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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2559 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

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 สถาบัน
โภชนาการ 
มหาวิทยาลัย
มหิดล 

การจัดท าฐานข้อมูล
คุณค่าทางโภชนาการ 
สารออกฤทธ์ิชีวภาพ 
และสมบัติเชิงสุขภาพ 
ของเห็ดกินได้ใน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

  1,499,000 1,499,000 ส านักงานพัฒนา
เศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การ
มหาชน) 

1. เพ่ือศึกษาคุณค่า
ทางโภชนาการ 
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน 
ประเภทของน  าตาล 
สารออกฤทธ์ิชีวภาพ 
และฤทธ์ิต้านอนุมูล
อิสระของเห็ดที่กินได้ 
2. ศึกษาสมบัติเชิง
สุขภาพ (ทางชีวเคมี) 
ของสารสกัดหยาบ
จากเห็ดกินได้ในด้าน
ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
ในมนุษย์ ได้แก่ การ
ต้านการเกิดโรคอ้วน 
โรคเบาหวาน และโรค
ความดันโลหิตสูง ผ่าน
การยับยั งการท างาน
ของเอนไซม์ที่ควบคุม

การส ารวจพันธ์ุเห็ดในพื นที่ป่า
ชุมชนดงใหญ่ ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัว
ตะพาน จ.อ านาจเจริญ จ านวน 5 
ครั งเพ่ือเก็บตัวอย่างเห็ด และ
สัมภาษณ์ชาวบ้าน พบว่าสภาพป่า
ชุมชนดงใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์
สูง มีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของเห็ด และปริมาณเห็ดที่เก็บได้
ในแต่ละปีมีปริมาณมาก โดยส่วน
ใหญ่ชาวบ้านนิยมน าเห็ดมาต้ม น่ึง
แล้วน าไปลาบ หรือหมกแล้วต าเป็น
น  าพริก จากข้อมูลเบื องต้นนี  
สามารถคัดเลือกตัวอย่างเห็ดที่เป็น
ที่นิยม และมีปริมาณเพียงพอต่อ
การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
จ านวน 10 ชนิด อันได้แก่ เห็ดไค
ขาว เห็ดไคเขียว เห็ดตาโล่ เห็ด
หน้าแหล่ เห็ดเสม็ด เห็ดอีตั น เห็ด
ระโงกขาว เห็ดก่อขาแดง เห็ดเผาะ

ดร. 
อุทัยวรรณ 
สุทธิศันสนีย์ 
และคณะ/
สถาบัน
โภชนาการ 
มหาวิทยาลัย
มหิดล 
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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 

การเกิดโรคเหล่านี  
3. จัดท าเอกสาร
ต้นฉบับข้อมูลส าหรับ
การน าไปใช้ประโยชน์
และการบริโภค  
4. เพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลคุณค่าทาง
โภชนาการเห็ดกินได้ 

หนัง และเห็ดเผาะฝ้าย น ามา
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 
คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน และน  าตาล 
สารออกฤทธ์ิชีวภาพ และสมบัติเชิง
สุขภาพในการต้านโรคอ้วน 
เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
ผ่านการยับยั งการท างานของ
เอนไซม์ที่ควบคุมการเกิดโรคเหล่านี  

2 สถาบัน
โภชนาการ 
มหาวิทยาลัย
มหิดล 

แผนงาน  
ประโยชน์เชิงสุขภาพ 
ความปลอดภัยต่อการ
บริโภค และการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจาก
พืชท้องถ่ินในพื นที่ 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
จังหวัดกาญจนบุรี 

  2,700,000 2,700,000 ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

1. เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริใน 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2. ให้ชุมชนท้องถ่ินมี
ส่วนร่วมในการวิจัย 
ซึ่งน าไปสู่ความรู้ความ
เข้าใจถึงประโยชน์ของ
พืชอาหารท้องถ่ินและ

ผลการวิจัยนี  เป็นฐานข้อมูลในเชิง
วิชาการ ซึ่งเป็นชุดข้อมูลของสมบัติ
เชิงสุขภาพ ความปลอดภัยของการ
บริโภคของพืชท้องถ่ิน ในจังหวัด
กาญจนบุรี และข้อมูลคุณค่าทาง
โภชนาการของอาหารจากพืช
ท้องถ่ิน ซึ่งน าเป็นข้อมูลพื นฐานใน
การบริโภค และสามารถน ามา
ประยุกต์ในชีวิตประจ าวันของคนใน
ชุมชน และคนทั่วไปได้อีกด้วย เช่น 
การลดปริมาณโซเดียมในการปรุง
อาหาร และการบริโภคอาหารให้
หลากหลาย เพ่ือลดการสะสมของ
สารพิษจากอาหาร นอกจากนี  

รศ.ดร.สมศรี 
เจริญเกียรติ
กุล และ
คณะ/ 
สถาบัน
โภชนาการ 
มหาวิทยาลัย
มหิดล 
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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 

การบริโภคของพืช
อาหารที่มีอยู่ในชุมชน 
3. ศึกษาสมบัติเชิง
ชีวเคมีที่เป็นประโยชน์
ต่อสุขภาพของพืช
อาหารท้องถ่ิน และ
คัดเลือกมาพัฒนาเป็น
ชา 
4. ศึกษาความ
ปลอดภัยในการ
บริโภคโดยวิเคราะห์
ปริมาณโลหะหนัก 
และสารพิษใน
ธรรมชาติ จากพืช
อาหารท้องถ่ิน 
5. พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพ 
จากพืชอาหารท้องถ่ิน
ให้มีมูลค่าเพ่ิม (value 
added) 
6. จัดท าฐานข้อมูล
ส าหรับการน าไปใช้

งานวิจัยนี ยังได้ผลิตภัณฑ์ซาจากพืช
ท้องถ่ินที่มีความโดดเด่นในแง่ของ
การมีสมบัติเชิงสุขภาพที่ดี และ
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ชากระโดน และ
กระชายพราน อีกทั ง ยังได้ต ารับ
อาหารพื นบ้านที่ดีต่อสุขภาพ ในแง่
ของการลดปริมาณโซเดียม และ
ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค 2 
ต ารับ ได้แก่ แกงส้มตะคึก และแกง
ป่ากระชายพราน ท่ีสามารถน าไป
เป็นเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถ่ินในร้านอาหาร หรือต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน หากมี
การศึกษาเพ่ิมเติมโดยการน าอาหาร
ไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว
เพ่ือให้สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน
ขึ น และได้สูตรน  าพริกสมุนไพรปลา
ย่าง ซึ่งสามารถน าไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อย่างไรก็ตาม 
ผลิตภัณฑ์ทั ง 3 ควรมีการศึกษา
อายุการเก็บเพ่ิมเติม หากมีการผลิต
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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 

