
สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2558 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
กิจกรรมที ่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. คณะ

วิทยาศาสตร์ 
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสังคม
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พื้นทีป่กปกั
พันธุกรรมพืช ต าบล 
ผาช้างน้อย จังหวัด
พะเยา 

√  250,000 250,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของพืช 
สัตว์ ปลา และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
และพื้นที่อนุรักษพ์ันธกุรรมพืชต าบล
ผาช้างน้อย และพื้นที่ใกล้เคียงภายใน
รัศมีประมาณ 25 กิโลเมตร ในเขต
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 
3. จัดท าฐานข้อมูลหลากหลายของพืช 
สัตว์ ปลา และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ต าบล 
ผาช้างน้อย และพื้นที่ใกล้เคียงภายใน
รัศมีประมาณ 25 กิโลเมตร ในเขต
อ าเภอปง จังหวัดพะเยา 

  จากการส ารวจพรรณไม้บริเวณพื้นที่ป่าชุมชนบ้านปาง
พริก ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปง จังหวดัพะเยา พื้นที่ป่า
เป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเบญจพรรณ ในชว่งเดือน  มกราคม 
2558 ถึง มกราคม 2559 ในจุดส ารวจทัง้ 6 แปลง 
ประกอบดว้ย  A, B1, B2, C, D1 และ D2    พืชที่พบ    
24 วงศ์  30 สกุล 34 ชนิด การศึกษาความหลากหลาย
ของชนิดพรรณปลา บริเวณพื้นที่โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน บ้านปางพริก ต าบลผาช้าง
น้อย อ าเภอปง จังหวัดพะเยา ท าการเกบ็ตัวอยา่งทั้งหมด 
4 ครั้ง ได้แก่ เดือน เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม พ.ศ. 
2558 และเดือนมกรามคม พ.ศ. 2559 พบปลาทั้งหมด 2 
อันดับ (order) 11 วงศ์ (family) 20 สกุล (genus) 27 
ชนิด (species) 

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ ์
ปิ่นมงคลกลุ 

 

2. คณะ
วิทยาศาสตร์ 

การศึกษาหลากหลาย
ของระบบนิเวศของ
ผักหวานป่า จังหวัด
พะเยา 

√  277,000 277,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ส ารวจผักหวานป่าที่พบในเขตพื้นที ่อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยพเยา จากพื้นที่ที่ศึกษา 4 สถานี บริเวณสวน
หินพระต าหนกัสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี และบริเวณหลังสถานีประปามหาวิทยาลัย
พะเยา จากการศึกษา พบวา่ปัจจัยทางกายภาพที่มี

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ ์
ปิ่นมงคลกลุ 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2. เพื่อศึกษาความหลากหลายของของ
ระบบนิเวศผักหวานป่า 
3. พัฒนาการใช้ข้อมูลจากความ
หลากหลายของระบบนิเวศเพื่อใช้
เช่ือมโยงกับข้อมูลดา้นสาร ออกฤทธิ์
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม
และสุขภาพจากผักหวานป่า 
 

อิทธิพลในแต่ละสถานี ได้แก ่อุณหภูม ิ(Temperature) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 24.62-30.13 (°C) ความชื้น (Humidity) มี
ค่าอยู่ระหว่าง 66.95-87.17 (%) ความเข้มแสง (Light 
Indensity) ค่าอยู่ระหว่าง 1106.4-3756.6 (lux) ลักษณะ
ของเนื้อดิน (Soil Texture) ทางกายภาพมีลักษณะเป็น
ดินร่วนปนทราย (Sandy loam) และเปรียบเทียบกบั
ปฏิกิริยาของดิน (Soil Reaction) พบวา่ มีกรดปานกลาง 
(moderately acid) ด่างจัด (strongly alkaline) เป็น
กลาง (neutral) จากการส ารวจพรรณไม้ พบวา่มีพรรณ
ไม้ทั้งหมด 20 วงศ์ 33 ชนิด โดยจ าแนกเป็น พรรณไม้
ใหญ่ 19 วงศ์ 32 ชนิด และพรรณไม้หนุ่ม 8 วงศ์ 14 ชนิด 
พรรณไม้เด่นที่มีอิทธิพลต่อระบบนิเวศของป่าที่มีผักหวาน
ป่า ได้แก ่ยางเหยีง (Dipterocarpus obtusifolius 
Teijsm.ex Miq) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) รัง 
(Shorea siamensis Miq.) ตามล าดับ จากการศึกษาค่า
ดัชนีความหลากหลายของชนิดพรรณ (Shannon-
Wiener Diversity Index) มีค่าเท่ากับ 2.3486, 2.2602, 
2.5475, 2.2053 ในแต่ละสถานีตามล าดับ ดัชนีความ
สม่ าเสมอของชนิดพรรณ (Evenness Index) มีค่าเท่ากับ 
0.7467, 0.7467, 0.8904, 0.7258 ในแต่ละสถานี
ตามล าดับ 

3. คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การอนุรักษพ์ันธุกรรม
กล้วยไม้ภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  199,800 199,800 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อรวบรวมพันธุกรรมกลว้ยไม้
ภายในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

  การศึกษาและรวบรวมชนิดของกล้วยไม้ดินและกล้วยไม้
อิงอาศัย รวมไปถึงการศึกษาคุณสมบัตขิองดินในเขตพื้นที่
ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างเดือนธันวาคม 2557 ถึง 
พฤศจิกายน 2558 โดยแบ่งพื้นที่ศึกษาออกเป็น 4 พื้นที่  
เส้นทาง ได้แก่ พื้นที่ที่ 1 บริเวณป่าอา่งเก็บน้ าหว้ยทับชา้ง 
พื้นที่ที่ 2 บริเวณป่าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพยีง
คณะเกษตรศาสตร์ ฯ พื้นที่ที่ 3 บริเวณป่าสวนสมุนไพร

ดร.กนกอร  
ศรีม่วง 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. เพื่อประเมินศักยภาพพื้นทีป่่า
ภายในมหาวิทยาลยัพะเยาส าหรับการ
อนุรักษ์และสร้างเป็นเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ 

