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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น 

โครงการส ารวจ ท ารหัส
ต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพ่ือ
รวบรวมเป็นฐานข้อมูล
ในพ้ืนที่ 

√ - 30,000 30,000 งบบริการวิชาการ 
ส านักงานโครงการอัน

เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

(1) ส ารวจและเก็บ
รวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม และจับ
พิกัดต้นไม้  

(2) รวบรวมข้อมูล
และจัดท าฐานข้อมูล    
ติดป้ายรหัสต้นไม้  
(แผนงานต่อเน่ือง)   

 การส ารวจท ารหัสต้นไม้ ไ ด้
ด าเนินการแล้วเสร็จแล้วในปี 2558 
บริเวณสวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์ ในปี 
2559 ได้ปรับปรุงเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ โดยจัดท าแนวเส้นทางให้
ชัดเจน  รวมทั้งจัดท าป้ายบรรยาย
พรรณไม้ที่ช ารุด และป้ายทางเข้า
และทางออก เ พ่ื อ ใ ช้ พ้ื นที่ เป็ น
เส้นทางศึกษาธรรมชา ติในงาน
ประชุมทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์
สิ่ งสิ นตน วันที่  23 -29 มีนาคม 
2559 

รองผู้จัดการ
สนง.ฯ ฝ่าย
วิจัยและ
สารสนเทศ/
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 

  รวม..1..โครงการ   30,000 30,000      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ชุดโครงการวิจัย 
อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ประจ าปีงบประมาณ 
2559 จ านวน 16 
โครงการ) 

(1)  

√  3,806,0
00 

3,556,00
0 (ยกเลิก 
1 
โครงการ) 

ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ (วช.) 

ด าเนินการศึกษา 
วิจัยทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพ 
ทั้ง พืช สัตว์ และ
จุลินทรีย์ รวมทั้ง
งานวิจัยด้านการสร้าง
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ใน
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรม
พืชสวนสัตว์
อุบลราชธานี และ
งานวิจัยต่อยอดใน
พ้ืนที่ปกปักฯ อื่นๆ  
จ านวน 17 โครงการ 

 ในปีงบประมาณ 2559 ชุด
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ ก า รส นั บ ส นุ น
งบ ประม าณ  ว ช .  จ าน วน  1 7 
โครงการ โดยเป็นโครงการวิจัยสวน
สัตว์อุบลราชธานี 7 โครงการ และ
โครงการต่อยอดและการน าไปใช้
ประโยชน์ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรม
พืชฯ จ านวน 9 โครงการ นักวิจัยขอ
ยกเลิก 1 โครงการ 
 ปัจจุบันทุกโครงการอยู่ระหว่าง
จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการ
ด า เ นิ น ง า น  แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ที่
ด า เ นิ น ง า น ใ น พ้ื น ที่ ส ว น สั ต ว์
อุบลราชธานี ได้เข้าเก็บตัวอย่างและ
รายงานผลไปแล้ว ครบทั้ง 4 คร้ัง  

ผศ.เพ็ญ
ประภา 
ผู้อ านวยกา
รแผน 
นส.พิมพ์
พิศา ผู้
ประสานงา
น/
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 

1.1 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การผลิตโปรตีนเซลล์
เดียวที่มีแคโรทีนอยด์สูง
จากแบคทีเรียสังเคราะห์
แสงซึ่งแยกได้จากดินใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน

√  246,000 246,000 วช. 1. เพ่ือส ารวจความ
หลากหลายของ
แบคทีเรียสังเคราะห์
แสงในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ในพระราชด าริสมเด็จ

การศึกษาลักษณะการเจริญ 
 เมื่อน าแบคทีเรียสังเคราะห์
แสง 25 ไอโซเลทมาศึกษาสภาวะ
การเจริญในสภาวะไม่มีอากาศ -มี
แสง, ไม่มีอากาศ-ไม่มีแสง, มี
อากาศ -มีแสง และมีอากาศ -ไม่มี

ดร.
ชีวาพัฒน์ 
แซ่จึง/คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เน่ืองมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี สวนสัตว์
อุบลราชธานี 

พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี 
สวนสัตว์อุบลราชธานี 
2. เพ่ือคัดเลือกและ
หาสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการเพาะเลี้ยง
แบคทีเรียสังเคราะห์
แสงเพ่ือเพ่ิมปริมาณ
แคโรทีนอยด์และ
โปรตีน ตลอดจน
ศึกษาชนิดและ
ปริมาณของกรดอะมิ
โนที่ผลิตข้ึน 
3. เพ่ือจ าแนกสปีชีส์ 
(species) ของ
แบคทีเรียสังเคราะห์
แสงที่มีศักยภาพใน
การใช้เป็นโปรตีน
เซลล์เดียวที่มีแคโรที
นอยด์สูง  

แสงพบว่าเ ช้ือ ZU07, ZU08, 
ZU09, ZU10, ZU17, ZU18 เจริญ
ได้ทั้ง 4 สภาวะ  
การทดสอบความสามารถในการ
ใช้ Thiosulfate สารอินทรีย์ และ
การย่อยเจลาติน 
 เมื่อน าแบคทีเรียสังเคราะห์
แสงทั้ง 25 ไอโซเลตมาศึกษา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ 
Thiosulfate, สารอินทรีย์ และ
คุณสมบัติการย่อยเจลลาติน พบว่า 
ZU01 , ZU02 , ZU03 , ZU04 , 
ZU06 , ZU08 , ZU1 0 , ZU11, 
ZU13, ZU14, ZU15, ZU16, 
ZU17, ZU18, ZU20 และ ZU21 
มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ 
Thiosulfate, สารอินทรีย์, และมี
คุณสมบัติการย่อยเจลลาติน เช้ือ 
ZU05, ZU07, ZU11, ZU22, 
ZU23, ZU24 และ ZU25 ไม่
สามารถย่อยเจลลาติน และเช้ือ 
ZU09, ZU12, ZU21, ZU22, 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ZU23 และ ZU25 ไม่สามารถใช้ 
Thiosulfate และ เ ช้ือ  ZU12, 
ZU22, ZU23, ZU24 และ ZU25 
ไม่สามารถใช้ propionic acid ได้ 

1.2 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การผลิตเช้ือจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ที่มีคุณสมบัติ
ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืชที่คัดแยกได้จาก
ดินเพ่ือใช้ควบคุมโรคใบ
จุดบนต้นแตงกวา  

√  250,000 250,000 วช. 1.การผลิตหัวเช้ือแห้ง
โดยการตรึงกับวัสดุ
พาหะที่เป็นวัสดุเหลือ
ทิ้งจากโรงงาน
อุสาหกรรมรมเกษตร
และพลังงาน และ
การวิเคราะห์ปัจจัย
ทางเคมี  
2.การผลิตหัวเช้ือสด
โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งที่
เป็นของเหลวจาก
โรงงานอุตสาหกรรม 
3.การศึกษาผลของ
หัวเช้ือสดและหัวเช้ือ
แห้งที่ผลิตข้ึนในการ
ทดลองน้ีต่อการเจริญ
เมล็ดพันธ์ุแตงกวาใน
จานทดลอง โดยการ

 การทดลองการผลิตหัวเช้ือแห้ง
จากวัสดุพาหะ โดยการทดลองน้ีใช้
เ ช้ือแบคที เ รียปฏิปักษ์ไอโซเลต  
A2R1B8, A2R3B24 ที่คัดแยกได้
จากดินรอบรากพืชในพ้ืนที่เข่ือนสิ
รินธร ปี2554 ที่มีประสิทธิภาพใน
การ ยับ ย้ั ง เ ช้ื อ ราก่ อ โ รค ใบจุ ด
ก้างปลาแตงกวา และมีคุณสมบัติ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
และใช้วัสดุพาหะในหารผลิตหัวเช้ือ
แห้ง ดังน้ี แกลบด าเผา ฟ่างข้าว 
เปลือกข้าวโพด แกลบด าผสมฟ่าง
ข้าว แกลบด าปลอดเช้ือผสมเปลือก
ข้าวโพด และฟ่างข้าวผสมเปลือก
ข้าวโพด ท าการศึกคุณสมบัติเร่ิมต้น 
ดังน้ี ค่าความเป็นกรดด่าง พบว่า 
วัส ดุแกลบด าเผา มีค่ า  pH เป็น
กลาง ส่วนวัสดุอื่นๆ มีค่า pH เป็น

ดร.นันทวัน 
ฤทธ์ิเดช/
คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

วัดเปอร์เซ็นต์การงอก
ของเมล็ดพันธ์ุ 
 

กรด ค่าการน า ไฟฟ้าอ ยู่ในช่วง 
1.65-3.60 dS/m และเปอร์เซ็นต์
ความช้ืนในวัสดุพาหะที่สูงที่สุด คือ 
แกลบด าต่อมาการทดลองผลิตหัว
เช้ือแห้งระยะเวลาในการหมัก 60 
วัน ศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและจุล
ชีววิทยา ทางด้านเคมี คือ ค่าความ
เป็นกรดด่าง ระยะ 60 วันของการ
หมักทรีเมนต์ที่1 แกลบด าเผา มีค่า
pH เป็นกลางและทรีทเมนต์2,3,4,5
และ6 มีค่าpHเป็นกรดช่วง 3.90-
4.56 ค่าการน าไฟฟ้าในวันที่ 60 
ของการหมักพบว่าทรีทเมนต์ที่4 
แกลบด าผสมฟางข้าวในอัตรส่วน 
1:1 มีค่าการน าไฟฟ้าสูงที่สุด 5.16 
dS/m  และทางด้านจุลชีววิทยาท า
การตรวจหาเปอร์เซ็นการรอดชีวิต
ของหัวเช้ือแบคทีเรียปฏิปักษ์ระยะ
หมัก 60 วัน พบว่า ในวันที่15 ของ
การหมัก แบคทีเรียปฏิปักษ์ในวัสดุ
พาหะทั้ง 6 ทรีทเมนต์ มีการ
เจริญเติบโตเพ่ิมจ านวนจากวันที่0 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

แต่ในวันที่ 30,45และ 60 จ านวน
แบคทีเรียปฏิปักษ์รอดชีวิตลดลง ซึ่ง
ในวันที่60 ของการหมักทรีทเมนต์ที่
1 แกลบด าเผากับทรีทเมนต์ที่2ฟ่าง
ข้าว มีจ านวนแบคทีเรียปฏิปักษ์รอด
ชีวิตสูง ที่6.43,6.40 logCFU/g
ตามล าดับ ซึ่งทรีทเมนต์ที่4 แกลบ
ด าผสมฟ่างข้าว มีจ านวนแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์น้อยที่สุด แตกต่างอย่าง
นัยส าคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 99% 
 สรุปผลการทดลองพบว่า ใน
ระยะการหมัก 60 วันเพ่ือผลิตเป็น
หัวเช้ือแห้งทรีทเมนต์ที่4 แกลบด า
ผสมฟ่างข้าวในอัตราส่วน1:1 มีค่า
การน าไฟฟ้าที่สูงข้ึนเป็นส่วนหน่ึงที่
ส่งผลให้จ านวนจุลินทรีย์ที่รอดชีวิต
น้อยที่สุด และทรีทเมนต์ที่มีจ านวน
แบคทีเรียปฏิปักษ์รอดชีวิตสูงที่สุด
ระยะหมัก 60 วัน คือ ทรีทเมนต์ที่1 
แกลบด าเผากับทรีทเมนต์ที่2ฟ่าง
ข้าว สอดคล้องกับค่าการน าไฟฟ้าที่
ต่ า ไ ม่ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ก า ร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เจริญเติบโตของแบคทีเรียปฏิปักษ์ 
1.3 มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 
การปรับปรุงพันธ์ุ 
Penicillium 
simplicissimum สาย
พันธ์ุ JLP 3201 เพ่ือ
เพ่ิมผลผลิตของเอนไซม์
เซลลูเลสภายใต้สภาวะ
การหมักแบบแข็ง   

√  250,000 250,000 วช. 1.  เพ่ือกลายพันธ์ุ
เช้ือรา Penicillium 
simplicissimum 
สายพันธ์ุ JLP 3201 
2.  เพ่ือหาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการผลิต
เซลลูเลสของ P. 
simplicissimum 
JLP 3201 
 

การกลายพันธุ์เชื้อราด้วยแสงยูวี 
(UV-irradiated) 
 เพาะเลี้ยงเช้ือราไอโซเลต JLP 
3(2)-01 (ใช้ความเข้มข้นสปอร์ 10-

7-10-8 spore/ml) บนอาหาร 
potato dextrose agar (PDA) 
slant เป็นเวลา 5 วัน จากน้ันน ามา
ไว้ภายใต้แสงยูวีที่มีความยาวคลื่น 
260 nm ระยะห่างจากแหล่งก าเนิด
แสง 20 เซนติเมตร เป็นระยะเวลา 
20 นาที เก็บตัวอย่างเช้ือทุก 1 นาที 
น ามาคัดเลือกเช้ือราสายพันธ์ุกลาย 
 
คัดเลือกเชื้อราสายพันธุ์กลาย 
(Mutant strain)  
 (1) วิธีก่ึงปริมาณ (semi-
quantitative method) 
 การกลายพันธ์ุเช้ือราด้วย
แสงยูวี (UV-irradiated) ของเช้ือรา 
JLP3(2)-01 สามารถคัดเลือกเช้ือรา
ที่มีลักษณะโคโลนีต่างจาก wild 

ผศ.วรรณดี 
บัญญัติ
รัชต/คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

type ได้จ านวน 31 ไอโซเลต เมื่อ
ทดสอบกิจกรรมของเซลลูเลสโดยวิธี
กึ่งปริมาณ พบว่าเช้ือราจ านวน 10 
ไอโซเลต เกิดลักษณะของโซนใส  
 (2) วิธีเชิงปริมาณ 
(quantitative cellulase 
assay)  
 พบว่าไอโซเลต JLP3(2)-
01 (wild strain) มีกิจกรรมของ
ฟิลเตอร์เปเปอร์เซลลูเลส (1.13 
หน่วย/กรัม) คาร์บอกซีเมทิลเซลลู
เลส (3.84 หน่วย/กรัม) และเบตา-
กลู โคซิ เดส (39.02 หน่วย/กรัม ) 
ขณะที่ เ ช้ือ รา ไอ โซ เลต  MU8-0 
(Mutant strain) มีกิจกรรมเอนไซม์
เซลลูเลสสูงที่สุดโดยให้กิจกรรมของ
ฟิลเตอร์เปเปอร์เซลลูเลส (1.74 
หน่วย/กรัม) คาร์บอกซีเมทิลเซลลู
เลส (3.67 หน่วย/กรัม) และเบตา-
กลูโคซิเดส (64.64 หน่วย/กรัม) สูง
ที่สุด  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1.4 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ศักยภาพของเช้ือเอ็นโด
ไฟติกแบคทีเรียจากต้น
พลองเหมือดและมังคุด
ป่าในพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชสวนสัตว์
อุบลราชธานี ท่ีสามารถ
ผลิตสารออกฤทธ์ิ
ชีวภาพยับย้ังการเจริญ
ของเช้ือก่อโรคในคน 

√  230,000 230,000  1. ศึกษาความ
หลากหลายของเช้ือ
เอ็นโดไฟติก
แบคทีเรีย และบ่งช้ี
ชนิดของแบคทีเรีย
สายพันธ์ุที่มี
ประสิทธิภาพในการ
ผลิตสารชีวภาพยับย้ัง
การเจริญของเช้ือก่อ
โรค 
2. ศึกษาการสกัดสาร
ออกฤทธ์ิทางชีวภาพ 
จากแบคทีเรียที่มี
ประสิทธิภาพ 3 สาย
พันธ์ุ ด้วยวิธีทางเคมี 
ได้แก่ การใช้เอธิลอะ
ซิเตต คลอโรฟอร์ม 
และการตกตะกอน
สารออกฤทธ์ิเพ่ือให้
ได้โปรตีนหรือเปป
ไทด์ 
3. ทดสอบ

1. ศึกษาความหลากหลายของเชื้อ
เอ็นโดไฟติกแบคทีเรีย 
 เช้ือเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียที่
อาศัยอยู่ภายในกิ่งและใบของต้น
พลองเหมือด และมังคุดป่าถูกสกัดดี
เอ็นเอ (chromosomal DNA) 
ออกมา โดยวิธีการสกัดดัดแปลงจาก
วิธีของ Chassy B.M. และ 
Giuffrida A. (1980) ท าการสกัด 3 
คร้ังต่อพืช ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 
และความบริสุทธ์ิของดีเอ็นเอด้วย
เคร่ือง Nanodrop พบว่าดีเอ็นเอ
ทั้งหมดที่ได้จากต้นพลองเหมือดมี

ความเข้มข้นเท่ากับ 1921 ng/l มี
ความบริสุทธ์ิ (A260/A280) เท่ากับ 
2.126 ส่วนมังคุดป่ามีความเข้มข้น

เท่ากับ 268 ng/l มีความบริสุทธ์ิ 
(A260/A280) เท่ากับ 2.119 
ตัวอย่างดีเอ็นเอส่งไปวิเคราะห์กลุ่ม
ชนิดของแบคทีเรียด้วยการท า next 
generation sequencing (BGI 
Tech, China) 

ผศ.ดร. วิยะ
ดา มงคลธ
นารักษ์/
คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ประสิทธิภาพการ
ยับยั้งเช้ือก่อโรคของ
สารชีวภาพที่สกัดได้
จากวิธีการต่างๆ 
4. สารสกัดชีวภาพ
จากวิธีการสกัดที่ดี 
น ามาทดสอบ
คุณสมบัติในการเป็น
สารแอนติออกซิ
แดนซ์ และสารพรี
ไบโอติก 
 

2. บ่งช้ีชนิดของเช้ือเอ็นโดไฟติก2.. 
แบคทีเรีย 3 สายพันธุ ์
 เช้ือเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียที่มี
ประสิทธิภาพดีสามารถผลิตสาร
ยับยั้งการเจริญของเช้ือก่อโรคในคน
ได้ (จากผลการศึกษาในปี 2558) 
พบว่ามีจ านวน 3 สายพันธ์ุ คือ ไอ
โ ซ เ ล ต  ML6 ยั บ ย้ั ง เ ช้ื อ 
Staphylococcus aureus และ 
MRSA ได้ดี ไอโซเลต ML26 ยับย้ัง
เช้ือ Salmonella sp. ได้ดี และไอ
โซเลต GS61 ยับย้ังเช้ือ Shigella 
sp. ได้ดี เมื่อน ามาบ่งช้ีชนิดด้วยยีน 
16S rRNA พบว่าไอโซเลต ML6 คือ 
Bacillus subtilis (99% identity) 
ไอโซเลต ML26 คือ Bacillus 
methylotrophicus (99% 
identity) และไอโซเลต GS61 คือ 
Bacillus amyloliquefaciens 
subsp. plantarum (99% 
identity) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3. ศึกษาระยะเวลาเลี้ยงเชื้อที่
เหมาะสม 
 ในการศึกษาก่อนหน้าน้ี พบว่า
เช้ือแต่ละไอโซเลตมีประสิทธิภาพใน
การยับยั้งแตกต่างกันในอาหารเลี้ยง
เช้ือต่างกัน น่ันคือไอโซเลต ML6 
เจริญดีในอาหาร MHB ส่วนไอโซ
เลต ML26 เจริญดีในอาหาร YM ที่
มีน้ าตาล xylose เป็นองค์ประกอบ 
ในขณะที่ GS61 เจริญดีในอาหาร 
YM ที่มีน้ าตาล fructose เป็น
องค์ประกอบ โดยเลี้ยงที่อุณหภูมิ 
30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง ดังน้ันจึงทดสอบระยะเวลา
การเลี้ยงเช้ือ เพ่ือให้ได้ปริมาณ และ
ประสิทธิภาพของสารสกัดที่ดี ซึ่ง
ทดสอบที่เวลา 12, 24, 36, 48, 60 
และ 72 ช่ัวโมง น าสารละลายเช้ือ
ไปทดสอบประสิทธิภาพการยับย้ัง
เ ช้ื อ ด้ ว ย วิ ธี  drop plate 
technique ซึ่ งอ ยู่ในระหว่าง
วิเคราะห์ผลการทดลอง  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1.5 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การผลิตเอนไซม์ การ
ท าบริสุทธ์ิ และ
คุณลักษณะของเอนไซม์
ไซลาเนสจากเช้ือรา 
ascomycetes ที่แยก
จากดินป่าไม้ในพ้ืนที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชสวน
สัตว์อุบลราชธานี ด้วย
การเพาะเลี้ยงด้วยการ
หมักแบบอาหารแข็ง 

√  250,000 250,000 วช.  1. การตรวจหาสภาวะที่เหมาะสม
ต่อการผลิตเอนไซม์ไซลาเนสใน
การหมักแบบอาหารแข็งทีละ
ปัจจัย (Single factor 
experiments) 
 จากการตรวจสอบกิจกรรม
ของเอนไซม์ไซลาเนสจากเช้ือรา 
Neosartorya fishcheri UZ-2-11,  
N. spinosa UZ-3-16 และ N. 
fischeri UZ-3-4 พบว่าเช้ือรา N. 
fischeri UZ-2-11 มีกิจกรรมของ
เอนไซม์ไซลาเนสสูงสุด 2.00 U/g 
dry weight จึงได้น ามาตรวจหา
แหล่งคาร์บอนที่เหมาะสม พบว่า
แหล่งคาร์บอนที่เหมาะสมต่อการ
ผลิตเอนไซม์ไซลาเนสด้วยการหมัก
แ บ บ อ า ห า ร แ ข็ ง  ( solid-state 
fermentation) คือ ฟางข้าว ใน
อัตราส่วน 1:10 (w/v) โดยมี
กิจกรรมของเอนไซม์ไซลาเนสสูงสุด 
2.599 U/g dry weight  จากน้ัน
น ามาตรวจหาแหล่งของไนโตรเจนที่

