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ผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ  ปงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล) 

กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสํารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร 

                หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมน้ี ดังน้ี  

 

ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การศึกษาทาง

พฤกษศาสตร

พื้นบานของพืช

สมุนไพรที่ใชตาม

องคความรูแพทย

แผนไทยในบริเวณ

อุทยานแหงชาติ

เขื่อนศรีนครินทร 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเทศไทย 

  280,000 53,030 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพื่อสํารวจ

พืชสมุนไพรที่

มีการใชเปน

ยาโดยหมอ

พื้นบานในเขต

อุทยาน

แหงชาติ 

เขื่อนศรี

นครินทร 

1. การระบุช่ือวิทยาศาสตรของตัวอยาง

พืชสมุนไพรอยางถูกตองเปนจํานวน 90 

รายการ ของการเขาพื้นที่ทั้งหมด 4 

รอบ 

2. คนหา และเปรียบเทียบขอมูลการใช

สมุนไพรในแตละคัมภีร จากตํารา

การแพทยไทยเดมิ (แพทยศาสตร

สงเคราะห ฉบับอนุรักษ) เลมที่ 1 

รศ. ดร.  

นพ.ประวิทย 

 อัครเสรีนนท/ 

คณะแพทยศาสตร 

ศริิราชพยาบาล 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพื่อสํารวจ

และรวบรวม

องคความรู

หมอพื้นบาน

ที่ใชสมุนไพร

ในบริเวณ

อุทยาน

แหงชาติ 

เขื่อนศรี

นครินทร 

2 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การวิจัยและ

พัฒนาตีนฮุงดอย

พืชสมุนไพรหา

ยากในประเทศ

ไทยเพื่อเพิ่มคุณคา

เศรษฐกิจและใช

ประโยชนอยาง

ยั่งยืน  

  460,3000 460,30

00 

สํานักงานการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1. สนองแนว

พระราชดําริ

ในการอนุรักษ

และ

พัฒนาการใช

ประโยชนตีน

ฮุงดอย ใน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

Teen-Hung-Doi (Paris sp.) is a 

highly valued medicinal plant. 

The rhizomes of P. polyphylla 

have been used in traditional 

Chinese medicine namely Yunnan 

Baiyao for treatment of various 

symptoms such as inflammations, 

injuries, chronic rhinitis, and 

nasopharyngeal cancer. Moreover, 

this plant has been used to treat 

hemostatic, antitumor, uterine 

contractile, analgesic, and 

sedative effects, which its main 

รศ. ดร.พวงผกา  

อัมพันธจันทร/ 

คณะวิทยาศาสตร 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. รวบรวม

พันธุ  

อนุรักษ

พันธุกรรมทั้ง

แบบในถิ่น

และนอก

ถิ่นอาศัย (Ex 

situ and In 

situ 

conservatio

n) เพื่อไมให

สูญพันธุ และ

เพื่อนําไปใช

ประโยชน

อยางยั่งยืน 

3. ศึกษา

สัณฐานวิทยา 

ระบุพันธุ และ

ศึกษาภูมิ

ปญญา

ทองถิ่น เพื่อ

pharmacological chemical 

substance is steroidal saponins 

and polyphyllin D. Although 

several uses, the demand for this 

species has increased, but its 

slow growth and excessive 

harvesting in recent years mean 

that it is significantly decrease 

and currently facing the risk of 

extinction. Therefore, intensive 

studies of these plants were 

conducted.  This research project 

aims to study on cellular 

molecular bioactive compound 

and symbiotic fungi identification, 

plant genetic resources and 

conservation both in situ and ex 

situ, local utilization, and 

taxonomy of Teen-Hung-Doi for 

high economic value added and 

sustainable use. Plant materials 

and folk medicinal use data were 

collected from various parts of 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การระบุพันธุ

และการ

นําไปใช

ประโยชน

อยางถูกตอง

ชนิด และ

สรรพคุณ 

4. ศึกษา

โครงสราง

เซลล และ

เน้ือเยื่อของ

ตีนฮุงดอย 

และตําแหนง 

symbiotic 

fungi เพื่อ

ศึกษาความ

หลากหลาย

ของโครงสราง

เซลลและ

เน้ือเยื่อ หา

ตําแหนงที่อยู

แบบพึ่งพา

ของราเพื่อ

Chiang Mai provinces. Voucher 

specimens were prepared and 

deposited at Queen Sirikit 

Botanical Garden at Maerim. The 

results revealed that local people 

use the rhizome of Teen-Hung-

Doi as an elixir, health promoting 

herbals, and uterine contractile, 

haemorrhoids, and inflammations 

treatment. Only Paris polyphylla 

var. chinensis was found. Ex situ 

conservation has been conducted 

in 5 places in Chiang Mai Province 

and in situ conservation was 

conducted in the Arabica coffee 

plantation area, inter planting in 

the hill evergreen. Teen-Hung-Doi 

show genetic variation among 

accessions at both cellular and 

molecular level. Additionally, 

starch grain, oil droplet, raphide 

crystal and symbiotic fungi are 

found in every parts of the 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เลือกสวน

ตางๆ ของพืช

มาใชใหได

ประโยชน

สูงสุด รวมทั้ง

มีประโยชน

ตอการขยาย 

และปรับปรุง

พันธุพืชอยาง

มีทิศทาง 

5. ศึกษา

ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา 

และโมเลกุล

ของ 

symbiotic 

fungi 

สามารถ

นําไปใช

ประโยชน ใน

การขยายพันธุ 

และการระบุ

plants.These symbiotic fungi are 

recorded to affect on bioactive 

compound production and plant 

growth. Plant propagations were 

conducted. Sterilization young 

shoots with 0.1% HgCl2 for 10 

min before culturing in 1/2MS are 

optimum conditions for leave and 

new shoot development  about 

45% in the 4th month. 

Additionally, the best results 

were obtained from the 

experiments of removing aril from 

the seeds before sterilizing with 

2.5% NaOCl for 30 minutes, 

following by 1% PPM soaking for 

4 hours, and then GA3 800 mg/l 

soaking for 24 hours. One 

hundred percent seed 

germination rate was successfully 

achieved when using 1 / 2MS in 

the 4th month then the first 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สายพันธุ 

ตีนฮุงดอย 

leaves were developed in the 9th 

month 

3 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การพิสูจนความ

ถูกตองของชนิด

พืชสมุนไพรและ

พืชสมุนไพรที่ใช

เปนอาหารใน

ผลิตภัณฑดวย

เทคนิคชีวโมเลกุล 

  932,000 752,590 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) 

จากการวิเคราะหและประเมินศักยภาพ

ของการประยุกตใชเอกลักษณทาง

พันธุกรรมโดยใช DNA barcode matK 

rbcL และ ITS2 ในการพิสูจนและ

จําแนกชนิดของพืชสมุนไพรและพืช

สมุนไพรที่ใชเปนอาหาร พบวาสามารถ

จําแนกชนิดพืชสมุนไพรและพืชสมุนไพร

ที่ใชเปนอาหารในการทดลองน้ีออกจาก

พืชชนิดใกลเคียงได 8 ชนิด ไดแก 

ทุเรียนเทศ (Annona muricata) 

หมามุย (Mucuna puriens) สิรินธร

วัลลี (Phanera sirindhorniae) มะขาม

แขก (Senna alexandrina)

เทายายมอม (Clerodendrum 

indicum) เจตมูลเพลิงแดง (Plumbago 

indica) รางแดง (Ventilago 

denticulata) และจันทนขาว 

(Santalum album) 

ผศ. ดร.พนิดา  

คงสวัสดิ์วรกุล/ 

คณะวิทยาศาสตร 

 

4 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ความหลากหลาย

ของพรรณไมและ

โครงสรางของ

  300,000 99,973.60 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ

โครงการ

คณะวิจัยไดทําการวางแปลงสํารวจ 

ขนาด 20 x 50 เมตร จํานวน 3 แปลง 

(ภายในแบงเปน 10 แปลงยอย รวม

ผศ. ดร.ธรรมรัตน 

พุทธไทย/ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สังคมพืชบนภูเขา

หินปูนบริเวณ

เขื่อนศรีนครินทร 

จังหวัดกาญจนบุรี 

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพื่อศึกษา

ความ

หลากหลาย

ของพรรณไม

เขาหินปูน

บริเวณเขื่อน  

ศรีนครินทร 

อําเภอศรี

สวัสดิ์   

จังหวัด

กาญจนบุรี 

3. เพื่อศึกษา

โครงสรางทาง

สังคมพืชเขา

หินปูนบริเวณ

เขื่อนศรี

ทั้งส้ิน 30 แปลงยอย) พบวา แปลงที่ 1 

พบชนิดพันธุพืช 19 ชนิดพันธุ 18 สกุล 

11 วงศ มีคาความหลากหลายของ 

Shannon – Wiener Index เทากับ 

2.775 และมีคาความหนาแนน เทากับ 

0.037 ตนตอตารางเมตร ตนไมมีความ

สูงเฉล่ียอยูในชวง 15 เมตร สามารถแบง

ช้ันเรือนยอดได 3 ช้ัน 

แปลงที่ 2 พบชนิดพันธุพืช 17 ชนิดพันธุ 

15 สกุล 10 วงศ มีคาความหลากหลาย

ของ Shannon – Wiener Index 

เทากับ 2.551 และมีคาความหนาแนน 

เทากับ 0.051 ตนตอตารางเมตร ตนไม

มีความสูงเฉล่ียอยูในชวง 20 เมตร 

สามารถแบงช้ันเรือนยอดได 3 ช้ัน 

แปลงที่ 3 พบชนิดพันธุพืช 14 ชนิดพันธุ 

14 สกุล 9 วงศ มีคาความหลากหลาย

ของ Shannon – Wiener Index 

เทากับ 2.775 และมีคาความหนาแนน 

เทากับ 0.037 ตนตอตารางเมตร ตนไม

มีความสูงเฉล่ียอยูในชวง 10 เมตร 

สามารถแบงช้ันเรือนยอดได 3 ช้ัน 

คณะส่ิงแวดลอม

และทรัพยากร

ศาสตร 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นครินทร 

อําเภอศรี

สวัสดิ์ จังหวัด

กาญจนบุรี 

4. เพื่อระบุ

สถานภาพของ

พืชบนเขา

หินปูนบริเวณ

เขื่อนศรี

นครินทร 

อําเภอศรี

สวัสดิ์ จังหวัด

กาญจนบุรี 

5 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ความหลากหลาย

และนิเวศวิทยา

ของแมลงนํ้า 

บริเวณเขื่อนศรี

นครินทร จังหวัด

กาญจนบุรี  

  200,000 102,793.2

6 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

โครงการวิจัยความหลากหลายและ

นิเวศวิทยาของแมลงนํ้า บริเวณเขื่อนศรี

นครินทร จังหวัดกาญจนบุรี ได

ดาํเนินการตามแผน โดยทาการสํารวจ

แหลงนํ้า ทั้งบริเวณนํ้าน่ิงและนํ้าไหล 

บริเวณรอบเขื่อนศรีนครินทร แหลงนํ้าที่

ทําการสารวจทั้งหมด 15 สถานี เพิ่มเติม

จากรายงานครั้งที่แลวอีก 4 สถานี ซ่ึง

ตั้งอยูเขตอุทยานแหงชาติเอราวัณ ไดแก 

อ. ดร.เสนห  

จิตตกลาง/ 

วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 



~ 9 ~ 
 

 

ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพื่อสํารวจ

ความ

หลากหลาย

ของแมลงนํ้า 

ในพื้นที่เหนือ

เขื่อนและ

บริเวณเขื่อน

ศรีนครินทร 

3. เพื่อศึกษา

ปจจัยทาง

ส่ิงแวดลอมที่มี

ผลตอการ

กระจายของ

แมลงนํ้า 

สถานีนํ้าโจนบน นาโจนลาง บานบนเขา

แกงเรียง และตานํ้าถาพระธาตุ ซ่ึงสถานี

เหลาน้ีมีความหลากหลายของแมลงนา

มากกวาบริเวณสถานีอ่ืน ๆ อาจ

เน่ืองจากเปนแหลงตนนา และตั้งอยู

บริเวณเหนือระดับนํ้าทะเลสูง ไมคอยถูก

รบกวน สวนสถานีที่อยูบริเวณพื้นที่ 

อพ.สธ. เขื่อนศรีนครินทร มีจานวน 6 

สถานี ไดแก รานคาสวัสดิการ ฝายใกล

โรงพัก สะพานขามเขื่อน บอระบบ

บําบัดนํ้าเสีย ชมรมตกปลา และทาเรือ 

จากการสํารวจแหลงนํ้าทั้งหมด ผูวิจัยได

สารวจครบรอบ 1 ป และครอบคลุมทุก

ฤดูกาล โดยการสํารวจเริ่มตั้งแตเดือน

มกราคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 

จากผลการจําแนกแมลงนํ้า พบทั้งหมด 

9 อันดับ ไดแก Diptera, Hemiptera, 

Ephemeroptera, Trichoptera, 

Lepidoptera, Odonata, 

Coleoptera, Plecoptera และ 

Megaloptera โดยการจําแนกในระดับ

วงศพบวา เดือนมกราคมพบ 24 วงศ

ของแมลงนํ้า ในขณะที่เดือนมีนาคมพบ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

27 วงศ สาหรับการจําแนกแมลงนํ้าใน

เดือนมิถุนายน 2562 พบแมลงนํ้า 44 

วงศ เดือนสิงหาคม 2562 พบ 41 วงศ 

เดือนตุลาคม 2562 พบแมลงนํ้า 46 

วงศ และเดือนพฤศจิกายน 2562 พบ

แมลงนํ้าถึง 50 วงศ สําหรับการวัดคา

ปจจัยทางกายภาพของแหลงนํ้า ผูวิจัย

ไดทาการวัดคาปจจัยตางๆ 20 คา จาก

การศึกษาพบแมลงนํ้าในฤดูฝนมากกวา

ฤดูรอนและฤดูแลง ในรายงานครั้งน้ี

ไดผลการจําแนกแมลงนํ้าของการสํารวจ

แมลงนํ้าครั้งสุดทายในเดือนมกราคม 

2563 พบแมลงนํ้าทั้งหมด 9 อันดับ 

จําแนกออกเปน 49 วงศ และได

แสดงผลการวิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม 

ไดแก การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาลของ

แมลงนํ้า การวิเคราะหหาคาดัชนีความ

หลากหลายของแมลงนํ้าและการ

วิเคราะหความสัมพันธของแมลงนํ้า 

6 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การรวบรวมและ

จัดทําตัวอยาง

สมุนไพรแหง 

(Herbarium 

  20,000 20,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

อนุรักษ

มีตัวอยางสมุนไพรแหง (Herbarium 

specimen)  

จํานวน 271 ชนิด 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

specimen) เพื่อ

ใชในการ

ตรวจสอบและ

อางอิงสายพันธุ  

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมาร ี 

2. เพื่อใหมี

ตัวอยาง

สมุนไพรแหง 

(Herbarium 

specimen) 

สําหรับ

ใหบริการใน

การตรวจสอบ

และอางอิง

สายพันธุ  

7 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การรวบรวม

อนุรักษพันธุ

สมุนไพรและจัด

  9,000,00

0 

9,000,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1.เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

อนุรักษ

สามารถอนุรักษพืชสมุนไพรในอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาฯ จํานวน 600 ชนิดและ

เพิ่มชนิดสมุนไพร จํานวน 16 ชนิด 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปลูกเพื่อการ

เรียนรู 

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี  

2. เพื่ออนุรักษ

พืชสมุนไพรใน

อุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาฯ ไม

นอยกวา 850 

ชนิดและหา

พืชสมุนไพรมา

ปลูกเพิ่มเติม

จํานวน  10 

ชนิด 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

8 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การจัดทําและ

เพิ่มเติมขอมูล

สมุนไพรใน

เว็บไซตอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาต ิ 

  - - เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี  

2. เพื่อใหมี

ฐานขอมูล

สมุนไพรที่

ถูกตองและ

ทันสมัยอยู

เสมอ โดย

เผยแพรทาง

เว็บไซตของ

อุทยาน

มีขอมูลสมุนไพรที่ถูกตองและทันสมัยอยู

เสมอ จํานวน 586 ชนิด 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ธรรมชาติ

วิทยาฯ  

9 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

3. การเก็บ

รวบรวมเครื่องยา

สมุนไพรแหง 

(Crude drugs)  

  50,000 50,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี  

2. เพื่อเก็บ

รวบรวมเครื่อง

ยาสมุนไพร

แหง (Crude 

drugs) 

สําหรับจัด

แสดง

สามารถเก็บรวบรวมเครื่องยาสมุนไพร

แหง (Crude drugs) เพิ่มเติมไดจํานวน 

200 ชนิด 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พิพิธภัณฑพืช

สมุนไพร 

10 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การจัดทํา

ฐานขอมูล e-

herbarium ของ

สมุนไพรไทย 

  1,500,00

0 

- ไมไดรับ

งบประมาณ

สนับสนุน 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมาร ี 

2. เพื่อ

รวบรวมขอมูล

พืชสมุนไพรใน

รูปแบบ

ออนไลน ที่

เพิ่มเติม 

วางแผนดําเนินการตอในปงบประมาณ 

2564 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จํานวน ๕๐ 

ชนิด 

  รวม 10 โครงการ   
16,885,000.

00 
14,681,38

6.86 
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ผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ  ปงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล)  

กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร 

                หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมน้ี ดังน้ี  

 

ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ระบบเตือนภัยการ

บุกรุกปาไม 

  990,000 0 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพื่อ

วิเคราะห

ความตองการ

สําหรับการ

พัฒนาตนแบบ

1. ออกแบบตนแบบผลิตภัณฑสําหรับ

การเตือนภัยการบุกรุกปาไม 

2. ประมวลผลขอมูลสัญญาณเสียง 

ผศ. ดร.อนันต  

ศรีสุภาพ/ 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสาร 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ผลิตภัณฑและ

ซอฟตแวร

เตือนภัยการ

บุกรุกปาไม

จากขอมูล

สภาพแวดลอ

มและความ

ตองการที่ได

จากการศึกษา

ลงพื้นที่สํารวจ

ตามโครงการ

ที่ได

ดาํเนินการ

กอนหนา 

3. เพื่อ

ออกแบบ

ตนแบบ

ผลิตภัณฑ

สําหรับการ

เตือนภัยการ

บุกรุกปาไม 

สถาปตยกรรม

ระบบเตือนภัย
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การบุกรุกปา

ไม และโมเดล

การเรียนรูของ

เครื่องสําหรับ

ระบบเตือนภัย

การบุกรุกปา

ไม 

4. เพื่อพัฒนา

โมเดลการ

เรียนรูของ

เครื่องและ

ซอฟตแวร

สําหรับเตือน

ภัยการบุกรุก

ปาไม 

2 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

พัฒนาสารสกัด

มาตรฐานและ

ผลิตภัณฑตนแบบ

จากเพกาสําหรับ

ตานเช้ือแบคทีเรีย

กอโรคสัตวสูคน ที่

ทําใหเกิดแผลติด

  820,000 655,45

4.6 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1.เพื่อสนอง

พระราชดําริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

สารสกัดมาตรฐานของฝกเพกาและสาร

สกัดมาตรฐานของเมล็ดเพกา มี

ศักยภาพในการตานเช้ือแบคทีเรียกอ

โรคสัตวสูคน ไดแก Staphylococcus 

intermedius, Streptococcus suis, 

Pseudomonas aeruginosa และ 

Escherichia coli รวมทั้งแสดงฤทธ์ิใน

ผศ. ดร.  

ภญ.ปองทิพย  

สิทธิสาร/ 

คณะเภสัชศาสตร 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เช้ือในสัตวเล้ียง

และสัตวเศรษฐกิจ 

พระราชดําริ 

(อพสธ.) 

2.เพื่อพัฒนา

สารสกัด

มาตรฐานและ

ผลิตภัณฑ

ตนแบบของ

เพกาที่มีฤทธ์ิ

ตานเช้ือ

แบคทีเรียกอ

โรคสัตวสูคนที่

ทําใหเกิดแผล

ติดเช้ือ 

3.เพื่อศึกษา

กลไกการออก

ฤทธ์ิในการ

ตานเช้ือ

แบคทีเรียกอ

โรคสัตวสูคนที่

ทําใหเกิดแผล

ติดเช้ือของ

สารสกัด

การยับยั้งเช้ือ Staphylococcus 

aureus อีกดวย 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มาตรฐาน

เพกา 

3 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

สารตานจุลชีพ

ชนิดใหมจากเห็ด

ในประเทศไทย 

  500,000 440,20

4 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1) เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

อพ.สธ. 

