
สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรักษาพันธุกรรมพืช  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1. คณะเกษตร 

ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การปลูกรักษา การแปร
รูปและการใช้ประโยชน์
จากมะเกีย๋งพืชใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตราช
สุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

√  126,360 126,360  
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
1. ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรยี์ ต่อ
การเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสาย
พันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงที่ปลูกในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา  
2. ผลของการเติมสารเพิ่มความคงตัวที่
ชนิดและระดับความเข้มข้นตา่งๆ เพื่อ
หาสูตรที่เหมาะสมส าหรับการแปรรูป
มะเกี๋ยงเป็นผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่นที่มี
คุณค่าทางโภชนาการและเป็นที่ยอมรับ
ของผู้บริโภค 
3. ผลของอุณหภูมิในการอบมะเกี๋ยง
ต่อปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอล  
ฟลาโวนอยด์ แอนโธไซยานินและแคโร
ทีนอยด์  
4. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ตา้นอนุมูล
อิสระภายในเซลล์และต้านมะเร็งของ
มะเกี๋ยงที่ผ่านการอบแห้ง 

ด าเนินงานตามแผนงานวิจยัประกอบด้วยโครงการวิจยั
ภายใต้แผนงานวิจยัจ านวน 5 โครงการย่อย ดังนี้  
     - โครงการวจิัยย่อยที ่1 ผลของปุย๋เคมีและปุ๋ยอินทรีย์
ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกีย๋งสายพันธุ์เบต้าแคโร 
ทีนสูง ปีที่ 2 
     - โครงการวจิัยย่อยที ่2 ผลของอุณหภูมิในการอบ
มะเกี๋ยงต่อปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอล ฟลาโวนอยด์
แอนโธไซยานินและแคโรทีนอยด ์
      - โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การศึกษาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น 
      - โครงการวิจัยย่อยที่ 4 ฤทธิ์ต้านการอักเสบ  
ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์และต้านมะเร็งของมะเกี๋ยงที่
ผ่านการอบแห้ง 
      - โครงการวิจัยย่อยที่ 5 ประสิทธภิาพของชามะเกี๋ยง
ต่อระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

ผศ.ดร.วาสนา 
พิทักษ์พล 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
5. ฤทธิ์ชามะเกีย๋งต่อการลดระดับ
น้ าตาลในเลือดและระดับ HbA1C ใน
เลือด ของผู้ป่วยกลุ่มอาสาสมัครที่เป็น
เบาหวานชนิดที ่2 

2. คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การงอกของเมล็ดใน
ห้องปฏิบัติการของเอื้อง
ตีนกบบริเวณพื้นที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

√  267,660 267,660 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อเพาะขยายพันธุ์เอือ้งตีนกบด้วย
วิธีการเพาะเมล็ด 
3. เพื่อหาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับการเพิ่มจ านวนการงอกใหก้ับ
เอื้องตีนกบ 

จากผลการทดลองพบวา่สูตรอาหาร Vacin and Went 
(VW)  ที่เหมาะส าหรับการงอกของกล้วยไม้ดินต่างๆ 
ได้แก่ VW ที่เติมสารควบคุมการเจริญ เติบโต BA ที่ความ
เข้มข้น 0, 3 และ 5 มก./มล. ตามล าดับ ท าทั้งหมดสูตร
ละ 15 ซ้ าเป็นอยา่งน้อย พบวา่ ที่ความเข้มข้นของ BA 3 
มก./มล. มีความสามารถในการงอกของเมล็ดได้มากที่สุด 
คือ 26.30 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากอาหารสูตร control 
และ VW ที่เติม BA 5 mg/ml แสดงให้เห็นว่าการใช้
ฮอร์โมนเพื่อเร่งการงอกของเมล็ดกล้วยไม้เอื้องตีนกบนั้น
ต้องท าในความเข้มข้นที่เหมาะสมเท่านัน้ จึงจะมีผลใน
การกระตุ้นการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ได้ การใช้ฮอร์โมน
มากเกินไป อาจมีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ด
กล้วยไม้ได้ โดยปกติ อาหารสูตร VW จะเป็นสูตรอาหารที่
เหมาะแกก่ารกระตุ้นการงอกของเมล็ดกล้วยไม้เกือบทกุ
ชนิด โดยทั่วไปอยู่แลว้ 

ดร.กนกอร  
ศรีม่วง 

 

3. คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การขยายพันธุ์กลว้ยไม้
อิงอาศัยหายากโดย
วิธีการเพาะเมล็ดใน
สภาพปลอดเชื้อ เพื่อ
การอนุรักษแ์ละน าคืนสู่
ธรรมชาติในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  267,660 267,660 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับการเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้อิง
อาศัยหายากบางชนิดในพื้นที่

กล้วยไม้เขาแพะเป็นกลว้ยไม้อิงอาศัยชนิดหนึ่งที่พบใน
พื้นที่ป่าในมหาวิทยาลัยพะเยา ซ่ึงเป็นกล้วยไม้ที่มีปริมาณ
ลดลงและเร่ิมหายาก เพื่อแก้ไขปัญหาดงักล่าว ในการ
ทดลองนี้จึงได้ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมส าหรับเพาะ
เมล็ดกล้วยไม้เขาแพะในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อเป็น
แนวทางในการขยายพันธุ์และอนุรกัษ์กล้วยไม้เขาแพะให้
อยู่คู่กับปา่มหาวิทยาลัยพะเยาตอ่ไป 
ในการทดลองครั้งนี้ได้ท าการศึกษาอาหารทั้งหมด 6 สูตร 
สูตรละ 5 ซ้ า โดยเมื่อท าการเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้เขา