คณะเภสัชศาสตร์ และพื้นที่ที่ 4 บริเวณป่าข้างพระ
ต าหนัก พบกลว้ยไม้ทั้งหมด 41 ชนิด แบ่งออกเป็น 
กล้วยไม้อิงอาศัย 25 ชนิด และกลว้ยไมด้ิน 16 ชนิด 
ความชอบในการเกาะต้นไม้ของกลว้ยไมอ้ิงอาศัยสรุปได้ว่า 
ต้นเต็ง Shorea obtusa Wall. (9 ชนิด) และต้นพลวง 
Dipterocarpus tuberculatus Roxb. (7 ชนิด) เป็นไม้
ยืนต้นที่มีชนิดของกล้วยไม้อิงอาศัยเกาะมากที่สุด 
การศึกษาคุณสมบัติของดินพบว่า บริเวณป่าสวนสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มีความอุดมสมบูรณ์ของดินสูงที่สุด โดย
มีค่า สารอินทรีย์อยู่ที่ 22.99 กรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่ใช้ได้ 5.97 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สรุปได้ว่า 
เส้นทางที่ดีที่สุดในการอนุรักษ์และฟื้นฟกูล้วยไม้และ
กล้วยไม้ดิน คือ  ปา่สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ 

  รวม  3  โครงการ   726,800 726,800      

  



กิจกรรมที ่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. คณะ

วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ประสิทธิภาพของไซยา
โนแบคทีเรียที่ผลิตสาร
พอลิแซคคาไรด์ในการ
เป็น สารปรับปรุงดินต่อ
การเจริญเติบโตของข้าว 

√  260,000 260,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อคัดเลือกและทดสอบ
ประสิทธิภาพ สารผลิตพอลิแซคคา
ไรด์จากไซยาโนแบคทีเรียสายพันธุ์ 
เด่ียวและผสม ในการสร้างสารพอลิ
แซคคาไรด์ ความคงตัวและปรับปรุง
ลักษณะดิน 
3. เพื่อศึกษาผลของสารปรับปรุงดิน
ชีวภาพจากไซยาโนแบคทีเรียสาย
พันธุ์ เด่ียวและผสม กับ การ
เจริญเติบโตและผลผลิตข้าวในเรือน
ทดลอง 

1. คัดเลือกสายพันธ์ที่มีศักยภาพในการผลิตพอลิแซคคา
ไรด์ ได้ดี 3 สายพันธ ์คือ Nostoc sp.UP01, Nostoc 
sp.UP02 และ Nostoc sp.UP03 ซ่ึงสามารถผลิตพอลิ
แซคคาไรด์ แบบ เอกโซพอลแิซคคาไรด์ ได้ พบปริมาณพอ
ลิแซ็กคาไรด์ท่ีหลั่งออกมานอกเซลล์ สูงสุดในสายพันธ ์
Nostoc sp.UP01  พบปริมาณ 22.07±3.98 มิลลิกรัม/
ลิตรน าทั้ง 3 สายพันธ์ มาทดสอบการเจริญ โดยวัดปริมาณ
เซลล์และค่าดูดกลืนแสง และการผลิตพอลิแซคคาไรด์ ใน
อาหาร BG-11 และ BG-11(N free) ผลการวิเคราะห์สถิติ
โดยใช้ One-Way Anova วิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยของพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีสกัดได้ในแต่ละทรีตเมนต์
การทดลอง พบว่าปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์เฉลี่ยที่สกัดได้
จากส่วนของ supernatant บนอาหาร BG11 (B1) 
มากกว่า BG11 (B0) อย่างมีนัยส าคัญทีค่วามเชื่อมั่น 95% 
พบว่า Nostoc sp. UP1 มีปริมาณพอลแิซ็กคาไรด์สูงที่สุด 
มีค่าเท่ากับ 0.988±0.139 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนอาหาร 
BG11 (B0) พบว่า Nostoc sp. UP2 มีปริมาณพอลิ
แซ็กคาไรด์สูงที่สุดมีค่าเท่ากับ 0.4437±0.166 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ตามล าดับอยา่งมีนัยส าคัญที่ความเชื่อมั่น 95% การ
เปรียบพอลิแซ็กคาไรด์โดยเฉลีย่ที่สกัดได้จากสาหร่ายทั้ง 3 
ชนิด ในวันที่ 0, 10 และ 20 พบว่า การผลิตพอลิแซ็กคา
ไรด์เพิ่มขึ้นตามจ านวนวันที่มกีารเพาะเลี้ยงโดยในวันที่ 20 
ของการเพาะเลี้ยงพบปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ท่ีสกัดได้
สูงสุดและวันที่ 0 เป็นวันที่สกัดปริมาณพอลิแซ็กคาไรด์ได้
น้อยที่สุด (p<0.05) จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า จาก
สาหร่ายที่คัดเลือกมาทั้ง 3 ชนิด พบว่าเมื่อวิเคราะห์ด้วย

ดร.เนติ 
เงินแพทย์ 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
สถิติ Nostoc spp. ที่เลี้ยงบนอาหาร BG11 (B1) มี
ความสามารถในการผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ได้มากที่สุดอย่าง
มีนัยส าคัญ ที่ความเช่ือมั่น 95% สาหร่าย Nostoc ที่
เพาะเลี้ยงบนอาหาร BG11 (B1) น่าจะมคีวามเหมาะสม
ส าหรับการน าไปเพาะเลี้ยง เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ผลิตพอลิแซ็กคาไรด์ เพื่อใช้ในการพัฒนาส าหรับน าไป
ปรับปรุงดินต่อไป 
2. ยังอยู่ในขั้นทดสอบของสารปรับปรุงดินชีวภาพจากไซยา
โนแบคทีเรียสายพันธุ์ เด่ียวและผสม กบัการเจริญเติบโต
และผลผลิตข้าวในเรือนทดลองเนื่องจากภาวะภัยแล้งท าให้
การทดลองเกิดความล่าชา้ 

2. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

การผลิตสารสีจากเช้ือ
ราเพื่อประยกุต์เป็นสี
ย้อมธรรมชาต ิ

√  260,000 260,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อพัฒนาสีธรรมชาติที่ได้จากเช้ือ
ราในรูปผงให้มีสีที่หลากหลายและมี
ความคงทนต่อการใช้งาน 
3. เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสี
ผ้าเส้นใยด้วยสีธรรมชาตจิากเช้ือรา 
 

