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ค ำน ำ 
 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 (ในนามของมหาวิทยาลัย
นเรศวร พะเยา ณ ขณะนั้น) โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กับคณะ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนงานวิจัยและการบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ใน
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาและได้ด าเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน   

ส าหรับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2557 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผน
แม่บทระยะ  5  ปีที่ห้า  ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นไปที่การวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลจากการวิจัยจะสามารถน าไปขยายผลการด าเนินงานเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานราชการ โรงเรียน และภาคประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทายลัย และเป็นการสร้างฐานความรู้ทางวิทยาการที่
จะน าไปสู่การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งเป็นตัวอย่างด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพ่ือเป็น
แบบอย่างให้กับชุมชน ทั้งนี้การสนับสนุนโครงการพระราชด าริเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี 

มหำวิทยำลัยพะเยำ 
 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ    รองประธานกรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      รองประธานกรรมการ 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 
5. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
6. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ     รองประธานกรรมการ 
7. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต     รองประธานกรรมการ 
8. ผู้ช่วยอธิการบดี       รองประธานกรรมการ 
9. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์  

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ    รองประธานกรรมการ 
10. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 
11. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์     กรรมการ 
12. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   กรรมการ 
13. คณบดีคณะนิติศาสตร์      กรรมการ 
14. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
15. คณบดีคณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 
16. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์      กรรมการ 
17. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   กรรมการ  
18. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์      กรรมการ 
19. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์     กรรมการ 
20. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
21. คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
22. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์  กรรมการ 
23. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์      กรรมการ 
24. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ     กรรมการ 
25. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา      กรรมการ 
26. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
27. ผู้อ านวยการกองกลาง      กรรมการ 
28. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่      กรรมการ 
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29. ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต     กรรมการ 
30. ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
31. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
32. ผู้อ านวยการกองแผนงาน      กรรมการ 
33. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่     กรรมการ 
34. ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา   กรรมการ 
35. ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
36. ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ   กรรมการ 
37. ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  กรรมการ 
38. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย    กรรมการ 
39. ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ   กรรมการ 
40. ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล      กรรมการและเลขานุการ 
41. นางสาวศิริลักษณ์ พิมมะสาร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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          คณะท ำงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯสยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

ที่ปรึกษำ 
1.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 
5. ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์ 

คณะท ำงำนกลั่นกรองข้อเสนอกำรวิจัย โครงกำร อพ.สธ.มพ. 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย ์ วัฒนาธร  ประธานคณะท างาน 
2. ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต ์  คณะท างาน 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ   คณะท างาน 
4. ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์    คณะท างาน 
5. นายช านาญ  แสงแก้ว    คณะท างาน 
6. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล    คณะท างานและเลขานุการ 
7. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
8. นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะท ำงำนโครงกำร อพ.สธ.มพ. 
1. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล    ประธานคณะท างาน 
2. นายช านาญ  แสงแก้ว    รองประธานคณะท างาน 
3. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ     คณะท างาน 
4. ดร.เนติ  เงินแพทย์     คณะท างาน 
5. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก    คณะท างาน 
6. ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์    คณะท างาน 
7. ดร.วาสนา  พิทักษ์พล    คณะท างาน 
8. ดร.กัลยา จ าปาทอง     คณะท างาน   
9. ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล    คณะท างาน 
10. ดร.นครินทร์ ชัยแก้ว     คณะท างาน 
11. นาย.สิริวัฒน์  บุญชัยศร ี    คณะท างาน 
12. นายนคเรศ ชัยแก้ว     คณะท างาน 
13. นายปณิธาน ประมูล     คณะท างาน 
14. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร    คณะท างานและเลขานุการ 
15. นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

4 

 

คณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย ์วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 
ดร. สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทิตย์วรรณ ที่ปรึกษา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า  พุทธรักษ์ นักวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศ์พัฒนศิริ นักวิจัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค นักวิจัย 
ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ  นักวิจัย 
ดร.กัลยา  จ าปาทอง  นักวิจัย 
ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์  นักวิจัย 
ดร.ธิดา  ไชยวังศรี  นักวิจัย 
ดร.นภนันต ์ ศุภศิริพงษ์ชัย  นักวิจัย 
ดร.เนติ  เงินแพทย์  นักวิจัย 
ดร.บุญร่วม  คิดค้า  นักวิจัย 
ดร.รวิสรา  รื่นไวย์  นักวิจัย 
ดร.วาสนา  พิทักษ์พล  นักวิจัย 
ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   นักวิจัย 
ดร.ศิริลักษณ์  สันพา   นักวิจัย 
ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์ นักวิจัย 
ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล  นักวิจัย 
ดร.สุภาพร ภัสสร   นักวิจัย 
ดร.โสมนัส สมประเสริฐ    นักวิจัย 
นางสาวกฤษณา  พุกอินทร์   นักวิจัย 
นางสาวบุหรัน  พนธุ์สวรรค์    นักวิจัย 
นางสาวพิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์    นักวิจัย 
นางสาวสกุลคุณ  มากคุณ  นักวิจัย 
นางสาวสุวล ี ฟองอินทร์  นักวิจัย 
นางสาวศิริลักษณ์ พิมมะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
นางสาวอรพรรณ  พรหมธนพันธ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
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ยุทธศำสตร์กำรวิจัยของมหำวิทยำลัยพะเยำ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2555 - 2559) 
 

ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  
(โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี) 
 

หลักกำรและเหตุผล 
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) กล่าวคือ มี

ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากลายในชนิดพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์  ซึ่งพรรณ
พืชที่ศึกษาพบไม่ต่ ากว่า 12,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา 3,000 กว่าชนิด เฟิร์น 633 ชนิด และกล้วยไม้มากว่า 
1,000 ชนิด พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ, 2544) 

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น
ล าดับ จาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.3 ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ 97.88 ล้านไร่ 
หรือ ร้อยละ 30.5 ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2525 ลดลงเหลือ 81 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.3  ของพ้ืนที่
ประเทศ ในปี 2541 ส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจาก 2.3 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2504 เหลือเพียง 1.1 ล้านไร่ ในปี 
พ.ศ. 2534 สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่
ยังไม่ส ารวจพบ สูญพันธุ์ไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล  ทรงเห็นถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยทรงเริ่มด าเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชด าริให้ด าเนินการส ารวจรวบรวม
ปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อโดยได้มีการจัดตั้งโครงการและด าเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ใน
ระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมมากขึ้น จนถึง ณ ปัจจุบัน มีหน่วยงาน
ร่วมสนองพระราชด าริ จ านวน 110 หน่วยงาน เป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือที่จะปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ นอกเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ ป่าในสถาบันการศึกษา 
ป่าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลองป่า ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพ้ืนที่ โดยมี
เป้าหมายสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จัดท าโครงการปกปักป่าของสถาบัน ท าการส ารวจ
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ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ภายในสถาบัน (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ, 2544) 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดินจ านวน 
5,727 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จ านวน 1,147 ไร่ และ
ที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ภายใต้การก ากับดูแล
ของกรมป่าไม้ จ านวน 4,580 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว  ในอดีต
ต าบลแม่กาพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าไม้และพ้ืนที่เกษตรกรรม เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปิดเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่เกษตรกรรมไปเป็นที่อยู่อาศั ย ซึ่งท าให้
ความสัมพันธ์ของคนกับป่าไม้เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยพะเยา ยังคงมีสภาพ
เป็นป่าอยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นป่าผลัดใบ ได้แก่ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ แต่ในระยะยาวสภาพผืนป่า
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของการเติบโตของชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีผลท าให้ป่าที่เหลืออยู่มีความ
เสื่อมโทรมหรือลดจ านวนลง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของป่าไม้ควรมีการศึกษาถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และควรมีการวางแผนการจัดการ การอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ณ 
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีการประสานการด าเนินงานกับหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาวางแผนด าเนินงาน ในการอนุรักษ์พรรณพืช และศึกษาชีวภาพต่างๆใน
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพ่ือสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา  

ทั้งนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมสนองพระราชด าริในการด าเนินงานกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เนื่องจากในปีงบประมาณ 
2550 คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ในหัวข้อวิจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  การ
หมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารในดิน ความหลากหลายของเห็ดและการใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ าส าหรับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ความหลากหลายของแมลงน้ า ความหลากหลาย
ของปลา ความหลากหลายของแมลงในอันดับโคลีออฟธีรา การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่และจัดท าฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ ความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิร์น และในปีต่อมา คณะนักวิจัยได้ก าหนดเป้าหมายพ้ืนที่ศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาบริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
โดยได้ด าเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัย
พะเยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า ของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ
การด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2555 – 2559 ต่อไป 
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วิสัยทัศน์กำรวิจัย 
“มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการอนุรักษ์และพัฒนา

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย และเป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชรวมถึงด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน
เขตพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน” 

 

พันธกิจกำรวิจัย 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้ก าหนดพันธกิจโดยยึดพระราชด าริและแนวทางที่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานไว้เป็นหลัก ดังนี้ 
1. เน้นและให้ความส าคัญกับการด าเนินงานวิชาการในทุกด้านเป็นหลัก โดยเฉพาะการด าเนินงาน

ศึกษาทดลองวิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชที่ส่งผลและเกิดประโยชน์แก่
ประชาชนชาวไทย 

2. ให้ความส าคัญกับการพัฒนารวบรวมข้อมูลสารสนเทศในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้เป็น
มาตรฐานสากลและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการเรียนรู้ทรัพยากรและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชควบคู่ไปกับการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในด้านกระบวนการ
วางแผน การประสานด าเนินงาน การจดัสรรทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณด าเนินงานและการ
ติดตามผลการด าเนินงานปรับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 
(พ.ศ.2555 – พ.ศ. 2559) ในหัวข้อ ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และทุนทางธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายการด าเนินงาน 3 ลักษณะประกอบด้วย การวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area-based) การวิจัย
เชิงประเด็น (Issue-based) และการวิจัยเพื่อขยายผลสู่ชุมชนทุกระดับ (Community-based) 
 

เป้ำประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา มีเป้าประสงค์คือ 
“อนุรักษ์ ประโยชน์ ตระหนัก ยั่งยืน” 
1. อนุรักษ์ - ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยลดการสูญเสียและการท าลาย

โดยไม่จ าเป็นหรือขาดการพิจาณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบ รวมถึงการปลูกรักษาและฟ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม 

2. ประโยชน์ - พัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และนวัตกรรม 

3. ตระหนัก - การสร้างความตระหนักและรับรู้ถึงการมีอยู่และความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
4. ยั่งยืน – การเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในทุกมิติร่วมกับชุมชนเพ่ือให้ทรัพยากร

สามารถคงอยู่อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศำสตร์กำรวิจัยด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพของมหำวิทยำลัยพะเยำ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
กำรวิจัย 
 
กลยุทธ์ที่ 1 กำรเรียนรู้ทรัพยำกร-กำรอนุรักษ์และกำรคุ้มครององค์ประกอบควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ด ำเนินกำรภำยใต้กิจกรรมที่ 1-3 ของโครงกำร อพ.สธ. (โดยเน้นกิจกรรมที่ 2 และ 3) 
เป้ำหมำย  

1. มีผลงานวิจัยที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ การอนุรักษ์และการคุ้มครององค์ประกอบความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

2. มีพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชและผลงานวิจัยที่สนับสนุนพื้นที่ดังกล่าว 
ตัวช้ีวัด 
 มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย เสริมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
1.1 กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

 1.1.1 การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยหรือป่าท่ีชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา  
 1.1.2 การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรม
พืช เช่นสัตว์ จุลินทรีย์ ตลอดจนทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ   เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัย  
 1.1.3 การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่ น  วัฒนธรรมต่ าง ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัย 
 1.1.4 สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในระดับหมู่บ้านบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ
มหาวิทยาลัย 

1.1.5 สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและศึกษาด้านอนุกรมวิธานพืช 
 
1.2 กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

1.2.1 การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง  เก็บรวบรวมพันธุกรรมของทรัพยากรธรรมชาติ (กายภาพและ
ชีวภาพ) ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณรัศมี 50 กิโลเมตรของมหาวิทยาลัยหรือพ้ืนที่ที่จะมี
การเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเช่น พ้ืนที่สร้างอ่างเก็บน้ า พ้ืนที่สร้างถนน พ้ืนที่สร้างอาคาร เป็นต้น 
     1.2.2 การเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งและตัวอย่างดองเพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  

1.2.3 การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วนพืชที่มี
ชีวิต(เพ่ือน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และส าหรับทรัพยากรอ่ืนๆ สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาได้ เช่น
ตัวอย่างของสัตว์ จุลลินทรีย์ หิน ดิน น้ า ฯลฯ 
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1.3 กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
          1.3.1 การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก และการเก็บ

รักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA)  
1.3.2 การสร้างสวนพฤกษศาสตร์   การปลูกพืชเป้าหมายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเช่นมะกอกโอลีฟ 

มะเกี๋ยง มเหสัก สักสยามมินทร์ โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
   1.3.3 งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนทีต้น
พันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรม 

 
กลยุทธ์ที่ 2 กำรพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงยั่งยืน
และเพิ่มมูลค่ำ (โดยเน้นกิจกรรมที่ 4 และกิจกรรมที่ 5) 
เป้ำหมำย  

มีผลงานวิจัยที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการเพิ่มมูลค่า 
ตัวช้ีวัด 
 มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายในชุมชน มหาวิทยาลัย จังหวัด ภาค ประเทศ หรือระหว่างประเทศ 
 
2.1 กิจกรรมที่ 4   กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
 2.1.1 การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น ตัวอย่างดิน คุณสมบัติของน้ า จากแหล่งก าเนิดพันธุกรรมดั้งเดิม

