์ุโดยการแยกหนอํ หรือปักชํา 
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เยอบีร่า 

เยอบีรําเป็นไม๎ประดับท่ีให๎ดอกมีหลายสีเชนํ แดง ส๎ม เหลอืง หรือแมแ๎ตมํวํง ชมพู ขาว และยังสามารถดูด

สารพิษภายในอาคารได๎มากจําพวก สารเบนซิน เยอบีรํา เป็นไม๎พุมํ มีลําตน๎อยูใํตด๎ิน ใบและกา๎นสีเขียว แตกออก

จากลําต๎นใตด๎ิน เป็นไม๎ท่ีชอบแสงแดด ตอ๎งการน้ําปานกลาง 

จ๋ัง 

จั๋งใบแหลมเป็นแฉกคล๎ายต๎นไผ ํแตํลําตน๎ตรง รากกวา๎ง สามารถปลูกได๎ท้ังในและนอกอาคาร ลักษณะเป็น

พุมํกอ ใบมสีีเขียวเข๎มเป็นมันแยกเป็นแฉกๆเตบิโตช๎า เลี้ยงงํายทนแลง๎ได๎ดี สามารถทนขาดน้ําไดห๎ลายวัน และ

ตอ๎งการแสงแดดปานกลาง จั๋งสามารถดูดสารพิษ ฟอกอากาศให๎บ๎านได๎ดอีกีด๎วย 
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ไทรใบเล็ก 

มใีบท่ีเรียวเล็กปลายแหลม ใบเรียบ เป็นมันเงาออกเป็นพํุม ชอบแดดถ๎าปลูกในอาคาร

ควรวางในตําแหนงํท่ีแสงแดดสอํงถงึ ปลูกงาํย ทนทาน ไมตํอ๎งการน้ํามาก ไมชํอบน้ําขังตอนหรือ

ปักชําสามารถดูดสารพิษในอากาศได๎ดอีกีชนิดหนึ่ง 

 

ไทรย้อยใบแหลม 

ไมย๎นืต๎นมรีากอากาศหอ๎ยยอ๎ยสวยงาม ใบพุมํเป็นเงา นยิมปลูกลงกระถางประดับสวน ชอบแดด ต๎องการ

น้ําปานกลาง แตสํามารถปลูกภายในอาคารท่ีแดดรําไรความสามารถในการดูดสารพษิจําพวกฟอร์มัลดไิฮด์ได๎ดี

ขยายพันธ์ุโดยการปักชํา หรอืตอนกิ่ง 
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สับปะรดสี 

ลักษณะคลา๎ยตน๎สับปะรดท่ัวไปแตํมีขนาดเล็ก ยอดดอกมีสแีดง ชมพูสดใส สับปะรดสีชํวยเพิ่ม

บรรยากาศความสดช่ืน ปลูกงําย ทนทานสามารถปลูกในบ๎านได๎ การขยายพันธ์ุแยกหนํอหรือเพาะเมล็ด 

 

ยางอินเดีย 

ยางอินเดียเป็นไม๎ยืนตน๎สามารถปลูกได๎ท้ังในกลางแจ๎งและในรํมใบใหญํเป็นมันวาว สีเขียวเข๎มเป็นพํุม มีคุณสมบัติ

ในการดูดสารพษิ ฟอกอากาศได๎เป็นอยาํงดี ไมตํอ๎งการน้ํามาก ไมชํอกแฉะ ขยายพันธ์ุตอนกิ่งหรือปักชํา 
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ออมเงิน ออมทอง 

เป็นพันธ์ุไม๎เลื้อยใบเป็นรูปหัวใจคล๎ายใบบอน แกนตรงกลางสขีาว ถือเป็นไม๎มงคล ปลูกไวใ๎นบ๎านจะทําให๎มีเงิน มี

ทองมาก เป็นไม๎ท่ีชอบแสงแดดแตกํ็สามารถอยํูในท่ีกึ่งรํมได๎เพยีงแตํต๎องมแีสงแดดให๎ ออมทองและออมทอง ตาํงกันตรงท่ี

เส๎นลายใบของออมทองเป็นสเีหลอืง สํวนออมเงินสีขาว ความสามารถคายความชืน้ในอัตราสูง ชอบน้ํามากควรรดเป็นประจํา 