รศ.ดร. 
โสภณ  บุญ
ลือ/คณะ
วิทยาศาสต
ร์     
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เหมาะสม พบว่า NaNO3 เป็นแหล่ง
ไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการผลิต
เอนไซม์ไซลาเนส โดยมีกิจกรรมของ
เอนไซม์ ไซลา เนสสู งสุ ด เท่ ากับ 
2.430 U/g dry weight แล้วจึง
น ามาตรวจหาความเข้มข้นของ 
NaNO3 ที่เหมาะสมต่อการผลิต
เอนไซม์ที่ความเข้มข้น 0.35, 0.70, 
1.05, 1.40, 1.75, 2.10, 2.45 
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลการทดลองพบว่า 
ความ เข้ม ข้นของ NaNO3 ที่
เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ คือ 
1.75 เปอร์เซ็นต์ โดยให้กิจกรรม
ของเอนไซม์ไซลาเนสสูงสุดเท่ากับ 
4.744 U/g dry weight จากน้ัน
ตรวจหาระ ดับ  pH เ ร่ิมต้น , 
ความช้ืนเร่ิมต้นของอาหารเลี้ยงเช้ือ 
และอุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการ
เพาะ เลี้ ย ง เ ช้ือรา  Neosartorya 
fischeri UZ-2-11 ในสภาพการ
หมักแบบอาหารแข็ง ผลการทดลอง
พบว่า ที่ระดับ pH เร่ิมต้น 10.0, 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ความช้ืนเร่ิมต้นของอาหาร 65% 
และ อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ให้
กิจกรรมของเอนไซม์สูงสุดเท่ากับ 
5.021 U/g dry weight, 2.169 
U/g dry weight และ 2.231 U/g 
dry weight ตามล าดับ 
2. การศึกษาระดับของปัจจัยที่
เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไซ
ลาเนส ด้วยวิธีพื้นที่ผิวตอบสนอง 
(Response surface 
methodology: RSM) 
 จากการศึกษาระดับของปัจจัย
ที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไซ
ลาเนส ด้วยวิธีพ้ืนที่ผิวตอบสนอง 
พบว่า การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
และค่าการตอบสนองกิจกรรมของ
เอนไซม์ ไซลา เนส  ที่มี ค่ าความ
เช่ือมั่นร้อยละ 95 มีค่า R2 เท่ากับ 
0.8304 โดยค่า R2 แสดงถึง
ความสามารถของสมการในการ
อธิบายความแปรปรวนที่มีผลต่อ
การตอบสนอง ซึ่ง Model ที่ได้จาก
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

การทดลองมีค่า F-value และ 
Prob>F เท่ากับ 2.77 และ 0.0071 
ตามล าดับ แสดงว่า Model ที่ได้
จากการทดลองมีนัยส าคัญทางสถิติ 
และจากการ วิเคราะห์ค่ าความ
แปรปรวน พบว่า Model terms 
ของ X1, X3, X1

2 และ X3
2 มี

นัยส าคัญทางสถิติ ท านายค่าการ
ตอบสนองสูงสุดด้วยโปรแกรมทาง
สถิติ และประมวลผลเป็นกราฟ
พ้ืนที่ผิวตอบสนอง  
 จ า ก ก า รท ด ล อ งส า ม า ร ถ
ท านายหาจุดสูงสุดของสภาวะที่
เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ไซ
ลา เนสของเ ช้ือราไ ด้จากความ
แตกต่างของ Quadratic model 
เพ่ือให้ได้จุดที่สามารถผลิตเอนไซม์
ไซลาเนสได้สูงสุด จากน้ันจึงท าการ
ตรวจสอบเพ่ือยืนยันผลการทดลอง
ที่ท านายไ ด้ ซึ่ งสภาวะที่ เหมาะ 
(Optimum condition) ส าหรับ
การผลิตเอนไซม์ไซลาเนสจากเช้ือรา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

Neosartorya fischeri UZ-2-11 ที่
ให้กิจกรรมเอนไซม์สูงสุด คือ ความ
เข้มข้นของแหล่งไนโตรเจน 1.53%, 
pH เร่ิมต้นของอาหารเลี้ยงเช้ือ 
10.5 และความช้ืนของอาหาร
เร่ิมต้น 65% ซึ่งแสดงค่าการท านาย
สูงสุดที่ 4.58 U/g dry weight 
จากน้ันจึงท าการทดลองเพ่ือยืนยัน
ผลที่ ไ ด้จ ากการท านาย  พบ ว่ า
สามารถผลิตเอนไซม์ไซลาเนสได้
จากการทดลองจริงคือ 4.18 4.58 
U/g dry weight และน าสภาวะที่
เหมาะสมสูงสุดไปใช้ในการผลิต
เอนไซม์ไซลาเนสในล าดับถัดไป 
3. การผลิตเอนไซม์ไซลาเนส และ
การศึกษาคุณสมบัติบางประการ
ของครูดเอนไซม์ไซลาเนสจาก 
เชื้อรา Neosartorya fischeri 
UZ-2-11 
 1. การตรวจหา pH และ 
อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อกิจกรรมของ
เอนไซม์ไซลาเนส 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 น าค รูดเอนไซม์ไซลาเน
สจากเช้ือรา Neosartorya fischeri 
UZ-2-11 มาตรวจหา pH ที่
เหมาะสมต่อกิจกรรมของเอนไซม์ไซ
ลาเนส โดยการบ่มครูดเอนไซม์ กับ 
1% Beechwood xylan ที่ละลาย
ในสารละลายบัฟเฟอร์ pH ที่
แ ต ก ต่ า ง กั น  ไ ด้ แ ก่  McIlvaine 
buffer pH 3.0-8.0, Tris-HCl 
buffer pH 8.0-9.0, Glycine-
NaOH buffer pH 9.0-10.0 และ 
Na2HPO4-NaOH buffer pH 10.0-
12.0 บ่มภายใต้สภาวะมาตรฐาน 
พบว่า pH ที่เหมาะสมต่อกิจกรรม
ของเอนไซม์ไซลาเนสคือ Na2HPO4-
NaOH buffer pH 10.0 ส่วนการ
ตรวจสอบอุณหภูมิที่ เหมาะ ต่อ
กิจกรรมของเอนไซม์ไซลาเนสน้ัน 
ท าโดยใช้ครูดเอนไซม์ผสมกับ 1% 
Beechwood xylan ที่ละลายใน
สารละลายบัฟเฟอร์ pH ที่เหมาะสม 
แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 30, 35, 40, 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

45, 50, 55, 60, 65 และ 70 องศา
เซลเซียส พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสม
ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ไซลาเนส 
คือ 45 องศาเซลเซียส 

1.6 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

คุณลักษณะและ
ศักยภาพของ
เอนไซม์อัลคาไลน์โปรติ
เอสจากจุลินทรีย์ที่
คัดเลืกจากป่าพ้ืนที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชสวน
สัตว์อุบลราชธานี เพ่ือ
ใช้ในอุตสาหกรรม
ผงซักฟอก 

√  125,000 125,000 วช. 1. เพ่ือศึกษา
คุณลักษณะของ
เอนไซม์อัลคาไลน์โป
รติเอสจากจุลินทรีย์ที่
คัดเลือกได้จากป่า
บริเวณสวนสัตว์ 
จังหวัดอุบลราชธานี 
ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2558 
2. เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพการลด

 น าแบคทีเรียที่คัดเลือกได้ 16 
สายพันธ์ุ จุลินทรีย์ที่คัดเลือกได้จาก
ป่ า บ ริ เ ว ณ ส ว น สั ต ว์  จั ง ห วั ด
อุบลราชธา นี  ภายใ ต้ โครงการ
อ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ .  2558 มาศึ กษาการผลิ ต
เอนไซม์อั ลคาไล น์ โปรติ เอส ใน
อาหาร BMSM broth พีเอช 11.0 
บ่มเช้ือที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 
บนเคร่ืองเขย่าที่ความเร็วรอบ 120 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 72 ช่ัวโมง 
โดยเก็บตัวอย่างทุกๆ 24 ช่ัวโมง 
จากน้ันน ามาปั่นแยกเซลล์ออกด้วย
เคร่ือง refrigerated centrifuge ที่ 
10,000 รอบต่อนาที อุณหภูมิ 4 

ผศ.ดร.จุฑา
พร  แสวง
แก้ว/คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สีของคราบเลือดโดย
เอนไซม์อัลคาไลน์โป
รติเอสจากจุลินทรีย์ที่
คัดเลือกได้ 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 
น าส่วนใสที่ได้ไปวิเคราะห์กิจกรรม
ของเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส 
พบว่าสายพันธ์ุที่คัดเลือกได้ส่วนมาก
มีการเจริญสูงสุดเมื่อเลี้ยงเช้ืออยู่
ในช่วง 48-72 ช่ัวโมง และสายพันธ์ุ 
1S9-2 ผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติ
เอสได้สูงสุดเท่ากับ 9.551 ยูนิตต่อ
มิลลิลิตร เมื่ อเลี้ยงเป็นเวลา 72 
ช่ัวโมง 
 เมื่อแบคทีเรียที่คัดเลือกได้ 16 
สายพันธ์ุ ไปศึกษาความสามารถใน
การผลิตเอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอส
ในอาหารเหลว BMSM broth พี
เอช 11.0 บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส พบว่าสายพันธ์ุที่คัดเลือก
ได้ส่วนมากมีการเจริญสูงสุดเมื่อ
เลี้ยงเช้ืออยู่ในช่วง 48-72 ช่ัวโมง 
และสายพันธ์ุ  1S9-2 ผลิต
เอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสได้สูงสุด
เท่ากับ 9.551 ยูนิตต่อมิลลิลิตร เมื่อ
เลี้ยงเป็นเวลา 72 ช่ัวโมง จากน้ันจะ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

น าไปศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์
ในล าดับต่อไป  

1.7 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การย่อยสลายแป้งและ
วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรด้วยราท่ีมี
ศักยภาพจากระบบ
นิเวศวิทยาป่าพ้ืนที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชสวน
สตัว์อุบลราชธานี 

√  125,000 125,000 วช. เพ่ือพัฒนา
ความสามารถการ
ย่อยสลายแป้ง และ
วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร ด้วยราท่ี
แยกได้ จากป่าใน
พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรม
พืชสวนสัตว์
อุบลราชธานี 
 

1. เชื้อจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่
คัดเลือกได้จากป่าบริเวณสวนสัตว์
จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 
2. การผลิตเอนไซม์คาร์บอกซี
เมทิลเซลลูโลสและบีต้ากลูโคซิเดส
ในอาหารเหลว 
 น าเช้ือราท่ีเก็บไว้ใน PDA 
slant มาย้ายลงใน PDA slant 
หลอดใหม่ น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิ 

30C เป็นเวลา 3-5 วัน จากน้ันน า
เช้ือราท า spore suspension โดย
ให้มีจ านวนสปอร์ 108 สปอร์/มล. 
น า spore suspension ถ่ายลงใน
อาหาร mineral salt medium ที่
ผสม 1% CMC agar บ่มที่อุณหภูมิ

ดร. พล
สัณห์  มหา
ขันธ์/คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

30oC เก็บเช้ือทุกวันที่ 1,3,5 และ 7 
วัน เป็นเวลาหน่ึงสัปดาห์ โดยเขย่าท่ี
ความเร็วรอบ 200 รอบ/ นาที แยก
ราออกจากอาหาร โดยวิธีเซนตริ
ฟิวก์ น าส่วนใสไปวัดกิจกรรมของ
เอนไซม์ 
3. การวัดกิจกรรมของเอนไซม์คาร์
บอกซีเมทิลเซลลูเลส (Sengubta 
และคณะ, 2000) 
 ปิเปตเอนไซม์ ปริมาตร 0.5 
มิลลิลิตร ผสมกับ 1% CMC ( 
ล ะ ล า ย ใ น  0.1M citrate 
Phosphate buffer, pH 5.0) 
ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงในหลอด
ทดลอง บ่มที่ 45 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 30 นาที เติมสารละลาย 
DNS ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ลงใน
หลอดทดลอง น าไปต้มในน้ าเดือด
เป็นเวลา 10 นาที แล้วแช่ในน้ าเย็น
ทันทีเพ่ือหยุดปฏิกิริยา หาปริมาณ
ของ Reducing sugar 
 ก า ห น ด ใ ห้ ห น่ึ ง ยู นิ ต ข อ ง
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เอนไซม์เซลลูเลส หมายถึง ปริมาณ
เ อ น ไ ซ ม์ ที่ ใ ช้ ย่ อ ย ส ล า ย 
carboxymethyl cellulose แล้ว
ได้ reducing sugar 1 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตรในเวลา 1 นาที ใน
สภาพที่ใช้ในการทดลอง ( 45oc ที่ 
pH 5.0)  
4. การวิเคราะห์กิจกรรมของ
เอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส (ดัดแปลง
จาก Rodriguez et al., 2004) 
 ปิเปต 0.002 M p-

nitrophenyl-β-D-
glucopyranoside ( เตรียมใน 0.1 
M citrate phosphate buffer พี
เอช 5.0) ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร ใส่
ตัวอย่างสารละลายเอนไซม์ 0.1 
มิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที ปิเปต 
0.25 M Na2CO3 1 มิลลิลิตร เพ่ือ
หยุดปฏิกิริยา และน าไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 405 
นาโนเมตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 ก าหนดให้หน่ึงยูนิตของ
เอนไซม์บีต้ากลูโคซิเดส หมายถึง 
ปริมาณเอนไซม์ที่ย่อยสลาย p-

nitrophenyl- β-D-
glucopyranoside แล้วท าให้เกิด 
p-nitrophenol  1 mole ต่อนาที 
ในสภาวะที่ใช้ในการทดลอง ( 30oC 
ที่ pH 5.0)  
ผลการวิเคราะห์  
กิจกรรมเอนไซม์เซลลูเลส  
 1. เช้ือ B3 s7-6.3.2.1 วันที่ 5 
= 27.92867 วันที่ 7 = 38.93004  
 2. เช้ือ B3 s17-2 วันที่ 5 = 
8.55144 วันที่ 7 = 3.201646  
 3. เช้ือ B3 s10-3.4.1 วันที่ 5 
= 16.91907 วันที่ 7 = 26.0823  
กิจกรรมเอนไซม์เบต้ากลูโคซิเดส   
 1. เช้ือ B3 s7-4 วันที่ 5 = 0 
วันที่ 7 = 1.135673  
 2. เช้ือ B3 s15-3.1 วันที่ 5 = 
2.0719298 วันที่ 7 = 2.414035 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1.8 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ผลของ Bacillus 
subtilis KKU213 และ
แบคทีเรียแลคติกต่อ
การส่งเสริมสุขภาพของ
ไก่เน้ือ 

√  250,000 250,000 วช. 1. เพ่ือศึกษาฤทธ์ิใน
การยับยั้งการเจริญ
ของSalmonella 
spp. ที่แยกจากล าไส้
ไก่ของแบคทีเรีย 
B.subtilisKKU213 
และ Lactic acid 
bacteria (LAB) 
2. เพ่ือศึกษาความ
ทนทานของ
แบคทีเรีย
B.subtilisKKU213 
และ LAB เมื่ออยู่ใน
สภาวะที่คล้ายคลึงกับ
ระบบทางเดินอาหาร
ของไก่ 
3. เพ่ือศึกษาการ
เตรียมจุลินทรีย์โปร
ไบโอติก B. subtilis 
KKU213 และ LAB 
ด้วยวิธี 
microencapsulatio

1. ศึกษาฤทธิ์ในการยับย้ังการ
เจริญของ Salmonella spp. ที่
แยกจากล าไส้ไก่ของแบคทเีรีย B. 
subtilis KKU213 และ Lactic 
acid bacteria (LAB) 
 เพาะ เลี้ ย ง  B. subtilis 
KKU213 ในอาหารเลี้ยงเช้ือแบบ
เหลว  Luria-Bertani (LB) ที่

อุณหภูมิ 42 ◦C โดยการเขย่า น า
สารละลายเซลล์ไปปั่นเหว่ียง กรอง
สารละลายส่วนใสและน ามาทดสอบ
ก า ร ยั บ ย้ั ง ก า ร เ จ ริ ญ ข อ ง 
Salmonella spp. ที่แยกจากล าไส้
ไก่ ด้วยวิธี drop plate เพาะเลี้ยง 
LAB ที่คัดแยกจากอาหารและล าไส้
ไก่  ในอาหารเลี้ยงเช้ือแบบเหลว 

MRS ที่อุณหภูมิ 42◦C โดยไม่มีการ
เขย่า น าสารละลายเซลล์ไปปั่น
เหว่ียง กรองสารละลายส่วนใส และ
น ามาทดสอบการยับย้ังการเจริญ
ของ Salmonella spp. ที่แยกจาก
ล าไส้ไก่ ด้วยวิธี double layer  

ผศ.ดร.วิไล
ลักษณ์ 
ศิริพรอดุล
ศิลป์/คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

n เพ่ือใช้เป็นอาหาร
เสริมสุขภาพของไก่
เน้ือ 
4. เพ่ือศึกษาผลของ
อาหารเสริมสุขภาพ
จุลินทรีย์โปรไบโอติก
แบคทีเรีย B. subtilis 
KKU213 และ LAB 
ต่อการเจริญของไก่
เน้ือ 
 

 จากการทดสอบฤทธ์ิใน
การยับยั้งการเจริญของ 
Salmonella enterica subsp. 
enterica พบว่าแบคทีเรียทั้ง 14 ไอ
โซเลท สามารถยับยั้งการเจริญของ 
Salmonella spp. ได้ทั้ง 3 
serovar ได้แก่  Braenderup, 
Enteritidis, Typhimurium แต่มี
ฤทธ์ิในการยับยั้งต่างกัน  
2. ศึกษาความทนทานของ
แบคทีเรีย B. subtilis KKU213 
และ LAB เมื่ออยู่ในสภาวะน้ ายอ่ย
เทียมของระบบทางเดินอาหารของ
ไก่ 
 เพาะ เลี้ ย ง  B. subtilis 
KKU213 ในอาหารเลี้ยงเช้ือแบบ
เหลว LB โดยการบ่มเขย่าที่ 150 
rpm และ LAB ในอาหารเลี้ยงเช้ือ
แบบเหลว MRS ไม่มีการเขย่า บ่ม
แบคทีเ รียทั้งสองชนิดที่อุณหภูมิ 

42◦C น าสารละลายเซลล์ ไปปั่น
เหว่ียง และล้างเซลล์ด้วย 0.85% 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

NaCl จ านวน 2 คร้ัง ละลายเซลล์
แบคทีเรียด้วย 0.85% NaCl นับ
จ านวนเซลล์ด้วยวิธีการท า dilution 
และ spread plate บน LB agar 
ส าหรับ B. subtilis KKU213 และ
บน MRS ส าหรับ LAB  
 น าสารละลายแบคทีเ รียไป
ผสมกับน้ าย่อยเทียมของกระเพาะ
อาหารหรือ simulated gastric 
juice (ประกอบด้วย 0.08 M HCl, 
0.2% NaCl, pH 1.55) ใน
อัตราส่วน 1:1 และบ่มที่ อุณหภูมิ 

42 ◦C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง นับ
จ านวนเซลล์ที่รอดชีวิตด้วยวิธีการ
ท า dilution และ spread plate 
บนอาหาร LB และ MRS น า
สารละลายเซลล์ไปปั่นเหว่ียงและ
ละลายเซลล์ด้วย 0.85% NaClแล้ว
จึงน าไปผสมกับน้ าย่อยล าไส้ เล็ก
เทียมหรือ simulated intestine 
juice (ประกอบด้วย 0.05 KH2PO4, 
0.6% bile salt, pH 7.4) ใน
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อัตราส่วน 1:1 และบ่มที่อุณหภูมิ 

42 ◦C เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง นับ
จ านวนเซลล์ที่รอดชีวิตด้วยวิธีการ
ท า dilution และ spread plate 
บนอาหาร LB และ MRS 
 จากการคัดเลือกแบคทีเรีย 5 
ไอโซเลท ที่มีฤทธ์ิยับย้ังการเจริญ
ของ Salmonella ต่างกัน และมี
คุณสมบัติเฉพาะอื่นๆที่ต่างกัน และ
น ามาทดสอบความทนทานต่อการ
ถูกท าลายโดยน้ าย่อยกระเพาะเทียม
ที่มีความเป็นกรดสูง (pH 1.55) 
และน้ าย่อยล าไส้เล็กเทียมที่มีเกลือ
น้ าดี (bile salt) เป็นส่วนผสม 
พบว่ามีแบคทีเรีย 2 ไอโซเลท ได้แก่ 
B. subtilis KKU213 และแบคทีเรีย
แลคติก Ch33 สามารถอยู่รอดได้ 
โดย Ch3 อยู่รอดได้ดีที่สุด  

1.9 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การศึกษาการผลิตไบโอ
ดีเซลด้วยวิธีทรานส์เอ
สเทอริฟิเคช่ันแบบตรง
จากเช้ือผสมยีสต์และ

√  250,000 250,000 วช. ศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการ
ผลิตไบโอดีเซลจาก
น้ ามันในเซลล์เช้ือ

1. จุลินทรีย์ที่ใช้ในการศึกษา คือ 
สาหร่ายขนาดเล็ก Chlorella sp. 
KKU-S2, Chlorella sp. KKU-NP1 
เพาะเลี้ยงเช้ือต้ังต้นในอาหารเลี้ยง

ผศ.ดร. 
รัตนภรณ์ ลี
สิงห์/คณะ
วิทยาศาสต
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สาหร่ายขนาดเล็ก ผสมของยีสต์ T. 
maleeae Y30 และ
สาหร่ายขนาดเล็ก 
Chlorella sp. ด้วย
วิธี direct 
transesterification 
และเปรียบเทียบ
คุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซล
ที่ผลิตได้จากเช้ือผสม
กับไบโอดีเซลจาก
แหล่งอื่นและน้ ามัน
ดีเซล 

