
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙   

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 



ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ในนามของมหาวิทยาลัย
นเรศวรพะเยา ณ ขณะนั้น) โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กับคณะ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนงานวิจัยและการบริการวิชาการด้านการอนุรั กษ์พันธุกรรมพืช  
ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาและได้ด าเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ส าหรับแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแผน
แม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นไปท่ีการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลจากการวิจัยจะสามารถน าไปขยายผลการด าเนินงานเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน และภาคประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและ
เป็นการสร้างฐานความรู้ทางวิทยาการที่จะน าไปสู่การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับชุมชน ทั้งนี้การสนับสนุนโครงการพระราชด าริ
เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินการตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

 

  

 



๑ 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองประธานกรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 

๙. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

รองประธานกรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๒. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๓. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๔. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๕. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๖. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

๑๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

๒๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

๒๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

๒๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

๒๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๒๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 

๒๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

๒๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 



๒ 

๒๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

๓๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

๓๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

๓๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

๓๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

๓๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

๓๕. ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 

๓๖. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 

๓๗. ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต กรรมการ 

๓๘. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 

๓๙. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 

๔๐. ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 

๔๑. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ กรรมการ 

๔๒. ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กรรมการ 

๔๓. ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

๔๔. ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ กรรมการ 

๔๕. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

๔๖. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

๔๗. ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กรรมการ 

๔๘. ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือกลาง กรรมการ 

๔๙. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง กรรมการ 

๕๐. ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แบบ

สร้างสรรค ์

กรรมการ 

๕๑. ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๕๒. ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

๕๓. หัวหน้าคณะท างาน อพ.สธ.-มพ. กรรมการและเลขานุการ 

๕๔. ผู้ประสานงานคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มพ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

   

 
  



๓ 

คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ที่ปรึกษา 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 
๕. รองศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ 
๖. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 
 

คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ   ประธานคณะท างาน 
๒. ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์    รองประธานคณะท างาน 
๓. ผู้แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  คณะท างาน 
๔. ผู้แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    คณะท างาน 
๕. ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะท างาน 
๖. ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์     คณะท างาน 
๗. ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    คณะท างาน 
๘. ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์    คณะท างาน 
๙. ผู้แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะท างาน 
๑๐. ผู้แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะท างาน 
๑๑. ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะท างาน 
๑๒. ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์    คณะท างาน 
๑๓. ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   คณะท างาน 
๑๔. ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    คณะท างาน 
๑๕. ผู้แทนคณบดีคณะศิลปะศาสตร์    คณะท างาน 
๑๖. ผู้แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะท างาน 
๑๗. ผู้แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์    คณะท างาน 
๑๘. ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษา    คณะท างาน 
๑๙. ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    คณะท างาน 
๒๐. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง    คณะท างาน 
๒๑. ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ    คณะท างาน 
๒๒. ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือกลาง    คณะท างาน 



๔ 

๒๓. ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คณะท างาน 
  แบบสร้างสรรค์ 
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะท างาน 
๒๕. หัวหน้างานประสานและส่งเสรมิโครงการวิจัย   คณะท างานและเลขานุการ 
๒๖. ผู้ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มพ.    คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
  



๕ 

คณะท างานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย ์ วัฒนาธร   ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. มนัส  ทิตย์วรรณ   ที่ปรึกษา 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันธวิัฒน์  พิทักษ์พล  ที่ปรึกษา  
๔. นายช านาญ  แสงแก้ว     ที่ปรึกษา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา  ประดิษฐ์สถาพร   นักวิจัย 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสวุรรณ  นักวิจัย 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ   นักวิจัย 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เนทิยา  กรีธาชาติ   นักวิจัย 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา  ผจญภัย   นักวิจัย 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล   นักวิจัย 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศกัดิ์  ปิ่นมงคลกุล  นักวิจัย 
๑๒. ดร.กนกอร  ศรีม่วง     นักวิจัย 
๑๓. ดร.นครินทร์  ชัยแก้ว     นักวิจัย 
๑๔. ดร.พยุงศักดิ์  ตันติไพบูลย์วงศ์    นักวิจัย 
๑๕. ดร.ไพศาล  จี้ฟู      นักวิจัย 
๑๖. ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร     นักวิจัย 
๑๗. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก     นักวิจัย 
๑๘. ดร.สาคร  เมฆรักษาวนิช     นักวิจัย 
๑๙. ดร.สุมนา  เหลืองฐิติกาญจนา    นักวิจัย 
๒๐. นายเกรียงไกร  สีตะพันธุ์     นักวิจัย 
๒๑. นายคมศักดิ์  พินธะ     นักวิจัย 
๒๒. นายนคเรศ  ชัยแก้ว     นักวิจัย 
๒๓. นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์    เลขานุการ 
๒๔. นางสาวสุดาพร  อาจหาญ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. นางสาวเกตุวดี  เครือวัลย์     ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 

  



๖ 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  

(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

 
หลักการและเหตุผล 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) กล่าวคือ 
มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากหลายในชนิดพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์   
ซึ่งพรรณพืชที่ศึกษาพบไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา ๓,๐๐๐ กว่าชนิด เฟิร์น ๖๓๓ ชนิด และ
กล้วยไม้มากว่า ๑,๐๐๐ ชนิด พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ, ๒๕๔๔) 

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เป็นล าดับ จาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓ ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ลดลงเหลือ ๙๗.๘๘ 
ล้านไร่ หรือ ร้อยละ ๓๐.๕ ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ลดลงเหลือ ๘๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕.๓ 
ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี ๒๕๔๑ ส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจาก ๒.๓ ล้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เหลือเพียง ๑.๑ 
ล้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษา
และบางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบ สูญพันธุ์ไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล 
ทรงเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชโดยทรงเริ่มด า เนินงานพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา โดยมีพระราชด าริให้
ด าเนินการส ารวจรวบรวมปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อโดยได้มีการจัดตั้งโครงการ
และด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมมากขึ้น  จนถึง ณ 
ปัจจุบัน มีหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ จ านวน ๑๑๐ หน่วยงาน เป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือที่จะปกปักพ้ืนที่ป่า
ธรรมชาติ นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ ป่าใน
สถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลองป่า ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิม
ในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จัดท าโครงการปกปักป่าของสถาบัน 
ท าการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ภายในสถาบัน (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ, ๒๕๔๔) 



๗ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดิน
จ านวน ๕,๗๒๗ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จ านวน 
๑,๑๔๗ ไร่ และท่ีป่าสงวนแห่งชาติ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ภายใต้
การก ากับดูแลของกรมป่าไม้ จ านวน ๔,๕๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์เรียบร้อย
แล้ว  ในอดีตต าบลแม่กาพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าไม้และพ้ืนที่เกษตรกรรม เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปิด
เรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่เกษตรกรรมไปเป็นที่อยู่
อาศัย ซึ่งท าให้ความสัมพันธ์ของคนกับป่าไม้เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ยังคงมีสภาพเป็นป่าอยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นป่าผลัดใบ ได้แก่ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ แต่ในระยะยาว
สภาพผืนป่าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของการเติบโตของชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีผลท าให้ป่าที่
เหลืออยู่มีความเสื่อมโทรมหรือลดจ านวนลง ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของป่าไม้ควรมีการศึกษาถึงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและควรมีการวางแผนการจัดการ การอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์พืช ณ พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการประสานการ
ด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาวางแผนด าเนินงาน ในการอนุรักษ์พรรณพืช 
และศึกษาชีวภาพต่างๆในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพ่ือสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการที่จะน าไปสู่การ
อนุรักษ์และพัฒนา  

ทั้งนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมสนองพระราชด าริในการด าเนินงานกับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ในหัวข้อวิจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของ
ดิน  การหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารในดิน ความหลากหลายของเห็ดและการใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ าส าหรับ
การด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ความหลากหลายของแมลงน้ า ความ
หลากหลายของปลา ความหลากหลายของแมลงในอันดับโคลีออฟธีรา การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่และจัดท า
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ ความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิร์น และในปีต่อมา คณะนักวิจัยได้ก าหนดเป้าหมาย
พ้ืนที่ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาบริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา โดยได้ด าเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ของ
มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้าน
ความหลากหลายทางชีวภาพของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า ของ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานและการจัดสรร
งบประมาณการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ต่อไป  



๘ 

วิสัยทัศน์การวิจัย 
“มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ  ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชรวมถึงด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน” 

 

พันธกิจการวิจัย 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้ก าหนดพันธกิจโดยยึดพระราชด าริและแนวทางที่สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้เป็นหลัก ดังนี้ 
๑. เน้นและให้ความส าคัญกับการด าเนินงานวิชาการในทุกด้านเป็นหลัก  โดยเฉพาะการ

ด าเนินงานศึกษาทดลองวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชที่ส่งผลและเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนชาวไทย 

๒. ให้ความส าคัญกับการพัฒนารวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เป็น
มาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเรียนรู้ทรัพยากรและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชควบคู่ไปกับการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด้านกระบวนการวางแผน   
การประสานด าเนินงาน การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณด าเนินงานและการติดตามผลการด าเนินงาน
ปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๙) ในหัวข้อ 
ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และทุนทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน ๓ ลักษณะประกอบด้วย การวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area-based) 
การวิจัยเชิงประเด็น (Issue-based) และการวิจัยเพ่ือขยายผลสู่ชุมชนทุกระดับ (Community-based) 
 

เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าประสงค์คือ

“อนุรักษ์ ประโยชน์ ตระหนัก ยั่งยืน” 
๑. อนุรักษ์-ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยลดการสูญเสีย 

และการท าลายโดยไม่จ าเป็นหรือขาดการพิจาณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบ รวมถึงการปลูกรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม 

๒. ประโยชน์-พัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งใน
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม 

๓. ตระหนัก–การสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงการมีอยู่และความส าคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

๔. ยั่งยืน–การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทุกมิติร่วมกับชุมชน
เพ่ือให้ทรัพยากรสามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน 

 



๙ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยพะเยา  
ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์การวิจัย 

 
กลยุทธ์ที่ ๑ การเรียนรู้ทรัพยากร-การอนุรักษ์และการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพ 
ด าเนินการภายใต้กิจกรรมที่ ๑-๓ ของโครงการ อพ.สธ. (โดยเน้นกิจกรรมที่ ๒ และ ๓) 
เป้าหมาย  

๑. มีผลงานวิจัยที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ การอนุรักษ์และการคุ้มครององค์ประกอบความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๒. มีพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชและผลงานวิจัยที่สนับสนุนพื้นที่ดังกล่าว 
ตัวช้ีวัด 

มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย เสริมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

๑.๑ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
๑.๑.๑ การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ของ

มหาวิทยาลัยหรือป่าท่ีชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา  
๑.๑.๒ การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ นอกเหนือจาก

พันธุกรรมพืช เช่นสัตว์ จุลินทรีย์ ตลอดจนทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย  