ดร.สุมนา เหลือง
ฐิติกาญจนา 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
มหาวิทยาลัยพะเยาจนพัฒนาเป็นต้นที่
สมบูรณ์ 
3. เพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้อิงอาศัยทีห่า
ยาก ให้มีปริมาณมากและน าออกปลูก
คืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่มหาวิทยาลยั
พะเยา 

แพะเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตร MS ที่ไม่มีการ
เติม BA มีการเจริญเติบโตของเมล็ดไปเป็นโปรโตคอร์ม ได้
ดีกว่าอาหารสูตร MS ที่มีการเติม BA ความเข้มข้น 3 และ 
5 mg/l โดยจากการศึกษาสูตรอาหาร MS ที่มีการเติม 
BA พบว่ามีการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มน้อยกว่าการ
ไม่เติม BA แสดงให้เห็นว่าในเมล็ดกล้วยไม้เขาแพะอาจจะ
มีการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโตในระดับที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาของเมล็ดได้ด้วยตัวเอง ซ่ึงการเติม
สารควบคุมการเจริญเติบโตจากภายนอก ได้แก่ BA เพิ่ม
เข้าไปในอาหารเพาะเลี้ยงอาจจะเป็นระดับความเข้มข้นที่
มากเกินไปจนไปยับยั้งการพัฒนาของเมล็ดได้ ดังจะเห็น
จากการทดลองในครั้งนี้ที่พบว่า การเพาะเลี้ยงเมล็ด
กล้วยไม้เขาแพะบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 3 และ 5 
mg/L มีการเจริญเติบโตได้น้อยกว่าอาหารสูตร MS ที่ไม่มี
การเติม BA ในขณะที่อาหารสูตร VW ที่ไม่มีการเติม BA 
และมีการเติม BA ที่ความเข้มข้น 3 และ 5 mg/L พบว่า
ไม่มีการงอกและพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้เขาแพะ ซ่ึงอาจ
เป็นไปได้ว่าองค์ประกอบของอาหารสังเคราะห์สูตร VW 
ไม่เหมาะสมต่อการกระตุ้นให้เกิดการงอกของเมล็ดเขา
แพะ นอกจากนี้ค่า pH ที่แตกตา่งกันของอาหารที่น ามาใช้
เพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้ก็มีผลต่อการงอกของเมล็ด
เช่นเดียวกัน 

4. คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การขยายพันธุ์กลว้ยไม้ดิน 
สกุล Liparis ในสภาพ
ธรรมชาติและในสภาพ
ปลอดเชื้อเพื่อการอนุรกัษ์
และน าคืนสู่ถิ่นในพื้นที่
โครงการอนุรักษ์

√  267,660 267,660 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

การเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอื้องฉัตรมรกตในสภาพ
ธรรมชาติ พบว่าชว่งเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน เป็น
ช่วงระยะการพักตวั และในเดือนกรกฎาคม เร่ิมมีการ
เจริญเติบโตเป็นต้น และในเดือนสิงหาคมจะเร่ิมแทงช่อ
ดอกเอื้องฉัตรมรกตที่วัสดุปลูกที่มีดินขยุไผ่และทรายเป็น
ส่วนประกอบในอัตราส่วน 1:1 มีความยาวของช่อดอก

ผศ.ดร.วาสนา 
พิทักษ์พล 
 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

2. เพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้ของกล้วยไม้
ดิน สกุล Liparis และน าออกปลูกคืนสู่
ธรรมชาติในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา
และพื้นที่ใกล้เคียง 

และมีจ านวนดอกมากกว่ากรรมวิธ ีและวัสดุปลูกที่มีปุ๋ย
หมักเป็นองค์ประกอบท าให้เอื้องฉัตรมรกตมีการ
เจริญเติบโตลดลงและตาย เมล็ดกล้วยไม้เอื้องฉัตรมรกตที่
เล้ียงในสูตรอาหาร Vacin and Went (VW, 1949) ที่
ดัดแปลงโดยการเติมน้ ามะพร้าว 150 มลิลิลิตร ร่วมกับ
มันฝรั่งสกัด 50 กรัมต่อลิตร น้ าตาลทราย 20 กรัม ผงวุ้น 
7.5 กรัม  สามารถพัฒนาเป็นโปรโตคอร์มได้ดี และเกิด
กระบวนการงอกและพัฒนาการเพิ่มขึ้น โดยในสภาพการ
ให้แสง 12 ชั่วโมง สามารถชักน าให้เมล็ดเกิดการงอกได้
และให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุด 89.67% ในสภาพการ
ให้แสง 24 ชั่วโมงให้เปอร์เซ็นต์การงอก 66.33% และ
สภาพไม่ได้รับแสงหรือที่มืด ให้เปอร์เซ็นต์การงอกน้อย
ที่สุด 44.67% 

5. คณะ
วิทยาศาสตร์ 

การเพาะขยายพันธุ์อึ่งเพ้า
เพื่อประโยชนอ์ยา่งยั่งยืน 
ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