เช้ือ Bristol medium ที่มีน้ าตาล
จากการย่อยน้ าทิ้งจากการผลิต
ขนมจีน (fermented rice noodle 
wastewater hydrolysate, 
FRNWH) เป็นแหล่งคาร์บอน บ่ม
แบบเขย่าที่อุณหภูมิห้อง 2 -3 วัน 
และยีสต์ Torulaspora maleeae 
Y30 เพาะเลี้ยงเช้ือต้ังต้นในอาหาร
เลี้ยงเช้ือ Lipid accumulation 
medium ที่มี FRNWH เป็นแหล่ง
ค า ร์ บ อ น  บ่ ม แ บ บ เ ข ย่ า  ที่
อุณหภูมิห้อง 1-2 วัน  
2. การผลิตเซลล์ของเชื้อผสม
สาหร่ายและยีสต์ เพาะเลี้ยงเช้ือ
ผสมยีสต์ T. maleeae Y30 และ
สาหร่าย Chlorella sp. KKU-S2 
(Y30+KKU-S2), T. maleeae Y30 
และสาหร่าย Chlorella sp. KKU-
NP1 (Y30+KKU-NP1) ในอาหารที่
มี FRNWH เป็นแหล่งคาร์บอน 
เ พ า ะ เ ลี้ ย ง แ บ บ  mixotrophic 
cultivation ในถังขนาด 2.0 ลิตร 

ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ปริมาตรอาหาร 1.0 ลิตร เช้ือต้ังต้น 
10% (v/v) หมักแบบกะ (batch 
fermentation) ก ว น ผ ส ม
ตลอดเวลา ที่อุณหภูมิห้องภายใต้
แสงจากหลอดฟลูออเรสเซนท์ เป็น
เวลา 8 วัน เก็บเซลล์ด้วยการต้ังให้
ตกตะกอนและปั่นเหว่ียงที่ 5000 
rpm ล้างเซลล์ด้วยน้ ากรองและเก็บ
เซลล์เปียก (wet cell) ที่ 4 องศา
เซลเซียส เพ่ือใช้ผลิตไบโอดีเซล 
3. ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจาก
เซลล์ผสมของสาหรา่ยและยีสต์ 
 3.1 ผลของปริมาณเซลล์ต่อ
สารละลายเมทานอล โดยน าเซลล์
เปียกของเช้ือผสม จากข้อ 2 มา
ผลิตไบโอดีเซลในรูป Fatty acid 
methyl esters (FAMEs) ด้วยวิธี 
direct transesterification โดย
แปรผันปริมาณเซลล์ต่อเมทานอล 
(w/v) ที่ค่าต่างๆ คือ 1:5, 1:10, 
1:15, 1:20 เติมสารละลายเมทา
นอล- NaOH เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เติมเฮกเซน 4 mL ผสมให้เข้ากัน 
ท าปฏิกิริยาโดยให้ความร้อนด้วยไม
โครเวพที่ 480W 3 นาที วิเคราะห์
องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์ไบโอ
ดีเซล FAME ที่ผลิตได้ด้วยเทคนิค 
TLC (thin layer chromate-
graphy) และ FTIR (Fourier 
Transfer Infrared Spectro-
photometer)  
 พบว่าไบโอดีเซล (FAME) จาก
เ ช้ือผสม Y30+KKU-S2 และ 
Y30+KKU-NP1 มีค่า Rf ใกล้เคียง
กับค่า Rf ของไบโอดีเซลจากน้ ามัน
ปาล์ม (B100) ในทุกอัตราส่วนของ
เซลล์เปียกต่อสารละลายเมทานอล 
(w/v) เมื่อวิเคราะห์หมู่ เอสเทอร์ 
(ester group) ด้วยวิธี Fourier 
transform infrared spectro-
scopy (FTIR) พบหมู่เอสเทอร์ที่ 
1740 -1744 cm-1 และ  1437 -
1460 cm-1 เช่นเดียวกับที่พบใน 
B100 จากน้ ามันปาล์มที่ใช้เป็นสาร
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มาตรฐาน โดย FAME จากเช้ือผสม 
Y30+KKU-S2 และ FAME จากเช้ือ
ผสม Y30+KKU-NP1 ที่อัตราส่วน
เซลล์ต่อสารละลายเมทานอล 1:5 
ให้ ค่ า ค ว า ม เ ห มื อน  9 9 . 36 %, 
95.67% เมื่อเทียบกับ B100 จาก
น้ ามันปาล์ม  ตามล าดับ ดังน้ันจึง
คัดเลือกอัตราส่วนน้ีเพ่ือใช้ศึกษาใน
ข้ันต่อไป  
 3.2 ผลของอุณหภูมิและเวลา
ในการท าปฏิกิริยาการศึกษา โดย
อัตราส่วนเซลล์ต่อสารละลายเมทา
อนอลที่ 1:5 (w/v) และท าปฏิกิริยา
ด้วยไมโครเวพที่แปรผันอุณหภูมิใน
ก า ร แ ต ก ต่ า ง กั น คื อ  Defrost 

(58C), 200W (72C), 350W 

(81C), 480W (90C) 3 นาที ท า
ปฏิกิริยาเช่นเดียวกับข้อ 3.1 พบว่า
การท าปฏิกิริยาโดยให้ความร้อน
จากคลื่นไมโครเวฟที่ก าลังไฟ 200W 
ให้ผลิตภัณฑ์ FAME จากเซลล์เช้ือ
ผสมที่มีค่าความเหมือนของ FTIR 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

spectrum ใกล้เคียงกับค่า FTIR 
spectrum ของไบโอดีเซลจาก
น้ ามันปาล์ม (B100)  

1.10 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การพัฒนาเทคนิคการ
ขยายพันธ์ุกล้วยไม้
เขาแกะ 
(Rhynchostylis 
coelestris  Rchb.f.) 
ในสภาพปลอดเช้ือ 

√  100,000 100,000 วช. 1. เพ่ือพัฒนาเทคนิค
การขยายพันธ์ุ
กล้วยไม้เขาแกะ 
(Rhynchostylis 
coelestris  Rchb.f.) 
ในสภาพปลอดเช้ือ 
2. เพ่ือเก็บรักษาพันธ์ุ
กล้วยไม้ป่าท่ีพบใน
สวนสัตว์อุบลราชธานี 
ในสภาพปลอดเช้ือ 
 

 การส ารวจกล้วยไม้ป่าในพ้ืนที่
สวนสัตว์อุบลราชธานี ในปี 2558 
พบกล้วยไม้ป่า จ านวน 4 ชนิด เป็น
กล้วยไม้อิงอาศัย 3 ชนิด ได้แก่ 
เขาแกะ (Rhynchostylis 
coelestris Rchb.f) ก้างปลา 
(Cleisostoma 
fuerstenbergianum F.Kranzl.) 
และ Luisia sp. และกล้วยไม้ดิน 1 
ชนิด คือ นางอั้วน้อย (Habenaria 
dentata (Sw.) Schltr.) โดยมี 
เขาแกะ เป็นกล้วยไม้ชนิดเด่นใน
พ้ืนที่ และเป็นกล้วยไม้ชนิดเดียว ท่ี
สามารถน าฝักจากต้นในพ้ืนที่ มา
ขยายพันธ์ุได้ในห้องปฏิบัติการ 
กล้วยไม้ Luisia sp. เก็บฝักจากพ้ืน
ที่มาได้ แต่เกิดการปนเปื้อน ส่วน
ก้างปลา และนางอั้วน้อย ไม่
สามารถเก็บฝักจากต้นในพ้ืนที่สวน

นางฐิติพร 
พิทยาวุธ
วินิจ/คณะ
เกษตรศาส
ตร์         
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สัตว์อุบลราชธานีได้ 
ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์กล้วยไม้
สภาพปลอดเชือ้ 
 ได้เก็บฝักกล้วยไม้ที่ติดฝักใน
พ้ืนที่เพ่ือการเพาะขยายพันธ์ุ เป็น
ฝักกล้วยไม้เขาแกะ จ านวน 5 ฝัก 
และ Luisia sp. จ านวน 1 ฝัก การ
เพาะเมล็ดจากฝัก Luisia sp. 1 ฝัก 
และเขาแกะ 3 ฝัก ในรอบแรก โดย
ฟ อ ก ฆ่ า เ ช้ื อ ผิ ว ฝั ก ด้ ว ย เ อ ทิ ล 
แอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ นาน 1 
นาที ตามด้วยสารละลายไฮเตอร์ 
(Sodium Hypochlorite 6 %) 
ความเข้มข้น 30 เปอร์เซ็นต์ นาน 
15 นาที การเพาะในรอบน้ีเกิดการ
ปนเปื้อนทั้งหมด  
 ท า ก า ร เ พ า ะ ฝั ก ก ล้ ว ย ไ ม้
เขาแกะอีกค ร้ัง  โดยใ ช้อาหาร
เพาะเลี้ยงสูตร สูตร ½ VM ซึ่งใช้
ธ า ตุอ าห ารห ลั ก จ า กสู ต ร  VW 
ร่วมกับธาตุอาหารรองจากสูตร MS 
โดยลดความเข้มข้นลงคร่ึงสูตร เติม
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มันฝร่ัง 50 ก./ล. กล้วยหอม 50 ก./
ล. น้ ามะพร้าว 15 เปอร์เซ็นต์ และ
ถ่านกัมมันต์ 2 ก./ล. จากจ านวน 2 
ฝักที่ เหลือ โดยฟอกฆ่าเช้ือผิวฝัก
ด้วย เอทิล  แอลกอฮอล์  70 
เปอร์เซ็นต์ นาน 1 นาที ตามด้วย
ส า รล ะ ล า ย ไ ฮ เ ต อ ร์  ( Sodium 
Hypochlorite 6 %) ความเข้มข้น 
30 เปอร์เซ็นต์ นาน 15 นาที ตาม
ด้วยการลนไฟที่ผิวฝัก เมล็ดเร่ิมงอก
หลังเพาะประมาณ 2 สัปดาห์ ใน
สัปดาห์ที่ 4 เร่ิมพัฒนาเป็นโปรโต
คอร์ม (protocorm)  ในสัปดาห์ที่ 
8 มีส่วนที่พัฒนาเป็น protocorm- 
like bodies (PLBs) และส่วนที่เร่ิม
พัฒนาเป็นต้นอ่อน ถ่ายขวดคร้ังแรก
ในสัปดาห์ที่ 8 หลังจากน้ันถ่ายขวด
ทุก 4 สัปดาห์  ในสัปดาห์ที่ 20 ต้น
อ่อนพัฒนาเป็นต้นที่สมบูรณ์ (ภาพ
ที่  2 )  ซึ่ ง ไ ด้ ข ย า ย พั น ธ์ุ ทั้ ง 
protocorm- like bodies (PLBs) 
และต้น ให้ได้ปริมาณมากพอส าหรับ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

งานทดลองเพ่ือพัฒนาสูตรอาหาร
ส าห รับการขยายพัน ธ์ุกล้ วยไม้
เขาแกะ 
พัฒนาสูตรอาหารส าหรับการ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้เขาแกะ 
 ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับการขยายพันธ์ุ โดยใช้สูตร
อาหาร VW (Vacin and Went 
,1949) สูตร MS (Murashige and 
Skoog , 1962)  สูตร VM ซึ่งใช้ธาตุ
อาหารหลักจากสูตร VW ร่วมกับ
ธาตุอาหารรอง และจากสูตร MS 
และปุ๋ยเคมี 2 ชนิด ที่หาซื้อได้ทั่วไป 
เพ่ือพัฒนาเป็นสูตรอย่างง่ายส าหรับ
เกษตรกร ร่วมกับสารอินทรีย์ชนิด
ต่างๆ ทุกสูตร ใช้วุ้น (agar) 7 ก./ล.  
จ านวน 5 สูตร โดยมีสูตร VW เป็น
สูตรควบคุม (control)  
   1. VW + น้ ามะพร้าว 15% + 
น้ าตาล 20 ก./ล.  
   2. ½ VM + มันฝร่ัง 50 ก./ล. + 
กล้วยหอม 50  ก./ล. + น้ ามะพร้าว 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

15% + ถ่านกัมมันต์ 2 ก./ล.+ 
น้ าตาล 10 ก./ล.  
   3. ½ MS + มันฝร่ัง 50 ก./ล. + 
กล้วยหอม 50  ก./ล. + น้ ามะพร้าว 
15% + ถ่านกัมมันต์ 2 ก./ล.+ 
น้ าตาล 10 ก./ล. 
   4. ปุ๋ยเคมีสูตร 21-21-21 + ธาตุ
อาหารรอง (ตราแรลลี่)  2  ก./ล. + 
กล้วยหอม 50  ก./ล. + น้ ามะพร้าว 
15% + ถ่านกัมมันต์ 2 ก./ล.+
น้ าตาล 10 ก./ล. 
   5. ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-16 (ตรา
กระต่าย)  2 ก./ล. + กล้วยหอม 50  
ก./ล. + น้ ามะพร้าว  15% + 
ถ่านกัมมันต์ 2 ก./ล.+น้ าตาล 10 
ก./ล. 
 การศึกษาสูตรอาหารที่
เหมาะสมต่อการเพิ่มปริมาณ 
protocorm like bodies (PLBs) 
อยู่ในระหว่างการทดลอง  
 การศึกษาสูตรอาหารที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ต้น อยู่ในระหว่างการทดลอง    
1.11 มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 
การวิเคราะห์แคโรที
นอยด์ สารประกอบฟี
นอลิก และ
ความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระ ของ
ชะมวงในพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชสวนสัตว์
อุบลราชธานี 

√  250,000 250,000 วช. 1.  เพ่ือวิเคราะห์หา
ชนิดและปริมาณของ
แคโรทีนอยด์ทั้งหมด 
ในผลชะมวงสุก ใน
พ้ืนที่สวนสัตว์ 
อุบลราชธานี  
2.  เพ่ือหา
สารประกอบฟีนอลิก
ทั้งหมด ในผลชะมวง
สุก ในพ้ืนที่สวนสัตว์ 
อุบลราชธานี 
3. ศึกษา
ความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระในผล
ชะมวงสุก ในพ้ืนที่
สวนสัตว์อุบลราชธานี 

1. การหาปริมาณ แคโรทีนอยด์
รวม (Total carotenoids) ใน
ดอกของชะมวง 
 ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมที่
วิเคราะห์โดยใช้ 
Spectrophotometer  ซึ่งวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
450 nm โดยสารสกัดแคโรทีนอยด์
ทีไ่ด้ทดสอบใช้สารสกัดที่แตกต่างกัน
ได้แก่ได้แก่ ethanol, 70% 
ethanol, acetone, 
dichloromethane : ethanol 
(2:1) และ acetone: 
dichloromethane: ethanol 
(70:2010) สารสกัดที่ได้น ามาท า 
saponification ด้วย 
mmethanolic 6%KOH แยกแคโร
ทีนอยด์ทั้งหมด ด้วยการท า 
partition ใน diethylether กรวย
แยก ผลการวิเคราะห์สารสกัดแคโร
ทีนอยด์รวม ท้ัง 5 วิธี  

ผศ.ดร. คม
ศร ลมไธสง 
/คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 38 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 ปริมาณแคโรทีนอยด์รวมที่
สกัดได้จากดอกชะมวงด้วยตัวท า
ละลายชนิดต่างๆ กับส่วนใบ และ
เปลือกลูกชะมวง พบว่าส่วนใบ
ชะมวงจะมีปริมาณแคโรทีนอยด์
รวมที่สกัดได้สูงที่สุด และพบว่า  
acetone: dichloromethan: 
ethanol (70:20:10) สกัดแคโรที
นอยด์รวมได้ดีที่สุดโดยเมื่อไม่ท า 
saponification เท่ากับ 125.00± 
4.21   mg/g ตัวอย่างสด และท า 
saponification เท่ากับ 110.40± 
1.59   mg/g ตัวอย่างสด ส่วนตัว
ท าละลาย dichloromethane : 
ethanol (2:1) สามารถสกัดแคโรที
นอยด์รวมในใบชะมวงได้ดีรองลงมา
คื อ เ มื่ อ ไ ม่ ท า  saponification 
เท่ ากับ 120.8± 5.19 mg/g 
ตั ว อ ย่ า ง ส ด  แ ล ะ เ มื่ อ ท า 
saponification เท่ากับ 110.4 ± 
4.35 mg/g ตัวอย่างสด ตามล าดับ 
ส่ ว น ใ น เ ป ลื อ กลู กช ะ มว งจ ะ มี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ประมาณแคโรทีนอยด์รวมต่ าสุดเมื่อ
สกัดด้วยตัวท าละลายชนิดต่างๆ คือ
มีประมาณ 38.3± 2.95   mg/g 
ตั ว อ ย่ า ง ส ด  เ มื่ อ ส กั ด ด้ ว ย 
dichloromethane:ethanol (2:1) 
และไม่ท า saponification และ
เท่ากับ 30.4 ± 1.20   mg/g 
ตัวอย่างสดตามล าดับ 
2. การวิเคราะหส์ารประกอบฟีนอ
ลิกรวม (Total phenolic 
content) ในดอกชะมวง 
 ปริมาณสารประกอบฟีนอลิ
กรวมที่ได้จากการสกัดส่วนดอกกับ
ใบและเปลือกลูกชะมวงด้วย 50% 
ethanol ผลการวิเคราะห์ พบว่า
ส่วนที่มีปริมาณฟีนอลิกรวมสูงที่สุด
คือใบชะมวงมีค่าเท่ากับ 1956.175 
± 15.80 µg GAE/g น้ าหนักสด  
ตามด้วยดอกชะมวง มีค่าเท่ากับ 
542.39 ± 25.80 µg GAE/g 
ตัวอย่างสด และส่วนที่มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกรวมน้อยที่สุด
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

คือ เปลือกลู กชะมวง มีป ริมาณ
เท่ากับ 167.66 ±22.14 µg GAE/g 
ตัวอย่างสด ตามล าดับ 
3. การวิเคราะหส์ารฟลาโวนอยด์
รวม (Total flavonoids) ในดอก
ชะมวง 
 การเปรียบเทียบปริมาณสารฟ
ลาโวนอยด์รวมที่ได้จากการสกัดใบ 
ดอกและเปลือกลูกชะมวงด้วย 
50%ethanol พบว่าปริมาณสารฟ
ลาโวนอยด์รวมสูงสุดคือในใบชะมวง
ซึ่งมีปริมาณเท่ากับ 8362.90 ± 
503.94 µg (+) -catechin 
equivalent /100 g น้ าหนักสด 
ตามด้วยดอกชะมวง 7021.90± 
250.80 µg (+) -catechin 
equivalent/100 g  น้ าหนักสด 
และส่วนที่ มีป ริมาณสารฟลาโว
นอยด์ต่ าที่สุดคือ เปลือกลูกชะมวง
คือมีปริมาณเท่ากับ 1608.15 ± 
358.94 µg (+) -catechin 
equivalent /100 g น้ าหนักสด 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ตามล าดับ 
1.12 มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 
การประเมินปริมาณการ
กักเก็บคาร์บอนในมวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดินและ
ศึกษาอิทธิพลของเรือน
ยอดของต้นยางนา 
(Dipterocarpus 
alatus Roxb. ex 
G.Don) ภายในพ้ืนที่ปก
ปักพันธุกรรมพืชสวน
สัตว์อุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี 

√  230,000 230,000 วช. 1. เพ่ือศึกษามวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
ของต้นยางนาในพ้ืนที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
สวนสัตว์อุบลราชธานี 
2. เพ่ือประเมิน
ปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอนในมวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
ของต้นยางนาในพ้ืนที่
ปกปักพันธุกรรมพืช
สวนสัตว์อุบลราชธานี 

 วางแปลงสุ่ม ตัวอย่างขนาด 
20x20 เมตร ในบริเวณพ้ืนที่ที่มีต้น
ยางนาหนาแน่น จ านวน 4 แปลง 
บนพ้ืนที่ทั้งหมด 1600 ตารางเมตร 
หรือ 1 ไร่ ได้ด า เนินการส ารวจ
จ านวนต้นยางนา พร้อมกับวัดขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางที่เพียงอก (DBH) 
ของต้นยางนา และความสูง ผลการ
ส า รวจ พบ ว่ า   บน พ้ืนที่ ศึ กษ า
ทั้งหมด 1 ไร่ มี ต้นยางนาจ านวน
ทั้งหมด 191 ต้น โดยต้นยางนาใน
พ้ืนที่ที่ส ารวจ พบว่า มีขนาดเส้นผ่า
ศูนย์กลางที่เพียงอก (DBH) ต้ังแต่ 
11.5 – 335.0 เซนติเมตร โดยส่วน
ใหญ่มีค่ าอ ยู่ ใน ช่วง 27.0 -33.0 
เซนติเมตร จ านวน 61 ต้น ส่วน
ความสูงของต้นยางนา มีค่าต้ังแต่ 
2.0 – 36.0 เมตร ซึ่งส่วนใหญ่ความ
สูงจะอยู่ในช่วง 3 – 7 เมตร จ านวน 
150 ต้น  
 ผลการค านวณวมวลชีวภาพ