ประโยชน์เพ่ือการ
บริโภค 

ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน จะเป็นการสร้างเสริมรายได้
ให้กับคนในชุมชน การถ่ายทอด
ความรู้ให้กับคนในชุมชน นอกจาก
จะเป็นการส่งต่อความรู้จากการ
วิจัย เพ่ือให้คนในชุมชนเห็น
ประโยชน์ของพืชท้องถ่ินแล้วนั น ยัง
เป็นการสร้างจิตส านึกให้คนใน
ชุมชนในการอนุรักษ์ และหวงแหน
ต้นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ และ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน อันจะน ามาซึ่ง
ความสมดุลระหว่างการใช้
ประโยชน์ และการอนุรักษ์ ส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน และสร้าง
ความมั่นคงทางอาหารให้กับ
ท้องถ่ินต่อไป 
 

2-1  โครงการย่อยที่ 1 
การศึกษาสมบัติทาง
ชีวเคมีต่อการต้านการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
ของสารสกัดจากพืช

     1. เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก

การศึกษานี เป็นการสนอง
พระราชด าริใน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

อ.ดร.
อุทัยวรรณ 
สุทธิศันสนีย์ 
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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 

อาหารท้องถ่ิน พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในด้านการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
2. ศึกษาสมบัติทาง
ชีวเคมีที่ส่งผลต่อการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง
ในมนุษย์อันได้แก่ โรค
อ้วน โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง 
โรคอัลไซเมอร์ และ
โรคชรา ของสารสกัด
หยาบจากพืชอาหาร
ท้องถ่ินใน โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
บริเวณเข่ือนศรี
นครินทร์ จังหวัด

ด้วยการร่วมมือกันระหว่างนักวิจัย
และชุมชนท้องถ่ินในการศึกษาพืช
อาหารบริเวณเข่ือนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยการศึกษา
สมบัติทางชีวเคมีของสารสกัดจาก
พืชอาหารท้องถ่ินต่อการต้านการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื อรัง อันได้แก่ 
โรคอ้วน (สมบัติต้านเอนไซม์ไลเปส) 
โรคเบาหวาน (สมบัติต้านเอนไซม์
แอลฟา-กลูโคซิเดส และเอนไซม์
แอลฟา-อะไมเลส) โรคความดัน
โลหิตสูง (สมบัติต้านแองจิโอเทน
ซิน-คอนเวอร์ติง เอนไซม์) โรคอัล
ไซเมอร์ (สมบัติต้านเอนไซม์โคลีน
เอสเทอเรส เอนไซม์เบตา-ซีครีเตส 
และสารต้านอนุมูลอิสระ) และโรค
ชรา (สมบัติต้านปฏิกิริยาไกลเคช่ัน 
และเอนไซม์ไทโรซิเนส) เร่ิมจากน า
พืชอาหารท้องถ่ินที่ได้จากการ
ส ารวจที่ผ่านมา จ านวน 48 
รายการ มาทดสอบสมบัติทาง
ชีวเคมี เพ่ือคัดกรองพืชอาหารที่มี
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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 

กาญจนบุรี 
3. คัดเลือกพืชอาหาร
ท้องถ่ินบางชนิดที่มี
ศักยภาพในการต้าน
การเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื อรังดังกล่าวข้างต้น 
มาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชา 
4. ศึกษาสมบัติทาง
ชีวเคมีที่ส่งผลต่อการ
ยับยั งการเกิดโรคไม่
ติดต่อเรื อรังของชาท่ี
ผลิตจากพืชอาหาร
ท้องถ่ิน และ
เปรียบเทียบผลของ
การอบแห้งต่อสมบัติ
ทางชีวเคมีที่เกี่ยวข้อง 

สมบัติทางชีวเคมีสูง 20 อันดับแรก 
น ารายช่ือพืชอาหารไปสัมภาษณ์
ปราชญ์ชาวบ้าน และตัวแทนชุมชน 
ที่น าพืชอาหารมาใช้ประโยชน์เป็น
สมุนไพร และความเป็นไปได้ที่
สามารถน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ชาและคัดเลือกให้เหลือ 10 ชนิด 
จากนั นจึงน าพืชอาหารไปทดลอง
ผ่านการอบแห้งแบบชา (อบที่
อุณหภูมิ 60 °ซ เป็นเวลา 24 ชม.) 
และอบแห้งแบบเยือกแข็ง ส าหรับ
ทดสอบในหลอดทดลอง เพ่ือ
เปรียบเทียบสมบัติทางชีวเคมี
ดังกล่าวข้างต้น จากผลการทดลอง
พบว่า พืชที่ผ่านการอบแห้งแบบใช้
ความร้อนมีสมบัติทางชีวเคมี
ใกล้เคียงกับพืชอบแห้งแบบเยือก
แข็ง โดยพืชที่มีสมบัติทางชีวเคมี
โดยรวมจากสูงไปต่ า ได้แก่ กระโดน 
มะขามปอ้ม ผักกูด กระพี จั่น ข่าป่า 
ไพล ตะคึก ว่านเปราะ กระชาย
พราน และมะระป่า ตามล าดับ เมื่อ
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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 าชาพืชอาหารเหล่านี ไปทดสอบ
ทางประสาทสัมผัสพบว่า ชา
กระโดนได้คะแนนความชอบ
โดยรวมสูงที่สุด 

2-2  โครงการย่อยที่ 2 
การศึกษาสารพิษจาก
ธรรมชาติโลหะหนัก
และความปลอดภัยใน
การบริโภคพืชอาหาร
ท้องถ่ิน 

     1. เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริ ใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในด้านการ
น าใปใช้ประโยชน์ 
2. เพ่ือศึกษาประเภท
และปริมาณของ
สารพิษที่พืชสร้างขึ น
ในพืชท้องถ่ิน 
3. เพ่ือศึกษาชนิดและ
ปริมาณของโลหะหนัก
ในพืชท้องถ่ินซึ่งอาจ
มาจากการปนเปื้อน

พืชอาหารจากป่าและพืชท้องถ่ิน
เป็นอาหารทางเลือกที่ส าคัญของ
ชาวบ้านในประเทศไทย การใช้
ประโยชน์จากพืชเหล่านี  ส่วนใหญ่
เพ่ือการบริโภคในรูปอาหารหรือใน
รูปของยาสมุนไพร ทั งนี อาจพบสาร
ที่พืชผลิตขึ นเองโดยธรรมชาติ แต่
อาจส่งผลผลกระทบต่อสุขภาพของ
มนุษย์ รวมถึงการปนเปื้อนจาก
สิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งสารพิษจากพืช
หรือการปนเปื้อนจากธรรมชาติอาจ
แสดงผลเฉียบพลันหรือเรื อรังได้ 
การศึกษาครั งนี จึงเป็นการศึกษา
ความปลอดภัยของพืชท้องถ่ินที่มี
ศักยภาพในการน ามาใช้บริโภคตาม
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ได้แก่ 
มะขามปอ้ม ผักกูด กระพี จั่น ข่าป่า 
ไพล ตะคึก ว่านเปราะ กระชาย

