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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2557 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 คณะเกษตร 

ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

นิเวศวิทยา และการ
กระจายพันธุข์องเห็ด
เผาะในเขตอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  155,000 155,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษานิเวศวิทยา การกระจาย
พันธุ ์และสภาวะที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเตบิโตของเห็ดเผาะ เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการอนุรกัษ์เห็ดเผาะ
ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา 

การศึกษานิเวศวิทยาของเห็ดเผาะการกระจายพันธุ์ และ
สภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเผาะ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยาโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของเห็ดเผาะ  และวิเคราะหธ์าตุอาหารในดินซ่ึงเป็น
แหล่งก าเนิดของเห็ดเผาะจากจังหวัดพะเยาจังหวัด
เชียงราย จังหวัดพังงา จังหวัดแม่ฮ่องสอน  และจังหวัด
ตาก  จากผลการส ารวจพบว่าได้เห็ดเผาะทั้งหมด 6 
ตัวอยา่ง  อยู่ในสปีชีส์ Astraeus hygrometricus 
การศึกษานิเวศวิทยาพบว่าลักษณะดินที่เกิดเห็ดเผาะคือ  
ดินร่วนปนทรายหรือดินร่วนปนหิน  ต้นพืชอาศัยของเห็ด
เผาะที่ส าคัญคือ  ต้นเหยีง และลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากบั 1.3-2.8 เซนติเมตร  ขนาด
สปอร์เท่ากับ 3-5.5 ไมโครเมตร  ปริมาณธาตุอาหารในดิน
จากสถานที่ต่าง ๆ มปีริมาณธาตอุาหารที่ต่ าถึงต่ ามาก 

ดร. วิพรพรรณ์  
เนื่องเม็ก 

 

2 คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศ
บนบกในพื้นที่โครงการ

√  205,650 205,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

การวิจยันี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและปจัจัยที่เกี่ยวข้องของระบบนิเวศบนบกใน
พื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติในโครงการอนุรักษ์

ดร.วาสนา 
พิทักษ์พล  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ธรรมชาติ อนุรักษ์พันธกุรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยา 

(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์บกในพื้นที่
เส้นทางศึกษาธรรมชาต ิโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช มหาวิทยาลยั
พะเยา อันได้แก่ เห็ด กลว้ยไม้ พืช
พื้นบ้าน สัตว์บก แมลง และการ
หมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน 

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลยัพะเยา  ระหว่างเดือนมกราคม
ถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยเก็บรวบรวมเห็ดและบ่งบอก
ชนิดของเห็ดโดยศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา พบเห็ด
ทั้งหมด 53 ชนิด ประกอบด้วยเห็ดที่เป็นผู้ย่อยสลาย 37 
ชนิด เป็นไมคอร์ไรซ่า 12 ชนิด เป็นสาเหตุโรคพืช 2 ชนิด 
และเห็ดที่อาศัยอยู่กบัปลวก 2 ชนิด ลักษณะทางกายภาพ
และเคมีของพื้นที่อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน าไป
ประกอบการออกแบบจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติต่อไป 

3 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

การแพร่กระจายและการ
ใช้พื้นที่ของนกและสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกใน
พื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

√  194,000 194,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ส ารวจและรวบรวมความ
หลากหลายทางชวีภาพของนกและ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ประเมินการ
แพร่กระจายและการใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของนกและ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกพร้อมทั้งหา
ความสัมพันธ์ของข้อมูลทางกายภาพ
และชีวภาพเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช
และสัตว์ในพื้นที่อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
ของมหาวิทยาลยัพะเยา 

การศึกษาการแพรก่ระจายและการใช้พืน้ที่ของนกและ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา มี
วัตถุประสงค์เพื่อ ส ารวจและรวบรวมความหลากหลาย
ทางชีวภาพของนกและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และ
ประเมินการแพร่กระจายและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชของนกและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  
ได้ด าเนินการส ารวจระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม 
2557 โดยวิธกีารส ารวจนกแบบ Line transect และ 
ส ารวจสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกโดยวธิี Point transect 
จากการส ารวจพบนกทั้งหมด 16 ชนิด 16 วงศ์ 8 อันดับ 
นกในวงศ์ Pycnonotidae (นกปรอดหัวสี) และวงศ์ 
Estrildidae (นกกระติ๊ดขี้หมู) มีการกระจายตวัมากที่สุด 
28 %ของประชากรนกทั้งหมด พบสัตวส์ะเทินน้ าสะเทิน
บก 15  ชนิด 6 วงศ์ 1 อันดับ ได้แก ่Dicroglossidae  
(กบ เขียด) มีการกระจายตัวมากที่สุด Bufonidae 

ดร.สิทธิศักดิ์ 
ปิ่นมงคลกุล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
(คางคก) Microhylidae  (อึ่ง) Rhacophoridae (ปาด) 
Megophryidae (อึ่งลายเลอะ) และ Ranidae (กบนา) 
ตามล าดับ 

4 คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศ
ทางน้ าในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

√  210,000 202,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศทางน้ าในพื้นที่
เส้นทางศึกษาธรรมขาต ิโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช มหาวิทยาลยั
พะเยา อันได้แก่ ปลา แมลงน้ า สัตว์
หน้าดิน แพลงก์ตอนพืช และคุณภาพ
น้ า 

ได้ท าการศึกษาใน เส้นทางศึกษาธรรมชาติจากอ่างเก็บ
น้ าหน้าเวยีงพะเยาถึงบริเวณอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 3 ห้วยทับ
ช้าง โดยท าการส ารวจในเดือนเมษายนที่ผ่านมาซ่ึง
คณะผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัย อพ.สธ. ของพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา และท าการส ารวจเก็บตัวอย่าง
ชีวภาพและการเก็บตัวอยา่งน้ าตามเส้นทางที่ก าหนด โดย
ได้บูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนในรายวิชา
คุณภาพน้ าเพื่อการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าและนิเวศวิทยาทาง
น้ า และได้เข้าไปศึกษาในพื้นที่วิจยัร่วมกับนิสิตใน
สาขาวิชาการประมง โดยผลการศึกษาอยู่ระหวา่งการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ดร.สันธิวัฒน์  
พิทักษ์พล  

 

5 วิทยาลยั
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

การส ารวจความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของไลเคนเพื่อประเมิน
คุณภาพอากาศในพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยพะเยาและ
ลุ่มน้ ากวา๊นพะเยา 

√  210,000 210,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อทราบความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไลเคนและคุณภาพอากาศ
ของพื้นที่ลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 

การประเมินคุณภาพอากาศโดยใช้ไลเคนเป็นดัชนีบ่งชี้ทาง
ชีวภาพในพื้นที่ลุ่มน้ ากว๊านพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 
ได้ด าเนินการส ารวจในช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
2557 โดยก าหนดพื้นที่ส ารวจ 15 พื้นทีชุ่มชนรอบกวา๊น
พะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงได้ท าการส ารวจ จัด
หมวดหมู่ และระบุชนิดของไลเคนที่พบบนต้นไม้อย่าง
น้อย 10 ต้น ในแต่ละพื้นที่  รวมทั้งหมด 158 ต้น การ
วิจัยครั้งนี้พบไลเคนทั้งหมด 12 วงศ์ (Families) 23 สกุล 
(Genera) 36 ชนิด (Species) ประกอบไปด้วยไลเคน
กลุ่มครัสโตส จ านวน 9 วงศ์ 18 สกุล 27 ชนิด และไลเคน

ดร. รัฐภูมิ 
พรหมณะ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กลุ่มโฟลิโอส จ านวน 3 วงศ์ 5 สกุล 9 ชนิด โดยชนิด
ของไลเคนที่พบมากที่สุดและพบทุกพื้นที่ศึกษาคือ 
Chrysothrix xanthine  Lecanora leprosa  และ 
Graphis spp. นอกจากนีย้ังพบวา่ทุกพืน้ที่ศึกษามีจ านวน
ชนิดของไลเคนกลุ่มครัสโตส มากกว่าจ านวนชนิดของไล
เคนกลุ่มโฟลิโอส ทั้งนี้ จ านวนชนิดของไลเคนที่พบมาก
ที่สุด 18 ชนิด พบในพื้นที่ต าบลสันป่ามว่ง ส่วนที่พบนอ้ย
ที่สุด 9 ชนิด พบในพื้นที่ต าบลแม่ใสและมหาวิทยาลยั
พะเยา บริเวณที่ 3 (หอพักนิสิต) การวิจยัครั้งนี้พบว่า
คุณภาพอากาศในลุ่มน้ ากว๊านพะเยาซ่ึงถูกประเมินโดยใช้
ชนิดของไลเคนเป็นดัชนีบ่งชี้ทางชีวภาพนั้น ถูกจัดอยู่ใน
ระดับดีพอใช้เหมือนกันทกุพื้นที่ศึกษา แต่อย่างไรก็ตาม
พบว่าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา บริเวณที่ 2 
(ส านักงานอธกิารบดี) มีคุณภาพอากาศจัดอยู่ในระดับดี 
ในขณะที่บริเวณอื่นในมหาวิทยาลัยพะเยามีคุณภาพ
อากาศจัดอยู่ในระดับดีพอใช้ 

  รวม  5  โครงการ   974,650 966,000      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถปุระสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 คณะเกษตร 

ศาสตรแ์ละ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การศึกษาความเป็นไปได้
ในการปลูกมะกอกโอลีฟ
ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัย พะเยา: 
ช่วงปีที่สี่ของการปลูก
พันธุ์ Abequina 