ฟิโลมรกตแดง หรือ มรกตแดง 

ใบสีเขียวเป็นทรงพุมํ และมีก๎านและใบออํนมสีีแดงสวยงาม ใบ๎ไมเ๎ลื้อยสามารถปลูกในกระถาง 

หรือกระถางแขวนได ๎สามารถปลูกในรํมท่ีมีแสง๎น๎อยได ๎ชอบความชืน้ควรหม่ันรดนํ้าทุกวันสามารถดูด

สารพิษในบ๎าน หรืออาคารสํานกังานได๎อีกดว๎ย 
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เสนห่์จันทร์แดง 

เป็นไม๎พุมํเตี้ย ใบรูปหัวในสีเขียว ก๎านสแีดง เชื่อวําไมม๎งคลถา๎ปลูกไว๎ในบา๎นจะเป็นเสนหํ์เมตตามหานิยมแกํคน

ท่ัวไป ปลูกได๎ท้ังกลางแจ๎งและท่ีรํม ต๎องการความชํุมชื้นอยํูเสมอ ควรรดน้ําเป็นประจํา สามารถดูดสารพิษจําพวก

แอมโมเนยีได๎ด ีขยายพันธ์ุโดย การแยกหนํอ 

บิโกเนียใบมัน 

เป็นไม๎ประดับท่ีดอกก็สวยใบเงามันสวยไมํแพ๎กัน ดอกมหีลายส ีเชนํ แดง ชมพู ขาว ส๎ม ปลูกไดท้ั๎ง

ในอาคาร นอกอาคาร สามารถขจัดสารพิษในอากาศและคายความชืน้อยูใํนอากาศได๎ดว๎ย ขยายพันธ์ุโดย

การเพาะเมล็ด ปักชํายอดและใบ 
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เงนิไหลมา 

เป็นไม๎ประดับ มีใบคล๎ายใบบอน มีสเีขียวลายเป็นเส๎นขาว นยิมปลูกประดับบ๎าน หรอืในอาคาร เพราะ

สามารถคายความชืน้ทําให๎หอ๎งเย็นลง และดูดสารพิษในหอ๎งได๎ดีอกีด๎วย เงินไหลมาชอบแดดควรตัง้ในที่ที่แดด

สํองถึง และรดน้ําเป็นประจํา เชื่อวําถ๎าปลูกไว๎ในบ๎าน จะทําให๎เกิดความมั่งมีร่ํารวย เงนิทองไหลมาสูํบ๎านและผู๎

อาศัยอีกด๎วย ขยายพันธุ์โดยการปักชํา 

กุหลาบหิน 

กุหลาบหนิเป็นไมํดอกที่สวยปลูกงํายทุกสภาพอากาศ ปลูกไดใ๎นกระถางท้ังในรํมและกลางแจ๎ง พุํมเตื้ย ชอบ

แดด ตอ๎งการน้ําพอสมควร รดน้ําสัปหาส์ละ1-2ครัง้ ดอกออกเป็นชํอสวยมหีลายส ีและยังสามารถดูด

สารพิษได๎อากาศได๎อีกด๎วย ขยายพันธ์ุโดยการปักชําหรือเพาะเมล็ด 
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ฟิโลเซลลอม 

ใบคล๎ายใบมะละกอ เป็นแฉกกา๎นยาว ปลูกงําย ปลูกในท่ีรํมได๎ ตอ๎งการน้ําพอควร ควรรดน้ําเป็นประจํา ชอบ

ความชื้น สามารถดูดสารพิษในอากาศได๎ และคายความชื้นสูง ขยายพันธ์ุโดยการแยกกอ 

กวักมรกต 

เป็นต๎นไมท่ี๎มีใบสวยเป็นมันเงา นยิมปลูกประดับบ๎าน ออฟฟศิ ปลูกได๎ในท่ีรํม ลําต๎นอยูใํตด๎ิน แตกกองาํย เป็น

ไมป๎ระดับท่ีชํวยกรองอากาศและชวํยดูดสารพษิ ขยายพันธ์ุโดยการแยกหนํอและปักชํา 
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เข็มรมิแดง 

ไมป๎ระดับท่ีสามารถปลูกในบ๎าน หรอืในออฟฟศิ สามารถดูดสารพษิได๎อีกดว๎ย มีลักษณะลําต๎นตรงใบยาวเรียว