การพัฒนาสีธรรมชาติที่ได้จากเช้ือราในรูปผง 
- ศึกษาเชื้อราที่ผลิตสารสี จ านวน 5 ไอโซเลต ได้แก่ เชื้อรา
สกุล Penicillium จ านวน 2 ไอโซเลต เชื้อรา Fusarium 
จ านวน 1 ไอโซเลต และเชื้อรา unknown จ านวน 2 ไอโซเลต 
โดยใช้อาหารปลายข้าวเหนียว และ อาหารข้าวเจ้าผลิตสารสี
เหลือง อาหารข้าวบาร์เลย์ ผลิตสารสีน้ าตาล และอาหารข้าว
เจ้าผลิตสารสีแดง เพาะเลี้ยงเชื้อราเป็นเวลา 14 วันที่
อุณหภูมิห้อง จากนั้นน าสารสีที่ผลิตบนอาหารชนิดต่างมาอบ
ให้แห้งที่อุณหภูมิ  75 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 3 ชั่วโมง น า
สารสทีี่ผ่านการอบแห้งไปบดด้วยครกบดยา ได้เป็นผลิตภัณฑ์
สารสีในรูปผง 
 - สกัดสารสีด้วยเอทานอล 90 เปอร์เซ็นต์โดยใช้อัตราส่วนผง
อาหารที่มีสารสีต่อเอทานอลเท่ากับ 1 ส่วน : 2 ส่วน (น้ าหนัก
แห้งต่อปริมาตร) น าไปเขย่าที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที
ที่อุณหภูมิห้อง 37± 2 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
น ามากรองเพื่อแยกกากออก 

ดร.ธิดา  
ไชยวังศรี 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
- การใช้สารสีจากเชื้อราย้อมเส้นใยฝ้าย ศึกษาสภาวะการย้อม
เส้นใยฝ้าย วิธีการย้อมแบบเย็นกับการย้อมแบบร้อน เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการติดสี พบว่า การย้อมแบบ
ร้อนที่อุณหภูมิ 70±2 องศาเซลเซียส ให้การติดสีที่ดี โดยสาร
สีเหลืองและสารสีน้ าตาล สามารถย้อมติดเส้นใยฝ้ายได้ใน
ระดับปานกลาง ส่วนสารสีแดงและสีเหลืองเข้ม สามารถย้อม
ติดเส้นใยฝ้ายได้ในระดับดี 

3. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

การใช้ประโยชนจ์าก
จุลินทรีย์ปฏิปกัษ์เพื่อ
ควบคุมเชื้อราก่อโรคใน
ยางพารา 

√  260,000 260,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อคัดแยกจุลินทรยี์ที่มีคุณสมบัติ
เป็นเชื้อปฏิปักษ์ตอ่เชื้อราก่อโรคใน
ยางพารา   
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติในการสร้าง
สารปฏิชีวนะเพื่อยบัยั้งการเจริญของ
เช้ือราก่อโรค หรือคุณสมบัติการ
ต่อต้านการเจริญของเชื้อราก่อโรคใน
ยางพารา 
4. เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตหัวเช้ือ
ปฏิปักษ ์เพื่อน าใช้ในการป้องกันการ
เกิดโรคพืชในยางพารา 

1. สามารถคัดแยกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นเชื้อปฏิปักษ์
ต่อเชื้อราก่อโรคในยางพารา (Phytophthora 
palmivora) ได้ 109  ไอโซเลต  
2. ศึกษาคุณสมบัติในการยับยั้งการเจรญิของเชื้อราก่อโรค 
ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่าจุลินทรียท์ี่คัดแยกได้ มี 15 
ไอโซเลตที่ให้ผลยับยั้งการเจริญของเชื้อรา P. palmivora 
ได้มากกวา่ 50% 
 

ดร.ศิริลักษณ์ 
สันพา 

 

4. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

 √  260,000 260,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  การเปรียบเทียบสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไวน์ลิ้นจี่
โดยใชย้ีสต์ S. cerevisiae UP และ S. cerevisiae var 
bayanus  พบวา่การใช้อัตราส่วนค วามเ ข ้มขน้ข อง น า้

ลิ นจี่ต่อน ้าเป ็นดงั ต่อไปน ี ค ือ 1:5 แ ละอุณห ภูม ิในก าร

ห มัก  ใหค้ วาม พงึ พอใจจาก ผู้ทดส อบมา ก ที่สุด 

ดร.สมศักดิ์ 
ธรรมวงษ์ 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2. เพื่อเปรียบเทียบการผลิตไวน์จาก
สายพันธุ์ยีสต์ S.cerevisiae UP ได้
แยกได้จากโครงการศึกษาวิจยัใน
โครงการศูนย์เรียนรู้และการใช้
ประโยชน์จากจุลินทรยี์ (ยีสต์และรา) 
และสายพันธุย์ีสต์ S. cerevisiae var 
bayanus ที่ใช้ในการผลิตไวน์ใน
ระดับอุตสาหกรรม 
3. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การผลิตไวน์ลิ้นจี ่

5. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ต้นแบบเส้นใยฝ้ายและ
ผ้าฝ้ายต้านจุลินทรีย์ที่
ย้อมสีจากรงควัตถุของ
แอคติโนมัยสีท ส าหรับ
ประยุกต์ใช้เพื่อ
สุขลักษณะทางผิวหนัง 

√  225,000 225,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของ
การเจริญและผลิตรงควัตถุหรือสารสี
ที่มีฤทธิ์ต้านจุลินทรียก์่อโรคบางชนิด 
แล้วน าสีที่ผลิตได้ไปท าการยอ้มเส้นใย
ฝ้ายและผา้ฝ้าย 
3. เพื่อท าการผลิต ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
และเส้นใยผ้าฝ้ายต้นแบบ ซ่ึงสามารถ
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์บางชนิด
ได้ และปลอดภยักับเซลล์ปกติของ
เซลล์สัตว์เล้ียงลูกด้วยนมบางชนิดได้ 
โดยการทดสอบสอบความเป็นพิษ 
(Cytotoxicity tests) ของสารสกัดสี
หยาบจากแอคติโนมัยสีทที่ผลิตขึ้น 

1. ผลการทดสอบแอคติโนมยัสีทที่ผลิตรงควัตถุ (สารสี) 
และมีฤทธิย์ับยั้งแบคทีเรียประจ าถิ่นที่ผวิหนังคือ 
Staphylococcus aureus คือแอคติโนมัยสีทผลิตสารสี
ม่วงปล่อยออกมานอกเซลล์ รหัส Ac4 และแอคติโนมัยสีท
ผลิตสารมีม่วงอยู่ภายในเซลล์ รหัส Ac8 
2. ท าการผลิตสารสีม่วงจากแอคติโนมัยสีท Ac4 เจริญ
และผลิตสารสีม่วงได้ดีในอาหาร starch casein broth 
รหัส Ac8 ผลิตสารสีม่วงได้ดีในอาหาร starch casein 
ที่ผสม agar 0.1%  
3. ท าการเตรียมสารสีหยาบเพื่อการย้อมสีผ้าฝ้าย ของ
แอคติโนมัยสีททั้ง 2 สายพันธุ์ จากน้ าเลี้ยงเซลล์ เซลล์
บดละลายน้ า โดยสารสีม่วงจากทั้ง 2 สายพันธุ์ ละลาย
ได้ดีโดยตัวท าละลายน้ า 
4. ท าสอบการใช้สารสีม่วง จาก Ac4 และ Ac8 โดยใช้
น้ าเลี้ยงเซลล์ และสารสกัดหยาบจากตัวเซลล์บดละลาย
น้ า ในการย้อมผ้าฝ้าย พบว่าวิธีการย้อมผ้าฝ้ายโดยใช้
สารมอร์แดนซ์เป็นสารส้มหลังการย้อมสี และการไม่ใช้