√  205,650 205,650 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อสนอง
พระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และ
สร้างเครือข่ายนักวิจยั
ด้านอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชกับ
สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

การทดลองที่ 1 ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะกอกโอลีฟ ศึกษา
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะกอกโอลีฟสายพันธุ์ Abequina ที่อายุ
ย่างเข้าสู่ปีที่สี่ของการปลูกในพื้นที่ในสภาพแวดล้อมของจังหวัดพะเยา
โดยบันทึกลักษณะการเกิดใบ พื้นที่ใบ การแตกกิ่งแขนง ลักษะทรงพุ่ม 
เพื่อศึกษาผลของสภาพแวดล้อมต่อความแปรปรวนของลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของมะกอกโอลีฟที่ปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศของพื้นที่
จังหวัดพะเยา ผลการทดลอง เนื่องจากต้องย้ายต้นมะกอกโอลีฟออกจาก
พื้นที่เดิมเพื่อน าไปปลูกยังพื้นที่ใหม่โดยการขุดล้อมแล้วน ามาอนุบาลไว้
ในโรงเรือน พบว่าจากจ านวนต้นที่อยู่ในแปลงปลูกจ านวน 80 ต้น มี
จ านวนต้นที่รอดและเจริญเติบโตเป็นปกติหลังการขุดย้ายจ านวน 60 ต้น 
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการทดลองจากความจ าเป็นในการย้ายที่ปลูก
จึงต้องปรับวิธีการศึกษาในการทดลองที่ 2 (ตามแผนการทดลองเดิม) โดย
น ามาศึกษาร่วมกับการทดลองที่ 1 เพื่อติดตามการปรับตัวของต้นพืช
หลังการขุดล้อมและย้ายออกจากพื้นที่ปลูกเดิม โดยวัดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของล าต้น วัดส่วนโคนของล าต้นที่ความสูง 5 เซนติเมตรจาก
ระดับพื้นดิน ความสูงของต้น ความกว้างของทรงพุ่ม เก็บตัวอย่างใบเพื่อ
วิเคราะห์ C/N ratio ผลการทดลองเบื้องต้นพบความผิดปกติหลังการขุด
ล้อมแล้วเคลื่อนย้ายมาอนุบาลไว้โดยต้นมะกอกโอลีฟบางต้นแสดงอาหาร
ขาดขาดจุลธาตุ ร่วมกับการขาดธาตุโพแทสเซียม ซ่ึงได้ท าการให้ปุ๋ยที่มี
ธาตุอาหารดังกล่าวแล้วและต้นมะกอกโอลีฟมีอาการเจริญเติบโต
ตามปกติและต้นที่เคยขาดธาตุอาหารมีอาการดีขึ้น และซ่ึงปัจจุบันก าลัง
ติดตามและบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 

นายบุญร่วม 
คิดค้า 

 

  รวม  1  โครงการ   205,650 205,650      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 คณะเกษตร 

ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปลาทอ้งถิ่น 
ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยใช้ดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด  

√  137,000 137,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทางพันธุกรรม
ของปลาท้องถิ่น ในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ดี
เอ็นเอบาร์โค้ด 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าแนกชนิดปลาที่
รวบรวมได้จากแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปักพนัธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยพะเยาโดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดหรือล าดับนิวคลี
โอไทด์ของยีนไซโตโครมซีออกซิเดสหน่วยยอ่ยที ่1 (ยีน 
COI) พบวา่ ดีเอ็นเอบาร์โค้ดสามารถจ าแนกชนิดปลา
จ านวน 11 ชนิดที่รวบรวมได้อย่างถูกตอ้ง โดยมีความยาว
เฉลี่ยของล าดับนิวคลีโอไทด์ประมาณ 625 คู่เบส อยู่ในช่วง 
591-639 คู่เบส และปลาชนิดเดียวกันมลี าดับนิวคลีโอไทด์
ของยีน COI เพียง 1 รูปแบบเท่านั้น ในการศึกษา
ความสัมพันธ์เชิงววิัฒนาการของล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 
COI ทั้งหมดในปลาทั้ง 11 ชนิด พบว่า สามารถแบ่งกลุ่ม
ของปลาได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามระบบอนุกรมวธิาน คือ 
กลุ่มของปลาในอันดับเพอร์ซิฟอร์เมส ไซพรินิฟอร์เมส และ
ซิลูริฟอร์เมส ซ่ึงข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้รวบรวมไว้
เป็นฐานข้อมูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 
 
 

ดร.ดุจฤดี   
ปานพรหมมิ
นทร ์

 

2 คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของยีสตก์ลุ่ม
แคโรทีโนจีนิค 
(Carotenogenic yeast) 

√  137,000 137,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

แคโรทีนอยด์ เป็นรงควัตถุที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอ 
สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และมีคุณสมบัติเป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ แคโรทีนอยด์สามารถผลิตได้ในจุลินทรีย์หลาย
กลุ่ม เช่น สาหร่าย ราและยีสต์ในกลุ่มแคทีโรจินิค เนื่องจาก

นางสาว
สุภาพร  
ภัสสร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
จากแหล่งดินธรรมชาติ ใน
เขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อคัดแยกเช้ือยีสต์ที่มี
การสร้างแคโรทีนอยด์สูง 
(Carotenogenic yeast) 
จากแหล่งดินธรรมชาติ ใน
เขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
3. จัดจ าแนก และตรวจสอบ
สายพันธุ์ยึสต์โดยใช้เทคนิค
ทางอณูพันธุศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์ดีเอนเอในบริเวณ 
ITS 
4. รวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลพันธกุรรมของสาย
พันธุ์ยีสต์ที่สร้างแคโรทีนอยด ์
(Carotenogenic yeast) ใน
เขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประเทศไทยมีความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ทาง
ธรรมชาติ จึงมีความเป็นไปได้ที่จะพบยีสต์กลุ่มแคโรทีโนจีนิค 
(Carotenogenic yeast) เพื่อน าไปใช้เป็นแหล่งผลิตแคโรที
นอยด์ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป จากการศึกษาคัดเลือกยีสต์
กลุ่มแคโรทีโนจีนิค จากแหล่งดินธรรมชาติในเขตมหาวิทยาลัย
พะเยา โดยเก็บตัวอย่างดินทั้งสิ้น 13 บริเวณ และท าการคัด
แยกยีสต์ด้วยวิธีการเจือจางแบบ 10 serial dilutions 
จนกระทั่งได้เชื้อยีสต์บริสุทธิ์ คัดเลือกเฉพาะยีสต์ที่มีโคโลนีสี
ส้มเหลือง โดยเชื้อบริสุทธิ์จะถูกเก็บรักษาไว้ในอาหารแข็ง YM 
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ไอโซเลทที่คัดเลือกเป็นยีสต์กลุ่ม
ที่มีการผลิตแคโรทีนอยด์จ านวน 3 ไอโซเลต ได้แก่ UP-1  UP-
2 และ UP-5 ในขั้นตอนการจัดจ าแนกสายพันธุ์ท าโดยอาศัย
เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ ซ่ึงอยู่ในระหว่างการด าเนินงาน 
โดยมีรายเอียดดังนี้ เพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในบริเวณ Internal 
transcribed spacer ของ rDNA ด้วยไพรเมอร์ ITS 1 และ ITS 
4 ด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) จากนั้น
วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ และการเปรียบเทียบข้อมูลจาก
ฐานข้อมูล NCBI เพื่อจ าแนกสายพันธุ์ต่อไป 

3 วิทยาลยั
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

การเฝ้าระวังสถานการณ์
คุณภาพน้ าอนภุาคลุ่มน้ า
แม่โขง ปีที1่ จากต้นน้ า
มหาวิทยาลัยพะเยาสู่
กว๊านพะเยา 

√  300,000 200,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ตรวจสอบคุณภาพน้ า 

จากผลการศึกษา พบว่า โซนที่ 1 ซึงเป็นพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลยัพะเยา - หว้ยทับชา้ง - ห้วย
เกี๋ยงซ่ึงมีกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่มีปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ าอยู่ระหว่าง 4.8 ถึง 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตรโดยมี
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าต่ าที่สุดคือจดุ T 2 คร้ังที่ 1 คือ 
4.8 มิลลิกรัมต่อลิตร โซนที่ 2 พื้นที่อนุรกัษ์พันธกุรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยพะเยา - ชุมชนหอพัก – ล าน้ าแม่ต๋ า อยู่

ผศ. ดร.สุขทัย   
พงศ์พัฒนศิริ  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
บริเวณแหล่งล าน้ าผิวดินของ
ล าน้ าแม่ต๋ า บริเวณต้นน้ า-
ปลายน้ า ที่ไหลลงสู่กว๊าน
พะเยา  
3. ประเมินสถานภาพ
คุณภาพน้ าที่ไหลลงสู่กว๊าน
พะเยา 