1) แยกสารทุติยภูมิชนิดใหมได 7 สาร 

ซ่ึงมีฤทธ์ิตานจุลชีพแบคทีเรียแกรมบวก 

1 สาร และตาน biofilm แบคทีเรียแก

รมบวก 1 สาร 

2) จําแนกเห็ดชนิดใหม Coriolopsis 

sp. ที่สรางสารทุติยภูมิตานจุลชีพชนิด

ใหม 

รศ. ดร.ช่ืนจิตต  

บุญเฉิด/ 

คณะวิทยาศาสตร 

 

4 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

Novel 

antimicrobial 

agents from 

Thai mushroom 

  1,492,00

0 

101,90

0 

ทุนโครงการ

ปริญญาเอก

กาญนาภิเษก 

2) เพื่อคนหา

สารออกฤทธ์ิ

ตานจุลชีพ 

ชนิดใหมจาก

เห็ดในพื้นที่ปา

ดงใหญ ตําบล

สรางถอนอย 

อําเภอหัว

ตะพาน 

จังหวัด

อํานาจเจริญ 

1) แยกสารทุติยภูมิชนิดใหมได 7 สาร 

ซ่ึงมีฤทธ์ิตานจุลชีพแบคทีเรียแกรมบวก 

1 สาร และตาน biofilm แบคทีเรียแก

รมบวก 1 สาร 

2) จําแนกเห็ดชนิดใหม Coriolopsis 

sp. ที่สรางสารทุติยภูมิตานจุลชีพชนิด

ใหม 

นายปฐมพงษ  

เปามีพันธ/ 

คณะวิทยาศาสตร 

 

5 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ผลของการ

เพาะเล้ียงเห็ด

เศรษฐกิจโดยใชขี้

  1,765,00

0 

1,765,0

00 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1.เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

•เห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือย

ยางพาราอัตราสวน 100% และขี้เล่ือย

กฤษณาสกัดอัตราสวน 25% มีโปรตีน

ดร.ประภาพรรณ  

ซอหะซัน จุฑามาศ/

วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เล่ือยกฤษณาตอ

คณุคาทางอาหาร

และสรรพคุณทาง

ยา 

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

2.เพื่อพัฒนา

อาหาร

เพาะเล้ียงเห็ด

นางรมภูฏานน

จากขี้เล่ือย

กฤษณาโดย

เปรียบเทียบ

กับอาหาร

เพาะเล้ียงเห็ด

ที่มีการใช

ทั่วไปใน

ปจจุบัน 

มากกวาดอกเห็ดที่เพาะดวยขี้เล่ือย

กฤษณาสูตรอ่ืนอยางมีนัยยะสําคัญ ดอก

เห็ดที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาสกัดและ

ไมสกัดมีไขมันเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

เม่ือเปรียบเทียบกับดอกเห็ดที่เพาะดวย

ขี้เล่ือยยางพาราอัตราสวน 100% โดยขี้

เล่ือยกฤษณาไมสกัดอัตราสวน 50% มี

ไขมันมากที่สุด ดอกเห็ดที่เพาะดวยขี้

เล่ือยกฤษณาไมสกัดมีเปอรเซ็นตเถามาก

ที่สุด และขี้เล่ือยกฤษณาสกัดอัตราสวน 

50% มีเสนใยมากที่สุด 

•จากการทดสอบฤทธ์ิตานเช้ือกอโรคของ

สารสกัดหยาบเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะ

ดวยขี้เล่ือยกฤษณาและขี้เล่ือยยางพารา 

พบวาเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้

เล่ือยยางพาราอัตราสวน 100%  ขี้เล่ือย

กฤษณาไมสกัดอัตราสวน 100%  และ 

75% มีฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรียทั้ง 3 

ชนิด (B. cereus, Klebsiella sp. และ 

S. aureus) โดยเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะ

ดวยขี้เล่ือยยางพาราอัตราสวน 100% มี

บริเวณยับยั้งมากที่สุด  
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3.ศึกษาคุณคา

ทางอาหาร 

และฤทธ์ิตาน

เช้ือกอโรคของ

เห็ดนางรม

ภูฏานที่

เพาะเล้ียงดวย

ขี้เล่ือย

กฤษณา 

4.ศึกษา

สารประกอบฟ

โนลิค และ

ความสามารถ

ในการตาน

อนุมูลของสาร

สกัดนํ้าเห็ด

นางรมภูฏานที่

เพาะเล้ียงดวย

ขี้เล่ือย

กฤษณา 

5. เพื่อ

จําแนกสปชีส

ที่ถูกตองของ

•การวิเคราะหปริมาณสารประกอบฟนอ

ลิค เห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือย

กฤษณาไมสกัดทั้ง 4 อัตราสวน (100%, 

75%, 50% และ 25%) และเห็ดนางรม

ภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาสกัด 2 

อัตราสวน (75% และ 25%) มีปริมาณ

สารฟนอลิคสูงกวาเห็ดนางรมภูฏานที่

เพาะดวยขี้เล่ือยยางพารา โดยเห็ด

นางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณา

ไมสกัดอัตราสวน 100% มีปริมาณสารฟ

นอลิคสูงสุด รองลงมาคือ เห็ดนางรม

ภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาไมสกัด

อัตราสวน 75% 

•การวิเคราะหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระโดย

วิธี ABTS ของเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะ

ดวยขี้เล่ือยกฤษณาจากจังหวัด

กาญจนบุรี พบวาเห็ดนางรมภูฏานที่

เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาไมสกัด

อัตราสวน 100%, 75% และขี้เล่ือย

กฤษณาสกัดอัตราสวน 75% และ 25% 

มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระสูงกวาเห็ดนางรม

ภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือยยางพาราอยางมี

นัยสําคัญ สวนเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะ
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เห็ดนางรม

ภูฏานโดยใชดี

เอ็นเอบารโคด 

6. วิเคราะห

สารประกอบ

เคมีและฤทธ์ิ

การตานอนุมูล

อิสระของขี้

เล่ือยยางพารา

และในสาร

สกัดหยาบของ

เห็ดนางรม

ภูฏานทีเ่พาะ

ดวยขี้เล่ือย

ยางพาราใน

ทองตลาด 

7. วิเคราะห

หาชนิดและ

ปริมาณของ

สารตานอนุมูล

อิสระในสาร

สกัดหยาบของ

เห็ดนางรม

ดวยขี้เล่ือยกฤษณาจากจังหวัด

ปราจีนบุรี พบวาเห็ดนางรมภูฏานที่

เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาไมสกัด

อัตราสวน 75%, 50% และขี้เล่ือย

กฤษณาสกัด 25% มีฤทธ์ิตานอนุมูล

อิสระดีกวาเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวย

ขี้เล่ือยยางพาราอยางมีนัยสําคัญ 

•การวิเคราะหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระเม่ือ

วิเคราะหดวยวิธี FIC ของเห็ดนางรม

ภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาจาก

จังหวัดกาญจนบุรีและปราจีนบุรี พบวา

เห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือย

กฤษณาไมสกัดอัตราสวน 75% และ 

50% มีความสามารถในการดักจับอนุมูล

อิสระสูงสุด ซ่ึงมากกวาเห็ดนางรมภูฏาน

ที่เพาะดวยขี้เล่ือยยางพาราอยางมี

นัยสําคัญ 

•การทดลองผลิตนํ้าเห็ดสกัดพรอมดื่ม

จากเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือย

กฤษณาจากจังหวัดกาญจนบุรี โดย

คัดเลือกเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้

เล่ือยกฤษณาไมสกัดอัตราสวน 50% 

และ 75% มาทําการผลิตนํ้าเห็ดสกัด 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ภูฏานที่เพาะ

ดวยขี้เล่ือย

กฤษณา 

8. วิเคราะห

องคประกอบ

ทางเคมีของ

เห็ดทั่วไปที่

เพาะดวยขี้

เล่ือยยางพารา 

พบวานํ้าเห็ดสกัดจากเห็ดนางรมภูฏานที่

เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาไมสกัด 50% 

อัตราสวนเห็ดตอนํ้า 1:5 และขี้เล่ือย

กฤษณาไมสกัด 75% อัตราสวนเห็ดตอ

นํ้า 1:5 มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระที่

วิเคราะหดวยวิธี ABTS สูงที่สุด ซ่ึงมี

ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระดีกวานํ้าเห็ดสกัดที่

ผลิตจากเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้

เล่ือยยางพาราและการใชอัตราสวนเห็ด

ตอปริมาณนํ้าอ่ืน ๆ อยางมีนัยสําคัญ 

และการวิเคราะหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ

ดวยวิธี FIC พบวานํ้าเห็ดสกัดจากเห็ด

นางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณา

และ   ขี้เล่ือยยางพารามีฤทธ์ิตานอนุมูล

อิสระสูงกวานํ้าเห็ดทางการคา โดยนํ้า

เห็ดสกัดจากเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะ

ดวยขี้เล่ือยยางพารา 100% อัตราสวน

เห็ดตอนํ้าที่ 1:5 และ 1:15, ขี้เล่ือย

กฤษณาไมสกัด 50% อัตราสวนเห็ดตอ

นํ้าที่ 1:20 และขี้เล่ือยกฤษณาไมสกัด 

75% อัตราสวนเห็ดตอนํ้าที่ 1:20 มีฤทธ์ิ

การยับยั้งอนุมูลอิสระสูงที่สุด 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

•การทดลองผลิตนํ้าเห็ดสกัดจากเห็ด

นางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณา

จากจังหวัดปราจีน โดยคัดเลือกเห็ด

นางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณา

ไมสกัดอัตราสวน 25% 50% และ 75% 

มาทําการผลิตนํ้าเห็ดสกัด พบวานํ้าเห็ด

สกัดจากเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้

เล่ือยกฤษณาไมสกัดอัตราสวน 75%  

และ 25% ที่อัตราสวนเห็ดตอนํ้าเทากับ 

1:5 มีฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของนํ้าเห็ด

สกัดจากการวิเคราะหดวยวิธี ABTS 

ดีกวานํ้าเห็ดสกัดจากเห็ดที่เพาะดวยขี้

เล่ือยยางพาราอยางมีนัยสําคัญ และเม่ือ

วิเคราะหฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระของนํ้า

เห็ดสกัดดวยวิธี FIC พบวา นํ้าเห็ดสกัด

จากเห็ดที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาไม

สกัด 25% ที่อัตราสวนเห็ดตอนํ้าเทากับ 

1:20, นํ้าเห็ดสกัดจากเห็ดที่เพาะดวยขี้

เล่ือยกฤษณาไมสกัด 50% ที่อัตราสวน

เห็ดตอนํ้าเทากับ 1:20 และนํ้าเห็ดสกัด

จากเห็ดที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาไม

สกัดอัตราสวน 25% ที่อัตราสวนเห็ดตอ

นํ้าเทากับ 1:15 และ1:20  ฤทธ์ิตาน
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อนุมูลอิสระดีกวานํ้าเห็ดสกัดจากเห็ดที่