ผศ.ดร.เพ็ญ
ประภา  เพ
ชระบูรณิน/
คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เหนือพ้ืนดินของยางนาจ านวน 2 
แปลง พบว่า แปลงที่  1 ยางนา
จ านวน 48 ต้น มีค่ามวลชีวภาพ
ส่วนของล าต้น เท่ากับ 214,450.32 
กิ โ ล ก รั ม  ส่ ว นขอ งกิ่ ง  เ ท่ า กั บ 
44,995.99 กิโลกรัม และส่วนของ
ใบ เท่ากับ 27 ,394.32 กิโลกรัม 
รวมมวลชีวภาพของต้นยางนาแปลง
ที่ 1 เท่ากับ 286,840.63 กิโลกรัม 
ในขณะที่แปลงที่ 2 ยางนาจ านวน 
47 ต้น มีค่ามวลชีวภาพส่วนของล า
ต้น เท่ากับ 24,562.79 กิโลกรัม 
ส่ วนของกิ่ ง  เท่ ากับ  4 ,836 .21 
กิโลกรัม และส่วนของใบ เท่ากับ 
4,126.45 กิโลกรัม รวมมวลชีวภาพ
แปลงที่  2  เท่ ากับ  33 ,525 .45 
กิโลกรัม และสรุปผลมวลชีภาพของ
ต้นยางนาทั้ ง  2  แปลง เท่ ากั บ 
320,366.08 กิโลกรัม  
 จากมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน
ของยางนาที่ได้ สามารถน ามาหา
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนในมวล
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ชีวภาพเหนือพ้ืนดินได้โดยค านวณ
จากป ริมาณคา ร์บอน  ( carbon 
content) ของต้นยางนาแต่ละส่วน
คูณด้วยมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินที่
ค านวณได้ โดยใช้ปริมาณคาร์บอน
เฉลี่ยในเน้ือเย่ือพืชส่วนที่เป็นล้าต้น 
กิ่ ง  และใบ จากการศึกษาของ 
Tsutsumi et al. (1983) ซึ่ง
ก าหนดให้คาร์บอนในมวลชีวภาพ 
ของล าต้น กิ่ง และใบ เท่ากับร้อยละ 
49.9, 48.7, และ 48.3 ตามล าดับ
 พบว่า  ป ริมาณการกัก เก็บ
คาร์บอนเหนือพ้ืนดินในต้นยางนา 
ทั้ ง  2  แ ป ล ง  มี ค่ า เ ท่ า กั บ 
158,760.35 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่า
ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนจะผัน
ตรงตามมวลชีภาพของส่วนต่างๆ ใน
ล าต้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะสมอยู่ที่
ล าต้นมากที่สุด รองลงมาเป็น กิ่ง 
และใบ ตามล าดับ ซึ่งหากต้นยางมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เพียงอก 
ใหญ่  ย่ิ งท า ให้ มี การสะสมมวล
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ชีวภาพอยู่มากส่งผลให้มีการกักเก็บ
คาร์บอนมากเช่นกัน 

1.13 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ผลของสารสกัด
สมุนไพรในการยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟา-อะ
ไมเลสและ เอนไซม์
แอลฟา-กลูโคซิเดส  

√  250,000 250,000 วช. เพ่ือศึกษาต่อยอดถึง
ศักยภาพของสารสกัด
จากพืชสมุนไพรที่
ส ารวจพบในพ้ืนที่โคก
ภูตากาเข่ือนจุฬา
ภรณ์ เข่ือนอุบลรัตน์ 
และเข่ือนห้วยกุ่ม 
ของโครงการ อพ.สธ. 
ในการป้องกัน
เบาหวานในหลอด
ทดลอง โดยมี
วัตถุประสงค์ย่อย
ดังต่อไปน้ี  
1. เพ่ือศึกษาผลของ
สารสกัดในการยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟา-อะ

ไมเลส (α-amylase)  
2. เพ่ือศึกษาผลของ
สารสกัดในการยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟา-กลูโค

1. ท าการเก็บตัวอย่างพืชศึกษา 
เตรียมสารสกัด 50% ethanol – 
น้ า 
2. การศึกษาผลของพืชสมุนไพรที่มี
ฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-อะ
ไมเลส 
 ท า ก า ร ท ด ส อ บ ฤ ท ธ์ิ ข อ ง
สมุ น ไพร ในการยับ ย้ั ง เ อน ไซม์
แอลฟา -อะไมเลส ตามวิธีของศ
ริญญา อัครไชยสิทธ์ิ (2551) และ 
Barbosa et al., (2010) โดยเตรียม
สารละลายของสารสกัดจากพืช เติม
เอนไซม์แอลฟา-อะไมเลส ที่เตรียม
ในสารละลาย sodium chloride 
ความเข้มข้น 0.006 M น าไป 
incubated ที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที เติม
น้ าแป้งความเข้มข้น 1 % และเติม
สารละลาย dinitrosalicylic acid 
น าไป incubated ที่อุณหภูมิ 100 

รศ.นาถธิดา 
วีระปรียา
กูร/คณะ
เภสัชศาสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ซิเดส (α-
glucosidase)  
3. เพ่ือศึกษา
มาตรฐานของสาร
สกัดโดยหาสารสาคัญ
ด้วยวิธีพิสูจน์
เอกลักษณ์  

องศาเซลเซียส ระยะเวลา 10 นาที 
ต้ังทิ้งไว้อุณหภูมิห้อง แล้วน าไปวัด
ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาว 540 
nm 
3. การศึกษาผลของพืชสมุนไพรที่มี
ฤทธ์ิในการยับยั้งเอนไซม์แอลฟา-กลู
โคซิเดส 
 ท าการทดสอบตามวิ ธีของ 
Tunsaringkarn et al., (2008), 
Palanuvej et al., (2009), และ 
Shobana et al., (2009), โดยการ
น าสารละลายของสารสกัดจากพืช
ไปเติมเอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเดส ที่
เ ต รี ยม ใ นส ารล ะล า ย  sodium 
phosphate buffer pH 6.9 ความ
เข้มข้น 0.1 M เติมสารละลาย 
sodium phosphate buffer pH 
6.9 ความเข้มข้น 0.1 M และเติม

สารละลาย p-nitrophenyl- α-D-
glucopyranoside ความเข้มข้น 
0.1 mM ที่ละลายใน sodium 
phosphate buffer pH 6.9 ความ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เข้มข้น 0.1 M น าสารละลายที่ได้
ผสมให้เข้ากัน น าไป incubated ที่
อุ ณ ห ภู มิ  3 7  อ งศ า เ ซ ล เ ซี ย ส 
ระยะเวลา 60 นาที เติมสารละลาย 
sodium hydroxide ความเข้มข้น 
2 M น าสารละลายที่ได้ผสมให้เข้า
กัน ต้ังทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็น
ระยะเวลา 60 นาที แล้วน าไปวัดค่า
การดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 
100 nm น าไปค านวณหาร้อยละ
การยับยั้ง (% inhibition)  

1.14 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การศึกษาฤทธ์ิของสาร
สกัดข่าโคมในการ
ต่อต้านแบคทีเรีย 
Staphylococcus 
aureus, Escherichia 
coli, Pseudomonas 
aeruginosa และ 
Klebsiella 
pneumoniae 

√  250,000 250,000 วช. เพ่ือศึกษาฤทธ์ิต้าน
แบคทีเรียของสาร
สกัดข่าโคม 

1. ด าเนินการเตรียมสารสกัดข่าโคม 
และเตรียมตัวอย่างเช้ือ 
Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa และ 
Klebsiella pneumoniae พร้อม
ใช้งานแล้ว  
2. ขณะน้ีได้ด าเนินการวิเคราะห์
ฤทธ์ิของสารสกัดข่าโคมในการ
ต่อต้านแบคทีเรีย 
Staphylococcus aureus, 

ผศ.ราตรี 
ทวิชากร
ตระกูล/
คณะเทคนิค
การแพทย์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa และ 
Klebsiella pneumonie 
นอกจากน้ียังได้ท าเพ่ิมเติมจากท่ี
เสนอไว้อีก 2 ชนิด ได้แก่ 
Enterococcus faecalis ATCC 
29212 และ Proteus mirabilis 
DMST 8212 พบว่า สารสกัดข่าโคม
ในการต่อต้านแบคทีเรีย ให้ค่าท่ี
แตกต่างกัน โดยมีฤทธ์ิต่อต้าน
แบคทีเรียชนิด Staphylococcus 
aureus มากท่ีสุด  

1.15 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การศึกษาสารส าคัญที่มี
ฤทธ์ิต้านมะเร็งจากต้ิว
ขน 

√  250,000 250,000 วช. เพ่ือศึกษาฤทธ์ิการ
ต้านเช้ือรากลุ่มก่อ
โรคผิวหนัง 
(Dermatophytosis) 
ของสารสกัดข่าโคม 
ในหลอดทดลอง
ภายในห้องปฏิบัติการ  
คณะเทคนิค
การแพทย์  โดยเป็น
การศึกษาต่อยอดจาก

1. การเตรียมสารสารสกัดข่าโคม 
 เร่ิมจากการคัดเลือกพืชจาก
พ้ืนที่ ป กปั ก พัน ธุก รรม พืชภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านการ
ต ร ว จ พิ สู จ น์ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
พฤกษศาสตร์ พร้อมทั้งส ารวจข้อมูล
ทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน จาก
โครงการวิจัยของ ดร.ทวีศักด์ิ ธิติ
เมธาโรจน์  การสกัดสารจากเหง้า
ของข่าคม โดยน าตัวอย่างสดมาสับ

ผศ.อรุณนี 
สังกา/คณะ
เทคนิค
การแพทย์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

โครงการวิจัยศึกษา
ประโยชน์ของ
สมุนไพรในพ้ืนที่เข่ือน
จุฬาภรณ์ในการต้าน
มะเร็งผ่านกลไกการ
ชักน าการเกิดอะพอพ
โทซิส (โครงการ 
อพ.สธ. ปี 2555 ของ 
นาถธิดา วีระปรียากูร 
และคณะ) และ 
โครงการวิจัย
การศึกษาความเป็น
พิษต่อระบบ
ภูมิคุ้มกันของสาร
สกัดจากพืชสมุนไพร
ในพ้ืนที่เข่ือนจุฬา
ภรณ์ (โครงการ 
อพ.สธ. 2555 ของ 
สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์ 
และคณะ) 

เป็นช้ินเล็กๆ จากน้ันน าไปอบให้
แห้ง ที่อุณหภูมิ 45 ๐C แล้วมาปั่น
หรือบดให้ละเอียดเป็นเน้ือเดียวกัน 
หมักด้วยสารละลาย 50% เอทา
ทานอล เป็นเวลา 7 วัน หลังจากน้ัน
กรองด้วยผ้าขาวบาง 3-4 ช้ัน (2 
คร้ัง) และกรองอีกคร้ังด้วยกระดาษ
กรอง ขนาด 1 mm แล้วน าสาร
สกัดที่ได้มา evaporate ที่อุณหภูมิ 
40 ๐C จนสารสกัดแห้ง ส่วนสกัด
แห้งที่ ไ ด้ จะเก็บไว้ในภาชนะปิด
สนิท ป้องกันแสง และน าไปเก็บไว้ที่
อุณหภูมิ -20 ๐C สารสกัดผงแห้งที่
ได้จะน ามาละลายด้วย DMSO ที่
ความเข้มข้น 100 mg/ml เพ่ือใช้
เป็นสารละลายของสกัดหยาบ
เร่ิมต้น (stock crude extract 
solution)  
2. การทดสอบเพ่ือหาฤทธ์ิต้านเช้ือ
ราเบื้องต้น  
 2.1 การเตรียมเช้ือรา 
 เลี้ยงเช้ือ Trichophyton 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

mentagrophytes, Microsporum 
gypseum และEpidermophyton 
floccosum บนอาหาร PDA 
(potato dextrose agar) 
เพาะเลี้ยงที่อุณหภูมิ 25°C เป็นเวลา 
1-2 สัปดาห์ จากน้ันล้างเอาสปอร์
ของเช้ือด้วย Sterile NSS แล้ว
น ามาปรับความขุ่นเท่ ากับ  1.0 
Mcfarland เทียบเท่ากับ 3x108 

cells/ml ด้วยเคร่ืองปรับความขุ่น
มาตรฐาน 
 2.2 เตรียมสารสกัดจากข่าโคม 
 เจือจางสารสกัดข่าโคม
ด้วย DMSO ให้ได้ความเข้มข้นต่างๆ
ดังน้ี 500, 450, 400, 350, 300, 
250, 200, 150, 100, 50 mg/ml  
 2.3 การทดสอบฤทธ์ิต้านเช้ือ
รากลุ่มก่อโรคผิวหนังของสารสกัด
ข่าโคม 
 น าเช้ือที่ปรับความขุ่นแล้ว
ไป streak ลงบนเพลทที่เตรียมไว้ 
เจาะรูอาหารเลี้ยงเช้ือด้วย cork 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

borer เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.0 
cm ลงบน SDA  
 2.4 เติมสารสกัดแต่ละความ
เข้มข้น ลงในหลุมที่เจาะไว้ ปริมาตร
หลุมละ 100 µL ท าการทดสอบ
ตัวอย่างละ 3 ซ้ า น าจานอาหาร
เพาะเ ช้ือไปอบเพาะเ ช้ือที่ ตู้อบ
ค วบ คุ ม อุ ณ ห ภู มิ ที่  2 5  อ งศ า
เซลเซียส ตรวจผลการเจริญเติบโต
ของเช้ือ โดยดู inhibition zone 
ผลการทดสอบค่า MIC ของสาร
ส กั ด ข่ า โ ค ม ต่ อ เ ช้ื อ ร า  
Dermatophytes ดั ง น้ี 
Trichophyton mentagrophytes 
= 150 (mg/ml)  Microsporum 
gypseum = 250 (mg/ml)  
Epidermophyton floccosum > 
500 (mg/ml)   

1.16 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือ
รากลุ่มก่อโรคผิวหนัง
ของสารสกัดข่าโคม  

√  250,000 250,000 วช. เพ่ือแยกบริสุทธ์ิ
สารส าคัญ ท่ีมีฤทธ์ิ
ต้านมะเร็งจากต้นต้ิว
ขน 

 วัตถุดิบต้ิวขนที่ เก็บมาได้ท า
การตรวจสอบชนิดของพืชให้ได้ตรง
ตามชนิดที่ต้องการ และได้ท าการ
ย่อยขนาดเพ่ือท าการแยกบริสุทธ์ิ

ดร.อรวรรณ  
มนทกานติ
รัตน์/คณะ
เภสัชศาสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สารออกฤทธ์ิ โดยใช้เทคนิคทางโคร
มาโตกรา ฟี และส เปคโตสโคปี 
ในขณะ น้ี ยั งอ ยู่ ในระห ว่างการ
ด าเนินการแยกบริสุทธ์ิ และสามารถ
แยกสารบริสุทธ์ิได้จ านวน 3 สาร ยัง
อ ยู่ ใ น ข้ั น ตอ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
โครงสร้างทางเคมี 
 ผลการตรวจสอบฤทธิ์ต้าน
มะเร็ง 
 ในระหว่างการสกัดและแยก
บริสุทธ์ิสารองค์ประกอบทางเคมี 
ผู้วิจัยใช้เทคนิค bioassay guided 
fractionation ในการติดตามสาร
ออกฤท ธ์ิ ในแ ต่ละ fraction โดย
พบว่าสารสกัดต้ิวขนที่ผ่านการแยก
สกัดด้วย diaion chromato-
graphy ที่ชะด้วยตัวท าละลาย น้ า 
50% เมทานอล  75% เมทานอล 
1 0 0 % เ ม ท า น อ ล  แ ล ะ 
Ethylacetate ตามล าดับ พบว่า
สารสกัดที่แยกได้ด้วย 50% เม
ทานอล และ100% เมทานอล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

แสดงฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็งที IC50 
90 ug/ml และ 50 ug/ml 
ตามล าดับ ทั้งสองfraction ดังกล่าว
มีฤทธ์ิต้านมะเร็งที่ดีและน่าสนใจใน
การแยกบริสุทธ์ิต่อไป และผลการ
ต้านการเซลล์มะเร็งของสารสกัดต้ิว
ขนที่ผ่านการแยกสกัดด้วย diaion 
chromatography ที่ชะด้วยตัวท า
ละลาย น้ า 50% เมทานอล  75% 
เมทานอล 100% เมทานอล และ 
Ethylacetate ตามล าดับ พบว่า
สารสกัดที่แยกได้ด้วย 50% เม
ทานอล และ100% เมทานอล 
แสดงฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็งที IC50 
90 ug/ml และ 50 ug/ml 
ตามล าดับ 
 ผลการแยกบริสุทธ์ิสารสกัด
จาก fraction 50% ด้วย silica gel 
column chromatography 
สามารถแยก fraction ได้ทั้งหมด 
1 1  fraction พ ร้ อ ม ทั้ ง ท า ก า ร
ตรวจสอบฤทธ์ิต้านเซลล์มะเร็ง เพ่ือ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ติดตามสาระส าคัญใน fraction ที่
แสดงฤทธ์ิดี และท าการแยกบริสุทธ์ิ
ต่อไป 

2 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ชุดโครงการวิจัย 
อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ท่ีสิ้นสุดโครงการ
ในปี 2559 จ านวน 15
โครงการ 

 

√  1,600,0
00 

1,500,00
0 

งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

มีงานวิจัยน าไป
เผยแพร่และใช้
ประโยชน์อย่างน้อย  
50% ของงานวิจัย
ทั้งหมด (ผลงาน
ตีพิมพ์) 
หรือมีงานวิจัยที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

 ในปีงบประมาณ 2557 ชุด
โครงการไม่ ไ ด้ รับการสนับสนุน
ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) ดังน้ัน จึงเสนอขอจากฝ่ายวิจัย
แ ล ะ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด เ ท ค โ น โ ล ยี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 26 
โค รงการ และ ไ ด้ รับส นับส นุน
จ านวน 16 โครงการ ยกเลิก 1 
โครงการ  โดยเป็นโครงการวิจัย
ต่อเน่ืองและการน าไปใช้ประโยชน์
ในพ้ืนที่ เ ข่ือนจุฬาภรณ์  จั งหวัด
ชัยภูมิ และโครงการวิจัยต่อเน่ืองใน
พ้ืนที่ป่าชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  

ผศ.เพ็ญ
ประภา 
ผู้อ านวยกา
รแผน 
นส.พิมพ์
พิศา ผู้
ประสานงา
น/
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 

2.1 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การใช้ประโยชน์ของ
เอนไซม์ไซลาเนสจาก
เช้ือราท่ีแยกจากดินป่า
ไม้บริเวณเข่ือนจุฬา
ภรณ์ เพ่ือการผลิตน้า

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

1. เพ่ือผลิตเอนไซม์
ไซลาเนสจากเช้ือรา 
Neosartorya 
tatenoni KKU-CLB-
3-2-4-1 โดยใช้วัสดุ

 เ ช้ื อ ร า แ อ ส โ ค ม า ย ซี ส ต์ 
Neosartorya tatenoi KKU-CLB-
3-2-4-1 ผลิตครูดเอนไซม์ไซลาเนส
ได้สูงสุด (7.03 U/g dry carbon 
source) ในอาหารที่มีร าข้าวผสม

รศ.โสภณ 
บุญลือ / 
คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ตาลจากวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตร 

เหลือทิ้งทาง
การเกษตร 
2. เพ่ือรวจสอบ
สภาวะที่เหมาะสม
ส าหรับการผลิต
น้ าตาลด้วยการย่อย
วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตร 
ด้วยวิธีทางเคมี และ
กายภาพ โดยใช้ด่าง
ภายใต้ความร้อนและ
ความดันสูง 
3. เพ่ือการผลิต
น้ าตาลจากวัสดุเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร 
โดยการย่อยสลาย
ด้วยการใช้ครูด
เอนไซม์ 
ร่วมกับวิธีทางเคมี
และกายภาพ 

ฟางข้าว (1:3 w/w) เป็นแหล่ง
คาร์บอน และ NaNO3 ความ
เข้มข้น 0.7 % เป็นแหล่งไนโตรเจน, 
ความช้ืน 75 %, pH 9.0 บ่มที่
อุณหภูมิห้อง (28 ±2 °C) เป็นเวลา 
7 วัน โดยครูดเอนไซม์ดังกล่าว 
น าไปใช้ในการย่อยวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรชนิดต่างๆ ได้แก่ ฟางข้าว
, ซังข้าวโพด, แกลบ และชานอ้อย 
ร่วมกับวิธีทางเคมี และกายภาพ 
การย่อยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
ชนิดต่างๆ  ด้ วยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ที่
ความเข้มข้น 0.25, 0.50, 0.75, 
1.0, 1.25 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ 
(w/v) เป็นเวลา 1, 2 และ 3 ช่ัวโมง
ผลการทดลองพบว่าฟางข้าว และ
ซังข้าวโพดให้ปริมาณน้ าตาลกลูโคส 
และไซโลสสูงสุด เมื่อทรีทด้วย
สารละลาย NaOH ที่ความเข้มข้น 
1.5 % ที่เวลา 1 และ 2 ช่ัวโมง 
ตามล าดับ ส่วนแกลบ และชานอ้อย
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ให้ปริมาณน้ าตาลกลูโคส และไซโลส
สูงสุด เมื่อทรีทด้วยสารละลาย 
NaOH ที่ความเข้มข้น 0.5 % ที่
เวลา 1 และ 3 ช่ัวโมง ตามล าดับ 
และเมื่อน าไปตรวจสอบชนิดของ
น้ าตาลรีดิวซ์ ด้วยเคร่ือง HPLC 
พบว่าน้ าตาลกลูโคส และไซโลสที่ได้
จากการทรีทชานอ้อยมีป ริมาณ 
2.92 และ 2.15 g/l ตามล าดับ ส่วน
น้ าตาลรีดิวซ์ที่ได้จากการทรีทแกลบ 
และฟางข้าว จะพบเฉพาะน้ าตาล
กลูโคสในปริมาณ 0.29 และ 0.24 
g/l ตามล าดับ และไม่สามารถ
ตรวจสอบชนิดของน้ าตาลรีดิวซ์ได้
จากการทรีทซังข้าวโพด จากน้ันเมื่อ
น า วัส ดุ เหลือทิ้ งทางการเกษตร
ดังกล่ าวที่ท รีท ด้วยสารละลาย 
NaOH ที่ความเข้มข้น และ
ระยะเวลาที่เหมาะสมข้างต้น ไป
ปรับสภาพโดยใช้หม้อน่ึงความดันไอ 
(autoclave) ที่อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส ภายใต้ความดัน 15 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ปอนด์ต่อตารางน้ิว เป็นเวลา 30 
และ 60 นาที ผลการทดลอง พบว่า 
แกลบ ชานอ้อย และฟางข้าว ให้
ปริมาณน้ าตาลกลูโคส และไซโลส
สูงสุด เมื่อ autoclave ที่อุณหภูมิ 
121 องศาเซลเซียส 15 ปอนด์/
ตารางน้ิว เป็นเวลา 60 นาที ส่วนซัง
ข้าวโพดให้ปริมาณน้ าตาลกลูโคส 
และไซโลสสูงสุด เมื่อ autoclave 
เป็นเวลา 30 นาที และเมื่อน าไป
ตรวจสอบชนิดของน้ าตาลรีดิวซ์ด้วย
เคร่ือง HPLC จะพบเฉพาะน้ าตาล
กลูโคสเพียงอย่างเดียว จากน้ันเมื่อ
น าครูดเอนไซม์ไซลาเนสที่ผลิตจาก
เช้ือรา N. tatenoi KKU-CLB-3-2-
4-1 มาย่อยวัสดุเหลือทิ้ งทาง
การเกษตรที่ผ่านการทรีทด้วยวิธี
ทางเคมี และกายภาพ ผลการ
ทดลองพบว่า การย่อยแกลบ และ
ชานอ้อยด้วยครูดเอนไซม์ไซลาเนส 
ร่วมกับวิธีทางเคมีและกายภาพให้
ปริมาณน้ าตาลกลูโคส และไซโลส
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สูงสุด ที่เวลา 8 และ 16 ช่ัวโมง 
ตามล าดับ โดยแกลบให้น้ าตาล
กลูโคส และไซโลสเท่ากับ 752.36 