ระหว่าง 4 ถึง 6.9 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ าต่ าที่สุดคือจุด T 9 คร้ังที่ 1 คือ 4 
มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อตรวจสอบพบว่าไมม่ีจุดไหนมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 4 และโซนที่ 3 เส้นทางล าน้ า คือ ล าน้ าแม่ต๋ าสู่
กว๊านพะเยามปีริมาณออกซิเจนละลายน้ าอยู่ระหว่าง 4.1 
ถึง 7.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งพบว่าสอดคล้องกับปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ าในล าน้ าที่ไหลลงสูกว๊านพะเยาซ่ึงมี
ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าอยู่ในช่วง 3.76 ถึง 7.91 
มิลลิกรัมต่อลิตร  
ส่วนภาระบรรทุกของบีโอด ีโซนที่ 1 มภีาระบรรทุกของบี
โอดี อยู่ระหว่าง 19 ถึง 190 กโิลกรัมตอ่วัน พบวา่มี 5 จุด
ที่ไม่สามารถค านวณหาภาระบรรทุกของบีโอดีเนื่องจากน้ า
นิ่ง คือ ครั้งที่ 1 จุด T 1, T 2 และคร้ังที่ 2 จุด T1, T2, T3 
พบว่าจุด T 7 ในครั้งที่ 1 มีภาระบรรทกุของบีโอดีสูงที่สุด
คือ 190 กิโลกรัมต่อวัน โซนที่ 2 มีภาระบรรทุกของบีโอด ี
อยู่ระหว่าง 18 ถึง 478 กโิลกรัมต่อวัน พบไม่สามารถหา
ภาระบรรทุกได้ในจุด T 9 ในครั้งที่ 1 และ 2 เนื่องจากน้ า
นิ่ง จุด T 3 ในครั้งที่ 1 มีภาระบรรทุกของบีโอดีสูงที่สุดคือ 
478 กิโลกรัมต่อวัน โซนที่ 3 ซึ่งเป็นล าน้ าแม่ต๋ าสู่กว๊าน
พะเยามภีาระบรรทุกอยู่ระหว่าง 103 ถงึ 686 กิโลกรัมต่อ
วัน ซ่ึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากโซนที่ 1 และ 2 เนื่องจากเป็น
เส้นทางสุดท้ายก่อนไหลลงสู่กว๊านพะเยา 
 
 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 9 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
4 วิทยาลยั

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ของพืชคลุมดินในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการบ าบัด
น้ าเสียด้วยระบบไหลนอง 

√  100,000 100,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา  
2.จัดท าฐานข้อมูลชนิดพืช
ท้องถิ่นบริเวณพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยาที่สามารถ
ใช้ปลูกในระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบน้ าไหลนองได้ และศึกษา
ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ า
เสียของระบบไหลนองของ
ชนิดพืชที่มีความเหมาะสม 

การก าจัดมลสารด้วยวิธีน้ าไหลนองมีทั้งกลไกทางกายภาพ
และทางชีวภาพ ชนิดของพืชที่สามารถใช้ได้ในระบบบ าบัด
น้ าเสียแบบน้ าไหลนองยังไม่มีการศึกษามาก การศึกษาครั้ง
นี้จึงมีแนวคิดที่จะเลือกใช้พืชทอ้งถิ่นในพื้นที่เพื่อป้องกัน
ปัญหาการระบาดขา้มถิ่นและรบกวนระบบนิเวศบริเวณ
พื้นที่เดิม โดยใช้แบบจ าลองระบบน า้ไหลนองจ านวน 5 
แปลง แต่ละแปลงมีขนาดกวา้ง 0.5 เมตร ยาว 1 เมตร ลึก 
15 เซนติเมตร ปรับระดับให้มีความลาดชัน 5% ภายใน
แปลงปูพื้นด้วยพลาสติก เพื่อป้องกันการร่ัวซึม บรรจุดิน
เหนียวหนา 15 เซนติเมตร ปลูกพืชท้องถิ่นที่ต่างกัน 4 
ชนิดได้แก่ ผักกาดโคก (Blumeopsis flava (DC.) 
Gagnep.), หญ้าคา (Imperata cylindrica Beauv), 
สาบแร้งสาบกา (Ageratum conyzoides Linn.) และ
หญ้าตดหมา (Paederia linearis Hook. f.) ซ่ึงเป็นพืชที่
พบได้ในพื้นที่มหาวิทยาลยัพะเยา ชนิดละแปลง และมี
แปลงที่ไม่ปลูกพืชเป็นระบบควบคุม น้ าเสียที่ใช้ในการ
ทดลองควบคุมซีโอดี อยู่ในช่วง  40 – 60  มก./ล. อัตรา
ภาระบรรทุกทางชลศาสตร์ (HLR) 4 ซม./วัน  พบว่าเมื่อ
ป้อนน้ าเสียเป็นเวลา 9 สัปดาห์ พืชทั้งสีช่นิดมีอัตราการ
เจริญเติบโตที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยแบบจ าลองที่
ปลูกหญ้าตดหมามีศักยภาพในการบ าบดัน้ าเสียด้วยระบบ
ไหลนองมากที่สุด สามารถบ าบัดของแขง็แขวนลอย 
ฟอสฟอรัสในรูปออโธฟอสเฟตและไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น
ดีที่สุด คิดเป็นร้อยละการบ าบัดเฉลี่ย 62 74 และ 44 
ตามล าดับ 

ดร.โสมนัส  
สมประเสริฐ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
5 คณะเกษตร 

ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์จากผักตบชวาต่อ
การเจริญเติบโตของต้น
มะเกี๋ยงที่ปลูกในในพื้นที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยาและผลของ
แคลเซียมคลอไรดร์่วมกับ
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิ
ต่ าต่อการยืดอายุการเกบ็
รักษามะเกีย๋งผลสด  

√  205,650 205,650 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาการจัดการผลิต
มะเกี๋ยงโดยการใช้ปุ๋ยเคมี
ร่วมกับปุย๋อินทรีย์จาก
ผักตบชวาต่อการเจริญเติบโต
ของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่
มีเบต้าแคโรทีนสูง และเพื่อ
ศึกษาการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวมะเกีย๋งโดยศึกษา
แคลเซียมร่วมกับการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิต่ าที่
เหมาะสม  

น ามะเกี๋ยงจากสถาบันวิจยัและฝกึอบรมการเกษตรล าปาง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง จังหวัด
ล าปาง  จากนั้นขนส่งโดยรถยนต์มายังห้องปฏิบัติการหลัง
การเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยัพะเยา 
คัดเลือกผลแดงสม่ าเสมอและมีขนาดใกล้เคียงกัน  คัดผลที่
มีรอยต าหนิจากโรคและแมลงทิ้ง   น าผลมะเกี๋ยงมาล้าง
และฆ่าเช้ือโรคที่ผิวดว้ยสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 
ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร จากนั้นน ามาศึกษาผล
ของแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับการเก็บรกัษาที่อุณหภูมิต่ า 
โดยท าการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Com-
pletely Randomized Design : CRD) ประกอบด้วย 7
กรรมวิธีๆ ละ 3 ซ้ า ได้แก่ (1) ชุดควบคุม (แช๋ในน้ าเปล่า) 
(2) แช๋ในสารละลาย CaCl2  1% เป็นเวลา 5 นาท ี(3) แช๋
ในสารละลาย CaCl2 1% เป็นเวลา 10 นาที (4) แช๋ใน
สารละลาย CaCl2 1% เป็นเวลา 15 นาที  (5) แช๋ใน
สารละลาย CaCl2 2% เป็นเวลา 5 นาที (6) แช๋ใน
สารละลาย CaCl2  2% เป็นเวลา 10 นาที (7) แช๋ใน
สารละลาย CaCl2  2% เป็นเวลา 15 นาที  จากนั้นน าผล
มะเกี๋ยงที่ผ่านการคัดเลือกและผ่านการล้างท าความสะอาด 
มาแช๋ในสารละลายแคลเซียมครอไรด์ความเข้มข้นต่างๆ 
ทิ้งให้แห้ง  บรรจุลงในกล่องพลาสติกหุม้ด้วยฟิล์มพลาสติก
โพลีไวนิลคลอไรด์แล้วน าไปเก็บที่อุณหภูมิห้อง (25±2๐C 
ความชื้นสัมพัทธ ์65±2%) เป็นระยะเวลา 6 วัน และ
อุณหภูมิต่ า (13±2๐C ความชื้นสัมพัทธ ์80±2%) เป็นเวลา 
18 วัน สังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงคุณภาพกายภาพ

ดร.วาสนา 
พิทักษ์พล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
และคุณภาพทางเคมี ได้แก่ เปอร์เซ็นต์การสูญเสียน้ าหนัก 
ความแน่นเนื้อ คะแนนสภาพผล  (ประเมินโดยให้คะแนน
จาก 1- 5 ตามลักษณะปรากฏคือ  5= ดีมาก ผลแดงสด, 
4= ดี ผลเริ่มเหี่ยวเล็กน้อย, 3=ปานกลาง ผลช้ า, 2 = 
พอใช้ ผลเหี่ยว , 1 = ไม่ดี (ผลเน่า) ปรมิาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ าได้  ปริมาณกรดที่ไทเตรทได้  ปริมาณ
วิตามินซี  และอายุการเก็บรักษาโดยประเมินจากคะแนน
สภาพผล ณ วันที่มีคะแนนน้อยกว่า 2 ซ่ึงเป็นเกณฑ์ที่
ผู้บริโภคไม่ยอมรับถือว่าหมดสภาพและมีการเกิดโรค
มากกว่า 50%  น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติโดยท า
การวิเคราะห์ความแปรปรวน  Analysis of Variance 
(ANOVA) เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95 % โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ผล
การศึกษาพบวา่การเกบ็รักษาทีอุ่ณหภูมติ่ าช่วยรักษา
คุณภาพและยืดอายุการเกบ็รักษาได้ดีกว่าการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิห้องโดยมีอายุการเก็บรักษา 12-18 วัน ขณะที่
อุณหภูมิห้องเก็บรักษาได้เพียง 3-5 วัน การแช่สารละลาย
แคลเซียมครอไรด์สามารถช่วยลดการสูญเสียน้ าหนัก 
ชะลอการเกิดโรค มีคะแนนสภาพผลได้ดี  ทั้งนี้การแช๋ใน 
CaCl2 ความเข้มข้น 2% เป็นระยะเวลา 5 และ10 นาท ี
ร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ ามีอายกุารเก็บรักษานาน
สุด 18 วัน ในขณะที่ชุดควบคุมมีอายกุารเก็บรักษา 12 วัน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
6 คณะเกษตร 

ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

การท าหอ้งสมุดซีดีเอ็นเอ
ของกระเจียว (ซับจีนัสยู
เคอคูมา) ในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ
ที่ 2 

√  137,000 137,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ส ารวจและเกบ็รวบรวมยีน
ชนิดต่าง ๆ ของกระเจยีว 
สกุลย่อย Eucurcuma  ซ่ึงมี
ลักษณะดอกสีส้มโดยการท า
ห้องสมุดซีดีเอ็นเอ 
3. ศึกษาหาสภาวะที่
เหมาะสมในการศึกษาการ
แสดงออกของยีนที่เกบ็
รวบรวม 

จากการเตรียมอาร์เอ็นเอ (total RNA) โดยน ากลบีดอก
ของกระเจียวที่มีดอกสีส้มจากการส ารวจบริเวณ
มหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นทีโ่ดยรอบ มาบดให้ละเอียดใน
ไนโตรเจนเหลว จากนั้นเก็บตัวอย่างที่อณุหภูมิ –80 ºC 
เพื่อน าไปใช้ในการสกัดอาร์เอ็นเอ (total RNA) แล้วน าไป

สกัดอาร์เอ็นเอ โดยวธิีของ TRIZOL  Reagent จากนั้น
อารเ์อ็นเอของดอกกระเจียวจะใช้เตรียมเป็นซีดีเอ็นเอโดย
วิธี รีเวอร์สทรานสคริปชั่น และถกูใช้เป็นดีเอ็นเอต้นแบบ
ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอโดยปฏิกิริยาพีซีอาร์ หลังจาก
เช่ือมต่อชิ้นซีดีเอ็นเอที่ได้กับพลาสมิด  pTZ57R/T vector 

น าพลาสมิดส่งถ่ายเขา้สู่แบคทีเรีย E.coli สายพันธุ์ DH5α 
ด้วยวธิีอิเลกโตรโฟเรชั่น ท าการตรวจสอบแบคทีเรียที่ได้รับ
ดีเอ็นเอสายผสมจากการท าห้องสมุดซีดีเอ็นเอของ
กระเจียวสีส้มพบวา่แบคทีเรียที่ได้รับดีเอ็นเอสายผสม
พบว่าจากแบคทีเรียประมาณ 300 โคลน มีแบคทีเรียที่
คาดว่าได้รับดีเอ็นเอสายผสม 100 โคลน  ซ่ึงน าเซลล์
ดังกล่าวเก็บรักษาเซลล์แบคทีเรียไว้ด้วยกลีเซลรอลที่
อุณหภูมิ -20 ºC นอกจากนี้ท าการคัดเลือกชิ้นส่วนซีดีเอ็น
เอที่เข้ารหัสเอซีซีออกซิเดสของกระเจียวจากห้องสมุดซีดี
เอ็นเอโดยเทคนิค Southern blotting ด้วยตัวตรวจจับที่
สังเคราะห์มาจากดีเอ็นเอที่เข้ารหัสของ เอซีซีออกซิเดส 
ของดอกปทุมมา  จากการศึกษาผลการวิเคราะห์พบเฉพาะ
โคลน pEu-ACO1  จากหอ้งสมุดซีดีเอ็นเอของกระเจียวที่
ได้มีล าดับเบสเหมือนกับยีนเข้ารหัสเอซีซีออกซิเดสโดยการ
เปรียบเทียบล าดับเบสโดยการ BLAST กับฐานข้อมูล NCBI 

ผศ.ดร. สุภัค  
มหัทธนพรรค 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
7 คณะ

วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

การคัดเลือกไซยาโน
แบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจน
และผลิตสารพอลิแซคคา
ไรด์ เพื่อพัฒนาเป็นสาร
ปรับปรุงดิน 

√  217,000 217,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อคัดแยกสายพันธ์ไซยา
โนแบคทีเรีย ในเขตพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชมหาวิทยาลยัพะเยาที่ตรึง
ไนโตรเจน และมี
ประสิทธิภาพในการผลิตสาร
พอลิแซ็กคาไรด์ 
3. เพื่อทดสอบประสิทธภิาพ
การตรึงไนโตรเจน และการ
สร้างสารพอลิแซคคาไรด์  
4. เพื่อคัดเลือกสายพันธ์ที่มี
ประสิทธิภาพดีมาทดสอบ
ศักยภาพการเป็นสาร
ปรับปรุงดินในระดับ
ห้องปฏิบัติการ 
5. เพื่อน าองค์ความรู้ที่ได้
ถ่ายทอดแก่ชุมชน เพื่อการ
เรียนรู้การใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน ์เพื่อ

คัดแยกสาหรา่ยที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้จากพื้นที่
โครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลยัพะเยา
และพื้นที่ นาข้าวในจังหวัดพะเยา สามารถคัดแยกได้
ทั้งหมด 7 จีนัส แยกได้ 18 ไอโซเลท ชนิดที่พบได้แก่ 
Hapalosiphon พบ 4  ไอโซเลท Nostoc  พบ 4 ไอโซ
เลท Tolypothirx  พบ 4 ไอโซเลท  Scytonema  พบ 2 
ไอโซเลท Komvophoron  พบ 2 ไอโซเลท Calothirx  
พบ 1 ไอโซเลท  และ Mastigocladus  พบ  1 ไอโซเลท 
โดยเล้ียงในอาหาร BG-11 (N2 free) น าสาหร่ายที่คัดแยก
ได้ทั้งหมด มาทดสอบการสร้างโพลีแซคคาไรด์ ด้วยวธิี 
หยดสีย้อม nigrocin จากการคัดเลือกเบื้องต้นพบ สาย
พันธ์ที่ผลิต exopolysacharide ได้จ านวน 10 สายพันธ ์
ได้แก่ Nostoc spp. 4 ไอโซเลท Sytonema sp. 1ไอโซ
เลท Tolypothrix sp. 1 ไอโซเลท Calothrix spp. 1 ไอ
โซเลท , Mastigocladus sp.  1 ไอโซเลท และ 
unknown 1 ไอโซเลท  
ท าการคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายที่มีความสามารถในการ
สร้างพอลิแซ็กคาไรด์ทั้งหมด 2 สายพันธุ์ เป็นไซยาโน
แบคทีเรีย 2 สายพันธุ์ได้แก่ Nostoc sp. UP03  และที่ไม่
ทราบชนิดอีก 1 สายพันธุ ์(Unknown UP04)  น ามา
ทดสอบการสร้างพอลิแซคคาไรด์โดยเพาะเล้ียงในอาหาร 
BG-11 N0 ที่อุณหภูมิหอ้ง ภายใต้สภาวะที่มีแสงตลอด 24 
ชั่วโมง เป็นเวลา 15 วัน การศึกษาปริมาณการสร้างพอลิ
แซ็กคาไรด์พบว่าสาหร่ายทั้ง 2 ชนิดพบปริมาณพอลิ

ดร.เนติ  
เงินแพทย์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นและพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืน 

แซ็กคาไรด์ที่หลั่งออกมานอกเซลล์มีปริมาณมากกว่าชนิดที่
พบภายในเซลล์ การตรวจสอบปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์จาก
วิธีการไม่ตกตะกอนดว้ยเอทานอล พบปริมาณพอลิแซ็กคา
ไรด์ได้มากว่าวิธีตกตะกอนด้วยเอทานอลอย่างมีนัยส าคัญที่
ความเชื่อมั่น 95% โดยสายพันธุ์ที่พบปริมาณพอลิแซ็กคา
ไรด์มากที่สุดในการทดลองนี้คือ Nostoc sp.UP03 พบพอ
ลิแซ็กคาไรด์ที่หลั่งออกมานอกเซลล์ 22.07±3.98 
มิลลิกรัม/ลิตร มีปริมาณแตกต่างจากสาหร่ายชนิดอื่นอย่าง
มีนัยส าคัญที่ความเชื่อมั่น 95% โดยขั้นต่อไปจะผลิตชีว
มวลของพอลิแซ็กคาไรด์ จาก Nostoc sp.UP03 เพื่อน าไป
ทดสอบประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินในห้องปฏิบัติการ
ต่อไป 

8 คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

การคัดแยกสายพันธุ์ยีสต์
ที่มีความสามารถในการ
ผลิตเอทานอลจากเปลือก
สับปะรด 

√  120,500 241,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. คัดแยกสายพันธุย์ีสต์ที่มี
ความสามารถในการผลิตเอ
ทานอล 
3. คัดเลือกสายพันธุข์องยีสต์
ที่ผลิตเอทานอลได้สูงสุดใน
การใช้เปลือกสับปะรดเป็น
วัตถุดิบ  

การคัดแยกยีสต์จ านวนทั้งหมด 50 สายพันธุ์ ที่แยกได้จาก
ตัวอยา่งดินป่าไม้บริเวณมหาวิทยาลยัพะเยา และดินป่าไม้
อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา ที่มีความสามารถ
ในการผลิตเอทานอล โดยใช้น้ าตาลกลูโคส ซูโครส และฟ
รุกโตสเป็นวัตถุดิบ พบวา่มีเพียง 20 สายพันธุ ์คือ UP2, 
UP3, UP6, UP7, UP8, UP11, UP13, UP14, UP15, 
UP16, UP17, UP23, UP25, UP28, UP33, UP34, 
UP35, UP36, UP46 และ UP48 สามารถการผลิตเอทา
นอลจากน้ าตาลทั้ง 3 ชนิดได้อยา่งรุนแรงและรวดเร็ว เมื่อ
ท าการคัดเลือกยีสต์ทั้ง 20 สายพันธุ์ไปทดสอบ
ความสามารถในการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด 
พบว่าสายพันธุ์ UP8, UP16, UP23 และ UP34 มี
ความสามารถผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรดได้สูงสุด