เพาะดวยขี้เล่ือยยางพาราอยางมี

นัยสําคัญ 

•การเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทด

บริเวณ ITS1-5.8S-ITS2 ของเห็ดนางรม

ภูฏานในการทดลองน้ีกับลําดับนิวคลีโอ

ไทดในฐานขอมูลสากล (Genbank) ของ 

NCBI พบวามีความเหมือนกับ 

Pleurotus pulmonarius รอยละ 99-

100% 

•สารสกัดแบบหยาบจากเห็ดนางรม

ภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาไมสกัด 

(BA) ดวยเฮกเซนซ่ึงขี้เล่ือยกฤษณาไดมา

จากจังหวัดกาญจนบุรี มีคุณสมบัติใน

การยับยั้งการเจริญของเซลลมะเร็งเตา

นมชนิด MDA-MB 231 และเซลลมะเร็ง

ตับ HepG2 ไดดีกวาเซลลที่ไมใชมะเร็ง 

NIH3T3 

•สารสกัดแบบหยาบจากเห็ดนางรม 

ภูฏานตามทองตลาด (CBM) ดวยเฮ

กเซนไมสามารถยับยั้งการเจริญของ

เซลลมะเร็ง MCF7, MDA-MB 231 และ 

HepG2  
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

•สารสกัดแบบหยาบจากเห็ดนางรม

ภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือยกฤษณาไมสกัด 

(BA) ดวยบิวทานอล เอทิลอะซิเตท และ

นํ้า ไมสามารถยับยั้งการเจริญของ

เซลลมะเร็ง MCF7, MDA-MB 231 และ 

HepG2  

•สารสกัดจากเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะ

ดวยขี้เล่ือยกฤษณาไมสกัด (BA) และ

เห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือย

กฤษณาสกัด (BAE) ดวยเมทานอลซ่ึงขี้

เล่ือยกฤษณาไดมาจากจังหวัดปราจันบุรี 

มีฤทธ์ิในการตานการเจริญเซลลมะเร็ง

เตานมทั้ง 2 ชนิด (MDA-MB 231, 

MCF7) และเซลลมะเร็งตบั HepG2 

โดยสารสกัดจากเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะ

ดวยขี้เล่ือยกฤษณาสกัด (BAE) มีฤทธ์ิใน

การตานการเจริญไดดีกวา BA และไม

สงผลตอเซลลที่ไมใชมะเร็ง NIH3T3  

•เห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือย

ยางพารา (BP) ดวยเมทานอล จาก

จังหวัดชุมพร และเห็ดนางรมภูฏานที่

เพาะดวยขี้เล่ือยยางพาราและขี้เล่ือย

กฤษณาไมสกัด อัตราสวน 50:50% 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

(BPA) ไมสามารถยับยั้งการเจริญเติบโต

ของเซลลมะเร็ง 

•เห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้เล่ือย

ยางพาราและใบกฤษณา อัตราสวน 

75:25% (ALM) ดวยเมทานอล จาก

จังหวัดกาญจนบุรีพบวาไมมี

ความสามารถในการตานการเจริญของ

เซลลมะเร็ง 

•สารสกัดเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้

เล่ือยกฤษณาไมสกัด (BA) ดวยเฮกเซน 

จากจังหวัดกาญจนบุรี มีการเหน่ียวนํา

ใหเกิดการตายของเซลลผานทาง

ขบวนการ apoptosis 

•สารสกัดจากใบกฤษณา (ALE) สามารถ

กระตุนการใชนํ้าตาลไดและสามารถ

ยับยั้งการแสดงออกของยีนที่เก่ียวของ

กับการสรางนํ้าตาล 

•สารสกัดจากใบกฤษณา-เฮกเซน 

fraction (ALH) สามารถกระตุนการใช

นํ้าตาลไดและสามารถยับยั้งการ

แสดงออกของยีนที่เก่ียวของกับการ

สรางนํ้าตาลไดดีที่สุด 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

•ขี้เล่ือยกฤษณาไมสกัดสามารถนํามาใช

เปนวัสดุในการเพาะเหด็นางรมภูฏานได 

โดยสามารถเพิ่มความสามารถในการ

ตานมะเร็งได 

•ขี้เล่ือยกฤษณาสกัดสามารถนํากลับมา

ใชเปนวัสดุในการเพาะเห็ดนางรมภูฏาน

ไดอีกครั้ง โดยยังคงสารสําคัญที่เปน

ประโยชน และลดตนทุนในการเพาะเห็ด

ได 

•พบสาร 3-tert-Butyl-4-

hydroxyanisole (BHA) จากตัวอยางขี้

เล่ือยกฤษณาที่ใชเพาะเห็ดนางรมภูฏาน

และพบในเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้

เล่ือยกฤษณาสกัดจากปราจีนบุรีอีกดวย

แสดงใหเห็นวาสาร BHA สามารถ

สงผานมายังเห็ดได โดยสาร BHA พบ

เฉพาะในเห็ดนางรมภูฏานที่เพาะดวยขี้

เล่ือยกฤษณาสกัดจากปราจีนบุรีเทาน้ัน 

และพบขี้เล่ือยยางพาราเพียง 1 ใน 5 

จากฟารมตัวอยาง  อีกทั้งสารตัวน้ียังคง

สภาพหรือมีปริมาณมากขึ้นเม่ือเห็ด

นางรมภูฏานโดนความรอน ทัง้น้ีสาร 

BHA เปนสารที่ถือไดวาปลอดภัยใชเสริม
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ในอาหารเพื่อลดปฏิกิริยาการเหม็นหืน

และยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ

แบคทีเรีย แตทั้งน้ีตองมีปริมาณใน

อาหารไมเกิน 2% หรือ 2x104 ppm 

ซ่ึงในเห็ดนางรมภูฏานมีปริมาณอยูที่ 1-

2 ppm เทาน้ัน จึงอยูในเกณฑที่

ปลอดภัย นอกจากน้ีเห็ดเข็มทองมีสาร

ในกลุมนํ้าตาลแอลกอฮอล ซ่ึงมีฤทธ์ิการ

ยับยั้งเช้ือแบคทีเรียและเปนสารใหความ

หวานที่ใหแคลอรี่ต่ําเหมาะสําหรับผูปวย

เบาหวาน 

6 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและ

ปริมาณเบตา

กลูแคนของเห็ดปา

ในพื้นที่ปกปก

พันธุกรรมพืช 

เขื่อนศรีนครินทร 

จังหวัดกาญจนบุรี 

  300,000 231,61

8.29 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

จากการสํารวจชนิดเห็ดปาในพื้นที่ปกปก

พันธุกรรมพืช  เขื่อนศรีนครินทร จังหวัด

กาญจนบุรี ในชวง 16-18 ตุลาคม 

2561, 15-16 พฤศจิกายน 2561 และ 

31 มกราคม 2562 สามารถเก็บตัวอยาง

เห็ดปาไดทั้งส้ิน 182 ตัวอยาง สามารถ

จําแนกกลุมเห็ดตามรูปรางลักษณะของ

ดอกเห็ด ได 12 กลุม (1) กลุม Poroid 

fungi หรือกลุมเห็ดกระดางมีรู พบมาก

ที่สุด จํานวน 62 ตัวอยาง (2) กลุม 

mushroom without veils หรือกลุม

เห็ดไมมีวงแหวน จํานวน 32 ตัวอยาง 

อ. ดร.ประภาพรรณ 

ซอหะซัน จุฑามาศ/

วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สยามบรมราช

กุมารี 

2. เพื่อศึกษา

ความ

หลากหลาย

ของเห็ดปาที่มี

อยูในพื้นที่ปก

ปกพันธุกรรม

พืช เขื่อนศรี

นครินทรใน

ปจจุบัน

เปรียบเทียบ

กับขอมูล

ความ

หลากหลาย

เม่ือ 10 ปที่

แลว 

3. เพื่อศึกษา

ปริมาณเบตา

กลูแคนของ

เห็ดปาในพื้นที่

ปกปก

พันธุกรรมพืช 

(3) กลุม Thelephoroid and 

stereoid fungi หรือกลุมเห็ดเปลือกไม

ผิวเรียบ จํานวน 25 ตัวอยาง (4) กลุม 

Pleurotoid-Lentinoid fungi จํานวน 

22 ตัวอยาง (5) กลุม Kernel fungi 

จํานวน 12 ตัวอยาง (6) กลุม 

Gasteroid fungi จํานวน 7 ตัวอยาง 

(7) กลุม mushroom with veils หรือ

กลุมเห็ดมีวงแหวน จํานวน 7 ตัวอยาง 

(8) กลุม Coral fungi จํานวน 3 

ตัวอยาง (9) กลุม Cantharelloid fungi 

จํานวน 3 ตัวอยาง (10) กลุม Cup 

fungi จํานวน 2 ตัวอยาง (11) กลุม 

Jelly fungi จํานวน 1 ตัวอยาง (12) 

กลุม Bird's Nest fungi จํานวน 1 

ตัวอยาง และไมสามารถจําแนกกลุมได

เน่ืองจากตัวอยางเสียหายจํานวน 5 

ตัวอยาง  

จากการศึกษาดานอนุกรมวิธานของ

ตัวอยางเห็ดปาที่สํารวจพบจํานวน 182 

ตัวอยาง สามารถจัดอยูใน Phylum 

Basidiomycota จํานวน 163 ตัวอยาง 

Phylum Ascomycota จํานวน 14 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เขื่อนศรี

นครินทร 

ตัวอยาง และไมสามารถระบุไดเน่ืองจาก

ตัวอยางเสียหายจํานวน 5  ตัวอยาง โดย

สามารถจําแนกตามลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาไดจํานวน 43 สกุล 

7 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การประเมิน

องคประกอบทาง

เคมีและการออก

ฤทธ์ิทางชีวภาพ

ของสารสกัดจาก

ตนยอนา 

(Morinda sp.) 

  500,000 449,98

8.38 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดาริ 

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดาริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

2. พิสูจน

เอกลักษณ

ของสปชีสของ

ตนยอนา 

(Morinda 

sp.) เพื่อระบุ

ตวัอย่ํางยอนําจํากโครงกํารอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมําจํากพระรําช

ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนรําชสุดําฯ 

สยํามบรมรําชกุมํารี (อพ.สธ.) ณ กอง

กํารเกษตรและสหกรณ สํานักงํานท

หํารพัฒนํา หนวยบัญชํากํารทหํารพัฒ

นํา (กกส.สทพ.นทพ) ตําบลท่ําเสํา 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกําญจนบุรี สํามํา

รถระบุสํายพันธุไดโดยกํารใช

เครื่องหมําย ISSR, ดีเอ็นเอบํารโคด 

(DNA barcodes) รวมกับกํารใช

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยยอนา คอื 

Morinda pandurifolia Kuntze และ

เม่ือเปรียบเทียบองคประกอบทางเคมี

ของยอนาและพฤกษําสวรรคพบวามี

ความคลายคลึงกันมาก และจํากการ

วิเคราะหคุณสมบัติของตัวอย่ํางพฤกษา

สวรรคที่ไดจํากปราชญชาวบาน สาร

สวนใหญจะอยูในสํารสกัดหยาบเฮกเซน

อ. ดร.พินนนรา 

โรจนวิรัตน/ 

วิทยาเขตกาญจนบุรี 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ใหแนชัดวา

เปนตนยอนา

สายพันธุใด 

3. ศึกษา

องคประกอบ

ทางเคมีเพื่อ

หาสารสาคัญ

จากตนยอนา

ที่มีฤทธ์ิทาง

ชีวภาพ 

4. ทดสอบ

คุณสมบัติทาง

ชีวภาพตางๆ

ของตนยอนา 

เพื่อพิสูจนวา

สารสาคัญที่

พบในตนยอ

นาน้ันมีฤทธ์ิ

ทางชีวภาพ

ทางดาน

ใดบาง 

5. เปนขอมูล

พื้นฐานในการ

และบิวทานอลซ่ึงจํานวนมากกวาสาร

สกัดหยาบเอทิลอะซิเตทและนํ้ากล่ัน 3-

4 เทา เม่ือวิเคราะหดวย GC-MS สารที่

พบในสัดสวนที่มากที่สุดในสารสกัด

หยาบเฮกเซน คือ 1,2-

Benzenedicarboxylic acid, 

mono(2-ethylhexyl) ester ซ่ึงมี

รายงานวาสารบริสุทธ์ิมีคุณสมบัติความ

เปนพิษตอเซลล HepG2 (IC50 = 42 

μg/ml) (Krishnan et al., 2014) 