น.ส.กฤษณา 
พุกอินทร ์

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
สารมอร์แดนซ์ ท าให้สีม่วงติดสีที่ผ้าฝ้าย ดีกว่าการย้อม
แบบอื่นๆ ในการทดลอง 
5. ท าการทดสอบการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย S. 
aureus โดยวธิี artificial inoculation บนผ้าฝ้ายย้อมสี
แล้ว พบว่าผา้ฝ้ายที่ย้อมสีมว่งจากน้ าเลี้ยงเซลล์ และสาร
สกัดหยาบจากตัวเซลล์บดละลายน้ าของรหัส Ac4 
สามารถยับยั้งการเจริญของ แบคทีเรีย S. aureus ได ้
ส่วนผ้าฝ้ายทีย่้อมสีมว่งจากน้ าเลี้ยงเซลล์ และสารสกัด
หยาบจากตัวเซลล์บดละลายน้ าของรหัส Ac8 สามารถ
ลดการเจริญของ S. aureus ได ้

6. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ผลของการบริโภคสาร
สกัดมะเกี๋ยงต่อการต้าน
ความจ าบกพร่องในหนู
ขาวที่เหนีย่วน าให้เกิด
ภาวะหลอดเลือดสมอง 

√  250,000 250,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดมะเกี๋ยง
ต่อการเรียนรู้และความจ าในหนขูาวที่
ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะหลอดเลือด
สมอง 
3. เพื่อศึกษาผลของสารสกัดมะเกี๋ยง
ต่อการตายของเซลล์ประสาทในหนู
ขาวที่ถกูเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะหลอด
เลือดสมอง 
4. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ
สารสกัดมะเกี๋ยงต่อการปกปอ้งภาวะ
หลอดเลือดสมอง 

  การบริโภคสารสกัดมะเกี๋ยงขนาด 500 มก./กก.น้ าหนัก
ตัว สามารถเพิ่มประสิทธภิาพการเรียนรูแ้ละความจ าใน
ภาวะปกต ิและยังช่วยฟื้นฟูความจ าที่บกพร่องในภาวะ
หลอดเลือดสมองให้กลับดีขึ้น ลดปริมาตรการตายของเนื้อ
ประสาท ซ่ึงกลไกในการออกฤทธิ์ดังกล่าว มีความเกี่ยวข้อง
กับฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระที่มีอยู่ในสารสกดั ดังนั้นสารสกัด
มะเกี๋ยงจึงมีศักยภาพเพยีงพอที่จะน ามาพัฒนาต่อยอดเป็น
อาหารเสริมบ ารุงสมองทั้งในคนปกติ หรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่
มีปัญหาการเรียนรู้และความจ าได้ อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาในเชิงลึกและการวจิัยทางด้าน clinical trial ยัง
มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอยู ่

ผศ.ดร.วาทิตา 
ผจญภัย 

 



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 ์

ศักยภาพของไวน์
มะเกี๋ยงในการชะลอ
ความเส่ือมของเซลล์
ประสาทและความจ าใน
หนูที่เหนี่ยวน าให้เกิด
ภาวะสมองเส่ือมอัลไซ
เมอร ์

√  250,000 250,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาผลของไวน์มะเกี๋ยงต่อ
การเรียนรู้และความจ าในหนูขาวที่
เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะสมองเสื่อมอัล
ไซเมอร์ 
3. เพื่อศึกษาผลของไวน์มะเกี๋ยงต่อ
การตายของเซลล์ประสาทในหนูขาว
ที่เหนี่ยว น าให้เกิดภาวะสมอง
เสื่อมอัลไซเมอร์ 
4. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ
ไวน์มะเกี๋ยงต่อการปกป้องภาวะ
สมองเสื่อมอัลไซเมอร์ 

  ภาวะปกติการดื่มไวน์มะเกี๋ยง ช่วงระยะเวลาสั้นๆ
สามารถช่วยเพิ่มความจ าได้ แต่อย่างไรก็ตาม การดื่มไวน์
มะเกี๋ยงติดต่อกันเป็นเวลานาน ไม่สามารถช่วยป้องกันหรือ
บรรเทาอาการความจ าบกพร่องในภาวะสมองเสื่อมอัลไซ
เมอร์ได้ ผลการศึกษาที่ได้ทั้งหมดจะเป็นแนวทางให้ผู้นิยม
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า ได้ตระหนักถึง
ข้อดีและข้อด้อยของการดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้  
 

ดร.มารุต  
แก้ววงศ์ 

 

8. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ประสิทธิภาพของชา
มะเกี๋ยงในการฟื้นคืน
สภาพของเส้นประสาท
หลังการได้รับบาดเจ็บ
ในภาวะเบาหวาน 

√  250,000 250,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ชามะเกี๋ยงต่อการ
ลดระดับน้ าตาลในเลือดของหนูขาวที่
เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะเบาหวาน 
3. เพื่อศึกษาผลของชามะเกี๋ยงต่อ
การฟื้นคืนสภาพของเส้นประสาท
หลังได้รับบาดเจ็บในหนูขาวที่ถูก
เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะเบาหวาน 

  การบริโภคชามะเกี๋ยงขนาด 150 มก./กก.น้ าหนักตัว 
สามารถช่วยฟื้นฟูโครงสร้างและหน้าที่ของเส้นประสาทที่มี
การบาดเจ็บในภาวะเบาหวานได้ โดยกลไกหนึ่งที่น่าจะ
เกี่ยวข้อง คือ ฤทธิ์ของชามะเกี๋ยงในการยับยั้งปฏิกิริยาการ
เกิด lipid peroxidation รวมทั้งฤทธิ์ของชามะเกี๋ยงที่มี
คุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ 
 

ดร.ณภัทร  
ศรีรักษา 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
4. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ
ชามะเกี๋ยงต่อการฟื้นคืนสภาพของ
เส้นประสาทหลังการได้รับบาดเจ็บ
ในภาวะเบาหวาน 
 

9. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

การตรวจสอบฤทธิ์ของ
กากชามะเกี๋ยงในการ
ต้านความบกพร่องใน
การเรียนรู้และความจ า
เนื่องจากภาวะเครียด
เร้ือรัง 