ของพืชนั้น ๆ 
 2.1.2 การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของพันธุกรรมพืชที่คัดเลือก

มาศึกษา เป็นต้น 
2.1.3 การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญในพันธุกรรมพืช ไม่ว่าจะเป็นรงควัตถุ กลิ่น 
ตลอดจนสารด้านเภสัชวิทยา สารที่มีฤทธิ์ต่าง ๆ ของพันธุกรรมพืชเป้าหมาย 

 2.1.4 การศึกษาการขยายพันธุ์ด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติ และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
2.1.5 การศึกษาด้านการปลูก(พันธุกรรมพืช) เลี้ยง (ทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ) ให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ 
การศึกษาการเขตกรรมของพันธุกรรมพืชที่ต้องการ 
2.1.6 การศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุลพืช เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช และเก็บเป็น
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชชนิดนั้น ๆ  
2.1.7 การศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และมาตรการทางกฎหมาย และทางสังคมต่อการอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
2.1.8 การวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
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2.2   กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  
2.2.1 จัดท าโปรแกรมส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากร เช่นการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้าน
การส ารวจเก็บรวบรวม  การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์  
2.2.2 น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ข้อมูลการปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  เพ่ือ
การประเมินคุณค่าพันธุกรรมและน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัยพากรอ่ืน ๆ 
2.2.3 การจัดท าฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรโดยมีการก าหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล 

 
กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมตระหนักและจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ 
เป้ำหมำย  

มีผลงานวิจัยที่จะน าไปสู่การเรียนรู้  การเพ่ือสร้างความตระหนั กและจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัด 
 มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย มีการพัฒนาการรูปแบบการสร้างความ
ตระหนักและจิตส านึกในชุมชน มหาวิทยาลัย จังหวัด ภาค ประเทศ หรือระหว่างประเทศ 
 
3.1 กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

3.1.1 งานวิจัยสนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
3.1.2 การวิจัยพัฒนาหรือออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
3.1.3 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หรือวิชาท้องถิ่นเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
3.1.4 การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน สื่อการสอน หรือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

3.2 กิจกรรมที่ 8   กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
3.2.1 การเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ อพ.สธ. 

 
กลยุทธ์ที่ 4 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพแก่ชุมชน 
เป้ำหมำย  

มีผลงานวิจัยที่จะน าไปสู่การเรียนรู้ และการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนทุกระดับ  
ตัวช้ีวัด 
 มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ มีการถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ 
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4.1.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการรักษาและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
4.1.2 การพัฒนากลุ่มอาสาสมัครด้านการอนุรักษ์ในชุมชน  
4.1.3การวิจัยกระบวนการเรียนรู้ชองชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 
กลยุทธ์ที่ 5 กำรพัฒนำนักวิจัย เครือข่ำยกำรวิจัย และระบบกำรจัดกำรงำนวิจัยและกำรใช้ประโยชน์ควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 
เป้ำหมำย  

มีการพัฒนานักวิจัย เครือข่ายการวิจัย และระบบการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ตัวช้ีวัด 
 จ านวนนักวิจัย จ านวนเครือข่ายการวิจัย และระบบการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

5.1.1 การวิจัยกระบวนการพัฒนากลุ่มนักวิจัยในลักษณะของ best practice 
5.1.2 การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยระหว่างคณะ ระหว่างหน่วยงาน ระหว่าง
ประเทศ และระหว่างภูมิภาค เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ 
5.1.3 การวิจัยเชิงเปรียบเทียบการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 
5.1.4การพัฒนาฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและฐานข้อมูลผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
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UP Biodiversity Research Strategy Map (2012 – 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regional &  
National 

Community  

University 

Faculty  

Researchers -Capacity 
building 

-Partnership & 
Networking 
-Policy 

Resources 

Management 
-Linkage 
-KM, KS 
-Budgeting 
-Pre-R 
-Ongoing-R 
-Post-R 

Utilization 
-Food 
-Non food 
-Food 
supplement 
-Medicine 
-Energy 
-Way of life 
-Law& 
regulation 

Ecosystem 

-Plants 
-Animals 
-Micro -
organisms 
-Genetics 
-Local wisdom 

Outputs & 
Outcomes 
-Products 
-Learning 
Resources 
-Museums 
-Nature trails 
-Publications 
-Patents 

-Research 
Facility & 
space 

-Terrestrial 
-Aquatic 

-Biodiversity 
research –
researcher - 
lab facility 
database 
-GIS 

Increase 
awareness 
-Local 
Curriculum 
-Learning 
process 
-School 
botanical 
garden 
-Conserva- 
tion club 
&camp 
 

Targets 
-Community 
-Students 
-Entrepreneur 
-Academics 

Conservation Utilization Sustainable Awareness  (CUSA) 



 

13 

 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ  

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) กล่าวคือ มี
ความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากลายในชนิดพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์ ซึ่งพรรณพืช
ที่ศึกษาพบไม่ต่ ากว่า 12,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา 3,000 กว่าชนิด เฟิร์น 633 ชนิด และกล้วยไม้มากว่า 
1,000 ชนิด พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ, 2544) 

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น
ล าดับ จาก 171.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 53.3 ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ 97.88 ล้านไร่ 
หรือ ร้อยละ 30.5 ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2525 ลดลงเหลือ 81 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.3  ของพ้ืนที่
ประเทศ ในปี 2541 ส่วนพ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงจาก 2.3 ล้านไร่ ในปี พ.ศ.  2504 เหลือเพียง 1.1 ล้านไร่ ในปี 
พ.ศ. 2534 สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่
ยังไม่ส ารวจพบ สูญพันธุ์ไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล  ทรงเห็นถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยทรงเริ่มด าเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชด าริให้ด าเนินการส ารวจรวบรวม
ปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อโดยได้มีการจัดตั้งโครงการและด าเนินการ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ใน
ระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมมากขึ้น โดยระยะแรกพ้ืนที่เป้าหมายของ
โครงการ คือ พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กองทัพเรือ(เอาขีดเส้นใต้ออก) 
เช่น หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี เกาะในความรับผิดชอบกองทัพเรือที่โครงการฯ,พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  กองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา เขาวังเขมร  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี, พ้ืนที่สร้างป่าตามแนวพระราชด าริฯ 
และป่าพันธุกรรมพืช ทับลาน ครบุรี, พ้ืนที่หนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, พ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สวนเปิดป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี,  พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โคกภูตากา อ าเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น และพ้ืนที่เขื่อนใหญ่ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 13 เขื่อนทั่วประเทศ  เนื้อที่รวม 30,850 ไร่ อันได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนอุบลรัตน์ 
เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนน้ าพุง เขื่อนห้วยกุ่ม และ โรงไฟฟ้าล าตะคอง แต่ต่อมาได้มีการด าเนินการท า
ให้พ้ืนที่และกิจกรรมด าเนินงานของโครงการกระจายออกไปในภูมิภาคต่างๆ และมีการด าเนินงานที่หลากหลาย 
เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นจังหวัด กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ และก าหนดพ้ืนที่

http://www.rspg.thaigov.net/activities/navy.htm
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เป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจ  พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน
และการบริหารจัดการ โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของหน่วยในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ.) เป็น
ผู้สนับสนุนด้านวิชาการ     อีกท้ังยังมีกิจกรรมภายใต้โครงการ อันได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม
พืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น ส่วนด้านการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ
นั้น  จะมีการด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรในพ้ืนที่ต่าง ๆ แต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ 
โดยมีแนวทางการด าเนินงานและวางแผนงานหลักเป็นการเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
เป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือที่จะปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลองป่า ซึ่งเมื่อรักษา
ป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในระดับ
ต่างๆ จัดท าโครงการปกปักป่าของสถาบัน ท าการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ภายในสถาบัน (ส านักงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ, 2544) 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดินจ านวน 
5,727 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จ านวน 1,147 ไร่ และ
ที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ภายใต้การก ากับดูแล
ของกรมป่าไม้ จ านวน 4,580 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว  ในอดีต
ต าบลแม่กาพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าไม้และพ้ืนที่เกษตรกรรม เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปิดเรียนการสอน
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่เกษตรกรรมไปเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งท าให้
ความสัมพันธ์ของคนกับป่าไม้เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยพะเยา ยังคงมีสภาพ
เป็นป่าอยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นป่าผลัดใบ ได้แก่ ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ แต่ในระยะยาวสภาพผืนป่า
ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของการเติบโตของชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีผลท าให้ป่าที่เหลืออยู่มีความ
เสื่อมโทรมหรือลดจ านวนลง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของป่าไม้ควรมีการศึกษาถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และควรมีการวางแผนการจัดการ การอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ต่อไป 

การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ณ พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา มีการประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาวางแผนด าเนินงาน ใน
การอนุรักษ์พรรณพืช และศึกษาชีวภาพต่างๆในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพ่ือสร้างฐานองค์ความรู้ทาง
วิทยาการที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา  

ทั้งนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมสนองพระราชด าริในการด าเนินงานกับโครงการอนุรัก ษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เนื่องจากในปีงบประมาณ 
2550 คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา (ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา     ณ ขณะนั้น) ได้เข้า
ร่วมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ในหัวข้อวิจัย
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ต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  การหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารในดิน ความหลากหลาย
ของเห็ดและการใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ าส าหรับการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช 
ความหลากหลายของแมลงน้ า ความหลากหลายของปลา ความหลากหลายของแมลงในอันดับโคลีออฟธีรา 
การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่และจัดท าฐานข้อมูล    ภูมิสารสนเทศ ความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิร์น ซึ่งผล
การศึกษาดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ในนิทรรศการและการประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ  รวมถึงการจัดนิทรรศการถาวร ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของกองทัพเรือ บริเวณ 
เขาหมาจอ  อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้จัดท าเป็นหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย
นเรศวร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550   

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127    ตอนที่ 44 ก 
ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตาม
แผนงานที่วางไว้ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชด าริ ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับ
พระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาตในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯและแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ พว. 0001(อพ.)4183/2554  ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้
แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง (รัศมี 50 กิโลเมตร) 

3. เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และด าเนินการเป็นธนาคารพืช
พรรณของมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. เพ่ือส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์  เพ่ือไปปลูกรักษา
พันธุกรรมไว้ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย 

5. เพ่ือศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ ที่จะ
น าไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

6. จัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
7. ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ 
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จากการสรุปข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ ที่คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการไปแล้วและอยู่ในระหว่างด าเนินการรวมจ านวน 90 โครงการ ในปีนี้สามารถ
จ าแนกโครงการวิจัยเข้ากรอบกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ดังนี้  

กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 37 โครงการ ประกอบด้วยโครงการในกิจกรรม
ปกปักพันธุกรรมพืชจ านวน 0 โครงการ กิจกรรมส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชจ านวน 27โครงการ กิจกรรม
ปลูกรักษาพันธุกรรมพืชจ านวน 10 โครงการ 

กรอบกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกร ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 46 โครงการ ประกอบด้วยโครงการใน
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 37 โครงการ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 9 โครงการ 
กิจกรรมพัฒนาพันธุ์พืช 0 โครงการ  

กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 6 โครงการ ประกอบด้วยโครงการในกิจกรรม
สร้างจิตส านึก จ านวน 3 โครงการ และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3 โครงการ 
 

ตำรำงท่ี 1 สรุปจ ำนวนโครงกำรตำมกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ ที่ผ่ำนมำและท่ีด ำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน 

 

โครงกำรวิจัย/บริกำร
วิชำกำร 

เรียนรู้ทรัพยำกร ใช้ประโยชน์ สร้ำงจิตส ำนึก 
ปก
ปัก 

ส ารวจ ปลูก
รักษา 

อนุรักษ์
และใช้

ประโยชน์ 

ศูนย์
ข้อมูล 

พัฒนา
พันธุ์
พืช 

สร้าง
จิตส านึก 

สนับสนุน 

รวม  115 โครงกำร 0 36 13 51 9 0 3 3 
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ตำรำงท่ี 2 โครงกำรวิจัยและกำรจัดหมวดหมู่โครงกำรวิจัยตำมกรอบกำรด ำเนินงำนในแผนแม่บทโครงกำร
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระยะห้ำปีที่ 5  
 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัยย่อย เรียนรู้ทรัพยำกร ใช้ประโยชน์ สร้ำงจิตส ำนึก 
ปก
ปัก 

ส ารวจ ปลูกรักษา อนุรักษ์
และใช้

ประโยชน ์

ศูนย์
ข้อมูล 

พัฒนา
พันธุ์พืช 

สร้างจิตส านึก สนับสนุน 

1 มาตรการทางกฎหมายเพ่ือ
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์
จากการคุ้มครองพันธุ์พืช
ตามอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ.
1991 และจากความ
หลากหลายทางชีวภาพตาม
อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
ศึกษาแนวทางส าหรับ
ประเทศไทยและประเทศใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

        

2 การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียว
แกมน้ าเงินที่ตรึงไนโตรเจน
และผลิตสารพอลิแซคคาไรด์
เพ่ือพัฒนาเป็นสารปรับปรุง
ดินและปุ๋ยชีวภาพ 
 

        

4 การคัดเลือกรงควัตถุออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพในแอคติโน
มัยสีทที่แยก จากดินบริเวณ
พ้ืนที่ป่า มหาวิทยาลัยพะเยา 
และการประยุกต์ใช้เป็นสี
ย้อมธรรมชาติต้านจุลินทรีย์
ส าหรับผ้าฝ้าย 

        

5 การผลิตสารสีจากเชื้อราเพ่ือ
ประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ 
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัยย่อย เรียนรู้ทรัพยำกร ใช้ประโยชน์ สร้ำงจิตส ำนึก 
ปก
ปัก 