นอกจาก น้ียังพบ 2,6,10,14,18,22-

Tetracosahexaene, 

2,6,10,15,19,23-hexamethyl-, (all-

E)- หรือ Squalene, Campesterol, 

Stigmasterol และ. gamma. -

Sitosterol ซ่ึงมีฤทธ์ิตานเช้ือแบคทีเรีย 

(Lozano-Grande et al., 2018) และ

ยับยั้งการเจริญเติบโตของซลลมะเร็ง 

(Ali et al., 2015) เม่ือวิเคราะห

คุณสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของ

เช้ือแบคทีเรียพบวาสารสกัดหยาบบิวทา

นอลและเอทิลอะซิเตท สามารถยับยั้งได

ดีที่ความเขมขน 0.5-0.75 mg/ml 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นาตนยอนาไป

ปรับปรุงและ

พัฒนาการ

เพาะเล้ียงและ

การนาไปใช

ตอไป 

โดยเฉพาะอยางยิ่งสารสกัดหยาบบิวทา

นอล สํามํารถยับยั้งเช้ือ E. coli ไดดีมาก

ที่สุดเม่ือเทียบกับสํารสกัดหยาบทุกชนิด 

ซ่ึงอาจจะเปนสารในกลุม alkaloid และ 

Amine ที่พบเฉพาะในสํารสกัดหยาบบิว

ทานอลและเอทิลอะซิเตท 

8 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การศึกษา

ประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัย

ของสารสกัดจาก

ใบมะรุมอินเดีย

ของพระตําหนักธง

นอย จ.นาน เพื่อ

พัฒนาเปน

ผลิตภัณฑเสริม

สุขภาพ 

  3,000,00

0 

3,000,0

00 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. การศึกษา

สายพันธุของ

มะรุมอินเดีย

ดาํเนินการเสร็จส้ิน อยูในระหวาง

ตรวจสอบรายงานฉบับสมบูรณ 

นางกาญจนา  

เขงคุม/ 

ศูนยสัตวทดลอง

แหงชาติ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โดย DNA-

based 

markers 

3. การ

เปรียบเทียบ

โครมาโตแกรม

ของสารสกัด

อยางหยาบ

ของมะรุม

อินเดีย 

4. การศึกษา

ความเปนพิษ

และ

ประสิทธิภาพ

ของสารสกัด

ผสมมะรุม

อินเดียใน

ระดับเซลล 

(In vitro 

cytotoxicity 

and efficacy 

studies) การ

แสดงออกของ
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ยีน (Gene 

expressions) 

ที่เก่ียวของกับ

การเสริมสราง

ความชุมช้ืน 

การอักเสบ 

การยับยั้ง

มะเร็ง  

9 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

เอกลักษณ

พันธุกรรมพืช

สําคัญเพื่อการ

อนุรักษ บริเวณ

พื้นที่โครงการ

อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี เขื่อนศรี

  650,000 636,27

1.77 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

(อพ.สธ.) 

การศึกษาวิจัยโครงการ ไดทําการสํารวจ

และเก็บตัวอยางใบพืชที่พบในบริเวณ

พื้นที่โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี เขื่อนศรีนครินทร จังหวัด

กาญจนบุรี โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชหายาก 

พืชถิ่นเดียว และพืชที่สําคัญเพื่อการ

อนุรักษ จากการสํารวจในบริเวณพื้นที่

โครงการ 4 ครั้ง ไดทําการเก็บตัวอยาง

พืชทั้งส้ิน 175 ตัวอยาง จากพืช 69 

ฃนิด มาทําการวิเคราะหพันธุกรรมโดย

ใชโมเลกุลเครื่องหมายบารโคดที่มี

ความจําเพาะตอยีน ITS2 matK และ 

rbcL โดยวิธี PCR โดยพบวา rbcL 

รศ. ดร.กนกพร  

ไตรวิทยากร/ 

สถาบันชีววิทยา

ศาสตรโมเลกุล 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นครินทร จังหวัด

กาญจนบุรี 

2. เพื่อศึกษา

เอกลักษณ

ระดับ

พันธุกรรมของ

พืชถิ่นเดียว 

พืชหายากที่

พบในบริเวณ

พื้นที่โครงการ 

โดยการใช

โมเลกุล

เครื่องหมายดี

เอ็นเอบารโคด 

3. เพื่อ

วิเคราะหและ

ประเมิน

สถานภาพทาง

ความ

หลากหลาย

ทางพันธุกรรม

ของพืชถิ่น

เดียวและพืช

หายากบาง

ชนิดที่มี

สามารถใหผลผลิต PCR ไดดีที่สุดคือ 

160 ตัวอยาง สวน ITS2 และ matK 

สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอได 127 

และ 113 ตัวอยาง ตามลําดับ จากน้ัน 

ไดคัดเลือกชนิดพืชที่มีขอมูลเหมาะสมใน

การนํามาวิเคราะหเพื่อศึกษาศักยภาพ

ในการประยุกตใฃผลการวิจัยในการ

จําแนกชนิดพืช โดยพิจารณาจากจํานวน

ตัวอยางพืชแตละชนิด และขอมูลลําดับ

เบสของพืชชนิดน้ันๆ และพืชที่อยูใน

กลุมที่มีความสัมพันธกัน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในจีนัสเดียวกัน โดยพบวา จาก 

32 ชนิดพืชที่คัดเลือกมาน้ันมี 13 ชนิด 

ที่สามารถจําแนกชนิดไดฃัดเจนจากพิชที่

มีความสัมพันธใกลเคียงกัน โดย rbcL 

สามารถจําแนกพืฃได 7 ชนิด ในขณะที่ 

matK และ ITS2 จําแนกไดยีนละ 6 

ชนิดพืช ทั้งน้ี ทั้ง 3 ยีน สามารถใช

จําแนกผักหวานปา และอัญชันปาได

อยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ไมพบวา

มีการรายงานลําดับเบสในฐานขอมมูล

ของอบเชยเถา รักใหญ และผักหวานเมา 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ความสําคัญ

เพื่อการ

อนุรักษ ที่พบ

ในบริเวณ

พื้นที่โครงการ 

4. เพื่อจัดทํา

ฐานขอมูล

เอกลักษณทาง

พันธุกรรมของ

พืชถิ่นเดียว

และพชืหายาก

ที่พบใน

บริเวณพื้นที่ 

ทําใหไมสามารถวิเคราะหประสิทธิภาพ

การจําแนกชนิดพืชเหลาน้ีได 

การศึกษาโครงการน้ี แสดงใหเห็นวา

เครื่องหมายดีเอ็นเอบารโคดที่มี

ความจําเพาะตอยีน ITS2 matK และ 

rbcL น้ัน สามารถนํามาประยุกตใชใน

การจําแนกชนิดพืฃบางฃนิดไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งขอมูลที่ไดจาก

การศึกษาของโครงการ จะเปน

ฐานขอมูลสําคัญของพืชแตละชนิด ที่

สามารถนําไปประยุกตใชในการตว

จสอบชนิดพืชไดในอนาคต 

10 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การศึกษาความ

หลากหลายของ

จุลินทรียเเละการ

คนหาสารตานจุล

ชีพจากระบบถ้ํา

เขาวังเขมร โดยวิธี

เมตาจีโนมิกส 

  923,800 780,35

5 

งบประมาณ

แผนดิน 

1 This 

research 

project will 

meet one 

of the many 

goals of the 

Plant 

Genetic 

Conservatio

n Project 

This is the fourth 6-month report 

of the research project. During 

the first year, we have extracted 

eDNA from two caves of the Khao 

Wang Khamen karst system 

(Lumyai-Pa and Wang-Pra). The 

obtained eDNA were purified and 

used in 16S rDNA library 

construction. The obtained 16S 

rDNA data indicated that 

ผศ. ดร.กุศล  

ภูธนกิจ/ 

สถาบันชีววิทยา

ศาสตรโมเลกุล 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

under The 

Royal 

initiative of 

Her Royal 

Highness 

Princess 

Maha Chakri 

Sirindhorn 

(RSPG). 

2 To 

determine 

microbial 

diversity via 

16S rDNA 

library 

within the 

Khao Wang 

Khamen 

karst system 

using 

massively 

parallel 

next-

unknown microbes are found at a 

much larger percentage within 

than outside the caves. This 

suggested that novel microbes 

and therefore microbial-derived 

bioactive compounds remain to 

be discovered in both Lumyai-Pa 

and Wang-Pra caves. Also, we 

have constructed metagenomic 

library from the two caves and 

their metabolic potential were 

analyzed by mapping coding 

sequences to the Kyoto 

Encyclopedia of Genes and 

Genomes (KEGG) database. The 

results indicated that microbial 

gene products are involved in 

various biological pathways, with 

genes involved in metabolism 

being the most represented in all 

cave soil communities. 

 Here, we wanted to further our 

research by screening for 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

generation 

sequencing. 

3 To obtain 

potential 

antimicrobia

ls or 

microbial 

products 

using 

sequenced-

based and 

function-

based assay 

microbial-derived bioactive 

compounds. However, we were 

interrupted by the Covid-19 

pandemic and just only recently 

able to begin our research again. 

Nonetheless, using the previously 

obtained Wang-Pra soil samples, 

we have begun to extract a new 

batch of total eDNA for screening. 

11 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การคนหาสารตาน

เช้ือวัณโรค ตาน

เช้ือจุลชีพ ตาน

มะเร็ง และตาน

อนุมูลอิสระ ในพืช

สมุนไพร ดวย

เทคโนโลยีการ

  850,000 20,107 สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

สมเด็จ

พระเทพ

สกัดดีเอ็นเอนอยหนาเครือดวยวิธีสกัด 5 

วิธี คือสกัดดีเอ็นเอดวยชุด Dneasy 

Plant mini kit (QIAGEN) (วิธีที่ 1) 

สกัดดีเอ็นเอดวยชุด Dneasy Plant 

mini kit (QIAGEN) และตามดวย 

purification (วิธีที่ 2) สกัดดีเอ็นเอดวย

วิธี CTAB method (วิธีที่ 3) สกัดดีเอ็น

เอดวย Sorbitol buffer และ CTAB 

method (วิธีที่ 4) และสกัดดีเอ็นเอดวย 

Sorbitol buffer และ CTAB method 

ดร.ศุภจิต สระเพชร/

สถาบันชีววิทยา

ศาสตรโมเลกุล 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

วิเคราะหลําดับ

เบสยุคใหม 

รัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี

(อพ.สธ.) 

2. เพื่อพัฒนา

ดีเอ็นเอ

เครื่องหมายไม

โครแซทเทล

ไลทที่จําเพาะ

ตอนอยหนา

เครือ 

(Kadsura 

spp.) 