แหลมแตกออกเป็นพํุม ขอบใบเป็นสแีดงตรงกลางเป็นสเีขียว ต๎องการน้ํามากควรรดน้ําเป็นประจํา เป็นไม๎ประดับท่ีทน

ตอํสภาพอากาศ ขยายพันธ์ุโดยการปักชํา 

หนวดปลาหมึก 

มลีักษณะใบท่ีสวยมากแตกออกเป็นแฉกหลายแฉกประมาณ 8-15ใบคล๎ายหนวดปลาหมึก ใบเป็นมันเป็นพํุม 

เลีย้งดีๆจะดอกเป็นชํอสีแดงยาวหลายชํอ ปลูกงํายสามารถปลกูในท่ีรํมได๎ ตอ๎งการนํ้าพอสมควรควรรดน้ําทุกวันขยาย 

พันธ์ุ โดยการตัดชํากิ่งโตเร็ว และท่ีสําคัญมคีวามสามารถสูงในการดูดสารพษิ ฟอกอากาศตามธรรมชาติ 
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แววมยุรา 

เป็นไม๎ดอกที่ปลูกในบ๎าน หรือในออฟฟิศ ห๎องทํางานได๎ใหค๎วามสวยงาม แล๎วยังชํวยดูดสารพิษในหอ๎งได๎อีก

ด๎วย ดอกสวยมีหลายส ีได๎แกํ สมีวํง แดง ชมพูกลีบสวยคล๎ายกลีบกล๎วยไม ๎ปลูกงําย โตไว ทนทุกสภาวะของหอ๎ง มใีบสี

เขียวสลับเขียวแกํหรือน้ําตาลตอ๎งการน้ํามากควรรดน้ําเป็นประจําทุกวัน ขยายพันธ์ุ โดยการเพราะเมล็ด 

โกสน 

เป็นไม๎ประดับบ๎านท่ีใบสวย มีลักษณะเป็นลายหลายสี ใบยาวเรียวแหลมแตกออกเป็นพุํม ลําต๎นตรง เป็นไม๎

มงคลเชื่อวําจะทําให๎มีบุญบารมี และชวํยคุ๎มครองให๎มคีวามอยํูเย็นเป็นสุข ปลูกได๎ในท่ีแดดรําไร ถึงกลางแจ๎งยิ่งโดนแดด

มากใบยิ่งมสีีสันสวยงามมาก ตอ๎งการน้ําปานกลาง โกสนยังดูดมลพษิในอากาศได๎อีกดว๎ย 
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เศรษฐีเรือนนอก, ซุ้มกระตา่ยด่าง หรือ เศรษฐีไซ่ง่อน 

เป็นไม๎ประดับพํุมสวยใบแตกเป็นกอ หัวอยูใํตด๎ิน ใบเรียวยาวแตกออกเป็นกอ ขอบขาวตรงกลางสีเขียว ปลูกได๎

ในท่ีรํม แตํเอาไปตากแดดบ๎าง และปลูกในกระถางที่มีรูระบายนํ้าได๎ดี รถน้ํานอ๎ยๆ เดีย๋วน้ําขังรากจะเนําได๎ สามารถใน

การดูดสารพษิจําพวกแอมโมเนยีได๎ดี 

เศรษฐีเรือนใน 

เศรษฐีเรือนในลักษณะคลา๎ยเศรษฐีเรือนนอกเพยีงแตํขอบใบสีเขียวแตตํรงกลางสีขาว แตกเป็นกอเหมอืนกันท่ี

นยิมปลูกประดับในบ๎าน ออฟฟติ สํานักงาน ดูดสารพิษได๎ดี จําพวก ฟอร์มัลดไีฮด ์และ คารบ์อนมอนนอกไซด์ ความ

ตอ๎งการน้ําน๎อย ชอบแดดอํอน 
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เฟิร์นดาบออสเตรเลีย 

เฟิร์นก๎านยาว ใบสีเขียว สามารถปลูกในท่ีรํมได๎ปลูกในกระถางตัง้หรือแขวนก็ได๎ นอกจากเพิ่มความสามงามให๎