๑ .๑.๓ การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๔ สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในระดับหมู่บ้านบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
มหาวิทยาลัย 

๑.๑.๕ สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืช 
 

๑.๒ กิจกรรมที่ ๒  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
๑.๒.๑ การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง เก็บรวบรวมพันธุกรรมของทรัพยากรธรรมชาติ (กายภาพ

และชีวภาพ) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณรัศมี ๕๐ กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยหรือพ้ืนที่ ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเช่น พ้ืนที่สร้างอ่างเก็บน้ า พ้ืนที่สร้างถนน พ้ืนที่สร้างอาคาร เป็นต้น 

๑.๒.๒ การเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดองเพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

๑.๒.๓ การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วน
พืชที่มีชีวิต (เพ่ือน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และส าหรับทรัพยากรอ่ืน ๆ สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาได้ เช่น
ตัวอย่างของสัตว์ จุลินทรีย์ หิน ดิน น้ า ฯลฯ 
๑.๓ กิจกรรมที่ ๓  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 



๑๐ 

๑.๓.๑ การเก็บรักษาท้ังในรูปของเมล็ด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก และ
การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA)  

๑.๓.๒ การสร้างสวนพฤกษศาสตร์   การปลูกพืชเป้าหมายในพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยเช่นมะกอก 
โอลีฟ มะเกี๋ยง มเหสักข์ สักสยามินทร์ โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

๑.๓.๓ งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนที่
ต้นพันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรม 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
และเพิ่มมูลค่า (โดยเน้นกิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕) 
เป้าหมาย  

มีผลงานวิจัยที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพ่ิมมูลค่า 
ตัวช้ีวัด 

มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายในชุมชน มหาวิทยาลัย จังหวัด ภาค ประเทศ หรือระหว่างประเทศ 
๒.๑ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

๒.๑.๑ การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น ตัวอย่างดิน คุณสมบัติของน้ า จากแหล่งก าเนิดพันธุกรรม
ดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ 

๒.๑.๒ การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของพันธุกรรมพืช
ที่คัดเลือกมาศึกษา เป็นต้น 

๒.๑.๓ การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญในพันธุกรรมพืช ไม่ว่าจะเป็นรงควัตถุ 
กลิ่น ตลอดจนสารด้านเภสัชวิทยา สารที่มีฤทธิ์ต่าง ๆ ของพันธุกรรมพืชเป้าหมาย 

๒.๑.๔ การศึกษาการขยายพันธุ์ด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติ และการขยายพันธุ์โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

๒.๑.๕ การศึกษาด้านการปลูก (พันธุกรรมพืช) เลี้ยง (ทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ) ให้ได้ผลผลิต
ตามท่ีต้องการ การศึกษาการเขตกรรมของพันธุกรรมพืชที่ต้องการ 

๒.๑.๖ การศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุลพืช  เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช 
และเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชชนิดนั้น ๆ  

๒.๑.๗ การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการทางกฎหมาย และทางสังคมต่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๒.๑.๘ การวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
๒.๒  กิจกรรมที่ ๕  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  

๒.๒.๑ จัดท าโปรแกรมส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เช่นการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากร
ท้องถิ่น ด้านการส ารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์  



๑๑ 

๒.๒.๒ น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ข้อมูลการปลูกรักษา ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  
เพ่ือการประเมินคุณค่าพันธุกรรมและน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ 

๒.๒.๓ การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรโดยมีการก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ การสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
เป้าหมาย  

มีผลงานวิจัยที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ การเพ่ือสร้างความตระหนักและจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัด 

มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาการรูปแบบการสร้างความ
ตระหนักและจิตส านึกในชุมชน มหาวิทยาลัย จังหวัด ภาค ประเทศ หรือระหว่างประเทศ 
 

๓.๑ กิจกรรมที่ ๗  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๓.๑.๑ งานวิจัยสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
๓.๑.๒ การวิจัยพัฒนาหรือออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
๓.๑.๓ การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หรือวิชาท้องถิ่นเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
๓.๑.๔ การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน หรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๓.๒ กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

๓.๒.๑ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ อพ.สธ. 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพแก่ชุมชน 
เป้าหมาย  

มีผลงานวิจัยที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนทุกระดับ  
ตัวช้ีวัด 

มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 
๔.๑.๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรักษาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย

ทางชีวภาพ 
๔.๑.๒ การพัฒนากลุ่มอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ในชุมชน 
๔.๑.๓ การวิจัยกระบวนการเรียนรู้ชองชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ 



๑๒ 

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนานักวิจัย เครือข่ายการวิจัย และระบบการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
เป้าหมาย  

มีการพัฒนานักวิจัย เครือข่ายการวิจัย และระบบการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวช้ีวัด 

จ านวนนักวิจัย จ านวนเครือข่ายการวิจัย และระบบการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

๕.๑.๑ การวิจัยกระบวนการพัฒนากลุ่มนักวิจัยในลักษณะของ best practice 
๕.๑.๒ การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระหว่างคณะ ระหว่างหน่วยงาน 

ระหว่างประเทศ และระหว่างภูมิภาค เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
๕.๑.๓ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและ

ต่างประเทศ 
๕.๑.๔ การพัฒนาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
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UP Biodiversity Research Strategy Map (๒๐๑๒ – ๒๐๑๖) 
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๑๔ 

สรุปผลการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) กล่าวคือ 
มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากลายในชนิดพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์ ซึ่งพรรณ
พืชที่ศึกษาพบไม่ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา ๓,๐๐๐ กว่าชนิด เฟิร์น ๖๓๓ ชนิด และกล้วยไม้มา
กว่า ๑,๐๐๐ ชนิด พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ, ๒๕๔๔) 

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
เป็นล าดับ จาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓ ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ลดลงเหลือ ๙๗.๘๘ 
ล้านไร่ หรือ ร้อยละ ๓๐.๕ ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ลดลงเหลือ ๘๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕.๓ 
ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี ๒๕๔๑ ส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจาก ๒.๓ ล้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เหลือเพียง ๑.๑ 
ล้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษา
และบางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบ สูญพันธุ์ไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล 
ทรงเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชโดยทรงเริ่มด า เนินงานพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา โดยมีพระราชด าริให้
ด าเนินการส ารวจรวบรวมปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อโดยได้มีการจัดตั้งโครงการ
และด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมมากขึ้น โดยระยะแรก
พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ คือ พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กองทัพเรือ 
เช่น หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี เกาะในความรับผิดชอบกองทัพเรือที่โครงการฯ,พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา เขาวังเขมร อ าเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, พ้ืนที่สร้างป่าตามแนวพระราชด าริฯ 
และป่าพันธุกรรมพืช ทับลานครบุรี, พ้ืนที่หนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, พ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สวนเปิดป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี, พื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โคกภูตากา อ าเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น และพ้ืนที่เขื่อนใหญ่ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๓ เขื่อนทั่วประเทศ เนื้อท่ีรวม ๓๐,๘๕๐ ไร่ อันได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนอุบลรัตน์ 
เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนน้ าพุง เขื่อนห้วยกุ่ม และ โรงไฟฟ้าล าตะคอง แต่ต่อมาได้มีการด าเนินการ
ท าให้พ้ืนที่และกิจกรรมด าเนินงานของโครงการกระจายออกไปในภูมิภาคต่างๆ  และมีการด าเนินงานที่
หลากหลาย เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน  โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นจังหวัด กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ และ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจ พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการ



๑๕ 

ด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพ้ืนที่
รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ.) 
เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้โครงการ อันได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น ส่วนด้านการพัฒนาพ้ืนที่
เฉพาะนั้น  จะมีการด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรในพ้ืนที่ต่าง ๆ  แต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานและวางแผนงานหลักเป็นการเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช เป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือที่จะปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลองป่า 
ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพ้ืนที่  โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จัดท าโครงการปกปักป่าของสถาบัน ท าการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 
ภายในสถาบัน (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ, ๒๕๔๔) 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดินจ านวน 
๕,๗๒๗ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๑,๑๔๗ ไร่ 
และที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ภายใต้การก ากับ
ดูแลของกรมป่าไม้ จ านวน ๔,๕๘๐ ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว ใน
อดีตต าบลแม่กา พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าไม้ และพ้ืนที่เกษตรกรรม เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปิดเรียนการ
สอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่า และพ้ืนที่เกษตรกรรมไปเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งท า
ให้ความสัมพันธ์ของคนกับป่าไม้เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยพะเยา ยังคงมี
สภาพเป็นป่าอยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นป่าผลัดใบ ได้แก่  ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ แต่ในระยะยาวสภาพผืน
ป่าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของการเติบโตของชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีผลท าให้ป่าที่เหลืออยู่มี
ความเสื่อมโทรมหรือลดจ านวนลง ดังนั้นเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของป่าไม้ควรมีการศึกษาถึงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและควรมีการวางแผนการจัดการ การอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป 

การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ณ พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา มีการประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาวางแผน
ด าเนินงาน ในการอนุรักษ์พรรณพืช และศึกษาชีวภาพต่างๆในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพ่ือสร้างฐานองค์
ความรู้ทางวิทยาการที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา  

ทั้งนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมสนองพระราชด าริในการด าเนินงานกับโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เนื่องจากใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา (ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  
ณ ขณะนั้น) ได้เข้าร่วมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัด
ตาก ในหัวข้อวิจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน การหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารในดิน 
ความหลากหลายของเห็ดและการใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ าส าหรับการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ความหลากหลาย



๑๖ 

ของแพลงก์ตอนพืช ความหลากหลายของแมลงน้ า ความหลากหลายของปลา ความหลากหลายของแมลงใน
อันดับโคลีออฟธีรา การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่และจัดท าฐานข้อมูล ภูมิสารสนเทศ ความหลากหลายของพืช
กลุ่มเฟิร์น ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ในนิทรรศการและการประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  รวมถึงการจัดนิทรรศการถาวร ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของ
กองทัพเรือ บริเวณ เขาหมาจอ  อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้จัดท าเป็นหนังสือรวบรวมผลงานวิจัย
ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เสด็จในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐   

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
พะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ 
ตอนที่ ๔๔ ก ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชด าริ 
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาตในการเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ พว. ๐๐๐๑(อพ.) ๔๑๘๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔ นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้าน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง (รัศมี ๕๐ กิโลเมตร) 

๓. เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  และด าเนินการเป็น
ธนาคารพืชพรรณของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. เพ่ือส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์  เพ่ือไปปลูกรักษา
พันธุกรรมไว้ในพื้นที่ท่ีปลอดภัย 

๕. เพ่ือศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ 
ที่จะน าไปสู่การอนุรักษ ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

๖. จัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ 

๗. ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ 
จากการสรุปข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ ที่คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบันในพ้ืนที่