อ.ดร.
วรางคณา ศรี
จ านงค์ 
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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 

จากดินหรือ
สิ่งแวดล้อมอื่นๆ 
4. เพ่ือศึกษาผลการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณ
สารพิษของพืชที่ผ่าน
การให้ความร้อนสูง 
5. เพ่ือศึกษาความ
ปลอดภัยในการ
บริโภคพืชอาหาร
ท้องถ่ิน 

พราน และกระโดน โดยศึกษา
สารพิษที่เกิดขึ นโดยธรรมชาติ 
ได้แก่ ซาโปนิน เลคติน และอัลคา
ลอยด์ รวมถึงการสะสมของโลหะ
หนัก (ตะกั่ว แคดเมียม และสาร
หนู) ผลการวิเคราะห์พบ ปริมาณ
สารซาโปนินสูงสุดในกระโดน 
ปริมาณอัลคาลอยด์สูงสุด ใน
กระชายพราน ส่วนเลคตินพบ
ปริมาณต่ ามากในทุกตัวอย่าง และ
ไม่พบในกระโดน ส าหรับการ
ปนเปื้อนของโลหะหนักจากสิ่ง
แวดลัอมพบว่า มีการปนเปื้อนของ
ตะกั่วและแคดเมียมในทุกตัวอย่าง 
ส่วนสารหนูโดยรวมไม่พบในกระพี 
จั่น มะขามป้อม และตะคึก อย่างไร
ก็ตามปริมาณโลหะหนักที่พบยังอยู่
ในปริมาณท่ีต่ ากว่าค่ามาตรฐานที่
ก าหนด โดยสรุปพืชอาหารที่น ามา
ศึกษาในครั งนี  ยังสามารถน ามา
บริโภคได้ เน่ืองจากมีสารพิษที่
เกิดขึ นโดยธรรมชาติและโลหะเป็น
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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 

พิษที่ปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมใน
ระดับที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตามหาก
มีการบริโภคซ  าๆ หรือในปริมาณท่ี
มากเกินไป ก็อาจส่งผลต่อสุขภาพ
ได้ ชุมชนจึงควรช่วยกันดูแล
สิ่งแวดล้อม และน าพืชผักที่มีตาม
ฤดูกาล มาบริโภคให้หลากหลาย
เพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย 

2-3  โครงการย่อยที่ 3 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพจาก
พืชอาหารท้องถ่ินใน
จังหวัดกาญจนบุรี 

     1. เพ่ือร่วมสนอง
พระราชด าริใน 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) ในด้านการ
น าใปใช้ประโยชน์ 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพจาก
พืชอาหารท้องถ่ินใน
จังหวัดกาญจนบุรี โดย

โครงการวิจัยนี เป็นงานวิจัยต่อ
ยอดจากงานวิจัยที่ศึกษาการ
น าไปใช้ประโยชน์ของพืชอาหาร
ท้องถ่ินในชุมชน เพ่ือการพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจาก
พืชอาหารท้องถ่ินในจังหวัด
กาญจนบุรี 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 3) ถ่ายทอดความรู้และ
เทคโนโลยีให้กับชุมชน เป็นงานวิจัย
ที่ใช้วิธีวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วน
ร่วมของชุมชนรอบพื นที่เข่ือนศรี
นครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี

อ.ดร.ณัฐิรา 
อ่อนน้อม 
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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 

การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 
3. ศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการของ
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
สุขภาพ 
4. ถ่ายทอดวิธีการ
ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
เพ่ือสุขภาพแก่ชุมชน 

การจัดประชุมเพ่ือระดมความ
คิดเห็นเก่ียวกับการบริโภคพืช
อาหารท้องถ่ิน ภูมิปัญญาการ
เตรียมพืชท้องถ่ินเพ่ือการบริโภค 
พืช และอาหารที่เป็นเอกลักษณ์
ของท้องถ่ิน จากการประชุม/
สัมภาษณ์ ได้เลือกต ารับอาหาร 2 
ต ารับ ที่น ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารเพ่ือสุขภาพโดยลดปริมาณ
โซเดียม ได้แก่ แกงส้มตะคึก และ
แกงป่ากระชายพราน ส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ชุมชน คือ น  าพริกสมุนไพรปลาย่าง 
ผลการวิจัย พบว่าสามารถลด
ปริมาณโซเดียมในต ารับแกงส้มตะ
คึก และแกงป่ากระชายพรานได้
ร้อยละ 8 และ 40 ตามล าดับ เมื่อ
เทียบกับสูตรควบคุม โดยยังมี
คะแนนความชอบโดยรวมในระดับ
ชอบ แกงส้มตะคึกเป็นอาหารที่ให้
พลังงาน และไขมันต่ า ในขณะที่
แกงป่ากระชายพรานให้พลังงาน 
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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 

และไขมันปานกลาง ต ารับอาหาร
ทั ง 2 ต ารับ เป็นแหล่งของใย
อาหาร มีสารประกอบฟีนอลิก และ
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระในระดับปาน
กลาง ส าหรับน  าพริกสมุนไพรปลา
ย่าง ท่ีมีการใส่พืชอาหาร/สมุนไพร
ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถ่ิน ได้แก่ 
ว่านเปราะ กระชายพราน ข่าป่า 
และไพลได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดีจากผู้บริโภค (ร้อยละ 92) ดังนั น 
งานวิจัยนี เป็นงานวิจัยต้นแบบที่
พัฒนาต ารับอาหารท้องถ่ิน ให้มี
รสชาติที่เหมาะสมกับคนในท้องถ่ิน
และคนต่างถ่ินที่เข้ามาท่องเท่ียว 
อีกทั งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็น
การสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับคน
ในชุมชน 

3 มหาวิทยาลัย
มหิดล  
วิทยาเขต
กาญจนบุรี 

การศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของ
สมุนไพรว่านขันหมาก
ในประเทศไทย 

  1,000,000 1,000,000 งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี 
2559 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

1. รวบรวมเชื อ
พันธุกรรมสมุนไพร
ว่านขันหมากจาก
แหล่งกระจายพันธ์ุต่าง 
ๆ ทั่วประเทศไทย 

1. การขออนุญาตเข้าเขตอุทยาน
แห่งชาติ จ านวน 59 แห่ง 
     ได้ด าเนินการขออนุญาตจาก
กรมอุทยานฯ แล้ว อยู่ระหว่างรอ
การตอบรับอนุญาตให้เข้า

อ.ดร.ศิริศักด์ิ 
สุนทรยาตร/ 
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์
การเกษตร  

ได้รับอนุมัติ
ทุนอุดหนุน
การวิจัย
ประจ าปี
งบประมาณ
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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. ประเมินความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมและจ าแนก
กลุ่มสายพันธ์ุของ
ตัวอย่างเชื อพันธุกรรม
สมุนไพรว่านขันหมาก
ที่เก็บรวบรวมได้โดย
ใช้เคร่ืองหมายดีเอ็นเอ 

