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สาส์นจากอธิการบดี 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีพื้นที่  5,727 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและป่า 

เบญจพรรณซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การอยู่ร่วมกับ

ธรรมชาติอย่างสมดุล โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจะศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแบบอย่างของการสนองโครงการ

พระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  ที่ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการนี้ได้ด าเนินการไปแล้วในช่วงแผนแม่บทระยะห้าปีที่ 4 (พ.ศ. 2550 - 2554) 

จ านวน 56 โครงการ เช่น การศึกษาความหลากหลายของชีวภาพของพรรณไม้ การศึกษาคุณภาพดิน

คุณภาพน้ าเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ และการจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรพันธุกรรมพืชใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น มหาวิทยาลัยพะเยามีเป้าหมายในการสร้างฐานความรู้เพื่อน าไปสู่ศูนย์

การเรียนรูเ้ส้นทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืร่วมกับชุมชนและเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนอื่นๆต่อไป 

 ส าหรับการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาตามแผนแม่บท

ระยะห้าปีที่ 5 (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณการวิจัย

ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2555 และได้ด าเนินการต่อเนื่องมาจนถึง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 10,408,050 บาท (สิบล้านสี่แสนแปดพันห้าสิบบาทถ้วน) 

ประกอบด้วยโครงการวิจัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 128โครงการ และโครงการวิจัยที่ร่วม

ศกึษาในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ร่วมกับชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. 

และการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย จ านวน 1 แผนงานวิจัย 8 โครงการย่อย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัย

ยังได้ด าเนินการตามภารกิจของคณะและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์ความ

หลากหลายทางชีวภาพ ภูมปิัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม ซึ่งใช้งบประมาณตามปกติของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยพะเยารู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มีโอกาสร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชโดยใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมีเป้าหมายว่าจะสามารถศึกษาและพัฒนาให้เป็น

แบบอย่างในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 

                               
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

โดยพระราชานุญาต 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

ประกาศ ที่ อพ.สธ. 08 / 2557 

 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

เพื่อให้การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในพืน้ที่

มหาวิทยาลัยพะเยา ประสบความส าเร็จเป็นผลประโยชน์แท้ จงึแตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้ 

 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 

4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 

8. ผูช่้วยอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

9. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รองประธานกรรมการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

10. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

11. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

12. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

13. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 
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14. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

15. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

16. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

17. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

18. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

19. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 

20. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

21. คณบดีคณะศลิปศาสตร์ กรรมการ 

22. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

23. คณบดีสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

24. คณบดีคณะวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

25. คณบดีวิทยาลัยการศกึษา กรรมการ 

26. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

27. ผูอ้ านวยการกองกลาง กรรมการ 

28. ผูอ้ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 

29. ผูอ้ านวยการกองกิจการนสิิต กรรมการ 

30. ผูอ้ านวยการกองคลัง กรรมการ 

31. ผูอ้ านวยการกองบริการการศกึษา กรรมการ 

32. ผูอ้ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 

33. ผูอ้ านวยการกองอาคารสถานที่ กรรมการ 

34. ผูอ้ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษา กรรมการ 

35. ผูอ้ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

36. ผูอ้ านวยการศูนย์ใหบ้ริการและสนับสนุนนิสติพิการ กรรมการ 

37. ผูอ้ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอเิล็กทรอนิกส์ กรรมการ 

38. ผูอ้ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

39. ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ กรรมการ 

40. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล กรรมการและเลขานุการ 

41. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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หนา้ที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-หนว่ยงาน 

- จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานที่มหีัวหน้าส่วนราชการนั้นๆ เป็นประธาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ร่างและจัดท าแผนแม่บทของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนแมบ่ท อพ.สธ. 

- ร่างและจัดท าแผนปฏิบัติการรายปีใหส้อดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. 

- ด าเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน

ตามแผนแม่บท อพ.สธ. 

- สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในพืน้ที่โครงการฯ  

- จัดท ารายงานแสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงานทุกๆ 6 เดือน และรายงานประจ าปีงบประมาณ 

 

ทั้งนีต้ั้งแตว่ันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 

 

 

 

(นายแก้วขวัญ  วัชโรทัย) 

  เลขาธิการพระราชวัง 

  ผูอ้ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

  



5 

 

 

 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่ 796/2557 

เรื่อง แต่งตัง้คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

……………………………. 

อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1476/2555 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา แตเ่นื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะท างานโครงการดังกล่าว นั้น 

เพื่อให้การด าเนินงานโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงให้ยกเลิก

ค าสั่งแต่งตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1476/2555 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2555 และแต่งตั้งคณะท างานโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ขึน้ใหม่ ดังนี ้
 

ที่ปรึกษา 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  

3. ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร.ไมตรี  สุทธจติต์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

5. ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์ 
 

คณะท างานกลั่นกรองข้อเสนอการวิจัย โครงการ อพ.สธ.มพ. 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร ประธานคณะท างาน 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจติต์ คณะท างาน 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ คณะท างาน 

4. ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์   คณะท างาน 

5. นายช านาญ  แสงแก้ว   คณะท างาน 

6. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   คณะท างานและเลขานุการ 

7. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร  ผูช่้วยเลขานุการ 

 

http://www.up.ac.th/symbol.php
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มีหน้าที่ 

 พิจารณากลั่นกรองโครงการที่ด าเนินการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ ตามแผนแมบ่ทระยะ ๕ ปีที่ห้า ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ และมี

ผลการด าเนนิงานที่เป็นรูปธรรม 
 

คณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ 

1. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   ประธานคณะกรรมการ 

2. นายช านาญ  แสงแก้ว   รองประธานคณะกรรมการ 

3. ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมนิทร์   คณะกรรมการ 

4. ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว   คณะกรรมการ 

5. ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย   คณะกรรมการ 

6. ดร.เนติ  เงนิแพทย์    คณะกรรมการ 

7. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ   คณะกรรมการ 

8. ดร.วาสนา  พิทักษ์พล   คณะกรรมการ 

9. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   คณะกรรมการ 

10. ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล   คณะกรรมการ 

11. นายนคเรศ  ชัยแก้ว    คณะกรรมการ 

12. นายปณิธาน  ประมูล   คณะกรรมการ 

13. นายสิรวิัฒน์  บุญชัยศรี   คณะกรรมการ 

14. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร  คณะกรรมการและเลขานุการ 

15. นางสาวอรพรรณ  พรหมธนพันธ์  คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

1. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

2. รายงานผลการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริฯ ต่อคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างนอ้ยปีละ 2 ครั้ง 

3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมาย 
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คณะท างานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 

ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล    ประธานกรรมการ 

ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์  กรรมการ 

ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศริิ  กรรมการ 

ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค  กรรมการ 

ดร.กัลยา  จ าปาทอง    กรรมการ 

ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมนิทร์   กรรมการ 

ดร.ธิดา  ไชยวังศรี    กรรมการ 

ดร.นภนันต์  ศุภศิริพงษ์ชัย   กรรมการ 

ดร.เนติ  เงนิแพทย์    กรรมการ 

ดร.บุญร่วม  คิดค้า    กรรมการ 

ดร.รวิสรา  รื่นไวย์    กรรมการ 

ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ     กรรมการ 

ดร.วาสนา  พิทักษ์พล    กรรมการ 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   กรรมการ 

ดร.ศริิลักษณ์  สันพา    กรรมการ 

ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์    กรรมการ 

ดร.สาวสกุลคุณ  มากคุณ   กรรมการ 

ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล   กรรมการ 

ดร.สุภาพร  ภัสสร    กรรมการ 

ดร.โสมนัส  สมประเสร็ฐ    กรรมการ 

นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์   กรรมการ 

นางสาวบุหรัน  พันธ์สวรรค์   กรรมการ 

นางสาวพิมพ์ศิริ  สุวรรณพัฒน์   กรรมการ 

นางสาวสุวลี  ฟองอนิทร์    กรรมการ 

นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร   คณะกรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอรพรรณ  พรหมธนพันธ์ คณะกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่  

1. ด าเนินงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
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2. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการด าเนินโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา  มอบหมาย 

ทั้งนี ้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  พ.ศ.2557 เป็นต้นไป 

  

สั่ง ณ วันที่ 29  พฤษภาคม  2557 

                               
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
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คณะท างานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ (ที่ปรึกษา) 

2. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล หัวหนา้คณะท างาน 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทิตย์วรรณ คณะท างาน (ผูท้รงคุณวุฒิ) 

4. ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ คณะท างาน (นักวิจัย) 

5. ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.วาทิตา  ผจญภัย คณะท างาน 

6. ผูช่้วยศาสตรจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล คณะท างาน 

7. ดร.กนกอร  ศรมี่วง คณะท างาน 

8. ดร.กัลยา  จ าปาทอง คณะท างาน 

9. ดร.ณภัทร  ศรีรักษา คณะท างาน 

10. ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมนิทร์ คณะท างาน 

11. ดร.ธิดา  ไชยวังศรี คณะท างาน 

12. ดร.เนติ  เงนิแพทย์ คณะท างาน 

13. ดร.ไพศาล  จีฟู้ คณะท างาน 

14. ดร.มารุต  แก้ววงศ์ คณะท างาน 

15. ดร.วารัชต ์ มัธยมบุรุษ คณะท างาน 

16. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก คณะท างาน 

17. ดร.ศริิลักษณ์  สันพา คณะท างาน 

18. ดร.สกุลคุณ  มากคุณ คณะท างาน 

19. ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์ คณะท างาน 

20. ดร.อนุสรณ์  บุญปุก คณะท างาน 

21. ดร.อัจราภรณ์  ดวงใจ คณะท างาน 

22. นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์ คณะท างาน 

23. นางสาวศศวิิมล  พรมสาร คณะท างาน 

24. นางสาวอดิศยา  เจรญิผล คณะท างาน 

25. นายณฐกร  ค าแก้ว คณะท างาน 

26. นายมนตรี  แสนวังศรี คณะท างาน 

27. นายช านาญ  แสงแก้ว ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

  และประกันคุณภาพการศกึษา 

28. นางสาวอรพรรณ  พรหมธนพันธ์  เจา้หน้าที่ประสานงานโครงการ 

29. นางสาวเกตุวดี  เครอืวัลย์ เจา้หน้าที่ประสานงานโครงการ  
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สรุปผลการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2558 

(ตุลาคม 2555 – กันยายน 2558) 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคือ มีความหลากหลาย  

ทางพันธุกรรม ความหลากลายในชนิดพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์ ซึ่งพรรณพืชที่ศึกษาพบ

ไม่ต่ ากว่า 12,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา 3,000 กว่าชนิด เฟิร์น 633 ชนิด และกล้วยไม้มากว่า 1,000 ชนิด 

พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น

ล าดับ จาก 171.02 ล้านไร่  หรือร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ 97.88 ล้านไร่ 

หรือ ร้อยละ 30.5 ของพื้นที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2525 ลดลงเหลือ 81 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.3  ของพื้นที่

ประเทศ ในปี 2541 ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนลดลงจาก 2.3 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2504 เหลือเพียง 1.1 ล้านไร่ 

ในปีพ.ศ. 2534 สภาพพื้นที่ป่าไม้ลดลงรวดเร็ว  ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและ

บางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบสูญพันธุ์ไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล 

ทรงเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยทรงเริ่มด าเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชด าริให้

ด าเนินการส ารวจรวบรวมปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ  ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี  

พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อโดยได้มีการ

จัดตัง้โครงการและด าเนนิการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด าริเพิ่มมากขึ้น 

โดยระยะแรกพืน้ที่เป้าหมายของโครงการ คือ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

กองทัพเรือ เช่น หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี, เกาะในความรับผิดชอบกองทัพเรือที่โครงการฯ พื้นที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯกองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหาร

พัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขาวังเขมร อ าเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี, พื้นที่สร้างป่าตามแนว

พระราชด าริฯ และป่าพันธุกรรมพืช ทับลานครบุรี, พื้นที่หนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, 

พืน้ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สวนเปิดป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี, พื้นที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โคกภูตากา อ าเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น และ

พื้นที่เขื่อนใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 13 เขื่อนทั่วประเทศ  เนื้อที่รวม 30,850 ไร่ อันได้แก่ 

เขื่อนภูมพิล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง 

เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสริินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนน้ าพุง เขื่อนหว้ยกุ่ม และโรงไฟฟ้าล าตะคอง แต่ต่อมาได้มี

การด าเนินการท าให้พื้นที่และกิจกรรมด าเนินงานของโครงการกระจายออกไปในภูมิภาคต่างๆ  และมีการ

ด าเนินงานที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสนองพระราชด าริและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน  

http://www.rspg.thaigov.net/activities/navy.htm
http://www.rspg.thaigov.net/activities/navy.htm
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

จังหวัด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบัน 

การศึกษาต่างๆ ฯลฯ และก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจ พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน 

ทั้งในเรื่องวิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ 

และเป็นแกนกลางด าเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้โครงการ อัน

ได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรั กษา

พันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์พันธุกรรมพชื กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวาง

แผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื เป็นต้น สว่นด้านการพัฒนาพืน้ที่เฉพาะนั้น จะมีการด าเนินงาน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

และทรัพยากรในพื้นที่ต่างๆ แต่ละพื้นที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน และวางแผน

งานหลักเป็นการเฉพาะในแต่ละพื้นที่กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช เป้าหมายที่ส าคัญเพื่อที่จะปกปักพื้นที่

ป่าธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ 

ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัย  และสถานีทดลองป่า ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษา

พันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพืน้ที่ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จัดท าโครงการ

ปกปกัป่าของสถาบัน ท าการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติตา่งๆ ภายในสถาบัน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดิน

จ านวน 5,727 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จ านวน 

1,147 ไร่ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้การก ากับดูแลของกรมป่าไม้ จ านวน 4,580 ไร่ มีสภาพป่าเป็น

ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้รับ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว  ในอดีตต าบลแม่กาพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าไม้และพื้นที่

เกษตรกรรม เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปิดเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลง

พืน้ที่ป่าและพืน้ที่เกษตรกรรมไปเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งท าใหค้วามสัมพันธ์ของคนกับป่าไม้เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็

ตามพื้นที่ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยพะเยายังคงมีสภาพเป็นป่าอยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นป่าผลัดใบ ได้แก่ป่า

เต็งรังและป่าเบญจพรรณ แต่ในระยะยาวสภาพผืนป่าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของการ

เติบโตของชุมชนโดยรอบซึ่งมีผลท าให้ป่าที่เหลืออยู่มีความเสื่อมโทรมหรือลดจ านวนลง ดังนั้นเพื่อให้เกิด

ความยั่งยืนของป่าจึงสมควรมีการศึกษาถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและมีการวางแผนการจัดการการ

อนุรักษ์ป่าให้คงอยู่ตอ่ไป 

การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา มีการประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผน

ด าเนินงานในการอนุรักษ์พรรณพืชและศึกษาชีวภาพต่างๆ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเพื่อสร้างฐานองค์

ความรูท้างวิทยาการที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา  
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ทั้งนีน้ักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รว่มสนองพระราชด าริในการด าเนินงานกับโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เนื่องจากใน

ปีงบประมาณ 2550 คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา (ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ณ 

ขณะนั้น) ได้เข้าร่วมศึกษาระบบนิเวศของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ในหัวข้อวิจัย

ต่างๆ เชน่ คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน การหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารในดิน ความหลากหลาย

ของเห็ดและการใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ าส าหรับการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ความหลากหลายของแพลงก์ตอน

พืช ความหลากหลายของแมลง ความหลากหลายของปลา ความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิร์น และจัดท า

ฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ ผลการศึกษาดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ในนิทรรศการและการประชุมวิชาการ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงการจัดนิทรรศการถาวร ณ พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติวิทยาของกองทัพเรือ บริเวณ เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้จัดท าเป็นหนังสือ

รวบรวมผลงานวิจัยทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่

เสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2550  

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 

44 ก ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและ

เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชด าริ ใน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีและได้รับพระราชทานพระราชานุญาตตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาตในการเข้าร่วมสนอง

พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  และแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ พว. 0001(อพ.)4183/2554 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา โดย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื และสร้างเครือข่ายนักวิจัย ด้านอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชกับสถาบันการศึกษาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. เพื่อศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ 

ที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพื่อต่อยอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา และพืน้ที่ชุมชนใกล้เคียง (พืน้ที่ 50 ตารางกิโลเมตร) 

4. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของในเขตพืนที่ภาคเหนือตอนบน  ของ

ประเทศไทย และด าเนนิการเป็นธนาคารพืชพรรณของมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. เพื่อส ารวจขึน้ทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มอียู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อไปปลูกรักษาพันธุกรรม

ไว้ในพืน้ที่ที่ปลอดภัย 

6. เพื่อจัดท าศูนย์ข้อมูลพันธกุรรมพืช โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
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7. เพื่อปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

วิสัยทัศน์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ มหาวิทยาลัยพะเยา 

“มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ และพัฒนา

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทยและเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชรวมถึงด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเขตพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน” 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนนิงานสนองพระราชด าร ิดังน้ี 

1. การประชุมคณะกรรมการและคณะท างานโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้มกีารประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 

ครั้งที่ 2/2556 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 

ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 

ครั้งที่ 1/2558 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2558 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้มกีารประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ ดังนี ้ 

ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 

ครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 

ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2557 

ครั้งที่ 1/2558 วันอังคารที่ 3 มนีาคม 2558 

ครั้งที่ 2/2558 วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 

ครั้งที่ 3/2558 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 

 

2.  การด าเนินโครงการวิจัยและบรกิารวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท าแผนงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณ

แผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ครอบคลุมการศึกษาระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศทางน้ า และการจัดท า

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากร การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในด้านต่างๆ มีนักวิจัยที่

เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ซึ่งเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยจ านวนอย่างน้อย 
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30 คน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังได้ด าเนินการตามภารกิจของคณะและหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการ

เรียนการสอน การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธร รม ซึ่งใช้

งบประมาณตามปกติของมหาวิทยาลัย 

 ด้านการบริการวิชาการนั้น นักวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รว่มเป็นวิทยากรบรรยายและการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ในลักษณะต่างๆ ให้กับ

นักเรียน นิสติ และประชาชนทั่วไป โดยมีการด าเนินงานเชื่อมโยงกับโครงการ 1 คณะ 1 อ าเภอ ซึ่งนอกจาก

ผูเ้ข้าร่วมโครงการจะได้รับความรูด้้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว ยังสามารถน า

ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ซึ่งท าให้เกิดการขยายองค์ความรู้ด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตอ่ไป 

 

3.  การจัดนทิรรศการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานสนองพระราชด าริ ที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม

วิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2554 

ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา และการจัด

นิทรรศการทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ 

จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้มีการน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และชิ้นผลงาน ได้แก่ผลงานวิจัย

สนองพระราชด าริในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแตเ่ริ่มสนองพระราชด าริจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 1 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดนทิรรศการในงานประชุมวิชาการ 

และนิทรรศการทรัพยากรไทย :  ก้าวสูโ่ลกกว้างอย่างมั่นใจ (3-7 พฤศจกิายน 2554) 
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ภาพท่ี 2 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดนทิรรศการในงานประชุมวิชาการ 

และนิทรรศการทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก (20-27 ธันวาคม 2556) 
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ภาพที่ 3 อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา ปลูกต้นมเหสักข-์สักสยามินทร์ จ านวน 1,100 ต้น 

เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 
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ภาพท่ี 4 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (30 พฤษภาคม 2557) 
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ภาพท่ี 5 การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (20 เมษายน 2558) 
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คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 และ

ได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ท าการศึกษาวิจัยในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่

ใกล้เคียง โดยมีโครงการวิจัยที่ได้ด าเนินการไปแล้วและอยู่ในระหว่างด าเนินการรวมจ านวน 128 โครงการ 

เมื่อพิจารณาจากความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกิจกรรมในแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชแล้ว สามารถจ าแนกโครงการวจิัยเข้ากรอบการด าเนินงานตามกิจกรรมต่างๆ ได้ดังนี้  

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีการด าเนินงานวิจัยจ านวน 43 โครงการ ประกอบด้วยโครงการ 

ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชจ านวน 5 โครงการ กิจกรรมส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช จ านวน 25 

โครงการ และกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชจ านวน 13 โครงการ 

กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร มีการด าเนินงานวิจัยจ านวน 75 โครงการ ประกอบด้วยโครงการ

ในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช จ านวน 62 โครงการ และกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

จ านวน13 โครงการ  

กรอบการสร้างจิตส านึก มีการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน 10 โครงการ ประกอบ 

ด้วยโครงการในกิจกรรมสร้างจิตส านึก จ านวน 4 โครงการ และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

จ านวน 2 โครงการ 

โดยมีรายชื่อโครงการจ าแนกตามกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพชื  

1. การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศต่อการเปลี่ยนแปลงของประชากร จุลินทรีย์ดินกลุ่มตรึงไนโตรเจนใน

เขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2. การหมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศของป่าเต็งรัง 

3. การศกึษาเชิงนิเวศวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชในป่าเต็งรังกับคุณสมบัติของดิน 

4. ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กและบทบาทต่อการกระจายของเมล็ดพันธุ์ไม้   

ในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรหนอนผีเสื้อกับพืชอาหารในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุพืช 

1. การศึกษาเชิงนิเวศวิทยาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสังคมพืชในป่าเต็งรังกับคุณสมบัติของดิน

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2. ความหลากหลายของเฟิรน์ในวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

3. ความหลากหลายของเห็ดในพืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา 

4. ความหลากหลายของแมลงในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

5. การส ารวจและรวบรวมพันธุ์พืชสมุนไพรบริเวณพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 
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6. การส ารวจชนิดของแพลงก์ตอนพืช ในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

7. การศกึษาความหลากหลาย การกระจายและนเิวศวิทยาของกล้วยไม้ 

8. การส ารวจพรรณไม้วงศ์ขงิในเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

9. ความหลากหลายของพืชมีเนื้อไม้ในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

10. การส ารวจชนิดของพรรณไม้น้ า 

11. การส ารวจและรวบรวมพันธุ์ผักป่าและผักพืน้บ้าน 

12. การส ารวจและรวบรวมพันธุ์พชืพิษและพชืที่มคีุณสมบัติในการควบคุม ศัตรูพชื 

13. ความหลากหลายของแมลงปีกแข็ง 

14. การศึกษาชีววิทยาของเห็ดและการเก็บรวบรวมเชื้อเห็ดในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา 

15. ความหลากหลายของพรรณไม้พื้นล่างในพื้นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา 

16. การศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างของสังคมพืชป่าเต็งรังในมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

17. การส ารวจและรวบรวมพันธุ์พชืให้สีย้อมบริเวณพืน้ที่มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 

18. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมพิล จังหวัดตาก 

19. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

20. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ าในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา 

21. ความหลากหลายของชนิดปลาในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

22. ความหลากชนิดของไผ่ที่ส ารวจพบในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่โดยรอบ

กับการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 

23. ความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมสิ่งมีชีวิตในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ต าบลผาช้าง

น้อย จังหวัดพะเยาความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมสิ่งมีชีวิตในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

24. การศกึษาหลากหลายของระบบนิเวศของผักหวานป่า จังหวัดพะเยา 

25. การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

1. โครงการพัฒนาพืน้ที่ศึกษาและรวบรวมพืชสมุนไพร พืชอาหาร พชืพืน้เมอืง พืชที่หายากและใกล้สูญ

พันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนบน 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ดนิสกุล Habenaria และ Pecteilis ที่ส ารวจพบในพืน้ที่

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 
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3. การศกึษาความเป็นไปได้ในการปลูกโอลีฟในมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 

4. การเพิ่มจ านวนต้นของพืชสกุลกระเจยีว Curcuma ecomata Craib. ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

5. โครงการขยายพนัธุ์ไม้ป่าสู่ชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

6. การใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชที่ใหส้ีในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย 

พะเยา 

7. รูปแบบการสบืพันธุ์และการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลว่านจูงนาง 

8. โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจ าพวกพืชสมุนไพร 

9. การประยุกต์ใช้แผ่นเส้นใยธรรมชาติและวัสดุปลูกแบบ  Eco-design เพื่อเพาะเลี้ยงพืชประเภท

กล้วยไม้-เฟิร์น แบบกระถาง แบบแขวน และแบบยึดเกาะต้นไมใ้นสภาพป่า และสร้างความกลมกลืน

กับธรรมชาต ิ

10. การศกึษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะกอกโอลีฟในมหาวิทยาลัยพะเยา 

11. รูปแบบการสบืพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลสิรนิธรเนีย 

12. ชีววิทยาการผสมเกสรของกล้วยไม้เอื้องศรอีาคเนย์ 

13. ศกึษาสูตรอาหารต่อการชักน ายอดและรากของกะตังใบ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

1. การประเมินอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชไม้ป่าบางชนิดในท้องที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา 

2. ผลของการใชฝ้ายชะลอน้ าต่อปริมาณน้ าท่า ตะกอน และการสูญเสียธาตุอาหาร 

3. การแยกเชือ้และจัดจ าแนกชนดิไมคอร์ไรซาร์กล้วยไม้ (orchid mycorrhizae) ในกล้วยไม้ เพื่อใช้ประโยชน์

ในการขยายพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์ 

4. การเก็บรักษาและการขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์พชืไม้ป่าบางชนิดที่ใชเ้ป็นอาหาร 

5. ชีววิทยาบางประการของปลา ในแหล่งน้ าบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 

6. ศึกษาต้นแบบแนวป้องกันไฟเปียกแบบผสมผสานเพื่อป้องกันไฟป่า โดยประยุกต์ใช้เครื่องปั้นดินเผา

ในการให้น้ าใต้ผวิดิน 

7. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของพชืผักและสมุนไพร 

8. การศกึษาความหลากหลาย และโครงสรา้งของสังคมพืชป่าเต็งรัง 

9. ความหลากหลายของพืชวงศถ์ั่วในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

10. การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างพชืและเห็ดเพื่อการใชป้ระโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ 

11. การประเมินความเสี่ยงของระบบนิเวศแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยนเรศวร

พะเยา โดยใช้ Bayesian Network 

12. การเก็บรักษาพันธุกรรมกล้วยไม้ป่าด้วยวิธี Slow growth technique ภายใต้สภาพหลอดทดลอง 

13. การศกึษาอัตราการงอกและการท าลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์พืชไม้ป่าที่ใช้เป็นอาหารและสมุนไพร 
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14. การรุกรานจากไฟป่าต่อความมั่นคงของทรัพยากรดิน 

15. การใช้ประโยชน์สารทุติยภูมิในพืชและเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงของพืช “การคัดเลือกสารกลุ่มลิกแนนจาก

พรรณไม้” 

16. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของผักหวานป่า มะระขีน้ก เพกา กะทกรก และทองพันช่ัง 

17. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา 

18. ความสัมพันธุ์ระหว่างเห็ดเอคโตไมคอไรซ่าและพชือาศัยเพื่อการใช้ประโยชนใ์นการฟื้นฟูป่าไม้ 

19. การใช้ประโยชน์สารทุติยภูมิจากพืช : การคัดกรองสารยับยั้งการเจริญเติบ จุลินทรีย์ ของสาร  

ลิกแนนที่สกัดจากพืชในเขตบริเวณพืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 

20. การอนุรักษ์พันธุ์พืชโดยใช้ลูกดินเผาเพื่อการให้น้ าแบบอัตโนมัติ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พื้นที่

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

21. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชและเห็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าไม้  ในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 

22. โครงการขยายพันธุ์ไม้ป่าสู่ชุมชนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื เขื่อนภูมิพล 

23. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของพชืที่พบในพืน้ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

24. การศกึษาธาตุอาหารพืชและชนิดของพืชบ ารุงดินที่พบในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพล     

25. การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรหนอนผีเสื้อกับพืชอาหารในพื้นที่ปกปัก  พันธุกรรมพืชเขื่อน 

ภูมพิล จังหวัดตาก    

26. การจัดการความเสี่ยงของระบบนิเวศทางน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

Bayesian Network 

27. ศักยภาพทางด้านอาหารและพลังงานของสาหร่ายที่พบในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย   

28. การศกึษาความสัมพันธ์ของการสร้างมวลชีวภาพของหญ้าแฝกหอม (Vetiveria zizanioides L.) กับชุด

ดินที่พบในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชืของมหาวิทยาลัยพะเยา 

29. การส ารวจและวิเคราะหอ์งค์ประกอบพืน้ฐานของส่วนที่กินได้ ในผักพื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารได้ตามภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

30. การพัฒนาผงย้อมสีในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

31. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชผักและสมุนไพรพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยาอ าเภอเมอืง จังหวัดพะเยา 

32. ศูนย์เรียนรูแ้ละการใชป้ระโยชน์จากจุลินทรีย์ (ยีสต์และรา) 

33. โครงการศูนย์การเรียนรู้และการใชป้ระโยชน์จากแบคทีเรยี แอคติโนมัยสีท และสาหร่าย  

34. ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อ

การใชป้ระโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้ 

35. การศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมของพืช เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการบ าบัดน้ าเสีย 
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36. คุณค่าโภชนาการ รงควัตถุและฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของดปีลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา  

37. การศกึษาปริมาณโลหะหนักในปลาจ านวน 3 ชนิดที่อาศัยในแหล่งน้ าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

38. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา 

39. การพัฒนาศักยภาพจุลินทรีย์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ประโยชน์ดา้นเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

40. ประสิทธิภาพของไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตสารพอลิแซคคาไรด์ในการเป็น สารปรับปรุงดินต่อการ

เจริญเติบโตของขา้ว 

41. การผลิตสารสีจากเชือ้ราเพื่อประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ 

42. การใชป้ระโยชน์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อราก่อโรคในยางพารา 

43. การผลิตไวน์ลิ้นจี่จาก Saccharomyces cerevisiae UP ที่แยกได้จากดินในโครงการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้และการใชป้ระโยชน์จากจุลินทรีย์ 

44. ต้นแบบเส้นใยฝ้ายและผ้าฝ้ายต้านจุลินทรีย์ที่ย้อมสีจากรงควัตถุของ แอคติโนมัยสีท ส าหรับ

ประยุกต์ใชเ้พื่อสุขลักษณะทางผิวหนัง 

45. การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑอ์าหารเสริมสุขภาพจากมะเกีย๋งส าหรับต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 

46. ผลของการบริโภคสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการต้านความจ าบกพร่องในหนูขาวที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะ

หลอดเลือดสมอง 

47. ศักยภาพของไวน์มะเกี๋ยงในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทและความจ าในหนูที่เหนี่ยวน าให้

เกิดภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 

48. ประสิทธิภาพของชามะเกี๋ยงในการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังการได้รับบาดเจ็บในภาวะ

เบาหวาน 

49. การตรวจสอบฤทธิ์ของกากชามะเกี๋ยงในการต้านความบกพร่องในการเรียนรู้และความจ าเนื่องจาก

ภาวะเครียดเรือ้รัง 

50. ประสิทธิภาพของสาหรา่ยเตา Spirogyra neglecta ต่อสุขภาพเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร 

51. ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อการดูดซึมคอเลสเตอรอลในเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู 

52. ฤทธิ์ต้านภาวะการอักเสบของสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta) ในหนูขาวที่มี  ภาวะไต

อักเสบเฉียบพลัน   

53. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และการ

คลายตัวของหลอดเลือดในหนูแรท 

54. การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta 

ในแบบจ าลองโรคสมองเสื่อม 

55. การอนุรักษ์พันธุกรรมและการพัฒนาการใชป้ระโยชน์จากผักหวานป่าโดยฤทธิ์ทางชีวภาพ ส าหรับใช้

เป็นผลิตภัณฑเ์พื่อสุขภาพ 

56. การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ผักหวานป่า (Melientha suavis Pirre.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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57. การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากผักหวานป่า 

58. การพัฒนาต ารับเครื่องส าอางส าหรับผวิหนังจากสารสกัดผักหวานป่าเพื่อสุขภาพ 

59. อุทยานการเรยีนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

60. ศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและในดิน ของพื้นที่อุทยานการเรียนรู้การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

61. การศึกษาการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสมดุลพลังงานระหว่างบรรยากาศกับระบบ

นิเวศป่าเต็งรัง โดยวิธีความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน 

62. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อศึกษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมของปลาในอ่างเก็บน้ าแมต่๋ า จังหวัดพะเยา 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพชื 

1. การศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของกล้วยไม้ป่าในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2. การส ารวจพชืกลุ่มปทุมมาและการศกึษาความหลากหลายทางพันธุกรรมโดยอาร์เอพีดี 

3. ฐานขอ้มูลกล้วยไม้ป่าในมหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา 

4. การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา 

5. การท าหอ้งสมุดซีดีเอ็นเอของพชืกลุ่มปทุมมาและกระเจยีว 

6. การวิเคราะหล์ายพิมพด์ีเอ็นเอของพืชกลุ่มปทุมมาและกระเจยีวโดยเทคนิคอาร์เอพีดี 

7. การศกึษาความหลากหลายของกล้วยไม้ที่พบในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ดว้ยลายพิมพด์ีเอ็นเอ

โดยใช้เทคนิค AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) 

8. การท าหอ้งสมุดซีดเีอ็นเอของกระเจียว (สกุลย่อยยูเคอคูมา) ในพืน้ที่มหาวิทยาลยันเรศวรพะเยา 

9. การท าดีเอ็นเอบาร์โค้ดในปลาท้องถิ่น 5 ชนิด ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

10.. การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัยพะเยา ระยะที่ 1: ตน้แบบระบบ

สารสนเทศ เพื่อการจัดการข้อมูลงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวทิยาลัยพะเยา 

11. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

12. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายชีวภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

13.. การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ดว้ยดาวเทียมในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1. การศกึษาความเหมาะสมในการจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติใน มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

2. โครงการค่ายผู้น าเยาชนพิทักษ์ล าน้ าอิงและอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

3. การเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อท่องเที่ยวการเรียนรู้และท่องเที่ยว

ในพืน้ที่ธรรมชาติ 

4. สวนพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย คณะศิลปศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพเิศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1. การเขา้ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อ.สัตหบี  จังหวัดชลบุรี 

2. การเข้าร่วมเป็นคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. (เขื่อนภูมิพล จ.ตาก และเขื่อนสิริกิติ์  จังหวัด

อุตรดิตถ)์ 

3. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียงมหาวิ ทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 

4. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 

5. การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศบกและน้ าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพืช ต าบล

ผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 
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รายงานการด าเนินงาน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา  

และพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อเนื่องมา

จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ท าการวิจัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

พะเยาและร่วมด าเนินการวิจัยกับชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ในการวิจัยพื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก รวมถึงได้มกีารด าเนินงานในกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6  คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยาท าการวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนสิริกิติ์ 

จังหวัดอุตรดิตถ์และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
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ตารางแสดงงบประมาณการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย

พะเยาร่วมสนองพระราชด าริฯ ปี 2558 

กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมปกปัก

พันธุกรรมพืช 

ไม่ม ี     

กิจกรรมส ารวจเก็บ

รวบรวมพันธุกรรมพืช 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมสิ่งมีชีวิตในพื้นที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปก

ปักพันธุกรรมพชืต าบลผาช้างนอ้ย จังหวัดพะเยา 

250,000  บาท 

2. การศกึษาหลากหลายของระบบนิเวศของผักหวานป่า จังหวัด

พะเยา 

277,000 บาท 

3. การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 199,800 บาท 

กิจกรรมปลูกรักษา

พันธุกรรมพืช 

ไม่ม ี   

กิจกรรมอนุรักษ์และ

ใช้ประโยชน์พันธุกรรม

พืช 

1. ประสิทธิภาพของไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตสารพอลิแซคคาไรด์

ในการเป็นสารปรับปรุงดนิต่อการเจรญิเติบโตของขา้ว 

260,000 บาท 

2. การผลิตสารสีจากเชือ้ราเพื่อประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ 260,000 บาท 

3. การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อราก่อ

โรคในยางพารา 

260,000 บาท 

4. การผลิตไวน์ลิ้นจี่จาก Saccharomyces cerevisiae UP ที่ แยก

ได้จากดินในโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้และการใช้

ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 

260,000 บาท 

5. ต้นแบบเส้นใยฝ้ายและผ้าฝ้ายต้านจุลินทรีย์ที่ย้อมสีจากรงค

วัตถุของ แอคติโนมัยสีท ส าหรับประยุกต์ใช้เพื่อสุขลักษณะ

ทางผิวหนัง 

225,000 บาท 

6. ผลของการบริโภคสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการต้านความจ า

บกพร่องในหนูขาวที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมอง 

250,000 บาท 

7. ศักยภาพของไวน์มะเกี๋ยงในการชะลอความเสื่อมของเซลล์

ประสาทและความจ าในหนูที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะสมอง

เสื่อมอัลไซเมอร์ 

250,000 บาท 

8. ประสิทธิภาพของชามะเกี๋ยงในการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาท

หลังการได้รับบาดเจ็บในภาวะเบาหวาน 

250,000 บาท 
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กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

 9. การตรวจสอบฤทธิ์ของกากชามะเกี๋ยงในการต้านความ

บกพร่องในการเรียนรู้และความจ าเนื่องจากภาวะเครียด

เรือ้รัง 

250,000 บาท 

10.ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อการดูดซึมคอเลสเตอรอลใน

เซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู 

270,000 บาท 

11.ฤทธิ์ต้านภาวะการอักเสบของสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra 

neglecta) ในหนูขาวที่ม ีภาวะไตอักเสบเฉียบพลัน 

270,000 บาท 

12.ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดัน

โลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และการคลายตัวของหลอด

เลือดในหนูแรท 

270,000 บาท 

13.การศกึษาฤทธิ์และกลไกในการปกป้องเซลล์ประสาทของสาร

สกัดสาหร่ายเตา Spirogyra neglecta ในแบบจ าลองโรคสมอง

เสื่อม 

270,000 บาท 

14.การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ผักหวานป่า (Melientha suavis 

Pirre.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

200,000 บาท 

15.การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร

สกัดหยาบจากผักหวานป่า 

280,000 บาท 

16.การพัฒนาต ารับเครื่องส าอางส าหรับผิวหนังจากสารสกัด

ผักหวานป่าเพื่อสุขภาพ 

280,000 บาท 

17.ศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและ

ในดิน ของพื้นที่อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

223,500 บาท 

18.การศกึษาการแลกเปลี่ยนก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ และสมดุล

พลังงานระหว่างบรรยากาศกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง โดยวิธี

ความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน 

265,000 บาท 

19.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปก

ปักพันธุกรรมพชืมหาวิทยาลัยพะเยา : การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด

เพื่อศกึษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาในอ่างเก็บ

น้ าแมต่๋ า จังหวัดพะเยา 

160,000 บาท 
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กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมศูนย์ขอ้มูล

พันธุกรรมพืช 

1. การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ ข้อมูลโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 

1: ต้นแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้อมูลงานวิจัย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

80,000 บาท 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

272,000 บาท 

3. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลาย

ชีวภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

298,000 บาท 

4. การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้

ด้วยดาวเทียมในมหาวิทยาลัยพะเยา 

250,000 บาท 

กิจกรรมวาง

แผนพัฒนาพันธุ์พืช 

ไม่ม ี   

กิจกรรมสร้าง

จติส านึกในการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

ไม่ม ี   

กิจกรรมพิเศษ

สนับสนุนการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

1. การพัฒนาเส้นทางศกึษาธรรมชาติระบบนิเวศบกและน้ าในพื้นที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

250,000 บาท 

รวมงบประมาณท้ังหมด  (หกล้านหกแสนสามหมื่นสามร้อยบาท) 6,630,300 บาท 
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ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

-ไม่มี- 
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กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

1. ความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมสิ่งมีชีวิตในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ต าบล 

ผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

2. การศกึษาหลากหลายของระบบนิเวศของผักหวานป่า จังหวัดพะเยา 

3. การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ชื่อโครงการวจิัย ความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมสิ่งมีชีวิตในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 
 

ชื่อแผนงานวิจัย  การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศบกและน้ าในพื้นที่ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  พื้ นที่ ปกปักพันธุกรรมพืช  ต าบลผาช้ างน้อย  

จังหวัดพะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



34 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3077 

   E-mail : sitthisakus@hotmail.com 
  

 ชื่อผู้วจิัย นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์ 

   สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1734 

   E-mail : kook82@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 250,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย  

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของพืช สัตว์ ปลา และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และพื้นที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ต าบลผาช้างน้อย และพื้นที่ใกล้เคียงภายในรัศมีประมาณ 25 กิโลเมตร ในเขตอ าเภอปง 

จังหวัดพะเยา 

3. จัดท าฐานข้อมูลหลากหลายของพืช สัตว์ ปลา และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก พื้นที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช ต าบลผาช้างน้อย และพื้นที่ใกล้เคียงภายในรัศมีประมาณ 25 กิโลเมตร ในเขตอ า เภอปง 

จังหวัดพะเยา 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมสิ่งมี ชีวิต ในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

ต าบลผาช้างนอ้ย จังหวัดพะเยา ได้ก าหนดการวิจัยไว้เป็นขั้นตอนดังตอ่ไปนี ้

 1. การส ารวจด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพืช โดยการส ารวจ และคัดเลือกพื้นที่สังคมพืช

ที่เป็นตัวแทนของป่า ชุมชนในหมูบ้าน ซึ่งจะต้องไมใช่พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ เน้นพืชที่ป่าที่ชุมชนมีความ

ใกล้ชิดและมีการใช้ประโยชน์จากผักหวานป่า จากป่านั้นๆและเป็นพื้นที่ที่ปราศจากการครอบครอง โดย

บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จากนั้นท าการวางแปลงขนาด  50x20 ตารางเมตร ตามวิธีของ Recofle (2005)  
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ท าการตีแปลงย่อยภายในอีกจ านวน 10 แปลง มีขนาด 10x10 ตารางเมตร 4x4 ตารางเมตร และ 1x1 

ตารางเมตร ตามล าดับ 

 2. ส ารวจสัตว์ป่า โดยวิธีการเดินส ารวจตามแนวเส้นทางที่มีอยู่ในพื้นที่ได้แก่ เส้นทาง ตรวจการณ์ 

ด่านสัตว์ป่า สันเขา การเลือกเส้นทางพิจารณาเลือกบริเวณที่มีการพบเห็นสัตว์ป่าที่ต้องการศึกษา ส ารวจ

สัตว์ป่าจากการพบเห็นโดยตรงหรอืจากการจ าแนกลักษณะร่องรอย เชน่ รอยเท้า มูล เสียงร้อง บันทึกชนิด

สัตว์ป่า ร่องรอยและต าแหน่งที่พบ ส ารวจซ้ าเส้นทางละ 2 ครั้ง 

3. การศึกษาความหลากหลายชนิดปลา และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก โดยการศึกษาศึกษาถึง

สภาพนิเวศ สภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ โดยเฉพาะแหล่งน้ าและลาธารสายต่างๆ บริเวณโรงเรียน

ต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตีดู้เมน ต าบลผาช้างน้อย และพื้นที่ใกล้เคียงภายในรัศมีประมาณ 25 กิโลเมตร 

ในเขตอ าเภอปง จังหวัดพะเยา จากแผนที่ และจากการส ารวจจริง 

วิเคราะหโ์ครงสรา้งสังคมพชืโดยท าการจัดกลุ่มสังคมพืชด้วยการ Cluster analysis แบบวิธี Ward’s 

method Canonical (Kent and Coker,1994) โดยใชค่าความส าคัญของชนิดไม้ ของพันธุไม้มาวิเคราะห์

ซึ่งไดมาจากการค าณวนคาความหนาแน่น ความเด่นด้านพื้นที่หน้าตัด และความถี่ พร้อมกับหาค่าความ

หนาแนน่สัมพัทธ์ ความเด่นสัมพัทธ์และความถี่สัมพัทธ์ 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ศึกษาความชุกชุม (abundance) เป็นการวิเคราะห์

ถึงความมากน้อยของสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก โดยการนับจ านวนครั้งที่พบเห็นสัตว์หารด้วยจ านวนครั้งที่

ส ารวจ และค านวณค่าดัชนคีวามหลากหลาย (diversity indices) ซึ่งเป็นสมการส าหรับวัดความหลากหลาย 

ซึ่งนักนิเวศวิทยาได้รวมค่าดัชนีความมากมาย และค่าดัชนีความสม่ าเสมอให้อยู่ในรูปของค่าเพียงค่าเดียว 

ซึ่งเรียกว่า ดัชนีความหลากหลาย (diversity indices) เพื่อเปรียบเทียบความหลากหลายในแต่ละแปลง โดย

ใช้สูตรของ Shannon–Wiener index (Pielou, 1975) 
 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

ความหลากหลายทางชีวภาพของสังคมสิ่งมี ชีวิตในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

ต าบลผาช้างนอ้ย จังหวัดพะเยา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาจุดที่ท าการส ารวจ จ านวน 2 พื้นที่ โดยแบ่งเป็นพื้นที่บก (ภูเขา) และน้ า (ล าธาร) 

ในบริเวณ พื้นที่วิจัยได้ ท าการส ารวจเบื้องต้นพบว่า มีพันธุ์ไม้ที่ค้นพบมี 62 ชนิด และสัตว์น้ า (รวมครึ่งบก

ครึ่งน้ า) จ านวน 31 ชนิด 
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ภาพท่ี 1 ส ารวจและเก็บข้อมูลพรรณพืช 
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ภาพท่ี 2 การส ารวจสัตว์น้ า 
 

 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

  อยู่ในระหว่างขั้นตอนการสรุปผลการศกึษาและลงพื้นที่รอบสุดท้าย 
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ชื่อโครงการวจิัย การศึกษาหลากหลายของระบบนเิวศของผักหวานป่า จังหวัดพะเยา 
 

ชื่อแผนงานวิจัย  การอนุรักษ์พันธุกรรมและการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผักหวานป่า 

โดยฤทธิ์ทางชีวภาพ ส าหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3077 

   E-mail : sitthisakus@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 277,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย  

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศกึษาความหลากหลายของของระบบนิเวศผักหวานป่า 

3. พัฒนาการใชข้้อมูลจากความหลากหลายของระบบนิเวศเพื่อใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสาร ออก

ฤทธิ์และการพัฒนาผลติภัณฑ์เพื่อความงามและสุขภาพจากผักหวานป่า 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

1. การคัดเลือกพื้นที่ส ารวจและเก็บข้อมูลจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น

จังหวัดพะเยาที่ได้ท าการส ารวจขอ้มูลพืน้ฐานความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์พืช 

2. ส ารวจปัจจัยทางดา้นกายภาพบริเวณที่พบผักหวานป่า 

3. ส ารวจด้านความหลากหลายทางชีวภาพของพชื 

4. วิเคราะหข์้อมูลเชิงเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ 
 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

ส ารวจผักหวานป่าที่พบในเขตพื้นที่ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพเยา จากพื้นที่ที่ศึกษา 4 สถานี บริเวณสวน

หินพระต าหนักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และบริเวณหลังสถานีประปามหาวิทยาลัย

พะเยา จากการศึกษาพบว่าปัจจัยทางกายภาพที่มีอิทธิพลในแต่ละสถานี ได้แก่ อุณหภูมิ (Temperature) มีค่า

อยู่ระหว่าง 24.62-30.13 (°C) ความชื้น (Humidity) มีค่าอยู่ระหว่าง 66.95-87.17(%)ความเข้มแสง (Light 

Indensity) ค่าอยู่ระหว่าง 1106.4-3756.6 (lux) ลักษณะของเนื้อดิน (Soil Texture) ทางกายภาพมีลักษณะเป็น

ดินร่วนปนทราย (Sandy loam) และเปรียบเทียบกับปฏิกิริยาของดิน (Soil Reaction) พบว่ามีกรดปานกลาง

(moderately acid) ด่างจัด (strongly alkaline) เป็นกลาง (neutral) จากการส ารวจพรรณไม้ พบว่ามีพรรณไม้

ทั้งหมด 20 วงศ์ 33 ชนิด โดยจ าแนกเป็น พรรณไม้ใหญ่ 19 วงศ์ 32 ชนิด และพรรณไม้หนุ่ม 8 วงศ์ 14 ชนิด 
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พรรณไม้เด่นที่มีอิทธิพลต่อระบบนิเวศของป่าที่มีผักหวานป่า ได้แก่ ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius 

Teijsm.ex Miq) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) รัง (Shorea siamensis Miq.) ตามล าดับ จากการศึกษาค่าดัชนีความ

หลากหลายของชนิดพรรณ (Shannon-Wiener Diversity Index) มีค่าเท่ากับ 2.3486, 2.2602, 2.5475, 2.2053 

ในแต่ละสถานีตามล าดับ ดัชนีความสม่ าเสมอของชนิดพรรณ (Evenness Index) มีค่าเท่ากับ 0.7467, 0.7467, 

0.8904, 0.7258 ในแต่ละสถานีตามล าดับ 
 

 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

  ผลการส ารวจพรรณไม้ บริเวณสวนหินพระต าหนักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ไปจนถึงบริเวณหลังสถานีประปามหาวิทยาลัยพะเยา พบว่ามีพรรณไม้ทั้งหมด 20 วงศ ์33 ชนิด โดย จ าแนกเป็น 

พรรณไม้ใหญ่ 19 วงศ์ 32 ชนิด และพรรณไม้หนุ่ม 8 วงศ์ 14 ชนิด พรรณไม้ที่มีอิทธิพลต่อผักหวานป่าในสังคม

พืช ได้แก่ ยางเหยีง (Dipterocarpus obtusifolius Teijsm.ex Miq) มะกอกเกลือ้น (Canarium subulatum Guill.) มะแฟน 

(Protium serratum (Wall.) Engl) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) ต้างเขา (Heteropanax fragrans (Roxb. ex DC.) Seem.) 

ขนุนป่า (Artocarpus lakoocha Roxb) ก่อแพะ (Quercus kerrii Craib) รัง (Shorea siamensis Miq.) กางขีม้อด (Ochna 

integerrima (Lour.) Merr.) ปออีเก้ง (Pterocymbium javanicum R.Br.) และจากการศกึษาค่าดัชนีความหลากหลาย

ของชนิดพรรณ (Shannon-Weaver Index) ในแต่ละสถานี มีค่าเท่ากับ 2.3486, 2.2602, 2.5475, 2.2053 

ตามล าดับ ดัชนีความสม่ าเสมอของชนิดพรรณ (Evenness Index) ในแต่ละสถานี มีค่าเท่ากับ 0.7467, 0.7467, 

0.8904, 0.7258 สอดคล้องกับ (สุนทร ค ายอง, 2538) จากการศกึษาพบว่าการวิเคราะหโ์ครงสร้างของสังคมพืช

ป่าเต็งรังที่มผีักหวานป่าขึน้อยู่ ผลการศกึษาพบว่าผักหวานป่าขึน้ในสังคมพืชที่มีไม้รังเป็นไม้เด่น คือมีค่าความถี่ 

100% ความอุดมสมบรูณ์ 62.18 ความหนาแน่น 48.93% ความเด่น 51.83% และดรรชนีความส าคัญ 106.13 

ส่วนไม้อื่น ๆ เช่น เต็ง เหียง พลวง นั้นมีค่าต่ ามาก ต้นผักหวานป่ามีความถี่ 100% ความอุดมสมบูรณ์ 3.64 

ความหนาแน่น 3.18% ความเด่น 2.67% และดรรชนีความส าคัญเท่ากับ 11.22 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าต้นผักหวาน

ป่าเป็นพืชที่มจี านวนประชากรต่อพืน้ที่ต่ า เป็นพันธุ์พืชที่หายากและมีโอกาสจะสูญพันธุ์ได้ง่าย 
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ชื่อโครงการวจิัย การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กนกอร ศรมี่วง และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.กนกอร ศรมี่วง 

   สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3156 

   E-mail : s.kanokorn@gmail.com 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.ภาวิน ีจันทร์วิจิตร 

   สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3146 

   E-mail : p_nuring@yahoo.com 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.ตฤณ เสรเมธากุล 

   สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3255 

   E-mail : trinsmk@gmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 199,800   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ภายในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. เพื่อประเมินศักยภาพพื้นที่ป่าภายในมหาวิทยาลัยพะเยาส าหรับการอนุรักษ์และสร้างเป็น

เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิ
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

งานศึกษาและรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตรวจสอบเอกสารและรวบรวมข้อมูลกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้มีการศึกษาไปแล้ว

ประกอบไปด้วยกล้วยไม้ดนิและกล้วยไม้อิงอาศัยเช่น นิรมล และคณะ (2551) และวิทยา และคณะ (2553) 

จากนั้นท าการส ารวจและก าหนดพื้นที่ในการรวบรวมกล้วยไม้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อดูสถานภาพ
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กล้วยไม้ต่างๆ ในปัจจุบันว่าอยู่ในระดับใด สูญหาย หรือเพิ่มเติมไปจากงานวิจัยเดิมหรือไม่ น ากล้วยไม้ที่

เก็บรวบรวมได้มาท าการขยายพันธุ์ในสถานเพาะช าที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญของ

กล้วยไม้จากนั้นน ากล้วยไม้ที่ขยายพันธุ์ได้มาปลูกเลี้ยงในพื้นที่ ที่จะก าหนดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 

วิเคราะหอ์ัตราการรอดของกล้วยไม้แต่ละชนิดดว้ยวิธีสถิติแบบพรรณนา (descriptive statistics) 

การศึกษาคุณสมบัติของดินในบรเิวณท่ีกล้วยไม้ดินแต่ละชนิดอาศัยอยู่ 

 เก็บตัวอย่างดินโดยใช้วิธีสุ่มเก็บตัวอย่าง Simple random sampling ซึ่งเหมาะกับพื้นที่ที่มีขนาดไม่

ใหญ่จนเกินไปความสะอาดผิวดินบริเวณจุดที่ก าหนด หากใช้หลอดเจาะดิน สว่านเจาะดิน หรือสว่านรูป

กระบอก ต้องตั้งเครื่องมือใช้ตั้งฉากกับผิวดินแล้วกดลงไปในระดับความลึก 6 นิ้ว ส าหรับดินบน และ 12 

นิ้ว ส าหรับดินล่างแล้วดึงขึ้นตรงๆ หากใช้เสียมหรือพลั่วให้ขุดดินเป็นรูปตัว (V) ให้มีความลึกแนวดิ่ง 6 นิ้ว 

ส่วนที่เป็นตัววีนี้ทิ้งไป จากนั้นใช้เสียมแซะขอบด้านหนึ่งของตัว V ให้มีความหนา ประมาณ 1 นิ้ว โดยกด

เสียมให้ลึกจนถึงก้นหลุม งัดดินขึ้นแล้วแบ่งดินด้านข้างทั้งสองของพลั่วออกทิ้งไป น าดินส่วนที่เหลือใส่ถัง

พลาสตกิ คลุกเคล้าดินในถังใหเ้ข้ากันอย่างด ีจากนั้นเทดินลงกองบนแผ่นพลาสติกคลุกเคล้าให้เข้ากันดีอีก

ครั้งหนึ่งจะได้ตัวอย่างดนิรวม (composite sample) เพื่อใช้เป็นตัวแทนของดิน น าตัวอย่างดินที่ได้มาวิเคราะห์

หาคุณสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ (1) ความหนาแน่นรวม โดยวิธี core method (2) ปริมาณกรวด (อนุภาค

ขนาด > 2 mm) โดยวิธีช่ังน้ าหนัก (3) การกระจายของขนาดอนุภาคดิน (particle-size distribution) และเนื้อ

ดิน (soil texture) ใช้วธิี hydrometer method คุณสมบัติทางเคมี ได้แก่ (1) ปฏิกิริยาดิน (soil reaction, pH) ใช้ 

pH meter ในอัตราส่วนดินต่อน้ า 1:1 (Mclean, 1982) (2) ความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (CEC) (Rhoades, 

1982) (3) อินทรียวัตถุและคาร์บอนใช้วิธี wet oxidation ของ Walkley and Black (Nelson and Sommers, 

1982) (4) ไนโตรเจนรวม (total-N) ใช้วิธี micro kjedahl method (Bremner and Mulvaney, 1982) (5) 

ความเข้มข้นของฟอสฟอรัสที่สกัดได้ ใช้วิธี Bray II และ colorimetric method (Olsen and Sommers, 1982) 

(6) ความเข้มข้นของโพแทสเซียมที่สกัดได้ใช้วิธีการสกัดด้วยสารละลาย ammonium acetate 1N, pH 7.0 

และอ่านค่าด้วยเครื่อง flame photometer (Knudsen et al., 1982) (7) ความเข้มข้นของแคลเซียมและ

แมกนีเซียมที่สกัดได้ใช้วิธีการสกัดด้วยสารละลาย ammonium acitate 1N, pH 7.0 และอ่านค่าด้วยเครื่อง 

atomic absorption (Lanyon and Heald, 1982) 

สถานที่ด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูล 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แมก่า อ.เมือง จ.พะเยา 
 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

จากการศกึษาที่ผ่านมา มกีารส ารวจพื้นที่ไปแล้วทั้งหมด 4 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางสันเขาด้านหลัง

รอบพระต าหนัก เส้นทางป่าหลังแปลงเกษตรของสาขาสัตวศาสตร์และเกษตรศาสตร์ ของคณะเกษตร 

เส้นทางป่าข้างถนนทางไปห้วยทับช้าง (อ่างเก็บน้ าแห่งที่ 3) และเส้นทางสุดท้ายคือ ป่าหลังมหาวิทยาลัย

บริเวณด้านหลังแปลงปลูกสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์ พบกล้วยไม้ทั้งหมด 28 ชนิด แบ่งออกเป็น 

กล้วยไม้องิอาศัย 17 ชนิด กล้วยไม้ดนิ 11 ชนิด ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รายชื่อกล้วยไม้ที่ส ารวจพบในพืน้ที่ป่าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

เส้นทาง 
ต้นไม้ที่

เกาะ 
ชนิดกล้วยไม้ที่พบ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ 

รอบพระต าหนัก ต้นเต็ง เอือ้งเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    ก้างปลา Cleisostoma fuerstenbergianum F. Kranzl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

   เอือ้งดอกมะขาม Dendrobium venustum Teijsm. & Binn. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  ต้นสา้น เข็มขาว Vanda lilacina Teijsm. & Binnend. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    กุหลาบแดง Aerides multiflora Roxb. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งโรย Bromheadia aporoides Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  ต้นรัง ก้างปลา Cleisostoma fuerstenbergianum F. Kranzl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    กะเรกะรอ่นสองสี Cymbidium bicolor Lindl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งผึ้ง Dendrobium lindleyi Steud. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งแปรงสฟีันพระ

อินทร์ 

Dendrobium secundum (Blume)Lindl  กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    ช้างผสมโขลง Eulophia andamanensis Rchb.f.  กลว้ยไม้ดิน 

    ว่านอ่ึงล้านนา Eulophia pauciflora Guillaumin กลว้ยไม้ดิน 

    ว่านอ่ึง Eulophia macrobulbon (E.C.Parish & Rchb.f.) Hook.f. กลว้ยไม้ดิน 

    ว่านแผ่นดนิเย็น  Nervilia concolor (Blume) Schltr. กลว้ยไม้ดิน 

    ว่านจูงนาง Geodorum attenuatum Griff. กลว้ยไม้ดิน 

    ว่านจูงนางดอกเขียว Geodorum siamense Rolfe ex Downie กลว้ยไม้ดิน 

    เขียวพระอินทร์ Liparis tschangii Schltr. กลว้ยไม้ดิน 

หลังแปลงเกษตร ต้นพลวง กุหลาบกระเป๋าปดิ Aerides falcata Lindl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

   เขาแพะ Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  ต้นเหียง ก้างปลา Cleisostoma fuerstenbergianum F. Kranzl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  ก่อ เอือ้งเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งเขีย้วเสอืลาย Cleisomeria pilosulum (Gagnep.) Seidenf.&Garay กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  ประดู่ ก้างปลา Cleisostoma fuerstenbergianum F. Kranzl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เข็มขาว Vanda lilacina Teijsm. & Binnend. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4QFjAAahUKEwj97b2NqInGAhViHqYKHc7oAGY&url=http%3A%2F%2Fwww.qsbg.org%2FDatabase%2Fplantdb%2Flcd%2Fliving-specimen.asp%3Fid%3D111&ei=XV96Vb3LOuK8mAXO0YOwBg&usg=AFQjCNFZilUlaCTReV6xT6zEYlBqJ4JiNg&sig2=NBgfF5OjZDHnr4mTBtc47Q&bvm=bv.95515949,d.dGY
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เส้นทาง 
ต้นไม้ที่

เกาะ 
ชนิดกล้วยไม้ที่พบ ชื่อวิทยาศาสตร์ ลักษณะ 

    คูลู Habenaria lucida Wall. ex Lindl. กลว้ยไม้ดิน 

    อ้ัวแมงมุม Habenaria amplexicaulis Rolfe ex Downie กลว้ยไม้ดิน 

    สกิุนคล Dienia ophrydis (Koen.) Ormerod & Seidenf. กลว้ยไม้ดิน 

อ่างเก็บน้ าห้วย

ทับช้าง 

ตองตึง 

(พลวง) 

เอือ้งเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

 เต็ง เอือ้งเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เข็มขาว Vanda lilacina Teijsm. & Binnend. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เขาแพะ Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งค า Dendrobium chrysotoxum Lindl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  ก่อแดง เอือ้งเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    ว่านอ่ึง Eulophia macrobulbon (Parish & Rchb.f.) กลว้ยไม้ดิน 

หลังแปลงพืช

สมุนไพรฯ 

เต็ง ก้างปลา Cleisostoma fuerstenbergianum F. Kranzl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

   เอือ้งเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งผึ้ง Dendrobium lindleyi Steud. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เขาแพะ Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งขี้หมา Eria bractescens Lindl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    สามปอยนก Vanda brunnea Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  เหียง เอือ้งตีนตะขาบ Dendrobium leonis (Lindl.) Rchb.f.  กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  ประดู่ ก้างปลา Cleisostoma fuerstenbergianum F. Kranzl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  เคาะ เอือ้งเงิน Dendrobium draconis Rchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    เอือ้งค าปอน Dendrobium dixanthun Lchb.f. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  ก่อหมู กะเรกะรอ่นสองสี Cymbidium bicolor Lindl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    ก้างปลา Cleisostoma fuerstenbergianum F. Kranzl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  ก่อหยุม เขาแพะ Cleisostoma arietinum (Rchb.f.) Garay กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  ตะแบก

เปลอืกบาง 

กะเรกะรอ่นสองสี Cymbidium bicolor Lindl. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

  กกสามปีก เข็มขาว Vanda lilacina Teijsm. & Binnend. กลว้ยไม้อิงอาศัย 

    จูงนางเขียว Geodorum siamense Rolfe ex Downie กลว้ยไม้ดิน 

    จูงนางดอกขาว Geodorum pulchellum Ridl. กลว้ยไม้ดิน 
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2. ลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติของดนิในบรเิวณท่ีมีกล้วยไม้อาศัยอยู ่

ลักษณะทางธรณีสัณฐานและวัตถุต้นก าเนิดดิน สภาพภูมิประเทศของพื้นที่ป่าเต็งรังที่มีกล้วยไม้

ขึ้นอยู่ ในมหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาด (undulating) จนถึงแบบเทือกเขา (mountain 

range) ดินในพืน้ที่ส่วนใหญ่เกิดจากวัสดุตกค้างจากการกัดกร่อนของหินตะกอนได้แก่ หินดินดาน หินทราย

แป้ง หนิทรายและหนิกรวดมน  

พื้นที่ที่ 1 (รอบพระต าหนัก) มีลักษณะภูมิประเทศ แบบเทือกเขา (mountain range) มีความลาด

ชัน 20-55%  มีดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นหินกรวดมน หินทรายแป้งและหินทราย มีพันธุ์ไม้ที่

ส าคัญได้แก่ เหียง เต็ง พลวงและรัง 

พื้นที่ที่ 2 (อ่างเก็บน้ าห้วยทับช้าง) มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นลูกคลื่นลอนลาด (undulating) มี

ความลาดชัน 10-25% ดินที่เกิดขึ้นเกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นหินทรายแป้งและหินทรายมีพันธุ์ไม้ที่

ส าคัญได้แก่ เต็ง รัง พลวง และประดู่  

พื้นที่ที่ 3 (หลังแปลงปลูกสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์) มีลักษณะภูมิประเทศ แบบเทือกเขา 

(mountain range) มีความลาดชัน 20-50% มีดินที่เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินเป็นหินกรวดมนและหินทราย 

มีพันธุ์ไม้ที่ส าคัญได้แก่ เหียง เต็ง พลวงและรัง 

ตารางที่ 2 คุณสมบัติทางกายภาพบางประการของดนิในบริเวณที่มีกล้วยไม้อาศัยอยู่ 

พื้นที่เก็บ

ตัวอย่าง 

ความลึก

ดิน 

(ซม.) 

อนุภาค

กรวด

ขนาด 

>2 มม. 

(%) 

อนุภาค

ดินขนาด 

<2 mm. 

(%) 

ความ

หนาแน่น

รวม 

(Mg/m3) 

การกระจายของขนาดอนุภาคดิน (%) 

เนื้อดิน 

(soil 

texture) 

ทราย 

(sand) 

ทรายแป้ง 

(silt) 

ดินเหนียว 

(clay)  

รอบพระ

ต าหนักฯ 

0-15 

(ดนิบน) 
59.2 40.8 1.1 67.5 12.2 20.3 

Sandy clay 

loam 

15-30 

(ดนิลา่ง) 
67.2 32.8 1.4 62.3 11.5 26.2 

Sandy clay 

loam 

อ่างห้วยทับ

ช้าง 

0-15 

(ดนิบน) 
53.3 46.7 1.5 56.4 18.3 25.3 

Sandy clay 

loam 

15-30 

(ดนิลา่ง) 
79.2 20.9 1.6 55.3 17.1 27.6 

Sandy clay 

loam 

บนโรงผลิต

น้ าประปา 

0-15 

(ดนิบน) 
57.0 43.0 1.2 73.8 13.3 12.9 

Loamy sand 

15-30 

(ดนิลา่ง) 
61.1 38.9 1.3 69.8 15.3 14.9 

Sandy loam 
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 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า กล้วยไม้ทั้งหมดที่พบมีเพียง 28 ชนิด จากทั้งหมดที่เคยรายงานมา

ของ นิรมลและคณะ (2551) และ วิทยาและคณะ (2010) รวมทั้งหมด 52 ชนิด แสดงว่าปัจจุบันพบเพียง 

53% จากที่เคยพบทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่า จ านวนที่พบมีจ านวนเล็กน้อยมาก นอกจากนี้ยังมีการพบ

ใหม่ ได้แก่ เอือ้งค าปอน ซึ่งพบบริเวณเส้นทางที่ 4 หลังแปลงสมุนไพรของคณะเภสัช ซึ่งอยู่บนไม้ต้นขนาด

ใหญ่และสูง ซึ่งพบเพียงจ านวน 1 กอ เท่านั้น นับเป็นการค้นพบใหมภ่ายในเขตมหาวิทยาลัย  

ลักษณะของดินส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่ศึกษาพบว่า พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศ แบบ

เทือกเขา (mountain range) วัตถุต้นก าเนิดดินเป็นหินกรวดมน หินทรายแป้งและหนิทราย มีพันธุ์ไม้ที่ส าคัญ

ได้แก่ เหียง เต็ง พลวงและรัง มีสารอาหารค่อนข้างน้อย ถูกจัดเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ าทั้งหมด 

สภาพค่อนข้างไม่เหมาะกับการอยู่รอดของกล้วยไม้ดินเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน กล้วยไม้อิงอาศัยก็มี

จ านวนลดลงกว่าในอดีตมาก ดังนั้นจงึมคีวามจ าเป็นอย่างเร่งด่วนที่ต้องท าการเพาะและขยายพันธุ์กล้วยไม้

เหล่านีใ้ห้มจี านวนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการป้องกันไม่ให้กล้วยไม้ในป่าลดจ านวนลงอกี 
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กรอบการเรยีนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

-ไม่มี-  
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กรอบการใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

1. ประสิทธิภาพของไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตสารพอลิแซคคาไรด์ในการเป็นสารปรับปรุงดินต่อการ

เจริญเติบโตของขา้ว 

2. การผลิตสารสีจากเชือ้ราเพื่อประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ 

3. การใชป้ระโยชน์จากจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อราก่อโรคในยางพารา 

4. การผลิตไวน์ลิ้นจี่จาก Saccharomyces cerevisiae UP ที่ แยกได้จากดินในโครงการจัดตั้งศูนย์การ

เรียนรู้และการใชป้ระโยชน์จากจุลินทรีย์ 

5. ต้นแบบเส้นใยฝ้ายและผ้าฝ้ายต้านจุลินทรีย์ที่ย้อมสีจากรงควัตถุของ แอคติโนมัยสีท ส าหรับ

ประยุกต์ใชเ้พื่อสุขลักษณะทางผิวหนัง 

6. ผลของการบริโภคสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการต้านความจ าบกพร่องในหนูขาวที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะ

หลอดเลือดสมอง 

7. ศักยภาพของไวน์มะเกี๋ยงในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทและความจ าในหนูที่เหนี่ยวน า

ให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 

8. ประสิทธิภาพของชามะเกี๋ยงในการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังการได้รับบาดเจ็บในภาวะ

เบาหวาน 

9. การตรวจสอบฤทธิ์ของกากชามะเกี๋ยงในการต้านความบกพร่องในการเรียนรู้และความจ า

เนื่องจากภาวะเครียดเรื้อรัง 

10. ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อการดูดซึมคอเลสเตอรอลในเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู 

11. ฤทธิ์ต้านภาวะการอักเสบของสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta) ในหนูขาวที่มี  ภาวะไต

อักเสบเฉียบพลัน   

12. ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และการ

คลายตัวของหลอดเลือดในหนูแรท 

13. การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta) 

ในแบบจ าลองโรคสมองเสื่อม 

14. การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ผักหวานป่า (Melientha suavis Pirre.) ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

15. การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากผักหวานป่า 

16. การพัฒนาต ารับเครื่องส าอางส าหรับผวิหนังจากสารสกัดผักหวานป่าเพื่อสุขภาพ 

17. ศักยภาพการเก็บกักคารบ์อนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและในดิน ของพื้นที่อุทยานการเรียนรู้การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

18. การศกึษาการแลกเปลี่ยนก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ และสมดุลพลังงานระหว่างบรรยากาศกับระบบ

นิเวศป่าเต็งรัง โดยวิธีความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน 
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กรอบการใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

19. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชืมหาวิทยาลัยพะเยา : การใชด้ีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อศึกษา

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาในอ่างเก็บน้ าแมต่๋ า จังหวัดพะเยา 
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ชื่อโครงการวิจัย ประสิทธิภาพของไซยาโนแบคทีเรียที่ผลิตสารพอลิแซคคาไรด์ในการเป็นสาร