√  225,000 225,000 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อหาแนวทางในการเพาะ
ขยายพันธุอ์ึ่งเพ้า และปล่อยคืนสู่แหล่ง
ธรรมชาติ เพื่อการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์สายพันธุอ์ย่างยั่งยืน  
 

การเพาะขยายพันธุ์อึ่งเพ้า การเปรียบเทียบการเพาะพันธุ์
อึ่งเพ้าด้วยวิธีฉีดฮอรโ์มนสังเคราะห์ Buserelin acetate 
(Bus) ซ่ึงเปน LHRHa (Luteinizing Hormone 
Releasing Hormone Analog) ในระดับที่แตกต่างกัน 
ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (Dom) เพื่อกระตุ้น
การวางไข่ ความเข้มข้นของฮอร์โมนสังเคราะห์ 
Buserelin acetate (Bus) ซ่ึงเปน LHRHa (Luteinizing 
Hormone Releasing Hormone Analog) ที่เหมาะสม
ส าหรับการใช้เพาะอึ่งเพ้า คือ ใช้ Bus 16 ไมโครกรัม 
ร่วมกับ Dom 10 มิลลิกรัมต่อกโิลกรัม   

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ 
ปิ่นมงคลกุล 

 

  รวม  5  โครงการ   1,154,340 1,154,340      

  



กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1. คณะเกษตร 

ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ต่อการ
เจริญเติบโตของต้น
มะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้า
แคโรทีนสูง 

√  256,500 256,500 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2.เพื่อศึกษาผลของปุ๋ยเคมีและปุย๋
อินทรีย์ ต่อการเจริญเติบโตของต้น
มะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูง 
3 สายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. มะเกี๋ยงสายพันธุ์ RITม.2013/18 มีการเจริญเติบโตที่ดี
ที่สุด โดยมีความสูง เส้นผ่านของศูนย์กลางของล าต้น และ
จ านวนกิ่งมากที่สุด รองมาคือพันธุ์ LP 007 และ พันธุ ์RIT
ต. 1072/13  
2. การให้ปุ๋ยเคมี ท าให้มะเกีย๋งทั้ง 3 สายพันธุ์ มีการ
เจริญเติบโตดีที่สุด โดยมีความสูง, เส้นผ่านของศูนย์กลาง
ของล าต้น และจ านวนกิ่งมากกว่าการให้ปุ๋ยทุกกรรมวิธ ี
และการให้ปุย๋อินทรีย์ตรากวา๊นพะเยารว่มกับปุย๋หมัก
อินทรีย์จากผักตบชวาร่วมกับจุลินทรีย์ในรูปผง  
(soil micro) ในอัตราส่วน 1:1 มแีนวโน้มที่ช่วยให้ต้น
มะเกี๋ยงมีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นและช่วยปรับปรุง
คุณสมบัติของดินปลูก โดยท าให้มปีริมาณอินทรีย์วัตถุมาก
ที่สุด 

ผศ.ดร.วาสนา 
พิทักษ์พล 

 

2. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ผลของอุณหภูมิในการ
อบมะเกี๋ยงต่อปริมาณ
สารประกอบโพลีฟี
นอลฟลาโวนอยด์ แอนโธ
ไซยานินและแคโรที
นอยด ์

√  226,800 
 

226,800 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาผลอุณหภูมิที่ใช้ในการอบ
มะเกี๋ยงต่อปริมาณสารส าคัญ
ทางพฤกษเคมีกลุ่มโพลฟีีนอล ฟลาโว
นอยด์ แอนโธไซยานินและสารกลุ่ม
แคโรทีนอยด ์
3. ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของ
มะเกี๋ยงที่ผ่านกระบวนการอบ 

ผลของอุณหภูมิในการอบมะเกี๋ยงต่อปรมิาณสารประกอบ
โพลีฟีนอล ฟลาโวนอยด์แอนโธไซยานินและแคโรทีนอยด ์
พบว่า กลุ่มวิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจยัได้เนื่องจากไม่มี
วัตถุดิบคือมะเกีย๋ง ซ่ึงมะเกี๋ยงจะสุกและมีสีม่วงด า ช่วง
เดือน กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ซ่ึงสารสีดังกล่าวเป็นสาร
สีกลุ่ม anthocyanidn ที่ส าคัญและต้องการวิเคราะห์
ดังกล่าว จึงท าให้เกิดความล่าชา้ของโครงการวิจัยได้ แต่
กลุ่มวิจยัได้ท าการเตรียมความพร้อมเบือ้งต้นในการท า
แลปโดยการท าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการท าแลป
เบื้องต้น โดยท าการ การวิเคราะหป์ริมาณสารประกอบฟี
นอลิครวม การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์
รวม การวิเคราะห์ปริมาณลูทีน (lutein) และ ซีแซนทีน 

ดร.พยุงศักดิ์ 
ตันติไพบูลย์วงศ์ 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
4. เพื่อเป็นแนวทางเชิงพาณิชย์ในการ
น าพัฒนากระบวนการอบมะเกี๋ยงที่
สามารถน าไปสู่การต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพตอ่ไป 

(zeaxanthin) ด้วยเทคนิค HPLC และการวิเคราะห์
ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดนิรวม 

3. คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

การศึกษาการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น 

√  220,500 220,500 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับการเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้อิง
อาศัยหายากบางชนิดในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยาจนพัฒนาเป็นต้น
ที่สมบูรณ์ 
3. เพื่อขยายพันธุ์กล้วยไม้อิงอาศัยที่
หายาก ให้มปีริมาณมากและน าออก
ปลูกคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