ด าเนินการส ารวจ 
2. การเข้าส ารวจในพ้ืนที่ที่ไม่ใช่
พ้ืนที่อนุรักษ์ เช่น พ้ืนที่ในเขต
ชุมชนเมืองที่มีการใช้ประโยชน์ว่าน
ขันหมากในจังหวัดต่างๆ 
     ภาคเหนือ ได้แก่ ก าแพงเพชร 
3 ตัวอย่าง 
     ภาคตะวันตก ได้แก่ 
กาญจนบุรี 3 ตัวอย่าง ราชบุรี 6 
ตัวอย่าง เพชรบุรี 1 ตัวอย่าง 
ประจวบคีรีขันธ์ 6 ตัวอย่าง 
     ภาคกลาง ได้แก่ นนทบุรี 3 
ตัวอย่าง สมุทรสาคร 2 ตัวอย่าง 
     ภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี 2 
ตัวอย่าง ระยอง 3 ตัวอย่าง จันทบุรี 
1 ตัวอย่าง สระแก้ว 5 ตัวอย่าง 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่ อุบลราชธานี 6 ตัวอย่าง ศรี
สะเกษ 2 ตัวอย่าง  

มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยา
เขต
กาญจนบุรี 

แผ่นดิน ปี 
2559-
2560 

4 มหาวิทยาลัย
มหิดล 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากผัก
และผลไม้พื นบ้าน 

  500,000 500,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 
ส านักงาน

เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจาก
พิลังกาสา และ 

ในงานวิจัยปีที่ 5 ส่วนหน่ึงเป็น
การศึกษาต่อเน่ืองจากโครงการวิจัย
ในปีที่ 4 คือการพัฒนาวิธีวิเคราะห์

ผศ.ดร.ปิยนุช 
โรจน์สง่า/ 
คณะเภสัช
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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 

กรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

คอแลนเขา ที่มีฤทธ์ิ
ต้านออกซิเดชันสูง
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารจากผล
พิลังกาสาที่มีปริมาณ
สารออกฤทธ์ิยับยั ง
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่
และทวารหนัก 

ปริมาณสารส าคัญโดยวิธี HPLC 
และศึกษาความคงสภาพของ
ผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดจากใบ
พิลังกาสาและใบคอแลนเขาท่ีมีฤทธ์ิ
ต้านออกซิเดช่ันสูง ซึ่งพบว่าการ
บรรจุผลิตภัณฑ์แคปซูลสารสกัดใบ
พิลังกาสาและคอแลนเขาในขวด
แก้วสีชาช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความคง
ตัวทางกายภาพและเคมีเมื่อเก็บที่
สภาวะเร่ง (อุณหภูมิ 40 ± 2 องศา
เซลเซียส ความชื นสัมพัทธ์ร้อยละ 
75 ± 5) เป็นเวลา 6 เดือน  
นอกจากนี ยังพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สารสกัดผลพิลังกาสาที่มีปริมาณ
สารออกฤทธ์ิยับยั งเซลล์มะเร็งล าไส้
ใหญ่และทวารหนักสูง โดยพบว่า
สารสกัดจากผลพิลังกาสาสามารถ
เหน่ียวน าให้เกิดการตายของเซลล์
แบบอะพอพโทซิส และเอมเบลิน
เป็นสารส าคัญที่ออกฤทธ์ิ 
นอกจากนี ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์
ปริมาณเอมเบลินเพ่ือใช้ในการ

ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหิดล 
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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 

ควบคุมคุณภาพและศึกษาความคง
สภาพของผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ น     

5 มหาวิทยาลัย  
มหิดล 

แผนงาน 
การวิจัยแบบสหสาขา
วิทยาเพ่ือการถ่ายทอด
ความรู้ด้านการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรม
จากพืชท้องถ่ิน 
พื นที่ศึกษา จังหวัด
อ านาจเจริญ และ
จังหวัดกาญจนบุรี 

     1. สนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ถ่ายทอดองค์
ความรู้ในการส ารวจ
และวิเคราะห์
สถานภาพทรัพยากร
กายภาพ และ
ทรัพยากรชีวภาพ 
ให้กับเครือข่ายวิจัย
ชุมชนในพื นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช จังหวัด
อ านาจเจริญ 
3. ประยุกต์หลัก
วิชาการและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการ

- ช่วยประสานงานและเข้าร่วม
สังเกตการณ์ การเผยแพร่
ผลงานวิจัย โครงการย่อยที่ 1 
โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพสู่
ชุมชนอย่างบูรณาการ กรณีศึกษา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ในการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ “ตุ้มโฮม 
ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า ปีท่ี 3” วัน
อังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ณ 
อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
อ านาจเจริญ  
- ประสานงานให้โครงการวิจัยย่อย
ทั ง 4 ทีม น าผลที่ได้จาก
โครงการวิจัยมาร่วมจัดแสดงในการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่ง
สินตน” วันที่ 23-29 มีนาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัด

ศ.ดร.ศันสนีย์  
ไชยโรจน์  
รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ 
ผู้อ านวยการ
แผนงาน 

ได้รับอนุมัติ
ทุนอุดหนุน
การวิจัย
ประจ าปี
งบประมาณ 
2558 
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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 

วิเคราะห์สถานภาพ
การคงอยู่ และ
ความสัมพันธ์ของ
ทรัพยากรชีวภาพ กับ
ทรัพยากรกายภาพ  
4. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนและ
เครือข่ายในการจัดท า
ระบบฐานข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในพื นที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช   
5. วางแผนการ
อนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์จากข้อมูล
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ   
6. เผยแพร่ข้อมูล 
ความรู้จากการ
ด าเนินงานไปสู่ 
สถานศึกษา ให้เกิด
การสร้างจิตส านึกใน

ขอนแก่น รายละเอียดดังนี  
  (1) โครงการย่อยที่ 1 โครงการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชน
อย่างบูรณาการ กรณีศึกษา จังหวัด
อ านาจเจริญ น าตัวอย่างเอกสาร
การด าเนินงานวิจัยที่จังหวัด
อ านาจเจริญ และฐานข้อมูลแจง
สรรพคุณพืชสมุนไพร และการใช้
ประโยชน์ในป่าชุมชน จังหวัด
อ านาจเจริญ มาจัดแสดง 
  (2) โครงการย่อยที่ 2 โครงการ
การส ารวจรวบรวมพันธ์ุพริก และ
น าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร 
อาหาร และไม้ดอกไม้ประดับ ใน
จังหวัดกาญจนบุรีแบบครบวงจร 
น าเมล็ดพันธ์ุพริกที่รวมรวมได้
ภายใต้โครงการวิจัยมาแจกให้ผู้ที่
สนใจน าไปทดลองปลูก 
  (3) โครงการย่อยที่ 3 การ
ประเมินความหลากหลายของ
จุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัด
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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 