ปรับปรุงดินต่อการเจรญิเติบโตของข้าว 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพจุลินทรีย์ในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน

เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.เนติ เงินแพทย์ และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.เนติ เงนิแพทย์ 

   สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : neti_nu@yahoo.com 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.กฤตชญา อิสกุล 

   สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3407 

   E-mail : kissakul@gmail.com 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.อรวรรณ ชุณหชาติ 

   สังกัด โครงการจัดตัง้สายวิชาจุลชีววิทยา  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จ. นครปฐม   

   โทรศัพท์ 034-281105-6 

   E-mail : faaswoc@ku.ac.th 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 260,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อคัดเลือกและทดสอบประสิทธิภาพ สารผลิตพอลิแซคคาไรด์จากไซยาโนแบคทีเรีย 

สายพันธุ์เดี่ยวและผสมในการสร้างสารพอลิแซคคาไรด์ความคงตัวและปรับปรุงลักษณะดิน 

3. เพื่อศึกษาผลของสารปรับปรุงดินชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์เดี่ยวและผสมกับการ

เจริญเติบโตและผลผลิตขา้วในเรือนทดลอง 
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 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

การทดสอบการเจรญิในอาหารที่ไม่มีแหล่งไนโตรเจน 

การเตรยีมหัวเชื้อเริ่มต้น การเพิ่มปริมาณและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย 

 น าสาหร่าย Nostoc spp. ทั้ง 3 ชนิด ท าการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลว BG11 และอาหารเหลว 

BG11-N0 (อาหารที่ตัดแหล่งไนโตรเจนออก) ปริมาตร 150 มิลลิลิตร เป็นเวลา 10-20 วัน ปรับให้มีค่า OD 

(Optical density) อยู่ที่ 0.5 เพื่อเตรียมเป็นเชื้อเริ่มต้นในการเพาะเลี้ยงน าหัวเชื้อเริ่มต้นของสาหร่ายมา

เพาะเลี้ยงลงในอาหาร BG11 และอาหาร BG11-N0 (อาหารที่ตัดแหล่งไนโตรเจนออก) ปริมาตร 150 

มิลลิลิตรโดยใช้เชื้อเริ่มต้นร้อยละ 5 ท าการเพาะเลี้ยงบนเครื่องเขย่าความเร็ว 40 รอบต่อนาที ภายใต้แสง

ตลอด 24 ช่ัวโมง ความเข้มแสง 5,000 ลักซ์ ที่อุณหภูมิห้อง เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 20 วัน ท าการทดลอง 

3 ซ้ า ท าการเก็บสาหร่ายทุก 2 วัน เพื่อน าไปวัดการเจริญเติบโตโดยการวัดค่าการดูดกลืนแสงนับจ านวน

เซลล์ และช่ังน้ าหนักเซลล์แห้ง (วรีรัตน์,2556) และวัดปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ทุก 10 วัน 

การวัดค่าการเจริญเติบโต 

การวัดค่าการเจริญเติบโตของสาหร่ายโดยการหาความหนาแน่นของเซลล์ (OD) โดยใช้เครื่อง 

Spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร ท าการนับจ านวนเซลล์ของสาหร่ายโดยใช้การนับ

เซลล์ด้วย Haemacytometer นับเซลลสาหรายรายงานในหน่วย เซลล์ต่อมิลลิลิตร และวัดมวลชีวภาพโดย

การวัดน้ าหนักเซลล์แห้ง (cell dry weight) ท าการวิเคราะหค์วามหนาแนน่ทุก 2 วันจนครบ 20 วัน  

การสกัดและวัดปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ 

น าสาหร่ายที่เพาะเลี้ยงปริมาตร 10 มิลลิลิตร หมุนเหวี่ยงที่ 6,000 rpm เป็นเวลา 10 นาทีแยกส่วนใส 

(supernatant) กับตะกอนเซลล์ (cell) น าส่วนใสไปต้มที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ส่วน

ของตะกอนเซลล์เติมน้ ากลั่น 10 มิลลิลิตรก่อนน าไปต้ม จากนั้นน าทั้งส่วนใสและตะกอนที่ต้มแล้วไปหมุน

เหวี่ยงที่ 6,000 rpm เป็นเวลา 30 นาที เก็บส่วนใส 1 มิลลิลิตร เพื่อน าไปวัดปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ (ดัดแปลง

จาก สุพรรษา,2550; Cerantola et al.,2000; Ozturk et al., 2010; ปัทมา, 2557) 

 การหาปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์จะน า 5% phenol ปริมาตร 500 l เติมลงในสารสกัด ปริมาตร 

500 l เติม sulfuric ปริมาตร 1 ml ผสมให้เข้ากันอย่างรวดเร็วด้วย vortex mixer ตั้งทิ้งไว้ในตู้ดูดควันเป็น

เวลา 30 นาที หากมีพอลิแซ็กคาไรด์ส่วนผสมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเหลือง น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงโดย

ใช้เครื่อง spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร น าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับสารละลาย

น้ าตาลกลูโคสมาตรฐานเพื่อตรวจสอบปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ (Dubois et al.,1956) น าข้อมูลค่าเฉลี่ย

ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้ในแต่ล่ะทรีตเมนต์ มาวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติแบบ 

One way ANOVA และ Duncan’s multiple range Test ในการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยอย่างมี

นัยส าคญัของแตชุ่ดการทดลองที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% (p<0.05) ด้วยโปรแกรม SPSS/PC เวอร์ช่ัน 22.0 
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 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

คัดเลือกสายพันธ์ที่มีศักยภาพในการผลิตพอลิแซคคาไรด์ ได้ดี 3 สายพันธ์ คือ Nostoc sp.UP01, 

Nostoc sp.UP02 และ Nostoc sp.UP03 ซึ่งสามารถผลิตพอลิแซคคาไรด์ แบบ เอกโซพอลิแซคคาไรด์  

ได้พบปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ที่หลั่ งออกมานอกเซลล์ สูงสุดในสายพันธุ์  Nostoc sp.UP01 พบปริมาณ 

22.07±3.98 มิลลิกรัม/ลิตร น าทั้ง 3 สายพันธ์ มาทดสอบการเจริญ โดยวัดปริมาณเซลล์และค่าดูด 

กลืนแสง และการผลิตพอลิแซคคาไรด์ ในอาหาร BG-11 และ BG-11(N free) (อาหารที่ไม่เติมแหล่งไนโตรเจน) 

เพื่อทดสอบความสามารถในการตรึงไนโตรเจนแลความสามารถในการเจริญในสภาวะที่ไม่มีไนโตรเจนซึ่งจะ

ส่งผลดีในการประยุกต์ใช้เป็น จุลินทรีย์สง่เสริมการเจริญของพืชได้ (ภาพที ่1) 
 

 
 

การวัดการเจรญิเติบโตในอาหารสูตรต่างๆ 

1. ความหนาแน่นของเซลล์ ท าการวัดความหนาแน่นของเซลล์สาหร่าย 3 ชนิด (Nostoc spp. UP1, 

Nostoc spp. UP2 และ Nostoc spp. UP3) ในอาหาร BG11 (B1) พบว่า Nostoc spp. UP2 มีค่าความหนาแน่น

ของเซลล์สูงสุดในวันที่ 40 เท่ากับ 0.616±0.110 รองลงมาคือ Nostoc spp. UP1 มีค่าความหนาแน่นของ

เซลล์สูงสุดในวันที่ 50 เท่ากับ 0.558±0.110 ตามล าดับ (ภาพ 1) ส่วนความหนาแน่นของเซลล์สาหร่าย 3 

ชนิด (Nostoc spp. UP1, Nostoc spp. UP2 และ Nostoc spp. UP3) ในอาหาร BG11 (B0) พบว่า Nostoc spp. 

UP1 มีคา่ความหนาแนน่ของเซลล์สูงสุดในวันที่ 40 เท่ากับ 0.445±0.050 รองลงมาคือ Nostoc spp. UP2 มี

ค่าความหนาแนน่ของเซลล์สูงสุดในวันที่ 45 เท่ากับ 0.328±0.020 ตามล าดับ (ภาพที่ 2) 

2. ปริมาณเซลล์สาหรา่ย โดยท าการนับเซลล์เป็นเวลา 50 วัน จากการเพาะเลี้ยงพบว่า Nostoc 

spp. UP2 มีจ านวนเซลล์สาหร่ายสูงสุดในวันที่ 50 ซึง่จ านวนเซลล์เท่ากับ 4.04±0.75 เซลล์ตอ่มิลลลิิตร 

รองลงมาคือ Nostoc spp. UP1 มีจ านวนเซลล์สาหร่ายสูงสุดในวันที่ 45 และ Nostoc spp. UP3  ในวันที่ 30 

ซึ่งจ านวนเซลล์เท่ากับ 2.74±0.72 และ 2.88±0.42 เซลล์ตอ่มิลลลิิตร ตามล าดับ (ภาพ 1) ส่วนในอาหาร 

BG11 (B0) จากการเพาะเลี้ยงพบว่าจ านวนของเซลล์ Nostoc spp. UP1 สูงสุดในวันที่ 25 เท่ากับ 2.07±0.35 

เซลล์ตอ่มิลลลิิตร รองลงมา คือ Nostoc spp. UP2 ในวันที่ 40 และ Nostoc spp. UP3 ในวันที่ 30 ซึ่งมี

จ านวนเซลล์ เท่ากับ 2.27±0.35 และ 1.43±0.07 เซลล์ตอ่มิลลลิิตร ตามล าดับ (ภาพที่ 2) 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของเซลล์ที่เพาะเลี้ยงใน

อาหารแข็ง BG11 (B1) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

ก าลังขยาย 40x แสดงแสดงลักษณะโคโลนีบน

อาหาร BG11 (B1) และสารพอลิแซ็กคาไรด์ของ

สาหร่ายเมื่อย้อมด้วยสี Nigrosin ภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ ก าลังขยาย 40x (a) Nostoc sp. UP1, (b) 

Nostoc sp. UP2 และ (c) Nostoc sp. UP3 
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3. น้ าหนักเซลล์แห้ง (Cell dry weight) จากการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 20 วันบนอาหาร BG11 (B1) 

พบว่า Nostoc spp. UP1 มนี้ าหนักเซลล์แห้งสูงสุดในวันที่ 20 เท่ากับ 0.85±0.27 กรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมา 

คือ Nostoc spp. UP2 และ Nostoc spp. UP3 มีค่าเท่ากับ 0.61±0.27 และ 0.32±0.27 กรัมต่อมิลลิลิตร 

ตามล าดับ (ภาพ 5) ส่วนบนอาหาร BG11 (B0) พบว่า Nostoc spp. UP2 มีน้ าหนักเซลล์สูงสุดในวันที่ 15 

เท่ากับ 0.91±0.33 กรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมา คือ Nostoc spp. UP1 และ Nostoc spp. UP3 มีค่าเท่ากับ 

0.88±0.33 และ 0.32±0.33 กรัมต่อมลิลิลิตร ตามล าดับ (ภาพที ่2) 

 

 

 
ภาพที่ 2 ความหนาแนน่ของเซลล์ ,จ านวนเซลล์ Nostoc spp. UP1, Nostoc spp. UP2 และ Nostoc spp. 

UP3 บนอาหาร BG11 (B1) และ BG11 (B0) 

การวเิคราะห์ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์  

 การศกึษาในครั้งนีไ้ด้แบ่งการสกัดพอลิแซ็กคาไรด์โดยเลือกส่วนที่เป็นแบบที่หลั่งออกมานอกเซลล์ 

(exopolysaccharide) เป็น 1 ส่วนของ supernatant ในอาหาร BG11 (B1) และ BG11 (B0) ผลการวิเคราะห์ 

สถิติโดยใช้ One-Way Anova วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของพอลิแซ็กคาไรด์ที่สกัดได้ในแต่ละ 

ทรีตเมนต์การทดลอง พบว่าปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์เฉลี่ยที่สกัดได้จากส่วนของ supernatant บนอาหาร 
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BG11 (B1) มากกว่า BG11 (B0) อย่างมีนัยส าคัญที่ความเชื่อมั่น 95% พบว่า Nostoc sp. UP1 มีปริมาณพอลิ

แซ็กคาไรด์สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.988±0.139 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนอาหาร BG11 (B0) พบว่า Nostoc sp. 

UP2 มีปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์สูงที่สุด มีค่าเท่ากับ 0.4437±0.166 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับอย่างมี

นัยส าคัญที่ความเชื่อมั่น 95% 

 การเปรียบพอลิแซ็กคาไรด์โดยเฉลี่ยที่สกัดได้จากสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด ในวันที่ 0, 10 และ 20 พบว่า 

การผลิตพอลิแซ็กคาไรด์เพิ่มขึ้นตามจ านวนวันที่มีการเพาะเลี้ยงโดยในวันที่  20 ของการเพาะเลี้ยงพบ

ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ที่สกัดได้สูงสุดและวันที่  0 เป็นวันที่สกัดปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ได้น้อยที่สุด 

(p<0.05) (ภาพที ่3)  
 

 
ภาพที่ 3 ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ที่ได้จาก Nostoc spp.บนอาหาร BG11 (B1) และ BG11 (B0) วันที่ 20 

 

 2.4 สรุปและวิจารณ์ผลการวจิัย 

จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของสาหร่ายจากห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัย

พะเยา 3 ไอโซเลท พบว่าเป็นสาหร่ายที่อยู่ใน Order Nostoccales Family Nostocaceae Genus Nostoc ทั้ง 3 

ชนิด ได้แก่ Nostoc sp. UP1, Nostoc sp. UP2 และ Nostoc sp. UP3 บนอาหาร 2 ชนิด ได้แก่ BG11 (B1) และ 

BG11 (B0) โดยท าการวัดการเจริญและน้ าหนักแห้งของสาหร่ายทั้ง 3 ชนิด พบว่าอาหาร BG11 (B1) ส่งผลต่อ

การเจริญ น้ าหนักแห้งและปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ของสาหร่ายทั้ง 3 ชนิดดีกว่าอาหาร BG11 (B0) โดยใน

อาหาร BG11 (B1) พบว่า Nostoc sp. UP2 มีการเจริญสูงสุดที่มีความหนาแน่นสูงสุดเท่ากับ 0.616±0.051 ส่วน

Nostoc sp. UP1 จะมีจ านวนเซลล์และน้ าหนักแห้งสูงสุดเท่ากับ 1.91±0.02×107 เซลล์ต่อมิลลิลิตรและ 

908.87±7.82 กรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับในการเปรียบเทียบปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร 

BG11 (B1) และ BG11 (B0) แล้วน าส่วน supernatant มาท าการวิเคราะห์ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ที่หลั่งออกมา

ภายนอกเซลล์ พบว่าปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ในอาหาร BG11 (B1) มีปริมาณสูงกว่าในอาหาร BG11 (B0) โดย 

Nostoc sp. UP1 มีปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์สูงสุดในวันที่ 20 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.915±0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร 

อย่างมีนัยส าคัญที่ความเชื่อมั่น 95% (p<0.05) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กันต์กนิษฐ (2555) ที่พบว่าการ

เพาะเลี้ยงสาหร่าย Nostoc ในอาหารที่มีไนโตรเจนจะมีอัตราการอัตราการเจริญ ปริมาณเซลล์อัดแน่นค่า

น้ าหนักแห้งและปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์สูงกว่าอาหารที่ไม่เติมไนโตรเจน เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาของ 
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นารินทร,์ (2549) โดยท าการเพาะเลี้ยงในถังคาร์บอย ปริมาตร 8 ลิตร เป็นเวลา 20 วัน พบว่ามีปริมาณ พอลิ

แซ็กคาไรด์ 18.57±0.74 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักแห้ง แต่ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเพาะ Nostoc spp. ในฟลาสก์

ขนาด 150 มิลลิลิตร เป็นเวลา 20 วัน และมีการน ามาสกัดเพียง 10 มิลลิลิตรท าให้ได้ปริมาณของพอลิแซ็กคา

ไรด์นอ้ย หากน ามาเพาะเลีย้งและท าการสกัดในปริมาณที่เพิ่มขึ้นน่าจะให้ปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ที่สูงกว่า จึง

น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มศีักยภาพที่น่าสนใจและสามารถน าไปศกึษาและพัฒนาต่อไปได้  

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า จากสาหร่ายที่คัดเลือกมาทั้ง 3 ชนิด พบว่าเมื่อวิเคราะห์ด้วยสถิติ Nostoc 

spp. ที่เลี้ยงบนอาหาร BG11 (B1) มีความสามารถในการผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ได้มากที่สุดอย่างมีนัยส าคัญ ที่

ความเชื่อมั่น 95% สาหร่าย Nostoc ที่เพาะเลี้ยงบนอาหาร BG11 (B1) น่าจะมีความเหมาะสมส าหรับการน าไป

เพาะเลี้ยง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ เพื่อใช้ในการพัฒนาส าหรับน าไปปรับปรุงดิน

ต่อไป 

 

 

  



58 

ชื่อโครงการวจิัย การผลิตสารสีจากเชื้อราเพื่อประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพจุลินทรีย์ในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ประโยชน์       

ด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ธิดา ไชยวังศรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.ธิดา ไชยวังศรี 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : thidach@yahoo.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 260,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อพัฒนาสีธรรมชาติที่ได้จากเชื้อราในรูปผงให้มีสทีี่หลากหลายและมีความคงทนต่อการใช้งาน 

3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีผ้าเส้นใยด้วยสีธรรมชาติจากเชือ้รา 

 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

  1. คัดเลือกราที่มีศักยภาพในการผลิตสารสีจากโครงการวิจัยศูนย์เรียนรู้และการใช้ประโยชน์ 

จากจุลินทรีย์ (ยีสต์และรา) ซึ่งได้ด าเนินการในปีงบประมาณ 2555 และโครงการผลิตสารสีจากจุลินทรีย์ 

และเก็บไว้ในรูปเชือ้บริสุทธิ์ 

  2. เพาะเลี้ยงเชือ้ราเพื่อผลิตสารสีจากเชือ้ราในระดับหอ้งปฏิบัติการ 

  3. การเตรียมผงสีจากเชื้อรา มีขั้นตอนการท าดังนี้ น าอาหารเลี้ยงเชื้อที่ปกคลุมด้วยสารสีจาก

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงไปท าการฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดันไอที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

30 นาที แล้วน าไปอบแห้งในตู้อบที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1-2 ช่ัวโมง แล้วน ามา

บดละเอียดเพื่อให้ได้ผงสีจากเชือ้รา (ดัดแปลงจาก Su and Huang (1980) 

  4. การใช้สารสีจากเชื้อราย้อมเส้นใยฝ้าย ศึกษาสภาวะการย้อมเส้นใยฝ้าย เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถในการตดิสี 

  5. วิธีการย้อมแบบเย็นกับการย้อมแบบร้อน  

   1) การย้อมเย็น ท าโดยเตรียมน้ าสีในภาชนะที่ใช้ย้อม น าเส้นฝ้ายจุ่มลงในน้ าสีย้อมหมักไว้ 

6-48 ช่ัวโมง น าเส้นด้ายขึ้นมาตากให้แห้ง วัดค่าการดูดกลืนแสงที่ลดลงของน้ าสีย้อมด้วยเครื่อง 

Spectrophotometer 
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   2) การย้อมรอ้น ซักเส้นฝ้ายด้วยน้ าสะอาด บีบน้ าออกให้หมาด น าเส้นฝ้ายที่บีบหมาดแล้ว

ไปต้มในหม้อน้ าสีที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส นาน 30-60 นาที น าเส้นด้ายขึ้นมาตากให้แห้ง วัดค่า

การดูดกลืนแสงที่ลดลงของน้ าสีย้อมดว้ยเครื่อง Spectrophotometer 

  6.วิธีการย้อมแบบไม่เติมสารช่วยติดสเีปรียบเทียบกับการย้อมแบบเติมสารช่วยติดสี สารช่วยติดสี

ที่ใชค้ือ สารส้ม จุนสี เกลือแกง มะขามเปียก และน้ านมถั่วเหลอืง โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

   1) เลือกวิธีย้อมสโีดยวิธีย้อมเย็นหรอืย้อมรอ้น จากผลที่ได้ในข้อ 13.5.1 

   2) ย้อมเส้นใยฝา้ยในน้ าสีย้อมที่เติมสารช่วยติดสี โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 

     - การย้อมแบบแช่เส้นใยฝ้ายในสารช่วยติดสีก่อนย้อม  

    - การย้อมแบบเติมสารช่วยติดสีลงในน้ าสีย้อม  

    - การย้อมสเีส้นใยฝา้ยในน้ าสีย้อมก่อนแล้วน าไปแช่ในสารช่วยติดสีหลังการย้อม  

    - เปรียบเทียบกับการย้อมแบบไม่เติมสารช่วยติดสี  

   3) หาปริมาณสารช่วยติดสีที่เหมาะสมที่ให้การติดสีดีที่สุด โดยใช้ความเข้มข้นของสารช่วย

ติดสใีนอัตราสว่นที่แตกต่างกัน คือ 1:1, 1:5 และ 1:10 ส่วน 

   4) การทดสอบความคงทนของสีธรรมชาติต่อการใช้งาน น าเส้นด้ายที่ผ่านการย้อมไป

ทดสอบความคงทนต่อการใช้งาน ได้แก่ การทดสอบความคงทนของสตี่อการซักล้างที่อุณหภูมิ 40 และ 60 

องศาเซลเซียส และการทดสอบความคงทนของสีตอ่แสง 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

การคัดเลือกเชื้อราที่ผลิตสารสี โดยตรวจสอบการผลิตสารสีด้วยการเพาะเลี้ยงเชื้อราที่คัดแยก 

ได้จากพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 29 ไอโซเลต บนอาหาร Potato 

Dextrose Agar (PDA) อาหารข้าวเจ้า และอาหาร Medium composition ที่เติมสับสเตรต ชนิดต่างๆ (ผ้าขาว

บาง กระดาษกรอง และส าลี) พบว่าเชื้อราผลิตสารสีได้ดีในอาหารข้าวเจ้า โดยพบเชื้อราที่ผลิตสารสีได้ดี

จ านวน 5 ไอโซเลต ได้แก่ ไอโซเลตที่ 113, 125, 243, 321 และ 326 โดยผลิตสารสีเหลือง 3 ไอโซเลต  

ได้แก่ไอโซเลตที่ 113, 125 และ 243 ไอโซเลตที่ 321 ผลิตสารสีน้ าตาล และไอโซเลตที่ 326 ผลิตสารสีแดง  

การเพาะเลี้ยงเชื้อราในสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารสีของเชื้อราทั้ง 5 ไอโซเลต ได้แก่ ไอโซเลตที่ 113, 

125, 243, 321 และ 326 โดยเชื้อราไอโซเลตที่ 113 ผลิตสารสีเหลืองบนอาหารปลายข้าวเหนียวที่มีพีเอชตั้ง

ต้นของอาหารเท่ากับ 4.0 บ่มที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน เชื้อราไอโซเลตที่ 125 ผลิต

สารสีเหลืองบนอาหารข้าวเจ้าที่มีพีเอชตั้งต้นของอาหารเท่ากับ 5.64 (control) บ่มที่อุณหภูมิห้อง (25±2 

องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 14 วัน เชื้อราไอโซเลตที่ 243 ที่ผลิตสารสีเหลืองเข้ม และเชื้อราไอโซเลตที่ 326 ที่

ผลิตสารสีแดงบนอาหารข้าวเจ้าที่มีพีเอชตั้งต้นของอาหารเท่ากับ 6.0 บ่มที่อุณหภูมิ 30±2 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 14 วัน และเชื้อราไอโซเลตที่ 321 ผลิตสารสีน้ าตาลบนอาหารข้าวบาร์เลย์ที่มีพีเอชตั้งต้นของ

อาหารเท่ากับ 6.0 บ่มที่อุณหภูม ิ30±2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน 

การเตรียมผงสแีละการสกัดสารสี น าสับสเตรตที่หมักด้วยเชื้อราที่ผลิตสารสีใส่ในจานอาหารเลี้ยง

เชื้อ น าไปอบที่อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง น าสับสเตรตที่ผ่านการอบแห้งไปบดด้วย
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ครกบดยา ได้สีที่มีลักษณะเป็นผงแบบหยาบ การสกัดสารสีเพื่อเตรียมเป็นน้ าสีย้อม ท าโดยเติมเอทานอล 

90 เปอร์เซ็นต์ลงไปในฟลาสก์ที่มีสับสเตรตด้วยอัตราส่วนสับสเตรตต่อเอทานอลเท่ากับ 1 ส่วน : 2 ส่วน 

(น้ าหนักแหง้ตอ่ปริมาตร) น าไปเขย่าที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาทีที่อุณหภูมิห้อง 37± 2 องศาเซลเซียส

เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง น ามากรองเพื่อแยกกากของสับสเตรตออก 

จากการศึกษาการใช้สารสีที่สกัดได้จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา 

2 ไอโซเลตบนอาหาร PDA โดยใช้อุณหภูมใินการย้อม 70±5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที ถึงจะ

ให้ผลการติดสีได้ดีที่สุด พบว่าเชื้อราไอโซเลตที่ 113 และ 243 ผลิตสารสีเหลือง เมื่อน ามาย้อมเส้นใยฝ้าย

พบว่าสารสีให้ผลการตดิสีได้ไม่ค่อยดี  

จากการศกึษาการใชส้ารสีที่สกัดได้จากการศกึษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา 5 

ไอโซเลตบนอาหารข้าวเจ้า อาหารข้าวเหนียว และอาหารข้าวบาร์เลย์ โดยใช้อุณหภูมิในการย้อม 70±5 

องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที ถึงจะให้ผลการติดสีได้ดีที่สุด พบว่าเชื้อราไอโซเลตที่ 113 ผลิตสาร

สีเหลืองบนปลายข้าวเหนียว ไอโซเลตที่ 125 ผลิตสารสีเหลืองบนอาหารข้าวเจ้า เชื้อราไอโซเลตที่ 243 

ผลติสารสีเหลอืงเข้มบนอาหารข้าวเจ้า เชือ้ราไอโซเลตที่ 321 ผลิตสนี้ าตาลบนอาหารข้าวบาร์เลย์ เชื้อราไอ

โซเลตที่ 326 ผลิตสารสีแดงบนอาหารข้าวเจ้า เมื่อน ามาย้อมเส้นใยฝ้ายพบว่าสารสีที่ให้ผลดีที่สุดตาม

เกณฑ์ที่ใช้ คือ สารสีแดงจากเชื้อราไอโซเลตที่ 326  สีเหลืองจากเชื้อราไอโซเลตที่ 125 และสีเหลืองเข้ม

จากเชื้อราไอโซเลตที่ 243 ให้ผลดีเท่ากัน ส่วนสีเหลืองจากเชื้อราไอโซเลตที่ 113 และ สีน้ าตาลจากเชื้อรา

ไอโซเลตที่ 321 ให้ผลการตดิสีเส้นใยโดยใหผ้ลการติดสอียู่ในเกณฑ์พอใช้ 
 

 2.4 สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

  จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา โดยเพาะเลี้ยงเชื้อราไอโซเลตที่ 113 

และ 243 ซึ่งผลิตสารสีเหลืองบนอาหาร PDA เปรียบเทียบกับการเพาะเลี้ยงเชื้อราไอโซเลตที่ 113, 125, 

243, 321 และ 326 ที่ผลิตสารสีบนอาหารข้าวเจ้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นฤมล (2547) พบว่ามี

เชื้อรา ที่ผลิตสารสีบนปลายข้าวเจ้าได้ ส าหรับการหาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา พบว่า

การผลิตสารสีบนอาหารข้าวเจ้าที่อุณหภูมิห้อง (25 องศาเซลเซียส) และที่ 30±2 องศาเซลเซียส ซึ่งให้ผล

สอดคล้องกับการศึกษาของ Gunasekaran และ Poorniammal (2008) ซึ่งพบว่า Penicillium sp. สามารถ

ผลิตสารสีแดงได้ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ส่วนพีเอชตั้งต้นของอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตสารสี

ของเชื้อราพบว่า สามารถผลิตสารสีได้ดีที่พีเอชในช่วง 4.0-6.0 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Babitha 

และคณะ (2007) พบว่า Monascus sp. สามารถผลิตสารสีเหลอืงได้ดีที่พีเอชของสับสเตรตต่อการผลิตสาร

สีที่ 4.5-7.5 และในการศึกษาของ Lee และคณะ (2002) พบว่า Monascus purpureus สามารถผลิตสารสี

เหลืองได้ดเีมื่อพเีอชของสับสเตรตต่อการผลิตสารสีที่พีเอช 6.0 ส่วนแหล่งคาร์บอนที่มีอิทธิพลต่อการผลิต

สารสีของเชื้อรา พบว่าเชื้อราไอโซเลตที่ 125, 243 และ 326 ผลิตสารสีบนอาหารข้าวเจ้า เชื้อราไอโซเลต 

ที่ 113 ผลิตสารสีบนอาหารปลายข้าวเหนียวเพราะสีที่เชื้อราผลิตในอาหารปลายข้าวเหนียวมีสีเข้มกว่าใน

อาหารข้าวเจ้า และเชื้อราไอโซเลตที่ 321 ผลิตสารสีบนอาหารข้าวบาร์เลย์เพราะสีที่เชื้อราผลิตในอาหาร



62 

ข้าวบาร์เลย์มีสีเข้มกว่าในอาหารข้าวเจ้า ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ บุญพา สวนใต้ (2551) พบว่า

ปลายข้าวเจ้าท าให้เชื้อรามีการผลิตสารสีได้ดี และ (Jiang และคณะ, n.d.) เมื่อเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ผลิต

สารสีลงบนปลายข้าวเหนียว พบว่า ไอโซเลต CAC005 ที่ผลิตสารสีน้ าตาลบนอาหารเลี้ยงเชื้อ SCA เมื่อ

น ามาเพาะเลี้ยงบนปลายข้าวเหนียวสามารถผลิตได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย และส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมต่อ

การผลิตสารสีของเชื้อรา พบว่า สารสีมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ

การศึกษาของ จารุวรรณ ฉัตรทอง (2554) ท าการเพาะเลี้ยง Neurospora sp. เป็นเวลา 15 วัน ที่อุณหภูมิ 

25-32 องศาเซลเซียส พบว่าสารสีมีความเข้มข้นขึ้นตามระยะเวลาในการหมักที่เพิ่มขึ้น โดยในส่วนของ

การย้อมเส้นใยฝ้ายจากสารสีที่ผลิตจากเชือ้รา พบว่า เส้นใยฝ้ายย้อมติดสีดีโดยไม่ต้องใช้มอร์แดนท์ โดยใช้

อุณหภูมิในการย้อม 70±5 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที ถึงจะให้ผลการตดิสีได้ดีที่สุด 
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ชื่อโครงการวจิัย การผลิตไวน์ลิ้นจี่จาก Saccharomyces cerevisiae UP ที่แยกได้จากดินใน

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรยีนรู้และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรยี์ 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพจุลินทรีย์ในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน

เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.สมศกัดิ์ ธรรมวงษ์ 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : samasak_ma@yahoo.com 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3407 

   E-mail : t.chonthida@gmail.com 

 ชื่อผู้วจิัย นางสาวทัดดาว  อินทร์ประสทิธิ์ 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3407 

   E-mail : dow558@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 260,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงคข์องโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อเปรียบเทียบการผลิตไวน์จากสายพันธุ์ยีสต์ S.cerevisiae UP ได้แยกได้จากโครงการ

ศึกษาวิจัยในโครงการศูนย์เรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์  (ยีสต์และรา) และสายพันธุ์ยีสต์ 

S. cerevisiae var bayanus ที่ใชใ้นการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรม 

3. เพื่อศกึษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตไวน์ลิน้จี่ 
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 2.2 วิธีการศึกษาวิจัย 

การเตรียมวัตถุดิบ 

ท าความสะอาด คัดทิ้งและตัดแต่งลิ้นจี่  โดยการก าจัดส่วนที่เป็นเปลือก เมล็ด และส่วนเน่าเสีย

ออกไป น าไปปั่นด้วยเครื่องปั่นผลไม้ใหล้ะเอียด ก่อนที่จะน าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตไวน์ลิ้นจี่  ซึ่งในการ

หมักไวน์จะใช้ยีสต์ S. cerevisiae 2 สายพันธุ์คือ S. cerevisiae UP ที่ได้แยกได้จากโครงการศึกษาวิจัยใน

โครงการศูนย์เรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (ยีสต์และรา) และสายพันธุ์ที่ใช้ในการผลิตไวน์ ใน

ระดับอุตสาหกรรม (S. cerevisiae var bayanus) ที่สั่งซื้อจาก หจก.ไวน์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 

ศึกษาความเข้มข้นของลิ้นจี่ที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ลิ้นจี่ 

บรรจุลิ้นจี่ที่ท าการปั่นด้วยเครื่องปั่นแล้วในหม้อต้มที่สะอาด และเติมน้ าลงไปให้มีปริมาตร รวม

เท่ากับ 4 ลิตร ใช้อัตราส่วนความเข้มข้นของน้ าลิ้นจี่ต่อน้ าเป็นดังต่อไปนี้คือ 1:5 1:10 และ 1:15 ตามล าดับ เติม 

Monoammonia phosphate ((NH4)2PO4) ปริมาณ 2.5 กรัม ในน้ าลิ้นจี่ และเติมน้ าตาลทรายให้มีค่าความหวาน

เป็น 20°Brix ปรับ pH เป็น 4.7 ด้วยกรดอะซิตริก (น้ ามะนาว) ต้มที่อุณหภูมิ 63˚C เป็นเวลา 30 นาที บรรจุลง

ในถังขนาด 5 ลิตร ปิดจุกส าลีที่ปราศจากเชื้อ  ทิ้งให้เย็นจากนั้นเติม KMS (K2S2O5) 0.9 กรัม ลงในถังหมัก ตั้ง

ทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง และเติมหัวเชื้อเริ่มต้นของยีสต์ S. cerevisiae UP และ S. cerevisiae var bayanus บ่มที่

อุณหภูมิ 20˚C เป็นเวลา 14 วัน ตกตะกอนไวน์ด้วย Bentonite (Al2O34SiO2H2O) บรรจุไวน์ใส่ขวดที่สะอาด ปิด

ฝาให้แน่น ท าการ Pasteurization ที่อุณหภูมิ 63˚C เป็นเวลา 30 นาที และท าการวิเคราะห์หาปริมาณ

แอลกอฮอล์ด้วยเครื่อง GC วิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาลและกรดอินทรีย์ในไวน์ด้วยเครื่อง HPLC และท าการ

วิเคราะห์ความชื่นชอบทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) โดยใช้

แบบทดสอบ Hedonic scale scoring test (แบบทดสอบความชอบ) สเกลความชอบ 9 จุด ( Nine-point hedonic 

scale) ซึ่งค า ว่า Hedonic หมายถึง มีความพอใจในการกระท า ผู้ทดสอบชิมจะสามารถให้ความพอใจของตน

โดยการแสดงออกมาในรูประดับของความชอบและไม่ชอบผลิตภัณฑ์จากสเกลที่ก าหนด  ในการทดสอบ

ความชอบโดยการใช้ Hedonic scale scoring test นี้ จะท า การแปลระดับความรู้สึกของผู้ทดสอบเป็นตัวเลข 

เช่น ชอบมากที่สุด (Like extremely) มีคะแนนเป็น 9 และไม่ชอบมากที่สุด (Dislike extremely) มีคะแนนเป็น 1 

(ไพโรจน์ วิรยิจารี, 2545) 
 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

การศึกษาความเข้มข้นของลิ้นจี่ที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ลิ้นจี่ 

จากการศึกษาความเข้มข้นของลิ้นจี่ที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ลิ้นจี่ โดยใช้อัตราส่วนความเข้มข้น