และ 1827.14 μg/ml ตามล าดับ 
ส่วนชานอ้อยให้น้ าตาลกลูโคส และ
ไซโลสเท่ากับ  664.12 และ 

1612.86 μg/ml ตามล าดับ ส่วน
การย่อยฟางข้าว และซังข้าวโพดให้
ปริมาณน้ าตาลกลูโคส และไซโลส
สูงสุดที่เวลา 12 ช่ัวโมง คือฟางข้าว
ให้น้ าตาลกลูโคส และไซโลสเท่ากับ 

722.94 และ 1755.72 μg/ml 
ตามล าดับ ส่วนซังข้าวโพดให้น้ าตาล
กลูโคส และไซโลสเท่ากับ 516.47 

และ 1254.28 μg/ml ตามล าดับ 
และเมื่อน าไปตรวจสอบชนิดของ
น้ าตาลรีดิวซ์ ด้วยเคร่ือง HPLC 
พบว่าสามารถตรวจสอบปริมาณ
น้ าตาลรีดิวซ์ ได้ทั้งน้ าตาลกลูโคส 
และไซโลสในปริมาณที่สูงกว่าการท
รีทวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วย
วิธีทางเคมี หรือทางเคมีร่วมกับ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กายภาพ โดยในฟางข้าว และแกลบ
จะมีปริมาณน้ าตาลกลูโคส (1.85 
และ 1.96 g/l ตามล าดับ) สูงกว่า
น้ าตาลไซโลส (0.29 และ 0.16 g/l 
ตามล าดับ) ส่วนซังข้าวโพด และ
ชานอ้อยจะให้ปริมาณน้ าตาลรีดิวซ์
ใกล้เคียงกันคือ ให้กลูโคสในช่วง 
0.22-0.25 g/l ส่วนไซโลสในช่วง 
0.17-0.26 g/l ตามล าดับ 

2.2 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การผลิตเอนไซม์เซลลูเล
สจากเช้ือราเพ่ือย่อย
สลายวัสดุอินทรีย์เหลือ
ทิ้งทางการเกษตรให้
เป็นน้ าตาล  

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

เพ่ือหาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการผลิต
เซลลูเลส การคงตัว
และการท างานของ
ส่วนสกัดหยาบของ
เอนไซม์ (crude 
enzyme) ของเช้ือรา
ไอโซเลต JLP3(2)-01 

 ผลการทดลองพบว่าเมื่อใ ช้
สภาพการหมักแบบแข็ง ( solid 
state fermentation) ได้สภาวะ
เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์เซลลู
เลสดังน้ี แหล่งคาร์บอนคือใบก้ามปู
ที่แช่ด้วย 1% โซเดียมไฮดรอกไซด์ 
(pre-treatment) แหล่งไนโตรเจน
คือ แอมโมเนียมซัลเฟต ค่าความ
เป็นกรดด่างของวัสดุเท่ากับ 4 และ
อัตราส่วนของวัสดุหมัก : อาหาร
เหลว (substrate : mineral 
medium) เท่ากับ 1:2 (w/v)  
ปริมาณของหั ว เ ช้ือราที่ ใ ช้หมั ก

ผศ.ดร. 
วรรณดี  
บัญญัต
รัชต/คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เท่ากับ 20% (w/w)  บ่มนาน 10 
วัน ที่อุณหภูมิ 35 oซ ให้กิจกรรม
ของฟิลเตอร์ เปเปอร์ เซลลูเลส , 
คาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลส และ เบ
ตา-กลูโคซิ เดส สูงที่สุดเท่ากับ 
2.756±0.007, 5.218±0.027 และ 
19.041±0.163 ห น่ว ย /ก รั ม 
ตามล า ดับ นอกจากน้ีเมื่ อน าใบ
ก้ามปูที่ย่อยสลายเป็นเวลา 10 วัน
ไปตรวจวัดปริมาณน้ าตาลชนิดต่าง 
ๆ ด้วยวิธี High Performance 
Liquid Chromatography (HPLC)  
พบปริมาณน้ าตาลกูโคสน้อยกว่า 
0. 5  ก รัม / 100 ก รัม  และจ าก
การศึกษาความคงตัวของส่วนสกัด
หยาบ พบว่าที่อุณหภูมิ 30oซ และ
ค่าความเป็นกรดด่าง 4 เอนไซม์จาก
ส่วนสกัดหยาบมีความคงตัวมาก
ที่สุด และจากการศึกษาการท างาน
ของส่วนสกัดหยาบของเอนไซม์ 
พบว่า ที่อุณหภูมิ 60 oซ ความเป็น
กรดด่างที่  4 ให้กิจกรรมของ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ฟิลเตอร์ เปเปอร์ เซลลูเลส, คาร์
บอกซีเมทิลเซลลูเลส และ เบตา-กลู
โ ค ซิ เ ด ส  สู ง ที่ สุ ด เ ท่ า กั บ
2.642±0.006, 5.182±0.020 และ 
18.265±0.055 ห น่ วย /ก รั ม 
ตามล าดับ เมื่อน าเช้ือรามาศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า 
เช้ือรา สร้างเส้นใยมีผนังกั้น สร้าง
สปอ ร์สี เ ขียว เ ข้ม รูปกลมบนไฟ
อาไลด์รูปทรงกระบอก เมื่อน าเช้ือ
ราไอโซเลต JLP3(2)-01  มาจ าแนก
ชนิดด้วยวิธี Partial 18S rDNA 
sequencing  น า ข้ อมู ล
เปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์กับ
ฐานข้อมูล NCBI พบว่า  มีความ
เหมือนที่ 99 % กับ Penicillium 
simplicissimum. 

2.3 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การใช้ประโยชน์ของ
เอนไซม์ลิกนิโนไลติกที่
ผลิตได้จากจุลินทรีย์ใน
การย่อยสลายเศษวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตร 

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

1. ศึกษาปัจจัยที่
เก่ียวข้องในการ
ท างานของเอนไซม์
ลิกนิโนไลติกของ
เช้ือจุลินทรีย์ที่มี

 เช้ือแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์
ลิกนิโนไลติก มีประสิทธิภาพในการ
ย่อยสล ายลิ ก นินจ าก วัส ดุทา ง
การเกษตร จ านวน 8 ไอโซเลต คือ 
CHU1/4-4, CHU1/4-6(1), 

ผศ.ดร. วิยะ
ดา  มงคลธ
นารักษ์ /
คณะ
วิทยาศาสต
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ตัวกลาง หรือ
ตัวเร่ง ที่ช่วยการ
เกิดปฏิกิริยา 
ตัวกระตุ้นการผลิต
และการท างานของ
เอนไซม์ 
2. ตรวจหายีนแลค
เคสในแบคทีเรียที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการเพ่ิม
ปริมาณเอนไซม์ 
และการน าไปใช้ย่อย
สลายวัสดุทาง
การเกษตร 
3. ทดสอบ
ประสิทธิภาพของ
เอนไซม์ในการย่อย
สลายวัสดุทาง
การเกษตร ได้แก่ 
ฟางข้าว ชานอ้อย 

CHU1/4-1.2, CHU1/3-3, AB1.2, 
AB2.2,C1.2 และ C2.2 ซึ่งบ่งช้ีชนิด
เ ป็ น เ ช้ื อ  Agrobacterium 
tumefaciens, Pseudomonas 
nitroreducens, Chitinophaga 
sp., Enterobacter sp., 
Pseudomonas nitroreducens, 
Burkholderia cepacia, 
Labrys sp. และ Pseudomonas 
sp. ตามล าดับ  เมื่อทดสอบ
ตัวกระตุ้น พบว่า guaiacol เป็น
ตัวกระตุ้นที่ ดีในการผลิตเอนไซม์
แลคเคสในอาหาร LBM นอกจากน้ี
ทดสอบเช้ือแอคติโนมัยซีส จ านวน 
35 ไอโซเลต ในการผลิตเอนไซม์ใน
กลุ่มลิกนิโนไลติก แต่ไม่พบเช้ือที่มี
ประสิท ธิภาพ  จึงศึกษา เ ช้ือ
แบคทีเรียดังที่กล่าวมา ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพในการย่อย
สลายลิกนินในวัสดุทางการเกษตร 
โดยวิธีวัดปริมาณลิกนิน ทดสอบ 3 
วิธี คือ วิธีวัดสี Prussian blue วิธี

ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ข้ีเลื่อย และใบไม้แห้ง 
เปรียบเทียบกับ
วิธีการใช้สารเคมี 
(ด่าง) โดยวัดปริมาณ
ลิกนิน และ
ค านวณหา 
เปอร์เซ็นต์การย่อย
สลาย 

วัดลิ ก นินใน รูปสารละลายด้วย 
acetyl bromide และวิธีวัดลิกนิ
นที่อยู่ในรูป nitrated lignin พบว่า
วิธีวัดลิกนินด้วย nitrated lignin 
เหมาะสมต่อการวัดปริมาณลิกนินที่
ถูกย่อยสลาย โดยดูจากการวัด
ปริมาณลิกนินใน alkali lignin และ
ในฟางข้าว ส าหรับการศึกษายีน
แลคเคส ทดสอบในเช้ือแบคทีเรีย 4 
ไอโซเลต คือ CHU1/4-1.2, AB1.2, 
AB2.2 และ C1.2 พบว่าเช้ือทั้ง 4 
ไอโซเลต ปรากฎแถบดีเอ็นเอที่ได้
จ ากการ พีซี อ า ร์ ด้ วยไพร เมอ ร์
จ าเพาะ แต่ยังไม่พบว่าเป็นยีนแลค
เคส 

2.4 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การใช้ประโยชน์จาก
เห็ดราในเขตอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เข่ือน
จุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ   

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

1. เพ่ือรวบรวมเช้ือ
เห็ดราจากพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เข่ือนจุฬาภรณ์ที่มี
ประโยชน์ด้านการ
เพาะเลี้ยง 
2. เพ่ือศึกษาการ

 วัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ีเพ่ือ
ทดแทนการ เพาะ เห็ ดหลิ นจื อ 
(Ganoderma lucidum) และเห็ด 
กระด้าง (Lentinus polychrous) 
สายพัน ธ์ุเ ข่ือนจุฬาภรณ์ ในเขต
อนุรักษ์พันธุกรรมพืซพื้นที่เข่ือนจุฬา
ภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยทดแทนกับ

รศ.ดร.วีระ
ศักด์ิ ศักด์ิศิ
ริรัตน์/คณะ
เกษตรศาส
ตร์  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เพาะเลี้ยงเห็ด
กระด้างและเห็ด
หลินจือจากเขต
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เข่ือนจุฬาภรณ์ 

วัสดุเพาะหลักข้ีเลื่อยผสมร าข้าว 
และส่วนผสมอื่นจ านวน 4 สูตร 
พบว่า เห็ด หลินจือสามารถออก
ดอกได้ในการเพาะด้วยวัสดุเพาะทั้ง 
4 สูตร โดยให้น้ าหนักดอกสดต่อถุง
วัส ดุ  นน./กก .  สู ตรที่  4 สู งสุ ด 
24.38 กรัม/ดอก/ถุง ส่วนในสูตรที่ 
1, 2 และ 3 น้ันให้ผลผลิตดอกไม่
แตก ต่างกันทางส ถิ ติ  ส่ วน เห็ ด
กระด้างน้ัน ออกดอกได้ในวัสดุ
เฉพาะสูตรที่ 1 และ 2 เท่าน้ัน โดย
ให้ผลผลิตของดอกเห็ดสดต่อถุงไม่ 
ต่างกันทางสถิติ 18.18 และ 18.42 
กรัม/ดอก/ถุง ตามล าดับ งานวิจัยน้ี
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการใช้ 
ประโยชน์จากเห็ดหลินจือและเห็ด
กระด้างสายพันธ์ุเข่ือนจุฬาภรณ์ อ.
คอนสาร จ.ชัยภูมิ 

2.5 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การคัดเลือกเช้ือแอคติ
โนมัยสีทจากดินใน
บริเวณเข่ือนจุฬาภรณ์ที่
สร้างสารออกฤทธ์ิทาง

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 

เพ่ือคัดเลือก
องค์ประกอบของ
อาหารเลี้ยงเช้ือที่
เหมาะสมต่อการผลิต

 เช้ือ Streptomyces auratus 
สายพันธ์ุ C184 มีความสามารถใน
ก า ร ผ ลิ ต ส า ร ยั บ ย้ั ง เ ช้ื อ ร า 
Colletotrichum capsici ซึ่งเป็น

รศ.ดร. 
เสาวนิต 
ทองพิมพ์/
คณะ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ชีวภาพยับย้ังโรคพืช  ขอนแก่น สารออกฤทธ์ิยับยั้ง
การเจริญของเช้ือรา 
C. capsici capsici  
 

เช้ือสาเหตุหลักของโรคแอนแทรค
โนสในพริก โครงการวิจัยน้ีได้ท าการ
คัดเลือกองค์ประกอบของอาหาร
เลี้ ย ง เ ช้ื อส าห รับ เพาะ เลี้ ย ง  S. 
auratus สายพันธ์ุ C184 เ พ่ือให้
ผลิตสารยับย้ังเช้ือรา C. capsici 
โ ดยออกแบบการทดลอง ด้ ว ย 
Plackett-Burman ไ ด้ มี ก า ร
ประเมินสารประกอบประเภทแป้ง
ชนิดต่างๆในการท าหน้าที่เป็นแหล่ง
ของคาร์บอนและแหล่งของพลังงาน
ส า ห รั บ ก า ร เ จ ริญ ข อ ง เ ช้ื อ  S. 
auratus สายพันธ์ุ C184 ซึ่งพบว่า
เช้ือ S. auratus สายพันธ์ุ C184 
สามารถย่อยสลายแป้งข้าวโพดได้ดี
และย่อยสลายแป้งมันส าปะหลังได้
ปานกลาง สารสกัดจากกากตะกอน
ยีส ต์ เหลื อทิ้ งจากโร งงานเบี ย ร์ 
(extract from spent brewery 
yeasts: ESBY) ถูกน ามาทดสอบ
ความสามารถในการท าหน้าที่เป็น
แหล่งของโปรตีนและแหล่งของไว

วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ตามินในการส่งเสริมการผลิตสาร
ยับย้ังเช้ือรา จากการวิเคราะห์ทาง
เคมีพบว่า ESBY ประกอบด้วย 

total Kjeldahl nitrogen, α-
amino nitrogen และ total sugar 
เท่ากับ 11.88%, 4.70% และ 
4.34% กรัม/กรัม น้ าหนักแห้ง
ตามล าดับ ในการออกแบบการ
ทดลองด้วย Plackett-Burman ได้
ก าหนดองค์ประกอบของอาหาร
เลี้ยงเช้ือ 13 ชนิด รวม 20 สูตร
อาหารในการเลี้ยงเช้ือ S. auratus 
สายพันธ์ุ C184 เ พ่ือให้ผลิตสาร
ยับ ย้ังเ ช้ือรา C.  capsici โดย
ตรวจสอบด้วยวิ ธี agar well 
diffusion พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการ
ผลิตสารยับยั้งเช้ือ C. capsici ได้แก่ 
แป้งข้าวโพด น้ าตาลทราย skim 
milk, ESBY, trace element 
solution และ KH2PO4 ซึ่ งระดับ
ค ว า ม เ ข้ ม ข้ นที่ เ ห ม า ะส ม ขอ ง
องค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเช้ือจะ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ได้ถูกน าไปใช้วิเคราะห์ยืนยันด้วย 
central composite design ต่อไป 

2.6 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การผลิตเช้ือจุลินทรีย์
ปฏิปักษ์ที่มีคุณสมบัติ
ส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืชที่คัดแยกได้จาก
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชเพ่ือใช้
ควบคุมโรคใบจุด  

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

1.เพ่ือทดสอบ
คุณสมบัติของเช้ือ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ใน
การยับยั้งเช้ือราก่อ
โรคพืช 
Corynespora 
cassiicola. บนจาน
อาหารเลี้ยงเช้ือ  
2.ทดสอบคุณสมบัติ
ในการส่งเสริมการ
เจริญเติบโตของพืช
ของแบคทีเรีย
ปฏิปักษ์ เช่น การตรึง
ไนโตรเจน ,ละลาย
หินฟอสเฟต และการ
ผลิตฮอร์โมน(IAA) 
3.ผลิตหัวเช้ือปุ๋ยใน
วัสดุพาหะ  
 4.การทดสอบ
ประสิทธิภาพของหัว

 ประเทศไทยพบปัญหาของการ
เพาะปลูกแตงกวา  ซึ่ งปัญหาใน
แตงกวาส่วนใหญ่มักพบกับเช้ือก่อ
โรค เช่น โรคใบจุด มีสาเหตุมาจาก
เช้ือรา Corynespora cassiicola 
ส่งผลแก่เกษตรกร เช่น ไม่สามารถ
เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพหรือท า
ให้ผลผลิตลดลง ถึงแม้จะมีการแก้ไข
ปัญหาโรคใบจุดด้วยการใช้สารเคมี
ในการควบคุมโรค แต่เมื่อใช้เป็น
เวลานานจะเกิ ดการสะสมของ
สารพิษและอาจท าให้เช้ือราสาเหตุ
ของโรคพืชเกิดความต้านทานต่อ
สารเคมี   ดั ง น้ั น  ง าน วิจั ยจึ งมี
จุดประสงค์ที่จะใช้จุลินทรีย์ในการ
ควบคุมโรคพืชแทนการใช้สารเคมี 
เป็นจุลินทรีย์ปฏิปักษ์(Antagonist) 
ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรค
ใบจุดและส่งเสริมการเจริญเติบโต
ของพืช จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่น ามาใช้ 

ดร.นันทวัน  
ฤทธ์ิเดช/
คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เช้ือปุ๋ยจุลินทรีย์
แบคทีเรียปฏิปักษ์ 
ต่อการยับย้ัง 
Corynespora 
cassiicolaระดับ
กระถาง การทดสอบ
ในรูปหัวเช้ือสดโดยวิธี
ฉีดพ่น 
5.บ่งช้ีสัณฐานวิทยา
ภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์ และ
ทดสอบคุณสมบัติ
ทางชีวเคมีบาง
ประการ 
 

เป็นแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากดิน
รอบรากพืช 2 ไอโซเลต คือ 
A2R1B8แ ล ะ  A2R3B24 ท า ก า ร
ทดสอบการยับย้ังเช้ือราก่อโรค C. 
cassiicola ด้วยวิธี dual culture 
พบว่าแบคทีเรียทั้งสองไอโซเลต มี
ประสิทธิภาพในการยับย้ังเช้ือราก่อ
โรคที่ต่ า และ การทดสอบคุณสมบัติ
การส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช 
พ บ ว่ า  ไ อ โ ซ เ ล ต  A2R1B8แล ะ 
A2R3B24 มี คุ ณ ส ม บั ติ ก า ร ต รึ ง
ไนโตรเจนจากอากาศ,ละลายหิน
ฟอสเฟต และผลิตฮอร์โมนปริมาณ 
19.8 µM/l และ23.8 µM/l  
ตามล าดับ หลังจากน้ันผลิตหัวเช้ือ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ในวัสดุพาหะทาง
การเกษตร คือ ดิน,ปุ๋ยคอก,กาก
ชานอ้อยและfilter cake โดยท า
การตรวจหาแบคทีเรียที่รอดชีวิตใน
วัสดุพาหะ ซึ่ ง filter cake มี
แบคทีเรียรอดชีวิตสูงที่สุด การ
ทดสอบความรุนแรงของเช้ือ C. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

cassiicola โรคใบจุดบนใบแตงกวา 
มีเปอร์เซ็นต์ความรุนแรงของโรคอยู่
ที่  40 % และการทดสอบ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ขอ ง หั ว เ ช้ื อ ปุ๋ ย
จุลินทรีย์แบคทีเรียปฏิปักษ์ ต่อการ
ยับยั้ง C. cassiicola ระดับกระถาง 
โดยวิธีฉีดพ่น   มีเปอร์เซ็นต์การลด
การ เกิ ด โ รคมากที่ สุ ด  คื อ   30 
เปอร์เซ็นต์ เมื่อท าการจัดจ าแนก
แ บ ค ที เ รี ย ป ฏิ ปั ก ษ์ ไ อ โ ซ เ ล ต 
A2R3B24 โดยเปรียบเทียบล าดับนิ
วคลี โอไทด์กับฐานข้อมูล พบว่า  
แบคที เ รียมี ล า ดับ นิวคลี โอ ไท ด์
เหมือนกับ Type strains ของ 
Bacillus subtilis subsp. 
inaquosorum มากที่สุด 99.93% 
และ ไอ โ ซ เลต  A2R1B8  มี
เปอร์เซ็นต์ความเหมือน Bacillus 
amyloliquefaciens  99.93 %   
 งานวิจัยน้ีจะช่วยลดปริมาณ
การใช้สารเคมีลดลง ส่งเสริมการใช้
จุลินทรีย์ที่ มีประโยชน์ในระบบ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เกษตรอินทรีย์ต่อไป 
2.7 มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น 
การท าให้บริสุทธ์ิและ
คุณสมบัติของสาร 
subtilosin A ที่ผลิต
จากแบคทีเรีย  