การอนุรักษ์ทรัพยากร
ท้องถ่ิน 

กาญจนบุรี น าตัวอย่างจุลินทรีย์มา
จัดแสดง 
    (4) โครงการย่อยที่4 ความ
หลากชนิดความหลากหลายทาง
พันธุกรรม นิเวศวิทยา และโรคติด
เชื อในสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมขนาด
เล็ก บริเวณพื นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี น า
ถ  าจ าลองมาจัดแสดง 
   นอกจากนี  ได้มีการจัดท า
หนังสือพิมพ์ปกปักรักษา 3 ที่
รวบรวมผลการด าเนินงานของคณะ
นักวิจัยในโครงการ จ านวน 1,000 
ชุด ให้กับทางโครงการ อพ.สธ. 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจกให้ผู้
ที่สนใจทั่วไปที่มาร่วมงาน รวมทั งได้
น าหนังสือที่ได้มีการจัดพิมพ์ก่อน
หน้านี  จ านวน 3 เร่ือง ได้แก่ 
หนังสือพรรณไม้เขาวังเขมร หนังสือ
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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 

ความหลากหลายทางชีวภาพ เข่ือน
ศรีนครินทร์ และหนังสือต านาน 
ดอกท้าวคูลูกับนางอั ว มาแจกให้กับ
หน่วยงานที่สนใจเอาไว้ใช้ในงานที่
เก่ียวข้องต่อไป 

5-1 มหาวิทยาลัย  
มหิดล 

โครงการย่อยที่ 1 
การใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพสู่ชุมชนอย่าง
บูรณาการ กรณีศึกษา 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

  5,000,000 4,130,278 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพ รัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. สร้างบุคลากรใน
โครงการวิจัยมาเป็น
นักวิจัยท้องถ่ิน 
อ านวยความสะดวกใน
การท าวิจัยของ
เครือข่ายมหิดล 
อพ.สธ. อ านาจเจริญ 
และประสานงานการ
ด าเนินกิจกรรมกับ
โครงการ อพ.สธ.  

การด าเนินงานของโครงการใช้
ประโยชน์จากฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชน
อย่างบูรณาการ กรณีศึกษา จังหวัด
อ านาจเจริญ ในช่วงเวลา 4 ปีที่ผ่าน
มา ได้ท างานวิจัยในรูปแบบ
ลักษณะเครือข่ายและด าเนินงาน
ตามกรอบแผนแม่บทของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ด าเนินกิจกรรมการ
ส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ การ
ท างานร่วมกันของนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล และนักวิจัย
ชุมชน และ ก่อให้เกิดเป็นต้นทุน

ดร.รมณีย์ 
ทองดารา / 
คณะ
วิศวกรรม 
ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย
มหิดล 
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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. เพ่ือเผยแพร่และ
ส่งเสริมการอ่าน-เขียน 
อักษรท้องถ่ิน และ
สร้างครูสอนอ่าน-
เขียน อักษรท้องถ่ิน
ภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ รวมถึงการสร้าง
จิตส านึกรักท้องถ่ิน
ของคนในชุมชน และ
ศึกษาค้นหาน าเอาองค์
ความรู้ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาจากใบลาน มา
พัฒนาต่อยอดในด้าน
ต ารับยาพื นบ้าน 
4. เพ่ือศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลความรู้
ภูมิปัญญาพันธุกรรม
พืชสมุนไพรในป่า
ชุมชน อ าเภอพนา 
จังหวัดอ านาจเจริญ ท่ี
สามารถน ามาเป็น
วัตถุดิบในการผลิตเป็น

สะสม ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะ
น าไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับ
ภาคส่วนต่างๆ การท างานร่วมกัน
กับเครือข่ายการวิจัยป่าชุมชนทั ง 
26 แห่ง เป็นต้นทุนส าคัญในการ
ท างานต่อ นอกจากนี การพัฒนา
เครือข่ายวิจัย 3 วัยให้มีความ
ร่วมมือกันท างานที่หลากหลายมาก
ขึ นนั นย่ิงเป็นการวางรากฐานการ
ท างานที่เข้มแข็งให้กับชุมชน การ
ท างานของเครือข่ายบ้านวัด
โรงเรียน (บวร) ทั งในเร่ืองของการ
เขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือของบ
สนับสนุนจากแผนงานวิจัย เพ่ือที่
ต่อยอดทรัพยากรในป่า การขอรับ
การสนับสนุนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ในการส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชน 
เพ่ือจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
รวมทั งการด าเนินงานในเร่ือง 
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
การศึกษาเพ่ือค้นหา และดึงเอา
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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 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับ
โรงพยาบาลพนา  
5. เพ่ือศึกษารวบรวม
ข้อมูลส าหรับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บรรจุภัณฑ์ที่
แสดงออกถึง
เอกลักษณ์และอัต
ลักษณ์ของ
โรงพยาบาลพนาและ
ป่าชุมชน ภายใต้
แนวคิดเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  
6. เพ่ือประเมินให้
ความเห็นการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตของ
โรงผลิตยาสมุนไพร 
ศูนย์แพทย์แผนไทย
พนา ตามหลักเกณฑ์
การผลิตสากล และ
ด าเนินการทดสอบ
ความปลอดภัย 

ศักยภาพ ร่วมกับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของคนในชุมชน ในการน า
ต้นทุนทรัพยากรมาผนวกกับภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในการสร้างสรรค์สิ่ง
ดีๆ ให้เกิดขึ นกับชุมชนในรูปแบบ
ต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ปราชญ์ และ ผู้รู้หลายคนที่ท างาน
ในโครงการ วิจัย ส่วนมากจะมีอายุ
ค่อนข้างมาก เพ่ือมิให้องค์ความรู้
เหล่านี ต้องสูญหายไป หากบุคคล
เหล่านี ต้องเสียชีวิตลง ควรเร่งให้มี
การถอดองค์ความรู้จากคนกลุ่มนี  
ก่อนที่องค์ความรู้ดีๆ จะหายไปจาก
ชุมชน 
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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 

(Toxicity Test) 
ผลิตภัณฑ์ใน
สัตว์ทดลองของ
ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน 
7. เพ่ือศึกษาองค์
ความรู้ท้องถ่ินในการ
ใช้ประโยชน์ สรรพคุณ
จากเห็ดชนิดต่างๆ 
รวมทั งชนิดเห็ดที่มี
ศักยภาพในการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน 
และถ่ายทอดองค์ใน
การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากเห็ด  
8. เพ่ือส่งเสริมให้คน
ในชุมชนร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ศึกษาเรียนรู้ 
ทักษะในการส ารวจ
รวบรวม จัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ินของ
ชุมชน  
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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 