สูตรอาหารที่เหมาะสมส าหรับการชักน าให้เกิดโปรโตคอร์
มจากเมล็ดกล้วยไม้เขาแพะในสภาพปลอดเชื้อ คือ อาหาร
สูตร MS ที่ไม่มีการเติม BA ให้น้ าหนักโปรโตคอร์มเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 3.4 กรัม และอาหารสตูร VW ที่มีการเติม 
BA ความเข้มข้น 5 mg/l เหมาะสมส าหรับการชักน าให้
เกิดโปรโตคอร์มจากเมล็ดกลว้ยไม้กะเรกะร่อนได้ดีที่สุด 
โดยมีน้ าหนกัโปรโตคอร์มเฉลี่ยเท่ากับ 0.2 กรัม เมื่อ
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

ดร.สุมนา เหลือง
ฐิติกาญจนา 

 

4. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ฤทธิ์ต้านการอักเสบ 
ต้านอนุมูลอิสระภายใน
เซลล์และต้านมะเร็ง
ของมะเกี๋ยงที่ผ่านการ
อบแห้ง 

√  231,300 231,300 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ 
ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์และต้าน
มะเร็งของมะเกี๋ยงที่ผ่านการอบแห้ง 

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยตอ่ยอดโครงการ ผลของ
อุณหภูมิในการอบมะเกีย๋งต่อปริมาณโพลีฟีนอล ฟลาโว
นอยด์ แอนโธไซยานินและเบตาแคโรทีน โดยน า
กระบวนการอบที่คงเหลือปริมาณโพลฟีนีอล ฟลาโวนอยด์ 
แอนโธไซยานินและเบตาแคโรทีนสูงสุด 1 กระบวนการมา
ท าการศึกษาต่อยอดโดยใช้ฤทธิ์ต้านการอักเสบและฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวชีว้ัดฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จาก
กระบวนการดังกล่าวตอ่ไป 

นายคมศักดิ์ 
พินธะ 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหวา่งชนิด
และปริมาณของสารพฤษเคมีในสาร
สกัดมะเกี๋ยงที่ผ่านการอบแห้งกับฤทธิ์
ต้านการอกัเสบ ต้านอนุมูลอิสระและ
ต้านมะเร็ง 

5. คณะ
วิทยาศาสตร์
การแพทย ์

ประสิทธิภาพของชา
มะเกี๋ยงต่อระดับน้ าตาล
ในเลือดในผู้ป่วย
เบาหวานชนิด 
ที่ 2 

√  270,000 270,000 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาฤทธิ์ชามะเกี๋ยงต่อการลด
ระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยกลุ่ม
อาสาสมัครที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ชามะเกีย๋งต่อระดับ 
HbA1C ในเลือดของผู้ป่วยกลุ่ม
อาสาสมัครที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 

ยอดใบชาอบแห้งสีน้ าตาลเข้มออกด า มกีลิ่นหอมของใบ
มะเกี๋ยง ซ่ึงเป็นกลิ่นเฉพาะ น าใบชาอบแห้งจากยอด
มะเกี๋ยง มาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการต้มชามะเกีย๋ง
เพื่อให้ได้ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด โดยการต้ม
ใบชามะเกี๋ยงแห้ง ในน้ าร้อนที่ช่วงระยะเวลาต่างกล่าวคือ 
1, 2 และ 3 นาที (จาก protocol ที่คณะผู้วิจัยใช้ใน
การศึกษา น าร่องในสัตว์ทดลอง) จากนัน้น าน้ าจากชา
มะเกี๋ยงในแต่ละช่วงเวลาไปผ่านกรรมวธิี TLC  
(Thin layer chromatography) ทดสอบดูฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระด้วย DPPH เพื่อวัดฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูง
ที่สุด น าเวลาที่ใช้ต้มชามะเกี๋ยง แลว้ได้ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระสูงที่สุดดังกล่าว ไปใช้ศึกษาในอาสาสมัคร ซึ่งพบว่า
เวลาที่เหมาะสมในการต้มใบชาอบแห้งจากยอดมะเกีย๋ง
และได้ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดคือ 3 นาทีเช่นเดียวกับ
ผลการศึกษาน ารอ่งที่ท าในสัตว์ทดลอง 

ผศ.ดร.วาทิตา 
ผจญภัย 

 

6. คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมกลว้ยไม ้
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
พื้นที่ปกปักพันธกุรรม
พืชมหาวิทยาลยัพะเยา 

√  - - ไม่ใช้
งบประมาณ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อหาแนวทางในการอนุรกัษ์สาย
พันธุ์กลว้ยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดและถิ่นที่
อยู่อาศัยตามธรรมชาตอิยู่ในเขต

ด าเนินงานตามแผนงานวิจยัประกอบด้วยโครงการวิจยั
ภายใต้แผนงานวิจยัจ านวน 5 โครงการย่อย ดังนี้ 
      - โครงการวิจัยย่อยที่ 1ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อ
การจัดการและอนุรักษ์กล้วยไม้บานดึก เอื้องตีนกบและ
เอื้องมรกตในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
       - โครงการวิจยัยอ่ยที ่2 ปัจจัยทางกายภาพและ
สังคมพืชในระบบนิเวศของกล้วยไม้ดิน ในมหาวิทยาลัย
พะเยา 