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

1.  เพ่ือศึกษาการท า
ให้บริสุทธ์ิของสาร 
subtilosin A ที่ผลิต
โดยแบคทีเรีย 
Bacillus subtilis 
KKU213 
2.  เพ่ือศึกษา
โครงสร้างและชนิด
กรดอะมิโนของสาร 
subtilosin A 
3.  เพ่ือศึกษาค่า 
Minimal 
Bactericidal 
Concentration 
(MBC) ของสาร 
subtilosin A ต่อ
แบคทีเรีย 
    ก่อโรค 2 ชนิด 
ได้แก่ B. cereus 
และ S. aureus    

 ก า ร วิ จั ย น้ี เ ป็ น ก า รศึ ก ษ า
คุณสมบัติในการยับย้ังจุลินทรีย์ของ
แบคที เ รีย  Bacillus subtilis 
KKU213 ที่คัดแยกมาดินคัดแยก
จาก ดินในเขตโครงการอนุรัก ษ์
พันธุกรรมพืชเข่ือนจุฬาภรณ์  จ .
ชัยภูมิ  โดยพบว่าเมื่อ เพาะเลี้ ยง
แบคทีเรีย KKU213 ในอาหารเลี้ยง
เช้ือ และปั่นแยกเซลล์ออกไปและ
น าสารละลายส่วนใสไปทดสอบฤทธ์ิ
ทางชีวภาพ ก็พบว่ามีฤทธ์ิในการ
ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทั้งชนิดแกรม
บวกและแกรมลบ ซึ่งน่าจะเกิดจาก
กิจกรรมของสารสกัดหยาบแบคเทอ
ริโอซินและ/หรือสารชีวภาพชนิดอื่น
ของสารสกัดหยาบ เมื่อท าการแยก
สารบริสุท ธ์ิแบคเทอริโอซินด้วย
เทคนิค HPLC ซึ่งสามารถคัดแยกได้
ทั้งหมด 11 fraction และเมื่อน า
สารสกัดหยาบและ fraction S1, 
S7, S8 และ S10 ไปทดสอบฤทธ์ิ

ผศ.ดร. วิไล
ลักษณ์  
ศิริพรอดุล
ศิลป์/คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทางชีวภาพ พบว่ามีฤทธ์ิในการ
ยับย้ังแบคทีเรียทดสอบได้ดี โดยที่ 
S8 สามารถยับย้ังได้ดีที่สุด และ
เน่ืองจาก S8 เป็น fraction ที่มี 
peak เด่ียว ซึ่งเป็นลักษณะของสาร
บ ริสุท ธ์ิ  เ มื่ อน า ไปแยกต่อ ด้วย 
HPLC อีกคร้ังหน่ึงก็พบว่าเป็นสาร
บ ริ สุ ท ธ์ิ  ที่ เ มื่ อ น า ไ ป ศึ ก ษ า
องค์ประกอบด้วยเทคนิค Nano-
LC-QTOF-MS ก็พบว่า S8 มี
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ เ ป็ น ช้ิ น ส่ ว น 
(fragment) ของกรดอะมิโน (AGA) 
(GDVLCAAGI) (SIG) ซึ่งเป็นชนิด
และส่วนหน่ึงของกรดอะมิโนที่พบ
ในสาร subtilosin A ซึ่งเป็นสารแบ
คเทอริโอซินชนิดวงกลม (cyclic 
bacteriocin) แ ล ะ เ มื่ อ น า ส า ร
บริสุทธ์ิ subtilosin A ที่คัดแยกได้ 
ไปทดสอบค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่
ท าลายแบคที เ รียหรือ Minimal 
Bactericidal Concentration 
(MBC) ของแบคทีเรียก่อโรคสาย
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พันธ์ุมาตรฐาน 2 ชนิด คือ Bacillus 
cereus ATCC11778 และ 
Staphylococcus aureus 
ATCC25923 โดยเปรียบเทียบกับ
สารมาตรฐาน Nisin ซึ่งเป็นสารแบ
คเทอริโอซินที่ได้รับการยอมรับโดย 
FAO และ WHO ว่าเป็นสารกันเสีย
ที่สามารถใช้ผสมอาหารได้ พบว่าทั้ง 
subtilosin A และ nisin มีค่า MBC 
ที่ใกล้เคียงกัน โดยสารทั้งสองชนิดมี
ค่า MBC ต่อ B. cereus ที่ 5.45 

และ 5.76 g/l ตามล าดับ และ
ค่า MBC ต่อ S. aureus ที่ 7.25 

และ 12.95 g/l ตามล าดับ 
อย่างไรก็ตามคุณสมบัติอื่นๆ ทั้งใน
ด้านความทนทานต่อสภาวะต่างๆ 
รวมทั้งความปลอดภัยในการน ามา
พัฒนา เ พ่ื อประ ยุก ต์ ใ ช้ผ สม ใน
ผลิตภัณฑ์อาหารหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สุขภาพควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม
ต่อไป 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2.8 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ขนาดเล็กและยีสต์ไขมัน
สูงแบบผสมเพ่ือผลิต
น้ ามันส าหรับใช้ผลิตไบ
โอดีเซล  

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ศึกษาการผลิตน้ ามัน
จากจุลินทรีย์ส าหรับ
ใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือ
การผลิตไบโอดีเซล 
ดังน้ี  
1) เพ่ือศึกษาการ
เจริญและการผลิตลิ
ปิดจากสาหร่ายและ
ยีสต์เมื่อเพาะเลี้ยง
แบบเช้ือผสม 
(mixed culture) 
ของยีสต์ 
Torulaspora 
maleeae Y30 และ
สาหร่าย Chlorella 
sp. 
MSU2/Chlorella 
sp. KKu-S2 ด้วยการ
หมักแบบกะภายใต้
สภาวะมิกโซโทรฟิค 
2) ศึกษาคุณสมบัติ
ของน้ ามันจาก

 งานวิจัยน้ีเป็นการเพาะเลี้ยง
เช้ือผสมของสาหร่ายขนาดเล็กและ
ยีสต์ไขมันสู งเ พ่ือผลิตลิปิ ดหรือ
น้ ามันส าหรับใช้เป็นวันตถุดิบเพ่ือ
ผลิตไบโอดีเซล โดยศึกษาผลของ
ความเข้มข้นกลูโคสต่อการเจริญ
และการผลิตลิปิดของเช้ือผสมยีสต์ 
Torulaspora maleae Y30 และ
สาหร่าย Chlorella sp. KKU-S2, 
Chlorella sp. KKU-NP1 ด้วยการ
หมักแบบกะภายใต้สภาวะมิกโซโทร
ฟิก บ่มแบบเขย่าท่ีอุณหภูมิห้องและ
ให้แสงตลอดเวลา ผลการศึกษา
พบว่าการเพาะเลี้ยงเช้ือผสม T. 
maleae Y30 กับ Chlorella sp. 
KKU-S2 และเช้ือผสมของ T. 
maleae Y30 กับ Chlorella sp. 
KKU-NP1 ได้ปริมาณเซลล์สูงสุด 
5.866g/L, 5.785g/L อัตราการผลิต
เซลล์ 0.964g/L/d, 0.978g/L/d 
แล ะ อั ต ร า ก า ร เ จ ริ ญ จ า เ พ า ะ 
(specific growth rate) เท่ากับ 

ดร. 
รัตนภรณ์  
ลีสิงห์/คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จุลินทรีย์ที่ผลิตได้  
 

0.404 (/d), 0.412 (/d) ตามล าดับ 
เมื่ อ เจ ริญ ในอาหารที่ มี กลู โ ค ส 
20g/L ส่วนปริมาณลิปิดสูงสุด 
1.422g/L และ 1.33g/L อัตราการ
ผลิตลิปิด 0.178g/L/d และ 
0.166g/L/d และผลได้จ าเพาะของ
ลิปิดต่อปริมาณเซลล์ (lipid yield, 
YP/X) 0.249, 0.313 ส าหรับเช้ือผสม 
T. maleae Y30 กับสาหร่าย 
Chlorella sp. KKU-S2 และ T. 
maleae Y30 กับ Chlorella sp. 
KKU-NP1 ตามล าดับ เมื่อเจริญใน
อาหารที่มีกลูโคส 30g/L เมื่อศึกษา
ผลของแหล่งไนโตรเจนต่อการเจริญ
และการผลิตลิปิดของเช้ือผสม T. 
maleae Y30 กับสาหร่าย 
Chlorella sp. KKU-S2 พบว่าได้
ปริมาณเซลล์สูงสุด 10.29g/L เมื่อ
เช้ือผสมเจริญในอาหารที่มี yeast 
extract 7.0g/L ส่วนปริมาณลิปิด
สูงสุด 0.706g/L ผลได้จ าเพาะของลิ
ปิดต่อปริมาณเซลล์ (YP/X) 0.109 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เมื่ อ เ ช้ือผสมเจ ริญในอาหารที่ มี 
yeast extract 3.0g/L ในวันที่ 3 
ของการเพาะเลี้ยง  
 การศึกษาการผลิตไบโอดีเซล
ในรูปของ fatty acid methyl 
ester (FAME) ด้วยวิธี direct 
transesterification จากเซลล์
เปียกของเช้ือผสมยีสต์กับสาหร่าย
ด้วยสารละลายเมทานอลที่แปรผัน
ชนิดของตัวเร่งปฏิกิริยา คือ 0.5N 
NaOH/Methanol, 0.5N KOH/ 
Methanol,  2% HCl/Methanol 
และ 2% H2SO4/methanol ให้
ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟที่ก าลัง
ไฟ 480 วัตต์ เวลาในการท า
ปฏิกิ ริยา 3 นาที และวิเคราะห์
สมบัติเบื้องต้นของ FAME ด้วย
เทคนิค TLC จากผลการศึกษา
พบว่าปฏิกิริยายังเกิดไม่สมบูรณ์พบ
แถบของไบโอดีเซลค่อนข้างบางเมื่อ
เทียบกับไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ ามัน
ปาล์ม  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2.9 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การใช้ประโยชน์จาก
แมลงกินได้และแมลง
ส าคัญทางเศรษฐกิจของ
ป่าชุมชน อ.บ้านฝาง 
และ อ.มัญจาคีรี ใน
โครงการ อพ.สธ. 
จังหวัดขอนแก่น  

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

เพ่ือศึกษาแมลงกินได้
ที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจและหา
แนวทางเพาะเลี้ยง
แมลงที่เพาะเลี้ยงได้
ง่ายซึ่งมีความจ าเป็น
กลับคืนสู่พ้ืนที่ป่า
ชุมชน และรวมทั้ง
วิเคราะห์หาคุณค่า
ทางโภชนาการ 

 ไ ด้ เพ า ะ เ ลี้ ย ง แ มล งกิ น ไ ด้
ตัวแทน (จิ้ งหรีดทองด า  Gryllus 
bimaculatus De Geer และ
จิ้งหรีดทองแดง G. testaceus 
Walker) ที่ส ารวจได้จากพ้ืนที่ป่า
ชุมชน อ. มัญจาคีรี และ อ. บ้าน
ฝาง จ. ขอนแก่น ในด้านการศึกษา
วงจรชีวิตน้ัน การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด
ทองด า ภายใต้สภาพอุณหภูมิเฉลี่ย 
28.21 องศาเซลเซียส ความช้ืน
สัมพัทธ์เฉลี่ย 87.12%  การ
เจริญเติบโตต้ังแต่ระยะไข่ – ตัวเต็ม
วัย ใช้เวลา 75 – 87 วัน ส่วนการ
เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดทองแดง ภายใต้
สภาพอุณหภูมิเฉลี่ย 30.57 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพัทธ์เฉลี่ย 
79.58%  ต้ังแต่ระยะไข่ – ตัวเต็ม
วัย ใช้เวลา 92 – 111 วัน เมื่อน ามา
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ใน
จิ้งหรีดทองด าน้ันพบส่วนประกอบ
ส าคัญดังน้ี ความช้ืน 0.37% เถ้า 
4.13% โปรตีน 54.79% ไขมัน 

รศ.ดร.ศิวิ
ลัย  สิริมัง
ครารัตน์/
คณะ
เกษตรศาส
ตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

31.34% แล ะ เ ย่ื อ ใ ย หยา บ
(คาร์โบไฮเดรต) 6.11%  ส่วน
จิ้งหรีดทองแดงพบส่วนประกอบ
ส าคัญ ได้แก่ ความช้ืน 0.46% เถ้า 
2.82% โปรตีน 50.02% ไขมัน 
40.29% และ เ ย่ื อ ใ ย หยา บ
(คาร์โบไฮเดรต) 5.65% เมื่อน า
จิ้งหรีดทองด ามาแปรรูปให้อยู่ใน
รูปแบบผงน้ัน ผงโปรตีนจิ้งหรีด
ทองด าที่ได้มีส่วนประกอบส าคัญ 
ได้แก่ ความช้ืน 2.75% เถ้า 3.00% 
โปรตีน 45.36% ไขมัน 20.92% 
และเย่ือใยหยาบ(คาร์โบไฮเดรต) 
8.69%     

2.10 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การพัฒนาไพรเมอร์เพ่ือ
คัดแยกไมโครแซท
เทไลต์จากกล้วยไม้ดิน 
Habenaria. dentata  
(Sw.) Schltr. 
(Orchidaceae) 

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

1.เพ่ือคัดแยกไมโค
รแซทเทไลต์ในจีโนม
ของกล้วยไม้ดิน 
Habenaria spp. ที่
พบในพ้ืนที่โครงการฯ  
2. เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
เคร่ืองหมายโมเลกุล

 ถึงแม้ ว่าล าดับเบสซ้ า (SSR: 
Simple Sequence Repeat) ใน
จีโนมจะเป็นเคร่ืองหมายที่มีคุณค่า
เพ่ือวัตถุประสงค์หลายประการ แต่
มักมีรายงานเคร่ืองหมายดังกล่าว
เฉพาะในพืชเศรษฐกิ จที่ส าคัญ
เน่ืองจากค่าใช้จ่ายสูงในการลงทุน
และบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องในการ

ผศ.ดร.
ปรียา  หวัง
สมนึก/คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ไมโคร แซทเทไลต์ใน
การวิเคราะห์
พันธุกรรมของ
ประชากรกล้วยไม้ใน
สกุล  Habenaria 
spp. 

พั ฒ น า  จ า ก ก า ร พ บ ว่ า มี 
colinearity ระหว่างสิ่งมีชีวิตที่
เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดทางพันธุกรรม
ช่ว ย ใ ห้ มี ก า ร แล ก เป ลี่ ย น ขอ ง
เค ร่ื อ งหมาย ดั งกล่ า ว ระห ว่ า ง
สิ่ ง มี ชี วิ ต ไ ด้  วั ต ถุป ระส งค์ ขอ ง
งานวิจัยน้ีเพ่ือตรวจสอบความส าเร็จ
ในการน าของเค ร่ืองหมาย SSR 
จ านวน 147 เค ร่ืองหมายจาก 
Manihot esculenta 
(Euphorbiaceae) แ ล ะ 
Helianthus tuberosus 
(Asteraceae) Habenaria 
dentata (Orchidaceae) จากการ
ทดสอบด้วยไพรเมอร์จาก จ านวน 
20 โลกัสพบความแตกต่างของอัล
ลีลในกล้วยไม้ 20 สายต้นจาก
ประชากรที่ ร วบรวมจ าก พ้ื นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ใน
ภาคตะ วันออกเ ฉี ยง เห นือของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย โ ด ย มี ค่ า 
Polymorphic Index Content 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ของไพรเมอร์อยู่ระหว่าง 0.34 ถึง 
0.71 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.57 ผล
การศึกษาแสดงให้ เห็ น ถึงก า ร
ประยุกต์ใช้ล าดับเบสซ้ าในจีโนม
และในยีนเ พ่ือเป็นเค ร่ืองหมาย
โมเลกุลช่วยสนับสนุนการติดตาม
วิวัฒนาการและความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของกล้วยไม้ในสกุล 
Habenaria ได้ 

2.11 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การพัฒนาพันธ์ุและ
อนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้ป่า
ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ  
 

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

เพ่ือพัฒนาพันธ์ุ
กล้วยไม้ป่าท่ีพบใน
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ให้มี
ศักยภาพในเชิง
การค้า 
และอนุรักษ์พันธ์ุ
กล้วยไม้ป่าท่ีพบ ใน
พ้ืนที่โคกภูตากา 
เข่ือนอุบลรัตน์  จ.
ขอนแก่น   

 การพัฒนาพันธ์ุและอนุรักษ์
พันธ์ุกล้วยไม้ป่าในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โดยการ
คัด เ ลื อก พัน ธ์ุกล้ วย ไม้ เขาแกะ 
( Rhynchostylis coelestris 
Rchb.f.) ที่พบในพ้ืนที่โคกภูตากา 
อ . เ วี ย ง เ ก่ า  จ . ข อ นแก่ น  โ ด ย
ขยายพันธ์ุจากฝักของต้นที่ส ารวจ
พบในธรรมชาติ ซึ่งมีดอกขนาดใหญ่
กว่าปกติและน่าจะมีศักยภาพในเชิง
การค้า การขยายพันธ์ุในสภาพ
ปลอดเช้ือ โดยใช้อาหารสูตร ½ VM 
ดัดแปลง ถ่ายขวด (subculture) 

ฐิติพร  
พิทยาวุธ
วินิจ/คณะ
เกษตรศาส
ตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทุก 2 เดือน จนได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ 
อายุประมาณ 1 ปี และน าออกปลูก
ในเรือนทดลอง เพ่ือรอคัดเลือกต้นที่
มีลักษณะดอกใหญ่ตามที่ต้องการ 
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี หลังการ
ย้ายปลูก การตรวจวัดระดับพลอยดี
ด้วยเคร่ือง Flow Cytometry 
พบ ว่ า  ต้นกล้ วย ไม้ เ ข าแกะ  มี
ลักษณะของชุดโครโมโซมเป็น 
mixoploidy และพบว่า ต้นที่
ขยายพันธ์ุจากต้นที่มีดอกขนาดใหญ่ 
13 ในจ านวน 16 ต้น มีพ้ืนที่ใน 
peak 4n รวมกับพ้ืนที่ใน peak 8n 
มากกว่า 50 %   โดยช้ินส่วนปลาย
รากของกล้วยไม้เขาแกะ ที่มีส่วน
ปลายสีเขียวอ่อน ซึ่งมีเน้ือเย่ือเจริญ 
เป็นส่วนที่เหมาะสมในการตรวจ
ระ ดับพลอยดี ด้วย เค ร่ือง Flow 
Cytometry  การตรวจสอบและ
เพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอกล้วยไม้ 18 
ชนิด จากพ้ืนที่ โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ  4 แห่ง ที่อนุรักษ์ไว้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ในสภาพปลอดเช้ือ จ านวน 22 
ตัวอย่าง โดยเทคนิค SRAP – PCR 
ท า ให้ทราบลายพิมพ์ ดีเอ็นเอที่
สามารถบอกความแตกต่างที่เป็น
เอกลักษณ์ของสายต้นที่ต่างกันจาก
กล้ วยไม้ ช นิด เ ดียวกั น  ผลจาก
การศึกษาในเบื้องต้น สามารถใช้
เ พ่ื อ ติ ด ต า ม ก า ร แ ป ร ผั น ท า ง
พันธุกรรมของกล้วยไม้ที่เก็บรักษา
ไว้ในหลอดทดลองได้ 

2.12 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การเก็บรักษาพันธ์ุ
กล้วยไม้กะเรกะร่อน
ปากเป็ด (Cymbidium 
findlaysonianum 
Lindl.)  ระยะยาวใน
ไนโตรเจนเหลว  

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

1. เพ่ือศึกษาสูตร
อาหารที่เหมาะสมต่อ
การเพาะเลี้ยงเมล็ด
และการเจริญเติบโต
ของกล้วยไม้  
2. เพ่ือศึกษา
เทคโนโลยีการผลิต
เมล็ดเทียมและการ
เก็บรักษาใน
ไนโตรเจนเหลว 
 

 การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้
มีความจ าเป็น เน่ืองจากกล้วยไม้มี
จ านวนลดลงอย่างรวดเร็ว การเก็บ
รักษาโปรโตคอร์มของกล้วยไม้ในรูป
เ ม ล็ ด เ ที ย ม แ ล้ ว เ ก็ บ ไ ว้ ใ น
ไนโตรเจนเหลวเป็นทางเลือกหน่ึง
ส าหรับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืช
ให้ยาวนานข้ึน วัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคร้ังน้ีคือ ศึกษาสูตร
อาหารที่ เหมาะสมต่อการชักนา
เมล็ดกล้วยไม้กะเรกะร่อนปากเป็ด 
(Cymbidium findlaysonianum 

รศ.สุมน
ทิพย์  
บุนนาค/
คณะ
วิทยาศาสต
ร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