9. เพ่ือศึกษา 
สนับสนุน การพัฒนา
ศักยภาพของ
ทรัพยากรกายภาพ 
ชีวภาพ ตลอดจนภูมิ
ปัญญาและวัฒนธรรม 
ในพื นที่จังหวัด
อ านาจเจริญ 

5-2 มหาวิทยาลัย  
มหิดล 

โครงการย่อยที่ 2 
การส ารวจรวบรวม
พันธ์ุพริก และน าไปใช้
ประโยชน์ทางด้าน
สมุนไพร อาหาร และ
ไม้ดอกไม้ประดับ ใน
จังหวัดกาญจนบุรีแบบ
ครบวงจร 

  1,100,000 1,100,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพ่ือส ารวจรวบรวม
พันธ์ุ และศึกษา
อนุกรมวิธานพริกใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
2. เพ่ือท าฐานข้อมูล
การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากพริกที่มี
ศักยภาพเป็นไม้
ดอกไม้ประดับ อาหาร 
และสมุนไพร 
3. จัดท า เก็บรักษา 
และอนุรักษ์ในรูป
เมล็ดพันธ์ุ 
(Germplasm) 

การศึกษาประเมินพันธุกรรม
พืชที่ส ารวจเก็บรวบรวมมาปลูก
รักษาไว้ ในปี พ.ศ.2555-2557 ได้
ท าการส ารวจและสืบค้นข้อมูล
ผลงานวิจัยของพริกในด้านสมุนไพร 
อาหาร และไม้ดอกไม้ประดับ และ
ส ารวจ รวบรวมพันธ์ุพริกในเขต
พื นที่จังหวัดกาญจนบุรี ทีมวิจัยได้
เข้าด าเนินการสุ่มสัมภาษณ์เกษตรผู้
ปลูกพริก โดยท าการสัมภาษณ์
ครอบคลุมพื นที่ศึกษาทั งจังหวัด
กาญจนบุรี ทั งหมด 13 อ าเภอ โดย
มีการสัมภาษณ์ รายครัวเรือน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านที่ตั ง สภาพ

ผศ.ดร.จตุรงค์  
จันทร์สี่ทิศ / 
มหาวิทยาลัย
มหิดล วิทยา
เขต
กาญจนบุรี 

1. เกิด
ปัญหาจาก
สภาพ
อากาศที่
แปรปรวน 
เป็น
อุปสรรคต่อ
การเพาะ
เมล็ดพันธ์ุ
พริกใน
แปลง
ทดลองบ้าง
ที่เกิดโรค
ต่างๆเช่น
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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 

4. เพ่ือศึกษาหา
ปริมาณสาร 
Capsaicin และ
Carotenoids ในพริก
สายพันธ์ุต่างๆ ใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
5. ศึกษาองค์ความรู้
ท้องถ่ินในการใช้
ประโยชน์จากพันธ์ุ
พริกสายพันธ์ุต่างๆ ใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
6. พัฒนาช่องทางใน
การถ่ายทอดองค์
ความรู้จากปราชญ์
ชุมชนและผู้เฒ่าผู้แก่สู่
รุ่นลูกหลานในชุมชน 
เพ่ือปลูกจิตส านึก
เยาวชนและเอื อให้
เยาวชนได้สร้างสรรค์
กิจกรรมในการใช้
ประโยชน์พันธ์ุพืช 
7. เพ่ือศึกษา

พื นที่และต าแหน่ง แปลงปลูกพริก 
ข้อมูลด้านการปลูกพริก เช่น แหล่ง
พันธ์ุ วิธีการปลูก และดูแลรักษา 
ตลอดจนผลผลิต และราคา และ
แบบสอบถาม ด้านภูมิปัญญาการ
น าพริกไปใช้ประโยชน์ ทั งในด้าน
การประกอบอาหาร การใช้ด้าน
สมุนไพร และการใช้ประโยชน์ด้าน
ไม้ดอกไม้ประดับ จะมุ่งเน้นไปใน
การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน หมอยา 
ปราชญ์ท้องถ่ิน ผู้เฒ่า ที่ชาวบ้าน
เคารพนับถือ พร้อมท าการเก็บ
ตัวอย่างพริก  และตัวอย่างดินในแต่
ละอ าเภอ เพ่ือน าไปวิเคราะห์ และ
ตัวอย่างพริกที่เก็บ จะน าไปท า
ความสะอาดและเก็บรักษาเมล็ด
และเพาะปลูกในแปลงทดสอบ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุรี ในการเข้าพื นที่ปี 2557 
ที่ผ่านมาเพ่ิมการส ารวจร้านน  าพริก 
2 แหล่งดังในจังหวัดกาญจนบุรี คือ 
ร้านน  าพริกแม่สมศรี อ.เมือง และ

โดนแมลง
เพลี ย
รบกวน 
และอากาศ
ร้อนใบแห้ง
เหี่ยวไม่
เติบโต ท า
ให้ตัวอย่าง
ในการส่งไป
วิเคราะห์
ผลต่างๆช้า
ลงบ้าง 
2. ต้องมี
การปรับแก้
ในการหา
วิธีการดูแล
รักษาพริก 
ติดต่อ
ประสาน 
งานในการ
เข้าพื นที่ ซึ่ง
ปีนี จะเพ่ิม
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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 

คุณลักษณะส าคัญของ
ต้นพริกที่มีศักยภาพ
เป็นไม้ดอกไม้ประดับ 
8. เพ่ือศึกษา
สารส าคัญในพริก และ
ต ารับอาหารที่มีพริก
เป็นส่วนประกอบ 
9. เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบสรรพคุณ
ทางยาของพริกสาย
พันธ์ุต่างๆ 
10. เพ่ือจัดท าพื นที่
ปลูกรักษาพันธุกรรม
พืชพริกของจังหวัด
กาญจนบุรี ในแปลง 
905 
11. ศึกษาหาพันธ์ุพริก
ที่มีศักยภาพในการ
สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน โดยค านึงถึง
สภาพภูมิสังคม 
12. เพ่ือเป็นการ

ร้านน  าพริกแม่พะเยาว์ ตลาดเขต 
อ.พนมทวน ส่วนการส ารวจ
ครัวเรือนที่ท าพริกแกง น  าพริก
ต่างๆ ขายอีก 6 แห่ง ในจังหวัด
กาญจนบุรี 

ในปี พ.ศ.2558 ทางโครงการ
ได้รวบรวมตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุพริก
ทั งหมด 200 ตัวอย่างและท าการ
ปลูกศึกษาอยู่อีก 65 ตัวอย่าง ซึ่ง
อยู่ในขั นการเจริญเติบโต โดยเมล็ด
พันธ์ุพริกที่ได้ผลผลิตแล้วได้ท าการ
เก็บและดูแลรักษาเมล็ดเมล็ดพันธ์ุ 
ตลอดจนคัดแยกเมล็ด ท าการ
บันทึกฐานข้อมูลลงใน Database 
และทางโครงการได้คัดแยกพริก
จ านวนสายพันธ์ุ 19 สายพันธ์ุหลัก
ทีพ่บจากพื นที่เพาะปลูกขณะลง
พื นที่ในปี พ.ศ.2555-2557 ได้แก่ 
พริกชี ฟ้าช่อ พริกขี หนูสวนผลสีครีม 
พริกขี หนูสวน พริกขี หนู พริกขี หนู
ผลใหญ่สีเขียว พริกขี หนูช่อ พริก
ชี ฟ้าผลกลม พริกชี ฟ้า พริกชี ฟ้า