ของน้ าลิ้นจี่ต่อน้ าเป็นดังต่อไปนี้คือ 1:5 1:10 และ 1:15 และใช้หัวเชื้อยีสต์ S. cerevisiae UP (ภาพที่ 1) และ 

S. cerevisiae var bayanus หลังจากที่บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 14 วัน (ภาพที่ 2) น าไวน์

ที่ได้มาท าการ Pasteurization ได้เป็นผลิตภัณฑไ์วน์ลิ้นจี่ (ภาพที ่3) 
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ภาพที่ 1 ยีสต์ S. cerevisiae UP ที่ใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิตไวน์ลิ้นจี่ 

 
 

ภาพท่ี 2 การหมักไวน์ลิน้จี่ 

 
 

ภาพท่ี 3 ผลติภัณฑไ์วน์ลิ้นจี่ 
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 2.4 สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

ในการศกึษาการความเข้มข้นของลิ้นจี่ที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความ

ชื่นชอบทางสถิติโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of variance; ANOVA) โดยใช้แบบทดสอบ 

Hedonic scale scoring test (แบบทดสอบความชอบ) สเกลความชอบ 9 จุด ( Nine-point hedonic scale) 

และศึกษาปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อการผลิตไวน์คือ ปริมาณความหวานและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิต

ไวน์ลิ้นจี่ต่อไป รวมทั้งท าการศึกษาคุณสมบัติอื่นๆ ของไวน์คือ การตรวจวัดปริมาณสารฟีนอลิกรวม 

การตรวจคุณลักษณะและหาปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลิก การวัดปริมาณน้ าตาลกลูโคส ซูโครส 

และฟรุคโตส การวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการฟอกสีอนุมูลเอบีทีเอส และการวัด

ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการท าลายอนุมูลอิสระดีพีพีเอช 
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ชื่อโครงการวจิัย การใช้ประโยชน์จากจุลินทรยี์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมเชื้อราก่อโรคในยางพารา 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพจุลินทรีย์ในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน

เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ศิรลิักษณ์ สันพา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.ศริิลักษณ์ สันพา 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : thidach@yahoo.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 260,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุ รักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อคัดแยกจุลินทรีย์ที่มคีุณสมบัติเป็นเชือ้ปฏิปักษ์ตอ่เชื้อราก่อโรคในยางพารา 

3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการสร้างสารปฏิชีวนะเพื่อยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรคหรือ

คุณสมบัติการต่อตา้นการเจรญิของเชื้อราก่อโรคในยางพารา 

4. เพื่อศกึษาแนวทางการผลิตหัวเชื้อปฏิปักษ์ เพื่อน าใช้ในการป้องกันการเกิดโรคพืชในยางพารา 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

การคัดแยกเชื้อราก่อโรคในต้นยางพารา 

เก็บตัวอย่างจากสวนยางพารา 2 แหล่ง ได้แก่ แหล่งที่ 1 คือ บ้านพูนทราย หมู่ 5 ต าบลบ้านชบ 

อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ แหล่งที่ 2 คือ บ้านโพนชายหมู่ 9 ต าบลบ้านชบ อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

จากนั้นก็ท าการตัดบริเวณที่ เป็นรอยโรค โดยใช้ใบมีดโกนที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ด้วยวิธี  tissues 

transplanting จากวิธีของ สุภาภรณ์ เอี่ยมเข่ง(2551) โดยตัดชิ้นส่วนของตัวอย่างพืชให้มีขนาด 0.5 x 0.5 

เซนติเมตร น ามาฆ่าเชื้อที่ผิวโดยแช่ใน Sodium hypochlorite solution 10% ประมาณ 3 นาที แล้วล้างด้วย

น้ ากลั่นที่ปราศจากเชือ้ 2- 3 ครั้ง แล้วผ่ึงให้แห้ง  วางชิน้ตัวอย่างพืชลงบนอาหารคัดเลือก Potato dextrose 

agar (PDA) ที่เติม Chloramphenical 0.5 %w/v บ่มที่อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส ประมาณ 5-7 วัน  

การศึกษาคุณสมบัติในการยังยั้งการเจริญของเชื้อก่อโรค 

ทดสอบฤทธิ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

(โครงการ อพสธ) ในการยับยั้งการเจริญของเชือ้ราโรคพืช โดยใช้เชือ้ราโรคพืชที่แยกได้จากยางพาราที่เป็น

โรคและเชื้อราโรคพืชสายพันธุ์มาตรฐาน คือ Phytophthora palmivora เป็น test organisms คัดเลือก

แบคทีเรยีที่ให้ผลดีที่สุดในการยับยั้งเชือ้ราก่อโรค น าไปทดสอบในขั้นตอนตอ่ไป 
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 2.3 ผลการศึกษาวิจัย 

การคัดแยกเชื้อราก่อโรคในยางพารา 

  เก็บตัวอย่างยางพาราที่เป็นโรค โดยเก็บบริเวณเปลือกไม้หน้ารอยกรีดยางพารา 2 แหล่ง อย่างละ  

5 ตัวอย่าง จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 10 ตัวอย่าง เมื่อน ามาเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA แล้วบ่มไว้ 7 วันที่

อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สามารถแยกได้ 30 ไอโซเลท และน ามาท าการศึกษาลักษณะภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์ เพื่อน ามาจัดกลุ่มตามลักษณะทางสัณฐานวิทยา (classified) ดังแสดงในตารางที ่1 และ 2 
 

ตารางที่ 1 การจัดกลุ่มเชือ้ราก่อโรคในยางพารา 

ไอโซเลท No. สีของเส้นใย 
เส้นใยมีผนังกั้น 

ตามขวาง 

สร้างสปอร์บน

อาหาร PDA 
สีของสปอร ์ รูปร่าง 

A1 ด า X √ ด า กลม 

A2 เทา √ X - - 

B1 ขาว √ √ ขาว พระจันทร์เสีย้ว 

C1 เทา √ X - - 

C2 น้ าตาลเข้ม √ √ น้ าตาลเข้ม กลม 

C3 เทา √ X - - 

D1 เทา √ X - - 

D2 น้ าตาล √ X - - 

D3 น้ าตาลเข้ม √ X - - 

E1 เทา √ √ เทา เรียว 

E2 เทา √ √ เทา เรียว 

E3 ด า √ √ น้ าตาลเข้ม เรียว 

E4 น้ าตาลเข้ม √ √ น้ าตาล กลม 

F2 น้ าตาลเข้ม √ X - - 

G1 ด า √ X - - 

G2 ด า √ √ ด า กลม 

G3 ขาว √ √ ขาว กลม 

G4 เทา √ X - - 

G5 น้ าตาล √ X - - 

G6 น้ าตาล √ √ น้ าตาล เรียว 

G7 น้ าตาล √ √ น้ าตาล กลม 

H1 เทา √ √ เทา เรียว 

H2 ด า √ √ ด า เรียว 
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ไอโซเลท No. สีของเส้นใย 
เส้นใยมีผนังกั้น 

ตามขวาง 

สร้างสปอร์บน

อาหาร PDA 
สีของสปอร ์ รูปร่าง 

I1 ด า √ X - - 

I2 ด า √ √ ด า เรียว 

I3 น้ าตาล √ √ น้ าตาล เรียว 

I4 ด า √ √ ด า พระจันทร์เสี้ยว 

I5 น้ าตาล √ √ น้ าตาล กลม 

I6 น้ าตาล √ √ น้ าตาล กลม 

J1 ด า   ด า เรียว 
 

ตารางที่ 2 ตัวอย่างลักษณะโคโลนีของเชื้อราบนอาหาร PDA และ ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

ไอโซเลท ลักษณะโคโลน ี ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

B1 

  

H1 

 .  

*H2 

  

*I4 

  

J1 

  
 

หมายเหตุ ** ภาพถ่ายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่ก าลังขยาย 1,000 เท่า 
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จากการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อราภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า มี 5 ไอโซเลท  

ที่สามารถจ าแนกได้ ได้แก่ ไอโซเลท B1, E1, E2, E3, H1 ที่มีเส้นใยของเชื้อราหนา มีผนังกั้นตามขวาง มีสี

น้ าตาลเข้มถึงด า สร้างสปอร์รูปร่างรี มีความใกล้เคียงกับลักษณะของเชื้อ Colletotrichum spp. จึงคัดเลือก

เชือ้ราในกลุ่มนีไ้ปใช้ในการทดสอบขั้นตอนต่อไป 

การศึกษาคุณสมบัติในการยังยั้งการเจรญิของเชื้อก่อโรค 

การทดสอบฤทธิ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

(โครงการ อพ.สธ.) ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคพืช โดยใช้เชื้อราโรคพืชที่แยกได้จากยางพาราที่

เป็นโรคคือ Collectotrichum sp. B1 และเชื้อราโรคพืชสายพันธุ์มาตรฐาน คือ Phytophthora palmivora 

พบว่าไม่มีแบคทีเรียไอโซเลตใดที่ให้ผลในการยับยั้งการเจริญของ Collectotrichum sp. B1 ในขณะที่มี

แบคทีเรียจ านวน 16 ไอโซเลต ให้ผลในการยับยั้งการเจริญของ P. Palmivora คือไอโซเลต BA3, BA4, 

BA5, BB12, BB13, BC5, BC6, BC11, BD5, BD6, BD9, A02, A07, A08 และ A09 ดังแสดงในภาพที่ 1 

  

BB2                              BC5                              BC6                           BD6 

BD9                            A02                              A07                             A08 

ภาพที่ 1 แสดงผลการยับยั้งการเจริญของ Phytophthora palmivora โดยแบคทีเรยีที่คัดแยกได้ 
 

 2.4 สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

คัดแยกเชือ้ราก่อโรคในยางพาราจ านวน 10 ตัวอย่าง จากต้นยางที่มีลักษณะอาการของโรค อาการเป็น

รอยช้ าเหนือรอยกรีดมีรอยบุ๋มสีด าปรากฏบนหน้ายางท าให้น้ ายางไม่ไหล จากการเพาะเลี้ยงบนอาหาร PDA 

และคัดแยกให้บริสุทธิ์ ได้เชื้อราก่อโรคทั้งหมด 30 ไอโซเลท สามารถที่จะจัดกลุ่มตามลักษณะสัณฐานวิทยาได้

เป็น 6 กลุ่ม การทดสอบฤทธิ์ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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(โครงการ อพสธ) ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคพืช โดยใช้เชื้อราโรคพืชที่แยกได้จากยางพาราที่เป็นโรค

คือ Collectotrichum sp. B1 และเชื้อราโรคพืชสายพันธุ์มาตรฐาน คือ Phytophthora palmivora พบว่าไม่มี

แบคทีเรียไอโซเลตใดที่ให้ผลในการยับยั้งการเจริญของ Collectotrichum sp. B1 ในขณะที่มีแบคทีเรียจ านวน 16 

ไอโซเลต ใหผ้ลในการยับยั้งการเจริญของ P. Palmivora แบคทีเรียทั้ง 16 ไอโซเลตที่คัดเลือกได้จะน าไประบุชนิด

โดยการทดสอบคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยา ทางชีวเคมี และการระบุชนิดด้วยวิธีทางอณูชีววิทยาต่อไป  
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ชื่อโครงการวจิัย ต้นแบบเส้ นใยฝ้ ายและผ้ าฝ้ ายต้ านจุ ลิ นทรี ย์ ที่ ย้ อมสี จากรงควั ตถุ 

ของ แอคติโนมัยสีท ส าหรับประยุกต์ใช้เพื่อสุขลักษณะทางผิวหนัง 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพจุลินทรีย์ในพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้ประโยชน์ 

ด้านเกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



75 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : krissy_seven@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 225,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของการเจริญและผลิตรงควัตถุหรือสารสีที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์

ก่อโรคบางชนิด แล้วน าสีที่ผลิตได้ไปท าการย้อมเส้นใยฝ้ายและผ้าฝา้ย 

3. เพื่อท าการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและเส้นใยผ้าฝ้ายต้นแบบ ซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญของ

จุลินทรีย์บางชนิดได้ และปลอดภัยกับเซลล์ปกติของเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดได้ โดยการทดสอบ

สอบความเป็นพิษ (Cytotoxicity tests) ของสารสกัดสีหยาบจากแอคติโนมัยสีทที่ผลิตขึ้น 

 2.2 วิธีการศึกษาวิจัย 

 1. น าสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสีทที่คัดเลือกสายพันธุ์ ซึ่งสามารถสร้างสารสียับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค

ทดสอบ (ในป่าบริเวณเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา ในพระราชด าริ

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ 2555) มาเพาะเลี้ยงในสภาวะที่

เหมาะสมและสกัดสารสีหยาบ 

 2. ทดสอบสอบความเป็นพิษ (Cytotoxicity tests) ของสารสกัดสีหยาบจากแอคติโนมัยสีทที่ผลิตได้ 

ของสารสกัดสีหยาบจากแอคติโนมัยสีทที่ผลิตได้ โดยวิธี MTT (Microculture Tetrazolium Assay) ดัดแปลงมา

จาก Alley และคณะในปี 1988 และของ Okonogi และคณะปี 2007 (Alley et al, 1988; Okonogi et al, 2007) 

เป็นการศึกษาฤทธิ์ความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติ ซึ่งเซลล์ปกติที่ใช้ศึกษาคือ Peripheral Blood Mononuclear Cell 

(PBMC)  

  3. ย้อมผ้าฝ้ายและเส้นใยฝ้ายด้วยสารสกัดสีหยาบ และตัดเย็บผลติภัณฑต์้นแบบ ท าโดยเหมาจ้าง

ช่างตัดเย็บผา้ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา 
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  4. ตรวจสอบการเจริญของจุลินทรีย์ของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและเส้นใยฝ้ายต้นแบบ โดยดัดแปลงใช้

เทคนิคการตรวจนับจุลินทรีย์บนพืน้ผิว (Microbiological  Examination of Surfaces) ร่วมกับเทคนิค Artificial 

inoculation 

   1) ท าการเติมจุลินทรีย์ทดสอบลงไปในผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและเส้นใยฝ้ายต้นแบบ ให้ได้

ปริมาณความเข้มข้นสุดท้าย (final concentration) ที่ 25,000 CFU/cm2 [หรือ 104-105 CFU/cm2 เพื่อจ าลอง

การทดลองให้มีเชือ้ประจ าถิ่นใกล้เคียงกับเชื้อประจ าถิ่นบนผิวหนังของมนุษย์ (Holt, 1970) ท าให้ผลิตภัณฑ์

แห้ง ด้วยอุณหภูมิห้อง เก็บใสภาชนะสะอาด มีฝาปิด เพื่อท าการนับจ านวนปริมาณจุลินทรีย์ทดสอบใน

ระยะเวลาตา่งๆ ต่อไป 

   2) เตรยีมสารละลาย Phosphate buffer pH 7.4 ปริมาตร 100 ml น าไปฆ่าเชื้อ 

   3) เตรยีมไม้พันส าลี (cotton swab) ใส่ลงในหลอดทดลอง และน าไปฆ่าเชื้อ 

   4) ก่อนท าการเก็บตัวอย่าง ใชป้ิเปตที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ดูดสารละลาย Phosphate buffer pH 

7.4 ปริมาตร 5 ml. ลงในหลอดเก็บตัวอย่าง (ระวังอย่าให้ด้ามจับเปียก) 

   5) เตรียม template ขนาด 30 cm2 (ตารางเซนติเมตร) (6x5 cm) ท าความสะอาด template 

โดยการใช้ส าลีจุม่ด้วย 70% แอลกอฮอล์ แล้วเช็ดขอบ template รอจนแอลกอฮอล์แหง้ 

   6) วาง template ลงบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและเส้นใยฝ้ายต้นแบบที่ต้องการตรวจ

วิเคราะห ์จากนั้นใช้ cotton swab ป้าย (swab) บนพืน้ผิวภายใน template จนทั่วบริเวณ   

   7) น า cotton swab ใส่กลับลงในสารละลาย Phosphate buffer pH 7.4 ปริมาตร 5 ml 

(หลอดทดลองเดิม) 

   8) แยกจุลินทรีย์ออกจากหัว cotton swab โดยการน ามาเขย่าด้วยเครื่อง vortex mixer 

   9) ท าการเจือจางสรละลาย Phosphate buffer pH 7.4 จากหลอดที่ท าการ swab ตัวอย่าง

พืน้ผิว ให้ได้ความเจอืจางที่เหมาะสม 

   10) น าสารละลายเจือจางเชื้อแต่ละระดับความเจือจางมาท าการ pour plate โดยดูด

สารละลายเจือจางเชื้อแต่ละระดับมา 1  ml. ใส่ในจานเพาะเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นเททับด้วย

อาหาร Standard plate count agar (Plate Count Agar) ปริมาตร 20 ml (อุณหภูมิอาหารประมาณ 45°C) 

หมุนวนจานเพาะเชื้อเพื่อให้สารละลายเชื้อและอาหารผสมกัน รอจนอาหารวุ้นแข็ง คว่ าจานเพาะเชื้อ น าไป

บ่มที่อุณหภูมหิอ้งนาน 24-28 hr. 

   11) น าจ านวนโคโลนีในจานเพาะเชื้อแต่ละระดับความเจือจาง บันทึกผล ค านวณ CFU/cm2 

และรายงานผล โดยท าการนับจ านวนจุลินทรีย์ทดสอบบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายและเส้นใยฝ้าย

ต้นแบบ จากเวลาเริ่มต้นการ Artificial inoculation เชื้อทดสอบลงบนผลิตภัณฑ์คือที่ 0, 3, 6, 9, 12, 24, 48 

และ 72 ช่ัวโมง เป็นล าดับ 

  5. จัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ แอคติโนมัยสีท ที่มีความสามารถในการสร้างสารสีและ

ออกฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวนะ ที่ใช้เป็นสีย้อมผ้าฝ้ายได้ ที่พบในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับบริการวิชาการแก่ผู้สนใจ 
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 2.3 ผลการศึกษาวิจัยและสรุปวิจารณ์ผลการวิจัย 

   ท าเพาะเลี้ยงแอคติโนมัยสีทในสภาวะที่เหมาะสมและสกัดสารสีหยาบแล้วตรวจสอบยืนยันฤทธิ์

การยับยั้งเชือ้แบคทีเรยีทดสอบบางชนิดก่อนท าการย้อมสีผ้าฝา้ย แสดงผลอย่างสรุปได้ดังนี ้ 

   แอคติโนมัยสีทผลิตสารสีสม้-แดง จ านวน 8 ไอโซเลต ซึ่งเป็นสารสีประเภท intracellular pigments 

คือผลิตสีเก็บไว้ในตัวเซลล์ เจริญได้ดีที่อาหารเลี้ยงเชื้อ starch casein medium ที่อุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส เขย่าที่ความเร็วรอบ 100 rpm โดยประมาณ ประกอบด้วย ไอโซเลต Orange 1.2, Orange 2.1, 

Orange 2.2, Orange 3.1, Orange 3.2, Orange 4.1, O1 และ R3 สารสีส้ม-แดงจากแอคติโนมัยสีททั้ง 8 

ไอโซเลตนี้ ไม่ละลายน้ า แต่ละลายได้ดีในสารละลาย 10% DMSO และ 99.9% Ethanol จากการทดสอบ

ฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียทดสอบด้วยเทคนิค Agar disk diffusion สามารถยังยั้งการเจริญของแบคทีเรีย

ทดสอบ Mycobacterium sp. ได้  

   แอคติโนมัยสีทผลิตสารสีม่วง จ านวน 1 ไอโซเลต ซึ่งเป็นสารสีประเภท extracellular pigments คือ

ผลิตสีปล่อยออกมานอกเซลล์ เจริญได้ดีที่อาหารเลี้ยงเชื้อ starch casein medium ที่อุณหภูมิ 30 องศา

เซลเซียส เขย่าที่ความเร็วรอบ 100 rpm โดยประมาณ คือ ไอโซเลต AC4 สารสีม่วงจากเซลล์ของแอคติโน

มัยสีทไอโซเลต นี้ ละลายน้ าได้ดี และสามารถละลายได้ใน 10% DMSO แต่ละลายได้ไม่ดีใน 99.9% 

Ethanol จากการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งแบคทีเรียทดสอบด้วยเทคนิค Agar disk diffusion สามารถยังยั้ง

การเจรญิของแบคทีเรยีทดสอบ ที่เกี่ยวข้องกับผวิหนังคอื Staphylococcus aureus และ S. epidermidis ได้ 
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ชื่อโครงการวจิัย ผลของการบริโภคสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการต้านความจ าบกพร่องในหนูขาว 

ที่เหน่ียวน าให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมอง 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะเกี๋ยงส าหรับต้านโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : phachonpai@yahoo.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 250,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการเรียนรู้และความจ าในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิด

ภาวะหลอดเลือดสมอง 

3. เพื่อศกึษาผลของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการตายของเซลล์ประสาทในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิด

ภาวะหลอดเลือดสมอง 

4. เพื่อศกึษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดมะเกีย๋งต่อการปกป้องภาวะหลอดเลือดสมอง 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวิจัย 

การเตรยีมสารสกัดมะเกี๋ยง 

 เป็นขั้นตอนการเลือกตัวท าละลายเพื่อให้ได้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระสูงที่สุด มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เตรียมสารสกัดมะเกี๋ยงโดยเลือกตัวท าละลายเทียบกันคือ น้ า, 70% เอทานอล, เอธิลอะซิเตท 

และเฮกเซน ทิ้งไว้ 24 ช่ัวโมง จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรองแล้วน าไปอบด้วยตู้อบลมร้อน (hot air oven) 

ที่อุณหภูมิ 80 °C เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ทั้งนี้สารส าคัญในมะเกี๋ยงซึ่งเป็นสารในกลุ่มแอนโธไซยานิดินส์

(anthocyanidins) เป็นสารที่ทนต่อความร้อน และไม่สลายตัวที่อุณหภูมิดังกล่าว ขั้นตอนต่อไป คือ น าสาร

สกัดที่ได้มาทดสอบโดย TLC (Thin layer chromatography) จากนั้นสเปร์ยแผ่น TLC ด้วย DPPH หากสารใน

ส่วนใดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระ จะท าให้เกิดเป็นสีขาว ส่วนที่ไม่มสีารต้านอนุมูลอสิระจะให้สีม่วง   

  1) ล้างผลมะเกีย๋งให้สะอาด แล้วห่ันบางๆ เอาเมล็ดออก น ามาช่ังน้ าหนัก (ภาพที่ 1) 
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ภาพท่ี 1 ผลมะเกี๋ยงสุกที่เตรียมมาผ่านการสกัด 
 

  2) เติมน้ า ในอัตราส่วนมะเกี๋ยง 1 kg : น้ า 1 ลิตร น ามะเกี๋ยงที่เติมน้ าแล้วไปปั่นด้วยเครื่องปั่น

เพื่อให้มะเกีย๋งเป็นเนือ้เดียวกัน (ภาพที่2)  
 

 
 

ภาพท่ี 2 การสกัดมะเกีย๋งโดยใช้น้ าเป็นตัวท าละลาย 

 3) น าสารผสมมะเกีย๋งที่ได้แช่ไว้ในอ่างควบคุมอุณหภูมิที่ 60 °C เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 

 4) น าสารสกัดที่ได้มากรองผ่านผ้าขาวบาง จากนั้นน าไปอบด้วยตู้อบลมร้อนที่อุณหภูมิ 80 °C 

เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จนได้สารสกัดหยาบจากมะเกี๋ยง 

 5) น าสารสกัดที่ได้มาค านวณหา % yield  

  6) เก็บสารสกัดมะเกี๋ยงไว้ในขวดสีชา ปิดด้วยฝาให้แน่น เก็บไว้ในตู้เย็น 4 °C รอน าไปทดสอบ

การเรียนรูแ้ละความจ าในหนูขาวที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมอง 
 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

  จากผลการทดลองพบว่าสารสกัดมะเกี๋ยงด้วยน้ า มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการ

สกัดด้วยตัวท าละลายตัวอื่นๆ ส่วน % yield = 2.89 
 

 2.4 สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

  เลือกใช้วธิี aqueous extract ในการเตรียมสารสกัดมะเกี๋ยง ได้สารสกัดมะเกี๋ยงที่ม ี% yield = 2.89  
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ชื่อโครงการวจิัย ศักยภาพของไวน์มะเกี๋ยงในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทและ

ความจ าในหนูที่เหน่ียวน าให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะเกี๋ยงส าหรับต้านโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.มารุต แก้ววงศ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.มารุต แก้ววงศ์ 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : mkaewwongse@gmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 250,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศกึษาผลของไวน์มะเกี๋ยงต่อการเรียนรู้และความจ าในหนูขาวที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะสมอง

เสื่อมอัลไซเมอร์ 

3. เพื่อศึกษาผลของไวน์มะเกี๋ยงต่อการตายของเซลล์ประสาทในหนูขาวที่เหนี่ยว น าให้เกิดภาวะ

สมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 

4. เพื่อศกึษากลไกการออกฤทธิ์ของไวน์มะเกีย๋งต่อการปกป้องภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

การเตรยีมไวน์มะเกี๋ยง 

ไวน์มะเกี๋ยงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากดร.รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์ประจ า

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง

ที่เพาะปลูกในพืน้ที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิขั้นตอนการผลิตไวน์มะเกีย๋งมีดังนี้ 

1) การเตรยีมน้ าหมักส าหรับหัวเชื้อ  

 การเตรียมน้ าผลไม้ส าหรับการหมัก Starter เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากในการท าไวน์ผลไม้ เนื่องจาก

คุณภาพของ Starter มีผลต่อลักษณะและคุณภาพของไวน์ที่หมักได้ทั้งหมด วิธีการเตรียมการหมักจะใช้

เฉพาะน้ าผลไม้ ซึ่งผลไม้โดยทั่วไปจะท าการบีบคั้นน้ าออกจากผลไม้โดยการบีบอัด หรือคั้นจากนั้นน ามา

ผสมน้ าตามความเหมาะสม ส าหรับในงานวิจัยนี้จะใช้สับปะรดเนื่องจากมีปริมาณสารอาหารเพียงพอต่อ

การเจรญิเติบโตของเชือ้ยีสต์ เตรียมโดยการปั่นรวมทั้งเนือ้และน้ าสัปปะรด จากนั้นกรองแยกกากสับปะรด

ออกใหไ้ด้น้ าสับปะรดปริมาตร 1 ลิตร จากนั้นน าไปฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 °C ความดัน 15 ปอนด์/ตารางนิ้ว 

เวลา 20 นาที เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับวัตถุดิบได้ทั้งทั้งหมด 
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 2) การเตรยีมหัวเชื้อ  

 การเตรียมหัวเชื้อจะเตรียมจ านวน 10% ของปริมาตรน้ าผลไม้ที่จะใช้ในการหมักไวน์ ส าหรับการ

ทดลองนี้จะเตรียมหัวเชื้อปริมาตร 1 ลิตร ต่อการหมักไวน์ 10 ลิตร ซึ่งเตรียมโดยน าน้ าสับปะรดที่ผ่านการ

ฆ่าเชื้อมาท าการเติมเชื้อยีสต์ Saccharomyces cerevisiae (V1116) โดยใช้เทคนิคแบบปลอดเชื้อ จากนั้น

น าไปเขย่าให้อากาศโดยใช้เครื่องเขย่าเพื่อกระตุน้การเจรญิเติบโตของเซลล์ยีสตเ์ป็นเวลา 72 ช่ัวโมง  

 3) การเตรยีมน้ ามะเกี๋ยงส าหรับการหมักไวน์มะเกี๋ยง 

 การเตรียมน้ ามะเกี๋ยงจะด าเนินการโดยการแยกส่วนเมล็ด และเนื้อมะเกี๋ยง จากนั้นจะน าส่วนเนื้อ

มาปั่นกับน้ าสะอาดในอัตราส่วน 1:3 โดยใช้เครื่องปั่น น าน้ ามะเกี๋ยงที่ได้มาท าการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์กรด 

และปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด สังเกตสี บันทึกลักษณะปรากฏของน้ าผลไม้ที่เตรียมได้ ปรับ

ปริมาณกรด และของแข็งที่สามารถละลายได้ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อการหมักไวน์มะเกี่ยง งานวิจัย

นี้จะเตรียมน้ าหมักเริ่มต้นให้มีความหวานที่มีความเข้มข้นของน้ าตาลที่ร้อยละ 20 หรือ 20 องศาบริกซ์ 

จากนั้นเติมสารอาหารหลักที่ยีสตต์้องการซึ่งจะใช้ในรูปของโปแตสเซียมฟอสเฟตและแอมโมเนียมฟอสเฟต

โดยเติมลงไปในปริมาณร้อยละ 0.05 ท าการฆา่เชื้อในน้ าหมักโดยใช้โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ ในปริมาณร้อย

ละ 0.02 หรอื 200 ppm เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง   

 4) กระบวนการหมักไวน์มะเกี๋ยง 

 กระบวนการหมักจะด าเนินการภายหลังจากการฆ่าเชื้อน้ าหมักโดยการเติมหัวเชื้อที่ เตรียมไว้ในข้อ 

2. ในปริมาณ 10% ของปริมาตรน้ าหมักทั้งหมดโดยเทคนิคปลอดเชื้อ จากนั้นท าการหมักที่อุณหภูมิห้อง

เป็นเวลา 14 วัน ภายหลังเสร็จสิ้นการหมัก ไวน์มะเกี๋ยงที่ได้จะถูกน าไปหยุดปฏิกิริยาการหมักโดยเติม

โซเดียมเมตาไบซัลไฟท์ลงไปในปริมาณร้อยละ 0.02 จากนั้นน าไปแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4 °C เพื่อให้ไวน์เกิดการ

ตกตะกอน ท าไวน์ให้ใส และเป็นการบ่มไวน์ในอีกทางหนึ่ง จากนั้นจะสุ่มตัวอย่างไวน์มาตรวจวิเคราะห์

ปริมาณแอลกอฮอล์โดยอีบูลิโอมิเตอร์ (Ebulliometer) ปริมาณของแข็งที่สามารถละลายได้โดยใช้แฮนด์รีแฟ

รกโตมิเตอร์ (Hand refractometer) ปริมาณกรดทั้งหมด (Total acidity) โดยวิธีการไตเตรช่ัน การหาค่า pH 

การทดสอบเพกตินในไวน์ และการทดสอบตะกอนของแป้งในไวน์ 

 5) การบรรจุไวน์มะเกี๋ยง 

 หลังจากไวน์ใสเป็นประกายแล้วจะถูกน ามาบรรจุขวดแก้วสีชาเพื่อพรางแสงป้องกันการเปลี่ยนสี

ของไวน์ จากนั้นปิดด้วยจุกคอร์ก เพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ันของน้ าไวน์มะเกี๋ยง จากนั้นท า

การปิดฉลากไวน์ และซีลพลาสตกิใหเ้รียบร้อย (ภาพที่ 1) 
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ภาพท่ี 1 ตัวอย่างไวน์มะเกีย๋ง 
 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

 ผลติภัณฑ์ไวน์มะเกีย๋งที่ได้มสีีแดงใส ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 11% 
 

 2.4 สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

  ได้ผลิตภัณฑไ์วน์มะเกีย๋งที่ผ่านกรรมวิธีที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน 
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ชื่อโครงการวจิัย ศักยภาพของไวน์มะเกี๋ยงในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทและ

ความจ าในหนูที่เหน่ียวน าให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะเกี๋ยงส าหรับต้านโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ณภัทร ศรีรักษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกีย่วกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.ณภัทร ศรรีักษา 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : napatr.sri@gmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 250,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ชามะเกี๋ยงต่อการลดระดับน้ าตาลในเลือดของหนูขาวที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะ

เบาหวาน 

3. เพื่อศึกษาผลของชามะเกี๋ยงต่อการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังได้รับบาดเจ็บในหนูขาวที่

ถูกเหนี่ยวน าใหเ้กิดภาวะเบาหวาน 

4. เพื่อศกึษากลไกการออกฤทธิ์ของชามะเกี๋ยงต่อการฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาทหลังการได้รับ

บาดเจ็บในภาวะเบาหวาน 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

การเตรยีมชามะเกี๋ยง 

 ชามะเกี๋ยงที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากดร .รัฐพงศ์ ปกแก้ว อาจารย์ประจ า

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง

ที่เพาะปลูกในพืน้ที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรต ิขั้นตอนการผลิตชามะเกีย๋งมีดังนี้ 

 1) การเก็บใบชา  

ในกระบวนการผลิตชาแบบชาจนีจากใบอ่อนของพืชมะเกี๋ยงจะท าการเก็บยอดอ่อนของพืชมะเกี๋ยง

จากสายต้นที่มีรหัสในพื้นที่แปลงปลูกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 

โดยการเก็บโดยนับจากยอดตูมลงมายังใบที่ต่ าจากยอดตูมลงมา 2-3 ใบ (ในการเก็บ 1 ยอด จะประกอบ

ไปด้วยยอดอ่อน 2-3 ใบ) (ภาพที่ 1 และ 2) 
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จากนั้นน ายอดมะเกี๋ยงที่เก็บได้มาล้างด้วยน้ าสะอาด เพื่อก าจัดเศษฝุ่นผงต่างๆ ที่อาจติดมากับ

วัตถุดิบ หลังจากนั้นน ามาตัดแต่งเอาใบที่แก่ หรือที่มีต าหนิออก เสร็จแล้วน ายอดอ่อนมะเกี๋ยง มาเข้าสู่

กระบวนการผลิตชาต่อไป  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ยอดอ่อนของมะเกีย๋งที่จะน ามาผลติชาจากโครงการวิจัย การใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงที่เพาะปลูก

ในพืน้ที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การเก็บยอดอ่อนของมะเกีย๋งที่จะน ามาผลติชาจากโครงการวิจัย การใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงที่

เพาะปลูกในพืน้ที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

 2) การนวดใบชา 

 กระบวนการนวดใบชาจะด าเนินการโดยน ายอดอ่อนของมะเกี๋ยงที่ผ่านกระบวนการตัดแต่งมาท า

การนวดด้วยมือเบาๆ เพื่อให้ยอดอ่อนนิ่มลง แตใ่บของมะเกีย๋งต้องไม่เกิดการฉีกขาด  

 3) การหมักใบชา 

 ใบชาที่ผ่านการนวดแลว้จะถูกน ามาหมักทิง้ไว้ที่อุณหภูมิห้อง (28-32 องศาเซลเซียส) ใช้เวลาหมัก

ใบชาประมาณ 3 ช่ัวโมง ในผา้ขาวบาง การหมักเพื่อท าให้ใบชาเกิดกลิ่น รสชาติที่ดีขึ้น 

 4) การคัว่ใบชา 

 ใบชาที่ผ่านการหมักเสร็จแล้วจะถูกน ามาคั่วในกระทะโดยใช้ไฟอ่อนๆ คั่วจนกว่าสีของใบชาจาก

ยอดอ่อนมะเกีย๋งเปลี่ยนจากสีเขียวสดเป็นสีเหลอืงอ่อนๆ 

 5) การอบแห้งใบชา 

 ใบชาจากยอดอ่อนมะเกี๋ยงจะถูกน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง 

เพื่อก าจัดความชื้นที่มีอยู่ในใบชา จากนั้นน าผลิตภัณฑ์ใบชาที่แห้งแล้วไปบรรจุในถุงพลาสติก และปิดผนึก
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ด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบชาสัมผัสกับอากาศ เป็นการยืดอายุการเก็บรักษา และป้องกัน

การเกิดปฏิกิรยิาออกซิเดชั่นด้วย (ภาพที ่3)  
 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ชาจากใบมะเกีย๋งที่เตรียมบรรจุในถุงพลาสติก และปิดผนึกด้วยระบบสุญญากาศ 