3. เพื่อศึกษา

ลายพิมพดีเอ็น

เอนอยหนา

เครือของ

ประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษา

ความ

หลากหลาย

ทางพันธุกรรม

ของนอยหนา

(วิธีที่ 5) พบวาดีเอ็นเอมีความเขมขน

ระหวาง 3.8 ถึง 492.1 (ng/ul) การ

สกัดวิธีที่1 3 4 และ 5 มีคาสัดสวน 

A260/280 ของดีเอ็นเอนอยหนาเครือ

นอยกวา 1.8 และมีกราฟสเปกตรัม

ดูดกลืนแสงที่ผิดปกติ สวนวิธีที่ 3 แมวา

ดีเอ็นเอมีคาสัดสวน A260/280 ที่ 1.81 

แตใหผลสเปกตรัมดูดกลืนแสงที่ผิดปกติ 

โดยปกติดีเอ็นเอที่มีความบริสุทธ์ิน้ันควร

มีสัดสวน A260/280 อยูระหวาง 1.8-

2.0 และมีสเปกตรัมดูดกลืนแสงดังแสดง

ในรูปที่ 6 หากดีเอ็นเอมีคาสัดสวน 

A260/280 ต่ํากวา 1.8 แสดงวาดีเอ็นเอ

ไมบริสุทธ์ิ ยังคงมีการปนเปอนของ

โปรตีนอยู เน่ืองจากในขั้นตอนการสกัด

ดีเอ็นเอนอยหนาเครือ พบวามีพอลิ

แซ็กคาไรดชนิดสารเมือกจํานวนมาก จึง

ทดลองใช sucrose buffer และ 

sorbitol buffer รวมถึงเพิ่มความ

เขมขนของ CTAB เพื่อกําจัดสารเมือก

และพอลิแซ็กคาไรด พบวาการใช 

sorbitol buffer รวมกับความเขมขน 

CTAB 3% ใหผลกราฟสเปกตรัมดูดกลืน
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เครือที่พบใน

ประเทศไทย 

5. เพื่อศึกษา

ความเปนไป

ไดและ

ประสิทธิภาพ

ของการ

พัฒนาดีเอ็นเอ

เครื่องหมายไม

โครแซทเทล

ไลทสําหรับ

ตรวจสอบ

ชนิดและความ

ถูกตองของ

นอยหนาเครือ

ที่นําไปใช

ประโยชนใน

รูปแบบ

ผลิตภัณฑตาง 

ๆ ได 

6. เพื่อศึกษา

การเพาะเล้ียง

ที่ดีขึ้น แตคาสัดสวน A260/280 ยังคงมี

คาต่ํากวา 1.8 แตอยางไรก็ตามดีเอ็นเอ

ของนอยหนาเครือที่สกัดโดยใชวิธีการ

สกัดทั้ง 5 วิธีน้ียังไมบริสุทธ์ิ เน่ืองจากมี

การปนเปอนของโปรตีน จึงไมสามารถ

ใชในการวิเคราะหลําดับเบสดวยเทคนิค 

NSG ดังน้ันในขั้นตอไปจะทําการ

ทดสอบหาวิธีการสกัดดีเอ็นเอนอยหนา

เครือใหมีความบริสุทธ์ิ (A260/280 

ระหวาง 1.8-2.0) และใหกราฟ

สเปกตรัมดูดกลืนที่ปกติตอไป 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เน้ือเยื่อของ

นอยหนาเครือ 

12 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การสํารวจ และ

การศึกษาคุณคา

ทางโภชนาการ

และสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพของ

พืชอาหารทองถิ่น 

บริเวณเขื่อนศรี

นครินทร จังหวัด

กาญจนบุรี 

  470,000 470,00

0 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อรวม

สนอง

พระราชดําริ 

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. สํารวจพืช

อาหารในพื้นที่

ศึกษา บริเวณ

เขื่อนศรี

นครนิทร 

1. ฐานขอมูลคุณคาทางโภชนาการ และ

สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ของพืชทองถิ่น

จํานวน 8 รายการ 

2. ผลิตนักศึกษาในโครงการคือ นางสาว

พิชชากร  คงประพันธ/ปริญญาปริญญา

โท/ช่ือวิทยานิพนธ Nutritive values 

and antioxidant activity of 

indigenous plant in Kanchanaburi 

province and their effect of 

cooking/สถานภาพการศึกษา : สอบ

จบแลว รอแกไขรูปเลม 

3. นําเสนอแบบโปสเตอร การประชุมใน

ตางประเทศ  13th International 

Food Data Conference (13-IFDC), 

15-18 October, 2019, Lisbon, 

Portugal.  ในช่ือเรื่อง NUTRITIONAL 

VALUE AND BIOACTIVE 

COMPOUNDS OF THAI 

INDIGENOUS PLANTS.   

4. นําเสนอแบบปากเปลา การประชุมใน

ประเทศ การประชุมวิชาการชมรมคณะ

รศ. ดร.ครรชิต 

จุดประสงค/ 

สถาบันโภชนาการ 

 



~ 45 ~ 
 

 

ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

จังหวัด

กาญจนบุรี 

3. เพื่อศึกษา

คณุคาทาง

โภชนาการ

และสารออก

ฤทธ์ิทาง

ชีวภาพของ

พืชอาหาร 

4. เพื่อจัดทํา

ฐานขอมูล

สําหรับการ

นําไปใช

ประโยชนเพื่อ

การบริโภค 

ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 9 

“ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทยได

ประโยชน” 30 พฤศจิกายน – 2 

ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ ศูนยหนองระ

เวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน จังหวัดนครราชสีมา  ในช่ือเรื่อง

คณุคาทางโภชนาการและสารออกฤทธ์ิ

ทางชีวภาพของพืชทองถิ่นในพื้นที่

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชเขื่อนศรี

นครินทร จ.กาญจนบุรี 

13 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การพัฒนา

เครื่องดื่มเพื่อ

สุขภาพจาก

นอยหนาเครือเพื่อ

ลดความเส่ียงการ

เกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด 

  800,000 800,00

0 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อรวม

สนอง

พระราชดําริ 

(อพ.สธ. 

2. พัฒนาสูตร

เครื่องดื่มก่ึง

สําเร็จรูปและ

เครื่องดื่ม

สูตรเครื่องดื่มก่ึงสําเร็จรูป และเครื่องดื่ม

พรอมดื่มจากนอยหนาเครือใหมีปริมาณ

แอนโทไซยานินสูง ไดรับการยอมรับจาก

การทดสอบทางประสาทสัมผัส สงผล

เชิงสุขภาพ และสภาวะการเก็บรักษา

เปนเวลา 3 เดือน เพื่อเปนประโยชนใน

การอางอิง และเปนขอมูลที่สามารถ

นํามาตอยอดความรูเพื่อพัฒนา

ผศ. ดร.เชาวนี  

ชูพีรัชน/ 

สถาบันโภชนาการ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พรอมดื่มจาก

นอยหนาเครือ

ใหมีปริมาณ

แอนโทไซ

ยานินสูง และ

ไดรับการ

ยอมรับจาก

การทดสอบ

ทางประสาท

สัมผัส 

3. ศึกษา

สมบัติเชิง

สุขภาพของ

เครื่องดื่มก่ึง

สําเร็จรูปและ

เครื่องดื่ม

พรอมดื่มจาก

นอยหนาเครือ 

4. ศึกษา

สภาวะการ

เก็บรักษาตอ

คุณภาพทาง

กายภาพ เคมี 

ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ และ

ประยุกตใชในเชิงเกษตรกรรมสําหรับ

การอนุรักษ และเพิ่มผลผลิตของ

นอยหนาเครือใหเพียงพอตอความ

ตองการของผูบรโิภคในอนาคตได 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

และสมบัติเชิง

สุขภาพของ

เครื่องดื่มก่ึง

สําเร็จรูปและ

เครื่องดื่ม

พรอมดื่มจาก

นอยหนาเครือ 

14 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การปกปองเซลล

ประสาทและกลไก

ระดับโมเลกุลของ

ผลมะเก๋ียงโดย

ผานวิธีการกระตุน

การมีชีวิตอยูรอด

และยืดอายุของ

เซลล และการ

ยับยั้งการตาย

แบบอะพ็อพโตซิ

สภายใตภาวะ 

oxidative stress 

  1,072,00

0 

865,64

0 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1. เพื่อรวม

สนอง

พระราชดําริ 

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

(อพ.สธ.) 

การศึกษาครั้งน้ีไดแสดงใหเห็นถึงฤทธ์ิ

ของสารสกัดจากผลมะเก๋ียงสุกและสาร

เรสเวอราทรอลในการตานอนุมูลอิสระ

และการปกปองเซลลจากพิษของกลูตา

เมตโดยผานวิถีกลไกการทํางานของ

โปรตีน SIRT1 ซ่ึงในผลมะเก๋ียงสุกมีสาร

ออกฤทธ์ิทางชีวภาพหลากหลายชนิดทั้ง

กลุมของสารประเภทฟลาโวนอยด สาร

ประเภทแคโรทีนอยด และสาร

ประเภทฟนอลิก รวมถึงปริมาณวิตามิน

ซี เหลาน้ีเปนสารที่มีคุณสมบัติออกทธ์ิ

ตานอนุมูลอิสระ และ/หรือมีคุณสมบัติ

ในการปกปองเซลลประสาท และที่

สําคัญยิ่งไปกวาน้ันในผลมะเก๋ียงสุกมี

สารเรสเวอราทรอล ที่เปนสารที่มี

ความสามารถสูงในการกระตุนการ

อ. ดร.มลฤดี  

สุขประสารทรัพย/

สถาบันโภชนาการ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. เพื่อศึกษา

ผลและกลไก

การออกฤทธ์ิ

ของสารสกัด

ผลมะเก๋ียงตอ

การตานความ

เปนพิษ ลด

การเกิดอนุมูล

อิสระ เพิ่มการ

มีชีวิตอยูรอด 

และลดการ

ตายของเซลล

ซ่ึงถูก

เหน่ียวนําให

เกิดภาวะ 

oxidative 

stress ใน

เซลลประสาท

ของหนูชนิด 

HT-22 

mouse 

hippocampa

l cell line 

ทํางานของโปรตีน SIRT1 ซ่ึงสารเหลาน้ี

มีสามารถในการปกปองเซลลประสาท

สวนฮิปโปแคมปสของหนูชนิด HT-22 

จากความเปนพิษของกลูตาเมต 

(oxidative glutamate toxicity) ซ่ึงจะ

ทําลายสารพันธุกรรมนําไปสูการตาย

แบบอะพ็อพโตซิสได โดยสารสกัดผล

มะเก๋ียงสุกและสารเรสเวอราทรอล 

สามารถลดการเกิดอนุมูลอิสระได

โดยตรง หรือลดอนุมูลอิสระภายในเซลล

โดยการเพิ่มการแสดงออกของยีนเอ็ม

ไซมตานอนุมูลอิสระ ไดแก SODs CAT 

และ GPx ภายในเซลล จากการกระตุน

การแสดงออกของโปรตีน SIRT1  ให

เพิ่มมากขึ้นแลวสงสัญญาณใหโปรตีน 

Nrf2 ซ่ึงเปน transcription factor ที่

ควบคุมการแสดงออกและการทํางาน

ของยีนเอ็นไซมตานอนุมูลอิสระดังกลาว

ใหเคล่ือนที่เขาสูนิวเคลียสมากขึ้น จึง

สงผลใหอนุมูลอิสระภายในเซลลลดลง 

ฉะน้ันจึงชวยปองกันหรือยับยั้งอนุมูล

อิสระจากพิษของกลูตาเมตที่มากเกินไป

ภายในเซลลทําใหการตายแบบอะพ็อพ
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โทซิสน้ีเกิดลดนอยลงได ดังน้ัน สารสกัด