แหล่ง
ประกอบ 
การที่ผลิต
น  าพริก 
พริกแกง
ต่างๆ ขาย 
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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 

ประสานความร่วมมือ
ของภาครัฐ ในส่วน
ขององค์ความรู้
ทางด้านการวิจัยโดย
นอกจากจะได้
ประโยชน์จาก
ผลการวิจัยแล้ว ยังได้
น าองค์ความรู้มา
ประยุกต์ใช้กับชุมชน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เหลือง พริกหยวก พริกขี หนูผลใหญ่
สีเขียวอ่อน และรวบรวมน าข้อมูลที่
บันทึกผลการวิเคราะห์ต่างๆ ของ
พริก 19 สายพันธ์ุมาบันทึกลงใน
หนังสือพริกที่ทางโครงการก าลัง
รวบรวมข้อมูลจัดท าขึ น  

การจัดท าระบบฐานข้อมูลของ
โครงการพริกที่ใช้ระบบอินทราเนต 
http://10.40.101.7/Germplasm 

มีการอัพเดทข้อมูลสถานที่ปลูก
พริก ตลอดจนสายพันธ์ุพริกที่พบใน
แหล่งเพาะปลูก 13 อ าเภอใน
จังหวัดกาญจนบุรี ได้ท าการบันทึก
ข้อมูลลงไปสามารถเข้าเย่ียมชมหา
ข้อมูลได้ตามข้อมูลข้างต้น 
การวิเคราะห์สารส าคัญในพริก 
(capsaicin)  โดยร่วมมือกับหน่วย
ผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
อายุรเวทศิริราช สถานการแพทย์
แผนไทยประยุกต์คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอยู่ใน
ขั นการแปรรูปผลิตภัณฑ์เจลพริก 
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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 

ซึ่งอยู่ในขั นพัฒนาสูตรที่เหมาะสม
และดีที่สุด 

5-3 มหาวิทยาลัย  
มหิดล 

โครงการย่อยที่ 3 
การประเมินความ
หลากหลายของ
จุลินทรีย์ในเขาวังเขมร 
จังหวัดกาญจนบุรี 

  200,000 64,772.30 งบประมาณ
แผ่นดิน 

เพ่ือค้นหายีน16S 
rRNA จากจุลชีพ ใน
กลุ่ม Bacteria และ 
Archaea ในเขาวัง
เขมร เพ่ือศึกษาดูว่ามี
จุลชีพใดบ้าง ซึ่งใน
งานวิจัยนี  จะอาศัย
เทคนิคทาง 
metagenomics ใน
การแยกยีน 16S 
rRNA 

ท าการส ารวจความหลากหลายและ
ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิต
จ าพวกจุลินทรีย์จากถ  าท่ีค้างคาว
อาศัยอยู่ โดยได้มีการไปเก็บ
ตัวอย่างดินอีกจ านวน 3 ถ  า ได้แก่ 
ถ  าล าไยป่า (LP) ถ  ามะนาวผี (MP) 
และถ  าวังพระ (WP) ที่จังหวัด
กาญจนบุรี ทั งในถ  าและนอกถ  า 
และได้ศึกษาการแสดงออกของ 
hao ยีนในรีคอมบิแนนท์ E. coli 
ซึ่งพบว่า รีคอมบิแนนท์ hao 
โปรตีนมีขนาด ~70 kDa และมี 
HAO activity มากกว่า E. coli 
control ประมาณ 2 เท่า ซึ่งรีคอม
บิแนนท์ hao โปรตีนนี น่าจะมี
ศักยภาพส าหรับการใช้งานในการ
บริหารจัดการน  าเสีย 

ผศ.ดร.กุศล ภู
ธนกิจ / 
สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์
โมเลกุล 
มหาวิทยาลัย
มหิดล 

 

5-4 มหาวิทยาลัย  
มหิดล 

โครงการย่อยที่ 4 
ความหลากชนิดความ
หลากหลายทาง

  720,000 719,146.30 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

จากการส ารวจความหลากชนิด
ของสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก 
ในพื นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขาวัง

รศ.ดร.กนก
พร  ไตร
วิทยากร / 
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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 

พันธุกรรม นิเวศวิทยา 
และโรคติดเชื อในสัตว์
เลี ยงลูกด้วยนมขนาด
เล็ก บริเวณพื นที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
เขาวังเขมร จังหวัด
กาญจนบุรี 

อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) 
2. เพ่ือทราบความ
หลากหลายชนิดของ
สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงค้างคาวคุณ
กิตติ สัตว์ใกล้สูญพันธ์ุ
อย่างย่ิง และหนูถ  า 
สัตว์ประจ าถ่ิน และ
สัตว์ที่มีแนวโน้มใกล้
สูญพันธ์ุของไทย 
3. เพ่ือวิเคราะห์
จ านวนประชากร และ
นิเวศวิทยาถ่ินที่อยู่
อาศัยของสัตว์เลี ยงลูก
ด้วยนมที่มีความส าคัญ
ต่อการอนุรักษ์ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง

เขมร จังหวัดกาญจนบุรี พบว่ามีพบ
ค้างคาวคุณกิตติ ซึ่งเป็นสัตว์ป่า
คุ้มครองและมีสถานะภาพใกล้สูญ
พันธ์ุอย่างย่ิง ในพื นที่ดังกล่าว 
นอกจากนี ยังได้ส ารวจพบแหล่ง
กระจายแห่งใหม่ของหนูถ  า ซึ่งเป็น
สัตว์ถ่ินเดียวและมีแนวโน้มใกล้สูญ
พันธ์ุของไทยอีกด้วย ดังนั นจึง
จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องท าการ
ส ารวจประชากร ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและด้านนิเวศวิทยา
ของสัตว์ส าคัญทั งสองชนิด เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลพื นฐานที่ส าคัญในการ
อนุรักษ์สัตว์ทั งสองชนิดนี ในอนาคต 
โดยเบื องต้นการวิจัยของโครงการปี
ที่ 4 นี  เป็นการศึกษาต่อเน่ือง ท่ีได้
มุ่งท าการส ารวจประชากรค้างคาว
คุณกิตติ บริเวณถ  าในบริเวณพื นที่
โครงการ ท่ีพบว่ามีประชากร
ค้างคาวชนิดนี  โดยได้ท าการส ารวจ
และการใช้ตาข่ายดักค้างคาว เพ่ือ
ศึกษาจ านวนและการกระจายตัว