ส ารวจ ปลูกรักษา อนุรักษ์
และใช้

ประโยชน ์

ศูนย์
ข้อมูล 

พัฒนา
พันธุ์พืช 

สร้างจิตส านึก สนับสนุน 

6 การใช้ประโยชน์จากไรโซ
แบคทีเรียเพ่ือส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืชและการ
ควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรค
พืช 

        

7 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์
มะคังขาว (Taminadia 
uliginosa Retz.) และ
มะคังแดง (Dioecrescis 
erythroclada (Kurz) 
Tirveng.) ในมหาวิทยาลัย
พะเยาด้วยเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

        

8 การแยกและศึกษาสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้น
มะคังแดงและมะคังขาวใน
พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

        

9 การศึกษาความเป็นพิษของ
มะคังแดงและมะคังขาวใน
หนูขาว 

        

10 นิเวศวิทยา และการกระจาย
พันธุ์ของเห็ดเผาะในเขต
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา 

        

11 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ
เห็ดเผาะในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 

        

12 การแปรรูปเห็ดเผาะเพ่ือการ
ถนอมอาหารและเพ่ิม
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัยย่อย เรียนรู้ทรัพยำกร ใช้ประโยชน์ สร้ำงจิตส ำนึก 
ปก
ปัก 

ส ารวจ ปลูกรักษา อนุรักษ์
และใช้

ประโยชน ์

ศูนย์
ข้อมูล 

พัฒนา
พันธุ์พืช 

สร้างจิตส านึก สนับสนุน 

มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของ
ชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัย
พะเยา 

13 การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปลูกมะกอกโอลีฟใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช มหาวิทยาลัย พะเยา: 
ช่วงปีที่สี่ของการปลูกพันธุ์ 
Abequina    

        

14 ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์ต่อการเจริญเติบโต
ของต้นมะเกี๋ยงท่ีปลูกในใน
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
พะเยาจังหวัดพะเยาและผล
ของแคลเซียมคลอไรด์
ร่วมกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่ าต่อการยืดอายุ
การเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด 
    

        

15 การท าห้องสมุดซีดีเอ็นเอ
ของกระเจียว (ซับจีนัสยูเคอ
คูมา) ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
พะเยา ระยะที่ 2 

        

16 ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปลาท้องถิ่น
ในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยใช้ดีเอ็นเอ
บาร์โค้ด 
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัยย่อย เรียนรู้ทรัพยำกร ใช้ประโยชน์ สร้ำงจิตส ำนึก 
ปก
ปัก 

ส ารวจ ปลูกรักษา อนุรักษ์
และใช้

ประโยชน ์

ศูนย์
ข้อมูล 

พัฒนา
พันธุ์พืช 

สร้างจิตส านึก สนับสนุน 

17 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของจุลินทรีย์ในดิน
บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาที่
มีศักยภาพในการย่อยสลาย
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 

        

18 ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของยีสต์กลุ่มแค
โรทีโนจีนิค 
(Carotenogenic yeast) 
จากแหล่งดินธรรมชาติใน
เขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

        

19 ผลของสภาวะการอบแห้ง
ต่อคุณสมบัติทางเคมี
กายภาพ องค์ประกอบ
ทางพฤกษเคมี และสารต้าน
ออกซิเดชั่นของมะเกี๋ยง
อบแห้ง 

        

20 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศบน
บกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
พะเยาจังหวัดพะเยา 

        

21 การแพร่กระจายและการใช้
พ้ืนที่ของนกและสัตว์สะเทิน
สะเทินบกในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด
พะเยา 

        

22 ความหลากหลายทาง         
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัยย่อย เรียนรู้ทรัพยำกร ใช้ประโยชน์ สร้ำงจิตส ำนึก 
ปก
ปัก 

ส ารวจ ปลูกรักษา อนุรักษ์
และใช้

ประโยชน ์

ศูนย์
ข้อมูล 

พัฒนา
พันธุ์พืช 

สร้างจิตส านึก สนับสนุน 

ชีวภาพของระบบนิเวศทาง
น้ าในพื้นท่ีโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา 

23 การส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพของไลเคนเพ่ือ
ประเมินคุณภาพอากาศใน
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยพะเยาและลุ่ม
น้ ากว๊านพะเยา 

        

24 วิจัยต้นแบบเครื่องจักร
ชีวภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสใน
การหายใจที่ดีขึ้น แบบ
สิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 

        

25 การเฝ้าระวังสถานการณ์
คุณภาพน้ าอนุภาคลุ่มน้ าแม่
โขง ปีที่1 : จากต้นน้ า
มหาวิทยาลัยพะเยาสู่กว๊าน
พะเยา 
 

        

26 การศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชคลุมดิน
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการบ าบัด
น้ าเสียด้วยระบบไหลนอง 
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สรุปแผนปฏิบัติงำนตำมแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีห้ำ 
กรอบกำรเรียนรู้ทรพัยำกร 

 
กิจกรรมที่  1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

- ไม่มี 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

2.1 นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 
2.2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ดีเอ็นเอ

บาร์โค้ด 
2.3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีสต์กลุ่มแคโรทีโนจีนิค (Carotenogenic yeast) จากแหล่งดิน

ธรรมชาติในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
2.4 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา 
2.5 การแพร่กระจายและการใช้พื้นที่ของนกและสัตว์สะเทินสะเทินบกในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
2.6 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ าในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
2.7 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเพ่ือประเมินคุณภาพอากาศในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยพะเยาและลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 
2.8 การเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ าอนุภาคลุ่มน้ าแม่โขง ปีที่1 : จากต้นน้ ามหาวิทยาลัยพะเยาสู่

กว๊านพะเยา 
2.9 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชคลุมดินในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประยุกต์ใช้ใน

การบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบไหลนอง 
กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษำพันธุกรรมพืช 

3.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะกอกโอลีฟในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย 
พะเยา: ช่วงปีที่สี่ของการปลูกพันธุ์ Abequina    

3.2  ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงที่ปลูกในในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาและผลของแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่ าต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด    

3.3 การท าห้องสมุดซีดีเอ็นเอของกระเจียว (ซับจีนัสยูเคอคูมา) ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 2 
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กรอบกำรใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
4.1 มาตรการทางกฎหมายเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญาว่าด้วย

การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ.1991 และจากความหลากหลายทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาแนวทางส าหรับประเทศไทยและประเทศในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

4.2 การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินที่ตรึงไนโตรเจนและผลิตสารพอลิแซคคาไรด์เพ่ือพัฒนาเป็น
สารปรับปรุงดินและปุ๋ยชีวภาพ 

4.3 การคัดแยกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด 
4.4 การคัดเลือกรงควัตถุออกฤทธิ์ทางชีวภาพในแอคติโนมัยสีทที่แยก จากดินบริเวณ พ้ืนที่ป่า 

มหาวิทยาลัยพะเยา และการประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมธรรมชาติต้านจุลินทรีย์ส าหรับผ้าฝ้าย 
4.5 การผลิตสารสีจากเชื้อราเพ่ือประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ 
4.6 การใช้ประโยชน์จากไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและการควบคุมเชื้อราสาเหตุ

ของโรคพืช 
4.7 การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa Retz.) และมะคังแดง (Dioecrescis 

erythroclada (Kurz) Tirveng.) ในมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
4.8 การแยกและศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นมะคังแดงและมะคังขาวในพ้ืนที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 
4.9 การศึกษาความเป็นพิษของมะคังแดงและมะคังขาวในหนูขาว 
4.10 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดเผาะในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
4.11 การแปรรูปเห็ดเผาะเพ่ือการถนอมอาหารและเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
4.12 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดินบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีศักยภาพในการย่อย

สลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
4.13 ผลของสภาวะการอบแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ องค์ประกอบทางพฤกษเคมี และสารต้าน

ออกซิเดชั่นของมะเกี๋ยงอบแห้ง 
4.14 วิจัยต้นแบบเครื่องจักรชีวภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการหายใจที่ดีข้ึน แบบสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 

 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

- ไม่มี 
กิจกรรมที่  6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำพันธุ์พืช 

- ไม่มี 
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กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก 
 

กิจกรรมที่  7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
- ไม่มี 

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
- ไม่มี  
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กรอบกำรเรียนรู้ทัพยำกร 
กิจกรรมที่  1  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

 
- ไม่มี - 
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กรอบกำรเรียนรู้ทัพยำกร 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

 

2.1 นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 
2.2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ด 
2.3 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีสต์กลุ่มแคโรทีโนจีนิค (Carotenogenic yeast) จากแหล่งดิน

ธรรมชาติในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
2.4 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย

พะเยาจังหวัดพะเยา 
2.5 การแพร่กระจายและการใช้พื้นที่ของนกและสัตว์สะเทินสะเทินบกในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
2.6 ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ าในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย

พะเยา จังหวัดพะเยา 
2.7 การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเพ่ือประเมินคุณภาพอากาศในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชฯ มหาวิทยาลัยพะเยาและลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 
2.8 การเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ าอนุภาคลุ่มน้ าแม่โขง ปีที่1 : จากต้นน้ ามหาวิทยาลัยพะเยาสู่กว๊าน

พะเยา 
2.9 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชคลุมดินในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

บ าบัดน้ าเสียด้วยระบบไหลนอง 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร นิเวศวิทยา และการกระจายพันธุ์ของเห็ดเผาะ 
ผู้รับผิดชอบ ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก (หัวหน้าโครงการ) 
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000     
โทรศัพท์ 054-466666  ต่อ 3154   

   Email : wipornpan@hotmail.com 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพ่ือศึกษานิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ และสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเผาะ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์เห็ดเผาะในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา  

งบประมำณ  
155,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

กิจกรรม ปีงบประมำณ 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. การส ารวจ เก็บ
ตัวอย่าง และข้อมูล
ของ เห็ ด เผาะใน
พ้ื น ที่ อ นุ รั ก ษ์
พั น ธุ ก ร ร ม พื ช
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
พะเยา และพ้ืนที่
ใกล้เคียง 

            

2 .  กา รแยก เชื้ อ
บริ สุ ท ธิ์ ข อ ง เห็ ด
เผาะ 

            

mailto:wipornpan@hotmail.com
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3. ตรวจสอบสาย
พันธุ์เห็ดเผาะ 

            

4. การแปลผลและ
สรุปผล 

            

5. การเขียน
รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. เขียนบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ทราบปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเจริญของเห็ดเผาะในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ส่งเสริมการปกปักและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. ช่วยส่งเสริมให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้ท างานวิจัย และน าผลการวิจัยเผยแพร่ในวารสารอย่างน้อย      
1 เรื่อง 
4. พัฒนาต่อยอดการผลิตหัวเชื้อเห็ดเผาะเพ่ือปลูกกลับสู่ป่า เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ดีเอ็น

เอบาร์โค้ด 
ผู้รับผิดชอบ ดร. ดุจฤดี  ปานพรหมมินทร์ (หัวหน้าโครงการ) 
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000     
โทรศัพท์ 054-466666  ต่อ 3138  มือถือ 089-7892201 

   Email : dutrudeep@yahoo.com 
2. ดร. สันธวิัฒน์  พิทักษ์พล  (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  054-466666  ต่อ 3144 มือถือ 081-700-3612 
โทรสาร   054-466663 
E-mail: santiwatp@hotmail.com 
3. นางศิริลักษณ์  วลัญช์เพียร  (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000    
โทรศัพท์  054-466666  ต่อ 3143 มือถือ 081-6656703 
โทรสาร   054-466663 
E-mail: plagutt@yahoo.com 

 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาท้องถิ่น ในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้
ดีเอ็นเอบาร์โค้ด 

  
งบประมำณ  

137,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 

 

mailto:dutrudeep@yahoo.com
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แผนกำรด ำเนินงำน 
แผนงำนวิจัย ระยะเวลำ (เดือน) 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 
1.  การเตรียมความพร้อมในการท างาน 

วิจัย 
      

2.  การรวบรวมตัวอย่างปลาท้องถิ่นตาม 
แหล่งน้ าต่างๆ ในเขตพ้ืนที่ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

      

3.  การสกัดดีเอ็นเอ เพิ่มปริมาณยีน COI 
และส่งวิเคราะห์หาล าดับนิวคลีโอไทด์ 

      

4.  การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์       
5.  การสร้าง Phylogenetic tree       
6.  การสรุปผลการทดลอง       
7.  รายงานผล และจัดท ารายงานฉบับ 

สมบูรณ์ 
      

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. น าผลการวิจัยไปถ่ายทอด และสนับสนุนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา 
2. น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาท้องถิ่นในแหล่งน้ าต่างๆ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา จะท าให้ได้ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไปได้  
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร   ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีสต์กลุ่มแคโรทีโนจีนิค (Carotenogenic yeast)     

จากแหล่งดินธรรมชาติ ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวสุภาพร  ภัสสร  (หัวหน้าโครงการ) 
       คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 
          โทรศัพท์  054-466666  ต่อ 3168 มือถือ   081-4758220 

โทรสาร   054-466663 
    E-mail : ppapon1@yahoo.com 

2. นางสาวพนิตนาฎ อู่พุฒินันท์  (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  054-466666 ต่อ 3263  มือถือ  086-5912191 
โทรสาร   054-466663 
E-mail: tenny_10@hotmail.com 

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 

1. เ พ่ือสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพ่ือคัดแยกเชื้อยีสต์ที่มีการสร้างแคโรทีนอยด์สูง (Carotenogenic yeast) จากแหล่งดิน
ธรรมชาติ ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. จัดจ าแนก และตรวจสอบสายพันธุ์ยึสต์โดยใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ โดยการวิเคราะห์ดีเอน
เอในบริเวณ ITS  

4. รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมของสายพันธุ์ยีสต์ที่สร้างแคโรทีนอยด์ (Carotenogenic 
yeast) ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
งบประมำณ  

137,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.  ได้พบยีสต์ที่มีศักยภาพในการน าไปเป็นแหล่งแคโรทีนอยด์ในระดับอุตสาหกรรม 
2.  เป็นฐานข้อมูลความหลากหลายของยีสต์กลุ่ม Carotenogenic yeast ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา
3.  น าไปสู่การศึกษาต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ดั้งเดิมของยีสต์ที่คัดเลือกมาได้ โดยวิธีการ
ปรับปรุงพันธุกรรม เพ่ือให้ได้สายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิม

 
แผนงำนวิจัย 

ระยะเวลำ (เดือน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. เก็บตัวอย่างดินจากแหล่งต่างๆ ในเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 5 จุด และ 
คัดแยกยีสต์จากตัวอย่างดินเพ่ือให้ได้เชื้อ
บริสุทธิ์  

            

2. คัดเลือกยีสต์ที่มีผลิตแคโรทีนอยด์ใน
เซลล์สูง โดยสกัดและวัดปริมาณแคโรที
นอยด ์

            

3. จัดจ าแนก และตรวจสอบสายพันธุ์ยึสต์
โดยใช้เทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ โดยการ
วิเคราะห์ดีเอนเอในบริเวณ ITS  

            

4.รวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรม
ของสายพันธุ์ยีสต์ Carotenogenic yeast 
ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

            

5. สรุป ประมวลผล และเขียนรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 
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         โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ 1. ดร.วาสนา พิทักษ์พล   (หัวหน้าโครงการ) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์  (054)  466-666  ต่อ 3150 

 โทรสาร   (054)  466-663     
E-mail : wasnan@yahoo.com  
2. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   (ผู้ร่วมวิจัย)    
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์  (054)  466-666  ต่อ 3154 
โทรสาร   (054)  466-663     
E-mail : wipornpan@hotmail.com   
3. รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ       
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์  (054)  466-666        
4. ดร.บุญร่วม คิดค้า 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์  (054)  466-666   
5. นายเด่น  เครือสาร       
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์  (054)  466-666       
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
2. ศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์บกในพ้ืนที่เส้นทางศึกษาธรรมขาติ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา อันได้แก่ เห็ด กล้วยไม้ พืชพ้ืนบ้าน สัตว์บก แมลง และ
การหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน 
 

งบประมำณ 
205,000 บาท  (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) 

 
แผนกำรด ำเนนิงำน 

แผนงำนวิจัย 
ระยะเวลำ (เดือน) 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. ประชุมเพื่อวางแผนการส ารวจเบื้องต้น             
2. ก าหนดแผนด าเนนิการศึกษาใน
รายละเอียด 

            

3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียว             
4. ส ารวจและเก็บตัวอย่างความหลากหลาย
ทางชวีภาพ 

            

5. บ่งบอกชนิดองสิง่มีชีวิตและการศึกษา
ทางชวีวิทยา 

            

6. เขียนรายงานฉบบัสมบูรณ ์             
7. ประเมินผลและส่งรายงานฉบับเต็ม             

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. จัดรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์จัดส่งให้หน่วยงานที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย 
2. เขียนบทความทางวิชาการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.  ทราบความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์บกในบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ      
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.  เป็นฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิตที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
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          โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชือ่โครงกำร การแพร่กระจายและการใช้พ้ืนที่ของนกและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ 1. ดร. สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล   (หัวหน้าโครงการ) 

สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยาต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท์   (054) 466666 ต่อ 1707  
โทรสาร (054) 466664 
2. นาย สิริวัฒน์ บุญชัยศรี    (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

 โทรศัพท์  (054) 466666 ต่อ 1707 
โทรสาร (054) 466664 
3. นางศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร   (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา    
ต. แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา 56000        
โทรศัพท์  0-5446-6666   ตอ่ 3143  
โทรสาร 0-5446-6716     

   E-mail : plagutt@yahoo.com 
   4. ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล   (ผู้ร่วมวิจัย) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  054-466666  ต่อ 3144 มือถือ 081-700-3612 
โทรสาร   054-466663 
E-mail: santiwatp@hotmail.com 
 

 
 
 
 
 

mailto:plagutt@yahoo.com
mailto:santiwatp@hotmail.com
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพ่ือส ารวจและรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของนกและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในพ้ืนที่

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เพ่ือประเมินการแพร่กระจายและการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของนกและสัตว์

สะเทินน้ าสะเทินบก 
4. หาความสัมพันธ์ของข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและสัตว์ในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 
งบประมำณ  

194,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน 
       แผนงำนวิจัย ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ส ารวจสภาพภูมิ
ประเทศ เพ่ือก าหนดจุดเกบ็
ตัวอย่าง        

            

2.  ส ารวจนกและสัตวส์ะเทินน้ า
สะเทินบก 

            

3.  จ าแนกชนิดสตัว์สะเทินน้ า
สะเทินบกอย่างละเอียด และค่า
ดัชนีความหลากหลาย 

            

4. ส ารวจข้อมลูความหลากหลาย
ของพืชและดิน 

            

5. วิเคราะห์ข้อมลูและเช่ือมโยง
ข้อมูลในการน าไปใช้ประโยชน์ 

            

6.   สรุปและรายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบรูณ ์
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ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. ตีพิมพ์ เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ Bioresource Technology ค่า Impact factor 4.980  
และวารสารระดับชาติ ไม่ต่ ากว่า 2 เรื่อง 

2. หน่ วยงานที่ น า ไป ใช้ประ โยชน์  ประกอบด้ วย  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลั ยพะ เยา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา พานิชย์จังหวัดพะเยา และองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่กา  

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพในการพัฒนาอาชีพ และด าเนินกิจกรรมของชุมชน  และการ
รวมกลุ่มเพ่ือด าเนินกิจกรรมการฟ้ืนฟูสภาพความสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน                 
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       โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร ความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ าใน พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ 1. ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล (หัวหน้าโครงการ) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  054-466666  ต่อ 3144 มือถือ 081-700-3612 
โทรสาร   054-466663 
E-mail: santiwatp@hotmail.com 
2. ดร. กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์  (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา    
ต. แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา 56000        

 โทรศัพท์  0-5446-6666    
3. นางศิริลักษณ์ วลัญช์เพียร  (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา    
ต. แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา 56000        
โทรศัพท์  0-5446-6666   ตอ่ 3143  
โทรสาร 0-5446-6716     

   E-mail : plagutt@yahoo.com 
4. ดร. เนติ เงินแพทย์  (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

  โทรศัพท์:054-466666 # 1797 
  โทรสาร:054-466663 

   E-mail : neti_nu@yahoo.com 
 
 

 
 
 
 

mailto:santiwatp@hotmail.com
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพในแหล่งน้ าของมหาวิทยาลัยพะเยาได้แก่ปลา แมลง

น้ า สาหร่ายและแพลงก์ตอนพืช ในแหล่งน้ าภายในพ้ืนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เพ่ือศึกษาคุณภาพน้ าบางประการในแหล่งน้ าภายในพ้ืนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

งบประมำณ 
202,000 บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน) 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน 
แผนงานวิจัย ปีงบประมำณ 2557 

เดือน 
1-2 

เดือน 
3-4 

เดือน 
 5-6 

เดือน 
 7-8 

เดือน 
9-10 

เดือน 
11-12 

เดือน 
13-14 

หมำย
เหตุ 

1. จัดท าแผนการส ารวจพร้อมกับ
คณะผู้วิจัยในแผนงานวิจัย 

        

2. ประสานงานด้านหนังสือ
ราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

        

3. เตรียมความพร้อมในการ 
ด าเนินการวิจัย ด้านอุปกรณ์และ
สารเคมี ตลอดจนเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

          

4. ส ารวจภาคสนาม วิเคราะห์และ
จัดเก็บตัวอย่าง 

                 

5. สรุปผลการศึกษา           
6. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์            
 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. น าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 
2. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ศึกษา 
3. จัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัย 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ าบริเวณพ้ืนที่ที่จะจัดท าเป็นเส้นทางศึกษา

ธรรมชาติของมหาวิทยาลัย 
2. เป็นฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ด้านพันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิตที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย 
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 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเพ่ือประเมินคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช ฯ มหาวิทยาลัยพะเยาและลุ่มน้ ากว๊านพะเยา  
ผู้รับผิดชอบ 1. ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ   (หัวหน้าโครงการ) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  089-8527676 

  โทรสาร:054-466704   
E-mail : smartrattapoom@yahoo.com 
2.ดร. เนติ เงินแพทย์   (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

  โทรศัพท์:054-466666 # 1797 
  โทรสาร:054-466663 

   E-mail : neti_nu@yahoo.com 
3. นายมนตรี แสนวังสี  (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000 

      โทรศัพท์  0-5446-6666 ต่อ 3401 
      โทรสาร 0-5446-6704 

E-mail : montriseen@gmail.com, sanwangsi@hotmail.com 
4. นางสาวพิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์  (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

  โทรศัพท์  054-466666 ต่อ 3407 
 โทรสาร 054-4s66704 
   E-mail : s.pimsiri@gmail.com 
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วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพ่ือทราบความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาและพ้ืนที่ลุ่มน้ า

กว๊านพะเยา 
3. เพ่ือทราบคุณภาพอากาศบริเวณพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาและพ้ืนที่ลุ่มน้ ากว๊านพะเยาโดยใช้ความ

หลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเป็นดัชนีบ่งชี้ 
4. เพ่ือก าหนดแนวทางจัดการคุณภาพอากาศในมหาวิทยาลัยพะเยาและพ้ืนที่ลุ่มน้ ากว๊านพะเยาบน

ฐานของผลการวิจัย 
5. เพ่ือจัดท าหนังสือคู่มือการประเมินคุณภาพอากาศโดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนใน

ลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 
6. เพ่ือจัดท าแผนที่คุณภาพอากาศพ้ืนที่ลุ่มน้ ากว๊านพะเยาโดยใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน 
7. เพ่ือจัดท ารูปวิธานอิเล็คทรอนิคส์ (Key online) แบบง่าย ส าหรับการจัดจ าแนกไลเคนที่พบใน

บริเวณที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะอากาศ ในเขตลุ่มน้ ากว๊านพะเยา เพ่ือให้บุคคลทั่วไปสามารถ
วิเคราะห์คุณภาพอากาศโดยใช้ไลเคนที่พบด้วยตนเองได้อย่างสะดวกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

 
งบประมำณ   

210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

แผนกำรด ำเนินงำน 
แผนงำนวิจัย ระยะเวลำของเดือนที่ท ำกำรวิจัย 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ด าเนินการขออนุมัติด าเนิน
โครงการและวางแผนงาน 

            

2. จัดซื้อ/เตรียมวัสดุอุปกรณ์
และประสานผู้เกี่ยวข้อง 

            

3. การส ารวจไลเคนตามพ้ืนที่ที่
ก าหนด   

            

4. การจัดจ าแนกไลเคนและ
ประเมินคุณภาพอากาศ  

            

5. การจัดท าคู่มือส ารวจไลเคน
และแผนที่คุณภาพอากาศ 
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แผนงำนวิจัย ระยะเวลำของเดือนที่ท ำกำรวิจัย 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ             

7. การจัดท ารูปวิธาน
อิเล็คทรอนิคส์ (key online)   

            

8. จัดท ารายงานผลการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์และส่งตีพิมพ์หรือ
น าเสนอท่ีประชุมวิชาการ 

            

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. การน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. คู่มือส ารวจไลเคนในมหาวิทยาลัยพะเยาและลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 
2. แผนที่คุณภาพอากาศมหาวิทยาลัยพะเยาและลุ่มน้ ากว๊านพะเยา 
3. รูปวิธานอิเล็คทรอนิคส์ (key online) สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพของไลเคนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพอากาศโดยใช้ไลเคน 
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         โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร   การเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพน้ าอนุภาคลุ่มน้ าแม่โขง ปีที่1 :จากต้นน้ า มหาวิทยาลัย

พะเยาสู่กว๊านพะเยา  
ผู้รับผิดชอบ  ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ   (หัวหน้าโครงการ)  

มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์   (054) 466-666 ต่อ 1786 โทรสาร (054)  466-663 

   E-mail :  
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ตรวจสอบคุณภาพน้ า บริเวณแหล่งล าน้ าผิวดินของล าน้ าแม่ต๋ า บริเวณต้นน้ า -ปลายน้ า ที่ไหลลงสู่
กว๊านพะเยา  

3. ประเมินสถานภาพคุณภาพน้ าที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา 
 
งบประมำณ     

200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน 
แผนงำนวิจัย ระยะเวลำ (เดือน) ผู้รับผิดชอบ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.การสืบค้นข้อมูลเอกสารอ้างอิง             คณะวิจัยฯ 
2.เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ของการ
วิจัย 

            คณะวิจัยฯ 

3.ส า ร ว จ แ ห ล่ ง ม ล พิ ษ ที่ มี
ผลกระทบต่อคุณภาพในล าน้ า 

            คณะวิจัยฯ 

4.ศึกษาส ารวจและตรวจสอบ   
คุณภาพน้ า 

            คณะวิจัยฯ 

8.ส่งรายงานความก้าวหน้า             คณะวิจัยฯ 
9.การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์             คณะวิจัยฯ 
10.ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์             คณะวิจัยฯ 
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ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
1. เผยแพร่ในวารสารวิชาการและการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นไป  