๑๗ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการไปแล้วและอยู่ในระหว่างด าเนินการรวมจ านวน ๑๓๗ โครงการ ในปีนี้สามารถ
จ าแนกโครงการวิจัยเข้ากรอบกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ดังนี้  

 
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (F๑) ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ ประกอบด้วยโครงการใน

กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช (F๑A๑) จ านวน ๐ โครงการ กิจกรรมส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช (F๑A๒)  จ านวน 
๓๐ โครงการ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช (F๑A๓)  จ านวน ๑๗ โครงการ 

 
กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร (F๒)  ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๗๙ โครงการ ประกอบด้วย

โครงการในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช (F๒A๔) จ านวน ๖๒ โครงการ กิจกรรมศูนย์ข้อมูล
พันธุกรรมพืช (F๒A๕) จ านวน ๑๗ โครงการ กิจกรรมพัฒนาพันธุ์พืช (F๒A๖) จ านวน ๐ โครงการ  

 
กรอบการสร้างจิตส านึก (F๓)  ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๑๐ โครงการ ประกอบด้วยโครงการใน

กิจกรรมสร้างจิตส านึก (F๓A๗) จ านวน ๓ โครงการ และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (F๓A๘) 
จ านวน ๗ โครงการ 

 
ตารางท่ี ๑ สรุปจ านวนโครงการตามการด าเนินงานที่ผ่านมาและท่ีด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
 
โครงการวิจัย/บริการ

วิชาการ 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 
รวม  ๑๓๖ โครงการ ๐ ๓๐ ๑๗ ๖๒ ๑๗ ๐ ๓ ๗ 
 
 
 
  



๑๘ 

ตารางที่ ๒ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙   

 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

๑ การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้
ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

√   

   

๒ ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์
เบต้าแคโรทีนสูง  

  
 √  

   

๓ ผลของอุณหภูมิในการอบมะเกี๋ยงต่อ
ปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลฟลาโว
นอยด์ แอนโธไซยานินและแคโรทีนอยด์  

  
 √   

  

๔ การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง
แผ่น 

  
 √  

   

๕ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ
ภายในเซลล์และต้านมะเร็งของมะเกี๋ยงที่
ผ่านการอบแห้ง 

  
 √  

   

๖ ประสิทธิภาพของชามะเกี๋ยงต่อระดับ
น้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  

  
 √  

   

๗ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่
ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา : การอนุรักษ์กล้วยไม้ใน
ถิ่นอาศัยระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
การจัดการและอนุรักษ์กล้วยไม้บานดึก 
เอ้ืองตีนกบ และเอ้ืองมรกตในเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

√   

   



๑๙ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

๘ ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการ
และอนุรักษ์กล้วยไม้บานดึก เอ้ืองตีนกบ 
และเอ้ืองมรกตในเขตมหาวิทยาลัย
พะเยา  

  

  √ 

   

๙ ปัจจัยทางกายภาพและสังคมพืชในระบบ
นิเวศของกล้วยไม้ดินในมหาวิทยาลัย
พะเยา  

  

√   
   

๑๐ การงอกของเมล็ดในห้องปฏิบัติการของ
เอ้ืองตีนกบบริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

  

√   

   

๑๑ การขยายพันธุ์กล้วยไม้อิงอาศัยหายาก
โดยวิธีการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 
เพ่ือการอนุรักษ์และน าคืนสู่ธรรมชาติใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา  

  

√   

   

๑๒ การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน สกุล Liparis 
ในสภาพธรรมชาติและในสภาพปลอด
เชื้อเพ่ือการอนุรักษ์และน าคืนสู่ถิ่นใน
พ้ืนทีโ่ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  

  

√   

   

๑๓ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่
ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา: 
นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์จากเห็ด
เผาะ ระยะที่ 2 

  

 √  

   

๑๔ การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เชิงบูรณาการเพ่ือ
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูกว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน 

  
   

   

√ 

๑๕ การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ข้อมูล
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

  
  √ 

   



๒๐ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 2: การ
จัดการความรู้จากข้อมูลโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๖ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  

  

  √ 

   

๑๗ การวิเคราะห์แปลตีความลักษณะความ
หลากหลายทางชีวภาพของต้นสักด้วย
ภาพถ่ายดาวเทียมในมหาวิทยาลัยพะเยา  

  
  √ 

   

๑๘ การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  

  

  √ 

   

๑๙ การพัฒนาจิตส านึกของประชาชนและ
องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พืช ผักพ้ืนบ้าน อาหาร
พ้ืนเมือง ต่อความมั่นคงทางอาหาร 

  

     √ 

๒๐ การเพาะขยายพันธุ์อ่ึงเพ้าเพ่ือประโยชน์
อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

  

√      



๒๑ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

๒๑ การผลิตไบโอเอทานอลด้วยกระบวนการ 
Solid-state fermentation โดยใช้  
เชื้อรา ascomycetes ที่พบภายในพ้ืนที่
ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

  √     

 
หมายเหตุ  
F๑ = กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  F๒ = กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
F๓ = กรอบการสร้างจิตส านึก  F๑A๑ = กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  
F๑A๒ = กิจกรรมส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืช  F๑A๓ = กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  
F๒A๔ = กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  F๒A๕ = กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  
F๒A๖ = กิจกรรมพัฒนาพันธุ์พืช  F๓A๗ = กิจกรรมสร้างจิตส านึก  
F๓A๘ = กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
  



๒๒ 

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙   

 
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ ๑ ปกปักพันธุกรรมพืช 
-ไม่มี- 

 
กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

-ไม่มี- 
 
กิจกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

๑. การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา : การอนุรักษ์กล้วยไม้ใน
ถิ่นอาศัย 

๓. ปัจจัยทางกายภาพและสังคมพืชในระบบนิเวศของกล้วยไม้ดินในมหาวิทยาลัยพะเยา  
๔. การงอกของเมล็ดในห้องปฏิบัติการของเอ้ืองตีนกบบริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุก รรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
๕. การขยายพันธุ์กล้วยไม้อิงอาศัยหายากโดยวิธีการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ เพ่ือการอนุรักษ์และ

น าคืนสู่ธรรมชาติในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา  
๖. การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน สกุล Liparis ในสภาพธรรมชาติและในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือการอนุรักษ์

และน าคืนสู่ถิ่นในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
๗. การเพาะขยายพันธุ์ อ่ึงเพ้าเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
  



๒๓ 

กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

๑. ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง  

๒. ผลของอุณหภูมิในการอบมะเกี๋ยงต่อปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลฟลาโวนอยด์ แอนโธไซยานินและ

แคโรทีนอยด์  

๓. การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น 

๔. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์และต้านมะเร็งของมะเกี๋ยงท่ีผ่านการอบแห้ง 

๕. ประสิทธิภาพของชามะเก๋ียงต่อระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2  

๖. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา: นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์จากเห็ดเผาะ 

ระยะที่ 2 

๗. การผลิตไบโอเอทานอลด้วยกระบวนการ Solid-state fermentation โดยใช้ เชื้อรา ascomycetes 

ที่พบภายในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
๑. การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 2: การจัดการความรู้
จากข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  

๓. การวิเคราะห์แปลตีความลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพของต้นสักด้วยภาพถ่ายดาวเทียมใน
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๔. การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการอนุรักษ์พืชสมุนไพร โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

กิจกรรมที่ ๖ วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 
-ไม่มี- 

  



๒๔ 

กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

-ไม่มี- 
 

กิจกรรมที่ ๘ พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๑. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เชิงบูรณาการเพ่ือการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกว๊านพะเยาส าหรับ

เยาวชน 

๒. การพัฒนาจิตส านึกของประชาชนและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พืช ผัก
พ้ืนบ้าน อาหารพื้นเมือง ต่อความมั่นคงทางอาหาร 

 

  



๒๕ 

ผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 
ตารางท่ี ๓ โครงการวิจัยและการจัดตามงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
1. การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้

ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา (126,360) 
โครงการย่อย 

1,331,460 ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 - ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์
เบต้าแคโรทีนสูง (256,500) 

 ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 - ผลของอุณหภูมิในการอบมะเกี๋ยงต่อ
ปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลฟลาโว
นอยด์ แอนโธไซยานินและแคโรทีนอยด์ 
(226,800) 

 ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

 - การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์
มะเกีย๋งแผ่น (220,500) 

 ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 - ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ
ภายในเซลล์และต้านมะเร็งของมะเกี๋ยง
ที่ผ่านการอบแห้ง (231,300) 

 ดร.คมศักดิ์ พินธะ คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

 - ประสิทธิภาพของชามะเกี๋ยงต่อระดับ
น้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิด 
ที่ 2 (270,000) 

 ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา : 
การอนุรักษ์กล้วยไม้ในถ่ินอาศัย 

1,338,300 ดร.กนกอร ศรีม่วง คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 



๒๖ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
 โครงการย่อย 

- ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการ
จัดการและอนุรักษ์กล้วยไม้บานดึก 
เอ้ืองตีนกบ และเอ้ืองมรกตในเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา (267,660) 

  
ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช 

 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 - ปัจจัยทางกายภาพและสังคมพืชใน
ระบบนิเวศของกล้วยไม้ดินใน
มหาวิทยาลัยพะเยา (267,660) 

 ดร.ภาวิน ีจันทร์วิจิตร คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 - การงอกของเมล็ดในห้องปฏิบัติการ
ของเอ้ืองตีนกบบริเวณพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา (267,660) 

 ดร.กนกอร ศรีม่วง คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 - การขยายพันธุ์กล้วยไม้อิงอาศัยหา
ยากโดยวิธีการเพาะเมล็ดในสภาพ
ปลอดเชื้อ เพื่อการอนุรักษ์และน าคืนสู่
ธรรมชาติในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
(267,660) 

 ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 - การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน สกุล 
Liparis ในสภาพธรรมชาติและใน
สภาพปลอดเชื้อเพ่ือการอนุรักษ์และน า
คืนสู่ถิ่นในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา (267,660) 

 ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
พะเยา: นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์
จากเห็ดเผาะ ระยะที่ 2 

270,000 ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

4. การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เชิงบูรณาการเพ่ือ
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูกว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน 

265,500 นายนคเรศ ชัยแกว้ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 



๒๗ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
5. การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้

ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 2: 
การจัดการความรู้จากข้อมูลโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (54,000) 
โครงการย่อย 

864,000 ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 - ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่
เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (270,000) 

 ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 - การวิเคราะห์แปลตีความลักษณะ
ความหลากหลายทางชีวภาพของต้นสัก
ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมในมหาวิทยาลัย
พะเยา (270,000) 

 ดร.ไพศาล จี้ฟ ู คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 - การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการอนุรักษ์
พืชสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (270,000) 

 ผศ.ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

6. การพัฒนาจิตส านึกของประชาชนและ
องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พืช ผักพ้ืนบ้าน อาหาร
พ้ืนเมือง ต่อความมั่นคงทางอาหาร 

270,000 ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์ 



๒๘ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
7. การเพาะขยายพันธุ์อ่ึงเพ้าเพ่ือ