ดร.สมศักดิ์  
 ธรรมวงษ ์

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยพะเยา หน้า 15 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
4. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการผลิตเอทานอลโดยใช้
เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบ 
5. ระบุสปีชีส์หรือสายพันธุ์
ของยีสต์ที่ผลิตเอทานอลได้
สูงสุด 

คือ 8.2% หลังจากที่ท าการบ่มไว้ 4 วัน ที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส และมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 5.5 ผลจาก
การจัดจ าแนกยีสต์โดยการศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 
สรีรวิทยา และชีวเคมี รวมทั้งการเปรียบเทียบล าดับนิวคลี
โอไทด์บริเวณ D1/D2 ของ 26S rDNA กับฐานข้อมูลใน
อินเตอร์เน็ต และการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ 
พบว่ายีสต์ทั้ง 4 สายพันธุ์คือ UP8, UP16, UP23 และ 
UP34 เป็นยีสต์สปีชีส์เดียวกันและสามารถระบุสปีชีส์ได้
เป็น Saccharomyces cerevisiae 

9 คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

การคัดเลือกรงควัตถุออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพในแอคติ
โนมัยสีทที่แยกจากดิน
บริเวณพื้นที่ป่า 
มหาวิทยาลัยพะเยา และ
การประยกุต์ใช้เป็นสีย้อม
ธรรมชาติต้านจุลินทรีย์
ส าหรับผ้าฝ้าย 

√  202,000 202,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
สารสกัดสีหยาบที่มีฤทธิ์ตา้น
จุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิดที่
ผลิตจากสายพันธุแ์อคติโนมัย
สีทที่คัดเลือกได้ จากโครงการ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชมหาวิทยาลยัพะเยา จ. 
พะเยา ในพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพสธ) 

แอคติโนมัยสีทที่สร้างรงควัตถุแดง และม่วง บนอาหาร SCA 
และเจริญและสร้างรงควัตถุได้ดีที่อาหาร starch casein 
broth (SCB) เมื่อน าสารสีจากน้ าเลี้ยงเซลล์ที่เข้มข้นไปทดสอบ
ความเป็นปฏิปักษ์ พบเป็นปฏิปักษ์กับเชื้อแบคทีเรียทดสอบ
ด้วยเทคนิค agar disk diffusion (disk ขนาด 0.5 เซนติเมตร) 
บนอาหาร Mueller- Hinton agar ไอโซเลท O1 ซ่ึงผลิตรงค
วัตถุสีแดง ท าการลดปริมาณแบคทีเรียทดสอบลงให้มีความ
เข้มข้น 106 cfu/ml ตามวิธีการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรีย
ของสารสกัดจากสมุนไพร (นุศวดี พจนานุกิจ และ สมใจ ขจร
ชีพพันธุ์งาม, 2554) และสีม่วงได้แก่ ไอโซเลท Ac4, Ac8, 
2.1/2N และ 3.2 สามารถเจริญและสร้างรงควัตถุได้ดีที่อาหาร 
starch casein broth (SCB) สามารถให้ผลบวกในการยับยั้ง
การเจริญของแบคทีเรียเป้าหมายได้ 3 สายพันธุ์ คือ B. 
cereus, B. subtilis และ Staphylococcus aureus จากนั้น
ท าการทดสอบ หาค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อ 
(MIC) โดยใช้สารสีจากน้ าเลี้ยงเซลล์ที่เข้มข้น มาทดสอบกับ

นางสาว
กฤษณา  
พุกอินทร ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ในป่าบริเวณเขตพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชมหาวิทยาลยัพะเยา จ. 
พะเยา ทดสอบสภาวะที่
เหมาะสมของการเจริญและ
ผลิตรงควัตถุหรือสารสี ผลิต
สารสกัดสีหยาบ (crude 
pigment extract) จากสาย
พันธุ์ที่แอคติโนมยัสีทที่
คัดเลือกแล้วมาท าการ
ทดสอบความสามารถในการ
ยับยั้งจุลินทรียก์่อโรคทดสอบ 

แบคทีเรียทดสอบทั้ง 3 สายพันธุ์ ท าการทดสอบสารสีจากน้ า
เลี้ยงเซลล์ที่เข้มข้นกับแบคทีเรียทดสอบที่ความเข้มข้น 106 
cfu/ml พบว่า ไอโซเลท Ac4, Ac8 และ 2.1/2N ให้ผลการ
ยับยั้ง B. cereus ได้ที่ความเข้มข้น 0.065, 0.0312 และ 0.5 
เท่า ตามล าดับ ไอโซเลท Ac4 และ 2.1/2N ให้ผลการยับยั้ง B. 
subtilis ได้ที่ความเข้มข้น 0.0312 และ 0.25 เท่า ตามล าดับ 
และไอโซเลท Ac4 และ 2.1/2N  ให้ผลการยับยั้ง S. aureus 
ได้ที่ความเข้มข้น 0.0625 และ 0.0312 เท่า ตามล าดับ เริ่มต้น
ลงได้ O1 (แดง) ให้ผลบวกกับ B. cereus ที่ความเข้มข้น 106 
cfu/ml มีค่า MIC เท่ากับ 0.25 เท่า (ความเจือจางของสารสี
จากน้ าเลี้ยงเซลล์ที่เข้มข้น) ส่วนการทดสอบหาค่าความเข้มข้น
ต่ าสุดในการท าลายเชื้อ พบว่าไม่มีไอโซเลทใดที่ให้ผลในการ
ทดสอบ แต่จะสามารถลดจ านวนของเชื้อทดสอบจากความ
เข้มข้น 

10 คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

การผลิตสารสีจากเช้ือรา
เพื่อประยุกต์เป็นสยี้อม
ธรรมชาติ 

√  241,000 241,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. คัดเลือกเช้ือราที่ผลิตสารสี
จากกลุ่มเชื้อราที่แยกได้จาก
ดินป่าบริเวณเขตพื้นที่
โครงการอนุรักษ ์พันธุกรรม
พืชมหาวิทยาลยัพะเยา จ. 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจชนิดของเช้ือราที่
ผลิตสารสีจากดินในป่าเต็งรัง ซ่ึงอยู่ในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช บริเวณพื้นทีป่่าหว้ยทับชา้ง ในเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  การตรวจสอบการผลิต
สารสีของเช้ือราจ านวน 36 ไอโซเลต โดยการเพาะเล้ียงบน
อาหาร Potato Dextrose Agar และบนอาหารขา้วเจา้ 
พบเชื้อราสามารถผลิตสารสีที่หลั่งออกมานอกเซลล์ได้
จ านวน 10 ไอโซเลต การจัดจ าแนกเช้ือราอาศัยลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาบนอาหารเลี้ยงเช้ือ และศึกษารูปร่าง
ลักษณะภายใต้กล้องจุลทรรศน์  พบว่าเชื้อราที่ผลิตสารสี
เป็นเชื้อราในสกุล Paecilomyces, Fusarium, 

ดร.ธิดา 
 ไชยวังศรี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พะเยา ในพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  
3. ศึกษาการเจริญเติบโตและ
สภาวะที่เหมาะสมต่อการ
ผลิตสารสีของเช้ือรา 
4. ศึกษาการแยก
องค์ประกอบและวิเคราะห์
โครงสร้างของสารสีที่แยกได้
บริสุทธิ์แล้ว 
5. ศึกษาการใช้สียอ้มที่ได้จาก
เช้ือราเพื่อย้อมสีเส้นใย
ธรรมชาติ 

Aspergillus และ Penicillium  จากการทดสอบการผลิต
สารสีพบว่า เช้ือรามีการผลิตสารสีที่แตกต่างกัน โดยเช้ือรา
มีการผลิตสารสีเหลือง จ านวน 7 ไอโซเลต ผลิตสารสี
น้ าตาล จ านวน 1 ไอโซเลต และผลิตสารสีแดง จ านวน 2 
ไอโซเลต การศึกษาสภาวะที่ส่งเสริมการผลิตสารสีของเช้ือ
รา พบว่า อาหารที่ส่งเสริมการผลิตสารสีเหลืองได้ดี ได้แก่ 
อาหารขา้วเจา้ ที่พีเอชตั้งต้น 5.6-6.0 เพาะลี้ยงที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 12-14 วัน อาหารปลายขา้วเหนยีว 
ที่พีเอชตั้งต้น 4.0   เพาะลีย้งที่อุณหภูมหิ้อง เป็นเวลา 14 
วัน และอาหารข้าวบาร์เลย ์ที่มีค่าพีเอชตั้งต้น 5.6  เพาะลี้
ยงที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 13 วัน อาหารที่ส่งเสริมการ
ผลิตสารสีแดงได้ดี คืออาหารข้าวเจ้า ทีพ่ีเอชตั้งต้น 6.0 
เพาะลี้ยงที่อุณหภูมหิ้อง เป็นเวลา 14 วนั อาหารที่ส่งเสริม
การผลิตสารสีน้ าตาลได้ดี คือ อาหารขา้วบาร์เลย์ ที่มีค่าพี
เอชตั้งต้น 6.0  เพาะลี้ยงที่อุณหภูมหิ้อง เป็นเวลา 14 วัน 
การทดสอบเพื่อบ่งชี้องค์ประกอบของสารสีที่ผลิตจากเช้ือ
รา พบว่า สารสีจากเช้ือรามีสารแทนนิน สารแอนทราควิ
โนน และสารไฮดรอกซีเบนซีนเป็นองค์ประกอบ การ
ทดสอบย้อมเส้นใยฝ้ายด้วยสารสีที่สกัดได้จากเช้ือราทั้ง 10 
ไอโซเลต พบว่าสารสีเหลืองยอ้มติดเส้นใยฝ้ายได้ในระดับดี 
สารสีแดงและสารสีน้ าตาลยอ้มติดเส้นใยฝ้ายได้ในระดับ
ปานกลาง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
11 คณะ

วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

การใช้ประโยชนจ์ากไรโซ
แบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชและ
ควบคุมเชื้อราสาเหตุของ
โรคพืช 

√  226,000 226,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อคัดแยกแบคทีเรียที่มี
คุณสมบัติเป็นแบคทีเรีย
ส่งเสริมการเจริญของพืช จาก
ดินในพื้นที่อนุรักษ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา  
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการ
กระตุ้นการเจริญเติบโตของ
พืช ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ 
4. เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการ
สร้างสารปฏิชีวนะเพือ่ยับยั้ง
การเจริญของเชื้อราก่อโรค 
หรือคุณสมบัติการต่อต้านการ
เจริญเชื้อราก่อโรค ของ
แบคทีเรียที่คัดแยกได้ 
5. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยกีาร
ผลิตหัวเช้ือแบคทีเรีย PGPR 
เพื่อใช้ในการส่งเสริมการ
เจริญของพืช และปอ้งกันการ
เกิดโรคพืช 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรียในดิน
จากพื้นที่มหาวิทยาลยัพะเยา ที่มกีารใชป้ระโยชน์ที่
แตกต่างกัน 4 แห่งคือ พื้นทีป่่าหลังมหาวิทยาลยัพะเยา 
พื้นที่อ่างหลวง พื้นที่ป่าปลกู และพื้นที่เพาะปลูก พบว่า มี
แบคทีเรียแกรมบวกที่คัดแยกได้ทั้งหมด 62 ไอโซเลต 
แบคทีเรียแกรมลบ 58 ไอโซเลต เมื่อน าแบคทีเรียที่แยกได้
ทั้งหมดมาศึกษาความสามารถในการผลิตออกซินจากกาก
ถั่วเหลือง โดยใช้วิธ ีSalkowski พบวา่แบคทีเรียที่ให้ผล
การผลิตออกซินสูงสุดจ านวน 9 ไอโซเลตคือ Bacillus sp. 
PB62, Bacillus sp. PB58, Bacillus sp. PB59, Bacillus 
sp. PB14, Yersinia sp. PB50, Enterobacter sp. 
PB29, Serratia sp. NB50, Bacillus sp. PB42, และ 
Serratia sp. NB29 ปริมาณออกซินที่ผลิตได้คือ 137.54, 
134.90, 128.99, 103.31, 103.31, 93.13, 87.95, 84.72 
และ 80.58 µmol/L ตามล าดับ จากการศึกษาน้ าหมกั
กากถัว่เหลือง โดยจุลินทรีย์ที่คัดแยกไดจ้ากดินรอบรากพืช
ไปส่งเสริมการงอกของเมล็ดผักกาดกวางตุ้ง (Brassica 
chinensis jusl var. parachinensis) และกระตุ้นเกิดราก
พิเศษของมะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum 
Mill.) จ านวน 9  ไอโซเลต คือ Serratia sp. NB29, 
Serratia sp. NB50, Bacillus sp. PB14, Enterobacter 
sp. PB29, Yersinia sp. PB42, Bacillus sp. PB50, 
Bacillus sp. PB58, Bacillus sp.  PB59 และ Bacillus 
sp. PB62 พบวา่ น้ าหมักกากถั่วเหลืองจาก Bacillus sp. 
PB50 ให้ผลกระตุ้นการงอกของเมล็ดผักกาดกวางตุ้งได้

ดร.ศิริลักษณ์ 
สันพา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อน าน้ าหมักกากถัว่เหลือง
เหล่านี้มาใช้ในส่งเสริมในการเกิดรากพิเศษของมะเขือเทศ 
พบว่า Bacillus sp. PB59 ให้ผลเกิดรากพิเศษจ านวนราก
เฉลี่ยมากที่สุดคิดเป็น 14.8 ราก ในขณะที่น้ าหมักกากถั่ว
เหลือง Bacillus sp. PB14 ให้ผลขนาดความยาวรากพิเศษ
เฉลี่ยมากที่สุดคิดเป็น 8.16 เซนติเมตร 

12 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

การอนุรักษ ์และ
ขยายพันธุ์มะคังขาว 
(Taminadia uliginosa 
Retz.) และมะคังแดง 
(Dioecrescis 
erythroclada (Kurz) 
Tirveng.) ด้วยการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

√  120,000 120,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมะ
สมต่อการชักน าให้เกิดยอด
และรากของมะคังขาว และ
มะคังแดง และน าต้นมะคัง
ขาว และมะคังแดงที่สมบูรณ์
ออกปลูกในสภาพธรรมชาติ
เพื่อเป็นการอนุรักษ ์ 
พันธุกรรมพืชหายากต่อไป 

จากการศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักน าให้เกิด
ยอดใหม่จากปลายยอดของมะคังขาว (Taminadia 
uliginosa Retz.)  การเพาะเล้ียงปลายยอดมะคังขาวบน
สูตรอาหาร MS ที่ประกอบด้วย BA ความเข้มข้น 1, 2 
และ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า สูตร
อาหาร MS ที่ประกอบดว้ย BA ความเขม้ข้น 2 มิลลิกรัม
ต่อลิตร สามารถชักน าให้เกิดยอดได้ดีที่สุด 4.2 ยอดต่อ
ชิ้นส่วนพืชเริ่มต้น และการชักน าให้เกิดรากจากปลายยอด
มะคังขาวบนสูตรอาหาร MS ที่ประกอบด้วย NAA ความ
เข้มข้น 0.1, 0.3 และ 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบว่าสูตร
อาหาร MS ที่ประกอบดว้ย NAA ความเข้มข้น 0.3 
มิลลิกรัมต่อลิตรสามารถชักน าให้เกิดรากได้ดีที่สุด 11.4 
รากต่อยอดหลัก 

ผศ.ดร.ภพเก้า  
พุทธรักษ ์

 

13 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

การแยกและศึกษาสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก
ต้นมะคังแดงและมะคัง
ขาวในพื้นที่อนุรกัษ์
พันธุกรรมพืช 

√  200,000 200,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

จากการน าส่วนสกัดหยาบ  12 ส่วน ที่สกัดจากเปลือกต้น 
และกิ่งของมะคังขาวและมะคังแดง ซึ่งสกัดด้วยเฮกเซน ได
คลอโรมีเทน และเมทานอล มาทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระด้วยวิธ ีDPPH และ ABTS พบว่าส่วนสกัดหยาบที่
สกัดด้วยเมทานอลให้ผลดีที่สุดในการต้านอนุมูลอิสระ และ

ดร.กัลยา 
จ าปาทอง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2.เพื่อทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระและฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของส่วนสกัดหยาบมะคังแดง
และมะคังขาวดว้ยตัวท า
ละลายที่ต่างขัว้กัน และท า
การแยกสารบริสุทธิ์ในส่วน
สกัดหยาบที่ให้ฤทธิ์ดกีับการ
ต้านอนุมูลอิสระ หรือฤทธิ์
ทางชีวภาพ เพื่อน ามา
วิเคราะห์สูตรโครงสร้างทาง
เคมี 

พบว่าสว่นสกัดหยาบของกิ่งมะคังขาวทีส่กัดด้วยไดคลอโร
มีเทน ส่วนสกัดหยาบของเปลือกต้นมะคังขาวที่สกัดด้วยเฮ
กเซน และไดคลอโรมีเทนมีฤทธิ์ในการยบัยั้งเช้ือไวรัสเริมที่
ปาก โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 11.77 13.41 และ 24.18 

g/ml ตามล าดับ 

14 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

การศึกษาความเป็นพิษ
ของมะคังแดงและมะคัง
ขาวในหนูขาว 

√  247,000 247,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาถึงผลของสารสกัด
ของมะคังแดงและมะคังขาว
ในด้านความเป็นพิษต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
อวัยวะ เนื้อเยื่อและระดับ
สารเคมีในเลือดในหนูขาว 
 

จากการศึกษาถึงผลของสารสกัดของมะคังแดงและมะคัง
ขาวในทุกระดับความเข้มข้นในการทดสอบพิษแบบ
เฉียบพลันและเร้ือรังพบว่า สารสกัดทั้งสองชนิดไม่แสดง
ความเป็นพิษต่อระบบเลือดและเนื้อเยื่อของสัตว์ทดลองทั้ง
เพศผู้และเพศเมีย 

ผศ.ดร.สิทธิ
ศักดิ์  
ปิ่นมงคลกุล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
15 วิทยาลยั

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
เห็ดเผาะพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  155,000 155,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์และ
องค์ประกอบทางเคมีของสาร
ต้านอนุมูลอิสระในเห็ดเผาะ
พื้นที่มหาวิทยาลยัพะเยา 

การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากเห็ดเผาะ 
โดยใช้เอทานอล (ethanol) ในการสกัดสารและใช้เทคนิค 
ABTS ในการตรวจวัดปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซ่ึง
เทคนิค ABTS อาศัยหลักการยับยั้งการเกิดสีของ ABTS ใน
ปฏิกิริยาของ Peroxidase activity ของ Metmyoglobin 
และ Hydrogen peroxide (H2O2) ภายในเวลา 20 นาที 
และตรวจวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 734 นาโน
เมตร เปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน Trolox ซ่ึงแสดงในค่า
ของ TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) 
จากการศึกษาพบวา่ สารสกัดจากเห็ดเผาะมีปริมาณฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ 12.40±6.98 mmole Trolox/g 
สด และจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดจากเห็ดเผาะดว้ยเครื่อง High 
Performance Liquid Chromatography (HPLC) โดย
ใช้คอลัมม์ชนิด C18 และตรวจวัดที่ความยาวคลื่น 280 นา
โนเมตร ที่อัตราการไหลเท่ากบั 0.50 มลิลิลิตรต่อนาที 
พบว่ามปีริมาณ Catechin  และ Quercetin เท่ากับ 
46.99±4.23 และ 36.67±3.85 ppm ตามล าดับ 

นางสาวบุหรัน   
พันธุ์สวรรค์ 

 

16 คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การแปรรูปเห็ดเผาะเพื่อ
การถนอมอาหารและเพิ่ม
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของชุมชนบริเวณ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  155,000 155,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อใช้เทคโนโลยีทางด้าน

งานวิจัยนี้มวีัตถุประสงค์เพื่อใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิต
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดเผาะ โดยได้ท าการสัมภาษณ์และ
สอบถามผู้เก็บ ผู้จ าหนา่ย ผู้บริโภคเห็ดเผาะเพื่อหา
แนวความคิดเพื่อท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเห็ดเผาะ ซ่ึง
ได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่จะท าการศึกษาพัฒนา 2 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูผสมเห็ดเผาะ และผงปรุงรสเห็ด
เผาะ จากการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นหมูผสมเห็ด

นางสาว   
สกุลคุณ   
มากคุณ  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหารช่วยในการผลิต
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด
เผาะ ซ่ึงเป็นเห็ดที่ออกตาม
ฤดูกาลเท่านั้น เพาะปลูกก็ไม้
ได้ ไม่สามารถหารับประทาน
นอกฤดูได้ การน าเห็ดเผาะมา
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคเห็ดเผาะนอกฤดกูาล
ได้นอกจากนี ้ยังเป็นการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จาก
เห็ดเผาะเพื่อให้มีรสชาติที่ด ี
เป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค 
เพื่อเป็นการอนุรักษก์าร
บริโภคเห็ดเผาะให้คงอยู่
ต่อไป 

เผาะ พบว่าอัตราสว่นผสมที่เหมาะสมทีสุ่ด คือ อัตราส่วน
ของเนื้อหมู/เห็ดเผาะ/แป้งมัน เท่ากับ 600 / 100 / 40 
(กรัม) เมื่อน าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยใช้อัตราส่วนดังกล่าวมา
ท าการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ  พบว่ามีค่าสี L* a* 
b* เท่ากับ 53.72±3.19, 1.62±0.80 และ 15.37±1.21 
ตามล าดับ และ ค่า Hardness, Springiness, 
Cohesiveness และGumminess เท่ากับ 
1724.13±398.83, 0.81±0.04, 0.77±0.01 และ 
1328.85±299.24 ตามล าดับ ส่วนการศึกษาคุณสมบัติทาง
เคมี  พบวา่มีปริมาณไขมันร้อยละ  1.71 ปริมาณโปรตีน 
ร้อยละ 6.30 ความชื้นร้อยละ 76.84 เถ้าร้อยละ 9.58 
การศึกษาผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ดเผาะ พบว่าอัตราส่วน
ผสมที่เหมาะสมที่สุด คือ สูตรที่มีเห็ดเผาะผงน้อยที่สุด คือ 
ร้อยละ 17.5 โดยมีค่าสี L* a* b* เท่ากับ 60.76±1.17, 
4.97±0.30 และ 15.07±0.93 ตามล าดบั และมีค่า Aw 
เท่ากับ 0.371±0.004 และค่าความชื้นเท่ากับ 
0.028±0.001 และได้มีการน าผลงานวจิัยไปเผยแพร่สู่
ชุมชน ต าบลแม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

17 คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของจุลินทรีย์ในดิน
บริเวณมหาวิทยาลัย
พะเยาที่มีศักยภาพในการ
ย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร 

√  137,000 137,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาความ

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือชวีมวลที่มีองค์ประกอบ
หลักประเภทลิกโนเซลลูโลสนั้นจัดเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก 
แต่มีศักยภาพสูงในการน าไปใช้ในการผลิตชีวภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่มได้โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการ
ทางชีวภาพ วัตถุประสงค์ของการวจิัยครั้งนี้เพื่อท าการ
คัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตรที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ โดยได้ท า

ดร.รวิสรา 
 รื่นไวย ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
หลากหลายของจุลินทรีย์ใน
ดิน ได้แก่ แบคทีเรีย แอคติโน
มัยซีส รา และยีสต์บริเวณ
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการ
จัดจ าแนกชนิด และจัดท า
ฐานข้อมูลของจุลินทรีย์ใน
พื้นที่ศึกษา  
3. การคัดเลือกสายพันธุ์ของ
จุลินทรีย์ในดินที่สามารถยอ่ย
สลายวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรที่มีเซลลูโลสเป็น
องค์ประกอบ 

การคัดแยกจุลินทรีย์ในดินบริเวณมหาวทิยาลัยพะเยา ผล
การศึกษาพบวา่ สามารถคัดแยกแบคทีเรียจากดินที่
สามารถสร้างเอนไซม์เซลลูเลสได้อย่างน้อย 9 ไอโซเลท 
โดยพิจารณาจากการสร้างโซนใสบนอาหารที่มีคาร์บอกซิล
เมทิลเซลลูโลส (carboxymethylcellulose หรือ CMC) 
เป็นองค์ประกอบ เมื่อสกัดดีเอ็นเอจากแบคทีเรียที่สามารถ
ย่อย CMC ได้จะสามารถระบุสายพันธุ์โดยการจัดจ าแนก
ตามหลักอนกุรมวิธานระดับโมเลกุลดว้ยการหาล าดับนิวคลี
โอไทด์ของบริเวณอนุรักษ์ด้วยเทคนิค PCR โดยแบคทีเรีย
เหล่านี้เป็นที่น่าสนใจที่จะท าการศึกษาตอ่ถึงศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการเจริญ และการสร้างเอนไซม์ของเช้ือเพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรมต่อไป 

18 คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

ผลของสภาวะการอบแห้ง
ต่อคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพ องค์ประกอบ
ทางพฤกษเคมี และสาร
ต้านออกซิเดชั่นของ
มะเกี๋ยงอบแห้ง 

√  210,000 210,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. หาสภาวะที่เหมาะสมใน
การผลิตมะเกี๋ยงอบแห้งที่มี
ฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นสูงสุด 

มะเกี๋ยงเป็นพืชยืนต้นชนิดหนึ่งและยังเป็นผลไม้พื้นเมืองใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช ตามโครงการพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่สามารถน ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด งานวจิัยนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาผลของสภาวะการอบแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพ องค์ประกอบทางพฤกษเคมี และสารต้านออกซิ
เดชั่นของมะเกี๋ยงแช่อิ่มอบแห้ง โดยเตรียมตัวอย่างมะเกีย๋ง
แช่อิ่มแบบชา้ในสารละลายซูโครสที่ระดับความเข้มข้น 70 
องศาบริกซ์ ร่วมกับ กรดซิตริก ร้อยละ 1 จากนั้นน า
มะเกี๋ยงแช่อิ่มไปอบแห้งด้วยตูอ้บลมร้อน ที่อุณหภูม ิ40 
50, 60, 70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8 
ชั่วโมง จากผลการทดลองพบว่าเมื่ออุณหภูมิในการอบแห้ง
สูงขึ้น ท าให้ปริมาณแคโรทีนอยด์ แอนโทไซยานิน และ

นางสาวสุวล ี
ฟองอินทร์ 
และนายไผ่
แดง ขวัญใจ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
วิตามินซีในมะเกี๋ยงแช่อิ่มอบแห้งมีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม
พบว่าปริมาณสารประกอบฟีนอลกิทั้งหมด ปริมาณฟลาโว
นอยด์ และความสามารถในการต้านออกซิเดชั่นด้วยวิธ ี
DPPH และ ABTS มีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อใช้อุณหภูมิในการ
อบแห้งที่สูงขึ้น อาจเนื่องมาจากการเกิดสารประกอบสี
น้ าตาลขึ้นในระหวา่งกระบวนการการอบแห้งผลิตภัณฑ์ 
ส าหรับการประเมินคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส พบวา่ผู้
ทดสอบให้การยอมรับมะเกีย๋งแช่อิ่มอบแห้งที่ผ่านการ
อบแห้งที่อุณหภูม ิ70 องศาเซลเซียสมากที่สุด โดยมี
คะแนนด้านสี เนื้อสัมผัส กลิ่นรส รสชาติ และความชอบ
รวมสูงที่สุด (p<0.05) 

19 วิทยาลยั
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

วิจัยต้นแบบเครื่องจักร
ชีวภาพเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การหายใจที่ดีขึ้นแบบ
สิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 