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายด้านชีวภาพ ดินและน้ า     
2. แนวทางการอนุรักษ์ล าน้ าแม่ต๋ า และลดการแพร่กระจายของเสียลงสู่ ล าน้ ากว๊านพะเยา 
3. ความร่วมมือของชุมชนในท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน                
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชคลุมดินในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาเพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบไหลนอง 
ผู้รับผิดชอบ 1. ดร.โสมนัส สมประเสริฐ     (หัวหน้าโครงการ) 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  (054) 466-666 ต่อ 1744, 1711 โทรสาร (054)  466-664 

  โทรสาร:054-466704   
E-mail : ssomanatt@hotmail.com 
2. ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ    (ผู้ร่วมวิจัย) 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์   (054) 466-666 ต่อ 1786 โทรสาร (054)  466-663 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. จัดท าฐานข้อมูลชนิดพืชที่สามารถใช้ปลูกในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบน้ าไหลนองได้ 
3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสียของระบบไหลนองของชนิดพืชที่มีความเหมาะสม 

 
งบประมำณ           

100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

47 

 

แผนกำรด ำเนนิงำน 
แผนงำนวิจัย ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประชุมคณะผู้วิจัย             
2. ทบทวนวรรณกรรมและสืบค้นข้อมูล
พันธุ์พืชในมหาวิทยาลัยพะเยา 

            

3. จัดท าเกณฑ์การเลือกพืช             
3.  ทดสอบประสิทธิภาพการบ าบัดน้ า
เสียของพืช 

            

4.เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของพืช             
5.วิเคราะห์สรุปความสามารถในการทน
น้ าเสียของพืชแต่ละชนิด 

            

6.การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 จัดท าคู่มือพืชที่ใช้ในการบ าบัดน้ า
เสียได้ 

 เผยแพร่งานวิจัยผ่านการประชุม
วิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสาร 

            

8. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์             
 
ดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ 

1. ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติหรือระดับชาติ 
2. น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ           

1. ข้อมูลชนิดพืชคลุมดินในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยาที่สามารถใช้ในการบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบ
น้ าไหลนอง  

2. การอนุรักษ์พันธุ์พืชคลุมดินที่เหมาะสมส าหรับใช้บ าบัดน้ าเสีย 
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กรอบกำรเรียนรู้ทัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษำพันธุกรรมพืช 

 
3.1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะกอกโอลีฟในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย พะเยา: 

ช่วงปีที่สี่ของการปลูกพันธุ์ Abequina    
3.2 ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงท่ีปลูกในในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาและผลของแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่ าต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด    

3.3 การท าห้องสมุดซีดีเอ็นเอของกระเจียว (ซับจีนัสยูเคอคูมา) ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะที่ 2 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

ชื่อโครงกำร การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะกอกโอลีฟในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัย พะเยา: ช่วงปีที่สี่ของการปลูกพันธุ์ Abequina    

ผู้รับผิดชอบ 1. ดร.บุญร่วม คิดค้า  (หัวหน้าโครงการ) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

   โทรศัพท์  (054) 466-666 ต่อ 3149 และ 084-477-2538  
   โทรสาร (054) 466-666 ต่อ 3155   

E-mail : bkhitka@gmail.com 
       2. ดร. วาสนา พิทักษ์พล  (ผู้ร่วมวิจัย) 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000 
โทรศัพท์  054-466666 ต่อ 3150  

                    โทรสาร   054-466663   
E-mail : wasnan@yahoo.com 

 
วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพ่ือศึกษาการปรับตัว การเจริญเติบโต และการตอบสนองต่อปัจจัยการผลิตของมะกอกโอลีฟพันธุ์ 
Abequina ที่ปลูกในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
งบประมำณ 

205,650 บาท (สองแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 

mailto:bkhitka@gmail.com
mailto:wasnan@yahoo.com
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แผนกำรด ำเนนิงำน 

แผนงำนวิจัย 
เดือนที่ 1-12 (ตุลำคม 2556-กันยำยน 2557) 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 14-15 

1. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง          
2. ดูแลรักษาต้นพืชอย่างต่อเนื่อง         
3. การทดลองที่ 1         
4. การทดลองที่ 2         
5. การทดลองที่ 3         
6.  วิเคราะห์ข้อมูล         
7. สรุปผลการศึกษา         
8. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์         
9. เผยแพร่ผลการวิจัย         

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
2. ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 
3. ได้เสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. กระบวนการใหม่  การเร่งการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟที่ปลูกในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
2. องค์ความรู้ใหม่ ความเข้มข้นที่เหมาะสมในการเร่งการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟในพ้ืนที่ปลูก

ภาคเหนือตอนบนในรอบปี 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
โครงกำร ผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวาต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงที่ปลูกใน ใน

พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาและผลของแคลเซียม
คลอไรด์ร่วมกับการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิต่ าต่อการยืดอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด    

ผู้รับผิดชอบ 1. ดร. วาสนา พิทักษ์พล  (หัวหน้าโครงการ) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000 
โทรศัพท์  054-466666 ต่อ 3150  

                    โทรสาร  054-466663   
E-mail : wasnan@yahoo.com 
2. ดร.บุญร่วม คิดค้า  (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

   โทรศัพท์ (054) 466-666 ต่อ 3149 และ 084-477-2538  
  โทรสาร (054) 466-666 ต่อ 3155   

E-mail : bkhitka@gmail.com 
3. ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์ 5446-6666 ต่อ 3144  
โทรสาร 0-5446-6716 

   E-mail : santiwatp@hotmail.com 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูงที่ปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
พะเยาต่อปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์จากผักตบชวา   

3. ศึกษาผลของแคลเซียมร่วมกับการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ าต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยง
ผลสด 

 

mailto:wasnan@yahoo.com
mailto:bkhitka@gmail.com
mailto:santiwatp@hotmail.com
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งบประมำณ  
205,650 บาท  (สองแสนห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 

 
แผนกำรด ำเนนิงำน 

แผนงำนวิจัย 
ระยะเวลำ (เดือน) 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 
1. สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง          
2. ด าเนินการปลูกและดูแลรักษา
ต้นมะเกี๋ยง 

        

3. ศึกษาผลของปุ๋ยเคมีและปุ๋ย
อินทรีย์จากผักตบชวา 

        

4. ศึกษาผลของแคลเซียมร่วมกับ
การเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า 

        

5. วิเคราะห์ข้อมูล         
6. สรุปผลการศึกษา         
7. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์         
8. เผยแพร่ผลการวิจัย         

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน  

1. ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และ

เกษตรกรผู้สนใจ โดยการเผยแพร่ผลงานในการประชุมหรือวารสารวิชาการ  นอกจากนี้ยังสามารถ

น าข้อมูลไปอบรมในโครงการบริการวิชาการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา หรือน าไปร่วมแสดง

ผลงานในนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ยังจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น ห้องสมุดประชาชน 

เป็นต้น โดยการส่งรายงานการวิจัยไปยังจังหวัดต่างเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบอัตราการเจริญเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ เบต้าแคโรทีนสูง  ที่ปลูกในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยง ที่ปลูกในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. รักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาผลมะเกี๋ยงได้นานขึ้น 
3. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การท าห้องสมุดซีดีเอ็นเอของกระเจียว (ซับจีนัสยูเคอคูมา) ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะ

ที่ 2 
ผู้รับผิดชอบ 1. ผศ.ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค (หัวหน้าโครงการ) 
  คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
  มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000     
  โทรศัพท์ 084-175-7355   

E-mail: burinka@hotmail.com 
2. นายวีระชัย   ตีรอรุณศิริ  (ผู้ร่วมวิจัย) 
ห้องปฏิบัติการกลาง กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

                    โทรศัพท์  054 466666 ต่อ 3227   
E-mail: werachai_kig_bu@hotmail.com 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ส ารวจและเก็บรวบรวมยีนชนิดต่าง ๆ ของกระเจียว สกุลย่อย Eucurcuma ซึ่งมีลักษณะดอกสีส้ม

โดยการท าห้องสมุดซีดีเอ็นเอ 
3. ศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการศึกษาการแสดงออกของยีนที่เก็บรวบรวมได้ 

 
งบประมำณ  

137,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:burinka@hotmail.com
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แผนกำรด ำเนนิงำน 
กิจกรรม ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ประชุมคณะวิจัย             

2.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง             
3.หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดอาร์เอ็นเอ และ
สภาวะการสังเคราะห์   cDNA , ท า PCR 

            

4.เก็บตัวอย่างกระเจียวตัวอย่างที่ส ารวจได้จาก
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาสังเคราะห์   cDNA , ท า 
PCR 

            

5.เชื่อมต่อ cDNA ที่ได้กับเวกเตอร์และท าการส่ง
ถ่ายดีเอ็นเอเข้าสู่แบคทีเรีย 

            

6.คัดเลือกแบคทีเรียที่ได้รับการส่งถ่ายดีเอ็นเอ             
7.ตรวจสอบพลาสมิดดีเอ็นเอที่มีชิ้นส่วน cDNA              
8.รวบรวมข้อมูลและเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่ผ่าน
การคัดเลือกแล้วหาล าดับเบสของยีนที่เก็บ
รวบรวมได้ 

            

9.การเขียนรายงานความก้าวหน้า             

10.ส่งรายงานความก้าวหน้า             
 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
 หลังจากท่ีได้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะที่เหมาะสมในการท าห้องสมุดซีดีเอ็นเอ แล้วน าผลงานวิจัยดังกล่าว
เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายคือ หน่วยงานของราชการเช่น สถาบันการศึกษา น าข้อมูลไปเผลแพร่หรือแลกเปลี่ยนใน
หน่วยงานที่ส ารวจหรือเก็บสะสมพันธุ์พืชดังกล่าวเช่น ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ซึ่งมีการวิจัยเกี่ยวกับการเก็บ
สะสมและปรับปรุงพันธุ์พืชดังกล่าว 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบสภาวะที่เหมาะสมในการท าห้องสมุดซีดีเอ็นเอของพืชกลุ่มกระเจียว 
2. สามารถเก็บรวบรวมยีนของกระเจียวในกลุ่มท่ีมีดอกสีส้มในรูปแบบห้องสมุดซีดีเอ็นเอ 
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กรอบกำรใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

 
4.1  มาตรการทางกฎหมายเพ่ือการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญาว่าด้วยการ

คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ.1991 และจากความหลากหลายทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาแนวทางส าหรับประเทศไทยและประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การคัดเลือกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินที่ตรึงไนโตรเจนและผลิตสารพอลิแซคคาไรด์เพ่ือพัฒนาเป็นสาร
ปรับปรุงดินและปุ๋ยชีวภาพ 

4.2  การคัดแยกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด 
4.3  การคัดเลือกรงควัตถุออกฤทธิ์ทางชีวภาพในแอคติโนมัยสีทที่แยก จากดินบริเวณพ้ืนที่ป่า มหาวิทยาลัย

พะเยา และการประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมธรรมชาติต้านจุลินทรีย์ส าหรับผ้าฝ้าย 
4.4  การผลิตสารสีจากเชื้อราเพ่ือประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ 
4.5  การใช้ประโยชน์จากไรโซแบคทีเรียเพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและการควบคุมเชื้อราสาเหตุของ

โรคพืช 
4.6  การอนุรักษ์และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa Retz.) และมะคังแดง (Dioecrescis 

erythroclada (Kurz) Tirveng.) ในมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
4.7  การแยกและศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นมะคังแดงและมะคังขาวในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
4.8  การศึกษาความเป็นพิษของมะคังแดงและมะคังขาวในหนูขาว 
4.9  ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดเผาะในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
4.10 การแปรรูปเห็ดเผาะเพ่ือการถนอมอาหารและเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณมหาวิทยาลัย

พะเยา 
4.11 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดินบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีศักยภาพในการย่อยสลาย

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
4.12 ผลของสภาวะการอบแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ องค์ประกอบทางพฤกษเคมี และสารต้านออกซิ

เดชั่นของมะเกี๋ยงอบแห้ง 
4.13  วิจัยต้นแบบเครื่องจักรชีวภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการหายใจที่ดีขึ้น แบบสิ่งแวดล้อมเชิงสร้างสรรค์ 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร มาตรการทางกฎหมายเพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการคุ้มครองพันธุ์พืชตามอนุสัญญา

ว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. 1991 และจากความหลากหลายทางชีวภาพตาม
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ศึกษาแนวทางส าหรับประเทศไทยและ
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ผู้รับผดิชอบ 1. ดร. นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย (หัวหน้าโครงการ)  
คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000 
โทรศัพท์   084-2223058  
E-mail : noppanun.su@up.ac.th , noppanun@hotmail.com     
2. นายวิทูรย์ ตลุดก า  (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  081-466-2795 หรือ 054-466-719 ต่อ 1351  
โทรสำร 054-466-719 
E-mail : withoon.ta@up.ac.th , pigatoon@hotmail.com  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการคุ้มครองพันธุ์พืช เพ่ือที่จะหาทางออกในการแก้ปัญหาของประเทศ 

และสร้างพัฒนาการในด้านการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืช และส่งเสริมการน าทรัพยากร
ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ รวมไปถึงสร้างกลไกการคุ้มครองและพัฒนาพันธุ์กรรมพืชใหม่ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

3. ศึกษาขอบเขตการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชในเชิงพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 
2542     

4. ศึกษาผลดีและผลเสียของการเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. 
1991 ของประเทศไทย รวมถึงแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืชของไทยให้สอดคล้องกับการเตรียมตัวเข้าเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ ค.ศ. 1991 

mailto:noppanun.su@up.ac.th
mailto:noppanun@hotmail.com
mailto:pigatoon@hotmail.com
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5. ศึกษาแนวทางการคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน และแนวทางในการ
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชของไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวทางการคุ้มครองพันธุ์พืชของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน    