ดร.กนกอร  
ศรีม่วง 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
จังหวัดพะเยา : การ
อนุรักษ์กล้วยไม้ใน
ถิ่นอาศัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยความ
พยายามเพิ่มจ านวนชนิด จ านวน
ประชากร โดยใช้เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ทั้งกลว้ยไม้อิงอาศัย
และกล้วยไม้ดิน นอกจากนีย้ังน า
เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์เข้ามาท าการ
วิเคราะห์และท านายพื้นที่ป่า โดยการ
อาศัยข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่รวมทั้ง
ข้อมูลปัจจยัทางกายภาพเข้ามา
วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของ
บริเวณผืนป่าที่เหลืออยู่ในเป็นเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติของกล้วยไม้
โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการ
ต้นแบบส าหรับการพัฒนาและเลือก
เส้นทางศึกษาธรรมชาติส าหรับพืช
ชนิดอื่นต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

       - โครงการวิจยัยอ่ยที ่3 การงอกของเมล็ดใน
ห้องปฏิบัติการของเอื้องตีนกบบริเวณพืน้ที่โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช มหาวิทยาลยัพะเยา จังหวัดพะเยา 
       - โครงการวิจยัยอ่ยที ่4 การขยายพันธุ์กลว้ยไม้อิง
อาศัยหายากโดยวธิีการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อเพื่อ
การอนุรักษแ์ละน าคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่มหาวิทยาลัย
พะเยา 
       - โครงการวิจยัยอ่ยที ่5 การขยายพันธุ์กลว้ยไม้ดิน 
สกุล Liparis ในสภาพธรรมชาติและในสภาพปลอดเชื้อ
เพื่อการอนุรักษ์และน าคืนสู่ถิ่นในพื้นทีโ่ครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลยัพะเยา จังหวดัพะเยา 

7. คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

ปัจจัยทางกายภาพและ
สังคมพืชในระบบนิเวศ
ของกล้วยไม้ดินใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  267,660 267,660 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาระบบนิเวศ (Ecosystem) 
ของกล้วยไม้ดิน ในพื้นทีป่กปกั
พันธุกรรมพืชและพื้นที่ป่าของ
มหาวิทยาลัย 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามา
คัดเลือกพื้นที่ทีเหมาะสมส าหรับการ

ในพื้นที่ป่าบริเวณด้านทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ า มี
สภาพปา่เป็นป่าเต็งรังผสมเบญจพรรณมีไม้ไผ่ไร่ขึ้นอยู่ตาม
ขอบล าหว้ย สูงถัดขึ้นมามีพันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณขึ้อยู่เป็น
แนวแคบๆ และในพื้นที่สูงถัดขึ้นไปเป็นพันธุ์ไม้ป่าเต็งรัง 
พบพรรณไม้พื้นล่างที่เป็นกล้วยไม้ดิน จ านวน 6 ชนิดที่
ได้แก่ นางกราย หนวดแมลง อัว้สีตอง นางอั้วน้อย ช้าง
ผสมโขลงและอั้วตีนกบ  พื้นที่ 2 ทีอ่ยู่ดน้หลังของโรงผลิต
น้ าปะปาของมหาวิทยาลัย มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีไม้
เหียง เต็งและรักใหญ่เป็นไม้ชั้นบน ไม้ระดับกลางได้แก่ไม้
เต็ง เหียง รัง พลวง รักใหญ่ ปอยาบ ปี้จัน่ เป็นส่วนใหญ่ 
ไม้พื่นล่างที่เป็นกล้วยไม้ดินพบจ านวน  3 ชนิด ได้แก่ จูง

ดร.ภาวินี  
จันทร์วิจิตร 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินเพื่อเป็น
แนวทางในการเลือกพื้นที่ปลูก
กล้วยไม้ต่อไป 

นางเขียวจูงนางดอกขาวและเอื้องมรกต เป็นส าคัญ ส่วน
พื้นที่ที่ 3 มีสภาพปา่เป็นป่าเต็งรังรุ่น 2 (secondary 
forest) ที่มีไม้เหียง เต็ง รังและพลวงเปน็ไม้เด่น และพบไม้
ปอยาบ ปี้จั่น สมอไทย ติ้ว เป็นไม้ที่มีความเด่นรองลงไป 
ส าหรับไม้พื่นล่างที่พบเป็นกลว้ยไม้ดิน จ านวน 6 ชนิด 
ได้แก่ ว่านอึ่งล้านนา อั้วตีนกบ ว่านจูงนาง ว่านจูงนางดอก
เขียว ว่านจูงนางดอกขาวและเอือ้งมรกต 

8. คณะเกษตร 
ศาสตร์และ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พื้นที่ปก
ปักพันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา: 
นิเวศวิทยาและการใช้
ประโยชน์จากเห็ดเผาะ 
ระยะที่ 2 

√  270,000 270,000 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดเผาะ 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของเห็ด
เผาะอย่างยั่งยืน 
3. ศึกษาชนิดของวัสดุที่เหมาะสม
ส าหรับการผลิตหวัเช้ือเห็ดเผาะ 
4. เพื่อทดสอบการสร้างไมคอร์ไรซา
ของเห็ดเผาะที่คัดแยกได ้