ผลมะเก๋ียงสุกและสารเรสเวอราทรอลจึง

มีบทบาทในการชวยปกปองเซลล

ประสาทโดยผานวิถีการกระตุนการมี

ชีวิตอยูรอดและยืดอายุของเซลล และ

ยับยั้งการตายแบบอะพ็อพโตซิส ภายใต

สภาวะเครียดออกซิเดช่ันในเซลล

ประสาท HT-22 แตอยางไรก็ตามผล

การศึกษาการออกฤทธ์ิของสารสกัดผล

มะเก๋ียงสุกน้ียังคงมีไมมากนัก ยังคงตอง

ศึกษาการศึกษาการออกฤทธ์ิในกลไก

อ่ืนๆ ที่ชวยในการตานอนุมูลอิสระ รวม

ไปถึงผลขางเคียงความเปนพิษกับเซลล

ผานกลไกอ่ืนๆ อีกดวย 

15 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

คณุคาทาง

โภชนาการ และ

สมบัติเชิงสุขภาพ

ของผักอีนูน 4 

สายตนจากพื้นที่

ศูนยอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจาก

  1,409,20

0 

1,409,2

00 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

(วช.) 

1. 1. เพื่อ

สนอง

พระราชดําริ 

อพ.สธ.  

2. ศึกษาและ

เปรียบเทียบ

ปจจัยของ

ชวงเวลาการ

เก็บเก่ียวผัก

1. ขอมูลปจจัยของชวงเวลาการเก็บ

เก่ียวผักอีนูน (ยอด/ใบออนและใบแก) 

ตอคุณคาทางโภชนาการ อันไดแก 

พลังงาน โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต 

ใยอาหาร เถา แรธาต ุและวิตามิน 

2. ขอมูลปจจัยของชวงเวลาการเก็บ

เก่ียวผักอีนูน (ยอด/ใบออนและใบแก) 

ตอสารออกฤทธ์ิชีวภาพ อันไดแก กรดฟ

ผศ. ดร.อุทัยวรรณ 

สุทธิศันสนีย/

สถาบันโภชนาการ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดําร ิ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา 

สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ) 

คลองไผ 

อีนูน (ยอด/ใบ

ออน และใบ

แก) ตอคุณคา

ทาง

โภชนาการ 

อันไดแก 

พลังงาน 

โปรตีน ไขมัน 

คารโบไฮเดรต 

ใยอาหาร เถา 

แรธาตุ และ

วิตามิน 

3. ศึกษาและ

เปรียบเทียบ

ปจจัยของ

ชวงเวลาการ

เก็บเก่ียวผัก

อีนูน (ยอด/ใบ

ออน และใบ

แก) ตอสาร

ออกฤทธ์ิ

ชีวภาพ อัน

ไดแก กรดฟ

นอลิก และฟลาโวนอยด และคาโรที

นอยด 

3. ขอมูลปจจัยของชวงเวลาการเก็บ

เก่ียวผักอีนูน (ยอด/ใบออนและใบแก) 

ตอฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ และสมบัติเชิง

สุขภาพที่สงผลตอการเกิดโรคไมติดตอ

เรื้อรังในมนุษย อันไดแก โรคอวน 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคอัลไซเมอร และโรคชรา ผานการ

ตานการทํางานของเอนไซมที่ควบคุมโรค

เหลาน้ี 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

นอลิก ฟลาโว

นอยด และคา

โรทีนอยด 

16 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

กลไกระดับ

โมเลกุลเชิงลึกของ

ใบตะคึก ตอการ

ปองกันหรือชะลอ

โรคที่เก่ียวของกับ

ความชรา 

  3,000,00

0 

89,560 สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

(วช.) 

1. เพื่อรวม

สนอง

พระราชดําริ 

ในโครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพื่อศึกษา

ผลและกลไก

การออกฤทธ์ิ

ของยอดและ

ใบออนตะคึก 

เน่ืองจากประสบปญหาจากสถานการณ

ที่ไมคาดคิดและไมเคยเกิดขึ้นมากอนบน

โลกมนุษยทั่วทุกประเทศ รวมถึง

ประเทศไทย คือ สถานการณภาวะ

ฉุกเฉินของการอุบัติโรคโควิด-19 จากโค

โรนาไวรัสสายพันธุใหม ดังน้ันจึงสงผล

ตอการปฏิบัติในทุกๆ ดานของการทํา

วิจัย ทั้งตอคณะผูวิจัยและสถานที่ที่ใชใน

การปฏิบัติงานวิจัย รวมทั้งอุปสรรคใน

การจัดการส่ังซ้ือสารเคมีและนํ้ายาที่ตอง

มีการนําเขาจากตางประเทศ แตอยางไร

ก็ตามสามารถบริหารจัดการและ

ดําเนินการอยางรัดกุมและปลอดภัยตอ

ลูกจางผูชวยวิจัยและคณะผูวิจัยทุกคน  

       ผลการวิจัยในครั้งน้ี ไดผงตัวอยาง

ยอดใบออนของตะคึก โดยทําการ

คัดเลือกเฉพาะสวนที่กินได นําตัวอยาง

ยอดและใบออนตะคึกสดลางทําความ

สะอาด พึ่งใหแหง นํามาตมในนํ้าเดือด 

โดยใชยอดและใบออนตะคึกตอนํ้า ใน

ดร.มลฤดี  

สุขประสารทรัพย/

สถาบันโภชนาการ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ตอการปองกัน

และ/หรือลด

ความชรา

ระดับเซลล

โมเลกุล ใน

แบบจําลอง

เซลลชนิด

ตางๆ 

3. เพื่อศึกษา

ผลและกลไก

การออกฤทธ์ิ

ของยอดและ

ใบออนตะคึก 

ตอการเพิ่ม

อัตราการมี

ชีวิตอยูรอด 

และลดการ

ตายของเซลล 

ซ่ึงถูกชักนําให

เกิดภาวะ

ความเส่ือม

หรือชราของ

เซลล ใน

อัตราสวน 1:10 ตมเปนเวลา 2 นาที 

(ดัดแปลงจาก Praengam และคณะ 

2017) จากน้ันทําใหแหงดวยเครื่องแช

เยือกแข็ง แลวนํามาบดเปนผง บรรจุ

เก็บตัวอยางที่ไดใสถุงฟอยลทึบแสงแบบ

สุญญากาศ เก็บที่อุณหภูมิ -20°C 

สําหรับใชวิเคราะหตอไป เพื่อการเก็บ

รักษาตัวอยางไวไดนานโดยไมเสีย

คุณภาพ แสดงขั้นตอนดังภาพที่ 6 

คาเฉล่ีย % yield ของสวนที่กินได 

(edible portion) เทากับ 63.48 ± 

2.74 % สําหรับ คาเฉล่ีย % yield หลัง

ทําแหง เทากับ 12.23 ± 0.70 % 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

แบบจําลอง

เซลลชนิด

ตางๆ 

17 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ประสิทธิผลของ

เครื่องดื่มก่ึง

สําเร็จรูปจาก

นอยหนาเครือตอ

การตอบสนอง

ปจจัยเส่ียงการเกิด

โรคหัวใจ ใน

อาสาสมัครไขมัน

ในเลือดผิดปกต ิ

  1,200,00

0 

200,00

0 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1. เพื่อรวม

สนอง

พระราชดําริ 

อพ.สธ.  

2. พัฒนา

เครื่องดื่มก่ึง

สําเร็จรูปเพิ่ม

สารสกัด

แอนโธไซยา

นินจาก

นอยหนาเครือ 

1. ติดตอผูประสานงานเพื่อชวยจัดหา

นอยหนาเครือ  

2. เตรียมนอยหนาเครอืแหงโดยผาน

กระบวนการทําแหงแบบแชเยือกแข็ง

เพื่อใชในการศึกษาการสกัดแอนโธไซยา

นิน 

3. เตรียมเอกสารเพื่อขอจริยธรรมการ

วิจัยในคน 

ดร.ปยะ  

เต็มวิริยะนุกูล/

สถาบันโภชนาการ 

 

18 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

ประโยชนเชิง

สุขภาพ และ

สภาวะการเก็บ

รักษาของ

นอยหนาเครือ 

  1,469,00

0 

1,469,0

00 

สํานักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

อพ.สธ. 

2. ทดสอบ

คณุคาทาง

โภชนาการ 

ชนิดและ

ปริมาณของ

นํ้าตาล สาร

1. ขอมูลคุณคาทางโภชนาการ ชนิดและ

ปริมาณของนํ้าตาล สารแอนโทไซยานิน 

สารระเหย และสมบัติเชิงสุขภาพในการ

ตานการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง ไดแก 

โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง 

โรคอัลไซเมอร และโรคชราทั้งในหลิด

ทดลอง และแมลงหว่ีดัดแปลงพันธุกรรม

ของสารสกัดจากนอยหนาเครือ 2 สาย

พันธุ จากพื้นที่ปา 2 แหลง และจาก 3 

ผศ. ดร.ณัฐิรา  

ออนนอม/สถาบัน

โภชนาการ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

แอนโทไซยา

นิน สารระเหย 

และสมบัติเชิง

สุขภาพใน

หลอดทดลอง

ของนอยหนา

เครือ 2 สาย

พันธุ จาก

พื้นที่ปา 2 

แหลง เพื่อ

ศึกษา

ผลกระทบของ

ปจจัย

ภายนอก 

(แหลงที่มา 

และสายพันธุ) 

ของนอยหนา

เครือ 

สายตนของนอยหนาเครือที่มีสมบัติเชิง

สุขภาพดีที่สุด เพื่อเปนประโยชนในการ

อางอิง และเปนขอมูลที่สามารถนํามา

ตอยอดความรูเพื่อพัฒนา และ

ประยุกตใชในเชิงเกษตรกรรมสําหรับ

การอนุรักษ และเพิ่มผลผลิตของ

นอยหนาเครือใหเพียงพอตอความ

ตองการของผูบรโิภคในอนาคตได 

2. ขอมูลผลของสภาวะการเก็บรักษาตอ

คณุภาพทางกายภาพ คุณภาพทางเคมี 

และสมบัติเชิงสุขภาพของนอยหนาเครือ 

เพื่อนํามาพัฒนาตอยอดสําหรับการผลิต

อาหารเพื่อสุขภาพจากนอยหนาเครือ

ตอไป 

19 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การสํารวจและ

อนุรักษพันธุพืช

สมุนไพรที่หายาก

  500,000 - งาน อพ.สธ. 