ประโยชน์อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา 

225,000 ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ 

8. การผลิตไบโอเอทานอลด้วย
กระบวนการ Solid-state 
fermentation โดยใช ้เชื้อรา 
ascomycetes ที่พบภายในพ้ืนที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

270,000 ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ วิทยาลัยพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

รวมงบประมาณ 4,834,260 บาท 
 
  



๒๙ 

แผนงานวิจัย  การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเกี ๋ยง พืชในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้า
แคโรทีนสูง ปีที่2 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ผลของอุณหภูมิในการอบมะเกี๋ยงต่อปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอล ฟลาโว
นอยด์แอนโธไซยานินและแคโรทีนอยด์ 

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น 
โครงการวิจัยย่อยที่ 4 ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์และต้านมะเร็งของมะเกี๋ยงท่ี

ผ่านการอบแห้ง 
โครงการวิจัยย่อยที่ 5 ประสิทธิภาพของชามะเกี๋ยงต่อระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

 

1. รายชื่อคณะผู้วิจัย 
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1  ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2  ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 3  ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 4  อาจารย์ คมศักดิ์ พินธะ  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 5  ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 

2. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวนเงิน 1,331,460 บาท 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2.  เพ่ือศึกษาผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโร
ทีนสูงที่ปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
 3. เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบมะเกี๋ยงต่อปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอล ฟลาโวนอยด์ 
แอนโธไซยานินและแคโรทีนอยด์ 
 4.  ศึกษาผลของการเติมสารเพ่ิมความคงตัวที่ชนิดและระดับความเข้มข้นต่างๆ เพ่ือหาสูตรที่
เหมาะสมส าหรับการแปรรูปมะเกี๋ยงเป็นผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค 



๓๐ 

 5.  เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์และต้านมะเร็งของมะเกี๋ยงที่ผ่านการ
อบแห้ง 
 6. เพ่ือศึกษาฤทธิ์ชามะเกี๋ยงต่อการลดระดับน้ าตาลในเลือดและระดับ HbA1C ในเลือด ของผู้ป่วย
กลุ่มอาสาสมัครที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 
 7. เพ่ือเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ การแปรรูปและการการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ
จาก “มะเกี๋ยง” พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
4. ผลการด าเนินงาน 

โครงการวิจัยย่อยที่1 ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง 

 การทดลองที่ 1.1 การศึกษาการปรับตัวของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง 3 สายพันธุ์ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา น าต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงจ านวน 3 สายพันธุ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมากพระราชด าริ สมเด็จพะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ในส่วนของ อพ.สธ. ล าปาง ต าบลวิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็ น
สายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูง คือ สายพันธุ์ RIT ต. 1072/1/13 , สายพันธุ์ RIT บ. 2103/18/2 และสายพันธุ์ 
LP007  จ านวนสายพันธุ์ละ 20 ต้น รวมทั้งหมด 60 ต้น  

ผลการทดลอง 
  ต้นมะเกี๋ยงพันธุ์ RIT ต 1072/1/13 มีการเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ปลูกมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีความ
สูง และขนาดของเส้นผ่านศูนย์มากกว่าต้นมะเกี๋ยง พันธุ์ RIT ม 2013/18/2 และ พันธุ์ LP 007    

 

   

ภาพที่ 1.1 ต้นมะเกี๋ยงทั้ง 3 สายพันธุ์ ในช่วงระยะเวลาการปลูก 

RIT ม.2013/18/2 LP007 RIT ต.1072/1/13 



๓๑ 

 การทดลองท่ี 1.2  การศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาและจากกากปู
ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ เบต้าแคโรทีน ที่ปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา    โดยใช้ต้น
มะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูง 3 สายพันธุ์ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากสถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา  คือสายพันธุ์ RIT ต. 1072/1/13 , สายพันธุ์ RIT บ. 
2103/18/2 และสายพันธุ์ LP007  จ านวนสายพันธุ์ละ 20 ต้น รวมทั้งหมด 60 ต้น ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยท าการทดลอง มี 5 กรรมวิธีคือ  
  (1) ปุ๋ยเคมี 100% (สูตร 15-15-15)     
 (2) ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุในท้องถิ่น  (ผักตบชวา+กากปู+ มูลสัตว์)  100 %    
 (3) ปุ๋ยอินทรีย์ทางการค้า  100 % (ตรากว๊านพะเยา ของ อบจ. พะเยา)  
 (4) ปุ๋ยเคม ี+ ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุในท้องถิ่น  (ผักตบชวา+กากปู+ มูลสัตว์)  ในอัตราร้อยละ 50  :50    
 (5)  ปุ๋ยเคมี + ปุ๋ยอินทรีย์ทางการค้า  ในอัตราร้อยละ 50  :50   
ผลการทดลอง 
 พบว่าต้นมะเกี๋ยงมีการตอบสนองได้ดี โดยที่การให้ปุ๋ยเคมี 100% มีแนวโน้มเพ่ิมการเจริญเติบโตของ
ต้นมะเกี๋ยงได้ดีกว่ากรรมวิธีอ่ืนๆ  

 

   
 

ภาพที่ 1.2  การให้ปุ๋ย การวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง และการวัดความสูงต้นมะเกี๋ยง 
 
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ผลของอุณหภูมิในการอบมะเกี๋ยงต่อปริมาณสารประกอบโพลีฟีนอลฟลาโวนอยด์
แอนโธไซยานินและแคโรทีนอยด์ 

กลุ่มวิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยได้เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบคือมะเกี๋ยง ซึ่งมะเกี๋ยงจะสุกและมีสีม่วงด า 
ช่วงเดือน กรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งสารสีดังกล่าวเป็นสารสีกลุ่ม anthocyanidn ที่ส าคัญและต้องการ
วิเคราะห์ดังกล่าว จึงท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการวิจัยได้ แต่กลุ่มวิจัยได้ท าการเตรียมความพร้อมเบื้องต้น
ในการท าแลปโดยการท าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการท าแลปเบื้องต้น 
 
 



๓๒ 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิครวม  
ผลการเตรียมกราฟมาตรฐานกรดแกลลิก 

กราฟมาตรฐานกรดแกลลิกเตรียมได้จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร
ของสารละลายผสมระหว่างกรดแกลลิกที่ความเข้มข้นสุดท้ายตั้ งแต่  0–20 µg/ml ท าปฏิกิริยากับ
สารละลายโฟลิน-ซิโอแคลทู จะได้สารประกอบเชิงซ้อนสีน้ าเงิน  จากนั้นน าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาสร้าง
กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นกรดแกลลิก (µg/ml) กับค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765  
นาโนเมตร 

จากการทดลองพบว่าค่าดูดกลืนแสงที่วัดได้แปรผันตรงกับความเข้มข้นกรดแกลลิกเท่ากับ 

0.00000.000, 0.15190.002, 0.29090.005, 0.55440.004 และ 1.04300.020 ตามล าดับ ส าหรับ
ความชันของกราฟมีค่า y= 0.0517X+0.0199 และมีค่า R2 เท่ากับ 0.9985 ดังแสดงในตารางที่ 1 รูปที่ 1 จาก
กราฟมาตรฐานที่ได้สามารถน าไปค านวณหาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมในสารสกัดตัวอย่างต่อไป 

 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิกกับค่าการดูดกลืนแสง ที่ความ
ยาวคลื่น 765 นาโนเมตร 
 

ความเข้มข้นสารละลาย
มาตรฐานกรดแกลลิก 

(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 

ค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย SD 

0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
2.5 0.1507 0.1507 0.1543 0.1519 0.002 
5 0.2913 0.2857 0.2957 0.2909 0.005 
10 0.5517 0.5527 0.5590 0.5544 0.004 
20 1.0507 1.0203 1.0580 1.0430 0.020 

 
 

 
 

ภาพที ่1 กราฟความเข้มข้นสารละลายมาตรฐานกรดแกลลิก 
กับค่าดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 765 นาโนเมตร 



๓๓ 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวม  
ผลการเตรียมกราฟมาตรฐาน Catechin 

กราฟมาตรฐาน catechin เตรียมได้จากการวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540  นาโนเมตร
ของสารละลายมาตรฐาน catechin ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 0 – 80 µg/ml ท าปฏิกิริยากับสารละลายผสม
ระหว่าง 5% NaNO2, 10 % AlCl3.6H2O, 1M NaOH  และน้ าปราศจากอิออน จากนั้นน าค่าการดูดกลืนแสง
ที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน  catechin (µg/ml) กับค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร 

จากการทดลองพบว่าค่าดูดกลืนแสงที่วัดได้แปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารละลาย catechin โดย

ค่าดูดกลืนแสงที่ วั ด ได้มี ค่ า เท่ ากับ  0.00000.000, 0.11290.010, 0.19310.005, 0.34660.003, 

0.64500.045 และ 1.31740.076 ตามล าดับ ส าหรับความชันของกราฟมีค่า y= 0.0162X+0.0183 และ
มีค่า R2 เท่ากับ 0.999 ดังแสดงในตารางที่ 2 รูปที่ 2 จากกราฟมาตรฐานที่ได้สามารถน าไปค านวณหาปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดตัวอย่างต่อไป 

  

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสารละลายมาตรฐาน catechin กับค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 540 นาโนเมตร 
 

ความเข้มข้นสารละลาย
มาตรฐาน catechin 

(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 

ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย SD 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 
5 0.1093 0.1237 0.1057 0.1129 0.010 
10 0.1877 0.1963 0.1953 0.1931 0.005 
20 0.3447 0.3447 0.3503 0.3466 0.003 
40 0.6723 0.5933 0.6693 0.6450 0.045 
80 1.3763 1.2317 1.3443 1.3174 0.076 

 

 
ภาพที่ 2 กราฟความเข้มข้นสารละลายมาตรฐานสารละลายมาตรฐาน catechin 

กับค่าดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร 



๓๔ 

การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบโปรแอนโธไซยานิดินรวม 
ผลการเตรียมกราฟมาตรฐาน catechin 

กราฟมาตรฐาน catechin เตรียมได้จากน าสารละลายมาตรฐาน catechin ที่ความเข้มข้น 0–10 
µg/ml มาละลายในสารละลายที่มี sulfuric acid/methanol เป็นองค์ประกอบ จากนั้นน าสารละลายที่ได้มา
ท าปฏิกิริยากับสารละลาย 1% vanillin/methanol ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 นาที  เมื่อเกิดปฏิกิริยา
จนครบทุกขั้นตอนแล้วจะได้สารประกอบเชิงซ้อนสีชมพู แล้วน าไปวัดค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 นา
โนเมตรโดยใช้เครื่องยูวี-วิสิเบิลสเปกโทรโฟโตเมตรี น าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์
ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน catechin (µg/ml) กับค่าการดดูกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 490 
นาโนเมตร  

จากการทดลองพบว่าค่าดูดกลืนแสงที่วัดได้แปรผันตรงกับความเข้มข้นของสารละลาย catechin โดย