การส ารวจและเก็บตวัอยา่งเห็ดเผาะในพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
พบเห็ดเผาะสกุล A. hygrometricus ลกัษณะดินที่เกิด
เห็ดเผาะ คือ ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนหิน พบใน
พืชอาศัยเช่นเดียวกัน คือ ต้นเหียง  
  จากการปลูกเชื้อเห็ดเผาะที่แยกได้ลงในเมล็ดธัญพืชทั้ง 3 
ชนิด บ่มที่อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส นาน 48 วัน พบว่า 
เส้นใยเห็ดเผาะสามารถเจริญได้ดีที่สุดในเมล็ดข้าวฟ่าง 
  จากการปลูกเชื้อเห็ดเผาะที่แยกได้ลงในเมล็ดธัญพืชทั้ง 3 
ชนิด บ่มที่อุณหภูม ิ30 องศาเซลเซียส นาน 48 วัน พบว่า 
เส้นใยเห็ดเผาะสามารถเจริญได้ดีที่สุดในเมล็ดข้าวฟ่าง 
  จากการวิเคราะห์ปริมาณชีวมวลของเชื้อเห็ดจากปริมาณ
กลูโคซามีนซ่ึงเป็นองค์ประกอบผนังเซลล์ พบวา่ ในเมล็ด
ข้าวฟา่งมีปริมาณกลูโคซามีนสูงสุดเท่ากบั 1.341 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
  จากการทดสอบผลของเห็ดเผาะต่อการเจริญของกล้าไม้
ป่าในสภาพโรงเรือน นาน 4 เดือน พบวา่ ต้นยางนา และ
ต้นเต็ง ในกรรมวิธีที่ปลูกเช้ือเห็ดเผาะมจี านวนใบมากกว่า
กรรมวิธีที่ไม่ได้ปลูกเช้ือเห็ดเผาะอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ดร.วิพรพรรณ์ 
เนื่องเม็ก 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
9. วิทยาลยั

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

การผลิตไบโอเอทานอล
ด้วยกระบวนการ 
Solid-state 
fermentation โดยใช ้
เช้ือรา ascomycetes 
ที่พบภายในพื้นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  270,000 270,000 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

การจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์สายพันธุ์ทีค่าดว่าจะผลิตไบ
โอเอทานอลในพืนที่: จากผลการเก็บตวัอย่างดินในพื้นที่ป่า
ของมหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อจ าแนกชนิด พบวา่ สามารถ
แบ่งจุลินทรีย์ได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ แบคทีเรีย 
และ เช้ือรา โดยแบคทีเรียที่พบในตัวอยา่งดินสามารถ
จ าแนกสายพันธุ์ได้จ านวน 20 สายพันธุ ์และเช้ือราที่พบ
สามารถจ าแนกสายพันธุ์ได้จ านวน 32 สายพันธุ์ .ซ่ึง
จุลินทรีย์ที่พบมากและมีความโดดเด่น 2 ชนิด ได้แก่ 
แบคทีเรียกลุ่ม ascomycetes และเช้ือรากลุ่ม 
Aspergillus tubingensis  
  จากการทดสอบใน batch experiment และจากการ
ทบทวนเอกสาร (เพิ่มเติม) พบว่า จุลินทรีย์กลุ่มที่มี
ศักยภาพในการผลิตเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสเพื่อผลิตเป็นไบ
โอเอทานอล ได้แก่ เช้ือรา Aspergillus tubingensis 
ดังนั้นการทดสอบสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการ
ผลิตไบโอเอนอลจากผกัตบชวาภายใต้กระบวนการหมัก
แบบของแข็งจึงเน้นที่จะใช้เชื้อรา Aspergillus 
tubingensis ในการทดลองขั้นถัดไป 
การหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตไบโอเอนอล
จากผักตบชวาภายใต้กระบวนการหมักแบบของแข็ง:ผล
การศึกษาการผลิตเซลลูโลไลติกเอนไซม์ โดยใช้ผักตบชวา
เป็นแหล่งอาหารชว่งเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์
เซลลูเลส คือวันที่ 7 ของการหมัก มีกจิกรรมเอนไซม์สูง
ที่สุด 0.679 ยูนิตต่อมิลลิลิตร และการผลิตเอนไซม์
บีต้ากลูโคซิเดส  คือวันที ่10 ของการหมัก โดยมกีิจกรรม
เอนไซม์สูงที่สุด 83.33 ยูนิตต่อมิลลิลิตร ส่วนกิจกรรม
จ าเพาะพบวา่วันที ่7 ของการหมักมกีิจกรรมจ าเพาะของ

ผศ.ดร.ต่อพงศ์ 
กรีธาชาต ิ

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เอนไซม์ทั้งเซลลูเลสและเอนไซม์บีต้ากลูโคซิเดสสูงที่สุด 
0.43 และ 62.66 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตนี ตามล าดับ 

  รวม  9  โครงการ   2,012,760 2,012,760      

 
 
 
 
  



กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์้อมลูพันธุกรรมพืช  
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1. คณะ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

การพัฒนาระบบจัดการ
องค์ความรู้ข้อมูล
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
ระยะที่ 2: การจัดการ
ความรู้จากข้อมูล
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  64,000 64,000 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายชีวภาพ 
โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลยัพะเยา 
ที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจวางแผน
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรความ
หลากหลายทางชวีภาพทั้งในระดับ
ท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ 