แผนภูมิโดยรวมในการผลติใบชาจากยอดอ่อนของพืชมะเกีย๋ง ดังแสดงในภาพที่ 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 แผนภูมแิสดงกระบวนการผลิตชาจากใบมะเกี๋ยง 
 

 2.4 ผลการศึกษาวิจัย 

 ผลติภัณฑ์ชามะเกีย๋งสีน้ าตาลเข้มเกือบด า มีกลิ่นหอม  
 

  2.5 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

 ได้ผลิตภัณฑช์ามะเกีย๋งที่ผ่านกรรมวิธีที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน  

ยอดอ่อนมะเกีย๋ง 

ล้างและตัดแต่ง 

กระบวนการผลิตชาตามสูตร 

อบแห้ง 

บรรจุถุง 

ชาจากยอดอ่อนมะเกี๋ยง 
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ชื่อโครงการวจิัย การตรวจสอบฤทธิ์ของกากชามะเกี๋ยงในการต้านความบกพร่องในการเรียนรู้

และความจ าเน่ืองจากภาวะเครยีดเรื้อรัง 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากมะเกี๋ยงส าหรับต้านโรค 

ไม่ติดต่อเรื้อรัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณฐกร ค าแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกีย่วกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย นายณฐกร ค าแก้ว 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : give.korn@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 250,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ศกึษาฤทธิ์ของกากชามะเกี๋ยงต่อการลดระดับฮอร์โมนต้านความเครียด cortisol 

3. ศกึษาผลของกากชามะเกีย๋งในการต้านความบกพร่องในการเรียนรู้และความจ าเนื่องจากภาวะ

เครียดเรื้อรัง 

4. ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของกากชามะเกี๋ยงในการต้านความบกพร่องในการเรียนรู้และ

ความจ าเนื่องจากภาวะเครียดเรื้อรัง 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

ในโครงการวิจัยนี้ ได้ใช้กากชามะเกี๋ยงที่เหลือจากการศึกษาในโครงการย่อยที่ 3 เรื่อง ศักยภาพ

ของไวน์มะเกี๋ยงในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ประสาทและความจ าในหนูที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะสมอง

เสื่อมอัลไซเมอร์ (ภาพที่ 1) มาศกึษาดูฤทธิ์การต้านความบกพร่องในการเรียนรู้และความจ าเนื่องจากภาวะ

เครียดเรื้อรัง  

 ขั้นตอนการศกึษาในส่วนนี้ จึงเป็นการหาเวลาและระยะเวลาที่เหมาะสมในการต้มกากชาเพื่อให้ได้

ปริมาณสารต้านอนุมูลอสิระสูงที่สุด 
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ภาพท่ี 1 ชาจากใบมะเกีย๋ง 
 

 2.3. ผลการศึกษาวิจัย 

 เมื่อตม้กากชาที่เหลอืในเวลา 3 นาที จะมีฤทธิ์ตา้นอนุมูลสูงที่สุด  
 

 2.4. สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

 การต้มกากชาที่เหลือในเวลา 3 นาที และน าไปผ่าน TLC (Thin layer chromatography) ทดสอบดู

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย DPPH จะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลสูงที่สุด ซึ่งจะน าเวลาที่ได้ไปใช้ในการศึกษาในหนูขาว

ที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะเครียดเรือ้รังตอ่ไป  
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ชื่อโครงการวจิัย ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อการดูดซึมคอเลสเตอรอลในเซลล์ล าไส้

เพาะเลี้ยงคาโก้ทู 
 

ชื่อแผนงานวิจัย ประสิทธิภาพของสาหร่ายเตา Spirogira neglecta ต่อสุขภาพเพื่อพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.อัฉราภรณ์ ดวงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกีย่วกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.อัฉราภรณ์ ดวงใจ 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : achara.phso@gmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 270,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อทดสอบผลของสาหร่ายเตาต่อการน าคอเลสเตอรอลเข้า (uptake) เซลล์ล าไส้เพาะเลีย้งคาโก้ทู 

3. เพื่อทดสอบผลของสาหรา่ยเตาต่อความสามารถในการละลายของคอเลสเตอรอลในไมเซลล์  

4. เพื่อทดสอบผลของสาหร่ายเตาต่อการจับกับกรดน้ าดี 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวิจัย 

การเตรยีมสารสกัดสาหร่ายเตา 

สารสกัดสาหร่ายเตาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสาหร่ายที่ได้จะมาจากจังหวัดแพร่

และเชยีงใหม่ 

การเพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ และการทดสอบการมีชีวิตของเซลล์ 

เซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู (Caco-2 cells) ได้รับจากบริษัท American Type Culture Collection 

(ATCC) เลี้ยงเซลล์ด้วยอาหารสูตร Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM)/F12 ที่มี 10% fetal 

bovine serum (FBS) และ1% penicillin–streptomycin โดยเลี้ยงเซลล์ในตู้บ่มที่ 95% ความชื้นของอากาศ 

5% CO2 และที่อุณหภูมิ 37 °C เซลล์เจริญใน 75 cm2 flask และเลี้ยงใน 96-well plates เพื่อทดสอบการมี

ชีวติของเซลล์ หรือเลี้ยงใน 24-well plates ก่อนจะท าการศึกษาผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อการน าเข้า

ของคอเลสเตอรอล จ าเป็นต้องหาความเข้มข้นของสารที่เหมาะสม ดังนั้นจึงศึกษาการมีชีวิตของเซลล์โดย

ใช้วิธี MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,3-diphenyl tetrazolium bromide) เลี้ยงเซลล์ใน 96-well 

plates และบ่มดว้ย สารสกัดสาหร่ายเตาที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เติมสารละลาย MTT เข้า

ไปในเซลล์ที่มีอาหารเป็นเวลา 2 ช่ัวโมงก่อนครบเวลาบ่มหลังจากนั้นเอาอาหารออก และละลายตะกอน 
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formazan ด้วย DMSO:ETOH (1:1 v/v) และวัดค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความยาวคลื่น 595 nm โดยใช้

เครื่อง microplate reader 

การเตรยีมคอเลสเตอรอลไมเซลล์ และการศึกษาการน าคอเลสเตอรอลเข้าเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยง 

สารละลายไมเซลล์ (micelle) ถูกปรับจาก Yamanashi, Y และคณะ(12) โดยเตรียมสารละลาย

[1,2(n)-3H] คลอเลสเตอรอล , คอเลสเตอรอล และฟอสฟาทิดิลโคลีน  (phosphatidylcholine)  

ในคลอโรฟอร์ม (Chloroform) ส่วนสารละลาย โซเดียมทอโรคลอเลต (sodium taurocholate) จะเตรียมในเม

ทานอล น าสารลายของไขมันและเกลือน้ าดี (bile salt) รวมให้เข้ากัน และน าไประเหยแห้งภายใต้ N2

แผ่นฟิล์มที่ได้ เก็บไว้ภายใต้ N2 ที่ -20 oC จนกระทั่งใช้ เตรียมสารละลายไมเซลล์โดยการน าแผ่นฟิล์มมา

ละลายในอาหารสูตร DMEM/F12 จะได้ความเข้มข้นสุดท้ายเป็น 1 µM คลอเลสเตอรอล 2 mM โซเดียมทอ

โรคลอเลต 50 µM ฟอสฟาทิดลิโคลีน และ 1 µCi/ml [1,2(n)-3H]คอเลสเตอรอล จากนั้นน าสารละลาย

ไมเซลล์ไป sonicate กรองผ่าน 0.2-µm และเก็บที่ 37 oC ก่อนน าไปใช้กับเซลล์ เลี้ยงเซลล์ใน 24-well 

plates เป็นเวลา 14-21 วัน โดยท าการเปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลล์ทุกๆ 3 วัน เมื่อครบก าหนด น าเซลล์มาเลื้ยง

ในอาหาร free-serum เป็นเวลา 1 คืน ก่อนเติมสารสกัดสาหร่ายเตาที่ความเข้มข้นต่างๆ หรือยาezetimibe 

(ยาลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล) เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ตามด้วยเติมสารละลายไมเซลล์ที่เตรียมไว้บ่มไว้ในตู้ 

CO2 เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง ล้างเซลล์ด้วย Cold-PBS 3 ครั้ง และท าให้เซลล์แตกด้วย 0.1% Triton-Xที่มี 0.2 N 

NaoH แบ่งเซลล์ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกวัดปริมาณโปรตีนโดยใช้ Bradford assay kit ส่วนที่สองน าไปวัด

ค่า radioactivity โดยใช้เครื่อง liquid scintillation counter 

วิธีการวัดความสามารถในการละลายของคอเลสเตอรอลในไมเซลล์ 

เตรียมคอเลสเตอรอลไมเซลล์ดังที่กล่าวข้างต้น วิธีการวัดความสามารถในการละลายของ 

คอเลสเตอรอลในไมเซลล์ปรับจาก Kirana และคณะ (2005) (13) ดังนี้ คอเลสเตอรอลไมเซลล์ประกอบด้วย 10 

mM cholesterol, 1 mM sodium taurocholate และ 0.6 mM phosphatidylcholine เติมสารสกัดสาหร่ายเตาที่

ความเข้มข้นต่างๆหรือ 0.1% DMSO ในคอเลสเตอรอลไมเซลล์ หลังจากบ่มที่ 37C นาน 3 ช่ัวโมง กรอง

คอเลสเตอรอลไมเซลล์ผ่าน 0.22 µm เพื่อแยก คอเลสเตอรอลที่เกาะติดรวมกัน (precipitated cholesterol) 

ออกจาก intermicellar cholesterol และวัดความเข้มข้นของ intermicellar cholesterol โดย cholesterol assay kit 

(Human). 
 

 2.3 ผลการศึกษาวิจัย 

การเพาะเลี้ยงเซลล์ล าไส้ และการทดสอบการมีชีวิตของเซลล์ 

ผลการศกึษาสารสกัดสาหร่ายเตาที่ความเข้มข้น 125, 250, 500, และ 1000 ug/mL ต่อการมีชีวิต

ของเซลล์ล าไส้  คาโก้ทู พบว่าสารสกัดดังกล่าวไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ โดยร้อยละของการมีชีวิต อยู่

ในช่วง 99-108% cell viability (% of control) 
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การเตรยีมคอเลสเตอรอลไมเซลล์ และการศึกษาการน าคอเลสเตอรอลเข้าเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยง 

ผลการศึกษาสารสกัดสาหร่ายเตาที่ความเข้มข้น  250, 500 และ 1,000 ug/mL ต่อการน า

คอเลสเตอรอลเข้าเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู พบว่าสารสกัดสาหร่ายเตาที่ความเข้มข้น 500 และ 1,000 

ug/mL ลดการน าคอเลสเตอรอลเข้าเซลล์ ได้ถึง 20% และ 33% ตามล าดับ ส่วนยา ezetimibe ที่ความ

เข้มขน้ 4 ug/mL ลดการน าคอเลสเตอรอลเข้าเซลล์ได้ 16% (ภาพที1่) 

 
ภาพที่ 1 สารสกัดสาหร่ายเตาต่อการน าคอเลสเตอรอลเข้าเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู 

(Mean±S.E.M., N=2-4) 
 

วิธีการวัดความสามารถในการละลายของคอเลสเตอรอลในไมเซลล์ 

ผลการศึกษาสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความสามารถในการละลายของคอเลสเตอรอลในไมเซลล์ 

พบว่าสารสกัดสาหร่ายเตาที่ความเข้มข้น 0.1, 1, และ 10 mg/mL สามารถลดความสามารถในการละลาย

ของคอเลสเตอรอลในไมเซลล์ได้  25%, 62% และ 83% (% of control) ตามล าดับ ดังแสดงในภาพที ่2 

 

 
 

ภาพที่ 2 สารสกัดสาหร่ายเตาต่อความสามารถในการละลายของคอเลสเตอรอลในไมเซลล์ 

(Mean±S.E.M., N=3) 
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 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

  สารสกัดสาหร่ายเตาลดการน าเข้าของคอเลสเตอรอลเข้าเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยง เป็นไปได้อาจจะ

ผ่านทางการลดความสามารถในการละลายของคอเลสเตอรอลในไมเซลล์ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษา

เพิ่มเติมถึงกลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อการลดการดูดซึมคอเลสเตอรอล 
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ชื่อโครงการวจิัย ฤทธิ์ต้านภาวะการอักเสบของสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta) 

ในหนูขาวที่มีภาวะไตอักเสบเฉียบพลัน 
 

ชื่อแผนงานวิจัย ประสิทธิภาพของสาหร่ายเตา Spirogira neglecta ต่อสุขภาพเพื่อพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวศศิวมิล พรมสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกีย่วกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย นางสาวศศวิิมล พรมสาร 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : achara.phso@gmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 270,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาผลการออกฤทธิ์ของสารสกัดสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta) ต่อการ

แสดงออกและการท างานของโปรตนีขนส่งสารอินทรีย์ที่ท่อไต ในภาวะปกติและในการเกิดภาวะอักเสบที่ไต 

3. เพื่อศกึษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra neglecta) ภายในเซลล์ไต ใน

การเกิดภาวะอักเสบที่ไต 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวิจัย 

การเตรยีมสารสกัดสาหร่ายเตา  

สารสกัดสาหร่ายเตาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล 

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งสาหร่ายที่ได้จะมาจากจังหวัดแพร่

และเชยีงใหม่ 

การเหน่ียวน าภาวะ inflammation ด้วยสาร Lipopolysaccharide (LPS) 

การเตรยีมสัตว์ทดลอง 

แบ่งหนูขาวจ านวนทั้งสิ้น 30 ตัว ออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ตัว โดยหนูขาวในทุกกลุ่มการทดลอง

จะได้รับอาหารปกติ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ โดยจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง 21-25 องศาเซลเซียส 

อัตราแสงสวา่ง 12 ช่ัวโมง ความช้ืนสัมพัทธ์ 30-70% เลี้ยงในกรงขนาด 25x33x18 เซนติเมตร (กว้างxยาว

xสูง) โดยจะเลีย้งกรงละ 2 ตัว ใชม้าตรฐานระบบ Conventional system หลังจากนั้นในกลุ่ม Pre-treatment 

จะได้รับสารสกัดสาหร่ายเตาขนาด 1.0 กรัมต่อน้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์หลังจากนั้น

จะเหนี่ยวน าภาวะ inflammation โดยการฉีดสาร Lipopolysaccharide (LPS) ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัว

เป็นกิโลกรัม เข้าทางช่องท้อง ส่วนกลุ่ม Post-treatment จะเหนี่ยวน าภาวะ inflammation โดยการฉีดสาร 
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Lipopolysaccharide (LPS) ขนาด 5 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัม เข้าทางช่องท้อง เป็นระยะเวลา 

1 สัปดาห์ หลังจากนั้นจะได้รับสารสกัดสาหร่ายเตาขนาด 1.0 กรัมต่อน้ าหนักตัวเป็นกิโลกรัม เป็นระยะเวลา 

2 สัปดาห์ และจะน าไปใช้ศึกษาทดลองต่อไป 
 

ตารางที่ 1 แสดงการทดลองในกลุ่ม Pre-treatment และ Post-treatment 

 
 

หนูขาวที่ถูกแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่   

 กลุ่มที1่: กลุ่มควบคุม (Control) 

 กลุ่มที2่: กลุ่มเหนี่ยวน าภาวะ inflammation แบบ Pre-treatment (IPre) 

 กลุ่มที่3: กลุ่มที่ได้รับสาหร่ายเตา ความเข้มข้น 1.0 กรัมต่อน้ าหนักตัว 1 กิโลกรัมแล้วเหนี่ยวน า

ภาวะ inflammation (IPre+SNE) 

 กลุ่มที4่: กลุ่มเหนี่ยวน าภาวะ inflammation แบบ Post-treatment (IPost) 

 กลุ่มที5่: กลุ่มเหนี่ยวน าภาวะ inflammation แล้วได้รับสาหรา่ยเตา ความเข้มขน้ 1.0 กรัมต่อน้ าหนัก

ตัว 1 กิโลกรัม (IPost+SNE) 

 หนูขาวในกลุ่มที่ 3 และ 5 จะได้รับสารสกัดสาหร่ายเตาโดยการป้อนเข้าปากทุกวัน โดยกลุ่มที่ 3 จะ

เริ่มก่อนป้อนสาหร่ายเตาก่อนการเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะ Inflammation เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ส่วนสัตว์ทดลองใน

กลุ่มที่ 5 จะได้รับการเหนี่ยวน าภาวะ Inflammation เป็นเวลา 1 สัปดาห์ แล้วได้รับสาหร่ายเตาต่อ เป็นเวลา  

2 สัปดาห ์

การวัดปริมาณสารในพลาสมา 

 หนูขาวจะถูกท าให้สลบโดยการรมยาสลบ Isoflurane หลังจากอดอาหารมาแล้ว 12 ชม. ท าการ

ผ่าตัดเปิดทรวงอกและช่องท้อง เก็บตัวอย่างเลือดจากหัวใจและไตทั้งสองข้าง ตัวอย่างเลือดจะถูกปั่นเพื่อ

แยกพลาสมา จากนั้นพลาสมาและเนื้อเยื่อจะถูกเก็บไว้ที่ -20 และ -80C เพื่อวิเคราะห์หาค่าต่างๆ ทาง

ชีวเคมีโดยใช้ชุดน้ ายาทดลองส าเร็จรูป 

การศึกษากายวิภาคศาสตร์ของเนื้อเยื่อไตด้วยเทคนิค Immunohistochemistry  

 ภายหลังท าการสลบหนูขาวในแต่ละกลุ่มการทดลอง เนื้อเยื่อไตหนึ่งส่วนหนึ่งจะถูกน าไปแช่ใน

น้ ายา 10% Neutral formalin เป็นเวลา 12-24 ช่ัวโมง หลังจากนั้นน าเนื้อเยื่อไตแช่ใน paraffin และตัดที่

ความหนาประมาณ 5-7 ไมโครเมตร และน าไปย้อมด้วยสีย้อม Hematoxyline และ Eosin (H&E) เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบในแต่ละกลุ่ม ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดา (bright field microscope)  
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วัดปริมาณของโปรตีนขนส่งสารภายในเน้ือเยื่อไตด้วยเทคนิค Western blotting analysis  

 การวัดหาปริมาณการแสดงออกของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกและ/หรือลบ และโปรตีน

ตัวกลางอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง (Protein expression) เช่น Protein kinas C, NFkB ซึ่งสามารถท าได้โดยการใช้

เทคนิค Western blot analysis โดยการ slices ส่วน Cortex ของไต จากหนูแต่ละกลุ่ม และท าการปั่นแยกให้

ได้ส่วนของเซลล์ทั้งหมดและผนังเซลล์ และน ามาวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนทั้งหมดก่อนที่จะใช้เทคนิค  

Western blot analysis ในการหา ปริมาณโปรตนีขนส่งสารอินทรีย์ที่อยู่ในเซลล์ทั้งหมดและที่ผนังเซลล์ โดย

การโดยใช้ primary antibody ที่จ าเพาะต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ primary antibody ที่จ าเพาะต่อโปรตีน

ตัวกลาง เช่น Protein kinase C และ และวัดปริมาณโปรตีนส าคัญอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกลไก Inflammation 

เชน่ Nuclear factor keppa B (NFkB), Tumor necrosis factor (TNF-) เป็นต้น 

การวัดหาปริมาณยีนควบคุมการแสดงออกของไซโตไคม์ ด้วยเทคนิค Quantitative Real-time 

Polymerase Chain Reaction (Real-time PCR) เช่น Tumor necrosis factor (TNF-) เป็นต้น 

โดยการ slices ส่วน Cortex ของไต จากหนูแต่ละกลุ่ม และท าการปั่นแยกให้ได้ส่วนของเซลล์

ทั้งหมดและผนังเซลล์ และท าการสกัดแยก Total messenger RNA (mRNA) และใช้ชุดน้ ายาส าเร็จรูปสร้าง 

First strand DNA จาก mRNA ในแต่ละกลุ่มและใช้เทคนิค Quantitative Real-time Polymerase Chain 

Reaction (Real-time PCR) วัดระดับการแสดงออกของไซโตไคม์ โดยชุดน้ ายาส าเร็จรูป 

การวัดการท างานของโปรตีนขนส่งสารอินทรยี์ 

 ท าการวัดการท างานของโปรตนีขนส่งสารอินทรีย์ประจุบวกและ/หรือลบ ที่อยู่บนผนังเซลล์โดยหนู

ในแต่ละกลุ่มการทดลองจะถูกสลบ โดยใช้ ether  ก่อนที่จะท าการ decapitate จากนั้นจะท าการผ่าตัดเปิด

หน้าท้อง และค่อยๆเลาะไต ออกมาทั้ง 2 ข้าง เพื่อท าการเตรียมไตในการทดลอง Transport Function โดย

ใช้เครื่อง microtome ค่อยๆ slice ตามขวางในส่วนของ renal cortex ให้มีความหนาไม่เกิน 0.5 mm จากนั้น 

Renal slices จากหนูในแต่ละกลุ่มการทดลอง จะถูก  incubate ด้วยสารรังสีที่จ าเพาะต่อการท างานของ

โปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ และจะท าการวัดปริมาณสารรังสีที่สะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไต (Radioactive transport 

measurement)  

การวเิคราะห์ทางสถติิ 

 ข้อมูลทั้งหมดจะแสดงในรูป mean  SD ข้อมูลจะถูกเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลอง โดยใช้สถิติ 

analysis of variance (ANOVA) ตามด้วย Fisher post hoc test ค่า p < 0.05 ถือว่ามีระดับ นัยส าคัญทาง

สถิต ิ 
 

 2.4 ผลการศึกษาวิจัย 

 จากตารางที่ 2 และ 3 พบว่า สาร Lipopolysaccharide (LPS) ซึ่งเหนี่ยวน าให้หนูขาวเกิดภาวะอักเสบ

ไม่มผีลตอ่ Body weight, BW (น้ าหนักตัว) Kidney weight, KW (น้ าหนักไต) และ Kidney weight per body 

weight ratio, KW/BW (น้ าหนักไตต่อน้ าหนักตัว) ของหนูทดลองทั้งในกลุ่ม Control (Control-IPre และ 
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Control-IPost) กลุ่มที่ฉีดด้วยสาร LPS (IPre และ IPost) และได้รับสาหร่ายเตา (IPre+SNE และ IPost) ของ

การศกึษา Pretreatment และ Post-treatment  

ตารางที่ 2. แสดงผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อ Body weight (BW), Kidney weight (KW) และ Kidney 

weight per body weight ratio (KW/BW) ของหนูขาวในกลุ่ม Pretreatment 

*p<0.05 เปรียบเทียบกบักลุ่ม Control (n=3) 
 

ตารางที่ 3. แสดงผลของสารสกัดสาหรา่ยเตาต่อ Body weight (BW), Kidney weight (KW) และ Kidney 

weight per body weight ratio (KW/BW) ของหนูขาวในกลุ่มPost-treatment 

*p<0.05 เปรียบเทียบกบักลุ่ม Control (n=6) 
 

จากนั้นจงึท าการวัดการท างานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบ ที่อยู่บนผนังเซลล์ท่อไต ด้วย

สารรังสทีี่จ าเพาะต่อการท างานของโปรตนีขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบชนิดที่ 3 จากการทดลองแสดงให้เห็น

ว่าไม่พบความแตกต่างในการท างานของโปรตนีขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบในระหว่างกลุ่มการทดลองในหนู

กลุ่ม Pre-treatment (ภาพที่ 1) 

 Control-IPre IPre IPre+SNE 

General characteristic    

BW (g) 310.010.0 306.711.5 293.32.9 

KW (g) 2.050.11 2.100.04 1.780.03 

KW/BW  6.60.2 6.90.3 6.20.3 

 Control-IPre IPre IPre+SNE 

General characteristic    

BW (g) 356.714.0 339.219.9 360.015.2 

KW (g) 2.30.1 2.20.3 2.20.1 

KW/BW  6.30.4 6.50.7 6.20.5 
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ภาพที่ 1 แสดงการขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบ Estrone sulfate (ES) ผา่นทางโปรตนีขนส่งสารอินทรีย์ประจุ

ลบชนิดที่ 3 (Organic anion transporter 3, Oat3) ที่อยู่บนผนังเซลล์ท่อไตของหนูในกลุ่มตา่งๆ (n=3) 
 

แตใ่นการศกึษาแบบ Post-treatment (ภาพที่ 2) พบว่ากลุ่มที่ได้รับการฉีดสาร Lipopolysaccharide 

(LPS) ซึ่งเหนี่ยวน าให้หนูขาวเกิดภาวะอักเสบ (IPost) มีการขนส่งสาร Estrone sulfate (ES) ลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม (Control-IPost) ซึ่งแสดงถึงการลดลงของการท างาน

ของโปรตนีขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบชนิดที่ 3 แตอ่ย่างไรก็ตามเมื่อให้สารสกัดสาหร่ายเตาภายหลังการฉีด

สาร LPS ในกลุ่ม IPost+SNE พบว่ามีการขนส่งสาร Estrone sulfate (ES) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ

เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม IPost  
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ภาพที่ 2 แสดงการขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบ Estrone sulfate (ES) ผา่นทางโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุ

ลบชนิดที่ 3 (Organic anion transporter 3, Oat3) ที่อยู่บนผนังเซลล์ท่อไตของหนูในกลุ่มตา่งๆ (*p<0.05 

เปรียบเทียบกับ Control-IPost, #p<0.05 เปรียบเทียบกบั IPost; n=6) 
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 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

จากการผลการศึกษาทั้งหมด พบว่า สาร Lipopolysaccharide ไม่มีผลต่อ Body weight (BW), 

Kidney weight (KW) และ Kidney weight per body weight ratio (KW/BW) ทั้งในกลุ่ม Pre-treatment และ 

Post-treatment แต่ในการศึกษาถึงการท างานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบในการศึกษาแบบ 

Post-treatment (ภาพที่ 2) พบว่ากลุ่มที่เกิดภาวะอักเสบมีการขนส่งสาร Estrone sulfate (ES) ลดลงอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งแสดงถึงการลดลงของการท างานของโปรตีนขนส่ง

สารอินทรีย์ประจุลบชนิดที่ 3 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อให้สารสกัดสาหร่ายเตาภายหลังการฉีดสาร LPS กลับ

ช่วยให้การท างานของโปรตีนขนส่งสารประจุลบดีขึ้น  สอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้านี้ที่พบว่าสารสกัด

สาหร่ายเตาช่วยฟื้นฟูการท างานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบในท่อไตของหนูที่เกิดภาวะเบาหวาน

ชนิดที่ 2 โดยการช่วยฟื้นฟู Signaling protein ที่ท างานเกี่ยวข้องกับโปรตนีขนส่งชนิดนี้  

จากผลการทดลองนี้จึงสามารถสรุปได้ว่า สาหร่ายเตามีประสิทธิภาพในการช่วยฟื้นฟูการท างาน

ของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบในท่อไตในหนูขาวที่เกิดภาวะอักเสบได้ จึงถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ใน

การน าสารสกัดจากสาหรา่ยเตาไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคและอาหารเสริมได้ตอ่ไปในอนาคตในการทดลอง

ต่อจากนี้  ผู้วจิัยจะท าการศกึษาเพิ่มเติมถึงผลของสารสกัดสาหร่ายเตาที่มีต่อการคลายตัวของหลอดเลือด

ที่แยกออกจากหนูแรทโดยตรง เพื่อยืนยันผลการทดลองนี้  



104 

ชื่อโครงการวจิัย การตรวจสอบฤทธิ์ของกากชามะเกี๋ยงในการต้านความบกพร่องในการเรียนรู้

และความจ าเน่ืองจากภาวะเครยีดเรื้อรัง 
 

ชื่อแผนงานวิจัย ประสิทธิภาพของสาหร่ายเตา Spirogira neglecta ต่อสุขภาพเพื่อพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายณฐกร ค าแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกีย่วกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย นายณฐกร ค าแก้ว 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : give.korn@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 270,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศกึษาฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในหนูที่สลบ 

3. เพื่อศกึษาฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อการคลายตัวของหลอดเลือด 

4. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิต อัตราการเต้นของ

หัวใจ และการคลายตัวของหลอดเลือด 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

ศึกษา Acute effect วัดการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในหนูใน

กลุ่มที่ได้รับสารสกัดหรือยาโดยตรงทางหลอดเลือดด า ( Intravenous injection) ด้วยวิธีการ 

Cannulation  

 ท าการสลบหนู แล้วท าการผ่าตัดหนูแรทที่สลบแล้วที่บริเวณขาหนีบ จากนั้นท าการ Cannulation 

โดยสอดสาย Polyethylene tube ที่บรรจุดว้ย Heparinised saline ไปยังหลอดเลือดด าบริเวณ Femoral vein 

ส าหรับการฉีดสารสกัด และสอดสายอีกอันไปยังหลอดเลือดแดงบริเวณ Femoral artery ส าหรับวัดความ

ดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ โดยต่อเข้ากับ pressure transducer ซึ่งเป็นตัวรับแรงดันเลือด เชื่อม

กับเครื่อง iWorx และแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรม LabScribe2 เพื่อบันทึกและวิเคราะหข์้อมูล 

 หนูแรทแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 5 ตัว ได้แก่ 1) กลุ่ม Negative control ที่ได้รับเฉพาะตัวท าละลายของ

สารสกัดสาหร่ายเตา (normal saline; 0.9% NaCl) 2) กลุ่มที่ได้รับสารสกัดสาหร่ายเตา ขนาด 20 mg/kg  

3) กลุ่มที่ได้รับสารสกัดสาหรา่ยเตา ขนาด 40 mg/kg 4) กลุ่มที่ได้รับสารสกัดสาหร่ายเตา ขนาด 60 mg/kg 

และ 5) กลุ่ม Positive control ที่ได้รับยาลดความดันมาตรฐาน Sodium nitroprusside ขนาด 25 µg/kg โดย

แตล่ะกลุ่มใหแ้ตล่ะสารในปริมาตร 0.3 ml เท่ากัน และฉีดด้วยอัตราเร็ว 1 ml/min 
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ศึกษากลไกที่เป็นไปได้ (Possible mechanisms) ในการเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตและอัตรา

การเต้นของหัวใจในหนูในกลุ่มที่ได้รับสารสกัด Intravenous injection  

 ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาหลังจากให้สารที่เป็นตัวยับยั้งต่างๆ (Pre-treatment ด้วย Blockers) 

ได้แก่ Atropine (muscarinic receptor antagonist) ขนาด 2mg/kg, Propranolol (beta-adrenoceptor antagonist) 

ขนาด 1mg/kg, และ L-NAME (endothelial nitric oxide synthase inhibitor) ขนาด 5mg/kg โดยให้สารแต่ละ

ตัวเช่นเดียวกับวิธีตามข้อ 3.1 โดยให้ก่อน (Pre-treatment) เป็นเวลา 5 นาที แล้วจึงสารสกัดสาหร่ายเตา 

(ขนาด 40 mg/kg) การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจถูกบันทึกและ

เปรียบเทียบผลของสารสกัดสาหร่ายเตาหลังจาก pre-treatment ด้วยสารแต่ละชนิด 

ศึกษา antihypertensive effect ของสารสกัดสาหร่ายเตา ที่มีต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้นจากสาร 

phenylephrine  

 ท าการฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา (ขนาด 40 mg/kg) ทางหลอดเลือดด าตามวิธีข้อ 3.1 หลังจากที่

ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงและกลับคงที่เข้าสู่ค่าปกติ ประมาณ 5 นาที จากนั้นท าการฉีด phenylephrine 

selective (PE) (α1-adrenergic receptor agonist) (ขนาด 1, 3 และ 10 µg/kg) ซึ่ง PE ท าให้ความดันโลหิต

เพิ่มขึ้น ท าการทดสอบผลการยับยั้งของสารสกัดสาหร่ายเตาหรือยามาตรฐานที่มีต่อความดันโลหิตที่

เพิ่มขึ้นนี้ ท าการเปรียบเทียบโดยเปลี่ยนจากสารสกัดสาหร่ายเตาเป็น normal saline (Negative control, 

Vehicle) หรอื Sodium nitroprusside (positive control) ขนาด 25 µg/kg การเปลี่ยนแปลงของความดันโลหิต

และอัตราการเต้นของหัวใจถูกบันทึก และเปรียบเทียบผลของสารสกัดและยาที่มีต่อความดันโลหิตที่

เพิ่มขึน้จากการให้สาร phenylephrine  

การวเิคราะห์ทางสถติิ 

 ผลการทดลองถูกแสดงในรูปค่าเฉลี่ย (Means)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SEM) ข้อมูลการทดลอง

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของระหว่างกลุ่มหรือภายในกลุ่ม โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

Student T-test หรอื ANOVA โดยก าหนดค่าความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญที่ค่า p-value  0.05 
 

2.3. ผลการศึกษาวิจัย 

โครงการวิจัยได้รับอนุมัติการท าวิจัยในสัตว์ทดลองจากคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้

สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่รับรองโครงการ 5701040014 สัตว์ทดลองที่จะใช้ส าหรับงานวิจัยนี้

ใช้หนูแรทเพศผู้ (Wistar rats) น้ าหนัก 200-250 กรัม ซึ่งหนูทดลองเหล่านี้สั่งซื้อจากส านักสัตว์ทดลอง

แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเลี้ยงในห้องเลี้ยงสัตว์ทดลอง ศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยพะเยา 

และสารสกัดสาหร่ายเตาได้รับการอนุเคราะห์จาก ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมง

และทรัพยากรทางน้ า มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
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ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหติและอัตราการเต้นของหัวใจในหนูที่ได้รับสารสกัดโดยตรง  

1. ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิต 

 เมื่อใหส้ารทางหลอดเลือดด าแล้ววัดความดันโลหิตโดยตรง พบว่า Normal saline ไม่ท าให้ความดัน

โลหติทั้งความดัน Systolic และ Diastolic เปลี่ยนแปลง และเมื่อฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา (20, 40, 60 mg/kg) 

ท าให้ความดันโลหิตลดลง ทั้งความดัน Systolic และ Diastolic อย่างมีนัยส าคัญ (p<0.01) ขณะที่ยา

มาตรฐาน 25 µg/kg Sodium nitroprusside (SNP) มีผลลดความดันโลหิต โดยค่าต่างๆแสดงเป็นค่า Blood 

pressure (mmHg) ดังตารางที่ 1 และ แสดงการลดลงของความดันโลหิตหลังจากฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา 

ดังรูป Tracing ต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพที่ 1 Tracing แสดงการลดลงของความดันโลหิตหลังจากฉีดสารสกัดสาหรา่ยเตา (20-60 mg/kg)  

และยามาตรฐาน 
 

ตารางที่ 1 ผล Acute effect ความดันโลหติ Systolic/Diastolic เปรียบเทียบภายในกลุ่ม ระหว่างก่อนฉีดสาร

และหลังฉีด สารสกัดสาหร่ายเตาและยามาตรฐาน แสดงค่าเป็น mean ± SEM (n=5), *p<0.05,**p<0.01 

 สาร 

ความดันช่วงหัวใจบีบ 

Systolic blood pressure (mmHg) 

ความดันช่วงหัวใจคลาย 

Diastolic blood pressure (mmHg) 

ก่อนฉีดสาร 

(Before) 

หลังฉีดสาร 

(After) 

p-value ก่อนฉีดสาร 

(Before) 