กองวิจัย 

 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

อพ.สธ. 

2. เพื่อสํารวจ

และอนุรักษ

สามารถอนุรักษพันธุพืชสมุนไพรหายาก 

จํานวน 4 ชนิด  

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 
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ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 

แหลงท่ีมา

ของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

และใกลสูญพันธุ

จากปา  

พันธุพืช

สมุนไพรที่หา

ยากและใกล

สูญพันธุจาก

ปา มา

ขยายพันธุหรือ

ปลูกอนุรักษไว

ในอุทยาน

ธรรมชาติ

วิทยาฯ 

  รวม 18 โครงการ   
20,719,
000.00 

 

13,722
,603.0

4 
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ผลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีรวมสนองพระราชดําริ  ปงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล) 

กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 

                หนวยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมน้ี ดังน้ี  

 

  ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 

 

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

โครงการ

เสริมสรางการมี

สวนรวมเพื่อ

อนุรักษและฟนฟู

ปาพุชุมชนใน

ตําบลหวยเขยง จ.

กาญจนบุรี 

  500,000 435,60

0 

เงิน

งบประมาณ

แผนดิน 

1.เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี  

2. เพื่อ

ประเมินระดับ

การรบกวน

จากกิจกรรม

ของมนุษยตอ

1 ระดับการรบกวนจากกิจกรรมของ

มนุษยตอลําหวยและปาพุในตําบลหวย

เขยง จ. กาญจนบุรี 

จุดเก็บตัวอยางสวนใหญมีการรบกวน

จากกิจกรรมของมนุษยอยูในระดับ

เล็กนอยจนถึงคอนขางมาก อุณหภูมิของ

นํ้า ความเปนกรดดางของนํ้า และการนํา

ไฟฟามีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เม่ือระดับการ

รบกวนจากกิจกรรมของมนุษยเพิ่มขึ้น 

ขณะที่คาออกซิเจนละลายมีแนวโนม

ลดลงเม่ือระดับการรบกวนจากกิจกรรม

ของมนุษยเพิ่มขึ้น ในกรณีของพุหนอง

ปลิงซ่ึงเปนตนนํ้าของหวยทึม พบการ

รบกวนจากกิจกรรมของมนุษยเล็กนอย 

ทุกจุดเก็บตัวอยางมีปริมาณฟอสเฟต

และไนเตรตต่ํามาก โดยเฉลี่ยนํ้าในทุก

ลุมนํ้าจะมีคาความกระดางในฤดูแลง

มากกวาฤดูฝน โดยเฉพาะพุหนองปลิง

อ. ดร.จุฑามาศ  

สุคนธปฏิภาค/ 

วิทยาเขต

กาญจนบุรี" 
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  ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ลาหวยและปา

พุในตาบลหวย

เขยง จ. 

กาญจนบุรี 

3. เพื่อศึกษา

โครงสราง

ชุมชนของสัตว

ไมมีกระดูกสัน

หลังขนาด

ใหญในนา

บริเวณปาพุ

หนองปลิ 

และพุไรลุงปานมีคาความกระดางของนํ้า

ที่สูงกวาจุดสารวจอ่ืน ๆ เน่ืองจาก

สภาพแวดลอมที่เปนเขาหินปูน อยางไรก็

ตามไมพบสารเคมีกาจัดศัตรูพืชและสัตว

ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมดในแหลงนาทุกจุด 

ทั้งที่ในพื้นที่ยังคงมีการใชสารเคมีใน

การเกษตร เปนไปไดวาปริมาณที่ตกคาง

และปนเปอนลงสูแหลงนํ้ามีความเจือจาง

มาก จึงทําใหตรวจไมพบสารเคมีดังกลาว 

เพื่อใหการตรวจสอบคุณภาพของแหลง

นํ้ามีความละเอียดมากขึ้น จึงควรมี

การศึกษาชุมชนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ขนาดใหญในนา ภาวะปรสิตในหอยนา

จืด และการเปล่ียนแปลงเน้ือเยื่อของ

ส่ิงมีชีวิตเน่ืองจากมลพิษ ตามจุดเก็บ

ตัวอยางที่เปนตัวแทนของลาหวยตาง ๆ 

ในการศึกษาระยะตอไป 

2 โครงสรางชุมชนของสัตวไมมีกระดูก

สันหลังขนาดใหญในนาบริเวณปาพุหนอง

ปลิง 

สัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญในนา

บริเวณปาพหุนองปลิงมีความหลากหลาย

มาก พบกลุมของแมลงนา โดยเฉพาะใน
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  ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อันดับแมลงชีปะขาว แมลงสองปก แมลง

หนอนปลอกนา และแมลงปอ มากที่สุด 

และยังพบหอยเชอรี่ที่เปนสัตวตางถิ่น

รุกรานดวยเล็กนอย คาดัชนี BMWP 

score แสดงวาปาพุหนองปลิงมีคุณภาพ

นาปานกลาง สวนคาดัชนี SWAMPS-F 

บงช้ีวากิจกรรมของมนุษยในปาพุหนอง

ปลิงยังไมทาใหเกิด Eutrophication 

3 ความอุดมสมบูรณของพุหนองปลิงใน

การเปนแหลงอาศัยของนกปา 

นกในปาพุหนองปลิงมีความหลากหลาย

มากเชนกัน นกที่พบสวนใหญเปนนกกิน

แมลงกลุมที่มีการโฉบจับแมลงกลาง

อากาศแลวมาจับก่ิงไม และกลุมที่จิกกิน

อาหารบนตนไมและตามพุมไม ซ่ึง

สามารถพบไดทั้งนกประจาถิ่นและนก

อพยพ การพบนกเหลาน้ีมากมี

ความสัมพันธกับแมลงในปาพุที่สวนใหญ

มีระยะตัวออนอาศัยอยูในนาและตัวเต็ม

วัยที่บินไดซ่ึงมักจะเปนอาหารของนก 

4 ดัชนีวัดความสมบูรณทางชีวภาพของ

ปาพุหนองปลิงจากชุมชนสัตวไมมีกระดูก

สันหลังขนาดใหญในนาและชุมชนของนก 
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  ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ขอมูลของชุมชนสัตวไมมีกระดูกสันหลัง

ขนาดใหญในนาและชุมชนนกปาจาก

การศึกษาน้ีสามารถนามาใชเปนดัชนี

ติดตามตรวจสอบความสมบูรณทาง

ชีวภาพของปาพุหนองปลิงได โดย

พิจารณาจากคาดัชนีความหลากหลาย

ของสัตวทั้งสองกลุม ดัชนี BMWP 

score และ SWAMPS-F ของสัตวไมมี

กระดูกสันหลังขนาดใหญในนา รอยละ

ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญใน

นาที่เปนชนิดพันธุตางถิ่น เชน หอยเชอรี่ 

และรอยละของนกกินแมลงกลุมที่มีการ

โฉบจับแมลงกลางอากาศแลวมาจับก่ิงไม 

และกลุมที่จิกกินอาหารบนตนไมและ

ตามพุมไม 

2 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

งานสนับสนุนศูนย

ประสานงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

  5,000,00

0 

220,98

1 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

1. เพื่อรวม

สนอง

พระราชดําริ

(อพ.สธ.) 

 

1. ประสานงานกิจกรรม/โครงการสํารวจ

ทรัพยากรในพื้นที่เขื่อนศรีนครินทร 

จํานวน 10 โครงการ โดยรวมดําเนินการ

กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

2. ดําเนินการเพื่อจัดสรรทุน

โครงการวิจัยโครงการ อพ.สธ. - มม. 

จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน 11 

โครงการ 

งานสนับสนุนศูนย

ประสานงาน

โครงการอพ.สธ. -  

มหาวิทยาลัยมหิดล/ 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกขชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



~ 60 ~ 
 

 

  ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สยามบรมราช

กุมารี 

มหาวิทยาลัยมหิด

ล 

3. จัดนิทรรศการในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทําแผน

ยุทธศาสตร เครือขาย C-อพ.สธ. ภาค

กลางตอนลาง จํานวน 1 ครั้ง 

3 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การอบรมความรู

ทั้งเชิงทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติการ 

  100,000 50,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

อพ.สธ.  

2. เพื่อสงเสริม

ใหประชาชน

ใชประโยชน

จากสมุนไพร

ในการดูแล

สุขภาพบนพื้น

ฐานความรูที่

ถูกตองการตอ

ยอดงานวิจัย 

สําหรับทุกกลุม

คน 

จัดโครงการ 1 ครั้ง คือ โครงการอบรม

เรื่อง การจัดการตัวอยางพืชสมุนไพร

สําหรับงานวิจัย (วันที่ 21 กุมภาพันธ 

พ.ศ.2563) 

คณะเภสัชศาสตร

และโครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

 

4 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การอบรมความรู

สําหรับผูพิการ

และผูสูงอายุ 

  50,000 - เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

อพ.สธ.  

2. เพื่อสงเสริม

ใหผูพิการและ

ไมไดดําเนินการเน่ืองจากสถานะการณ 

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  

2019 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

 



~ 61 ~ 
 

 

  ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ผูสูงอายุใช

ประโยชนจาก

สมุนไพรใน

การดูแล

สุขภาพบนพื้น

ฐานความรูที่

ถูกตอง 

5 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การอบรมความรู

เรื่องสมุนไพรและ

เครื่องยาไทย

สําหรับแพทยแผน

ไทย  

  100,000 99,590 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

อพ.สธ.  

2. เพื่อ

เสริมสราง

ศักยภาพแพทย

แผนไทยใหมี

ความรูดานพืช

สมุนไพรทั้งตาม

หลักการแพทย

แผนไทย ตาม

หลักวิชาการ   

จัดโครงการอบรมในรูปแบบออนไลน 

จํานวน 1 ครั้ง 

คณะเภสัชศาสตร

และโครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

 

6 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

การจัดแสดง

นิทรรศการ เรื่อง 

“งานวิจัยความ

หลากหลายทาง

  200,000 - เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพื่อสนอง

พระราชดําริ 

อพ.สธ.  

ไมไดดําเนินการเน่ืองจากสถานะการณ 

การแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  

2019 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

 



~ 62 ~ 
 

 

  ลําดับ 

 

หนวยงาน 

 

ช่ือโครงการ 

การดําเนินงาน

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ 

(บาท) 
แหลงท่ีมาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

 

ผลการดําเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 

มหิดล”  

2. เพื่อ

เผยแพร

ผลงานใน

โครงการ

อนุรักษ

พันธุกรรมพืช

อัน

เน่ืองมาจาก

พระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) ของ

มหาวิทยาลัยม

หิดล 

  
จํานวน 6 

โครงการ 
  

5,950,000.0

0 

806,171.0

0 
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