บ๎าน หรืออาคารแล๎ว ยังสามารถดูดสารพิษจําพวกฟอร์มาดไีฮด์ ไซลีน และโทลูอนี ได๎ดีแล๎ว ยังสามารถชํวยเพิ่มความ

ชุมํชืน้ภายในอาคารได๎อยํางดดีว๎ย 

กล้วยไมห้วาย 

กล๎วยไมเ๎ป็นไมป๎ระดับท่ีมีสีดอกใหญ ํและลวดลายท่ีสวยงาม นยิมปลูกบนกระถางแขวนปลูกลงในวัสดุปลูกท่ี

โปรํง ระบายอากาศได๎ด ีเชํน กาบมะพร๎าว ถําน เม็ดดนิเผา ปลูกงําย โตเร็ว แถมยังดูดคารบ์อนไดออกไซด์และคาย

ออกซิเจนใน ตอนกลางคืน แตใํนตอนดูดออกซิเจนแตคํายคารบ์อนไดออกไซด์ ชอบแดดรําไรสามารถปลูกในหอ๎งนอน

ได๎ ท้ังยังมคีวามสามารถในการดูดสารพษิจําพวก แอลกอฮอล์ อาซีโตน คลอโรฟอร์ม และฟอร์มัลดไิฮดไ์ด๎ดีอีกดว๎ย 

ตอ๎งรดน้ําสม่ําเสมอ 
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ปาล์มสิบสองปันนา 

สิบสองปันนามีลําตน๎ตรงเดียว ใบเป็นก๎านแตกออกเป็นแฉกโค๎งลงคล๎ายขนนก สามารถโตได๎ท้ังกลางแจ๎ง และ

ในรํม ต๎องการน้ําปานกลาง ยังความสามารถในการดูดสารพษิชนิดไซรีนได๎ดี และคายความชื้นได๎ดี ขยายพันธ์ุโดยการ

เพาะเมล็ด หรือแยกหนํอ 

เบญจมาศ 

ไมด๎อกท่ีนิยมปลูกอกีชนิดคอืเบญจมาศมหีลายสดีอกใหญํสวยงาม ยังสามารถดูดสารพิษในอาคารจําพวก 

ฟอร์มัลดไิฮด์ เบนซีน และแอมโมเนยีได๎อีกดว๎ยเป็นไม๎ดอกชอบแดด แตกํ็สามารถปลูกประดับในบ๎าน อาคารท่ีแดดสงํถึง

ได๎ รดน้ําสม่ําเสมอสามารถออกดอกได๎ตลอดปี เพาะพันธ์ุโดยการปักชํา และแยกหนอํมีหลายสายพันธ์ุหลายสใีห๎เลอืก

ปลูกหรือจะปลูกหลายๆสีการเพิ่มความ สดใสํให๎แกํบ๎านของคณุ 
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แบบแปลน และภาพภายในห้องกิจการนิสิต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

กล้วยแคระ 

ลักษณะเหมอืนกล๎วยท่ัวไป มีใบใหญํ แตตํน๎สูงแคํ 1-2เมตร ปลูกในกระถางได ๎ชอบแดด ควรปลูกในท่ีแดดสงํ

ถึง ต๎องการน้ํามาก ควรรดน้ําอยาํงสม่ําเสมอ สามารถขจัดไอระเหยสารเคมีประเภทฟอร์มาลดีไฮด์ได๎ดีอีกดว๎ย 
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2.4 ระบุรายละเอียดที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผ๎ูประเมิน (ถ๎ามี)  

  - 

2.5 งบประมาณที่ได๎ใชจ๎าํยไปแล๎วนับตั้งแตํเริ่มทําการวิจัยเป็นเงินทั้งสิน้  40,000  บาท 

 

 2.6 งานตามแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยที่จะทําตํอไป  

  1 การขยายพันธุ์พืชดูดสารพิษ  

  2 การออกแบบสวนแนวตั้ง  

  3 การเก็บข๎อมูลภาคสนาม  

  4 เผยแพรํผลงานการวิจัย 

 2.7 คําช้ีแจงเกีย่วกับปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก๎ไข (ถ๎ามี)   
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กรอบการใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม 

   -ไม่มี- 

กิจกรรมที่ 6   กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

   -ไม่มี- 
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กรอบการสร้างจิตสํานึก 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจติสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

   -ไม่มี- 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

   -ไม่มี- 

 