ค่าดูดกลืนแสงที่ วั ด ได้มี ค่ า เท่ ากับ  0.00000.000, 0.08780.015, 0.17050.001, 0.34430.006, 

0.62380.033 และ 0.91880.020 ตามล าดับ ส าหรับความชันของกราฟมีค่า y= 0.0872X+0.0057 และ
มีค่า R2 เท่ากับ 0.988 ดังแสดงในตารางที่ 3 รูปที่ 3 จากกราฟมาตรฐานที่ได้สามารถน าไปค านวณหาปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยด์รวมในสารสกัดตัวอย่างต่อไป 

 

ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นสารละลายมาตรฐาน catechin กับค่าการดูดกลืนแสงที่ความ
ยาวคลื่น 540 นาโนเมตร 
 

ความเข้มข้นสารละลาย
มาตรฐาน catechin 

(ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร) 

ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ค่าเฉลี่ย SD 

0 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.000 
1 0.0820 0.0910 0.0905 0.0878 0.005 
2 0.1720 0.1695 0.1700 0.1705 0.001 
4 0.3415 0.3515 0.3400 0.3443 0.006 
8 0.6005 0.6615 0.6095 0.6238 0.033 
10 0.9345 0.9255 0.8965 0.9188 0.020 

 

 
ภาพที่ 3 กราฟความเข้มข้นสารละลายมาตรฐานสารละลายมาตรฐาน catechin 

กับค่าดูดกลืนแสงความยาวคลื่น 490 นาโนเมตร 



๓๕ 

การวิเคราะห์ ปริมาณแอนโทไซยานินด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีสมรรถนะสูง (High Performance Liqiuid 
Chromatography : HPLC)  

ท าการหาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สารมาตรฐานไซยานิดิน-3-กลูโคไซค์   (cyanidin-3-
glucoside)  และเดลฟินิดินคลอไรด์  (delphinidin chloride) โดยเครื่อง HPLC ได้กราฟมาตรฐานดังรูปที่ 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 HPLC chromatogram ของสารมาตรฐาน anthocyanidins 
และ cyanidin-3-glucoside และ b. delphinidin chloride 

การวิเคราะห์ปริมาณลูทีน (lutein)  และ  ซีแซนทีน (zeaxanthin) ด้วยเทคนิค HPLC 
ท าการหาสภาวะที่ เหมาะสมในการวิเคราะห์สารมาตรฐานลูทีน (lutein) A  และ ซีแซนทีน 

(zeaxanthin) B โดยเครื่อง HPLC ได้กราฟมาตรฐานดังรูปที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
ภาพที่ 4 HPLC chromatogram ของสารมาตรฐาน (lutein) A 

และซีแซนทีน (zeaxanthin) B โดยเครื่อง HPL 
 
 

B: ซีแซนทีน (zeaxanthin) 

A: ลูทีน (lutein) 

ไซยานิดิน-3-กลูโคไซค์   
(cyanidin-3-glucoside) 

เดลฟินิดินคลอไรด์  
(delphinidin  chloride) 



๓๖ 

โครงการย่อยท่ี 3: การศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น   
อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีต่างๆ ที่จะใช้ในการท างานวิจัย  เพ่ือท าการ

วิเคราะห์คุณภาพมะเกี๋ยงสด โดยจะน ามะเกี๋ยงผลสดมาท าการวัดคุณภาพทางเคมีและคุณภาพทางกายภาพ 
ได้แก่ สีผล เนื้อสัมผัส  ปริมาณกรด ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ และท าการ
พัฒนาสูตรพ้ืนฐานของผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น  เตรียมเพียวเร่มะเกี๋ยง จากนั้นน ามาวิเคราะห์คุณภาพทาง
เคมีและคุณภาพทางกายภาพ ได้แก่ สีผล เนื้อสัมผัส  ปริมาณกรด ค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมดที่ละลายน้ าได้  และท าการศึกษาผลของชนิดของสารเพ่ิมความคงตัวและระดับความเข้มข้นต่อ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแผ่น โดยใช้ศึกษาสารเพ่ิมความคงตัว 3 ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดศึกษาที่ 4 ระดับ
ความเข้มข้น ดังนี้ วิธีการที่ 1 เพกติน 0.0, 1.5, 2.5 และ 3.5 กรัมต่อเพียวเร่มะเกี๋ยง 100 กรัม วิธีการที่ 2 
กัวว์กัม 0.0, 0.25, 0.45 และ 0.65 กรัมต่อเพียวเร่มะเกี๋ยง 100 กรัม และวิธีการที่ 3 มอลโทเดกซ์ทริน 0.0, 
0.25, 0.45 และ 0.65 กรัมต่อเพียวเร่มะเกี๋ยง 100 กรัม 
โครงการย่อยที่ 4: ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์และต้านมะเร็งของมะเกี๋ยงที่ผ่านการ
อบแห้ง  

โครงการวิจัยนี้เป็นโครงการวิจัยต่อยอดโครงการ ผลของอุณหภูมิในการอบมะเกี๋ยงต่อปริมาณโพลีฟี
นอล ฟลาโวนอยด์ แอนโธไซยานินและเบตาแคโรทีน โดยน ากระบวนการอบที่คงเหลือปริมาณโพลีฟีนอล ฟลา
โวนอยด์ แอนโธไซยานินและเบตาแคโรทีนสูงสุด 1 กระบวนการมาท าการศึกษาต่อยอดโดยใช้ฤทธิ์ต้านการ
อักเสบและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเป็นตัวชี้วัดฤทธิ์ทางชีวภาพที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวต่อไป 
โครงการย่อยท่ี 5: ประสิทธิภาพของชามะเกี๋ยงต่อระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 การเตรียม
ชามะเกี๋ยง 
 จากผลการทดลองการวิจัย เมื่อต้มกากชาที่เหลือในเวลา 3 นาที และน าไปผ่าน TLC (Thin layer 
chromatography) ทดสอบดูฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วย DPPH จะมีฤทธิ์ต้านอนุมูลสูงที่สุด ซึ่งจะน าเวลาที่ได้
ไปใช้ในการศึกษาต่อไป 
  



๓๗ 

แผนงานวิจัย  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที ่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา: การอนุรักษ์กล้วยไม้ในถิ่นอาศัย  

 
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการและอนุรักษ์กล้วยไม้บานดึก เอ้ืองตีน
กบและเอ้ืองมรกตในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ปัจจัยทางกายภาพและสังคมพืชในระบบนิเวศของกล้วยไม้ดิน ในมหาวิทยาลัย
พะเยา 

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การงอกของเมล็ดในห้องปฏิบัติการของเอ้ืองตีนกบบริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การขยายพันธุ์กล้วยไม้อิงอาศัยหายากโดยวิธีการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ
เพ่ือการอนุรักษ์และน าคืนสู่ธรรมชาติในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน สกุล Liparis ในสภาพธรรมชาติและในสภาพปลอด
เชื้อเพ่ือการอนุรักษ์และน าคืนสู่ถิ่นในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

1. รายชื่อคณะผู้วิจัย 
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย  ดร.กนกอร ศรีม่วง  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1   ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2   ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 3   ดร.กนกอร ศรีม่วง  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 4  ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 5   ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวนเงิน 1,338,300 บาท 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอยู่ใน

เขตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยความพยายามเพ่ิมจ านวนชนิด จ านวนประชากร โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ ทั้งกล้วยไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้ดิน นอกจากนี้ยังน าเทคโนโลยีทาง
ภูมิศาสตร์เข้ามาท าการวิเคราะห์และท านายพื้นที่ป่า โดยการอาศัยข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่รวมทั้งข้อมูลปัจจัยทาง
กายภาพเข้ามาวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของบริเวณผืนป่าที่เหลืออยู่ในเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติของ
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กล้วยไม้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังเป็นโครงการต้นแบบส าหรับการพัฒนาและเลือกเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ส าหรับพืชชนิดอื่นต่อไปในอนาคตอีกด้วย 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการและอนุรักษ์กล้วยไม้บานดึก เอ้ืองตีนกบและ
เอ้ืองมรกตในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการวิจัยระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการและอนุรักษ์กล้วยไม้บานดึก เอ้ืองตีนกบ และ
เอ้ืองมรกตในเขตมหาวิทยาลัยพะเยามีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ
คาดการณ์เชิงพ้ืนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือต้นแบบส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ โดยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเริ่มจากการเรียนรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากแหล่งที่อยู่กล้วยไม้บานดึก เอ้ืองตีนกบ และเอ้ืองมรกต ใน
บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือศึกษาถึงตัวแปรที่เกี่ยวข้องในด้านการกระจายพันธุ์ต่างๆ เช่น สภาพภูมิอากาศ 
สภาพพ้ืนดิน สภาพแวดล้อม พืชใกล้เคียง เป็นต้น จากนั้น ท าการน าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็นระบบสารสนเทศ
คาดการณ์เชิงพ้ืนที่ซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับค้นหาพ้ืนที่ที่มีความคล้ายคลึงกับแหล่งที่พบกล้วยไม้ดินทั้งสาม  
โดยได้มีการก าหนดเป้าหมายของระบบสารสนเทศออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นแรกเป็นการก าหนด
ต าแหน่งเป้าหมายส าหรับการค้นหาจุดที่คาดว่าจะปรากฏของกล้วยไม้บานดึก เอ้ืองตีนกบ และเอ้ืองมรกต 
ประเด็นที่สองเพ่ือก าหนดเป้าหมายหรือต าแหน่งของพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ของ
กล้วยไม้บานดึก เอ้ืองตีนกบ และเอ้ืองมรกตในเขตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 ในปัจจุบัน การวิจัยได้ด าเนินการก าหนดตัวต้นแบบเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว จากการทดสอบตัว
ต้นแบบเบื้องต้น พบว่าตัวต้นแบบสามารถก าหนดต าแหน่งเป้าหมายส าหรับการค้นหาจุดที่คาดว่าจะปรากฏ
ของกล้วยไม้ และต าแหน่งของพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้ในโครงการวิจัยได้
อย่างเหมาะสมเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งในงานวิจัยขั้นต่อไปในโครงการ ทางผู้วิจัยจะท าการด าเนินการจัดซื้อแผนที่
ภาพถ่ายดาวเทียมปี พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือทวนสอบและพัฒนาให้ตัวต้นแบบมีความถูกต้อง
ในการก าหนดต าแหน่งที่เกี่ยวข้องการการค้นหาและการแพร่พันธ์กล้วยไม้ดังกล่าวในโครงการมากยิ่งขึ้น 
จากนั้นคณะผู้วิจัยจะท าการใช้เครื่องมือจากตัวต้นแบบที่ได้ ท าการค้นหาจุดที่คาดว่าจะปรากฏของกล้วยไม้ทั้ง
สาม เพ่ือก าหนดเป็นแนวเขตในการอนุรักษ์ และการก าหนดต าแหน่งที่เหมาะสมในการแพร่พันธ์กล้วยไม้ 
เพ่ือให้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ท าการ
น าพันธ์กล้วยไม้ทั้งสามไปขยายแพร่พันธุ์ได ้
 ถึงแม้ว่าตัวต้นแบบจะสามารถก าหนดต าแหน่งเป้าหมายส าหรับการค้นหาจุดที่คาดว่าจะปรากฏของ
กล้วยไม้ และต าแหน่งของพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับเป็นแหล่งกระจายพันธุ์ของกล้วยไม้ในโครงการวิจัยได้อย่าง
เหมาะสมเป็นที่น่าพอใจ ตามปัจจัยต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดในโครงการวิจัย อาทิ เช่น แสงสว่าง ความชุ่มชื้น 
อุณหภูมิ อากาศ อาหารต้นไม้ และโรคและแมลงที่เป็นศัตรู เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ อีก
ที่เกี่ยวข้องต่อการปรากฏและการแพร่พันธ์กล้วยไม้ทั้งสามในโครงการวิจัย ดังเช่น การท าเกษตรและพืชไร่ 
การบุกรุกพ้ืนที่ป่า และการเผาป่าของชาวบ้านในบริเวณใกล้มหาวิทยาลัย เป็นต้น ที่ส่งผลต่อการแร่ขยายพันธ์
ต่อกล้วยไม้บานดึก เอ้ืองตีนกบ และเอ้ืองมรกต ในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเหล่านี้ เป็น
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การยากที่จะน ามาใช้ในการพิจารณาในการพัฒนาตัวต้นแบบของโครงการวิจัย เนื่องด้วยมีปัจจัยย่อยที่
เกี่ยวข้องจ านวนมากและไม่สามารถก าหนดคาดการณ์ได้ 
 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ปัจจัยทางกายภาพและสังคมพืชในระบบนิเวศของกล้วยไม้ดิน ในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ในพ้ืนที่ 1 ป่าบริเวณด้านทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังผสมเบญจ

พรรณมีไม้ไผ่ไร่ขึ้นอยู่ตามขอบล าห้วย สูงถัดขึ้นมามีพันธุ์ไม้ป่าเบญจพรรณขึ้อยู่เป็นแนวแคบๆ และในพ้ืนที่สูง
ถัดขึ้นไปเป็นพันธุ์ไม้ป่าเต็งรัง พบพรรณไม้พ้ืนล่างที่เป็นกล้วยไม้ดิน จ านววน 6 ชนิดที่ได้แก่  นางกราย หนวด
แมลง อ้ัวสีตอง นางอ้ัวน้อย ช้างผสมโขลงและอ้ัวตีนกบ พ้ืนที่ 2 ที่อยู่ด้นหลังของโรงผลิตน้ าปะปาของ
มหาวิทยาลัย มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีไม้เหียง เต็งและรักใหญ่เป็นไม้ชั้นบน ไม้ระดับกลางได้แก่ไม้เต็ง เหียง 
รัง พลวง รักใหญ่ ปอยาบ ปี้จั่น เป็นส่วนใหญ่   ไม้พ่ืนล่างที่เป็นกล้วยไม้ดินพบจ านวน  3 ชนิด ได้แก่ จูงนาง
เขียวจูงนางดอกขาวและเอ้ืองมรกต เป็นส าคัญ ส่วนพ้ืนที่ที่ 3 มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังรุ่น 2 (secondary 
forest) ที่มีไม้เหียง เต็ง รังและพลวงเป็นไม้เด่น และพบไม้ปอยาบ ปี้จั่น สมอไทย ติ้ว เป็นไม้ที่มีความเด่นรอง
ลงไป ส าหรับไม้พ่ืนล่างที่พบเป็นกล้วยไม้ดิน จ านวน 6 ชนิด ได้แก่ ว่านอึ่งล้านนา อ้ัวตีนกบ ว่านจูงนาง ว่านจูง
นางดอกเขียว ว่านจูงนางดอกขาวและเอ้ืองมรกต 
 

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การงอกของเมล็ดในห้องปฏิบัติการของเอ้ืองตีนกบบริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
 จากผลการทดลองพบว่าสูตรอาหาร Vacin and Went (VW)  ที่เหมาะส าหรับการงอกของ
กล้วยไม้ดินต่างๆ ได้แก่ VW ที่เติมสารควบคุมการเจริญ เติบโต BA ที่ความเข้มข้น 0, 3 และ 5 มก./มล. 
ตามล าดับ ท าทั้งหมดสูตรละ 15 ซ้ าเป็นอย่างน้อย พบว่า ที่ความเข้มข้นของ BA 3 มก./มล. มีความสามารถ
ในการงอกของเมล็ดได้มากที่สุด คือ 26.30 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากอาหารสูตร control และ VW ที่เติม BA 
5 mg/ml  แสดงให้เห็นว่าการใช้ฮอร์โมนเพ่ือเร่งการงอกของเมล็ดกล้วยไม้เอ้ืองตีนกบนั้นต้องท าในความ
เข้มข้นที่เหมาะสมเท่านั้น จึงจะมีผลในการกระตุ้นการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ได้ การใช้ฮอร์โมนมากเกินไป อาจ
มีผลในการยับยั้งการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ได้  โดยปกติ อาหารสูตร VW จะเป็นสูตรอาหารที่เหมาะแก่การ
กระตุ้นการงอกของเมล็ดกล้วยไม้เกือบทุกชนิด โดยทั่วไปอยู่แล้ว 
 

โครงการวิจัยย่อยที่ 4 การขยายพันธุ์กล้วยไม้อิงอาศัยหายากโดยวิธีการเพาะเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือ
การอนุรักษ์และน าคืนสู่ธรรมชาติในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
 กล้วยไม้เขาแพะเป็นกล้วยไม้อิงอาศัยชนิดหนึ่งที่พบในพ้ืนที่ป่าในมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็น
กล้วยไม้ที่มีปริมาณลดลงและเริ่มหายาก เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในการทดลองนี้จึงได้ศึกษาสูตรอาหารที่
เหมาะสมส าหรับเพาะเมล็ดกล้วยไม้เขาแพะในสภาพปลอดเชื้อ เพ่ือเป็นแนวทางในการขยายพันธุ์และอนุรักษ์
กล้วยไม้เขาแพะให้อยู่คู่กับป่ามหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
 ในการทดลองครั้งนี้ได้ท าการศึกษาอาหารทั้งหมด 6 สูตร สูตรละ 5 ซ้ า โดยเมื่อท าการเพาะเลี้ยง
เมล็ดกล้วยไม้เขาแพะเป็นเวลา 8 สัปดาห์ พบว่าอาหารสูตร MS ที่ไม่มีการเติม BA มีการเจริญเติบโตของเมล็ด
ไปเป็นโปรโตคอร์มได้ดีกว่าอาหารสูตร MS ที่มีการเติม BA ความเข้มข้น 3 และ 5 mg/l โดยจากการศึกษา
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สูตรอาหาร MS ที่มีการเติม BA พบว่ามีการเจริญเติบโตของโปรโตคอร์มน้อยกว่าการไม่เติม BA แสดงให้เห็น
ว่าในเมล็ดกล้วยไม้เขาแพะอาจจะมีการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโตในระดับที่เหมาะสมต่อการพัฒนาของ
เมล็ดได้ด้วยตัวเอง ซึ่งการเติมสารควบคุมการเจริญเติบโตจากภายนอก ได้แก่ BA เพ่ิมเข้าไปในอาหาร
เพาะเลี้ยงอาจจะเป็นระดับความเข้มข้นที่มากเกินไปจนไปยับยั้งการพัฒนาของเมล็ดได้ ดังจะเห็นจากการ
ทดลองในครั้งนี้ที่พบว่า การเพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้เขาแพะบนอาหารสูตร MS ที่เติม BA 3 และ 5 mg/L มี
การเจริญเติบโตได้น้อยกว่าอาหารสูตร MS ที่ไม่มีการเติม BA ในขณะที่อาหารสูตร VW ที่ไม่มีการเติม BA 
และมีการเติม BA ที่ความเข้มข้น 3 และ 5 mg/L พบว่าไม่มีการงอกและพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้เขาแพะ ซึ่ง
อาจเป็นไปได้ว่าองค์ประกอบของอาหารสังเคราะห์สูตร VW ไม่เหมาะสมต่อการกระตุ้นให้เกิดการงอกของ
เมล็ดเขาแพะ นอกจากนี้ค่า pH ที่แตกต่างกันของอาหารที่น ามาใช้เพาะเลี้ยงเมล็ดกล้วยไม้ก็มีผลต่อการงอก
ของเมล็ดเช่นเดียวกัน 
 

โครงการวิจัยย่อยที่ 5 การขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน สกุล Liparis ในสภาพธรรมชาติและในสภาพปลอดเชื้อเพ่ือ
การอนุรักษ์และน าคืนสู่ถิ่นในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

การเจริญเติบโตของกล้วยไม้เอ้ืองฉัตรมรกตในสภาพธรรมชาติ  พบว่าช่วงเดือนมกราคมถึงเดือน

มิถุนายน เป็นช่วงระยะการพักตัว และในเดือนกรกฎาคม เริ่มมีการเจริญเติบโตเป็นต้น และในเดือนสิงหาคม

จะเริ่มแทงช่อดอก 

เอ้ืองฉัตรมรกตที่วัสดุปลูกที่มีดินขุยไผ่และทรายเป็นส่วนประกอบในอัตราส่วน 1:1 มีความยาวของช่อ

ดอกและมีจ านวนดอกมากกว่ากรรมวิธี และวัสดุปลูกที่มีปุ๋ยหมักเป็นองค์ประกอบท าให้เอ้ืองฉัตรมรกตมีการ

เจริญเติบโตลดลงและตาย 

เมล็ดกล้วยไม้เอ้ืองฉัตรมรกตที่เลี้ยงในสูตรอาหาร Vacin and Went (VW, 1949) ที่ดัดแปลงโดยการ

เติมน้ ามะพร้าว 150 มิลลิลิตร ร่วมกับมันฝรั่งสกัด 50 กรัมต่อลิตร น้ าตาลทราย 20 กรัม ผงวุ้น 7.5 กรัม

สามารถพัฒนาเป็นโปรโตคอร์มได้ดี และเกิดกระบวนการงอกและพัฒนาการเพ่ิมขึ้น โดยในสภาพการให้แสง 

12 ชั่วโมง สามารถชักน าให้เมล็ดเกิดการงอกได้และให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงที่สุด 89.67% ในสภาพการให้

แสง 24 ชั่วโมงให้เปอร์เซ็นต์การงอก 66.33%  และสภาพไม่ได้รับแสงหรือที่มืด ให้เปอร์เซ็นต์การงอกน้อย

ที่สุด 44.67% 

  



๔๑ 

โครงการวิจัย  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพ ระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที ่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
พะเยา: นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์จากเห็ดเผาะ ระยะที่ 2  