Lindl.) ให้เจริญเป็นโปรโทคอร์ม 
และต้นอ่อน และการศึกษาหา
สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษา
โปรโตคอร์ม ของกล้วยไม้ ด้วยวิธี 
encapsulation-dehydration ใน
ไนโตรเจนเหลว ความส าเร็จของ
การเพาะเมล็ดกล้ วยไม้  ไ ด้
ท าการศึกษา การเพ่ิมปริมาณโปรโต
คอร์มและการชักน าโปรโตคอร์มให้
เกิดต้นของกล้วยไม้กะเรกะร่อน
ปากเป็ด  พบว่าสูตรอาหารที่
เหมาะสมในการเพ่ิมปริมาณโปรโต
คอร์ม คืออาหารสังเคราะห์สูตร VW 
ที่ม ีBA ความเข้มข้น 1.5 มิลลิกรัม/
ลิตร และสูตรอาหารที่เหมาะสมสา
หรับการชักน าให้โปรโตคอร์มกล้วย
ไม้กะเรกะร่อนให้เกิดต้นได้ดีที่สุดคือ 
อาหารสังเคราะห์สูตร VW ที่มี 2,4-
D ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัม/ลิตร 
และไคเนติน 2.5 มิลลิกรัม/ลิตร ใน
การเก็บ รักษาโปรโตคอร์มให้มี
ประสิทธิภาพ โดยการหุ้มโปรโตคอร์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มด้วยแคลเซียมแอลจิเนต แล้วทา
การแช่โปรโตคอร์มในอาหารเหลว 
VW ที่มีน้ าตาลซูโครสความเข้มข้น 
0.5 โมลาร์ เก็บไว้ในที่มืดเป็นเวลา 
1 วัน และดึงน าออกโดยการผึ่งลม
ไว้ในตู้ปลอดเช้ือ หลังจากน้ันจึง
น าไปแช่ไนโตรเจนเหลว ที่อุณหภูมิ 
-196 °C ผลการทดลองพบว่า เวลา
ที่เหมาะสมในการดึงน้ าออกคือ 8 
ช่ัวโมง โดยเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต
ของโปรโตคอร์มเท่ากับ 73.33 % 
เมื่อตรวจสอบโดยเทคนิค TTC 

2.13 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การศึกษากลไกการชัก
น าการเกิดอะพอพโท
ซิสของสนสามใบ 
สมุนไพรในพ้ืนที่เข่ือน
จุฬาภรณ์  

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

1. วิเคราะห์เชิง
คุณภาพและจัดท า
ข้อมูลทางสเปก
โทโครมาโทกราฟีของ
สนสามใบเพ่ือจัดท า
มาตรฐาน 
ของสารสกัดจากพืช
ในพ้ืนที่เข่ือนจุฬา
ภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
2. ศึกษาฤทธ์ิต้าน

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาฤทธ์ิต้านมะเร็งของสารสกัด 
50% เอทานอล-น้ าจากสนสามใบ 
โดยมีข้อมูลเดิมพบว่าสารสกัดของ
สนสามใบมีผลฆ่าเซลล์มะเร็ง เป็น
พืชที่มีสรรพคุณทางยา มีการใช้ใน
การรักษาตามแบบพ้ืนบ้าน แต่ยัง
ขาดการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
ป้องกันหรือรักษามะเร็ง เน่ืองจาก
ฤทธ์ิดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา

รศ.ดร.นาถ
ธิดา วีระ
ปรียากูร/
คณะเภสัช
ศาสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

มะเร็งของสารสกัด
หรือสารส าคัญผ่าน
กลไกการชักน าการ
เกิดอะพอพโทซิสผ่าน 
intrinsic และ 
extrinsic apoptotic 
cell death ผ่านการ
ท างานของ 
caspase-3, 
caspase-8 
and caspase-9 

ในทางระบาดวิทยาที่ระบุ ถึงการ
บริโภคพืช ผัก ผลไม้ หรือสมุนไพรที่
หลากหลายมีส่วนในการลดอัตรา
เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง รวมทั้งมี
รายงานการศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพ
อื่นๆ จากสารพฤกษเคมีที่สนับสนุน
กลไกในการป้องกันมะเร็ง ดังน้ัน
การศึกษาน้ีจึงศึกษากลไกการชักน า
การตายแบบอะพอพโทซิสของเซลล์
ไลน์มะเร็งจากตับ (HepG2 cell 
line) โดยยืนยันชนิดการตายด้วย
เทคนิคโฟลไซโทรเมทรี ทดสอบวิถี
การตายแบบอะพอพโทซิสโดยวัด
กิจกรรมของเอนไซม์กลุ่มแคสเปส 
3, 8, 9 และผลต่อเมมเบรนของไม
โตคอนเดรีย ตลอดจนวิเคราะห์เชิง
คุณภาพและจัดท าข้อมูลทางสเปก
โทโครมาโทกราฟีของสนสามใบเพ่ือ
จัดท ามาตรฐานของสารสกัด ซึ่งผล
การศึกษาน้ีพบว่าสารสกัดสนสามใบ
มีความสามารถในการฆ่ า เซลล์ 
HepG2 ที่ 24 ช่ัวโมงที่ค่า IC50 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

เท่ากับ 59.3±2.7 μg/ml เมื่อ
ทดสอบด้วยวิธี neutral red เมื่อ
ศึกษาชนิดของการตาย (mode of 
cell dead) ด้วยเทคนิค flow 
cytometry สารสกัดสนสามใบชัก
น า HepG2 cells ให้ตายแบบอะ
พอพโทซิส ต่างจากกลุ่มควบคุม  
(untreated cells) อย่างมี
นัยส าคัญ (p<0.05) โดยชักน าการ
ตายแบบอะพอพโทซิสสูงที่ระยะ
ท้าย (late state) ของความเข้มข้น 
1xIC50 และ 2xIC50 เท่ากับ 
17.80±2.55% และ 28.50±1.35% 
ตามล าดับ โดยความเข้มข้นที่
เพ่ิมข้ึนไม่เพ่ิมโหมดการตายแบบเน
โครซิส และการชักน าการตายของ
เซลล์ HepG2 cells เพ่ิมการท างาน
ของ caspase 3 และ 9 โดยไม่มีผล
ต่ อ ก า ร เ พ่ิ ม ก า ร ท า ง า น ข อ ง 
caspase 8 ระบุว่าสารสกัดสนสาม
ใบชักน าการตายของเซลล์ HepG2 
cells ผ่านวิถีจากภายใน (intrinsic 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

apoptosis pathway) ซึ่งยืนยันได้
จากผลการเปลี่ยนแปลงค่าต่างศักย์
ของเมมเบรนของไมโตคอนเดรียที่
เป็นแบบ concentration -
dependent manner คือที่ความ
เข้มข้น 1×IC50 และ 2×IC50 มี
เ พ่ิ ม ค่ า ค ว า ม ต่ า ง ศั ก ย์ เ ท่ า กั บ 
87.70±3.80% และ 95.33±2.74% 
ตามล าดับ โดยสารที่คาดว่าจะมีผล
ต่อการออกฤทธ์ิข้างต้นคือสารกลุ่ม
เทอปีนอยด์ เมื่อวิเคราะห์ด้วย GC-

MS น่าจะเป็นสาร α-pinene และ
-pinene ข้อมูลสารประกอบใน

สารสกัดสนสามใบสามารถน าไป
ก าหนดมาตรฐานของสารสกัดสน
สามใบต่อการออกฤทธ์ิต้านมะเร็ง 
ดังน้ันการวิจัยในคร้ังน้ียืนยันฤทธ์ิ
ต้านมะเร็งของสารสกัดจากสนสาม
ใบ อย่างไรก็ตามควรจะต้องมี
การศึกษาเชิงลึก เช่น ใน in vivo 
ก่อนน าไปใช้จริงต่อไป 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2.14 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การศึกษาฤทธ์ิต้าน
เอนไซม์ไทโรซิเน
สและการสร้างเมลานิ
นของพืชสมุนไพรใน
พ้ืนที่เข่ือนจุฬาภรณ์ 
และเข่ือนอุบลรัตน์  

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

เพ่ือศึกษา
ความสามารถในการ
ต้านการสร้างเมลานิ
นของสมุนไพรจาก
เข่ือนจุฬาภรณ์และ
เข่ือนอุบลรัตน์ 

 โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ศึ ก ษ า
ความสามารถในการต้านการสร้าง
เมลานินของสมุนไพรจากเข่ือนจุฬา
ภรณ์และเข่ือนอุบลรัตน์จ านวน 3 
ช นิด  ไ ด้ แก่  กอกกั น  ( Lannea 
cormandelica) ,  พั น ซ า ด 
( Erythrophleum succirubrum) , 
และหมากแหน่ง (Amomum sff. 
villosum var. xanthioides) จาก
การศึกษาฤทธ์ิต้านเอนไซม์ไทโร
สิ เนส  พบ ว่ า  สารสกั ด พันซาด
สามารถยับยั้งเอนไซม์ไทโรสิเนสได้ดี
ที่สุด (IC50 เท่ากับ 40.46 µg/ml) 
แต่มีความเป็นพิษต่อเซลล์เมลาโน
ไซต์ (B16-F10) สูงที่สุดเช่นกัน ทั้งน้ี
จากการ incubate นาน 48 ช่ัวโมง 
พบว่าสารสกัดทั้งสามชนิดมีความ
เป็นพิษต่อเซลล์ B16-F10 โดยมีค่า 
IC50 อยู่ระหว่าง 0.20-0.74 mg/ml 
เมื่อศึกษาผลของสารสกัดต่อการ
สร้างเมลานินในเซลล์  B16-F10 
พบว่าสารสกัดพันซาดสามารถยับย้ัง

ศ.ดร.บังอร 
ศรีพานิชกุล
ชัย/คณะ
เภสัชศาสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ก า ร ผ ลิ ต เ ม ล า นิ น ไ ด้ สู ง ที่ สุ ด 
(41.59%) รองลงมาคือสารสกัด
หมากแหน่ง และกอกกัน ตามล าดับ 
และเมื่อศึกษากลไกการออกฤทธ์ิ
ต้านการสร้างเมลานิน ในเซลล์ 
B16-F10 โดยใช้เทคนิค Semi-
quantitative-reverse 
transcription-polymerase 
chain reaction พบว่าที่ความ
เ ข้ม ข้น 25-100 µg/ml ขอ ง
สมุนไพรทั้ งสามชนิด สารสกัด
พันซาดสามารถยับยั้งการแสดงออก
ของยีน Tyrosinase และ TRP-2 
ได้สูงที่สุด ในขณะที่สารสกัดกอกกัน
มีฤทธ์ิยับย้ังการแสดงออกของยีน 
TRP-1 ได้ดีที่สุด ผลการศึกษาแสดง
ให้ เห็นว่า สารสกัดทั้งสามชนิดมี
ศักยภาพในการต้านการสร้างเม
ลานินสูง ควรได้รับการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ท าให้ผิวกระจ่างขาวต่อไป 

2.15 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

การศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือ 
Propionibacterium 

√  100,000 100,000 งบอุดหนุนทุนวิจัย
จากฝ่ายวิจัยและการ

ศึกษาฤทธ์ิต้านเช้ือ
แบคทีเรียชนิด P. 

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึ ก ษ า ฤ ท ธ์ิ ต้ า น เ ช้ื อ 

ดร.นภภัค 
ใจภักดี/
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

acnes ของสารสกัด
พันซาด และการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์ทาเฉพาะที่
จากสารสกัดพันซาด 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

acnes ของสารสกัด
พันซาด และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทาเฉพาะที่
จากสารสกัดพันซาด  
เพ่ือสนองโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี 
 

Propionibacterium acnes 
DMST 14916 (P. acnes) และเช้ือ 
Staphylococcus epidermidis 
DMST 15505 (S. epidermidis) 
ของสารสกัดของ Erythophleum 
succirubrum Gagnep (พันซาด) 
แล ะ เ พ่ื อ พั ฒ นา ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท า
เฉพาะที่ที่ประกอบด้วยสารสกัด
พันซาด เมื่อสกัดเปลือกพันซาดด้วย
เอทานอล 50 เปอร์เซ็นต์จะได้สาร
สกัด 8.34 เปอร์เซ็นต์ หาปริมาณฟี
โนลิคทั้งหมด (TPC) ด้วยวิธี Folin-
Ciocalteu และหาปริมาณฟลาโว
นอยด์ทั้งหมด (TFC) ด้วยวิธี
อะลูมินัมคลอไรด์ ประเมินฤทธ์ิด้าน
ออกซิเดชันด้วยวิธี 1,1-diphenyl-
2-picrylhydrazyl (DPPH) radical 
scavenging ผลปรากฏว่าสารสกัด 
1 กรัมมี TPC และ TFC สมมูลย์กับ
กรดแทนนิค 506.04 ± 6.38 
มิลลิกรัม และเคอร์เซติน 9.53 ± 
0.71 มิลลิกรัม ตามลาดับ IC50 

คณะเภสัช
ศาสตร์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

จากวิธี DPPH radical scavenging 
ของสารสกัดมีค่า 30.15 ± 0.24 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ประเมินฤทธ์ิ
ต้ า น เ ช้ื อ แ บ ค ที เ รี ย ด้ ว ย วิ ธี 
microdilution และแสดงเป็นความ
เข้มข้นต่าสุดที่ยับย้ังเช้ือได้ (MIC) 
และความเข้มข้นต่าที่สุดที่สามารถ
ฆ่าเช้ือแบคทีเรียได้ (MBC) MIC 
ของสารสกัดพันซาดต่อเช้ือ  P. 
acne และ S. epidermidis มีค่า 
1.56 และ 0.78 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามลาดับ ขณะที่ MBC 
ของสารสกัดพันซาดต่อเช้ือ  P. 
acne และ S. epidermidis มีค่า 
3.13 และ 1.56 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร ตามลาดับ เมื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทาเฉพาะที่ในรูปแบบเจล
ที่ประกอบด้วยน้า อิมัลชันชนิดน้า
มันในน้าและน้าในน้ามัน  ที่
ประกอบด้วยสารสกัดพันซาด 1 
เปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก ผลการศึกษา
แสดงว่าผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วย
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

สารสกั ด พันซาดที่ พัฒนา ข้ึนมี
คุณลักษณะที่ ดี ใน ด้านลักษณะ
ปรากฏ การแผ่กระจาย พีเอช และ
ความหนืด และมีความคงตัวทาง
กายภาพภายใต้การทดสอบแบบเร่ง
ด้วยความร้อนสลับเย็น ประเมิน
ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของผลิตภัณฑ์ที่
ประกอบด้วยสารสกัดพันซาดที่
พัฒนาข้ึน ด้วย วิ ธีแบบนอกกาย 
(วิธีการแพร่) ผลแสดงว่าระหว่าง
ผลิตภัณฑ์พันซาดที่พัฒนาข้ึน เจล
พันซาดแสดงฤทธ์ิต้านเช้ือ P. acne 
และ S. epidermidis สูงที่สุด 
เปรียบเทียบกับพันซาดอิมัลชันชนิด
น้ามันในน้าและน้าในน้ามัน ควรทา
การศึกษาความคงตัวภายใต้การเก็บ
ระยะยาวและความระคายเคืองผิว
ของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยสาร
สกัดพันซาดที่พัฒนาข้ึนต่อไป 

  
รวม...2..ชุดโครงการ 

31 โครงการย่อย 
√ 

 
3,966,000 3,706,000  

    
(ยกเลิก 2 
โครงการ) 
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

ฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช 
ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ พ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

√  85,000 85,000 งบบริการวิชาการ
ส านักงานโครงการอัน

เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
พันธุกรรมพืช ที่
สามารถเช่ือมโยงกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ. 

 ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ส า ร ว จ 
ร ว บ ร ว ม  ช นิ ด พั น ธ์ุ น ก ใ น
มหา วิทยาลั ย  ขอนแก่ น   เ พ่ื อ
ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ช นิ ด พั น ธ์ุ น ก 
ภาพถ่ายนก และรวบรวมข้อมูล
คุณลักษณะที่ส าคัญในการจ าแนก 
เ ป็ น ฐ า นท รัพ ย า ก ร  ใ น ร ะ บ บ
สารสนเทศส านักงานฯ โดยเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ต่อผู้ที่สนใจ
ทั่วไป โดยนักวิจัยส ารวจพบนก
จ านวน 207 ชนิด พบว่าเป็นนก
ประจ าถ่ิน จ านวน 77 ชนิด นก
อพยพ จ านวน 130 ชนิด ซึ่งมีทั้งที่
เป็นนกอพยพผ่าน และนก อพยพ
ที่มาอาศัยอยู่ตลอดฤดูกาลอพยพ  
ปัจจุบันได้จัดท าการรวบรวมข้อมูล
และภาพถ่ าย เส ร็จสิ้ น  และ ไ ด้
จัดพิมพ์หนังสือเผยแพร่ให้ความรู้ 
ช่ื อ  “คู่ มื อ ดู น ก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น” 

1) นางสาว
สุภาพร เทียม
วงศ์ คณะ
วิทยาศาสตร์  
ผู้ด าเนิน
โครงการ 
2) 
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
สนับสนุน
งบประมาณ 

 

  รวม..1..โครงการ   85,000 85,000      
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

จัดต้ังอาคารพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

√  1,797,000 1,797,000 เงินรายได้ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่
น 

เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริฯ และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
เด็ก เยาวชน 
นักศึกษา และผู้ที่
สนใจทั่วไปในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และใกล้เคียง 

 โครงการจัดต้ังอาคารแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ในปี 
2559 ได้ด าเนินโครงการต่อเน่ือง คือ 
โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์
ธรรมชา ติ วิทยา  มหา วิทยาลั ย 
ขอนแก่น ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของฝ่ ายวิ จั ยและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยส านักงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ โดยเร่ิม
ด าเนินการเมื่อวันที่  23 มีนาคม 
2559 จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดให้เข้า
ชมฟรี 3 เดือน และเร่ิมเก็บค่าบัตร
เข้าชมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 
ในอัตราเด็กเล็กจนถึงประถมศึกษา 
10 บาท นักเรียนมัธยม/นักศึกษา 
20 บาท ผู้ใหญ่ 40 บาท เปิดให
บริการเวลา 10.00 – 20.00 น. และ
หยุดทุกวันจันทร์ ผลจากการทดลอง
เปิดให้บริการเข้าชมฟรี 23 มีนาคม 
– 30 มิถุนายน 2559 มียอดผู้เข้าชม
ทั้ งสิ้ น 50,207 คน โดยนอกจาก

1) ฝ่ายวิจัย
และการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
2) 
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ  

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน้า 93 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

นิทรรศการภายในฯ พิพิธภัณฑ์ฯ ยัง
มีกิจกรรมอื่นๆ ที่ก าลังด าเนินงาน 
เช่น Science Show จากนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ  one day camp 
ให้บริการตรวจลายพิมพ์DNA เป็น
ต้น 
 ในการด า เ นิน งานบ ริห าร
จั ดการ ส า นั กงานโครงการอั น
เน่ืองมาจากพระราชด าริ  ต้ั งขอ
กรอบลูกจ้ า งประจ า พิ พิ ธภัณฑ์
จ านวน 4 คน คือ นักวิจัย 1 คน 
นักวิทยาศาสตร์  2 คน และ
นักวิชาการ 1 คน โดยเปิดรับ
นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงานวัน
ธรรมดา 10 คน วันหยุด 15 คน 
และใช้บุคลากรจากส านักงานฯ ใน
การช่วยบริหารจัดการ  

2 มหาวิทยา 
ลัยขอนแก่น 

โครงการตกแต่งภายใน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยา (ต่อเน่ืองจากการ
จัดต้ังอาคารพิพิธภัณฑ์) 

√ - - - ใช้งบประมาณของปี 
2558  

1) มีนิทรรศการ
ถาวรที่เทิดพระ 
เกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราช 

- โครงการตกแต่งภายในฯ ได้จัดจ้า
งบริษัทแปลนโมทีฟ จ ากัด ก่อสร้าง
ตกแต่งภายในฯ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 
มีนาคม 2559 

1) รอง
อธิการบดี
ฝ่าย
โครงสร้าง
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

แผนงานต่อเน่ืองจากปี 
2558 

สุดาฯ   
2) มีนิทรรศการ
น าเสนอผลงาน
วิชาการโครงการ 
อพ.สธ.-มข. 
3) มีนิทรรศการให้
ความรู้ทางด้าน
ธรรมชาติวิทยา เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้ของเด็ก 
เยาวชน นักศึกษา 
และผู้ที่สนใจในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- มีการก่อสร้างสวนจ าลองไดโนเสาร์ 
โดยจัดจ้างบริษัทแปลนโมทีฟ จ ากัด 
แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559        
- การส่งมอบครุภัณฑ์ภายในฯ ส่ง
มอบเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน 2559 

พ้ืนฐาน 
ประธาน
คณะกรรมก
ารตรวจการ
จ้าง 
2) ผศ.สุร
กานต์/คณะ
สถาปัตยกร
รมศาสตร์ 
ผู้ออกแบบ 
3) ฝ่ายวิจัย
และการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
และ 
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
จัดท าค าขอ
งบประมาณ
/ รวบรวม
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ข้อมูล/ 
ประสานงา
น/ งาน
บริหาร
พิพิธภัณฑ์ฯ  

  รวม..2..โครงการ   1,797,000 1,797,000      

 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยา 
ลัยขอนแก่น 

ประสานและสนับสนุน
ข้อมูลโครงการ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาโคกภูตากา 

√ 
 

 - - - สนับสนุนข้อมูลการ
ด าเนินงานของมหา 
วิทยาลัยขอน แก่นใน
พ้ืนที่โคกภูตากา / 
เพ่ือให้ชุมชนและ
นักเรียนในพ้ืนที่
โดยรอบโคกภูตากา
ได้รับความรู้จาก
พิพิธภัณฑ์ฯ ท าให้
เกิดความหวงแหน

 ประสานงานจังหวัดขอนแก่น 
ซึ่งเป็นเจ้าของพ้ืนที่ ให้นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ประสานขอเข้า
ดูพ้ืนทีโ่คกภูตากา 

ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่ 
2 มหาวิทยา 

ลัยขอนแก่น 
อบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 
 

 √ 
 

100,000 - เสนอขอไปท่ีจังหวัด
ขอนแก่นแต่ไม่ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณหรือให้
ด าเนินการใดๆ 