√  120,000 136,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณแผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. การขยายชนิดพันธุ์พืชโดย
สร้างสวนแนวตั้งพืชดูด
สารพิษบริเวณอาคารใน
ห้องเรียน โรงพยาบาลและ
มหาวิทยาลัย 
3. การประเมินประสิทธภิาพ
การก าจัดสารพิษในอากาศ
ของไม้ประดับ 

การใช้วัสดุสังเคราะห์ในการก่อสร้างอาคารรวมทั้งการท า
เฟอร์นิเจอร์ที่มีพาร์ทิเคิลและไม้อัดเป็นส่วนประกอบจะ
ก่อให้เกิดสารกอ่มลพิษจ าพวกฟอร์มาลดีไฮด์ ที่ส่งผลให้
เกิดอาการระคายเคืองกับเนื้อเยื่อตา่งๆ ทั้งตา จมูก คอ 
และระบบทางเดินหายใจ และอาจลุกลามกลายเป็นโรค
หอบหืดได้ และเมธิลีน คลอไรด์ ที่เป็นสารพิษที่เกิดจากสี
ทาอาคาร เมื่อได้หายใจเข้าไปในปริมาณที่มากจะเกิด
อาการหายใจผิดปกติ ตาลาย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
สารพิษที่ปลดปล่อยจากเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร ไอระเหยที่เป็นพิษ
เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจ อาการ
ต่างๆที่เกิดขึ้นเรียกว่า “โรคแพ้ตึก” ภายในตัวอาคารทีพ่ัก 
ที่ท างานหรือแม้แต่สถานที่ต่างๆ สว่นใหญ่ท าจากวัสดุ
สังเคราะห์ ท าให้มีการปลดปลอ่ยสารพษิจากวัสดุซ่ึงไม่

ผศ. ดร.สุขทัย  
พงศ์พัฒนศิริ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
สามารถมองเห็นได้ แต่มนุษย์มกีารแลกเปลี่ยนก๊าซอยา่ง
ต่อเนื่องส่งผลต่อสุขภาพด้านระบบทางเดินหายใจ ควรมี
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยสร้างพืน้ที่สีเขียว และปลูก
พืชที่สามารถช่วยดูดสารพิษได้ เช่น ไมป้ระดับดูดสารพิษ 
ช่วยดูดซับสารพิษเพื่อลดมลภาวะทางอากาศภายในและ
นอกอาคาร และไม้ประดับฟอกอากาศ ช่วยปรับปรุง
คุณภาพอากาศให้ดีขึ้นและรกัษาระดับบรรยากาศให้คงที่
สม่ าเสมอ ก าจัดกลิ่น และรักษาความชุม่ชื้นในอากาศ โดย
สร้างสวนแนวตั้ง ช่วยดูดซับและช่วยกรองฝุ่น ควัน และ
มลพิษต่างๆ ในอากาศ ในการทดลองเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและพึงพอใจ  ได้ติดตั้วงสวนแนวตั้ง (Vertical 
Garden, Green Wall) เป็นเสมือนการสร้างร้ัวชีวภาพ ที่
ช่วยลดอุณหภูมิความร้อน ช่วยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ ณ หอ้ง
กองคลัง ห้องกองบริการการศึกษา ห้องกองกิจการนิสิต 
ห้องส่วนงานประชาสัมพันธ์ ที่เป็นเป็นห้องปฏิบัติงานงานที่
มีเจ้าหน้าที่แต่ละห้องเกิน 20 คนต่อหอ้ง โดยแต่ละคนมี
พื้นที่ท างานประมาณ 4- 9 ตารางเมตร ภายในหอ้งมีการ
ใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟส่องสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ส านักงานเป็นจ านวนมาก โดยพืชที่ใช้ประดับสวนแนวตั้ง
ดังเช่น บอสตันเฟิร์น ฟิโลใบหัวใจ สับปะรดสี ลิ้นมังกร 
สาวน้อยปะแป้ง เศรษฐีเรือนใน  เป็นต้น ผลการตรวจวัด
อุณหภูมิพบว่าบริเวณที่มีส่วนแนวตั้งกับบริเวณที่ไม่มีสวน
แนวตั้งในแต่ละห้อง พบว่า อุณหภูมิบริเวณที่มีส่วนแนวตั้ง
จะต่ ากว่าเล็กน้อยและมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ ากว่า 2-5% 

  รวม  19  โครงการ   3,367,150 3,286,650      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 คณะ

นิติศาสตร์ 
มาตรการทางกฎหมายเพื่อ
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากการคุ้มครองพันธุ์พืช
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. 
1991 และจากความ
หลากหลายทางชวีภาพ
ตามอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
ศึกษาแนวทางส าหรับ
ประเทศไทยและประเทศ
ในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

√  220,000 220,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงกฎหมายอัน
เกี่ยวกบัการคุ้มครองพันธุ์พืช
และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอื่นๆเพื่อการอนุรักษ ์
คุ้มครอง พัฒนาและน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชยอ์ย่าง
ยั่งยืน และสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแนวทาง
ของประเทศในกลุ่มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและเป็นไป
ตามมาตรฐานภายใต้อนุสัญญา
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองพันธุ์พืชและอนุสัญญา
ว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อ
สร้างกลไกการคุ้มครองและ

ปัจจุบันพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
ของไทยมีมาตรฐานการคุ้มครองพันธุ์พชืที่ด้อยกว่า
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาวา่ด้วยการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. 1991 ซึ่งประเทศไทยมี
ความจ าเป็นที่ต้องปรับปรุงพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชให้
เป็นไปตามอนุสัญญาฉบับนี้เพราะกลุ่มประเทศใน 
ASEAN+6 หลายประเทศได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา
ฉบับดังกล่าวแล้วและอีกหลายประเทศก าลังเตรียม
ตัวเข้าเป็นภาคีนอกจากนี้การเปิดเสรีด้านการลงทุน
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะท าให้มีการ
ลงทุนทางตรงและการย้ายฐานการผลิตในสาขา
เกษตรและเกษตรแปรรูปมากขึ้น จึงท าให้ประเทศ
ไทยจ าต้องมีกฎหมายที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
ประเทศอาเซียนอื่นๆ ซ่ึงสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
การด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน (The 
ASEAN Intellectual Property Rights Action 
Plan) ที่ก าหนดให ้การพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทาง
ปัญญารวมถึงการกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของ
ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนต้องเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกัน อกีทั้งร่างความตกลงเขตการค้าเสรี
ระหว่างไทยกบัสหรัฐอเมริกาได้ก าหนดให้ประเทศ
คู่สัญญาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาวา่ด้วยการคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม ่ค.ศ. 1991 ซึ่งเหมือนกับร่างความตกลง

ดร. นภนันต์ 
 ศุภศิริพงษ์ชัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พัฒนาพันธุก์รรมพืชใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพในการจัดการ
และสามารถน าทรัพยากร
พันธุกรรมพืชดังกล่าวมาใช้
ประโยชน์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

เขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยโุรปที่
ก าหนดให้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับดังกล่าวดว้ย
เช่นกัน โดยมาตรา 27.3 (b) ของความตกลงทริปส์ที่
ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ เปิดโอกาสให้ประเทศ
สมาชิกมีอิสระที่จะเลือกคุ้มครองความหลายหลาย
ทางพันธุ์พืช (Plant varieties) ด้วยระบบกฎหมาย
สิทธิบัตร หรือระบบกฎหมายเฉพาะที่มปีระสิทธิภาพ 
หรือสองระบบร่วมกันก็ได้ ประเทศไทยได้เลือกใช้
ระบบกฎหมายเฉพาะโดยการบัญญัติเปน็
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช แม้มาตรานี้ไม่ได้
บังคับให้ประเทศที่เลือกใช้ระบบกฎหมายเฉพาะต้อง
ใช้อนุสัญญาปี 1991 เป็นต้นแบบ แต่กรอบของความ
ตกลงทริปส์ก็เปิดช่องให้ประเทศไทยสามารถเลือกที่
จะใช้อนุสัญญาป ี1991 เป็นต้นแบบในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ให้ดีขึ้น
ได้ ดังนั้น รายงานวิจยัจึงเสนอว่า พ.ร.บ.คุ้มครอง
พันธุ์พืชของไทยต้องขยายขอบเขตการให้ความ
คุ้มครองและขอบเขตของสิทธิให้เป็นไปตาม
อนุสัญญาดังกล่าว โดยการปรับปรุงกฎหมายจะช่วย
สร้างหลักประกันการลงทุน และเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันโดยสร้างแรงจูงใจให้กับนักปรับปรุงพันธุ์พืช 
เช่น ปัจจุบันพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืชของไทยคุ้มครอง
สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์เพยีง 12 ปีส าหรับพืชทั่วไป
และ 17 ปีส าหรับไม้ยืนต้น ต้องขยายระยะเวลาของ
การคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์เป็น 20 ปี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาป ี1991  นอกจากนี้ต้อง
ขยายขอบเขตการคุ้มครองของวัตถุแห่งสิทธิ ที่พ.ร.บ.
คุ้มครองพันธุ์พืชในปัจจุบันจะคุ้มครองเฉพาะสว่น
ขยายพันธุ ์ต้องขยายการคุ้มครองไปรวมถึงผลิตผลซ่ึง
ได้จากส่วนขยายพันธุ์ตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาปี 
1991 ด้วย 

  รวม  1  โครงการ   220,000 220,000      

 
 
 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ ทั้งสิ้น 4,767,450 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
รวมงบประมาณที่ใช้จริง ทั้งสิ้น 4,678,300 บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหม่ืนแปดพันสามร้อยบาทถ้วน) 

 