หลังฉีดสาร 

(After) 

p-value 

Normal saline 

(Control) 
122.42 ± 4.50 128.45 ± 3.64 0.2446 81.63 ± 4.07 84.93 ± 3.82 0.503 

สารสกัดสาหรา่ยเตา 

20 mg/kg 
127.42 ± 4.58 76.79 ± 3.62 0.0001** 85.87 ± 3.58 40.87 ± 1.88 0.0003** 

สารสกัดสาหรา่ยเตา 

40 mg/kg 
133.55 ± 8.15 69.47 ± 2.56 0.0051** 93.50 ± 7.72 35.22 ± 1.62 0.0100* 

สารสกัดสาหรา่ยเตา 

60 mg/kg 
120.36 ± 8.22 59.71 ± 3.75 0.0022** 85.82 ± 6.61 33.17 ± 1.30 0.0061** 

Sodium nitroprusside 

0.025 mg/kg 
126.66 ± 4.74 61.15 ± 6.02 0.0000** 91.50 ± 4.70 39.21 ± 4.24 0.0002** 
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2. ผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่ออตัราการเต้นของหัวใจ 

 เมื่อให้สารทางหลอดเลือดด าแล้ววัดความดันโลหิตโดยตรง เมื่อเปรียบเทียบระหว่างก่อนฉีดและ

หลังฉีดพบว่า เมื่อฉีด  Normal saline ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจไม่เปลี่ยนแปลง และเมื่อฉีดสารสกัด

สาหร่ายเตา (20, 40, 60 mg/kg) ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง ขณะที่ยามาตรฐาน 25 µg/kg 

Sodium nitroprusside (SNP) ไม่ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจเปลี่ยนแปลง โดยค่าต่างๆ แสดงเป็นค่าอัตรา

การเต้นของหัวใจ หรอื Heart rate (beats/min) ดังตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 ผล Acute effect อัตราการเต้นของหัวใจ เปรียบเทียบภายในกลุ่ม ระหว่างก่อนฉีดสารและหลงั 

ฉีดสารสกัดสาหรา่ยเตาและยามาตรฐาน แสดงค่าเป็น mean ± SEM (n=5), *p<0.05, **p<0.01 
 

สาร 

อัตราการเตน้ของหัวใจ 

Heart rate (beats/min) 

ก่อนฉีดสาร 

(Before) 

หลังฉีดสาร 

(After) 

p-value 

Normal saline (Control) 345.39 ± 18.97 383.33 ± 19.49 0.077 

สารสกัดสาหรา่ยเตา 20 mg/kg 331.25 ± 14.93 299.93 ± 14.64  0.0058** 

สารสกัดสาหรา่ยเตา 40 mg/kg 332.68 ± 11.94 241.65 ± 17.75   0.0051** 

สารสกัดสาหรา่ยเตา 60 mg/kg 312.86 ± 19.37 240.73 ± 14.21   0.0230* 

Sodium nitroprusside 0.025 mg/kg 290.95 ± 29.15 281.18 ± 31.37 0.7067 

 

 

ผลของการศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงความดันโลหติในหนูที่ได้รับสารสกัดสาหร่ายเตา 

 การทดลองนี้เป็นผลของสารสกัดสาหร่ายเตา หลังจาก Pre-treatment หรือ ให้สารที่เป็นตัวยับยั้ง 

(Blockers) ต่างๆ ก่อน เป็นเวลาประมาณ 5 นาที สารที่เป็นตัวยับยั้ง (Blockers) ได้แก่ Atropine ขนาด 2 

mg/kg, Propranolol ขนาด 1 mg/kg และ L-NAME ขนาด 5 mg/kg  

 การเปลี่ยนแปลงของของความดันโลหิต  ในกรณีที่ได้รับสารสกัดสาหร่ายเตาขนาด 40 mg/kg 

หลังจาก Pre-treatment ด้วยตัวยับยั้งต่างๆ แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การลดลงของความดันโลหิตหลังฉีดสาร

สกัดสาหร่ายเตา (% decrease of blood pressure) ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 เปอร์เซ็นต์การลดลงของความดันโลหิตหลังจากฉีดสารสกัดสาหร่ายเตาขนาด 40 mg/kg 

เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มการทดลอง ได้แก่ ระหว่างกลุ่มควบคุมที่ Pre-treatment ด้วย Normal saline กับ

กลุ่มเปรียบเทียบที่ Pre-treatment ด้วยตัวยับยั้งต่างๆ (Blockers) แสดงค่าเป็น mean ± SEM (n=5), 

*p<0.05, **p<0.01 

Blockers (Pre-treatment)            

+ สารสกัดสาหรา่ยเตา (40 mg/kg) 

เปอร์เซน็ต์การลดลงของความดันโลหิตหลังจากฉีดสารสกดัสาหรา่ยเตา 

Percent decrease of blood pressure (%) 

Systolic BP p-value Diastolic BP p-value 

Normal saline         + สาหร่ายเตา 47.27 ± 3.54 % - 61.04 ± 4.23 % - 

Atropine 2 mg/kg     + สาหร่ายเตา 38.29 ± 3.88 % 0.0105* 51.09 ± 4.39 % 0.2052 

Propranolol 1 mg/kg + สาหร่ายเตา 26.28 ± 2.27 % 0.0217* 39.53 ± 3.82 % 0.0023** 

L-NAME 5 mg/kg     + สาหร่ายเตา 28.25 ± 3.30 % 0.0247* 39.44 ± 3.13 % 0.0079** 

 

ผลของสารสกัดสาหร่ายเตา ที่มีต่อความดันโลหิตที่สูงขึ้นจากการฉีดสาร phenylephrine  

 การทดลองนี้เป็นผลของการฉีดสารสกัดสาหร่ายเตา ขนาด 40 mg/kg ทางหลอดเลือดด า หลังจากที่

ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลงและกลับคงที่ เข้าสู่ค่าปกติ ประมาณ 5 นาที ต่อจากนั้นท าการฉีดสาร 

phenylephrine (PE) ขนาดต่างๆ ได้แก่ 1 µg/kg, 3 µg/kg และ 10 µg/kg การทดลองนี้มุ่งเน้นท าการทดสอบผล

การเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตของสาร phenylephrine ในกรณีที่ Pre-treatment ด้วยสารสกัดสาหร่ายเตา  

(40 mg/kg) จากการทดลองพบว่า สารสกัดสาหร่ายเตา ขนาด 40 mg/kg สามารถลดการเพิ่มขึ้นของความดัน

โลหติจากสาร phenylephrine ขนาด 1 µg/kg ได้อย่างมีนัยส าคัญ  
 

ตารางท่ี 4 เปอร์เซ็นต์ความดันโลหิตที่เพิ่มขึ้นจากการฉีดสาร phenylephrine (PE) หลังจาก Pre-reatment

ด้วยสารสกัดสาหร่ายเตา และ Sodium nitroprusside (SNP) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มการทดลอง ได้แก่ 

ระหว่างกลุ่มควบคุมที่ Pre-treatment ด้วย Normal saline กับกลุ่มเปรียบเทียบที่ Pre-treatment ด้วยสาร

สกัดหรอืยา แสดงคา่เป็น mean ± SEM (n=5), *p<0.05 
 

% Increase of systolic blood pressure 

Pre-treatment  

+ phenylephrine (PE) 

เปอร์เซน็ต์ความดนั systolic ที่เพิ่มขึ้นจากการฉีดสาร phenylephrine  

% Increase of systolic blood pressure 

PE  

1 µg/kg 
p- value 

PE  

3 µg/kg 
p- value 

PE  

10 µg/kg 
p- value 

Normal saline + PE 6.33 ± 1.48% - 15.59 ± 1.89% - 29.57 ± 1.74% - 

สารสกัดสาหรา่ยเตา + PE 9.44 ± 2.17% 0.0337* 12.91 ± 3.08% 0.2159 24.59 ± 5.87% 0.2421 

SNP + PE 4.78 ± 1.00% 0.0719 4.75 ± 1.12% 0.1746 16.87 ± 1.91% 0.2532 
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% Increase of diastolic blood pressure 

Pre-treatment  

+ phenylephrine (PE) 

เปอร์เซน็ต์ความดนั diastolic โลหิตทีเ่พิ่มขึน้จากการฉดีสาร phenylephrine  

% Increase of diastolic blood pressure 

PE  

1 µg/kg 
p- value 

PE  

3 µg/kg 
p- value 

PE  

10 µg/kg 
p- value 

Normal saline + PE 7.25 ± 1.39% - 19.81 ± 1.81% - 40.70 ± 3.80% - 

สารสกัดสาหรา่ยเตา + PE 8.59 ± 2.13%   0.0016** 15.14 ± 2.15% 0.1046 33.66 ± 7.64% 0.2196 

SNP + PE 3.46 ± 1.36% 0.0164* 5.53 ± 1.27% 0.1109 22.29 ± 3.40% 0.2467 
 

 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

เมื่อให้สารสกัดสาหร่ายเตา ขนาด 20, 40, 60 mg/kg โดยตรงทางหลอดเลือดด า ท าให้ความดัน

โลหิตในหนูแรทลดลง ทั้งความดัน Systolic และ Diastolic เช่นเดียวกับยาลดความดันมาตรฐานมาตรฐาน 

Sodium nitroprusside นอกจากนี้สารสกัดสาหร่ายเตายังท าให้อัตราการเต้นของหัวใจลดลง ซึ่งเป็นสาเหตุ

หนึ่งที่ท าให้ความดันโลหติลดลง 

จากการใช้ตัวยับยั้งแปลผลได้ว่า การลดลงของความดันโลหิตเกิดจากกลไกต่างๆ ได้แก่ การ

กระตุ้น muscarinic receptor ที่หัวใจ มีผลลดอัตราการเต้นของหัวใจ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกการ

กระตุ้น beta-adrenoceptor และ eNOS ที่หลอดเลือด มีผลท าให้หลอดเลือดคลายตัว หรือท าให้ความ

ต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลายลดลง ซึ่งการลดลงของความดันโลหิตในหนูแรทที่ได้รับสารสกัด

สาหร่ายเตาเกี่ยวข้องกับกลไกการคลายตัวของหลอดเลือดนี้อย่างเด่นชัด  

จากการทดลองผลของสารสกัดสาหร่ายเตาที่มีต่อความดันโลหิตที่สูงจากการฉีดสาร phenylephrine 

แสดงให้เห็นว่าสารสกัดสาหร่ายเตาสามารถลดหรือยับยั้งการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิต โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งสามารถลดความดัน diastolic ที่เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อการลดความดัน diastolic คือการลด

ความต้านทานของหลอดเลือดส่วนปลาย จึงสอดคล้องกับผลการทดลองที่ใช้ตัวยับยั้งข้างต้น นอกจากนี้

ความสามารถลดความดันโลหติสูงยังมีแนวโน้มที่ดเีทียบเท่ายาลดความดันมาตรฐาน Sodium nitroprusside 

ในการทดลองต่อจากนี้ ผู้วิจัยจะท าการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลของสารสกัดสาหร่ายเตาที่มีต่อการ

คลายตัวของหลอดเลือดที่แยกออกจากหนูแรทโดยตรง เพื่อยืนยันผลการทดลองนี้ 
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ชื่อโครงการวจิัย การศึกษาฤทธิ์และกลไกในการปกป้องเซลล์ประสาทของสารสกัดสาหร่ายเตา 

Spirogyra neglecta ในแบบจ าลองโรคสมองเสื่อม 
 

ชื่อแผนงานวิจัย ประสิทธิภาพของสาหร่ายเตา Spirogira neglecta ต่อสุขภาพเพื่อพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทติา ผจญภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3675 

   E-mail : phachonpai@yahoo.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 270,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ศึกษาผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อการเรียนรู้และความจ าในหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวน าให้เกิด

ภาวะสมองเสื่อม 

3. ศึกษาผลของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อการตายของเซลล์ประสาทในหนูขาวที่ท าให้เกิดภาวะ

สมองเสื่อม 

4. ศกึษากลไกการออกฤทธิ์ของสารสกัดสาหร่ายเตาต่อการปกป้องเซลล์ประสาทในภาวะสมองเสื่อม 

 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

การเตรยีมสารสกัดน้ าสาหร่ายเตา 

 น าสาหร่ายเตาสดที่เก็บมาจากบ่อเตาบ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร่ มาล้างท าความ

สะอาดแล้วน าไปผึ่งให้แห้งบนตะแกรง จากนั้นน าไปอบแห้งด้วยลมร้อนที่อุณหภูมิ 50 oC นานประมาณ 

24 ชม. หรือจนสาหร่ายแห้งโดยมีความชื้นไม่เกิน 10% น าสาหร่ายเตาแห้งมาสกัดด้วยน้ าที่อัตราสาหร่าย

แห้ง 100 กรัม ต่อน้ า 3000 มิลลิลิตร แล้วน าไปต้มในน้ า 100 องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง จากนั้นกรอง

ผ่านกระดาษกรองเพื่อแยกกากออกจากสารละลาย แล้วน าส่วนกากที่กรองได้มาท าการสกัดอีกครั้ง  

ท าการรวบรวมสารละลายน้ าทั้งหมดมาท าให้เข้มข้นขึ้นโดยการสกัดแยกเอาตัวท าละลายน้ าออกด้วย

เครื่อง rotary evaporator จากนั้นน าสารละลายน้ าเข้มข้นไปท าให้แห้งต่อด้วยเครื่อง freeze dryer เก็บสาร

สกัดแหง้ไว้ในตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส เพื่อน าไปใช้ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ขั้นตอนการสกัดแสดงดังนี้ 
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 2.3 ผลการศึกษาวิจัย 

จากกรรมวิธีขั้นตอนการสกัดในขั้นต้น สารสกัดสาหร่ายเตาที่ได้มีลักษณะเป็นผงสีเขียวแก่เข้มจน

เกือบด า ละลายน้ าได้ดพีอควร 

 

สาหร่ายเตาสด    สาหรา่ยแหง้  สารสกัดน้ า 

 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

สาหร่ายเตาสด 1000 กรัม น าไปอบให้แห้ง ได้สาหร่ายเตาแห้งที่มีความชื้นไม่เกิน 10% ประมาณ 

100 กรัม หรอืคิดเป็น 10% จากน้ าหนักสด และสาหรา่ยเตาแหง้ 100 กรัม สามารถสกัดเป็นสารสกัดน้ าได้

ประมาณ 25-27 กรัม  

สาหร่ายเตาสด 

สาหร่ายแห้ง 

• ล้างสะอาด 

• อบที่ 50oC 

สารละลาย

น้ า 

• ต้มน้ า 1 ชม 

• กรองแยกกาก 

สารละลาย

น้ าเข้มข้น 

• ระเหยน้ าด้วย 

evaporator 

สารสกัดน้ าสาหร่ายเตา 

• ท าแห้งด้วย 

freeze dryer 
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ชื่อโครงการวจิัย การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ผักหวานป่า (Melientha suavis Pirre.) ด้วยวิธีการ

เพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3769 

   E-mail : su_buddha@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 200,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย  

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ศกึษาสูตรอาหารที่เหมะสมต่อการชักน าให้เกิดยอดและรากจ านวนมากของผักหวานป่า 

3. น าต้นผักหวานป่าที่สมบรูณ์ออกปลูกในสภาพธรรมชาติเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายาก 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวิจัย 

1. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดของผักหวานป่าเพื่อชักน าให้เกิดยอด 

1.1 น าชิน้ส่วนปลายยอดของผักหวานป่า (ภาพที่ 1 ก) มาท าความสะอาดด้วยน้ าไหลโดยให้น้ าไหล

ผา่นตัวอย่างนาน 30 นาที ต่อมาน ามาล้างดว้ยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 วินาที่ หลังจากนั้น

น ามาฟอกฆ่าเชื้อด้วย โซเดียมไฮโดรคลอไรด์ 10 นาที ตามด้วย 5 นาที  

1.2 น ามาล้างดว้ยน้ ากลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วจ านวน 3 ครั้ง 

1.3 ท าการตัดชิ้นส่วนปลายยอดผักหวานป่าให้ได้ขนาดความยาวจากปลายยอดลงมาให้ได้

ประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

1.4 น าชิ้นส่วนไปว่างบนอาหาร    ⁄ MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่เติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพืชชนิด Benzyladenine (BA) Thidiazuron (TDZ) Napthalene acetic acid (NAA) และ Indole-

3-acetic acid (IAA) ที่ความเขม้ข้นต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 1 

1.5 หลังจากนั้นน าไปเก็บที่ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่อุณหภูมิ 25 ±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 

ช่ังโมงตอ่วัน ท าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์  

1.6 ท าการบันทึกผลการทดลอง บันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด จ านวนยอด 
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ตารางที่ 1 แสดงความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด BA TDZ NAA และ IAA ที่ใชใ้นการ

ทดลองเพื่อชักน าใหเ้กิดยอดจากชิน้ส่วนปลายยอด 

BA  

(มลิลิกรัมต่อลิตร) 

TDZ  

(มลิลิกรัมต่อลิตร) 

NAA  

(มลิลิกรัมต่อลิตร) 

IAA  

(มลิลิกรัมต่อลิตร) 

0.1 - - - 

0.5 - - - 

1.0 - - - 

1.5 - - - 

2.0 - - - 

0.1 - 0.1 - 

0.5 - 0.1 - 

1.0 - 0.1 - 

1.5 - 0.1 - 

2.0 - 0.1 - 

- 0.1 - - 

- 0.2 - - 

- 0.3 - - 

- 0.4 - - 

- 0.5 - - 

- 0.1 - 0.1 

- 0.2 - 0.1 

- 0.3 - 0.1 

- 0.4 - 0.1 

- 0.5 - 0.1 
 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนของผักหวานป่าเพื่อชักน าให้เกิดแคลลัส 

2.1 น าชิน้ส่วนใบอ่อนของผักหวานป่า (ภาพที่ 1 ก) มาท าความสะอาดด้วยน้ าไหลโดยให้น้ าไหลผ่าน

ตัวอย่างนาน 30 นาที ต่อมาน ามาล้างด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 วินาที่ หลังจากนั้น

น ามาฟอกฆ่าเชื้อดว้ย โซเดียมไฮโดรคลอไรด์ 10 นาที  

2.2 น ามาล้างดว้ยน้ ากลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แลว้จ านวน 3 ครั้ง 

2.3 ท าการตัดช้ินส่วนใบอ่อนผักหวานป่าให้ได้ขนาดประมาณ 0.5×0.5 เซนติเมตร 

2.4 น าชิน้ส่วนไปว่างบนอาหาร   ⁄ MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชชนิด BA TDZ และ 

2,4-dichiorphenoxyacetic acid (2,4-D) ที่ความเขม้ข้นต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 2 

2.5 หลังจากนั้นน าไปเก็บที่ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ที่อุณหภูมิ 25 ±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 

ช่ังโมงตอ่วัน ท าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์  
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2.6 ท าการบันทึกผลการทดลอง บันทึกเปอร์เซ็นต์การเกิดแคลลัส ขนาดแคลลัส สีของแคลลัส 
 

ตารางที่ 2 แสดงความเข้มข้นของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด BA TDZ และ 2,4-D ที่ใชใ้นการ 

ทดลองเพื่อชักน าใหเ้กิดแคลลัสจากชิ้นส่วนใบอ่อน 
 

2,4-D (มลิลิกรัมต่อลิตร) BA (มลิลิกรัมต่อลิตร) TDZ (มลิลิกรัมต่อลิตร) 

1.0 - - 

2.0 - - 

3.0 - - 

4.0 - - 

1.0 1 - 

2.0 2 - 

3.0 3 - 

4.0 4 - 

1.0 - 0.1 

2.0 - 0.2 

3.0 - 0.3 

4.0 - 0.4 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงชิน้ส่วนของผักหวานป่าที่ใชใ้นการเพาะเลี้ยงเนื้อ ก: ชิน้ส่วนปลายยอด ข: ชิน้ส่วนใบอ่อน 

  

ข ก 
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 2.3 ผลการศึกษาวิจัยและสรุปวิจารณ์ผลการวิจัย 

1. การเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อปลายยอดของผักหวานป่าเพื่อชักน าให้เกิดยอด 

 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอดของผักหวานป่าบนสูตรอาหาร   ⁄ MS ที่เติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโตของพชืชนิด BA TDZ NAA และ IAA เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า สูตรอาหารที่สามารถตอบสนอง

ต่อชิ้นส่วนเนื้อเยื่อปลายยอดผักหวานป่า คือสูตร   ⁄ MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร โดย

สามารถชักน าให้เกิดจ านวนยอดเฉลี่ย 1 ยอดต่อชิ้นส่วนพืชเล่มต้น (ตารางที่ 3, ภาพที่ 2 ก) ส่วนสูตร

อาหาร   ⁄ MS ที่เหลือไม่สามารถตอบสนองต่อชิ้นส่วนปลายยอดได้ (ตารางที่ 3, ภาพที่ 2 ข ค ง) โดยไม่

สามารถชักน าให้เกิดยอด ชิ้นสว่นพืชที่เพาะเลี้ยงกลายเป็นสีน้ าตาล และตายในที่สุด เนื่องจากสารควบคุม

การเจริญเติบโตที่เติมลงในอาหารนั้นยังไม่มีความเหมาะสมหรือยังไม่สมดุลต่อการชักน าให้เกิดยอด โดย

ปริมาณสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชที่ใส่ลงไปนั้นอาจจะมากเกินไปจนมีผลในการยับยั้งการท างานของ

เซลล์จึงส่งผลให้ไม่มีการพัฒนาไปเป็นยอด มีรายงานการวิจัยพบว่าออกซินจะมีการผลิตที่บริเวณปลาย

ยอดและจะถูกล าเลียงมาทางด้านล่าง และจะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้าง  ดังนั้นอาจเป็นไปได้ที่มี

การเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตลงในอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมากเกินไปจนไปมีผลยับยั้งการพัฒนา

ของพืช (รังสฤษดิ์, 2540; Trigiano and Gray, 2000) จากผลผลการทดลองเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนปลายยอดที่

ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ของพรรณไม้น้ า Cryptocoryne wendtii ที่พบว่าการเติม NAA และ IAA มีผลยับยั้ง

การเกิดยอดและการใช้ BA เพียงอย่างเดียวโดยไม่เติม NAA สามารถชักน าให้เกิดยอดได้ต้นอ่อนจ านวน

มากกว่าการใช ้BA ร่วมกบั NAA (Kane et al., 1999) 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงการเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อปลายยอดผักหวานป่า ก: ยอดท่ีเกิดบนสูตรอาหาร   ⁄ MS ท่ีเติม BA ความ

เข้มข้น 0.1 มลิลกิรัมตอ่ลติร ข: ชิ้นส่วนปลายยอดท่ีไม่สามารถชักน าการเกิดยอด อยู่บนสูตรอาหาร   ⁄ MS ท่ีเติม BA และ 

NAA ค: ชิ้นส่วนปลายยอดท่ีไม่สามารถชักน าการเกิดยอด อยู่บนสูตรอาหาร   ⁄ MS ท่ีเติม TDZ และ IAA ง: ชิ้นส่วนปลาย

ยอดท่ีไม่สามารถชักน าการเกิดยอด อยู่บนสูตรอาหาร   ⁄ MS ท่ีไม่เตมิสารควบคุมการเจรญิเตบิโตพืช 

ก ข 

ค ง 
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ตารางที่ 3 แสดงผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชชนิด BA TDZ NAA และ IAA ที่ชักน าให้เกิดยอด

ของผักหวานป่า 

BA 

(มลิลิกรัมต่อลิตร) 

TDZ  

(มลิลิกรัมต่อลิตร) 

NAA  

(มลิลิกรัมต่อลิตร) 

IAA  

(มลิลิกรัมต่อลิตร) 

จ านวนยอดต่อ

ชิ้นส่วนเริมต้น 

0.1 - - - 1.0 

0.5 - - - 0.0 

1.0 - - - 0.0 

1.5 - - - 0.0 

2.0 - - - 0.0 

0.1 - 0.1 - 0.0 

0.5 - 0.1 - 0.0 

1.0 - 0.1 - 0.0 

1.5 - 0.1 - 0.0 

2.0 - 0.1 - 0.0 

- 0.1 - - 0.0 

- 0.2 - - 0.0 

- 0.3 - - 0.0 

- 0.4 - - 0.0 

- 0.5 - - 0.0 

- 0.1 - 0.1 0.0 

- 0.2 - 0.1 0.0 

- 0.3 - 0.1 0.0 

- 0.4 - 0.1 0.0 

- 0.5 - 0.1 0.0 
 

2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนของผักหวานป่าเพื่อชักน าให้เกิดแคลลัส 

จากการเพาะเลีย้งชิน้ส่วนใบอ่อนผักหวานป่าบนสูตรอาหาร   ⁄ MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต

พืชชนิด BA TDZ และ 2,4-D เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า ทุกสูตรอาหารสามารถชักน าการเกิด

แคลลัสได้แตกต่างกัน ยกเว้นสูตรอาหารที่ไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช (ตารางที่ 4 ภาพที่ 3 ก) ส่วน

สูตรอาหารที่สามารถชักน าให้เกิดแคลลัสได้ดีที่สุด (ตารางที่ 4 ภาพที่ 3 ค ง) สูตรอาหาร   ⁄ MS ที่เติม 2,4-D 

ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร มีขนาดแคลลัสเฉลี่ย 0.5 

เซนติเมตร แคลลัสมีลักษณะสีเหลืองอ่อน เกาะกลุ่มกันแน่น (ตารางที่ 4 ภาพที่ 3 ข ) ทั้งนี้อาจเนื่องจาก 2,4-

D จัดเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตพืชในกลุ่มออกซินที่เหมาะสมต่อการชักน าให้เกิดแคลลัส การใช้ของ 

2,4-D ความเข้มข้นต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นส่วนของเนื้อเยื่อ และชนิดพืช (Sofiari et al., 1998) เช่นในการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ Euphorbia characias บนอาหาร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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เหมาะสมต่อการการชักน าให้เกิดแคลลัส (Fernandes-Ferreira et al., 1989) และงานวิจัยของ Souissi et al. 

(1997) ศึกษาการชักน าให้เกิดแคลลัสของ Euphorbia esula ที่เติม 2,4-D ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ พบว่า 

สูตรอาหาร MS ที่เติม 2,4-D ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดแคลลัสได้ดีที่สุดและ

แคลลัสมีขนาดใหญ่ที่สุด 
 

ตารางท่ี 4 แสดงผลของสารควบคุมการเจรญิเติบโตพืชชนิด BA TDZ และ 2,4-D ที่ชักน าให้เกิดแคลลัส 

ของผักหวานป่า 

2,4-D 

(มลิลิกรัมต่อ

ลิตร) 

BA 

(มลิลิกรัมต่อ

ลิตร) 

TDZ 

(มลิลิกรัมต่อ

ลิตร) 

ขนาดแคลลสั 

(เซนติเมตร) 
สีแคลลสั ลักษณะแคลลสั 

- - - - - - 

1.0   0.075±0.025c เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

2.0 - - 0.100±0.040bc เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

3.0 - - 0.125±0.025bc เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

4.0 - - 0.125±0.025bc เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

1.0 1 - 0.150±0.028bc เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

2.0 2 - 0.150±0.028bc เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

3.0 3 - 0.125±0.025bc เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

4.0 4 - 0.100±0.040bc เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

1.0 - 0.1 0.500±0.018a เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

2.0 - 0.2 0.175±0.050b เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

3.0 - 0.3 0.150±0.028bc เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

4.0 - 0.4 0.075±0.025c เหลอืงอ่อน เกาะตัวกันแนน่ 

 

 
 

 

ภาพที่ 3 แสดงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อใบอ่อนผักหวานป่า ก: สูตรอาหาร   ⁄ MS ที่ไม่เติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโตพืช ไม่สามารถชักน าให้เกิดแคลลัสได้  ข: แคลลัสที่เกิดบนสูตรอาหาร   ⁄ MS ที่เติม 2,4-D 

ความเข้มข้น 1.0 มิลลกิรัมต่อลิตร ร่วมกับ TDZ ความเข้มข้น 1.0 มิลลกิรัมต่อลิตร ค: แคลลัสที่เกิดบนสูตร

อาหาร   ⁄ MS ที่เติม 2,4-D และ BA ง: แคลลัสที่เกิดบนสูตรอาหาร   ⁄ MS ที่เติม 2,4-D 

ก ข ค ง 
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ชื่อโครงการวจิัย การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจาก

ผักหวานป่า 
 

ชื่อแผนงานวิจัย  การอนุรักษ์พันธุกรรมและการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผักหวานป่า 

โดยฤทธิ์ทางชีวภาพ ส าหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กัลยา จ าปาทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.กัลยา จ าปาทอง 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1713 

   E-mail : k_jumpatong@yahoo.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 280,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ป ี

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย  

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสารสกัดหยาบจาก

ผักหวานป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอปง 

และอ าเภอเชยีงม่วน จังหวัดพะเยา 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบชนิด และปริมาณของสารออกฤทธิ์ด้านต่างๆของสารสกัดหยาบจาก

ผักหวานป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอปง 

และอ าเภอเชยีงม่วน จังหวัดพะเยา 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

1. น าส่วนต่างๆของผักหวานป่าที่เก็บมาจากแหล่งผักหวานป่าตามธรรมชาติ ในเขตพื้นที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยพะเยา ผักหวานป่าในเขตอ าเภอปง และอ าเภอ

เชียงม่วน จังหวัดพะเยา เช่น ใบอ่อน ใบแก่ และราก มาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ น ามา ผึ่งลมให้แห้ง หรืออบใน

ตู้อบอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส 

2. ท าการสกัดวัตถุดิบที่ได้ดว้ยการแช่ด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ ณ อุณหภูมิห้อง (เฮกเซน เอทิลอะ

ซิเตท และ 85% เอทานอล ตามล าดับ) โดยแต่ละตัวท าละลายสกัด 3 ครั้ง ครั้งละ 24 ช่ัวโมง 

3. ระเหยเอาตัวท าละลายออกจะได้สว่นสกัดหยาบเฮกเซน เอทิลอะซิเตท และ 85% เอทานอล 

4. น าส่วนสกัดหยาบที่ได้มาทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (ฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย ต้านมะเร็ง ต้าน 

อัลไซเมอร์ และต้านเชื้อแบคทีเรยีบางชนิด) โดยท าการทดสอบ แบบ in vitro method (ท าสามซ้ า) 

5. น าส่วนสกัดหยาบที่ได้มา ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ(DPPH และ ABTS assay) โดยเปรียบเทียบ

กับสารมาตรฐาน คือ วิตามินซี และ BHT (ท าสามซ้ า) 



123 

6. หาปริมาณของสารประกอบฟีนอลลิกรวม จากสารสกัดหยาบที่ได้จากส่วนต่างๆโดยใช้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและค่าการดูดกลืนแสงที่ใช้ในการท าปฏิกิริยาของกรดแกลลิก และ Folin-

ciocalteu ท าสามซ้ า 

7. สรุปผลการทดลอง และเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้ 
 

 2.3 ผลการศึกษาวิจัย 

การสกัดสารสกัดผักหวานป่าด้วยตัวท าละลายที่แตกต่างกันและแหล่งท่ีมาที่แตกต่างกัน 

 การสกัดสารสกัดผักหวานป่า ด้วยตัวท าละลายที่แตกต่างกันและแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน โดยการ

น าใบแก่ของผักหวานป่าจากอ าเภอเชยีงม่วน และอ าเภอปง มาท าการสกัดด้วย เฮกเซน เอทิลอะซีเตท และ

85% เอทานอล จากนั้นน าสารละลายที่ได้จากการแช่สารตัวอย่างทั้งสอง มาท าการระเหยตัวท าละลาย

ออกด้วยเครื่องระเหยตัวท าละลายแบบลดความดัน หลังจากที่ท าการระเหยแล้วจะได้น้ าหนักของสารสกัด

ผักหวานป่าที่แท้จริง 
 

ตารางที่ 1 ผลการสกัดสารสกัดใบแก่ผักหวานป่าด้วยตัวท าละลายที่แตกต่างกันจากอ าเภอเชยีงม่วน 

สาร น้ าหนักสารสกัดใบแก่ผักหวานป่า (กรัม) 

1. เฮกเซน 3.6226 

2. เอทิลอะซีเตท 7.1850 

3. 85%เอทานอล 34.2654 
 

ตารางที่ 2  ผลการสกัดสารสกัดใบแก่ผักหวานป่าด้วยตัวท าละลายที่แตกต่างกันจากอ าเภอปง 

สาร น้ าหนักสารสกัดใบแก่ผักหวานป่า (กรัม) 

1. เฮกเซน 2.2619 

2. เอทิลอะซีเตท 8.3165 

3. 85%เอทานอล 83.0990 
 

การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีDPPH 

จากการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบแก่ผักหวานป่าที่สกัดด้วยตัวท าละลายที่

แตกต่างกันและแหลง่ที่มทีี่แตกต่างกัน คอื จากอ าเภอเชยีงม่วน และอ าเภอปง มาท าการสกัดด้วย เฮกเซน,

เอทิลอะซีเตท และ 85% เอทานอล ซึ่งวิธี DPPH ใช้ Ascorbid acid และ BHA เป็นสารมาตรฐานในการ

เปรียบเทียบฤทธิ์ ท าการตรวจวัดด้วยเทคนิค ยูวี-วิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมตรี ที่ความยาวคลื่น 516 นาโน

เมตร จากนั้นน าค่าการดูดกลืนแสงกับความเข้มข้นมาพล็อตกราฟเพื่อน ามาหาค่า IC50 
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ตารางที่ 3 ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารมาตรฐาน Ascorbic acid  และสารสกัดจากผักหวานป่า

จากอ าเภอเชยีงม่วน ในการทดสอบฤทธิ์การตา้นอนุมูลอสิระโดยวิธี DPPH 

สาร ค่า IC 50 (ppm) 

1. วิตามินซี 4.80 

2. บิวทิวเลต ไฮดรอกซีอะนิซอล 8.53 

3. สารสกัดใบแก่ (เฮกเซน) 2,4772.30 

4. สารสกัดใบแก่ (เอทิลอะซีเตท) 1,410.49 

5. สารสกัดใบแก่ (85% เอทานอล) 281.40 
 

ตารางที่ 4 ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระของสารมาตรฐาน Ascorbic acid  และสารสกัดจากผักหวานป่า

จากอ าเภอปง ในการทดสอบฤทธิ์การตา้นอนุมูลอสิระโดยวิธี DPPH 

สาร ค่า IC 50 (ppm) 

สารสกัดใบแก่ (เฮกเซน) 4,760.88 

สารสกัดใบแก่ (เอทิลอะซีเตท) 788 

สารสกัดใบแก่ (85% เอทานอล) 49.37 
 

 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

  จากการทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบแก่ผักหวานป่าที่สกัดด้วยตัวท าละลายที่

แตกต่างกันและแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน คือ จากอ าเภอเชียงม่วน และอ าเภอปง มาท าการสกัดด้วย เฮก

เซน, เอทิลอะซีเตท และ 85%เอทานอล ซึ่งวิธี DPPH ใช้ Ascorbid acid และ BHA เป็นสารมาตรฐานในการ

เปรียบเทียบฤทธิ์ พบว่าสารสกัดหยาบใบแก่ของผักหวานป่าจากอ าเภอปง ที่สกัดด้วยตัวท าละลายทั้งสาม

ชนิดมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่า สารสกัดหยาบใบแก่ของผักหวานป่าจากอ าเภอเชียงม่วน และพบว่า

สารสกัดหยาบใบแก่ที่สกัดด้วย 85% เอทานอล จากทั้งสองอ าเภอมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดีกว่า รองลงมา

คือสารกัดหยาบใบแก่ที่สกัดด้วย เอทิลอะซีเตท และ เฮกเซน ตามล าดับ  
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ชื่อโครงการวจิัย การศึกษาหลากหลายของระบบนเิวศของผักหวานป่า จังหวัดพะเยา 
 

ชื่อแผนงานวิจัย  การอนุรักษ์พันธุกรรมและการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผักหวานป่า 