สร้าง มัคคุเทศก์ท้อง 
ถ่ินจากนักเรียน นัก 
ศึกษา และประชาชน 
ในพ้ืนที่ ให้มีศักยภาพ 
ในการให้ความรู้แก่ผู้
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 

 ยังไม่มีการด า เ นินการในปี 
2559 เน่ืองจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาโคกภูตากา มหาวิทยาลั ย 
ขอนแก่ น ไ ด้ ส่ งมอบ ให้ จั งห วั ด
ขอนแก่นด าเนินการต่อ และยังไม่ได้
ด า เ นิ น ก า ร ใ ด ๆ  แ ล ะ จั ง ห วั ด
ขอนแก่นได้ขอให้มหาวิทยาลัยบรรจุ
แผนงานไว้เ ช่นเดิม โดยจังหวัด
ขอนแก่นได้ขอให้ส่งต้ังงบประมาณ
โครงการผ่านแผนงาน อพ.สธ. -
จังหวัดขอนแก่น จ านวน 100,000 
บาท แต่ไม่มีการอนุมัติงบประมาณ 
หรือให้ด าเนินการใดๆ ต่อ 

นางสาว
พิมพ์พิศา/ 
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
 
ฝ่าย
ยุทธศาสตร์/
ส านักงาน
จังหวัด
ขอนแก่น 

ด าเนิน
โครงการยัง
ไม่ได้
เน่ืองจาก
พิพิธภัณฑ์
ยังไม่แล้ว
เสร็จ) 3 มหาวิทยา 

ลัยขอนแก่น 
อบรมสร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างย่ังยืน 
 

 √ 
 

100,000 - เสนอขอไปท่ีจังหวัด
ขอนแก่นแต่ไม่ได้รับ
การสนับสนุน
งบประมาณหรือให้
ด าเนินการใดๆ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนเพ่ือสร้างจิต 
ส านึกแก่นักเรียน 
นักศึกษา และ
ประชาชน ให้เห็น
ความส าคัญการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 

4 มหาวิทยา 
ลัยขอนแก่น 

เป็นที่ปรึกษากิจกรรม
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 √ 
 

- - - สนับสนุนกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียน
สมาชิกโครงการสวน
พฤกษศาสตร์
โรงเรียน ในพ้ืนที่
จังหวัดขอนแก่น และ
ใกล้เคียง 
 

 ยั ง ไ ม่ มี โ ร ง เ รี ยน ใด เ ข้ าม า
ประสานงานในกิจกรรมโครงการ
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

5 มหาวิทยา 
ลัยขอนแก่น 

จัดต้ังศูนย์ลายพิมพ์ 
ดีเอ็นเอ (DNA 
fingerprint) 
 

√ 
 

 264,000 
 

264,000 
 

งบประมาณเงิน
รายได้ฝ่ายวิจัยและ

การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

ประสานงาน ให้
ค าปรึกษา และ
สนับสนุนกิจกรรมของ
โรงเรียนสมาชิก
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในจังหวัดขอนแก่น
และใกล้เคียง 

 ห้องปฏิบัติการลายพิมพ์ดีเอ็น
เอ อยู่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
เพ่ือให้ค าปรึกษา และให้บริการ
ตรวจลายพิมพ์ดีเอ็นเอ สมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์ฟรี และคิดค่าบริการ
กับหน่วยงานอื่นๆ ที่ ไม่ ได้สนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. มี เจ้าหน้าที่
ประจ า คือ นักวิจัย จ านวน 1 คน 
เร่ิมงานในวันที่ 15 กค. 59 ทั้งน้ี
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก า ร ดั งก ล่ า ว ยั ง ไ ม่
สามารถให้บริการได้อย่างสมบูรณ์ 
เน่ืองจากยังขาดระบบท่อน้ าดีที่ไม่มี
ในผังอาคาร ซึ่ งกองอาคารและ
สถานที่ก าลังจัดท าแบบปรับปรุง 
และส่วนของโต๊ะปฏิบั ติการ และ
อ่างล้างสารเคมี ได้เข้าติดต้ังแล้ว
เสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559  

1) รศ.ปิยะ
ดา / ผศ.
ปรียา คณะ
วิทยาศาสต
ร์ เป็นที่
ปรึกษา
โครงการ 
 
2) 
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 

 

6 มหาวิทยา 
ลัยขอนแก่น 

บริการวิชาการสู่ชุมชน
รอบพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชฯ 

 √ 
 

- - - เพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการฯ 

 ยังไม่มีโครงการบริการวิชาการ
ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช ในปี 
2559 

ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

7 มหาวิทยา 
ลัยขอนแก่น 

เจ้าภาพจัดประชุม
วิชาการอพ.สธ. คร้ังที่ 8 
ปี พ.ศ.2558 

√ 
 

 13,162,
719 
(งบ

ทั้งหมด 
22,522,
719) 

8,448,75
9 

(งบที่ใช้
ทั้งหมด ปี 

58-59 
จ านวน

17,808,7
59.11) 

งบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 กิจกรรม 
โครงการจัดประชุม

วิชาการและ
นิทรรศการ อพ.สธ. 

1) เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ที่ทรง
สืบสานพระราชปณิ 
ธานในงานอนุรักษ์
ทรัพยากรของประ 
เทศจากพระบาท 
สมเด็จพระเจาอยู่หัว 
2) น าเสนอผลงาน
หน่วยงานสนองพระ 
ราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. และสวน
พฤกษศาสตร์ฯ 
 

 อพ .สธ .  ไ ด้ มี ค า สั่ ง แ ต่ ง ต้ั ง
คณะกรรมการด าเนินงานจัดประชุม 
และคณะอนุกรรมการจัดงานฯ 
จ านวน 11 ฝ่าย เพ่ือเตรียมเป็น
เจ้าภาพจัดประชุมฯ สรุปได้ดังน้ี 
พิธีการ 

 แขกVIP ร่วมพิธีเปิด 480 
คน 

 ผู้ทูลเกล้าถวายเงิน 2 
หน่วยงาน ยอดเงิน 200,000 บาท 

 ผู้รับพระราชทานเกียรติบัตร
สมทบทุนตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ฯ 
2 ราย 

 ผู้รับพระราชทานเกียรติบัตร
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 77 ราย 

  ผู้รับป้ายฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 11 แห่ง 
นิทรรศการ 

 อพ.สธ. 15 เร่ือง 

 อบต. 14 แห่ง 

 นิทรรศการโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์ 171 แห่ง 

1) รอง
อธิการบดี
ฝ่ายวิจัย
และการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี/
ฝ่ายวิจัย
และการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
2) ผศ.เพ็ญ
ประภา เพ
ชระบูรณิน/ 
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 หน่วยงานสนองพระราชด าริ 
96 แห่ง 

 นิทรรศการภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
ประชุมวิชาการ 

 ชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. คร้ังที่ 7 3 วัน 
จ านวนผลงาน 98  เร่ือง แบ่งเป็น
ภาคบรรยาย  27  เร่ือง ภาค
โปสเตอร์  71  เร่ือง มีผู้น าเสนอ
ผลงาน 92  คน  มีการบรรยาย
พิเศษ 3 คน และมีเสวนา 2 เร่ือง  

 งานประชุมวิชาการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน 6 วัน มกีาร
บรรยายพิเศษ 7 เร่ือง เสวนา 4 
เร่ือง น าเสนอผลงานวิชาการสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน จ านวน 30 
เร่ือง และสรุปการน าเสนอประชุม
วิชาการโรงเรียนสมาชิกฯ 8 เร่ือง 

 งานประชุมวิชาการงานฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 6 วัน มกีาร
บรรยายพิเศษ 2 เร่ือง การน าเสนอ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

และการเสวนา จ านวน 27 เร่ือง  

 มีการเสวนาฐานปราชญ์
ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
จ านวน 6 วัน 
การแสดงศิลปะพ้ืนบ้าน 
 วันที่ 23 – 29 ม.ีค. 59 
เวลา 17.30 – 20.00 น. ณ เวทีการ
แสดงกลางแจ้ง มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น มีทั้งหมด 19 ชุดการเสดง 
จ านวน 16 หน่วยงาน 
สรุปแบบประเมินผลการจัดงาน 
 พบว่าระดับความพึงพอใจของ
งานประ ชุม วิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. คร้ังที่ 7 
ระดับความพึงพอใจภาพรวมสูงที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 87.84  รองลงมาคือ 
เวที เสวนาปราชญ์ชาวบ้ านและ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  คิดเป็น
ร้อ ย ล ะ  8 7 . 34   แ ละ  8 4 . 1 7 
ตามล าดับ 
ปัญหาและข้อเสนอแนะของ
ผู้เข้าร่วมงาน 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

 ก า ร จั ด ง า น มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์งานค่อยข้างน้อย   

 มีการบริหารจัดการเร่ือง วัน 
เวลา และสถานที่ที่ยังไม่เหมาะสม  
เน่ืองจาก วัน เวลา ที่จัดงานเป็นฤดู
ร้อนท าให้สภาพอากาศภายในงาน
บางส่วน (ที่ไม่ได้อยู่ในหอประชุม) 
ร้อนมาก ประชาชนที่มาเย่ียมชม
นิทรรศการก็ มี จ า นวน น้อยล ง  
เจ้ าห น้ าที่ จั ดห น้ าและผู้ มี ส่ วน
เกี่ยวข้องก็ไม่สามารถด าเนินงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

 ปัญ ห า เ ร่ื อ งก า รบ ริ ห า ร
จัดการสถานที่ที่ไม่เหมาะสม การจัด
แสดงแต่ละโซนห่างกันมากเกินไป 
บางโซนไม่มีห้องน้ ารองรับ   
สรุปประเมินพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาในช่วงจัดงานฯ 

  ผลประเมินเฉลี่ย 3.32 จาก 
4 

  ข้อเสนอแนะที่ส าคัญ 
 1.การประชาสัมพันธ์ / ไกดฺ
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

แมป / เส้นทางการเดินใน พภ 
 2.ร้านมินิมาร์ท / ร้านขายของ
ที่ระลึก 
 3.ควรเพ่ิมเติมนิทรรศการใน
พ้ืนที่ว่าง (หมุนเวียนปัจจุบัน) 
 4.ควรมีค าบรรยาย
ภาษาอังกฤษ 
 5.ควรมีที่น่ังพักระหว่างการ
เดินชม 

 นิทรรศการที่เสนอให้จัด
แสดงเพ่ิมเติม 

1.ดาราศาสตร์ 
2.ยุคไดโนเสาร์ 
3.เพ่ิมสัตว์สต๊าฟ  
4.ฟอสซิล และพันธ์ุพืชดึก

ด าบรรพ์ 
5.พืชพันธ์ุไม้ต่างๆ 

สมุนไพร 
6.นิทรรศการ

สัตว์เลื้อยคลาน 
7.นิทรรศการภาพถ่าย

ธรรมชาติในมหาวิทยาลัย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ในส่วนของปัจจุบันได้ติดตาม
การค้างเบิกจ่ายพัสดุต่างๆ และได้
สรุปปิดการใช้จ่ายงบประมาณไป
เมื่อ 30 กันยายน 2559 

8 มหาวิทยา 
ลัยขอนแก่น 

ท าเว็บไซต์และเอกสาร
เผยแพร่ผลงาน 

√ 
 

 163,500 163,500 เงินรายได้ฝ่ายวิจัย
และการถ่ายทอด

เทคโนโลยี และคณะ
เภสัชศาสตร์ 

เพ่ือเป็นสื่อกลางและ
บริการข้อมูลแก่คณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ 
และผู้สนใจ 

 ใช้เว็บไซต์ส านักงานโครงการ
อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก พ ระ ร า ช ด า ริ 
http://orip.kku.ac.th/ เป็นแหล่ง
ให้บริการข้อมูลและเผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานในโครงการ อพ.สธ.-มข. 
เป็นหลัก  
 ในปี 2559 มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น ได้จัดจ าเอกสารเผยแพร่
ผล งาน คื อ  ห นังสื อ ยา งนาพืช
อนุรักษ์ อพ.สธ. ซึ่งพืชยางนา ได้รับ
พระราชทานพระราชานุญาตให้เป็น
พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. ล าดับที่ 9 โดย
หนังสือดังกล่าว ได้น า เ ข้าถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเปิด
งานทรัพยากรไทย หวนดูทรัพย์สิ่ง
สินตน วันที่ 23 มีนาคม 2559 และ
ได้จัดพิมพ์เ พ่ือเผยแพร่ จ านวน 

1) ฝ่ายวิจัย
และการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
2) นายธนา
ยุทธ์/กอง
บริหาร
งานวิจัย 
3)นางสาว
พิมพ์พิศา,
นางสาวว
ริษฏา /
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
 

 

http://orip.kku.ac.th/
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1,000 เล่ม ซึ่งหนังสือเล่มน้ีเกิดจาก
ผลการศึกษาวิจัยบูรณาการพืชยาง
นาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมิติ
ต่างๆ ทั้งด้านการกระจายพันธ์ุของ
ยา งนา  องค์ ป ระกอบทาง เคมี 
สาระส าคัญที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพ ยา 
เวชส าอาง เภสัชภัณฑ์ พลังงาน การ
พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม เป็นต้น ทาง
โครงการ อพ.สธ. จึงเห็นควรให้มี
การรวบรวมและจัดท าหนังสือ “ยาง
นา  พื ชอนุ รัก ษ์  อพ .สธ . ” เ พ่ื อ
เผยแพร่ให้ความรู้ดังกล่าว 

9 มหาวิทยา 
ลัยขอนแก่น 

ประสานการด าเนินงาน
เครือข่ายเชิงประเด็น
โครงการ อพ.สธ.-สกอ. 
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือตอนบน 

√ 
 

 100,000 100,000 ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

จัดต้ังเครือข่ายเชิง
ประเด็นโครงการ
พระราชด าริ-อพ.สธ. 
เพ่ือเพ่ิมจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาใน
การสนอง
พระราชด าริฯ และ
เกิดความร่วมมือกัน
ในการท างานสนอง

ในปี 2559 มีผลด าเนินงาน ดังน้ี 
1) จัดกิจกรรมประชุมเสวนา

วิชาการเร่ือง แนวทางการสร้าง
เครือข่ายเชิงประเด็น (Node C)-
อพ.สธ. ในวันที่  26 พฤศจิกายน 
2558 เพ่ือหาทิศทางที่เหมาะสม
และชัดเจนของในการด าเนินงาน
ของเครือข่าย โดยเชิญวิทยากรร่วม
เสวนาจาก อพ.สธ. และ สกอ.  โดย

1) รอง
อธิการบดี
ฝ่ายวิจัย
และการ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี/
ฝ่ายวิจัย
และการ
ถ่ายทอด
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พระราชด าริระหว่าง
เครือข่ายฯ 

ได้ข้อสรุป คือ 

 ก า ร ข อ ง บ ป ร ะ ม า ณ
สนับสนุนด าเนินกิจกรรมในนามของ
เครือข่ายน้ัน ให้เครือข่ายท าวิจัยพืช
บูรณาการ ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลาย
น้ า  ของบผ่านงานฐานรากหรือ
พาณิชย์ ของ สกอ. ที่สนับสนุน
งานวิจัยเครือข่ายโดย มข. เป็น
ผู้ด าเนินการรวบรวมและพิจารณา
งานฐานรากในแต่ละปีอ ยู่แล้ ว 
กรอบวิจัยงานฐานราก 2 ล้าน งาน
พาณิชย์ 1 ล้าน (ส่งไปเองที่ สกอ.) 
ซึ่งสรุปในที่ประชุมว่าปี 2559 น้ัน 
จะเป็นในตรีมวิจัยยางนา เน่ืองจาก 
มข. มีกลุ่มวิจัยน้ีอยู่แล้ว จะได้ต่อ
ยอดงานและขยายงานต่อไปได้เลย 
แต่ทั้งน้ีในปี 2559 น้ัน งานวิจัยฐาน
ราก ได้ส่งไปยัง สกอ. แล้ว ทาง มข. 
จึงจะหารือกับ สกอ. เพ่ิมเติมในการ
ของบสนุบสนุนให้เครือข่ายช่องทาง
อื่น 

 สกอ .  ขอ ให้ เค รือ ข่าย

เทคโนโลยี 
2) ผศ.เพ็ญ
ประภา เพ
ชระบูรณิน/ 
ส านักงาน
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

รวบรวมข้อเสนอวิจัยและกรอบการ
ด าเ นินงานที่ครบต้ังแต่ต้นน้ าถึง
ปลายน้ า และมข. ได้ท าแผนผัง
งานวิจัยทั้งหมด และสรุปงานที่ มข. 
ท ามาแล้ว และส่วนที่จะท าในปี 59-
63 ส่ ง ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น เ ค รื อ ข่ า ย
พิจารณาว่าจะเข้าร่วมได้ในส่วนงาน
ใด และรวบรวมข้อเสนอโครงการ
ตามแบบฟอร์มขอทุนวิจั ยปกติ 
มายังผู้ประสานงาน โดยหน่วยงานที่
ขอได้จะต้องสนองพระราชด าริกับ 
อพ.สธ. แล้วเท่าน้ัน และจะของน า
โครงการที่ท่านขอมาเพ่ิมเข้าแผน
แม่บท อพ.สธ. ของหน่วยงานท่าน
ด้วย 

 ต่อมาสถาบันเครือข่าย 
(ไม่รวม มข.) ส่งโครงการวิจัยร่วม
ยางนามาทั้งหมด 2 สถาบัน คือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ เ ล ย  ซึ่ ง
พิจารณาขอจากงบงานวิจัยฐานราก 
ปี 60 ต่อไป  
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

2) ด าเนินโครงการการสร้าง
เครือข่ายภายใต้โครงการอนุรักษ์
พัน ธุก รรม พืชอั น เ น่ื อ งม าจ า ก
พ ระ ร า ชด า ริ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
มหาสารคาม จัดประชุมช้ีแจงแนว
ทางการเข้าร่วมสนองพระราชด า ริ 
ที่หอประชุมเทศบาลอ าเภอโกสุม
พิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้
เ ชิญชวนหน่วยงานองค์กรการ
ปกครองท้องถ่ิน ศูนย์แพทย์ชนบท 
โรงเรียนและเทศบาล เข้าร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นและเสนอแนะแนว
ทางการท างานร่วมกัน ในวันที่ 2 
กุ มภา พัน ธ์  2559  จากจ านวน
บุคลากรที่เข้าร่วมจ านวน 90 คน 
ของหน่วยราชการ และองค์กรการ
ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถ่ิ น  พ บ ว่ า  ทุ ก
หน่วยงานมีความเห็นตรงกันในการ
เข้าร่วมสนองพระราชด า ริ และ
เสนอให้อ า เภอ โกสุมพิสัย เป็น
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อ าเภอต้นแบบในการขับขับเคลื่อน
งาน อพ.สธ. โดยเจ้าหน้าที่จะได้
ประสานแนวทางการสมัครเข้าร่วม 
และให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติ
การ/โครงการกิจกรรม โดยให้เลือก
กิ จ กรรมที่ เ หมาะสมกั บสภาพ
ท้องถ่ินตนให้มากที่สุด  ทั้งน้ีในส่วน
หน่วยงานราชการ ทางเลขานุการ 
อพ.สธ. จะได้ด าเนินการประสานกับ
จังหวัดมหาสารคามโดยเข้าพบผู้ว่า
ราชการจังหวัดมหาสารคาม และ
ช้ีแจงแนวทางของจังหวัดในการเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ และมีแผน
จัดอบรมเชิงปฎิบัติการในการจัดท า
แผนเพ่ือเข้าร่วมสนองพระราชด าริ 
ในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ต่อไป 

3) แม่ ข่ ายได้จัดกิ จกรรม
สัมมนาและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิท ธิภาพในการปฏิบั ติงาน
คณะท างานเครือข่ายเชิงประเด็น
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ส า นั ก ง านค ณะ กร รมก ารกา ร
อุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เมื่อ
วันที่  26 -28 สิ งหาคม 2559 ณ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดประมาณ 15 คน 
โดยผลการจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ 26 
สิ ง ห า ค ม  2 5 59  ค ณ ะ ท า ง า น
เครือข่ายและผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้า
ศึกษาดูงานศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืช อพ.สธ. คลองไผ่  โดยได้ รับ
ความรู้ความเป็นมาของโครงการ 
อพ.สธ. การด าเนินงานของศูนย์ฯ 
ทั้งหมด เช่น เรือนเพาะช ากล้าไม้ 
การปรับปรุงแหล่งน้ า  แปลงปลูก
พืชผัก นาข้าว ไม้ผล ไม้ป่าใช้สอย 
พืชสมุนไพร สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนสาธิต พิพิธภัณฑ์ฯ การฝึก
อ า ชี พ  เ ป็ น ต้ น  แ ล ะ วั นที่  2 7 
สิงหาคม 2559 ได้เข้าร่วมสัมมนา
เครือข่ายฯ  โดยมีวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ ในหัวข้อ “การพัฒนา
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

ข้อเสนอโครงการวิจัย มุ่งสู่เกรด A” 
โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย  ปทุมนา
กุล  (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี) โดยบรรยายถึง
การเขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอ
ทุนสนับสนุนต่างๆ เช่น วช. สกอ. 
ของนักวิจัยอย่างไรถึงจะได้รับการ
พิจารณา  และหัวข้อ “งาน อพ.สธ. 
กับสถาบันการศึกษา” โดย ดร.
ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 
( เ ล ขา นุ ก า ร โ ค ร ง กา รอ นุ รั ก ษ์
พันธุกรรมพืชฯ)  โดยบรรยายถึง
การสนองพระราชด า ริโครงการ 
อพ.สธ .  ของสถาบันการศึกษา 
ตัวอย่างงานสนองพระราชด าริใน
กรอบกิจ กรรม ต่า งๆ  และการ
พิจารณาข้อเสนอโครงการของผู้
ประเมินจาก อพ.สธ.  

  รวม..9..โครงการ √  
13,890,2
19 

8,976,259 
     

 