 
1. รายชื่อคณะผู้วิจัย 

ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
 

2. ได้รับอนมุัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวนเงิน  270,000  บาท 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 2. เพ่ือศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดเผาะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของเห็ดเผาะอย่างยั่งยืน 
 3. ศึกษาชนิดของวัสดุที่เหมาะสมส าหรับการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะ 
 4. เพ่ือทดสอบการสร้างไมคอร์ไรซาของเห็ดเผาะที่คัดแยกได้ 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 การส ารวจและเก็บตัวอย่างเห็ดเผาะในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา และพ้ืนที่ใกล้เคียงรัศมี 50 กิโลเมตร 
พบเห็ดเผาะสกุล Astreaus sp. ซึ่งเกิดมากในดินร่วนปนทราย และดินร่านปนหิน ใต้ต้นเหียง ต้นเต็ง ต้นรัง 
และต้นตองตึง เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของของ วิพรพรรณ์ และคณะ (2559) ได้พบเห็ดเผาะสกุล A. 
hygrometricus ลักษณะดินที่ เกิดเห็ดเผาะ คือ ดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนปนหิน พบในพืชอาศัย
เช่นเดียวกัน คือ ต้นเหียง  

จากการน าเห็ดเผาะมาแยกเชื้อให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ โดยใช้ส่วนของเนื้อเยื้อชั้นในของเห็ดเผาะสามารถ
เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ เนื่องจากเนื้อเยื้อชั้นในของเห็ดเผาะเป็นเนื้อเยื่อส่วนของ gleba ท าหน้าที่ในการ
สร้างสปอร์จึงสามารถพัฒนาเป็นเส้นใยในอาหราวุ้นได้อย่างรวดเร็ว แต่เมื่อน าสปอร์มาเพาะเลี้ยง พบว่า สปอร์
ไม่เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ เช่นเดียวกับการทดลองของ อนุสรณ์ และคณะ (2548) ได้ท าการเพาะเลี้ยงสปอร์
ของเห็ดเผาะบนอาหารวุ้นทั้ง 5 ชนิด ไม่สามารถกระตุ้นให้สปอร์เห็ดเผาะงอกได้ 

จากการปลูกเชื้อเห็ดเผาะที่แยกได้ลงในเมล็ดธัญพืชทั้ง 3 ชนิด บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 
48 วัน พบว่า เส้นใยเห็ดเผาะสามารถเจริญได้ดีที่สุดในเมล็ดข้าวฟ่าง เนื่องจากในเมล็ดข้าวฟ่างมีคุณค่าทาง
อาหารสูงประกอบด้วยแป้ง น้ าตาล โปรตีน ไขมัน toxic glucoside และ enzyme amylase ซึ่งเหมาะกับ
การเจริญของเส้นใยเห็ด ส่วนในเมล็ดธัญพืชอีก 2 ชนิด ได้แก่ เมล็ดข้าวเปลือกเจ้า และเมล็ดข้าวโพด พบว่า มี
การเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมีสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมต่อเจริญของ



๔๒ 

เส้นใยเห็ดเผาะ ซึ่งสอดคล้องกับ วัชรี (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะ  
A. hygrometricus พบว่า เมล็ดข้าวฟ่างเหมาะสมต่อการผลิตกล้าเชื้อเส้นใยเห็ดเผาะได้ดีที่สุด  

จากการวิเคราะห์ปริมาณชีวมวลของเชื้อเห็ดจากปริมาณกลูโคซามีนซึ่งเป็นองค์ประกอบผนังเซลล์ 
พบว่า ในเมล็ดข้าวฟ่างมีปริมาณกลูโคซามีนสูงสุดเท่ากับ 1.341 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เนื่องจากในเมล็ดข้าว
ฟ่างมีการเจริญของเชื้อเห็ดเผาะ และความหนาแน่นของเส้นใยสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญในขวดทดลอง
ที่มีการเจริญของเชื้อเห็ดเผาะบนเมล็ดข้าวฟ่างมากที่สุดเช่นเดียวกัน ในส่วนเมล็ดข้าวเปลือกเจ้าและเมล็ด
ข้าวโพด ปริมาณกลูโคซา มีนของเชื้อราเห็ดเผาะมีค่าเท่ากับ 0.910 และ 1.102 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
ตามล าดับ เนื่องจากในเมล็ดข้าวเปลือกเจ้าและเมล็ดข้าวโพดมีการเจริญของเชื้อเห็ดเผาะเพียงเล็กน้อย จึง
ส่งผลให้ปริมาณกลูโคซามีนต่ า สอดคล้องกับในขวดทดลองที่มีการเจริญของเชื้อเห็ดเผาะเพียงเล็กน้อย ซึ่ง
ปริมาณกลูโคซามีนของเชื้อราจะขึ้นอยู่กับการสร้างปริมาณชีวมวลของเชื้อเห็ดเผาะ เมื่อมีการสร้างปริมาณชีว
มวลมากจะส่งผลให้ปริมาณกลูโคซามีนซึ่งเป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์เพ่ิมมากขึ้นด้วย 

จากการทดสอบผลของเห็ดเผาะต่อการเจริญของกล้าไม้ป่าในสภาพโรงเรือน นาน 4 เดือน พบว่า ต้น
ยางนา และต้นเต็ง ในกรรมวิธีที่ปลูกเชื้อเห็ดเผาะมีจ านวนใบมากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้ปลูกเชื้อเห็ดเผาะอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ในขณะด้านความสูง พบว่า ต้นยางนา ตันรัง และต้นเต็ง ในกรรมวิธีที่ปลูกเชื้อเห็ดเผาะมี
ความสูงมากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้ปลูกเชื้อเห็ดเผาะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วนด้านเส้นผ่านศูนย์กลางของล า
ต้น พบว่า ต้นยางนา ต้นรัง และต้นเต็ง ในกรรมวิธีที่ปลูกเชื้อเห็ดเผาะมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่ากรรมวิธีที่
ไม่ได้ปลูกเชื้อเห็ดเผาะอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับ ธนิตา และคณะ (2558) การปลูกเชื้อด้วย
เห็ดเผาะสิริธรให้กับกล้าไม้ป่า ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางระดับคอราก และมวล
ชีวภาพดีกว่าการไม่ใส่เชื้อเห็ดเผาะสิรินธรให้กับกล้ายางนา กล้าไม้ที่เป็นที่อาศัยของเห็ดเผาะ เช่น ต้นยางนา 
ต้นเต็ง ต้นรัง ต้นมะค่า และต้นพะยอม มีอัตราการตายที่น้อยกว่ากล้าไม้ที่ไม่มีเชื้อเห็ดเผาะเข้าอาศัย 
เช่นเดียวกับที่ วัชรี (2557) ได้ศึกษาการเข้ารากของเชื้อเห็ดเผาะในต้นกล้าก่อแป้นในสภาพโรงเรือน พบว่า 
เชื้อเห็ดเผาะสามารถเจริญเข้ารากของต้นกล้าก่อแป้นได้โดยมีเปอร์เซ็นต์การเข้ารากเฉลี่ย  97.78 เปอร์เซ็นต์ 
และมีค่าความสูงที่มีความแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 จากการเจริญเติบโตของพืชอาศัยในการทดลอง พบว่า มะค่า และพะยอม ในกรรมวิธีที่ไม่ปลูกเชื้อ
เห็ดเผาะมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่ากรรมวิธีที่ปลูกเชื้อเห็ดเผาะ ซึ่งอาจเกิดจาก  ปลูกในโรงเรือนแสงที่พืชอาศัย
ได้รับอาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งถ้าพืชได้รับแสงน้อยลงจะท าให้ปริมาณเส้นใยของเชื้อเห็ดเผ าะนอกรากและ
เปอร์เซ็นต์การติดเชื้อในรากลดลง เนื่องจากพืชมีการสังเคราะห์   แสงลดลง ท าให้เกิดการจ ากัดคาร์โบไฮเดรต
ในพืชเชื้อเห็ดเผาะจึงได้รับคาร์โบไฮเดรตลดลง (Heinemeyer and Fitter, 2001) อุณหภูมิที่ไม่เหมาะสมต่อ
การเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดเผาะ เพราะช่วงที่ท าการทดลองอยู่ในช่วงฤดูร้อนซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 35-40 องศา
เซลเซียส ท าให้การตอบสนองของพืชอาศัยต่อเชื้อเห็ดเผาะให้ผลที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อ
การเจริญของเชื้อเห็ดเผาะส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 18-27 องศาเซลเซียส (Harley and Smith, 1983) 
  



๔๓ 

โครงการวิจัย  การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เชิงบูรณาการเพื่อการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูกว๊านพะเยาส าหรับเยาวชน 

 

1. รายชื่อคณะผู้วิจัย 
นายนคเรศ  ชัยแก้ว คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

2. ได้รับอนมุัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวนเงิน  265,500  บาท 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. พัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพ่ือการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกว๊านพะเยาส าหรับเยาวชนที่มีการบูร

ณาการทางด้านข้อมูลและองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนา
กว๊านพะเยา 

3. เพ่ือประเมินประสิทธิผลของการใช้สื่อ โดยเปรียบเทียบจิตส านึกในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูกว๊านพะเยา
ของเยาวชน ก่อนและหลังการใช้สื่อวีดิทัศน์ที่พัฒนาขึ้น 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานวิจัยอยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกว๊านพะเยาเพ่ือน ามา

สังเคราะห์ข้อมูล และเลือกประเภทสื่อวีดิทัศน์ที่มีความเหมาะสมกับข้อมูลของกว๊านพะเยา เพ่ือท าการจัดการ
ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในการท าสื่อวีดีทัศน์ ข้อมูลเบื้องต้นท่ีได้เก็บรวบรวม มีดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปกว๊านพะเยา ได้แก่ สภาพทั่วไปกว๊านพะเยา สภาพภูมิประเทศบริเวณกว๊านพะเยาสภาพ
ภูมิอากาศกว๊านพะเยา ลักษณะทางธรณีบริเวณกว๊านพะเยา และสภาพเศรษฐกิจและสังคมในกว๊านพะเยา 

2. นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แหล่งต้นน้ ากว๊านพะเยา พ้ืนที่ชุ่มน้ าและทรัพยากรในกว๊าน
พะเยา พืชน้ าในกว๊านพะเยา และปลาในกว๊านพะเยา 

3. เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ได้แก่ ข้อมูลการเดินทางสู่จังหวัดพะเยา ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยา
กิจกรรมการท่องเที่ยวกว๊านพะเยา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รอบกว๊านพะเยา และการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศรอบกว๊านพะเยา  

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากกว๊านพะเยา คุณภาพน้ าในกว๊านพะเยา
ปริมาณการกักเก็บน้ าในกว๊านพะเยา อุปกรณ์และเครื่องมือในการท าการประมงกว๊านพะเยา กฎระเบียบและ
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกว๊านพะเยา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกว๊านพะเยา
และปัญหาที่เกิดขึ้นในกว๊านพะเยา 

5. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา ประวัติกว๊านพะเยา โบราณสถานที่
พบในกว๊านพะเยา วัดในกว๊านพะเยาและรอบกว๊านพะเยา ความเชื่อและภูมิปัญญาของชาวประมง เครื่องมือ
และวิธีการท าประมงพ้ืนบ้าน และชุมชนรอบกว๊านพะเยา 
 6. สภาพปัญหาของกว๊าน รวมถึงวิธีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู กว๊านพะเยาที่เหมาะสม 



๔๔ 

แผนงานวิจัย  การพัฒนาระบบจัดการองค์ความรู้ข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 2: การจัดการความรู้จากข้อมูลโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
โครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 

โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การวิเคราะห์แปลตีความลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพของต้นสักด้วย
ภาพถ่ายดาวเทียมในมหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการวิจัยย่อยที่ 3 การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการอนุรักษ์พืช
สมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. รายชื่อคณะผู้วิจัย 
ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย ดร. นครินทร์ ชัยแก้ว  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 1  ดร. นครินทร์ ชัยแก้ว  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หัวหน้าโครงการย่อยที่ 2  ผศ.ดร. ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

2. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวนเงิน 864,000  บาท 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลาย

ชีวภาพ โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจวางแผนอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
 

โครงการย่อยท่ี 1 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ได้ด าเนินการพัฒนาระบบในส่วนของการน าเข้าข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการออกแบบระบบการแสดงผล
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในเชิงพ้ืนที่ ดังนี้ 



๔๕ 

 
 

โครงการย่อยที่ 2 การวิเคราะห์แปลตีความลักษณะความหลากหลายทางชีวภาพของต้นสักด้วยภาพถ่าย
ดาวเทียมในมหาวิทยาลัยพะเยา  

ในการด าเนินงานวิจัยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ด าเนินการขอข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจาก
ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
ครอบคลุมบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา วิเคราะห์และแปลตีความสิ่งปกคลุมดินด้วยโปรแกรมภูมิสารสนเทศ
ศาสตร์ ได้แก่ ERDAS IMAGINE และ ENVI และตรวจสอบความถูกต้องของการวิเคราะห์แปลผล หลังจากนั้น
ได้ออกส ารวจภาคสนามและจัดท าฐานข้อมูลต้นสัก ตามล าดับ 
 

โครงการย่อยที่ 3  การพัฒนาระบบคลังข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือการอนุรักษ์พืชสมุนไพร 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ด าเนินการศึกษาข้อมูลพรรณพืชสมุนไพรเฉพาะพ้ืนอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา โดยศึกษาข้อมูลพืช
สมุนไพรจากปราชญ์ชาวบ้านในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ลักษณะข้อมูลที่ศึกษาคือ การศึกษาข้อมูลพืช
สมุนไพรทั้งด้านกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์ ตาม
แนวพระราชด าริ รายละเอียดของข้อมูลสมุนไพร 
 ด าเนินการส ารวจและศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ งานระบบ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรจากสถานีอนามัยประจ าต าบล หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ และน าข้อมูลความต้องการดังกล่าว มาออกแบบระบบน าเข้าข้อมูล 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบบเป็นผู้น าเข้าข้อมูลสมุนไพรในท้องถิ่นด้วยตนเอง โดยมีการพัฒนาเว็บเพจเพ่ือใช้เป็นระบบ
น าเข้าข้อมูล และมีการออกแบบระบบน าเข้าข้อมูล  
  



๔๖ 

โครงการวิจัย  การพัฒนาจิตส านึกของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พืช ผักพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนเมือง ต่อความมั่นคงทางอาหาร 

 

1. รายชื่อคณะผู้วิจัย 
ผศ.ดร. ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร คณะพยาบาลศาสตร์ 
 

2. ได้รับอนมุัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวนเงิน  270,000  บาท 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. วิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหาร ผ่าน 

  2.1 ส ารวจข้อมูลความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน 
  2.2.ส ารวจข้อมูลความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน 
  2.3.ส ารวจจิตส านึกของประชาชนและผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พืช ผักพ้ืนบ้าน อาหารพื้นเมือง 
 3. พัฒนาโปรแกรมจิตส านึกของประชาชนต่อการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พืช ผักพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนเมือง 
ภายใต้การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
การวิจัยนี้มีวัถตุประสงค์เพ่ือการพัฒนาจิตส านึกของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ

อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พืช ผักพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนเมือง ต่อความมั่นคงทางอาหาร ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ 
ประชาชนเขต 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จ านวน 420 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 64 แห่ง 
เครื่องมือ ประกอบด้วย 1. แบบสอบถามความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือน พัฒนาจากแบบสอบถามของ
พฤกษ์ ยะหิบพงษ์สิริและคณะ (2555) 2.แบบสัมภาษณ์เชิงกึ่งโครงสร้าง เกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารระดับ
ชุมชนและจิตส านึก 3.แบบสอบถามจิตส านึกสาธารณะ คุณภาพเครื่องมือ ความตรงของเครื่องมือผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ความเที่ยงของเครื่องมือ ระดับ 0.8 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา content analysis  

ผลการด าเนินการวิจัยพบว่า ความมั่นคงทางอาหารระดับครัวเรือนอยู่ระดับปานกลางค่อนข้างสูง 
ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนยังไม่ครบถ้วน แต่ผลส่วนใหญ่พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
แผนงาน โครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พืช ผักพ้ืนบ้านอาหารพ้ืนเมือง มีเป็นบางแห่งเท่านั้น 
ส่วนใหญ่มีกลุ่มกิจกรรมเช่น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผักปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ซึ่งล้วน
ได้รับนโยบายจากจังหวัด ส่วนจิตส านึกนั้นพบว่า ส่วนใหญ่มีจิตส านึกระดับปานกลางค่อนข้างสูง  
 
  



๔๗ 

โครงการวิจัย  การเพาะขยายพันธุ์อึ่งเพ้าเพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

 

1. รายชื่อคณะผู้วิจัย 
ผศ.ดร. สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล คณะวิทยาศาสตร์ 
นายเกรียงไกร  สีตะพันธุ์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2. ได้รับอนมุัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวนเงิน  225,000  บาท 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือหาแนวทางในการเพาะขยายพันธุ์อ่ึงเพ้า และปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ เพ่ือการใช้ประโยชน์

และการอนุรักษ์สายพันธุ์อย่างยั่งยืน 
 

4. ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานขณะนี้อยู่ใน การเพาะขยายพันธุ์อ่ึงเพ้า การเปรียบเทียบการเพาะพันธุ์อ่ึงเพ้าด้วยวิธี

ฉีดฮอร์ โมนสั ง เคราะห์  Buserelin acetate (Bus) ซึ่ ง เป น LHRHa (Luteinizing Hormone Releasing 
Hormone Analog) ในระดับที่แตกต่างกัน ร่วมกับยาเสริมฤทธิ์ domperidone (Dom) เพ่ือกระตุ้นการ
วางไข่  ความเข้มข้นของฮอร์ โมนสังเคราะห์  Buserelin acetate (Bus) ซึ่ ง เป น LHRHa (Luteinizing 
Hormone Releasing Hormone Analog) ที่เหมาะสมส าหรับการใช้เพาะอ่ึงเพ้า คือ ใช้ Bus 15 ไมโครกรัม 
ร่วมกับ Dom 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   
 
  
  



๔๘ 

โครงการวิจัย  การผลิตไบโอเอทานอลด้วยกระบวนการ Solid-state fermentation โดยใช้
เชื ้อรา ascomycetes ที ่พบภายในพื้นที ่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
พะเยา 

 

1. รายชื่อคณะผู้วิจัย 
ผศ.ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

2. ได้รับอนมุัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2559 จ านวนเงิน  225,000  บาท 
 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือจ าแนกชนิดและทดสอบความสามารถในการผลิตเอนไซม์เซลลูเลสของเชื้อรา ascomycetes 

ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาส าหรับการผลิตไบโอเอทานอลด้วยกระบวนการ solid-state 
fermentation และหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตไบโอเอทานอลด้วยเชื้อรา ascomycetes ที่สามารถผลิต
เอนไซม์เซลลูเลสได้สูงสุด 
 3. เพ่ือรวบรวมสายพันธุ์เชื้อราขาวตลอดจนศึกษาอนุกรมวิธานของเห็ดดังกล่าวบริเวณพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายพันธุ์ที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสได้ 

 

4. ผลการด าเนินงาน 
การจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่คาดว่าจะผลิตไบโอเอทานอลในพืนที่: จากผลการเก็บตัวอย่าง

ดินในพ้ืนที่ป่าของมหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือจ าแนกชนิด พบว่า สามารถแบ่งจุลินทรีย์ได้ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ แบคทีเรีย และ เชื้อรา โดยแบคทีเรียที่พบในตัวอย่างดินสามารถจ าแนกสายพันธุ์ได้จ านวน 20 สายพันธุ์ 
และเชื้อราที่พบสามารถจ าแนกสายพันธุ์ได้จ านวน 32 สายพันธุ์ .ซึ่งจุลินทรีย์ที่พบมากและมีความโดดเด่น 2 
ชนิด ได้แก่ แบคทีเรียกลุ่ม ascomycetes และเชื้อรากลุ่ม Aspergillus tubingensis  
 จากการทดสอบใน batch experiment และจากการทบทวนเอกสาร (เพ่ิมเติม) พบว่า จุลินทรีย์กลุ่ม
ที่มีศักยภาพในการผลิตเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสเพ่ือผลิตเป็นไบโอเอทานอล ได้แก่ เชื้อรา Aspergillus 
tubingensis ดังนั้นการทดสอบสภาวะที่ เหมาะสมในกระบวนการผลิตไบโอเอนอลจากผักตบชวาภายใต้
กระบวนการหมักแบบของแข็งจึงเน้นที่จะใช้เชื้อรา Aspergillus tubingensis ในการทดลองข้ันถัดไป 

การหาสภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตไบโอเอนอลจากผักตบชวาภายใต้กระบวนการหมักแบบ
ของแข็ง:ผลการศึกษาการผลิตเซลลูโลไลติกเอนไซม์ โดยใช้ผักตบชวาเป็นแหล่งอาหารช่วงเวลาที่เหมาะสมใน
การผลิตเอนไซม์เซลลูเลส คือวันที่ 7 ของการหมัก มีกิจกรรมเอนไซม์สูงที่สุด 0.679ยูนิตต่อมิลลิลิตร และการ
ผลิตเอนไซม์บีต้ากลูโคซิเดส  คือวันที่ 10 ของการหมัก โดยมีกิจกรรมเอนไซม์สูงที่สุด 83.33 ยูนิตต่อมิลลิลิตร 
ส่วนกิจกรรมจ าเพาะพบว่าวันที่ 7 ของการหมักมีกิจกรรมจ าเพาะของเอนไซม์ทั้งเซลลูเลสและเอนไซม์
บีต้ากลูโคซิเดสสูงที่สุด 0.43 และ 52.55 ยูนิตต่อมิลลิกรัมโปรตีน ตามล าดับ  
 