โดยฤทธิ์ทางชีวภาพ ส าหรับใช้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.รักสกุล แก่นเรณู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.รักสกุล แก่นเรณู 

   สังกัด คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1744 

   E-mail : lucksagoon@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 280,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย  

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑเ์ครื่องส าอางส าหรับผวิหนังจากสารสกัดผักหวานป่า 

3. เพื่อประเมินคุณภาพผลติภัณฑ์เครื่องส าอางจากสารสกัดผักหวานป่า 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

การเตรยีมสารสกัด 

  การสกัดสารจากผักหวานป่าที่มอีายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จากพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ มหาวิทยาลัยพะเยา, อ าเภอปง จังหวัดพะเยา, และอ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยท าการ

รวบรวมข้อมูล หาตัวอย่างและระบุชนิดพืชตัวอย่าง ในการจัดจ าแนกและระบุชนิดของพืชตัวอย่างจะท าโดย

นักอนุกรมวิธารพืช จากนั้นท าการสกัดโดยใช้เฮกเซน,เอทิลอะซีเตท} 85% เอทานอล, และน้ าเป็นตัวท า

ละลาย จากนั้นระเหยเอาตัวท าลายออกแล้วแล้วท าให้แห้งด้วยเครื่อง Freeze dry 

การทดสอบการตอบสนองของเซลล์หลังได้รับสารสกัดในหลอดทดลอง 

- การเตรียมเซลล์เพาะเลี้ยง 

  เซลล์เพาะเลี้ยงที่จะใช้ในการทดสอบจะใช้เซลล์ไฟโบรบาสต์ NIH3T3 ท าการเพาะเลี้ยงเซลล์ภายใน

สภาวะที่เหมาะสม คือในตู้ปลอดเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ 5 

เปอร์เซ็นต์ 

- การทดสอบการรอดชีวิตของเซลล์เพาะเลี้ยงและความเป็นพิษของสารสกัดที่มีต่อเซลล์เพาะเลี้ยง

ด้วยวิธี MTT assay 

  ซึ่งเป็นการวัดการอยู่รอดของเซลล์ที่ใช้เพาะเลี้ยง โดยที่เซลล์ที่มีชีวิตอยู่จะสามารถเปลี่ยนผลึก 

formazan ของสาร tetraazolium salt ที่มสีีเหลอืงให้เป็นสีม่วง โดยเอนไซม์ succinate dehydrogenase ในไม

โทคอนเดรียโดยใช้เซลล์ไฟโบรบาสต์ NIH3T3 1.0  104 เซลล์ต่อหลุมการทดลอง และท าการทดลอง 3 



127 

ซ้ า เพื่อหาความเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งผิวหนังที่ ค่าความอยู่รอดมากกว่าร้อยละ 80 และหาค่า

ความเชื่อมั่นด้วยสถิติทดสอบ t-test และท าการเปรียบเทียบค่าความแปรปรวน (varience) ด้วยตัวสถิติ

ทดสอบ One-Way Classificationโดยใช้ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ p< 0.05 โดยที่ค่าความ

อยู่รอดมากกว่าร้อยละ 80 ที่p< 0.05 ต้องไม่แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม 

- การศกึษาผลของสารสกัดต่อการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต (SPF) 

  น าสารสกัดที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ผสมกับสูตรต ารับเครื่องส าอางปริมาณ 100 กรัมแบ่งสารสกัด

ปริมาณ 0.10 มิลลิลิตรเพื่อทาบนแผ่น transpore 3M เป็นบริเวณ 5 * 5 ตารางเซนติเมตร วัดประสิทธิภาพ

การกันแดด (ค่า SPF) ที่ความยาวคลื่น 290 และ 400 นาโนเมตร 
 

 2.3 ผลการศึกษาวิจัย 

    

ภาพที่ 1 MTT assay ของสารสกัดผักหวานป่าที่มีต่อเซลล์ไฟโบรบาสต์ NIH3T3 (A) สารสกัดถูก

ทดสอบกับเซลล์เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง (B) สารสกัดถูกทดสอบกับเซลล์เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง สารสกัดที่ความ

เข้มข้น 50 ถึง 200 g/ml ไม่ได้แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์  NIH3T3 ในขณะที่ความเข้มข้น 400 g/ml 

แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ NIH3T3 
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ภาพที่ 2 ค่าการป้องกันรังสีอัลตร้าไวโอเลต (SPF) ของโลชันที่ผสมสารสกัดที่ได้จากส่วนเฮกเซน 

โดยแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของค่า SPF ตามปริมาณของสารสกัดที่ผสมเข้าไป ทั้งนี้สารสกัดไม่สามารถ

เติมลงไปได้มากว่า 1.00% โดยน้ าหนัก โดยจะมีผลต่อความคงตัวและสีของโลชัน 

 
ภาพที่ 3 ค่า SPF ของโลชันที่ผสมสารสกัดที่ได้จากส่วนเอทานอล โดยแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น

ของค่า SPF ตามปริมาณของสารสกัดที่ผสมเข้าไป ทั้งนี้สารสกัดไม่สามารถเติมลงไปได้มากว่า 1.00% โดย

น้ าหนัก โดยจะมีผลต่อความคงตัวและสีของโลชัน 
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ภาพที่ 4 ค่า SPF ของโลชันที่ผสมสารสกัดที่ได้จากส่วนน้ า โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น

ของค่า SPF ตามปริมาณของสารสกัดที่ผสมเข้าไป ทั้งนี้สารสกัดไม่สามารถเติมลงไปได้มากว่า 1.00% 

โดยน้ าหนัก โดยจะมีผลต่อความคงตัวและสีของโลชัน 

 

 
 

ภาพที่ 5 ค่า SPF ของโลชันที่ผสมสารสกัดที่ได้จากส่วนเอทิลอะซิเตท โดยไม่ได้แสดงให้เห็นถึง

การเพิ่มขึ้นของค่า SPF ตามปริมาณของสารสกัดที่ผสมเข้าไป ทั้งนี้สารสกัดไม่สามารถเติมลงไปได้มากว่า 

1.00 % โดยน้ าหนัก โดยจะมีผลต่อความคงตัวและสีของโลชัน 
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 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 
 

Item Activity Progression 

1 เก็บข้อมูล การศกึษาข้อมูล การระบุ

พืชที่ใช้  

- ด าเนนิการเสร็จสิ้น 

2 การสกัดสารจากพืช  - ได้สารสกัดหยาบที่ผ่านการท าการระเหยตัวท า

ละลายของผักหวานป่าในช้ัน hexane, ethyl 

acetate, ethanol และ น้ า 

3 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ 

โดยใช้วธิี MTT โดยใช้เซลล์ไฟ

โบรบาสต์ NIH3T3 และทดสอบค่า 

SPF ของสารสกัด 

- สารสกัดไม่แสดงความเป็นพิษต่อเซลล์ที่ความ

เข้มขน้ 50 – 200 g/ml 

- พบค่า SPF ระหว่าง 1-20 

4 ทดสอบการกลายพันธ์ของสารสกัด  - ระหว่างด าเนินการ  

5 การท า Fingerprint โดย GCMS - ระหว่างด าเนินการ 

6 ทดสอบ วิเคราะหเ์ชงิสถิติ - ระหว่างด าเนินการ 

7 รายงาน  - ระหว่างด าเนินการ 
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ชื่อโครงการวจิัย ศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและในดิน ของพ้ืนที่

อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ชื่อแผนงานวิจัย อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.อนุสรณ์ บุญปุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.อนุสรณ์ บุญปุก 

   สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1744 

   E-mail : iamanusorn@gmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 223,500   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย  

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อ งมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อประเมินปริมาณมวลชีวภาพและปริมาณการเก็บกักคาร์บอนเหนือพื้นดินในป่าเต็งรังของ

พืน้ที่อุทยานการเรยีนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. เพื่อประเมินปริมาณคาร์บอนในดินของระบบนิเวศป่าเต็งรังในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพและในดินของระบบนิเวศ 

ป่าเต็งรัง ในพืน้ที่อุทยานการเรยีนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

ส ารวจและประเมินประมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพ 

การวางแปลงตัวอย่างใช้วิธีการ Randomized complete block design (RCBD) ในการเลือกแปลง

ตัวอย่าง กระจายอยู่ตามบริเวณพื้นที่ป่าเต็งรังในพื้นที่อุทยาการเรียนรู้ฯ รายละเอียดแสดงในภาพที่ 1  

โดยมีกิจกรรมหลักๆ ที่จะด าเนินการเก็บข้อมูลในแปลงตัวอย่างขนาดต่างๆ ดังนี้ 

1. ในแปลงตัวอย่างขนาด 40 เมตร x 40 เมตร เก็บข้อมูลไม้ใหญ่ (Trees) โดยการวัดขนาดของ

เส้นผ่าศูนย์กลางระดับอก (Diameter at breath height : DBH) โดยใช้สายวัด และวัดความสูงของต้นไม้  

โดยใช้ Haga hypsometer ท าการเก็บข้อมูลขนาด DBH และความสูงของต้นไม้ทุกต้นที่มี DBH มากกว่า 4.5 

เซนติเมตร และมีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร 

2. ในแปลงตัวอย่างขนาด 4 เมตร x 4 เมตร เก็บข้อมูลไม้หนุ่มหรือลูกไม้ (sapling) วัดขนาด DBH 

ของตน้ไม้ที่มขีนาด DBH น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร แตม่ีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร ทุกต้น 

3. ในแปลงตัวอย่างขนาด 1 เมตร x 1 เมตร เก็บข้อมูลพืชประเภทกล้าไม้ และไม้พื้นล่าง (seedling 

and undergrowths) หรือพันธุ์พืชที่มีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร รวมถึง ไม้เถา (climbers) หญ้า (grass) 
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และซากพืช (litter) โดยท าการตัดพืชทุกชนิดที่ระดับชิดดิน พร้อมทั้งเก็บรวบรวมซากพืชที่บริเวณผิวดิน 

แล้วน ามาช่ังน้ าหนักสดและสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อน าไปอบแห้งหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นส าหรับประมาณหา

น้ าหนักแหง้ 

การประเมินปริมาณการเก็บกักคาร์บอนน าข้อมูลทั้งหมดมาประเมินปริมาณมวลชีวภาพโดยใช้

สมการแอลโลเมตริกที่เหมาะสม ประเมินปริมาณคาร์บอนสะสมในมวลชีวภาพโดยการคูณมวลชีวภาพ

ด้วย แฟคเตอร์ 0.5 ส่วนการประเมินศักยภาพการเก็บกักคาร์บอนของต้นไม้ในพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ฯ

โดยใช้หลักสถิตใินการวิเคราะห์ความแปรปรวนข้อมูลมวลชีวภาพ โดยวิธี F-test และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

ด้วยวิธี t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ขนาดแปลงเก็บตัวอย่าง 
 

ส ารวจและประเมินประมาณคาร์บอนในดิน 

ท าการตีแปลงทดลองขนาด 40x40 เมตร ทั้งหมด 3 แปลง โดยแต่ละแปลงจะสุ่มเก็บตัวอย่างดิน 

โดยการขุดเก็บตัวอย่างดิน  3 หลุม ทุกแปลง (USDA Forest Service: Olsen et al. 1998, Law et al. 

2008) ในแต่ละหลุมนั้นเก็บตัวอย่างดินแต่ละช้ันโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 0-15, 16-30 และ 31-40 

เซนติเมตร จากนั้นน าดินตัวอย่างมาวิเคราะห์เพื่อหาสมบัติทางกายภาพ ได้แก่ ความชื้น อนุภาคดิน และ

ความหนาแนน่รวม (Black, 1965) ส่วนที่เหลือน าไปวิเคราะหส์มบัติทางเคมี ได้แก่ pH ความสามารถในการ

แลกเปลี่ยนประจุบวก และธาตุอาหารหลักที่ ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ส าหรับการ

วิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนในดินท าได้โดยการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนด้วยวิธี wet oxidation ของ 

Walkley and Black (Nelson and Sommers, 1982) ท าการค านวณค่าปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินต่อ

หนว่ยพืน้ที่ จากปริมาณคารบ์อนที่สะสมในดินแต่ละช้ัน (Shrestha et al., 2007) ดังสมการที่ 1 

 

   Csoil = %OCsoil x Dsoil x Vsoil                                 (1) 

   โดยที่ Csoil   คือ   ปริมาณคารบ์อนในดิน (กรัมคารบ์อน/ ตารางเมตร)  
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      %OC คือ   ความเข้มขนของคาร์บอน (ร้อยละ) 

   D คือ   ความหนาแนน่ดิน (กรัมคารบ์อน/ กรัมดิน)  

   V คือ   ปริมาตรดินต่อหน่วยพืน้ที่ (ลูกบาศก์เมตร/ ตารางเมตร) 

จากนั้นน าข้อมูลสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางเคมี และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในแต่ละแปลงทดลอง

มาวิเคราะหค์วามแปรปรวนโดยวิธี F-test และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 

 2.3. ผลการศึกษาวจิัย 

  1. ข้อมูลการส ารวจและเก็บข้อมูลต้นไม้ในแปลงตัวอย่างขนาด 10 เมตร x 10 เมตร ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงขอ้มูลการส ารวจตน้ไม้ในแปลงขนาด 10 เมตร x 10 เมตร 

แปลง 
จ านวนตน้ไมท้ั้งหมด 

(ต้น) 

ประเภท

ต้นไม ้

จ านวน 

(ต้น) 
ชนิดของต้นไมท้ี่พบ 

1 23 ไมใ้หญ ่ 21 เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม และ

ไมท่ราบชนดิ 

ไมห้นุม่ 2 ไมท่ราบชนดิ 

2 25 ไมใ้หญ ่ 15 เต็ง รัง พลวง พะยอม และไม่

ทราบชนดิ 

ไมห้นุม่ 10 ไมท่ราบชนดิ 

3 23 ไมใ้หญ ่ 18 เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม และ

ไมท่ราบชนดิ 

ไมห้นุม่ 5 เต็ง รัง และไมท่ราบชนดิ 

4 29 ไมใ้หญ ่ 25 เต็ง รัง เหียง พลวง พะยอม และ

ไมท่ราบชนดิ 

ไมห้นุม่ 4 เต็ง เหียง พลวง และไมท่ราบชนดิ 
 

จากตารางที่ 1 สามารถสรุปได้ว่าทั้ง 4 แปลง พบต้นเต็งมากที่สุด และพบต้นพะยอมน้อยที่สุด 

นอกจากนี ้พบว่าค่า DBH เฉลี่ยทั้ง 4 แปลงเท่ากับ 9.3 เซนติเมตร 
 

2. ข้อมูลการส ารวจและเก็บข้อมูลตน้ไม้ในแปลงตัวอย่างขนาด 40 เมตร x 40 เมตร 

- แปลงที่ 1 พบต้นไมใ้หญ่ทั้งหมด 310 ต้น โดยมีค่าเฉลี่ย DBH เท่ากับ 11.4 เซนติเมตร 

- แปลงที่ 2 พบต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด 291 ต้น โดยมีคา่เฉลี่ย DBH เท่ากับ 11.2 เซนติเมตร 

- แปลงที่ 3 พบต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด 296 ต้น โดยมีคา่เฉลี่ย DBH เท่ากับ 11.4 เซนติเมตร  

ดังนัน้ป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัยมีความหนาแนน่ของตน้ไม้คิดเป็น 1,869 ต้น/เฮกแตร ์หรอืคิดเป็น 299 ต้น/ไร่ 
 

3. การวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในไม้ใหญ่และไม้หนุ่ม  

ดังตารางที่ 2 และ 3 
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนอืพื้นดินในไม้ใหญ่ (40 เมตรx40 เมตร) 

แปลง DBH 

(cm) 

ความสูงเฉลี่ย 

(m) 

มวลชวีภาพเฉลี่ย (kg) ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ย (tC/ha) 

ล าตน้ กิ่ง ใบ ล าตน้ กิ่ง ใบ เฉลี่ย 

1 11.3 9.1 64.40 8.10 2.10 67.38 8.43 2.20 26.00 

2 11.1 11 73.86 9.36 2.43 67.16 8.51 2.21 25.93 

3 11.5 8.1 56.10 6.93 1.92 51.90 6.41 1.78 20.03 

เฉลี่ย 11.3 9.40 64.79 8.13 2.15 62.15 7.78 2.06 
 

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนอืพืน้ดินในไม้หนุ่ม (10 เมตร x10 เมตร) 

แปลง 
DBH 

(cm) 

ความสูงเฉลี่ย 

(m) 

มวลชวีภาพเฉลี่ย (kg) ปริมาณคาร์บอนเฉลี่ย (kgC/ha) 

ล าต้น กิ่ง ใบ ล าตน้ กิ่ง ใบ เฉลี่ย 

1 3.4 3.5 2.86 0.44 3x10-4 286.35 43.80 3x10-4 165.08 

2 1.9 3.0 3.33 0.51 4x10-4 449.20 69.33 0.053 172.86 

3 3.8 4.2 3.33 0.51 4x10-4 832.04 126.35 0.094 319.49 

เฉลี่ย 3.03 3.57 3.17 0.49 16x10-4 522.53 79.83 0.07 

 

จากตารางที่ 2 และ 3 สรุปได้ว่าการเก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในไม้ใหญ่และไม้

หนุม่ พบมากที่สุดในล าตน้ รองลงมาคือ กิ่ง และใบ ตามล าดับ 

4. การวิเคราะหค์ุณสมบัติทางกายภาพของดิน 

จากผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของดินเบื้องต้น (ตารางที่ 4) พบว่าความชื้นในดิน 

ในพื้นที่ป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยเฉลี่ยอยู่ที่ 9.80±3.27% ในขณะที่ความหนาแน่นรวมของดินเฉลี่ยอยู่ที่

1.60±0.17 g cm-3 ส าหรับการหาเนื้อดิน และการค านวณคาร์บอนในดินอยู่ระหว่าการด าเนินงาน ซึ่งจะได้

รายงานในโอกาศต่อไป 
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ตาราง 4 แสดงความชืน้และความหนาแน่นของดินที่ระดับความลึกต่างๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวจิัย  

จากการประเมินคาร์บอนเหนือพื้นดินในองค์ประกอบต่างๆ ของต้นไม้ในเบื้องต้น พบว่าในไม้ใหญ่

คาร์บอนในล าต้นมากที่สุด (62.15 tC.ha-1) รองลงมาพบที่กิ่ง (7.78 tC.ha-1) และใบ (2.06 tC.ha-1) 

ตามล าดับ ซึ่งมคีวามสอดคล้องกับปริมาณคารบ์อนในไม้หนุ่ม ซึ่งส่วนประกอบที่พบมากที่สุด ได้แก่ ล าต้น 

(552.54 kgC.ha-1) รองลงมาพบที่ กิ่ง (79.83 kgC.ha-1) และใบ (0.06 kgC.ha-1) และเมื่อคิดรวมปริมาณ

คารบ์อนเหนอืพืน้ดินทั้งหมดเฉลี่ยอยู่ที่ 72.60 tC.ha-1 ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงการกัก

เก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้ในปีต่อไปโดยใช้ปีปัจจุบันเป็นปีฐานข้อมูล อย่างไรก็ตามงานวิจัยยังขาดในส่วน

การวิเคราะห์คาร์บอนที่สะสมในดินซึ่งจะได้ด าเนินการในการวิเคราะห์การเก็บเก็บคาร์บอนในดินในพื้นที่

อุทยานการเรยีนรู้ฯ ในล าดับต่อไป  

แปลง ความลึก ความช้ืนในดิน (%) ความหนาแน่นรวม (g cm-3) 

1 

0-15 14.2 1.89 

16-30 13.9 1.85 

31-40 14.2 1.67 

2 

0-15 8.29 1.47 

16-30 7.43 1.52 

31-40 6.53 1.52 

3 

0-15 8.17 1.40 

16-30 8.14 1.55 

31-40 7.35 1.52 
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ชื่อโครงการวจิัย การศึกษาการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสมดุลพลังงาน

ระหว่างบรรยากาศกับระบบนิเวศป่าเต็งรัง โดยวิธีความแปรปรวนร่วมแบบ

หมุนวน 
 

ชื่อแผนงานวิจัย อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายมนตรี แสนวังสี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย นายมนตรี แสนวังสี 

   สังกัด วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1744 

   E-mail : montriseen@gmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 265,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย  

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ศึกษาการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และสมดุลพลังงานในระบบนิเวศป่าเต็งรัง โดย

วิธีความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน 

3. เพื่ออนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็นอุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนรอบข้าง 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

  เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา เช่น ปริมาณน้ าฝน อุณหภูมิอากาศ และ

ความชื้นในอากาศ (Model WXT520 Weather Transmitter, Campbell Sci.) การคายระเหยน้ า ความเร็วลม

สามทิศทาง (Model CSAT3 Three-dimensional sonic anemometer-thermometer, Campbell Sci.) ปริมาณ

รังสีสุทธิ (Model CNR1, Kipp & Zonen) ปริมาณแสงที่พืชสามารถสังเคราะห์แสงได้ (Model LI-190SZ 

Quantum Sensor, Li-cor.) อุณหภูมิดิน และความชื้นในดิน (Water content reflectometer, Model CS616, 

Campbell Sci.) จะท าการเก็บข้อมูลและตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆ โดยใช้สถานี Milab ตลอดการทดลอง 

และวิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนก๊าซ CO2/H2O vapor ความละเอียดสูง 10 Hz โดยใช้โปรแกรม 

EddyPro4 (Version4.0, Li-cor.) 
 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

1. รายงานข้อมูลอุตุนิยมวิทยาป่าไม้ 

อุณภูมิอากาศ  (Air temperature) ข้อมูลการตรวจวัดรายวันพบว่า อุณหภูมิ เฉลี่ยเท่ากับ 

24.94±2.89 องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 32.08 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ย

ต่ าสุดเท่ากับ 13.25 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิรายเดือนพบว่าเดอืนมถิุนายน 2558 มีอุณหภูมิเฉลี่ย
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สูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 29.17 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนธันวาคม 2556 มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุดสุดซึ่งมีค่า

เท่ากับ 19.72 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิดิน (Soil temperature) ข้อมูลการตรวจวัดรายวันพบว่า 

อุณหภูมิดินเฉลี่ยเท่ากับ 24.61±2.42 องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิดินเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 30.22  องศา

เซลเซียส และอุณหภูมิดนิเฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 15.89 องศาเซลเซียส โดยเดือนเมษายน 2557 มีอุณหภูมิดิน

เฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีคา่เท่ากับ 28.29 องศาเซลเซียส ส่วนเดือนธันวาคม 2556 มีอุณหภูมิดินเฉลี่ยต่ าสุดสุดซึ่ง

มีค่าเท่ากับ 19.07 องศาเซลเซียส ซึ่งพบว่ารูปแบบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิดินมีความสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอากาศ ส าหรับปริมาณน้ าฝน (Rainfall) รายวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 

31 สิงหาคม 2558 ข้อมูลการตรวจวัดรายวันพบว่า ปริมาณน้ าฝนสะสมเท่ากับ 2204 mm โดยที่เดือน

สิงหาคม 2556 มีปริมาณน้ าฝนสะสมสูงสุด  260 mm ในขณะที่ความชื้นในดิน (Soil water content)  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.36±2.95% โดยที่ความชื้นในดินเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ  21.22% และความชื้นในดินเฉลี่ย

ต่ าสุดเท่ากับ 9.74% โดยเดือนสิงหาคม 2557 มีความชื้นในดินเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 18.32% ส่วน

เดือนมีนาคม 2558 มีความชื้นในดินเฉลี่ยต่ าสุดสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 9.85% และนอกจากนี้ยังพบว่าความชื้น

สัมพัทธ์ (Relative humidity) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.53±15.23% โดยที่ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ

94.13% และความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยต่ าสุดเท่ากับ 23.78% โดยเดือนสิงหาคม 2556 มีความชื้นสัมพัทธ์ 

เฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 83.31% ส่วนเดือนมีนาคม 2557 มีความชื้นในดินเฉลี่ยต่ าสุดสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 

39.46% โดยรูปแบบการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอรต์่างๆที่กล่าวข้างตน้แสดงในภาพที ่1 
 

 

ภาพที่ 1 แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรายวันของอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิดิน ปริมาณน้ าฝน 

ความช้ืนในดิน และความช้ืนสัมพัทธ์ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2558 
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2. รายงานข้อมูลการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์  

ค่าการแลกเปลี่ยนคาร์บอนสุทธิ (Net ecosystem exchange;NEE) ตั้งแต่เดือนมิถุยายน 2556 ถึง 

สิงหาคม 2558 โดยที่ค่าลบคือค่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซค์จากการสังเคราะห์แสง ส่วนค่าบวกคือ

การปลดปล่อยคารบ์อนไดออกไซค์จากกาหายใจ (รูปที่ 2) ซึ่งข้อมูลที่ผ่านการท าคุณภาพข้อมูลแล้วพบว่า 

รูปแบบ NEE รายวันมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ -1.56 ± 1.82 µmol.m-2.s-1 โดยที่ NEE เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ -1.65 

µmol.m-2.s-1 และ NEE ต่ าสุดเท่ากับ 4.09 µmol.m-2.s-1 ส าหรับรูปแบบ NEE รายเดือนโดยเดือนตุลาคม 

2557 มีคา่การดูดซับเฉลี่ยสูงสุดซึ่งมีคา่เท่ากับ -4.05 µmol.m-2.s-1 ส่วนเดือนมีนาคม 2558 มีค่าการดูด

ซ บเฉลี่ยสูงสุดต่ าสุดสุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 1.54 µmol.m-2.s-1 โดยเมื่อคิดเป็นปริมาณการกักเก็บคาร์บอนใน

ป่าเต็งรังพบว่ามีค่าเท่ากับ 5.9 tC.ha-1.yr-1 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงรูปแบบการเปลี่ยนแปลงรายวันของการแลกเปลี่ยนก๊าซคารบ์อนไดออกไซค์ ตั้งแต่

วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2558 
 

3. รายงานสมดุลพลังงาน 

การตรวจวัดสมดุลพลังงาน (Energy balance) ประกอบด้วยปริมาณแสงสุทธิ (Net radiation) มีค่า

เท่ากับ 117.91 W.m-2 ความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ า (Latent heat) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  60.55 W.m-2  

คิดเป็น 51.37% ของปริมาณแสงสุทธิ และความร้อนที่ใช้ในการเผาอากาศ (Sensible heat) มีค่าเท่ากับ 

25.38 W.m-2 คิดเป็น 21.52% ของปริมาณแสงสุทธิ พลังงานที่เหลือ 24.62% พลังงานที่ถูกกักเก็บไว้ในดิน 

(Soil heat) มีค่าเท่ากับ 7.61 W.m-2 คิดเป็น 6.46% ดังภาพที่ 3 ส่วนพลังงานที่เหลือจะถูกสะสมไว้ในพืช 

(Storage in biomass) ประมาณ 24.36 W.m-2  คิดป็น 20.66% ตามล าดับ  
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ภาพที่ 3 แสดงสมดุลพลังงานในรอบวันเฉลี่ย ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึง 31 สิงหาคม 2558 

 

 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

จากการตรวจวัดข้อมูลตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 ถึง สิงหาคม 2558 พบว่าการแลกเปลี่ยนก๊าซ

คารบ์อนไดออกไซด์ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในป่าเต็งรังพบว่ามีค่าเท่ากับ 5.9 tC.ha-1.yr-1  และสมดุล

พลังงานในระบบนิเวศป่าเต็งรัง ถูกใช้ความร้อนที่ใช้ในการระเหยน้ า 51.37 % , ถูกใช้ความร้อนที่ใช้ในการ

เผาอากาศ 21.52% พลังงานที่ถูกกักเก็บไว้ในดิน 6.46% และสะสมไว้ในพืช 20.66% 
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ชื่อโครงการวจิัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย

พะเยา : การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของ

ปลาในอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า จังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ดุจฤด ี ปานพรหมมินทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



143 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมนิทร์ 

   สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3156 

   E-mail : dutrudeep@yahoo.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 160,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อศึกษาการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาในอ่าง

เก็บน้ าแมต่๋ า จังหวัดพะเยา 

3. เพื่อศกึษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของดเีอ็นเอบาร์โค้ดของปลาในอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า จังหวัด

พะเยา โดยการสร้าง Phylogenetic tree 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

รวบรวมตัวอย่างปลาในอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า จังหวัดพะเยา โดยใช้เครื่องมือประมงต่างๆ ได้แก่ ข่าย 

สวิง เป็นต้น จากนั้นท าการจ าแนกชนิดปลาจากลักษณะภายนอกด้วยคู่มือวิเคราะห์พันธุ์ปลาของ Nelson 

(2006) และ Rainboth (1996) แล้วน าปลาทั้งหมดไปแช่ในขวดพลาสติกที่มีเอทานอลบริสุทธิ์ เก็บไว้ที่

อุณหภูมิห้อง ท าการสกัดดีเอ็นเอด้วยวิธี Phenol-chloroform extraction และตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี 1% 

agarose gel electrophoresis จากนั้นน าดีเอ็นเอที่สกัดได้ไปเพิ่มปริมาณยีน COI ด้วยปฏิกิริยา PCR โดยมี

ปริมาตรรวมทั้งหมด 25 ไมโครลิตร ประกอบด้วย dH2O ปริมาตร 18.75 ไมโครลิตร, 10x Taq buffer 

ปริมาตร 2.25 ไมโครลิตร, 50 mM MgCl2 ปริมาตร 1.25 ไมโครลิตร, 0.01 mM COI primers ปริมาตร 1 

ไมโครลิตร, 0.05 mM dNTPs ปริมาตร 0.5 ไมโครลิตร, 0.625 unit Taq DNA Polymerase และดีเอ็นเอที่

สกัดได้ ปริมาตร 0.5-2 ไมโครลิตร (Ward et al., 2005) และมีสภาวะการควบคุมอุณหภูมิจ านวน 35 รอบ 

ดังนี้ อุณหภูมิ 94 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที , 45 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที และ 72 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที จากนั้นน าผลผลิต PCR ที่ได้มาท าให้บริสุทธิ์ด้วย HiYield™ Gel/PCR DNA 

Fragments Extraction kit (RBC Bioscience Corp., Taiwan) และตรวจสอบคุณภาพด้วยวิธี 1% agarose gel 

electrophoresis 
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น าผลผลิต PCR ที่บริสุทธิ์ไปตรวจหาล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI จากนั้นน าล าดับนิวคลีโอไทด์ที่

ได้ไปเปรียบเทียบความคล้ายคลึงกับล าดับนิวคลีโอไทด์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในฐานข้อมูล GenBank ด้วย

โปรแกรม blastn (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) และ BOLD (http://www.boldsystems.org) ศึกษารูปแบบ

ของล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ด้วยโปรแกรม ClustalW (Thompson et al., 1994) และน าล าดับนิวคลี

โอไทด์ของยีน COI ในช่วงบริเวณเดียวกันมาศกึษาความสัมพันธ์เชงิวิวัฒนาการโดยสร้าง phylogenetic tree 

ด้วยโปรแกรม Genetyx version 5.0 (Genetyx Corp., Japan) วิธี Unweighted Pair Group Method with 

Arithmetic Mean (UPGMA) โดยก าหนดค่า Bootstrap ที่ 1000 replicates 
 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

จากการรวบรวมชนิดของปลาจากอ่างเก็บน้ าแมต่๋ า จังหวัดพะเยา โดยใช้เครื่องมือประมงต่างๆ พบ

ปลาทั้งสิน้ 5 อันดับ 7 วงศ ์9 ชนิด ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ชนิดของปลาที่รวบรวมได้ในอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า จังหวัดพะเยา 
 

อันดับ วงศ ์ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อไทย 
จ านวนที ่

รวบรวมได้ (ตวั) 

1. Cypriniformes Cyprinidae Rasbora paviana ปลาซิวควายแถบด า 3 

  Systomus rubripinnis ปลาแก้มช้ า 4 

  Barbonymus gonionotus ปลาตะเพยีนขาว 9 

2. Perciformes Cichlidae Oreochromis niloticus ปลานิล 6 

 Eleotridae Oxyeleotris marmorata ปลาบูท่ราย 4 

 Ambassidae Parambassis siamensis ปลาแป้นแก้ว 5 

3. Osteoglossiformes Notopteridae Notopterus notopterus ปลาสลาด 2 

4. Synbranchiformes Mastacembelidae Mastacembelus armatus ปลากระทิงด า 2 

5. Anabantiformes Anabantidae Anabas testudineus ปลาหมอไทย 3 
 

จากการสกัดดีเอ็นเอจากครีบปลาด้วยวิธี Phenol-chloroform extraction แล้วน าไปตรวจสอบ

คุณภาพของดีเอ็นเอที่สกัดได้โดยวิธี 1% agarose gel electrophoresis พบว่า ดีเอ็นเอที่สกัดได้มีคุณภาพดี 

โดยสังเกตได้จากแถบดีเอ็นเอขนาดใหญ่ (ภาพที่ 1ก) และเมื่อเพิ่มปริมาณยีน COI ด้วยเทคนิค PCR พบว่า 

ได้ผลผลติ PCR ที่มขีนาดประมาณ 650 คู่เบส (ภาพที่ 1ข) และพบว่าสามารถเพิ่มปริมาณยีน COI ได้ในปลา

ทุกชนิดทีท่ าการศกึษา 

 

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
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               ก                                                                ข 

ภาพที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอที่สกัดได้ (ก) และผลผลิต PCR (ข) จากครีบปลาตัวอย่าง 

9 ชนิด คือ ปลาซิวควายแถบด า ปลาแก้มช้ า ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลาบู่ทราย ปลาแป้นแก้ว ปลา

สลาด ปลากระทิงด า และปลาหมอไทย (Lane 1-9) Lane M คือดเีอ็นเอมาตรฐาน 
 

จากการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้กับล าดับนิวคลีโอไทด์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในฐานข้อมูล 

GenBank และ BOLD พบว่า มีปลาเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่ยังไม่มีการรายงานในทั้งสองฐานข้อมูล คือ ปลา

แป้นแก้ว ซึ่งผลจากการศกึษานีท้ าให้สามารถเพิ่มล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ในฐานข้อมูลทั้งสองนี้ได้ และ

เมื่อเปรียบเทียบความยาวของล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ในปลาทั้ง 9 ชนิดและทุกตัวอย่าง พบว่า มีความ

ยาวเฉลี่ยเท่ากับ 632 คู่เบส และอยู่ในช่วง 581-645 คู่เบส 

เมื่อน าล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ของปลาแต่ละชนิดที่ได้จากการศึกษานี้มาสร้าง Phylogenetic 

tree พบว่า ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI สามารถแบ่งปลาออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ ปลาในกลุ่มของ

อันดับ Cypriniformes (ปลาตะเพียนขาว ปลาแก้มช้ า และปลาซิวควายแถบด า) Synbranchiformes (ปลากระทิง

ด า) Perciformes (ปลานิล ปลาหมอไทย ปลาแป้นแก้ว และปลาบู่ทราย) และ Osteoglossiformes (ปลาสลาด) 

(ภาพที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับระบบอนุกรมวิธานของปลาของ Nelson (2006) 

 
ภาพท่ี 2 ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลา 9 ชนิดที่รวบรวมได้ในอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า จังหวัดพะเยา 
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 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

  ดีเอ็นเอบาร์โค้ดหรือล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI มีประสิทธิภาพสูงในการจัดจ าแนกชนิดปลา

จ านวน 9 ชนิดในอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า จังหวัดพะเยา ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะถูกรวบรวมไว้เป็น

ฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาในประเทศไทย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ทางการประมงด้านต่างๆ 

ต่อไปได้ เชน่ การจ าแนกชนดิลูกปลาวัยอ่อน การจัดการทรัพยากรประมง เป็นต้น 
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กรอบการใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพชื 

1. การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้  ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 1: 

ต้นแบบระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการข้อมูลงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ระบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจัดการขอ้มูลความหลากหลายชีวภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

4. การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ดว้ยดาวเทียมในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 

มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่  1 : ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ข้อมูลงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว และคณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

   สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2329 

   E-mail : nakarin9@hotmail.com 

ชื่อผูว้ิจัย ดร.ไพศาล จี้ฟู 

   สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2312 

   E-mail : p.jeefoo@gmail.com 

ชื่อผู้วจิัย นางสาวอดิศยา เจริญผล 

   สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2297 

   E-mail : bumbim_aj@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 80,000 บาท 

   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลงานวิจัย  โครงการ อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

  1. ทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

  2. วิเคราะห์ถึงปัญหา ความเป็นไปได้ รวมทั้งความต้องการระบบที่ต้องการพัฒนาจากผู้บริหาร

และนักวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 
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  3. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนทั้งสิ้น 90 โครงการ ตามแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตาม

กรอบการเรียนรูท้รัพยากร กรอบการใชป้ระโยชน์ และกรอบการสรา้งจิตส านึก 

  4. ท าการออกแบบโครงสรา้งฐานข้อมูลและระบบฐานขอ้มูล 

  5. จัดท าฐานข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระบบที่

ได้ออกแบบไว้ 

  6. จัดหาและติดตั้งโปรแกรมท าหน้าที่ให้บริการด้านเว็บ (Web Server) ออกแบบและพัฒนาส่วน

ของระบบย่อยได้แก่ ระบบน าเข้าและแก้ไขข้อมูล ระบบสืบค้นและแสดงผลข้อมูล ที่เชื่อมโยงกับระบบ

ฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น โดยให้สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมเว็บ (Web Browser) ได้ พร้อมทั้งจัดหา

และติดตัง้ระบบ GIS-MAP Server ที่พัฒนามาโดยใช้โปรแกรมรหัสเปิดส าหรับเครื่องแมข่่ายเพื่อใช้แสดงผล

ข้อมูลในเชิงพื้นที่ และท าการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานระบบฐานข้อมูลเป็นระดับต่างๆ ตาม

ประเภทของผูใ้ช้ 

  7. น าต้นแบบที่พัฒนาไปทดสอบประสิทธิภาพโดยการจัดอบรมการใช้งานเพื่อรับทราบถึงปัญหา 

และความตอ้งการของผูใ้ช้งานส าหรับน าไปปรับปรุงระบบให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

  8. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดผลการด าเนินงาน สร้างการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และขยายผลการใช้งาน

ระบบ ตลอดจนแนวคิดในการใชร้ะบบที่พัฒนาขึน้ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดแผนการวิจัย 

 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัย

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชฯ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

การสังเคราะห์ข้อมูล 

ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทาง

ชวีภาพโครงการอนุรักษพ์ันธกุรรมพืชฯ 

ระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของ

กล้วยไมด้้วยดาวเทียม ในมหาวทิยาลัยพะเยา 

ฐานข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
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 2.3 ผลการศึกษาวิจัย 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยประชุมร่วมกับผู้อ านวยการแผน

งานวิจัย ซึ่งเป็นคณะกรรมและเลขานุการการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือเรื่องก าหนด

ข้อมูลงานวิจัยภายใต้โครงการเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น สามารถรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่จะน าไปใช้ในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (ภาพที่ 2)ประกอบด้วย 

    - รหัสโครงการวิจัย   - งบประมาณที่ได้รับ 

    - ชื่อโครงการวจิัย   - บทคัดย่อ 

    - วัตถุประสงค์    - ค าส าคัญ 

    - กรอบการด าเนินงาน อพ.สธ  - ผลงานการใชป้ระโยชน์ 

    - คณะผู้วจิัย    - รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 

    - แหลง่ทุน    - สถานที่ด าเนินโครงการวิจัย 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่างหนา้จัดการโครงการวิจัยของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
 

โดยข้อมูลงานวิจัย อพ.สธ. ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปัจจุบัน จะถูกน ามาสังเคราะห์และจัดเก็บสู่

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพผ่านระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพโครงการฯ ที่ได้

ท าการพัฒนาขึ้น (ภาพที่ 3) ส่วนการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้นั้น 

คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบพัฒนาระบบและตรวจสอบฐานข้อมูลกล้วยไม้ พร้อมทั้งได้ด าเนินการ
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ออกแบบหน้าจออินเตอร์เฟส (Interface) โดยข้อมูลการตรวจพบจะแสดงผลผ่านระบบ WiFi/Internet โดย

ใช้ช่ือวา่ “ระบบติดตามความหลากหลายของกล้วยไม้ (Orchid Monitoring System: OMS)” (ภาพที่ 4) 

 
 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าจอระบบติดตามความหลากหลายของกล้วยไม้ (Orchid Monitoring System: OMS) 

 

 

 

เคร่ืองมือจัดการระบบ (Tools bar) 

ค าอธิบายสัญลกัษณ์ 

ส่วนแสดงแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 

(Map View) 

ชั้นข้อมูลพืน้ฐาน 

แสดงพกิัดภูมิศาสตร์ 



153 

 2.4 สรุปและวิจารณก์ารศึกษาวิจัย 

แผนงานวิจัยนี้เป็นแผนงานวิจัยระยะที่ 1 ที่เน้นเรื่องการพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ

จัดการข้อมูลงานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่ประกอบด้วยการพัฒนาระบบที่ใช้ในการ

จัดการข้อมูลงานวิจัย ระบบฐานข้อมูลความรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย และระบบน าเสนอ

ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ผ่านกระบวนแนวคิดของการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  เพื่อประกอบการตัดสินใจการวางแผนบริหาร

จัดการโครงการวิจัย และการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพที่สกัดได้จากการวิจัย 

เพื่อประโยชน์วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เนื่องจากการพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มี

ความซับซ้อนในการพัฒนาจึงท าให้ประสบปัญหาความล่าช้าในการพัฒนาระบบให้มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งในขณะนี้ระบบได้ท าการพัฒนาใกล้เสร็จสมบูรณ์ยังคงข้างในขั้นตอนของการน าเข้าข้อมูล 

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานและปรับปรุงระบบ และการจัดเวทีถ่ายทอดผลการด าเนินงาน ซึ่งจะ

ด าเนนิการในขั้นตอนต่อไป 
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ชื่อโครงการวิจัย : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 

มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่  1 : ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ข้อมูลงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอดิศยา เจริญผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

ชื่อผู้วจิัย นางสาวอดิศยา เจริญผล 

   สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2297 

   E-mail : bumbim_aj@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 2720,000 บาท 

   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัยในโครงการ อพ.สธ. โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัย

พะเยา 

3. เพื่อเผยแพร่ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัยในโครงการในโครงการ อพ.สธ. โดย

นักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา ให้กับนิสติ นักศกึษาและนักวิจัยที่สนใจงานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาหาข้อมูล เพื่อ

พัฒนางานวิจัยที่ดตี่อไป 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

  วิธีการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ จะเป็นระบบแบบ cross-platform สามารถท างานได้กับทุกอุปกรณ์ขอ

เพียงอุปกรณ์นั่นสามารถเชื่อมกับอินเตอร์เน็ตได้ แล้งยังคงการแสดงผลที่ยังถูกต้องอยู่เหมือนเดิม แม้

จอแสดงผลจะมีขนาดที่เล็กลง (responsive) โดยระบบจะใช้การเชื่อมตอ่ การเขียนโปรแกรม รูปแบบใหม่ทั้ง

ในการส่งและรับข้อมูลจะเป็นรูปแบบของ json และ angularjs (javascript framework) ท าให้ระบบสามารถ

ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องท าการโหลดหน้าใหม่ ท าให้เปรียบเสมือนใช้โปรแกรมอยู่บน mobile 

application ท าให้ผู้ใชส้ามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึน้ไปอีกขั้น 
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ภาพที่ 1  ขั้นตอนการท างานของระบบโดยรวม 
 

 จากภาพที่ 1 เริ่มจากด้านซ้ายมือสุดจะเป็นหน้าจอของผู้ใช้งานโดยจะสามารถแสดงผลได้หลาย

รูปแบบทั้งมือถือ คอมพิวเตอร์และ แท็บเล็ต โดยโปรแกรมจะรันอยู่บน angularjs (javascript framework) 

หากจะมกีารเรียกข้อมูล หรอืบันทึกข้อมูลลงในระบบนั่น angularjs จะท าการส่งข้อมูลในรูปแบบ json ไปยัง

ฝั่งเซิฟเวอร์อยู่บน อินเตอร์เน็ตไปให้ laravel (php framework) ต่อจากนั่นท าการค านวณแล้วส่งไปให้ sql 

เพื่อท าการ เขียน หรอื เรียกข้อมูลจากเซิฟเวอร์นั่นเอง 

ต่อจากนั้น sql ก็ส่งกลับไปให้ laravel แล้วส่งกลับลงไปให้ angularjs ผ่านอินเตอร์เน็ตและไปแสดง 

ผลลัพธ์ใหแ้ก่ผู้ใชง้านได้รับทราบ 
 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

 จากการศึกษาวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวิจัยในโครงการ อพ.สธ. ท าให้สามารถจัดเก็บ

โครงการวิจัยได้เป็นระบบตามเกรณ์ของ อพ.สธ. พร้อมกับพิกัดแผนที่ในการอ้างอิงข้อมูล และพร้อมทั้ง

เผยแพร่สารสนเทศ ให้แก่ นักศึกษาและนักวิจัยที่สนใจในงานวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 2 กรอบการด าเนินโครงการ(use case diagram) แสดงสว่นติดตอ่ผูใ้ช้กับระบบ 
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โดยมีองคป์ระกอบของระบบโดยรวมดังนี้ 

 1. หน้าค้นหาโครงการวิจัยผ่านแผนที่ส าหรับนิสิตและนักวิจัยผู้ที่สนใจ สามารถค้นหาแล้วดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้องน าไปอ่านได้ โดยหน้านี้จะเป็นการค้นหาโดยการกรอกค้นหาแล้วจะปรากฏมุดแสดงบน

แผนที่ขึ้นมาเมื่อท าการคลิกที่มุดจะแสดงรายละเอียดของโครงการวิจัยขึน้ให้ ดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ภาพที่ 3 ระบบค้นหาโครงวิจัยผ่านแผนที่ 
 

 2. หนา้แสดงขอ้มูลเชงิสถิติ (dashboard) จะเป็นหนา้รวมข้อมูลเชิงสถิตขิองโครงการวิจัยทั้งหมด มีไว้

เพื่อรายงาน ส าหรับหน้านีต้้องลงช่ือเขา้ใช้งานก่อนถึงจะเข้าถึงได้ ดังภาพด้านล่าง 

 

 
 

ภาพที่ 4 หนา้แสดงข้อมูลเชิงสถิติ (dashboard) 
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3. หน้าเพิ่มโครงการวิจัย เป็นหน้าในการกรอกข้อมูลวิจัยทั้งหมดรวมทั้งแนบเอกสารงานวิจัยใช้ในการ

เผยแพร่สูห่นา้เว็บไซด์ โดยมีการปักพิกัดเพิ่มเข้ามาด้วยท าให้สามารถแสดงผลได้บนแผนที่ ดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ภาพที่ 5 หนา้เพิ่มโครงการวิจัย 
 

4. หน้าเพิ่มนักวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย มีไว้ส าหรับในการช่วยค้นหางานวิจัย หาก นิสิตหรือ

นักวิจัยผู้ที่สนใจจ าชื่อโครงการวจิัยไม่ได้สามารถค้นหาผ่านช่ือนักวิจัยที่ท าโครงการวิจัยได้ ดังภาพด้านล่าง 
 

 
 

ภาพท่ี 6 หนา้เพิ่มนักวิจัย 
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5. หน้าจัดการโครงการวิจัย ในหน้านี้จะสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา โครงการวิจัยที่ต้องการได้อยู่

ภายในหนา้เดี่ยวกันเลย โดยหน้านีต้้องท าการลงช่ือเขา้ใช้งานก่อนถึงจะเข้ามาใช้งานได้ 
 

 
 

ภาพที่ 7 หนา้จัดการโครงการวิจัย 
 

2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

  เมื่อระบบเสร็จสมบรูณ์แล้วจะช่วยใหก้ารศกึษาค้นคว้าวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สามารถ

ท าได้สะดวกมากขึ้นผ่าน user interface รูปแบบสมัยใหม่ท าให้การเรียนรู้เป็นเรื่องสนุกไม่น่าเบื่อ ค้นคว้า

ง่าย แล้วสามารถค้นหาในรูปแบบของแผนที่ google map นอกจากนั่นยังสามารถค้นหางานวิจัยได้ทุกที่ไม่

ว่าจะอยู่ที่ไหนใชอุ้ปกรณ์อะไรอยู่ ขอมีเพียงอินเตอร์เน็ตเท่านั่นเราก็สามารถเข้าถึงการค้นหางานวิจัยได้ใน

ส่วนของผู้บริหารก็สามารถเข้าดูข้อมูลเชิงสถิติได้เหมอืนกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนขอมีเพียงอินเตอร์เน็ตเท่านั่น 
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ชื่อโครงการวิจัย : ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายชีวภาพ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 

มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่  1 : ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ข้อมูลงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว 

   สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2329 

   E-mail : nakarin9@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 298,000 บาท ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริม่ท าการวจิัยเมื่อ มกราคม 2558  ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลความหลากหลาย

ทางชีวภาพโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา ผา่นเครือขา่ยอินเทอร์เน็ต 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

  1. ทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2. วิเคราะห์ถึงปัญหา ความเป็นไปได้ รวมทั้งความต้องการระบบที่ต้องการพัฒนาจากผู้บริหาร

และนักวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์งานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนทั้งสิ้น 90 โครงการ ตามแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตาม

กรอบการเรียนรูท้รัพยากร กรอบการใช้ประโยชน์ และกรอบการสรา้งจิตส านึก ประกอบด้วย 

 3.1 ข้อมูลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 

 3.2 ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย  

  1) การกระจายตัวของทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 

  2) สภาพพื้นที่ ภูมปิระเทศ และข้อมูลจากแผนที่มูลฐาน 

  3) ทรัพยากรธรรมชาติและการใชป้ระโยชน์ที่ดิน 

  4) สภาพแวดล้อมธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวของทรัพยากรความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 

4. ท าการออกแบบโครงสรา้งฐานข้อมูลและระบบฐานขอ้มูล 
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5. จัดท าฐานข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระบบที่

ได้ออกแบบไว้ 

6. จัดหาและติดตั้งโปรแกรมท าหน้าที่ให้บริการด้านเว็บ (Web Server) ออกแบบและพัฒนาส่วนของ

ระบบย่อยได้แก่ ระบบน าเข้าและแก้ไขข้อมูล ระบบสืบค้นและแสดงผลข้อมูล ที่เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลที่

ได้พัฒนาขึ้น โดยให้สามารถประมวลผลผ่านโปรแกรมเว็บ (Web Browser) ได้ พร้อมทั้งจัดหาและติดตั้งระบบ 

GIS-MAP Server ที่พัฒนามาโดยใช้โปรแกรมรหัสเปิดส าหรับเครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้แสดงผลข้อมูลในเชิงพื้นที่ 

และท าการก าหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้งานระบบฐานข้อมูลเป็นระดับต่างๆ ตามประเภทของผูใ้ช้ 

7. น าต้นแบบที่พัฒนาไปทดสอบประสิทธิภาพโดยการจัดอบรมการใช้งานเพื่อรับทราบถึงปัญหา 

และความตอ้งการของผูใ้ช้งานส าหรับน าไปปรับปรุงระบบให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

8. จัดเวทีเพื่อถ่ายทอดผลการด าเนินงาน สร้างการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย และขยายผลการใช้งาน

ระบบ ตลอดจนแนวคิดในการใชร้ะบบที่พัฒนาขึน้ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจ 
 

 2.3 ผลการศึกษาวิจัย 

  คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ โดยประชุมร่วมกับผู้อ านวยการแผน

งานวิจัย ซึ่งเป็นคณะกรรมและเลขานุการการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อหารือเรื่อง

ก าหนดข้อมูลงานวิจัยภายใต้โครงการเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทาง

ชีวภาพ (ด้านชีวภาพ) ประกอบด้วย 

1. พืช 

   - พืชบก 

   - พืชน้ า 

  2. สัตว์ 

   - สัตว์บก 

   - สัตว์น้ า 

   - สัตว์ปีก 

   - สัตว์เลื้อยคลาน 

   - สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

  3. จุลินทรีย์ 

   - แบคทีเรยี (Bacteria) 

- เชื้อรา (Fungi) 

- โปรโตซัว (Protozoa) 

- สาหร่าย (Algae) 

- ไวรัส (Virus) 
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 ซึ่งการบันทึกข้อมูลจะท าการจัดเก็บชื่อวิทยาศาสตร์ อ้างอิงตาม Catalogue of Life: 2015 Annual 

Checklist ชื่อไทย ช่ือสามัญ ช่ือท้องถิ่น ช่ือ-สกุลผูส้ ารวจ ปีที่ส ารวจ ชื่องานวิจัย/บริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะทั่วไป/สถานที่ส ารวจ (ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) รูปประกอบ ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ (ถ้ามี) 

ขนาด การกระจายพันธุ์ การจ าแนกชนดิ ถิ่นที่อยู่อาศัย และการใชป้ระโยชน์ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าสืบค้นข้อมูลและ login เข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่างหนา้แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างหน้าบันทึกข้อมูลที่เชื่อมโยงกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 

 2.4. สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจยั 

 ข้อมูลงานวิจัย อพ.สธ. ตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปัจจุบัน จะถูกน ามาสังเคราะห์และจัดเก็บสู่ฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพผ่านระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพโครงการฯ  ที่ได้ท าการ

พัฒนาขึ้น ซึ่งในขณะนี้ระบบได้ท าการพัฒนาใกล้เสร็จสมบูรณ์ยังคงข้างในขั้นตอนของการน าเข้าข้อมูล 

การทดสอบประสิทธิภาพการใช้งานและปรับปรุงระบบ และการจัดเวทีถ่ายทอดผลการด าเนินงาน ซึ่งจะ

ด าเนนิการในขั้นตอนต่อไป 
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ชื่อโครงการวิจัย : การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ด้วยดาวเทียม

ในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ชื่อแผนงานวิจัย การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ือง 

มาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่  1 : ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ข้อมูลงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ไพศาล จี้ฟู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

ชื่อผู้วจิัย ดร.ไพศาล จี้ฟู 

   สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2312 

   E-mail : p.jeefoo@gmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 250,000 บาท ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ด้วยดาวเทียม รัศมี 50 กิโลเมตร

รอบมหาวทิยาลัยพะเยา 

3. เพื่อพัฒนาให้สามารถน าขอ้มูลความหลากหลายทางของกล้วยไม้ไปแสดงผลในโปรแกรมแผนที่

ออนไลน์โดยใช้เครอืข่ายเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

ในการศกึษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ก าหนดขั้นตอนการศกึษาดังภาพที่ 1 ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ขั้นตอนการท างานของระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ 

Server Side

Server

Android Application 

Edge/ G/WLAN 

Client Side

Map Server
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เมื่อเครื่องลูกข่าย (Client) ท าการจัดส่งข้อมูลการพบกล้วยไม้ด้วยดาวเทียมมายังเครื่องแม่ข่าย 

(Server) เครื่องแม่ข่ายจะท าการจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล (MySQL) จากนั้นแม่ข่ายแผนที่ (GeoServer) 

จะน าข้อมูลที่ถูกส่งเข้ามาท าการแสดงผลข้อมูลบนเว็บแผนที่ความหลากหลายของกล้วยไม้แบบออนไลน์  

(Online) ในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดท าระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ 

ประกอบด้วย (ภาพที่ 1) 

 1) คอมพิวเตอร์ (Note book/PC) ติดตั้งซอฟต์แวร์รหัสเปิด GIS (Geographic Information Systems) 

ส าหรับเป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) ในการรวบรวมภาพถ่าย พิกัดแผนที่ และวิดีโอจากการปฏิบัติงานใน

พืน้ที่และเพื่อการแสดงผลบนแผนที่ 

 2) อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) ส าหรับการถ่ายภาพและการเก็บข้อมูลพิกัด

ต าแหน่งและระดับสูงบนภูมิประเทศของกล้วยไม้ ทั้งนี้ความถูกต้องในเชิงพื้นที่ทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ง

เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องสมาร์ทโฟน (Smart phone) ที่ใช้ การปฏิบัติงานในพื้นที่จ าเป็นต้อง

ใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อให้เกิดความสะดวกในการส่งข้อมูลเข้าสู่เครื่องแม่ข่ายและแสดงผลบนแผน

ที่ได้อัตโนมัติ 

 3) เครื่องรับสัญญาณ GPS (Global Positioning System) แบบมือถือและแบบน าร่อง ส าหรับบันทึก

ข้อมูลพกิัดต าแหน่ง เป็นเส้นทางอัตโนมัติ (Automatically Collected Map Coordinates) ขณะเดินทางส ารวจ

ในเส้นทางที่วางแผนไว้และการเปรียบเทียบความถูกต้องในเชิงพื้นที่ทั้งแนวระนาบและแนวดิ่งกับพิกัดแผน

ที่ที่ได้จากอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) 

 4) กล้องถ่ายรูปติดตั้ง GPS ส าหรับการถ่ายภาพโดยตั้งรายละเอียดภาพสูง การเก็บข้อมูลพิกัด

ต าแหน่งและระดับสูงบนภูมิประเทศของกล้วยไม้และการถ่ายภาพมุมกว้างเพื่อประโยชน์ในการค้นหา

ต าแหน่งกล้วยไม้ 

 5) Wifi Router ส าหรับสร้างเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) เพื่อส ารองในกรณีการส่งข้อมูลจาก

อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน (Smart phone) ไปยังเครื่องแม่ข่ายไม่สามารถด าเนินการผ่านเครือข่าย

โทรศัพท์มอืถือได้ 
 

 2.3 ผลการศึกษาวจิัย 

ในการด าเนินงานวิจัยในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ความต้องการของ

ระบบ และตรวจสอบฐานข้อมูลกล้วยไม้ พร้อมทั้งได้ด าเนินการออกแบบหน้าจออินเตอร์เฟส (Interface) 

โดยข้อมูลการตรวจพบจะแสดงผลผ่านระบบ WiFi/Internet โดยใช้ชื่อว่า “ระบบติดตามความหลากหลาย

ของกล้วยไม้ (Orchid Monitoring System: OMS)”  

การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ดว้ยดาวเทียม ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

มีขัน้ตอนการศึกษาและวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ (ภาพที ่2)  
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ภาพที่ 2 กรอบการด าเนินโครงการฯ (Program Flowchart) แสดงการเชื่อมต่อส่วนต่างๆ เข้ากับระบบหลัก OMS 
 

ระบบติดตามความหลากหลายของกล้วยไม้ (Orchid Monitoring System: OMS) มีคุณลักษณะ

พืน้ฐานดังนี ้

1) เป็นระบบงาน Web application ที่สามารถท างานผ่านเครือข่าย WiFi/Internet ด้วยข้อมูล

ภาพถ่ายดาวเทียม เช่น QuickBird, LANDSAT 8 OLI (Operational Land Image) หรือดาวเทียมไทย

โชต (THEOS) เป็นต้น 

2) มีหน้าจอการขอเข้าใช้งานระบบ (Login) โดยผู้ใช้จะต้องระบุรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านก่อนการ

เข้าใช้งานทุกครั้ง โดยสามารถก าหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใชง้านได้โดยผู้ดูแลระบบ (Admin) 

3) ถ่ายโอน/น าเข้า ข้อมูล Shapefile หรือ GeoJSON หรือ KML ที่แสดงถึงขอบเขตพื้นที่ในรูปแบบ 

จุด (Point) หรอื เส้น (Line) หรอื พืน้ที่ (Area/Polygon)  

4) สามารถแสดงข้อมูล จุด (Point) หรอื เส้น (Line) หรอื พืน้ที่ (Area/Polygon) ซอ้นบนแผนที่ได้ 

5) สามารถท าการเปิด/ปิด ช้ันขอ้มูลแผนที่ที่ตอ้งการแสดงได้ 

6) สามารถเลื่อน ย่อ ขยาย ภาพแผนที่จากหน้าจอได้ 
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7) สามารถท าการสอบถาม สืบค้น รายละเอียดข้อมูลที่ต้องการตามที่ก าหนดของผู้ใช้งานได้ เช่น 

สามารถแสดงผลการสอบถามข้อมูลจากแผนที่ (Graphic) และ/หรือข้อมูลค าบรรยาย (Attribute) 

ได้ 

8) สามารถพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ทั้งที่เป็นแผนที่และค าบรรยายต่างๆ ออกทางเครื่องพิมพ์ หรือพิมพ์

ในรูปแบบดิจติอล (PDF) ได้ 
 

ภาพที่ 3 แสดงระบบติดตามความหลากหลายของกล้วยไม้ (Orchid Monitoring System: OMS) ใน

พืน้ที่รัศม ี50 กิโลเมตร รอบมหาวิทยาลัยพะเยา ผา่นหนา้จอคอมพิวเตอร์ด้วยเครอืข่าย WiFi/Internet  
 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างหน้าจอระบบติดตามความหลากหลายของกล้วยไม้ (Orchid Monitoring System: OMS) 
 

นอกจากนีไ้ด้ออกแบบและพัฒนาระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ด้วยดาวเทียม

แบบพกพา (Web-GIS based on mobile interface: Field data collection) โดยใช้ชื่อว่า “ส่วนตรวจสอบ

ต าแหน่งกล้วยไม้ด้วยอุปกรณ์พกพา (Mobile Orchid Field Survey: MOFS)” ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบ

มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์พกพา ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 

(ภาพที่ 4) 

เคร่ืองมือจัดการระบบ (Tools bar) 

ค าอธิบายสัญลกัษณ ์

ส่วนแสดงแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม 

(Map View) 

ชั้นข้อมูลพืน้ฐาน 

แสดงพกิัดภูมิศาสตร์ 
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ภาพที่ 4 แสดงหน้าจอระบบส่วนตรวจสอบต าแหน่งกล้วยไม้ด้วยอุปกรณ์พกพา (Mobile Orchid Field Survey: MOFS) 
 

ซึ่งจะแสดงการรายงานผลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของกล้วยไม้แต่ละชนิด พร้อมรูปภาพ และ

ค าอธิบาย เป็นต้น โดยระบบจะมีรายละเอียดพื้นฐาน (ภาพที่ 5) ดังนี้  

1) เป็นระบบงาน Mobile Web GIS ที่สามารถท างานผ่านเครือข่าย Edge/3G/4G/WiFi/WLAN/ 

Internet โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

2) มีเครื่องมือมาตรฐานส าหรับการท างานกับแผนที่ ได้แก่ เครื่องมือเลื่อน (Pan) ย่อ (Zoom in) 

ขยาย (Zoom out) ภาพแผนที่จากหน้าจอ โดยเชื่อมต่อกับระบบ Edge/3G/4G/WiFi/WLAN/ Internet 

และสามารถแสดงผลการเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆ ได้ 

3) สามารถแสดงข้อมูล จุด (Point) หรอื เส้น (Line) หรอื พืน้ที่ (Area/Polygon) ซ้อนบนแผนที่ได้ 

4) สามารถท าการเปิด/ปิด ช้ันขอ้มูลแผนที่ที่ตอ้งการแสดงได้ 

5) สามารถก าหนดต าแหน่งเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ต าแหน่งของกล้วยไม้ด้วยระบบ GPS tracking ได้ 

6) สามารถเชื่อมต่อกับระบบ ระบบติดตามความหลากหลายของกล้วยไม้ (Orchid Monitoring 

System: OMS)” ได้ 
 

ซึ่งระบบ MOFS จะท าหนา้ที่ในการแจ้งพิกัดภูมิศาสตร์ พร้อมทั้งพิมพ์รายละเอียดต่างๆที่ผู้ใช้ตรวจ

พบ โดยมีหน้าจออนิเตอร์เฟส (Interface) ส่วน MOFS ดังนี้ (ภาพที ่5 a - i) 
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a) หนา้จอแสดงรายละเอียดพืน้ที่ที่ด าเนินการ

ส ารวจ และตรวจพบกล้วยไม้ 

b) หนา้จอแสดงเครื่องมือ “ถ่ายรูป” โดยเลือกปุ่ม 

“Choose File” เพื่อเตรียมถ่ายรูปแบบอัตโนมัติ 

 
 

c) หนา้จอแสดงเครื่องมอื “ถ่ายรูป” โดยสามารถ

เลือกได้ 3 ค าสั่ง ได้แก่ Take Photo, Photo 

Library, และ Cancel ตามล าดับ 

d) แสดงผลการถ่ายรูปต้นกล้วยไม้ที่ตรวจพบ โดย

มีช่ือรูป ขนาดรูปภาพที่ถ่าย ชนิดของรูปภาพ และ

ระบบพิกัดต าแหนง่การตรวจพบกล้วยไม้ 

ตามล าดับ 
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e) แสดงหน้าจอการน าเข้าข้อความ (Comment) 

โดยการพิมพ์ เช่น “กล้วยไม้สกุลแคทลียา” เป็น

ต้น 

f) แสดงหน้าจอผลการส่งข้อมูลเข้าไปจัดเก็บใน

เครื่องแม่ข่าย (Server) ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

  

g) แสดงหน้าจอการส่งข้อมูลส าเร็จ h) หนา้จอแสดงต าแหน่งการตรวจพบกล้วยไม้

รอบมหาวทิยาลัยพะเยา 
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i) แสดงผลต าแหน่งการตรวจพบกล้วยไม้ ณ ต าแหน่งนั้นๆ 

ภาพที่ 5 แสดงหนา้จอ Interface ของสว่นตรวจสอบต าแหน่งกล้วยไม้ดว้ยอุปกรณ์พกพา 

(Mobile Orchid Field Survey: MOFS) 
 

 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

จุดมุ่งหมายหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อที่จะสร้างเครื่องมือและระบบรายงานข้อมูลความ

หลากหลายของกล้วยไม้ให้มีความสามารถท าในการสืบค้นง่าย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย โดยท าการ

จัดเก็บให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital) อีกทั้งยังมุ่งหวังที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ในการส ารวจข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพได้ใช้เครื่องมือแบบพกพาที่ได้พัฒนาขึ้นเข้าไปยังภาคสนาม โดยให้มีความสะดวก

และรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลตา่งๆ ผู้สนใจสามารถใช้หลักการและแนวคิดการศึกษาวิจัยใน

ครั้งนี้ไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการท างานเชิงรุกมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชให้คงอยู่สืบต่อไป โดยได้ก าหนดความคาดหวังรวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับ ประการแรก คือ การพัฒนา

โปรแกรมระบบรายงานข้อมูลความหลากหลายของกล้วยไม้ด้วยดาวเทียมรายละเอียดสูง ในมหาวิทยาลัย

พะเยา ประการที่สอง คือ การพัฒนาระบบแสดงแผนที่แบบออนไลน์ด้วยเครื่องแม่ข่าย และประการ

สุดท้าย คือ การน าเสนอแนวคิด หลักการ กรรมวิธี ผลการวิจัย ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในรูปแบบ

บทความทางวิชาการในการประชุมสัมมนาทางวิชาการในและต่างประเทศตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม 
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กรอบการใช้ประโยชน์ 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพชื 

-ไม่มี- 

 

กรอบการสร้างจิตส านึก 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

   -ไม่มี- 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1. การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศบกและน้ าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชต าบลผาช้างนอ้ย จังหวัดพะเยา  
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ชื่อโครงการวจิัย การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ ในพื้นที่โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเ น่ืองมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชต าบลผาช้าง

น้อย จังหวัดพะเยา 
 

ชื่อแผนงานวิจัย  การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศบกและน้ าในพื้นที่ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  พื้ นที่ ปกปักพันธุกรรมพืช  ต าบลผาช้ างน้อย  

จังหวัดพะเยา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ 

ดร.สุนทร คล้ายอ่ า 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

 ชื่อผู้วจิัย ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ 

   สังกัด คณะวทิยาการจัดการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 

   โทรศพัท์ 054-466666 ต่อ 1508 

   E-mail : warachm@gmail.com 
  

 ชื่อผู้วจิัย ดร.สุนทร คล้ายอ่ า 

   สังกัด คณะวทิยาการจัดการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

   ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  

   โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1734 

   E-mail : aye.9999@hotmail.com 

 ได้รับรับอนุมัตจิัดสรรงบประมาณประจ าปี 2558 

 งบประมาณที่ได้รับ 250,000   บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   1   ปี 

 เริ่มท าการวิจัยเมื่อ มกราคม 2558   ถึง   ธันวาคม 2558 
 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของการวิจัย 
 

 2.1 วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย  

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพื่อสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในการบริการ

วิชาการด้านการท่องเที่ยวแก่เยาวชน 

3. เพื่อให้เกิดเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ ในพืน้ที่ อบต.ผา่ช้างนอ้ย จังหวัพะเยา 

4. เพื่อให้ชุมชน ในพืน้ที่ เข้าใจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเข้าใจแนวทางอนุรักษ์ 
 

 2.2 วิธีการศึกษาวจิัย 

การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

ต าบลผาช้างนอ้ย จังหวัดพะเยา ได้ก าหนดการวิจัยไว้เป็นขั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

งานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ จึงต้องอาศัยทั้งงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณตาม

กระบวนทัศน์ในการวิจัยแบบวิธีผสม (Mixed-Method Paradigm) โดยมีรายละเอียดวิธีการด าเนินการวิจัย

ดังนี้ 
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1. การวิจัยงานด้านเอกสาร ต ารา งาน วจิัยเกี่ยวกับการสรา้งเส้นทางกรท่องเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับ

การ การส ารวจพื้นที่วิจัย เพื่อค้นหาและพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ การสื่อความหมาย 

และการประเมนิเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

2. การวิเคราะหข์้อมูล ในการศกึษาครั้งนีม้ีวธิีการวิเคราะหข์้อมูลดังนี้ 

- ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วจิัยจะจัดท าบันทึกภาคสนาม (Field Note) จากการส ารวจเชิงพื้นที่พร้อมทั้ง

จัดท ารายละเอียดจากการเก็บข้อมูล (Transcripts) และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใจความส าคัญ 

(Thematic Analysis) เพื่อตอบค าถามในการวิจัย   

- การสังเคราะห์ข้อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ คณะวิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่จากการส ารวจและวิเคราะห์การก าหนดจุดของเส้นทางการท่องเที่ยว และการ

ประเมินเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
 

 2.3 ผลการศึกษาวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ ได้ก าหนดพื้นที่เพื่อท าเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติจ านวน 2 เส้นทาง ตาม

ระบบนิเวศน ์บกและน้ า และท าการวิเคราะหร์ูปแบบของการน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

ผูว้ิจัยได้ลงพืน้ที่ ได้ก าหนดพืน้ที่เพื่อท าเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติจ านวน 2 เส้นทาง ตามระบบนิเวศน ์

บกและน้ า และท าการวิเคราะห์รูปแบบของการน าเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

 

 
ภาพที่ 1 พืน้ที่ที่ใชใ้นการศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศบกและน้ า 

 



178 

 

 
 

ภาพท่ี 2 การส ารวจเส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อการเรียนรู้ 
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ภาพท่ี 2 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ “โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน” 

 

 2.4 สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

  อยู่ในระหว่างขัน้ตอนการสรุปผลการศกึษา การประเมินเส้นทางการท่องเที่ยว และลงพื่นที่รอบ

สุดท้าย  

 