√  250,000 250,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาฤทธิ์ของกากชามะเกี๋ยงต่อการ
ลดระดับฮอร์โมนต้านความเครียด 
cortisol 
3. ศึกษาผลของกากชามะเกี๋ยงในการ
ต้านความบกพร่องในการเรียนรู้และ
ความจ าเนื่องจากภาวะเครียดเรื้อรัง 
4. ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของกากชา
มะเกี๋ยงในการต้านความบกพร่องใน
การเรียนรู้และความจ าเนื่องจากภาวะ
เครียดเรื้อรัง 

  การดื่มน้ าที่ต้มจากกากชามะเกี๋ยงขนาด 300 มก./กก. 
น้ าหนักตัวติดต่อกันเป็นเวลา 60 วัน สามารถช่วยฟื้นฟู
ความจ าที่บกพร่องในหนูแรทที่เหนีย่วน าให้เกิด
ความเครียดเรื้อรัง  ซ่ึงกลไกที่เกี่ยวข้องนอกจากจะชว่ยลด
ระดับของฮอร์โมน cortisol ที่มีผลต่อความจ าแล้ว ยังช่วย
เพิ่ม scavenging enzymes คือ SOD ในสมองส่วน 
hippocampus ซ่ึงเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้
และความจ า 

นายณฐกร  
ค าแก้ว 

 

10. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ผลของสารสกัดสาหร่าย
เตาต่อการดูดซึม
คอเลสเตอรอลในเซลล์
ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ท ู

√  270,000 270,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อทดสอบผลของสาหร่ายเตาต่อ
การน าคอเลสเตอรอลเข้า (uptake) 
เซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยงคาโก้ทู 

  สารสกัดสาหร่ายเตาที่ความเข้มข้น 125, 250, 500, และ 
1000 ug/mL ต่อการมีชวีิตของเซลล์ล าไส้  คาโก้ทู พบวา่
สารสกัดดังกล่าวไม่มีความเป็นพษิต่อเซลล์ โดยร้อยละของ
การมีชีวิต อยู่ในช่วง 99-108 % cell viability (% of 
control) สารสกัดสาหร่ายเตาที่ความเข้มข้น 500 และ 
1,000 ug/mL สามารถลดการน าเข้าของคอเลสเตอรอล
เข้าเซลล์ล าไส้เพาะเลี้ยง 20% และ 33 % ตามล าดบั 

ดร.อัจฉราภรณ ์
ดวงใจ 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. เพื่อทดสอบผลของสาหร่ายเตาต่อ
ความสามารถในการละลายของ
คอเลสเตอรอลในไมเซลล์  
4. เพื่อทดสอบผลของสาหร่ายเตาต่อ
การจับกบักรดน้ าด ี

นอกจากนี้ยังสามารถลดความสามารถในการละลายของ
คอเลสเตอรอลในไมเซลล์ และสามารถจับกับกรดน้ าดีได้ 
งานวิจัยนี้ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
8th  FAOPS Congress ในวันที ่22-25 พฤศจิกายน 2558 
ณ centara Grand & Bankok Convention Center at 
Central World. 

11. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ฤทธิ์ต้านภาวะการ
อักเสบของสารสกัด
สาหร่ายเตา 
(Spirogyra neglecta) 
ในหนูขาวที่ม ีภาวะไต
อักเสบเฉียบพลัน   

√  270,000 270,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาผลการออกฤทธิ์ของสาร
สกัดสารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra 
neglecta) ต่อการแสดงออกและการ
ท างานของโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ที่
ท่อไต ในภาวะปกติและในการเกิด
ภาวะอักเสบที่ไต 
3. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ
สารสกัดสาหร่ายเตา (Spirogyra 
neglecta) ภายในเซลล์ไต ในการเกิด
ภาวะอักเสบที่ไต 

  การด าเนินการวจิัยเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ ขณะนี้ก าลังอยู่ในขั้นตอนการเขียน manuscript เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติต่อไป 

น.ส. ศศิวิมล 
พรมสาร 

 

12. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ฤทธิ์ต้านภาวะการ
อักเสบของสารสกัด
สาหร่ายเตา 
(Spirogyra neglecta) 
ในหนูขาวที่ม ีภาวะไต
อักเสบเฉียบพลัน   

√  270,000 270,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  จากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดสาหร่าย
เตาต่อความดันโลหิต อัตราการเต้นของหัวใจ และการ
คลายตัวของหลอดเลือดในหนแูรท พบว่า สารสกัด
สาหร่ายเตามีประสิทธิภาพเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงได้ จากการศึกษาที่แสดงผล
อย่างชัดเจนในการลดความดันโลหิตในหนูแรท ทั้งในหนู
แรทภาวะปกต ิและหนแูรทที่เหนี่ยวน าให้ความดันโลหิตสูง

นายณฐกร  
ค าแก้ว 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
สาหร่ายเตาต่อความดันโลหิตและ
อัตราการเต้นของหัวใจในหนูที่สลบ 
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด
สาหร่ายเตาต่อการคลายตัวของหลอด
เลือด 
4. เพื่อศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของ
สารสกัดสาหร่ายเตาต่อความดันโลหิต 
อัตราการเต้นของหัวใจ และการคลาย
ตัวของหลอดเลือด 

อย่างเฉียบพลัน ซ่ึงกลไกที่สารสกัดสาหร่ายเตาท าให้ความ
ดันโลหิตลดลง ประกอบดว้ยกลไกหลายอย่าง ซ่ึงอยา่งน้อย
ในการศึกษานี้ ก็สามารถพิสูจน์หาได้ว่ามีกลไกที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ (i) การลดอัตราการเต้นของหวัใจ ผ่านกลไกการ
กระตุ้น muscarinic (M2) receptor (ii) กลไกการท าให้

หลอดเลือดคลายตัวผ่านการกระตุ้น β-adrenergic 
receptor ที่หลอดเลือด (iii) กลไกการท าให้หลอดเลือด
คลายตัวผ่านการกระตุ้นการหลั่ง nitric oxide จากเซลล์ 
endothelium ของหลอดเลือด และ (iv) กลไกการท าให้
หลอดเลือดคลายตัวผ่านการยบัยั้ง voltage-gated (L-
type) Ca2+ channel ที่เซลล์กล้ามเน้ือเรียบของหลอด
เลือด  
  งานวจิัยนี้ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12: วิจยัและ 
นวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ ระหวา่งวันที่ 21-22 
กรกฎาคม 2559 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัย 
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ในรูปแบบ poster 
presentation ในชื่อเร่ือง ผลฉับพลันของสารสกัดสาหร่าย
เตาต่อความดันโลหิตในหนูขาว Acute effect of 
Spirogyra neglecta extract on arterial blood 
pressure in rats และตีพิมพ์ในรูปแบบ proceeding ลง
ในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ 
“นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 12 โดยท าการเผยแพร่ ในวันที่ 21 
กรกฎาคม 2559 

13. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

การศึกษาฤทธิ์และ
กลไกในการปกปอ้ง
เซลล์ประสาทของสาร
สกัดสาหร่ายเตา 

√  270,000 270,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

  สาหรา่ยเตาสด 1000 กรัม น าไปอบให้แห้ง ได้สาหร่าย
เตาแห้งที่มีความชื้นไม่เกิน 10% ประมาณ 100 กรัม หรือ
คิดเป็น 10% จากน้ าหนกัสด และสาหรา่ยเตาแห้ง 100 
กรัม สามารถสกัดเป็นสารสกัดน้ าได้ประมาณ 25-27 กรัม 

ผศ.ดร.วาทิตา 
ผจญภัย 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
Spirogyra neglecta 
ในแบบจ าลองโรคสมอง
เส่ือม 

(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาผลของสารสกัดสาหรา่ยเตา
ต่อการเรียนรู้และความจ าในหนขูาวที่
ถูกเหนี่ยวน าให้เกิดภาวะสมองเส่ือม 
3. ศึกษาผลของสารสกัดสาหรา่ยเตา
ต่อการตายของเซลล์ประสาทในหนู
ขาวที่ท าให้เกิดภาวะสมองเส่ือม 
4. ศึกษากลไกการออกฤทธิ์ของสาร
สกัดสาหร่ายเตาตอ่การปกป้องเซลล์
ประสาทในภาวะสมองเสื่อม 

  เมื่อน าสารสกัดสาหร่ายเตาข้างต้นในขนาด 250, 500 
และ 750 มก. มก./กก.น้ าหนักตวั มาทดสอบฤทธิ์ในการ
เพิ่มความจ าและการเรียนรู้ในหนูทดลองภาวะปกติ ผล
พบว่า สารสกัดสาหร่ายเตาทั้ง 3 ขนาด มีฤทธิ์เพิ่มการ
เรียนรู้และความจ าทั้งชนิด spatial และ non spatial 
memory จึงน าสารสกัดทั้งหมด ในขนาดดังกล่าวมา
ทดสอบต่อในหนูทดลองที่เหนี่ยวน าให้เกิดภาวะความจ า
บกพร่อง โดยการฉีดสาร scopolamine เข้าทางช่องท้อง 
จากนั้นหนูทดลองทุกกลุ่มจะถูกประเมนิการเรียนรู้และ
ความจ า โดยใชว้ิธ ีMWM และ ORT ทุกๆ 7 วัน เป็นเวลา 
14 วัน 

14. คณะ
วิทยาศาสตร์ 

การอนุรักษ ์และ
ขยายพันธุ์ผกัหวานป่า 
(Melientha suavis 
Pirre.)  
ด้วยวธิีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

√  200,000 200,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมะสมต่อการ
ชักน าให้เกิดยอดและรากจ านวนมาก
ของผักหวานป่า 
3. น าต้นผักหวานป่าที่สมบรูณ์ออก
ปลูกในสภาพธรรมชาติเพื่อเป็นการ
อนุรักษ์  พันธกุรรมพืชหายาก 

  น าเมล็ดและเนื้อเยือ่ของผักหวานปา่ ในสภาพธรรมชาติ
มาท าความสะอาดดว้ยน้ าประปา จากนัน้ฟอกฆา่เช้ือด้วย
สารละลาย clorox ความเข้มข้น 5 10 15 และ20
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เป็นเวลา 15 นาที และเติม Tween 
–20 2-3 หยด ลา้งด้วยน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเช้ือแล้ว 3 ครั้ง (พีระ
วุฒ,ิ 2534) หลังจากนั้นน าเมล็ดและเนือ้เยื่อของผักหวาน
ป่า ไปเพาะเลีย้งบนสูตรอาหาร MS (Murashige & 
Skoog, 1962) ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความเข้ม
แสง1,000 ลักซ์  เป็นเวลา 16 ชั่วโมงต่อวัน ท าการ
เพาะเลี้ยง 8-10 สัปดาห ์พบว่า ผักหวานป่า สามารถแตก
ยอดและเจริญเติบโตได้เป็นอยา่งดี 

ผศ.ดร.ภพเก้า  
พุทธรักษ ์

 

15. คณะ
วิทยาศาสตร์ 

การทดสอบฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันและฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารสกัด
หยาบจากผกัหวานปา่ 

√  280,000 280,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  จากการทดสอบฤทธิก์ารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดใบ
แก่ผักหวานป่าที่สกัดด้วยตัวท าละลายทีแ่ตกต่างกันและ
แหล่งที่มาที่แตกต่างกัน คือ จากอ าเภอเชียงม่วน และ
อ าเภอปง มาท าการสกัดด้วย เฮกเซน, เอทิลอะซีเตท และ 
85%เอทานอล ซ่ึงวิธ ีDPPH ใช้ Ascorbid acid และ 
BHA เป็นสารมาตรฐานในการเปรียบเทยีบฤทธิ ์ท าการ

ดร.กัลยา 
จ าปาทอง 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2. เพื่อทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูล
อิสระ และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 
ของสารสกัดหยาบจากผักหวานป่าใน
เขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัย
พะเยา อ าเภอปง และอ าเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา 
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบชนิด และ
ปริมาณของสารออกฤทธิ์ด้านต่างๆของ
สารสกัดหยาบจากผักหวานป่าในเขต
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัย
พะเยา อ าเภอปง และอ าเภอเชียงม่วน 
จังหวัดพะเยา 

ตรวจวัดด้วยเทคนิค ยูว-ีวิสิเบิลสเปกโตรโฟโตเมตรี ที่ความ
ยาวคลื่น 516 นาโนเมตร จากนั้นน าค่าการดูดกลืนแสงกับ
ความเข้มข้นมาพลอ็ตกราฟเพือ่น ามาหาค่า IC50 พบว่าสาร
สกัดหยาบใบแก่ของผักหวานป่าจากอ าเภอปง ที่สกัดดว้ย
ตัวท าละลายทั้งสามชนิดมีฤทธิ์ตา้นอนุมลูอิสระที่ดีกว่า 
สารสกัดหยาบใบแกข่องผักหวานปา่จากอ าเภอเชียงม่วน 
และพบวา่สารสกัดหยาบใบแก่ที่สกัดด้วย 85% เอทานอล 
จากทั้งสองอ าเภอมีฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระดีกว่า รองลงมา
คือสารกัดหยาบใบแก่ที่สกัดด้วย เอทิลอะซีเตท และ  
เฮกเซน ตามล าดับ  
 