6. เสนอแนวทางการบัญญัติกฎหมายว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นไปตามอนุสัญญาว่า
ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่ไทยเป็นภาคีอยู่ในปัจจุบัน และศึกษาแนวทางในการคุ้มครอง
ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนากฎหมายของประเทศไทยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับแนวทางของประเทศในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และสอดคล้องกับแนวทางภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกลไกการคุ้มครองและพัฒนาพันธุ์กรรมพืชใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการ
จัดการและสามารถน าทรัพยากรพันธุกรรมพืชดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น   

 
งบประมำณ  

220,000 บาท  (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 
แผนกำรด ำเนนิงำน 

แผนงำนวิจัย 
ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ประชุมคณะผู้วิจัย             
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์ พืช ในประเทศไทย และจาก
เอกสาร รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
รายงานการศึกษา หนังสือ และวารสาร
ที่ได้มีผู้รวบรวมไว้ 

 

           

ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่า
ด้วยการคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่จัดท าโดยหน่วยง่านต่างๆใน
ประเทศไทย และท าการเปรียบเทียบ
ข้อดีข้อเสียของแต่ละร่าง  
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แผนงำนวิจัย 
ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ศึกษากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
คุ้มครองพันธุ์พืชและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน 
และแนวโน้มในการคุ้มครองพันธุ์พืช
และความหลากหลายทางชีวภาพของ
ประเทศในประชาคมอาเซียน 

       

   

  

ศึกษากฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการ
คุ้มครองพันธุ์พืชและความหลากหลาย
ทางชีวภาพในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

         
   

ศึกษาอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง
พันธุ์ พืชใหม่  และอนุสัญญาว่าด้วย
คว ามหลากหลายทางชี วภ าพใน
ประเทศที่ พัฒนาแล้วจากเอกสาร 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงาน
การศึกษา หนังสือ และวารสารที่ได้มีผู้
รวบรวมไว้ 

         

   

ประมวลข้อมูลจากเอกสารทั้งหมด             
สรุปรูปแบบของกฎหมายคุ้มครอง
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ ที่
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย และ
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ    

            

สรุปข้อเสนอปรับปรุงกฎหมายคุ้มครอง
พันธุ์พืชของไทยให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกับกลุ่มประเทศในประชาคม
อาเซียน และสอดคล้องกับอนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่      

          

 

 

ส่งรายงานความก้าวหน้า             
การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์             
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์             
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แผนงำนวิจัย 
ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
จัดการเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านทางเว็บ
ไซด์ของศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญา และจัดท าต ารา
ฉบับภาษาไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
พันธุ์พืชเพ่ือเผยแพร่ต่อไป   

            

จัดส่งผลงานวิจัยฉบับย่อซึ่งแปลเป็น
ภาษาอังกฤษให้กับวารสารกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 
เพ่ือท าการตีพิมพ์ในวารสารกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 

            

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน  

1. จัดการเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านทางเว็บไซด์ของศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และจัดพิมพ์หนังสือที่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือเผยแพร่ให้กับประชาชน หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานส่วนท้องถิ่น 
และใช้ในการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาในสาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา   

2. จัดส่งผลงานวิจัยฉบับย่อซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษให้กับวารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาใน
ต่างประเทศ เพ่ือท าการตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เกิดมาตรการทางกฎหมายที่ให้การคุ้มครองและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับมาตรฐานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

2. เกิดการปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและสร้างกลไกการคุ้มครองและพัฒนาพันธุ์
กรรมพืชใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชและส่งเสริมการน า
ทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ตามแนวทางที่สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 1991 ซึ่งเป็นสากลและเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ  

3. เกิดแนวส าหรับในการพัฒนากฎหมายและกลไกอันเกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการคุ้มครองพันธุ์พืชที่สามารถแก้ปัญหาของประเทศ และสร้างพัฒนาการในด้านการ
จัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่ส่ งเสริมการน าทรัพยากรดังกล่าวมาใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
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4. เกิดแนวทางส าหรับประเทศไทยในการพัฒนากฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการคุ้มครองพันธุ์พืชไปในแนวทางเดียวกับประเทศในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่
จะเกิดขึ้นในปี 2558    

5. การเผยแพร่ผลงานวิจัยว่าด้วยกฎหมายการคุ้มครองพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพใน
รูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ฉบับภาษาไทยผ่านทางเว็บไซด์ของ ศูนย์วิจัยและพัฒนากฎหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และน าผลงานวิจัยมาจัดท าเป็นหนังสือต าราทาง
กฎหมายเพ่ือเผยแพร่ให้กับประชาชน หน่วยงานของรัฐ หน่อยงานส่วนท้องถิ่น รวมถึ งใช้ในการ
เรียนการสอนในสาขาวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป       

6. เผยแพร่ผลงานวิจัยฉบับย่อโดยจัดท าเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารกฎหมายในต่างประเทศ 
ซึ่งบรรณาธิการของวารสารกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในต่างประเทศหลายแห่งแสดงความสนใจ
ต้องการน าผลงานวิจัยในเรื่องกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ใน
ประเทศไทยไปตีพิมพ์ลงในวารสาร   
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การคัดเลือกไซยาโนแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนและผลิตสารพอลิแซคคาไรด์ เพ่ือพัฒนาเป็น

สารปรับปรุงดิน 
ผู้รับผิดชอบ ดร.เนติ เงินแพทย์ 
  สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
 โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1797 

E-mail: Neti_nu@yahoo.com 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพ่ือคัดแยกสายพันธ์ไซยาโนแบคทีเรีย ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย

พะเยาที่ตรึงไนโตรเจน และมีประสิทธิภาพในการผลิตสารพอลิแซ็กคาไรด์ 
3. เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน และการสร้างสารพอลิแซคคาไรด์ 
4. เพ่ือคัดเลือกสายพันธ์ที่มีประสิทธิภาพดีมาทดสอบศักยภาพการเป็นสารปรับปรุงดินในระดับ

ห้องปฏิบัติการ 
5. เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้ถ่ายทอดแก่ชุมชน เพ่ือการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ 

เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
งบประมำณ  

217,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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แผนกำรด ำเนนิงำน 

แผนกำรวิจัย 
ระยะเวลำ (เดือน)  

ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. เตรียมแผนงาน             
2.  การคัดเลือกสาย
พันธุ์ไซยาโนแบคทีเรีย
ที่มีศักยภาพในการ
ผลิตสารพอลิแซ็กคา
ไรด์ 

            

3.การคัดเลือกสาย
พันธุ์ไซยาโนแบคทีเรีย
ที่มีประสิทธิภาพใน
การตรึงไนโตรเจน 

            

4. การผลิตชีวมวล/
ระบุเอกลักษณ์ 

            

5. การเตรียมตัวอย่าง
ดินเพื่อทดสอบ 

            

6.การทดสอบ
ประสิทธิภาพการปรับ
โครงสร้างของดิน 

            

7. การวิเคราะห์
ตัวอย่างดิน 

            

8. วิเคราะห์ผลและ 
    เขียนรายงานสรุป 

            

9. เผยแพร่
ผลงานวิจัย 

            
 

ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
1. สามารถน าความรู้ที่ได้ตีพิมพ์ เผยแพร่สู่หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไป 

โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ศึกษาในการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาจากท้องถิ่นมาประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

2. ใช้เป็นข้อมูลในการต่อยอดพัฒนาเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพหรือปุ๋ยชีวภาพสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้สายพันธ์ไซยาโนแบคทีเรีย สายพันธ์ท้องถิ่น ที่ตรึงไนโตรเจน และมีศักยภาพในการผลิตสารพอลิ

แซ็กคาไรด์ที่คัดแยกจากเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ทราบศักยภาพในการน าไซยาโนแบคทีเรียที่ผ่านการคัดเลือกมาพัฒนาเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพ

หรือปุ๋ยชีวภาพ 
3. ช่วยให้เกษตรกรและชุมชนโดยรอบพ้ืนที่อนุรักษ์ น าความรุ้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้กับการ

ท าการเกษตร เพ่ือลดปริมาณการใช้สารเคมี ลดต้นทุน ในการท าการเกษตรและ มีคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพที่ดี  
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การคัดแยกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลจากเปลือกสับปะรด 
ผู้รับผิดชอบ 1. ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์  (หัวหน้าโครงการ) 

 สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000 

 โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1811 
  โทรสาร: 054-466663 

E-mail : samasak_ma@yahoo.com  
2. นางสาวทัดดาว   อินทร์ประสิทธิ์ (ผู้ร่วมวิจัย) 

 สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  054-466666 ต่อ 1776 
โทรสำร 054-466663 
E-mail : dow558@yahoo.com , dow558@hotmail.com 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ได้สายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลโดยใช้เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบ 
3. ได้สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลโดยใช้เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบ 
4. เผยแพร่ข้อมูลการผลิตเอทานอลโดยใช้เปลือกสับปะรดในการประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
งบประมำณ 

241,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:samasak_ma@yahoo.com
mailto:dow558@yahoo.com
mailto:dow558@hotmail.com
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แผนกำรด ำเนนิงำน  
แผนงำนวิจัย ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ประชุมคณะผู้ร่วมโครงการวิจัยและแบ่งงาน
ความรับผิดชอบ             
คัดแยกสายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการ
ผลิตเอทานอล 

            
การศึกษาสายพันธุ์ของยีสต์ที่มีความสามารถ
ในการผลิตเอทานอลโดยใช้เปลือกสับปะรด
เป็นวัตถุดิบ  

            

ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอทา
นอลโดยใช้เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบ  

            
การระบุสปีชีส์หรือสายพันธุ์ของยีสต์             
สรุปผลและท ารายงานสรุปผลการใช้เปลือก
สับปะรดเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอล
จากยีสต์ 

            

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. ท าการเผยแพร่ข้อมูลการผลิตเอทานอลจากยีสต์โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรและอุตสาหกรรม 
(เปลือกสับปะรด) เป็นวัตถุดิบ  โดยท าการเผยแพร่ข้อมูลการวิจัยให้กับประชาชนที่สนใจในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ได้สายพันธุ์ยีสต์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลโดยใช้เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบ 
2. ได้สภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลโดยใช้เปลือกสับปะรดเป็นวัตถุดิบ 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การคัดเลือกรงควัตถุออกฤทธิ์ทางชีวภาพในแอคติโนมัยสีทที่แยกจากดินบริเวณพ้ืนที่ป่า 

มหาวิทยาลัยพะเยา และการประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมธรรมชาติต้านจุลินทรีย์ส าหรับผ้าฝ้าย 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ (หัวหน้าโครงการ)  

สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000 
โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1811 
โทรสาร: 054-4666663 
E-mail : krissy_seven@hotmail.com 
2. ดร.ศิริลักษณ์  สันพา   (ผู้ร่วมวิจัย) 

 สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  054-466666  ต่อ 1742   
E-mail : o_sanpa@hotmail.com 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คัดเลือกสายพันธุ์ แอคติโนมัยสีท ในป่าบริเวณเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
พะเยา จ. พะเยา ในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สร้าง   
รงควัตถ ุ

3. ทดสอบสภาวะที่เหมาะสมของการเจริญและผลิตรงควัตถุหรือสารสี  
4. ผลิตสารสกัดสีหยาบ (crude pigment extract) จากสายพันธุ์ที่แอคติโนมัยสีทที่คัดเลือกแล้วมาท า

การทดสอบความสามารถในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคทดสอบ 
5. ทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อสีและความเสถียรของสีของสารสกัดสีหยาบ 
6. ทดสอบประสิทธิภาพของการประยุกต์ใช้เป็นสีย้อมของสารสกัดสีหยาบกับการย้อมผ้าฝ้าย 
7. ทดสอบฤทธิ์การต้านจุลินทรีย์ของผ้าฝ้ายย้อมสีเพื่อพัฒนาเป็นสีย้อมธรรมชาติต้านจุลินทรีย์ต่อไป 
8. จัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ แอคติโนมัยสีท ที่มีความสามารถในการสร้างสารสีและออก

ฤทธิ์เป็นสารปฏิชีวนะ ที่ใช้เป็นสีย้อมผ้าฝ้ายได้  ที่พบในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับบริการวิชาการแก่ผู้สนใจ 
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งบประมำณ           
 202,000 บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน) 
 
แผนกำรด ำเนนิงำน 

แผนงำนวิจัย ต.ค. 
2556 

พ.ย. 
2556 

ธ.ค. 
2556 

ม.ค. 
2557 

ก.พ 
2557 

มี.ค 
2557 

เม.ย 
2557 

พ.ค 
2557 

ม.ิย. 
2557 

ก.ค. 
2557 

ส.ค. 
2557 

ก.ย. 
2557 

ป ร ะ ช ุม ค ณ ะ
ผู้ท าการวิจัยและ
วางแผนการวิจัย 

            

ทดสอบสภาวะที่
เหมาะสมของการ
เจริญและผลิตรงค
วัตถุหรือสารสี 

            

ผลิตสารสกัดสี
หยาบ จากสาย
พันธุ์ที่แอคติโนมัย
สีทที่คัดเลือกแล้ว
มาท าการทดสอบ
ความสามารถใน
การยับยั้ง
จุลินทรีย์ก่อโรค
ทดสอบ 

            

ทดสอบปัจจัยที่มี
ผลต่อสีและความ
เสถียรของสีของ
สารสกัดสีหยาบ 
จากการศึกษา
อุณหภูมิ แสง 
และความเป็น
กรดด่างที่
เกี่ยวข้องกับจุด
เปลี่ยนสีและการ
สลายตัวของสารสี 

            

ทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
การประยกุต์ใช้
เป็นสีย้อมของสาร
สกัดสีหยาบกับ
การย้อมผา้ฝ้าย 

            