ด าเนินงานตามแผนงานวิจยัประกอบด้วยโครงการวิจยั
ภายใต้แผนงานวิจยัจ านวน 3 โครงการย่อย ดังนี้  
   - โครงการวจิัยย่อยที่ 1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิง
พื้นที่เพื่อการอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
   - โครงการวจิัยย่อยที่ 2 การวิเคราะหแ์ปลตีความ
ลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพของต้นสักด้วย
ภาพถา่ยดาวเทียมในมหาวิทยาลยัพะเยา 
   - โครงการวจิัยย่อยที่ 3 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการอนรุักษ์พืชสมุนไพร 
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ดร.นครินทร์ 
ชัยแกว้ 

 

2. คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

ระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อ
การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

√  270,000 270,000 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงพื้นที่เพื่อ
การอนุรักษแ์ละใช้ประโยชน์ความ

ได้ด าเนินการพัฒนาระบบในส่วนของการน าเข้าข้อมูล เพื่อ
น าไปใช้ในการออกแบบระบบการแสดงผลเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในเชิงพื้นที่ 

ดร.นครินทร์ 
ชัยแกว้ 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

หลากหลายทางชวีภาพ โครงการ 
อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

การวิเคราะห์แปล
ตีความลักษณะความ
หลากหลายทางชีวภาพ
ของต้นสักด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียมใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  270,000 270,000 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อวิเคราะห์และแปลตีความ
ลักษณะทางธรรมชาติที่แสดงถึงความ
หลากหลายทางชวีภาพของไม้
เศรษฐกิจ ประเภทต้นสักด้วยข้อมูล
ภาพถา่ยดาวเทียมไทยโชต (THEOS) 
รายละเอียด 15 เมตร ภายในรัศมี 50 
กิโลเมตรรอบมหาวิทยาลยัพะเยา 
3. เพื่อพัฒนาให้สามารถน าผลการ
วิเคราะห์และแปลตีความลักษณะทาง
ธรรมชาติความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไม้เศรษฐกิจ ประเภทต้น
สักไปแสดงผลในระบบรายงานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพโดยใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลยั
พะเยา 
4. เพื่อจัดท าแผนที่และขอบเขตไม้
เศรษฐกิจ ประเภทต้นสัก โดย
ก าหนดให้เป็นพื้นที่ปา่อนุรักษ์และ
รักษาต่อไป 

ด าเนินการขอขอ้มูลภาพถ่ายดาวเทียมจากส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ช่วง
วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ครอบคลุมบริเวณ
มหาวิทยาลัยพะเยา วิเคราะห์และแปลตีความสิ่งปกคลุม
ดินด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ ERDAS 
IMAGINE และ ENVI และตรวจสอบความถูกต้องของการ
วิเคราะห์แปลผล หลังจากนั้นได้ออกส ารวจภาคสนามและ
จัดท าฐานข้อมูลต้นสัก ตามล าดับ 

ดร.ไพศาล จี้ฟู  



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
4. คณะ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

การพัฒนาระบบ
คลังข้อมูลและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ
เพื่อการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  270,000 270,000 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อศึกษาและจัดท าฐานขอ้มูลพืช
สมุนไพรทั้งด้านกายภาพ ชวีภาพ 
วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่นเพือ่
การอนุรักษ ์ตามแนวพระราชด าริ 
3. เพื่อพัฒนาคลังข้อมูลและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจ 
เพื่อการอนุรักษ์พืชสมุนไพร โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา และมีการทดลอง
ใช้จริง 

ด าเนินการศึกษาขอ้มูลพรรณพืชสมุนไพรเฉพาะพื้นอ าเภอ
เมืองจังหวัดพะเยา โดยศึกษาขอ้มูลพืชสมุนไพรจาก
ปราชญ์ชาวบ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ลักษณะ
ข้อมูลที่ศึกษาคือ การศึกษาข้อมูลพืชสมนุไพรทั้งด้าน
กายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น และ
จัดท าฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ ตามแนวพระราชด าร ิ
รายละเอียดของข้อมูลสมุนไพรและการส ารวจและศึกษา
ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ปราชญ์
ชาวบ้านนกัวจิัย ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจากสถานอีนามยั
ประจ าต าบล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบ่้าน 
(อสม.) รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ และน า
ข้อมูลความต้องการดังกล่าว มาออกแบบระบบน าเข้า
ข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบเป็นผู้น าเข้าข้อมูลสมุนไพรใน
ท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยมีการพัฒนาเว็บเพจเพื่อใช้เป็น
ระบบน าเข้าขอ้มูล และมกีารออกแบบระบบน าเข้าข้อมูล 

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ 
เช่ียวสุวรรณ 

 

5. คณะ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

ระบบสารสนเทศเชิง
พื้นที่เพื่อการจัดการ
และอนุรักษก์ล้วยไม้
บานดึก เอือ้งตีนกบ 
และเอื้องมรกตในเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา 