16. คณะ
วิทยาศาสตร์ 

การพัฒนาต ารับ
เครื่องส าอางส าหรับ
ผิวหนังจากสารสกัด
ผักหวานป่าเพื่อสุขภาพ 

√  280,000 280,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางส าหรับผิวหนังจากสาร
สกัดผักหวานป่า 
3. เพื่อประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์
เครื่องส าอางจากสารสกัดผักหวานป่า 
 

ได้ส่วนสกัดของผักหวานป่าในพื้นทีว่ิจยัจากเฮกเซน 
เอธิลอะซีเตท เอธานอล และน้ า โดยท าให้แห้งด้วยเครื่อง
ระเหยสุญญากาศ ได้ส่วนสกัดหยาบทั้งหมด 4 ส่วน และ
พบว่าสว่นสกัดผักหวานป่าไม่มีผลต่อความเป็นพิษต่อเซลล์
ไฟโบรบลาส (โดยเป็นเซลล์เป้าหมาย เมื่อแปรรูปสารสกัด
ผักหวานป่าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง) อีกทั้งยังมีฤทธิ์ใน
การปกปอ้งรัวสี UV ซ่ึงมีค่าการปกป้องแสงแดด โดยค่า
จากการแปรผลการทดลอง พบวา่มีค่าความแตกตา่งทาง
สถิตแิละอยู่ระหวา่งการขออนุสิทธิบัตร 

ดร.รักสกุล 
แก่นเรณ ู

 

17. วิทยาลยั
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ศักยภาพการเก็บกัก
คาร์บอนในมวลชีวภาพ
เหนือพื้นดินและในดิน 

√  223,500 223,500 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ

1. สามารถประเมินปริมาณมวลชีวภาพและปริมาณการเก็บ
กักคาร์บอนรวมเหนือพื้นดินและใต้ดิน พบว่ามีค่าการกกั

ดร.อนุสรณ์ 
บุญปุก 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ของพื้นที่อุทยานการ
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

(งบประมาณ
แผ่นดิน 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อประเมินปริมาณมวลชีวภาพ
และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนเหนือ
พื้นดินในป่าเต็งรังของพื้นที่อุทยาน
การเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เพื่อประเมินปริมาณคาร์บอนในดิน
ของระบบนิเวศป่าเต็งรังในพื้นที่
อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
4. เพื่อจัดท าฐานข้อมูลปริมาณการ
เก็บกักคาร์บอนในมวลชีวภาพและใน
ดินของระบบนิเวศป่าเต็งรัง ในพื้นที่
อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

เก็บคาร์บอนมีค่าเท่ากับ 190.14 tc/ha (ตันคาร์บอนต่อ
แฮกตาร์) 
2. อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเข้าร่วมการน าเสนอผลงาน
ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEE 2016 โดย
น าเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ และมี full paper ในระหว่าง
วันที่ 28-30 พฤศจิกายน ในหวัข้อเร่ือง “Assessment of 
Carbon Stock and Partitioning in Dry Dipterocarp 
Forest, Northern Thailand” 
3. โครงการอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อ
เสนอขอปิดโครงการวิจัยฯ ของงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
2558 
 

18. วิทยาลยั
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

การศึกษาการ
แลกเปลี่ยนกา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
และสมดุลพลังงาน
ระหว่างบรรยากาศกบั
ระบบนิเวศป่าเต็งรัง 
โดยวธิีความแปรปรวน
ร่วมแบบหมุนวน 

√  265,000 265,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาการแลกเปลี่ยนก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และสมดุล
พลังงานในระบบนิเวศป่าเต็งรัง โดยวิธี
ความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน 

1. การประเมินการแลกเปลี่ยนคาร์บอนสุทธิ (Net 
ecosystem exchange) ในป่าเต็งรังพบว่ามีค่าเท่ากับ -8.17 
tC/ha/yr (เครื่องหมายติดลบหมายถึงดูดซับคาร์บอนเข้า
มาในระบบนิเวศป่าเต็งรังมหาวิทยาลัยพะเยา หน่วยเป็น
ตันคาร์บอนต่อแฮกตาร์ต่อปี)  
2. การประเมินสมดุลพลังงานในระบบนิเวศป่าเต็งรัง 
มหาวิทยาลัยพะเยาพบว่า ปริมาณแสงสุทธิ (Net 
radiation) มีค่าเท่ากับ 110.25 W.m-2  (100%) ซ่ึงถูกใช้
ในการระเหยน้ า (Latent heat) มีค่าเท่ากับ 68.24 W.m-2  

นายมนตรี 
แสนวังสี 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. เพื่ออนุรักษ์เป็นพื้นที่สีเขียวให้เป็น
อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา และชุมชนรอบ
ข้าง 

(61.79 %) ถูกใช้ในการเผาอากาศ (Sensible heat) มีค่า
เท่ากับ 23.97 W.m-2 (24.28 %) และพลังงานที่ถูกกักเก็บ
ไว้ในดิน (Soil heat) มีค่าเท่ากับ 7.19 W.m-2 (7.28 %) 
ตามล าดับ ส่วนพลังงานที่เหลือคาดว่าจะถูกสะสมไว้ใน
ระบบนิเวศป่าไม ้
3. เนื่องจากโครงการย่อยที ่1 จะกล่าวถึงการกักเก็บ
คาร์บอน (carbon stock) ในระบบนิเวศป่าเต็งรัง
มหาวิทยาลัยพะเยาในปีฐาน (ปี พ.ศ. 2558) ในขณะที่
โครงการย่อยที ่2 จะกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงคาร์บอนที่
เข้ามาในระบบนิเวศป่าไม้ต่อป ี(carbon stock change) 
โดยเมื่อคิดค านวณจากความหนาแน่นของต้นไม้ในพื้นที่
ศึกษาซ่ึงมีความหนาแน่นเทา่กับ 2445 ต้น/ha (คิดจากไม้
ใหญ่ 1920 ต้น/ha รวมกับไม้หนุ่ม 525 ต้น/ha) ดังนั้น
อัตราการดูดซับคาร์บอนเข้ามาในระบบนิเวศป่าเต็งรัง
มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉลี่ยต่อ 1 ต้น คิดได้ประมาณ 
0.003 tC/yr (หรือ 3.34 kgC/yr) ซ่ึงต้นไม้ 1 ต้น จะมี
ศักยภาพในการดูดซับกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยต่อปี
เท่ากับ 12 kgCO2  แสดงให้เห็นว่าพื้นทีป่่าเต็งรัง
มหาวิทยาลัยพะเยายังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน (carbon 
sink) เพิ่มขึ้นทุกปีตลอดชว่งการเจริญเติบโต ทั้งนี้จะได้
วิเคราะห์อายุของต้นไม้ในพื้นที่ศึกษาต่อไป 
3. โครงการอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์เพื่อ
เสนอขอปิดโครงการวิจัยฯ ของงบประมาณแผ่นดินประจ าปี 
2558 

19. คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ

√  160,000 160,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ

เอ็นเอบาร์โค้ดหรือล าดับนวิคลีโอไทด์ของยีน COI มี
ประสิทธิภาพสูงในการจัดจ าแนกชนิดปลา จ านวน 9 ชนิด
ในอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า จังหวัดพะเยา ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษา
ครั้งนี้จะถูกรวบรวมไว้เป็นฐานขอ้มูลดีเอ็นเอบาร์โค้ดของ

ดร.ดุจฤดี   
ปานพรหมมินทร์ 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
พื้นที่ปกปักพันธกุรรม
พืชมหาวิทยาลยัพะเยา 
: การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด
เพื่อศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของปลาใน
อ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า 
จังหวัดพะเยา 

(งบประมาณ
แผ่นดิน 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาการใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดใน
การศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปลาในอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า 
จังหวัดพะเยา 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการของดีเอ็นเอบาร์โค้ดของ
ปลาในอ่างเก็บน้ าแม่ต๋ า จังหวัดพะเยา 
โดยการสร้าง Phylogenetic tree 

ปลาในประเทศไทย สามารถน าไปประยกุต์ใช้ทางการ
ประมงด้านต่างๆ ต่อไปได้ เช่น การจ าแนกชนิดลูกปลาวัย
อ่อน การจัดการทรัพยากรประมง เป็นต้น 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนยข์้อมลูพันธุกรรมพืช  

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

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

การพัฒนาระบบจัดการ
องค์ความรู้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
ระยะที่ 1 : ต้นแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการข้อมูล
งานวิจัยโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  80,000 80,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อพัฒนาต้นแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการขอ้มูล
งานวิจัย โครงการ อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย โครงการ 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประกอบด้วย 
 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย 
2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลความ
หลากหลายชวีภาพ 
3. ระบบรายงานขอ้มูลความหลากหลายของกล้วยไม้ด้วย
ดาวเทียมในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 

(http://rspg.up.ac.th/kmplant/) 

ดร.นครินทร์ 
ชัยแกว้ 

 

2. คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการงานวิจัยโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

√  272,000 272,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อสร้างระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดการงานวจิัยในโครงการ อพ.สธ. 
โดยนักวิจัยมหาวิทยาลยัพะเยา 

ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการงานวจิัยในโครงการ อพ.สธ. 
โดยนักวิจัยมหาวิทยาลยัพะเยา  

น.ส.อดิศยา  
เจริญผล 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. เพื่อเผยแพร่ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการงานวิจยัในโครงการใน
โครงการ อพ.สธ. โดยนักวิจยั
มหาวิทยาลัยพะเยา ใหก้ับนิสิต 
นักศึกษาและนักวจิัยที่สนใจงานวิจยั
ดังกล่าวได้ศึกษาหาข้อมูล เพือ่พัฒนา
งานวิจัยที่ดีต่อไป 

3. คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

ระบบฐานข้อมูลเพื่อ
การบริหารจัดการข้อมูล
ความหลากหลาย
ชีวภาพโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  298,000 298,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการเผยแพร่และสืบค้น
ข้อมูลความหลากหลายทางชวีภาพ
โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลยัพะเยา 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1. ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
2. ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลความ
หลากหลายชวีภาพโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ดร.นครินทร์ 
ชัยแกว้ 

 

4. คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

การพัฒนาระบบ
รายงานข้อมูลความ
หลากหลายของ
กล้วยไม้ด้วยดาวเทียม
ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

√  250,000 250,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าร ิสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อพัฒนาระบบรายงานข้อมูล
ความหลากหลายของกลว้ยไม้ด้วย
ดาวเทียม รัศมี 50 กิโลเมตรรอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เพื่อพัฒนาให้สามารถน าข้อมูล
ความหลากหลายทางของกลว้ยไม้ไป

1. ระบบรายงานขอ้มูลความหลากหลายของกล้วยไม้ด้วย
ดาวเทียม 
2. แผนที่กล้วยไม้ดาวเทียมออนไลน ์

ดร.ไพศาล จี้ฟู  



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
แสดงผลในโปรแกรมแผนที่ออนไลน์
โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนยก์ลาง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  รวม  4  โครงการ   900,000 900,000      

 
 

  



กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1. คณะวิทยาการ

จัดการจัดการ
และ
สารสนเทศ
ศาสตร์ 

การพัฒนาเส้นทางการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อ
การเรียนรู้ ในพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชต าบล
ผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

√  250,000 250,000 งบประมาณปกติ
ประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
(งบประมาณ
แผ่นดิน) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อสนองพระราชด าริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารีในการ
บริการวิชาการด้านการ
ท่องเที่ยวแก่เยาวชน 
3. เพื่อให้เกิดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ในพื้นที ่
อบต.ผ่าช้างน้อย จังหวพัะเยา 
4. เพื่อให้ชุมชน ในพื้นที่ เขา้ใจ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมถึงเข้าใจแนวทางอนุรักษ ์

- เส้นทางการท่องเท่ียวธรรมขาต ิณ พืน้ที่ ทาง
โครงการวิจัยสามารถสร้างเส้นทางจ านวน 2 เส้นทาง
คือ ทางบกและทางน้ า (ทางบกคือเส้นบนภูเขา สว่น
เส้นทางน้ าคือเส้นล าน้ าบริเวณรอบโรงเรียน) 
- ส่วนมิติของชุมชน มีการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเข้าใจ
แนวทางอนุรักษ ์ได้ระดับหนึ่ง  
- อยู่ขั้นตอนการจัดท ารายงานสรุปโรครงการ 
 

ดร.วารัชต์ 
มัธยมบุรุษ 

 

  รวม  1  โครงการ   250,000 250,000      

 
 
 

รวมงบประมาณที่เสนอขอ ทั้งสิ้น 6,560,300 (หกล้านห้าแสนหกหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน) 
รวมงบประมาณที่ใช้จริง ทั้งสิ้น 6,560,300 (หกล้านห้าแสนหกหม่ืนสามร้อยบาทถ้วน) 

 