ทดสอบ
ประสิทธิภาพ 
ของฤทธิ์การต้าน
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แผนงำนวิจัย ต.ค. 
2556 

พ.ย. 
2556 

ธ.ค. 
2556 

ม.ค. 
2557 

ก.พ 
2557 

มี.ค 
2557 

เม.ย 
2557 

พ.ค 
2557 

ม.ิย. 
2557 

ก.ค. 
2557 

ส.ค. 
2557 

ก.ย. 
2557 

จุลินทรีย์ของผ้า
ฝ้ายย้อมสี 
จัดท าฐานข้อมูล
การใช้ประโยชน์
ของ แอคติโนมัย
สีท ที่มี
ความสามารถใน
การสร้างสารสี
และออกฤทธิ์เป็น
สารปฏิชีวนะ ที่ใช้
เป็นสีย้อมผ้าฝ้าย
ได้ ที่พบในเขต
พื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชมหาวิทยาลัย
พะเยา ส าหรับ
บริการวิชาการแก่
ผู้สนใจ 

            

สรุปโครงการวิจัย             
 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน     

1. น าผลการวิจัยไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
2. ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการระดับประเทศหรือนานาชาติ หากได้ผลวิจัยเป็นที่น่าพอใจอาจจัดอบรม

ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
         

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ           
1. มีฐานข้อมูลองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายพันธุ์ของแอคติโนมัยสีท ที่ผลิตสารสีและมีฤทธิ์เป็นสาร

ปฏิชีวนะ ในเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา ในพระราชด าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. มีแนวทางในการอนุรักษ์สายพันธุ์แบคทีเรียแอคติโนมัยสีทที่มีประโยชน์เหล่านี้ ในเขตพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา โดยจัดท าศูนย์รวบรวมและเก็บสายพันธุ์
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ไว้ประยุกต์ใช้ 

3. เผยแพร่การค้นพบทรัพยากรแบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท เขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา และการใช้ประโยชน์ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับประเทศหรือนานาชาติ 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การผลิตสารสีจากเชื้อราเพ่ือประยุกต์เป็นสีย้อมธรรมชาติ  
ผู้รับผิดชอบ 1. ดร.ธิดา  ไชยวังศรี (หัวหน้าโครงการ) 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000 

 โทรศัพท์: 054-466666 ต่อ 1740, 1741 
E-mail : thidach@yahoo.com  
2. ดร.กัลยา จ าปาทอง (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์    
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  054-466-666 # 1705   โทรสาร 054-466- 664 
E-mail : k_jumpatong@yahoo.com 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. คัดเลือกเชื้อราที่ผลิตสารสีจากกลุ่มเชื้อราที่แยกได้จากดินป่าบริเวณเขตพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา ในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  

3. ศึกษาการเจริญเติบโตและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตสารสีของเชื้อรา 
4. ศึกษาการแยกองค์ประกอบและวิเคราะห์โครงสร้างของสารสีที่แยกได้บริสุทธิ์แล้ว 
5. ศึกษาการใช้สีย้อมที่ได้จากเชื้อราเพ่ือย้อมสีเส้นใยธรรมชาติ 

  
งบประมำณ  

241,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาท) 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:thidach@yahoo.com
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แผนกำรด ำเนนิงำน 
แผนงำนวิจัย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประชุมผู้ร่วมวิจัย หาข้อมูลและ
ตรวจสอบเอกสาร 

            

คัดเลือกราในดินที่มีศักยภาพการผลิต
สารสีในห้องปฏิบัติการ 

            

ศึกษาการผลิตสารสีจากเชื้อราในระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

            

การสกัดสารสีที่ผลิตจากเชื้อรา             
การทดสอบทางเคมีเพื่อบ่งชี้กลุ่มสารสี             
การแยกและวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก
ของสารสีจากเชื้อราโดยใช้เทคนิค 
โครมาโตกราฟี 

            

การใช้สารสีจากเชื้อราย้อมเส้นใยฝ้าย             

วิเคราะห์ข้อมูล             
รายงานสรุปผลศักยภาพในการผลิตสาร
สีของเชื้อราที่พบในป่าบริเวณเขตพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

            

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. งานวิจัยนี้มีแผนในการถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ การเผยแพร่สู่ชุมชนในรูปแบบการให้ความรู้เรื่องสาร
สีจากเชื้อราและแนวทางการน าไปใช้ย้อมเส้นด้าย การท าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้ผ่านสื่อและทาง
เว็บไซต์  

2. น าเสนอในงานประชุมวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับประเทศหรือนานาชาติ 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. มีฐานข้อมูลองค์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชื้อราในท้องถิ่นที่มีศักยภาพในการผลิตสารสี 
2. อนุรักษ์สายพันธุ์ราที่มีศักยภาพในการผลิตสารสีในท้องถิ่น โดยเก็บรักษาไว้ในศูนย์รวบรวมและเก็บ

รักษาสายพันธุ์ของจุลินทรีย์  
3. เผยแพร่การค้นพบทรัพยากรราที่ผลิตสารสีในประเทศไทยและการใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นสีย้อม

ธรรมชาติในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับประเทศหรือ
นานาชาติ  
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การใช้ประโยชน์จากไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชและควบคุมเชื้อรา

สาเหตุของโรคพืช 
ผู้รับผิดชอบ 1. ดร. ศิริลักษณ์ สันพา  (หัวหน้าโครงการ) 

สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000 

   โทรศัพท์  0-5446-6666 ต่อ 1742 
   โทรสาร  0-5446-6663 

E-mail : s.sanpa@gmail.com , o_sanpa@hotmail.com 
2. ดร. ธิดา ไชยวังศร ี  (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

  โทรศัพท์  0-5446-6666 ต่อ 1742 
  โทรสาร   0-5446-6663 
  E-mail : thidach@yahoo.com 

3. ผศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ   
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

  โทรศัพท์  0-5446-6666    
E-mail :  
4. นางสาวกฤษณา พุกอินทร์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

  โทรศัพท์  0-5446-6666 ต่อ 1817 
  โทรสาร  0-5446-6663 

E-mail : krissy_seven@hotmail.com 
 
 
 
 
 

mailto:s.sanpa@gmail.com
mailto:thidach@yahoo.com
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพ่ือคัดแยกแบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช จากดินในพ้ืนที่อนุรักษ์

ของมหาวิทยาลัยพะเยา  
3. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ 
4. เพ่ือศึกษาคุณสมบัติในการสร้างสารปฏิชีวนะเพ่ือยับยั้งการเจริญของเชื้อราก่อโรค หรือคุณสมบัติ

การต่อต้านการเจริญเชื้อราก่อโรค ของแบคทีเรียที่คัดแยกได้ 
5. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตหัวเชื้อแบคทีเรีย PGPR เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการเจริญของพืช และ

ป้องกันการเกิดโรคพืช 
 

งบประมำณ 
226,000 บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)   
 

แผนกำรด ำเนนิงำน 
แผนงำนวิจัย เดือน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. ศึกษาและค้นคว้าข้อมลูที่
เกี่ยวกับการวิจัย 

            

2. การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียที่
ผลิตสารกระตุ้นการเจรญิของพืช 

            

3. การทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราโรคพืช 

            

4. ศึกษาการท างานร่วมกันระหว่าง
โซแบคทีเรยีที่มีคณุสมบตัิในการ
ผลิตสารกระตุ้นการเจรญิของพืช 
และไรโซแบคทีเรียทีม่ีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งการเจริญของเชื้อราโรคพืช 

            

5. ทดสอบบนแปลงเพาะปลูกเพื่อดู
การออกฤทธ์ิในธรรมชาต ิ

            

6.การวิเคราะห์ทางสถิตสิรุป 
อภิปรายผล และเขียนรายงาน 

            

7. การเผยแพร่ผลงานวิจัย             
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ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
1. เมื่อสิ้นสุดการวิจัยมีการน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการต่างๆ และตีพิมพ์ลงใน

วารสารทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ น าผลงานวิจัยที่ได้ไปถ่ายทอด เผยแพร่แก่
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ตลอดจนประชาชนทั่วไป และน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในพัฒนาการ
ผลิตหัวเชื้อแบคทีเรีย PGPR เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการเจริญของพืช และป้องกันการเกิดโรคพืช 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. ได้แบคทีเรียที่มีคุณสมบัติเป็นแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญของพืช จากดินในพ้ืนที่อนุรักษ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ได้แนวทางในการผลิตหัวเชื้อแบคทีเรีย PGPR เพ่ือใช้ในการส่งเสริมการเจริญของพืช และป้องกัน
การเกิดโรคพืช 

3. เกิดการบริการวิชาการ และการเผยแพร่ผลการวิจัยรวมถึงเทคนิควิธีการที่ได้จากการวิจัยไปสู่
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือน าไปประยุกต์  
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์มะคังขาว (Taminadia uliginosa Retz.) และมะคังแดง 

(Dioecrescis erythroclada(Kurz) Tirveng.) ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร. ภพเก้า  พุทธรักษ์      

คณะวิทยาศาสตร์   
  มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ. เมือง  จ. พะเยา   56000 

   โทรศัพท์ 0-5446-6666  โทรสาร 0-5446-6664 
E-mail:  su_buddha@hotmail.com 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะต่อการขยายพันธุ์มะคัง 
3. การน าต้นมะคังออกปลูกคืนสู่ธรรมชาติ 

 
งบประมำณ 

120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
 
แผนกำรด ำเนินงำน 

แผนงำนวิจัย 
ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.เก็บวัตถุดิบและตราจสอบชนิดพันธุ์พืช             
2.ศึกษาความเข้มข้นของคลอรอกซ์ 
และระยะเวลาในการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนมะคัง 

            

3.ศึกษาผลของไซโตไคนินและความเข้มข้น 
ที่มีต่อการชักน าให้เกิดยอด 

            

4.ศึกษาพัฒนาเทคนิคการขยายเพิ่มจ านวนต้น             
5.ศึกษาการชักน าให้เกิดแคลลัส             
6.ศึกษาพัฒนาระบบการย้ายออกปลูก             
7.วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการทดลอง             
8.รายงานสรุปผลการวิจัย             
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ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
1. การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไปสู่เกษตรกร หรือกลุ่มประชาชน และน าไปสู่การ

ผลิตเชิงพาณิชย์ งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการหาสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเพ่ิม
ปริมาณยอดของมะคังขาว ซึ่งจะท าให้กลุ่มเกษตรกรมารายได้เพ่ิมข้ึน  

  
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. น าต้นมะคังออกปลูกคืนสู่ธรรมชาติ 
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ของการขยายพันธุ์มะคังสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ 
3. น าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ สามารถน าต้นพันธุ์ออกจ าหน่ายได้เร็วสามารถเพ่ิมรายได้ไห้แก่

ผู้ประกอบการ 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การแยกและศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากมะคังแดงและมะคังขาวในพ้ืนที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 
ผู้รับผิดชอบ 1. ดร.กัลยา จ าปาทอง  (หัวหน้าโครงการ) 

สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต. แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา   56000 
โทรศัพท์  054-466-666 # 1705   โทรสาร 054-466- 664 
E-mail : k_jumpatong@yahoo.com  
2. ดร. ธิดา ไชยวังศร ี  (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  โทรศัพท์ 054466666 ต่อ 1742, 1758 
E-mail: thidach@yahoo.com 
3. ดร. รัชนาพร โชคชัยสิริ  (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์  054466666   โทรสาร   054466664 
E-mail: pam_2022@hotmail.com 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพ่ือทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพ (ฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย ต้านมะเร็ง      

ต้านอัลไซเมอร์ และต้านเชื้อเบคทีเรียบางชนิด) ของส่วนสกัดหยาบโดยวิธี in vitro เปรียบเทียบ
กับสารมาตรฐาน 

3. เพ่ือสกัดแยกองค์ประกอบทางเคมีจากเปลือกต้น และก่ิงของมะคังแดง และมะคังขาว  ท าให้บริสุทธิ์
และวิเคราะห์โครงสร้าง 

4. เพ่ือทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารบริสุทธิ์ที่มีปริมาณมากพอ และมาจากส่วนสกัดหยาบที่ให้ผลดี
ต่อฤทธิ์ที่เก่ียวข้อง 

 
 

mailto:thidach@yahoo.com
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งบประมำณ   
200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  

 
แผนกำรด ำเนนิงำน 

แผนงำนวิจัย ระยะเวลำ (เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ท าการสืบค้นข้อมูล
ปัจจุบัน 

            

2.ท าการสกัดสารสกัด
หยาบจากเปลือกต้น
มะคังแดง และมะคังขาว 

ในพ้ืนที่อนุรักษ์ฯ 

            

3. ทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารสกัด
หยาบที่สกัดได้ 

            

4. สกัดแยกสารจากสาร
สกัดหยาบ 

            

5.วิเคราะห์โครงสร้าง             
6. ทดสอบฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารที่แยกได้ 

            

7. สรุปและรายงานผล             
 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. ตีพิมพ์ผลงานในวารสารนานาชาติที่มี impact factor อย่างน้อย 2 เรื่อง 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1. พบพืชสมุนไพรที่ให้สารออกฤทธิ์ทางด้านชีวภาพที่ดี และสามารถน าไปเป็นประโยชน์เพ่ือน าไปสู่การ
ขยายพันธุ์ให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต 

2. ได้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ทางด้านเคมี เภสัชวิทยา และพิษวิทยา 
3. ได้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่อาจเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ และเภสัชต่อไปในอนาคต 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 

โครงกำร การศึกษาความเป็นพิษของมะคังแดงและมะคังขาวในหนูขาว  
ผู้รับผิดชอบ ดร. สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล  (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

สังกัดสาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา   56000 
(054) 466666 ต่อ 1707 โทรสาร (054) 466664 
 

วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพ่ือศึกษาถึงผลของสารสกัดของมะคังแดงและมะตังขาวต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในหนูขาว 
3. เพ่ือศึกษาถึงผลของสารสกัดของมะคังแดงและมะตังขาวปริมาณสูงต่อความเป็นพิษในหนูขาว 
4. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดของมะคังแดงและมะคังขาวต่อการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะและลักษณะ

ของเนื้อเยื่อ 
5. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดของมะคังแดงและมะคังขาวต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในเลือด 

 

งบประมำณ  
247,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

 

แผนกำรด ำเนินงำน 

แผนงำนวิจัย 
ระยะเวลำ (เดือน) 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1.เก็บวัตถุดิบและตรวจสอบชนิดพันธุ์พืช             
2.เตรียมสารสกัด             
3.เตรียมสัตว์ทดลอง             
4.ทดสอบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
 โดยทั่วไปของหนูขาว 

            

5.ทดสอบความเป็นพิษเม่ือให้สารสกัดเปลือก
มะคังแดงและมะคังขาวต่อเนื่องกันในหนูขาว 

            

6.ศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์             
7.วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการทดลอง             
8.รายงานสรุปผลการวิจัย             
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ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
1. งานวิจัยนี้จะมีการเผยแพร่ในวารสารวิชาการและการน าเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติขึ้นไป 
2. งานวิจัยนี้จะมีการน าไปจัดนิทรรศการในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่ร่วมสนองพระราชด าริทั่วประเทศ 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงความเป็นพิษของมะคังแดงและมะคังขาวปริมาณที่เหมาะสมในการวิจัยต่อไปในการ
น าไปใช้กับมนุษย์การใช้สมุนไพรมะคังแดงได้อย่างปลอดภัยถูกต้องตามกระบวนการการน าสมุนไพร
มาใช้ประโยชน์ อีกท้ังสามารถพัฒนาเป็นยาหรืออาหารเสริมต่อไปได้ อีกทั้งส่งผลถึงการอนุรักษ์และ
การน าไปใช้ประโยชน์ของคนในท้องถิ่นให้ได้รับความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างปลอดภัย
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเห็ดเผาะพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุหรัน  พันธุ์สวรรค์ (หัวหน้าโครงการ) 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3407  
โทรสาร (054) 466704      
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพ่ือศึกษาฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีของสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ดเผาะพ้ืนที่มหาวิทยาลัย

พะเยา 
 

งบประมำณ  
155,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
 

แผนกำรด ำเนนิงำน 
แผนงำนวิจัย ระยะเวลำ (เดือน) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  ด าเนินการขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 

            

2.  เก็บตัวอย่างและสกัดเพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ 

            

3.  ตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระโดยวิธี ABTS method 
เทียบกับสารมาตรฐาน Trolox 

            

4. สรุปและเสนอแนะแนวทาง
ในการน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ และรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
1. ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการของเห็ดเผาะด้านฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ศึกษาพบในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย

พะเยาให้แก่ชุมชน ตลอดจนถ่านทอดด้านการอนุรักษ์และการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นการผลิตเชิงพาณิชย์ต่อไป 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ทราบฤทธิ์และองค์ประกอบทางเคมีของสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ดเผาะพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. ส่งเสริมการปกปักและการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. ช่วยส่งเสริมให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้ท างานวิจัย และน าผลการวิจัยเผยแพร่ในวารสารอย่างน้อย  1 

เรื่อง 
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร การแปรรูปเห็ดเผาะเพ่ือการถนอมอาหารและเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณ

มหาวิทยาลัยพะเยา     
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสกุลคุณ  มากคุณ   (หัวหน้าโครงการ) 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ. เมือง จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3165  
โทรสาร (054) 466716      
E-mail:  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพ่ือใช้เทคโนโลยีช่วยในการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ดเผาะ 
3. เพ่ือน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่สู่ชุมชน หรือ การบูรณาการงานวิจัย งานบริการทางวิชาการ งาน

ศิลปวัฒนธรรมและการเรียนการสอน ของคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง   
 

งบประมำณ  
155,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
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แผนกำรด ำเนนิงำน 
 แผนงำนวิจัย ระยะเวลำ (เดือน) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  ด าเนินการขออนุมัติด าเนิน
โครงการ 

            

2.  ส ารวจการเก็บและการ
บริโภคเห็ดเผาะ 

            

3.  การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากเห็ดเผาะ 

            

4. สรุปและเสนอแนะแนวทาง
ในการน าผลการศึกษาที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ และจัดอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
ให้กับระชาชนในชุมชนและ
รายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

            

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

1. เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารอย่างน้อย 1 เรื่อง 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. เพ่ือถ่ายทอดและพัฒนาความรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับเห็ดเผาะให้กับท้องถิ่นให้เห็นถึง

ความส าคัญ และเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นการผลิต
เชิงพาณิชย์ต่อไป  

2. ช่วยส่งเสริมให้นักวิจัยหน้าใหม่ได้ท างานวิจัย  
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในดินบริเวณ มหาวิทยาลัยพะเยาที่มีศักยภาพใน

การย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร 
ผู้รับผิดชอบ 1. นางสาว รวิสรา รื่นไวย์  (หัวหน้าโครงการ) 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา     56000     
โทรศัพท์ 054-466-666 ต่อ 3163 
E-mail: rawisara.rue@hotmail.com, rawisara.ru@up.ac.th 

 2. ดร. สุมล นิลรัตน์นิศากร  (ผู้ร่วมวิจัย) 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     
โทรศัพท ์054-466-666 ต่อ 3407 
E-mail: sumol_nil@yahoo.com 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ในดิน ได้แก่ แบคทีเรีย แอคติโนมัยซีส รา และยีสต์บริเวณ

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการจัดจ าแนกชนิด และจัดท าฐานข้อมูลของจุลินทรีย์ในพื้นที่ศึกษา 
3. คัดเลือกสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ในดินที่สามารถย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีเซลลูโลส

เป็นองค์ประกอบ 
 

งบประมำณ  
137,000  บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
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แผนกำรด ำเนนิงำน 

แผนงำนวิจัย 
ระยะเวลำ (เดือน) 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 

1. ออกส ารวจพื้นที่ และรวบรวมตัวอย่างดินใน
บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

- ก าหนดพื้นที่ท่ีจะท าการศึกษาวิจัย  
- ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 5 ตัวอย่างต่อ
หนึ่งจุดโดยใช้เครื่องมือส าหรับเก็บตัวอย่างดิน 
บรรจุในถุงพลาสติก  
- น าตัวอย่างดินไปวิเคราะห์ต่อท่ีห้องปฏิบัติการ 

      

2. แยกจุลินทรีย์จากตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการ
ให้ได้เช้ือบริสุทธิ์ 
- ท า serial dilution เพื่อวิเคราะห์ทั้งชนิด และ
ปร ิมาณของจ ุล ินทร ีย ์ โดยใช ้ selective 

enrichment technique ในอาหารเลี ้ยงเชื้อชนิด
ต่างๆ  

      

3. วิเคราะห์ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้น 

- ลักษณะของโคโลนี การติดสีย้อมชนิดต่าง ๆ  

      

4. จัดจ าแนกจุลินทรีย์โดยอนุกรมวิธานระดับ
โมเลกุล และจัดท าฐานข้อมูลของจุลินทรีย์ 
- จ าแนกชนิดของยีสต์ โดยใช้บริเวณ D1/D2 domain 

ของ Large subunit (LSU) 26S rRNA gene  

- จ าแนกชนิดของรา โดยใช้บริเวณ ITS2 region 

- จ าแนกชนิดของแบคทีเรีย และแอคติโนมัยซีส 
โดยใช้บริเวณอนุรักษ์ของ 16S rDNA ที่ออกแบบมา
จาก Escherichia coli 

      

5. ตรวจความสามารถในการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร 

-ท าการทดสอบแบบ spot test ด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือ
ที่มี carboxymethylcellulose (CMC) เป็น
องค์ประกอบ 

      

6.  การสรุปผลการทดลอง และการจัดท ารายงาน
ฉบับสมบูรณ์ 
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ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
1. น าผลการวิจัยถ่ายทอดสู่กลุ่มเกษตรกร 
2. เขียนบทความทางวิชาการหรือน าเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้ฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ท้องถิ่นบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา (Culture 
collection database) 

2. ได้จุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ
อย่างน้อย 2 สายพันธุ์ 

3. ได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการน าไปใช้ในการพัฒนาการย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร  
            และการบ าบัดของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

ชื่อโครงกำร ผลของสภาวะการอบแห้งต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพ องค์ประกอบทางพฤกษเคมี และ
สารต้านออกซิเดชั่นของมะเกี๋ยงอบแห้ง 

ผู้รับผิดชอบ 1. น.ส.สุวลี  ฟองอินทร์  (หัวหน้าโครงการ) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์  (054)  466-666        
2. น.ส.หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล (ผู้ร่วมวิจัย)     
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา  อ.เมือง  จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์  (054)  466-666        
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
2. หาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตมะเกี๋ยงอบแห้งที่มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นสูงสุด 

 

งบประมำณ  
210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

แผนกำรด ำเนนิกำร 
แผนงำนวิจัย ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. เตรียมอุปกรณ์             
2. การทดลองที่ 1             
3. วิเคราะห์ผล              
4. การทดลองที่ 2             
5. วิเคราะห์ผล             
6. วิเคราะห์ข้อมูล
และเขียนรายงาน 

            

 



 

88 

 

ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 
1. จัดพิมพ์เอกสารผลการวิจัยเผยแพร่ตามแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น ห้องสมุด สถานศึกษา ศูนย์เรียนรู้

ต่างๆ 
2. เข้าร่วมแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
3. ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่ผู้ประกอบการ เช่น OTOP หรืออุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือให้สามารถผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไป 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงระดับความเข้มข้นของน้ าเชื่อมที่เหมาะสมในการแช่อ่ิมมะเกี๋ยง 
2. ทราบถึงชนิดของสารปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสที่เหมาะสมต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพของมะเกี๋ยง

แช่อิ่มอบแห้ง 
3. ทราบถึงระดับอุณหภูมิในการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่เหมาะสมในการแปรรูปมะเกี๋ยงแช่อ่ิม

อบแห้ง 
4. ทราบความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิในการอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อนที่มีผลต่อองค์ประกอบทางพฤกษ

เคมี และสารต้านออกซิเดชั่นของมะเกี๋ยงแช่อ่ิมอบแห้ง 
5. เป็นแนวทางในการผลิตมะเกี๋ยงแช่อิ่มอบแห้ง และเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับมะเกี๋ยง 
6. เป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร โดยค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ และช่วย

ลดการตัดไม้ และอนุรักษ์ไม้ยืนต้นในท้องถิ่น 
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      โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี มหำวิทยำลัยพะเยำ 

 
ชื่อโครงกำร วิจัยต้นแบบเครื่องจักรชีวภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการหายใจที่ดีขึ้น แบบสิ่งแวดล้อมเชิง

สร้างสรรค ์
ผู้รับผิดชอบ 1. ผศ.ดร.สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ   (หัวหน้าโครงการ) 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม   
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

  โทรศัพท์   
   E-mail :  

2. นางสาวพิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์  (ผู้ร่วมวิจัย) 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยพะเยา  ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000     

 โทรศัพท์  054-466666 ต่อ 3407 
 โทรสาร 054-4s66704 
  E-mail : s.pimsiri@gmail.com 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. พัฒนาระบบและการขยายชนิดพันธุ์พืชโดยสร้างสวนแนวตั้งพืชดูดสารพิษบริเวณอาคารใน
ห้องเรียน โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย  

3. การศึกษาประสิทธิภาพระบบสวนแนวตั้งในสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ 
 
งบประมำณ 

136,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
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แผนกำรด ำเนนิงำน 
แผนกำรด ำเนนิงำน ช่วงเวลำ ผู้รับ 

ผิดชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประชุมคณะผู้วิจัย             คณะวิจัย 
2. การสืบค้นข้อมูลเอกสารอ้างอิง             คณะวิจัย 
3. การเตรียมและศึกษาข้อมูล
เบื้องต้น 

            คณะวิจัย 

4. การปลูกพืชดูดสารพิษ             คณะวิจัย 
5. การขยายพันธุ์พืชดูดสารพิษ             ดร.สุขทัย  
6. การออกแบบสวนแนวตั้งและ
ปลูกพืชดูดสารพิษ 

            ดร.สุขทัย  

7. การเก็บรวบรวมข้อมูลและ
ประเมินประสิทธิภาพการก าจัด
สารพิษในอากาศของไม้ประดับ  

            ดร.สุขทัย  

8. จัดท ารายงานความก้าวหน้า             คณะวิจัย 

9. จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์             คณะวิจัย 

10. การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ผลการวิจัยสูชุ่มชน 

            คณะวิจัย 

 
ตัวช้ีวัดผลกำรด ำเนินงำน 

-  
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ได้สวนแนวตั้งที่สามารถดูดซับสารพิษ  
2. ไดผ้ลการประเมินประสิทธิภาพการก าจัดสารพิษในอากาศของไม้ประดับซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ

ออกแบบเพื่อเพ่ิมขนาดของพ้ืนที่ได้ 
3. เป็นแหล่งเรียนรู้พ้ืนที่สีเขียวให้กับโรงเรียน โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัย 
4. ประโยชน์ทางการค้าจากการขยายพันธุ์พืชดูดสารพิษ 
5. การใช้ชนิดพันธุ์พืชดูดสารพิษในการจัดสวนเพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม 
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กรอบกำรใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

-  ไม่มี  - 
กิจกรรมที่  6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำพันธุ์พืช 

-  ไม่มี  - 
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กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก 
 

กิจกรรมที่  7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
-  ไม่มี  - 

กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
-  ไม่มี  - 
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