√  267,660 267,660 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเชิง
พื้นที่ เพื่อใช้ในการคาดการณ์บริเวณ
พื้นที่ที่จะปรากฏกล้วยไม้บานดึก 
เอื้องตีนกบ และเอือ้งมรกต ในเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ตัวต้นแบบสามารถก าหนดต าแหน่งเป้าหมายส าหรับการ
ค้นหาจุดที่คาดว่าจะปรากฏของกล้วยไม้ และต าแหน่งของ
พื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ของกลว้ยไม้
ในโครงการวิจัยได้อยา่งเหมาะสมเป็นทีน่่าพอใจ ซ่ึงใน
งานวิจัยขั้นตอ่ไปในโครงการ ทางผู้วิจยัจะท าการ
ด าเนินการจัดซ้ือแผนที่ภาพถา่ยดาวเทียมปี พ.ศ. 2568 
ของมหาวิทยาลยัพะเยาเพื่อทวนสอบและพัฒนาให้ตัว
ต้นแบบมีความถกูต้องในการก าหนดต าแหน่งที่เกี่ยวขอ้ง
การการค้นหาและการแพร่พันธ์กลว้ยไมด้ังกล่าวใน
โครงการมากยิ่งขึ้น จากนั้นคณะผู้วิจัยจะท าการใช้
เครื่องมือจากตัวต้นแบบที่ได้ ท าการค้นหาจุดที่คาดวา่จะ

ดร.สาคร เมฆ
รักษาวนิช 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศในการ
หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์
กล้วยไม้บานดกึ เอื้องตีนกบ และ
เอื้องมรกต ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
4. เพื่อการการช่วยอนุรักษ์พันธุกรรม
และความหลากหลายของสายพันธุ์
กล้วยไม้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้
ประโยชน์แบบยั่งยืนในเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปรากฏของกล้วยไม้ทั้งสาม เพื่อก าหนดเป็นแนวเขตในการ
อนุรักษ์ และการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมในการแพร่
พันธ์กลว้ยไม้ เพื่อให้คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ท าการน าพันธุ์กล้วยไม้ทั้งสามไปขยาย
แพร่พันธุ์ได ้

  รวม  5  โครงการ   1,141,660 1,141,660      



กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1. คณะ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการ
สื่อสาร 

การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์
เชิงบูรณาการเพื่อการ
สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูกว๊าน
พะเยาส าหรับเยาวชน 

√  266,600 266,600 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. พัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อการสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
กว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน ที่มี
การบูรณาการทางด้านข้อมูลและองค์
ความรู้ร่วมกับหน่วยงานและผู้มีส่วน
เกี่ยวขอ้งกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนากวา๊นพะเยา 
3.  เพื่อประเมินประสิทธิผลของการ
ใช้ส่ือ โดยเปรียบเทียบจิตส านกึใน
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟกูวา๊นพะเยาของ
เยาวชน ก่อนและหลังการใช้สื่อวีดิ
ทัศน์ที่พัฒนาขึ้น 

ผลการด าเนินงานวิจยัอยู่ระหวา่งการเกบ็รวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งกับกว๊านพะเยาเพือ่น ามาสังเคราะห์ข้อมูล และ
เลือกประเภทสื่อวีดิทัศน์ที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลของ
กว๊านพะเยา เพื่อท าการจัดการประชุมผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการ
ท าสื่อวีดีทัศน์ ขอ้มูลเบื้องต้นที่ได้เก็บรวบรวม มีดังนี้ 
         1. ข้อมูลทั่วไปกวา๊นพะเยา  
         2. นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม  
         3. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
         4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
         5. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม  
         6. สภาพปัญหาของกว๊าน  
   น าข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจัดประชุมกลุ่มร่วมกับหนว่ยงาน 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกบัการอนุรกัษ์ ฟืน้ฟู และพัฒนา
กว๊านพะเยา เพื่อท าการวิเคราะห์และสงัเคราะห์เนื้อหาของ
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการจัดท าสื่อวีดิทศัน์ รวมถึงชนิดหรือ
รูปแบบของสื่อที่เหมาะสมส าหรับเยาวชนท้องถิ่น 

นายนคเรศ 
ชัยแกว้ 

 

2. คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

การพัฒนาจิตส านึกของ
ประชาชนและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูพืช 
ผักพื้นบ้าน อาหาร
พื้นเมือง ต่อความมั่นคง
ทางอาหาร 

√  270,000 270,000 งบประมาณ
ปกติประจ าป ี
ของหน่วยงาน 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคง
ทางอาหาร 
3. พัฒนาโปรแกรมจิตส านึกของ
ประชาชนต่อการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ูพืช 

ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนอยู่ระดับปานกลาง
ค่อนข้างสูง ความมั่นคงทางอาหารระดบัชุมชนยังไม่
ครบถ้วน แต่ผลส่วนใหญพ่บวา่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกบัการอนุรักษ ์ฟื้นฟ ู
พืช ผักพื้นบา้นอาหารพื้นเมือง มีเป็นบางแห่งเท่านั้น ส่วน
ใหญ่มีกลุ่มกิจกรรมเช่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผัก
ปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรอินทรีย ์เป็นต้น ซ่ึงล้วนได้รับ
นโยบายจากจังหวัด ส่วนจิตส านึกนั้นพบว่า สว่นใหญ่มี
จิตส านึกระดับปานกลางค่อนขา้งสูง 

ผศ.ดร.ชณิตา 
ประดิษฐ์
สถาพร 

 



ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ภายใต้
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  รวม  2  โครงการ   536,600 536,600      

 

 
รวมงบประมาณที่เสนอขอ ทั้งสิ้น 4,845,360 บาท  (สี่ล้านแปดแสนสี่หม่ืนห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
รวมงบประมาณที่ใช้จริง ทั้งสิ้น 4,845,360 บาท  (สี่ล้านแปดแสนสี่หม่ืนห้าพันสามร้อยหกสิบบาทถ้วน) 

 