สถาบัน
ชีววิทยา
ศาสตร์
โมเลกุล 
มหาวิทยาลัย
มหิดล 
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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 

ค้างคาวคุณกิตติ 
4. เพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลของสัตว์
เลี ยงลูกด้วยนมใน
พื นที่ศึกษา 
5. เพ่ือพัฒนา
เคร่ืองหมายพันธุกรรม
ไมโครแซทเทลไลท์ที่
จ าเพาะต่อค้างคาวคุณ
กิตติ และหนูถ  าสัตว์
ประจ าถ่ินของไทยที่
ส ารวจพบ เพ่ือ
น ามาใช้ในการศึกษา
ความหลายหลายทาง
พันธุกรรมของสัตว์
ชนิดนั น 
6. เพ่ือศึกษาหาล าดับ
เบสของ 
cytochrome b 
gene ใน 
mitochondrial DNA 
ของสัตว์เลี ยงลูกด้วย

ประชากรของค้างคาวชนิดนี  
จากนั นจะได้ท าการศึกษาหาวิธีใน
การส ารวจและติดตาม ค้างคาว
กิตติต่อไปในอนาคต ทั งนี จากการ
ส ารวจพบค้างคาวกิตติบริเวณถ  า
พระ ถ  าล าใยป่า ถ  าพระพุลาด ถ  า
ไทรย้อย ถ  ามะนาว และได้
ด าเนินการเก็บตัวอย่างมูล และ
ตัวอย่างเนื อเย่ือปีกของค้างคาวที่
ส ารวจพบ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์
พันธุกรรมและเชื อก่อโรคต่างๆ จาก
การส ารวจในบริเวณพื นที่โครงการ
ในช่วงปีนี  พบว่ามีค้างคาวกิตติเป็น
จ านวนมากบริเวณถ  าล าไยป่า และ
พบหนูถ  า ซึ่งเป็นสัตว์ถ่ินเดียวของ
ไทยจ านวนมากบริเวณช่องเขาขาด 
(หลังพิพิธภัณฑ์) และผลการ
ตรวจหาโรคติดเชื อก่อโรคในสัตว์ป่า
บริเวณพื นที่โครงการ สามารถตรวจ
พบเชื อเลปโตสไปโรซิส 
(Leptospirosis) ชนิดที่สามารถก่อ
โรคได้ในคน ในตัวอย่างน  าลายจาก
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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 

นมขนาดเล็ก
โดยเฉพาะในวงศ์สัตว์
ฟันแทะ 
7. เพ่ือศึกษาทางด้าน
พันธุกรรมของเชื อที่
ส ารวจพบทั งในสัตว์
ป่าและสัตว์เลี ยง
บริเวณโดยรอบพื นที่
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เขาวังเขมร จังหวัด
กาญจนบุรี 
8. เพ่ือการส ารวจและ
การเฝ้าระวังโรคติด
เชื อที่สามารถน าโดย
สัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์
เลี ยงลูกด้วยนม 
 

ค้างคาวปีกถุงเคราด า (Black-
bearded Tomb Bat: 
Taphozous melanopogon) ซึ่ง
จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการ
ติดตามตรวจสอบต่อไป เพ่ือป้องกัน
ปัญหาการระบาดของโรคที่อาจเกิด
ในอนาคต นอกจากนี แล้ว โครงการ
ยังให้ความส าคัญเก่ียวกับการให้
ความรู้และการบริการด้านปศุสัตว์
แก่ประชาชนบริเวณพื นที่โครงการ
และบริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง การฉีดวัคซีนและการท า
หมันแก่สัตว์เลี ยง เช่น สุนัขและ
แมว ชุมชนในพื นที่ด้วย ทั งนี เพ่ือ
ป้องกันปัญหาโรคระบาดต่างๆ ที่
อาจเกิดจากสัตว์เลี ยงสู่คน 
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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 

5-5 มหาวิทยาลัย  
มหิดล 

โครงการย่อยที่ 5 
โครงการใช้ประโยชน์
จากฐานข้อมูลความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพจากกรณีศึกษา
ภูมินิเวศน์ภาคเหนือ
ตอนล่างภาคกลาง
ตอนบน 

  2,000,000 2,000,000 งบประมาณ
แผ่นดิน 

1. สร้างบุคลากรใน
โครงการวิจัยเป็น
นักวิจัยท้องถ่ินร่วมกับ
เครือข่ายชุมชน 
2. สร้างคนในชุมชนมา
เป็นผู้บริหารจัดการ
ฐานทรัพยากรเชิงการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ 
3. พัฒนากระบวนการ
จัดการฐานทรัพยากร
ร่วมกันของภาค
ประชาชนและองค์กร
ภาครัฐ 
4. ผลิตผลงานวิจัยที่
ตอบสนองความ
ต้องการทางวิชาการ
ของชุมชนในเชิงการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ 

1. จัดอบรมให้ความรู้ ในพื นที่ที่
ได้รับมอบหมาย ทั ง  6 พื นที่ คือ 
- ต.วังน  าลัด อ.ไพศาลี จ.
นครสวรรค์ 
- ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.
นครสวรรค์ 
- ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ 
- ต.น  ารอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
- ต.ระบ า อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 
- อ.วังทรายพูน-ตะพานหิน จ.
พิจิตร 
พื นทีล่ะ 60 คน โดยมี นักเรียน 
ชาวบ้าน/ปราชญ์ชุมชน และ อปท. 
เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ส ารวจทรัพยากร และภูมิปัญญา 
ใน 6 พื นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 

ดร.กิตติคุณ 
หมู่พยัคฆ ์

ภาวะภัย
แล้งของต้น
ปีงบประมา
ณ ท าให้
การศึกษา
ภาคสนาม
ล่าช้า ส่งผล
กระทบต่อ
การ
ด าเนินงาน
ในภาพรวม 
เมื่อเข้าไป
ในพื นที่
ศึกษาไม่พบ
การเจริญ
ของพืช 

  2 แผนงาน 3 โครงการ 
รวม...11...โครงการ 

  
14,719,000 13,713,197 
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

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 ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.มหิดล 

แผนงาน 
การถ่ายทอดองค
ความรู้อย่างครบ
วงจรในการศึกษา
และอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช เพ่ือ
การใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืนในพื นที่
ศึกษาจังหวัด
อ านาจเจริญ 

  2,263,000 2,263,000 ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช) 

1. เพ่ือสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. 
2. เพ่ือถ่ายทอดการ
ปฏิบัติงานด้าน
อนุกรมวิธาน เซลล์
พันธุศาสตร์ การ
เพาะเลี ยงเนื อเย่ือพืช  
เพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชหายาก 
พืชถ่ินเดียว ในพื นที่
ศึกษาจังหวัด
อ านาจเจริญใหกับ
ตัวแทนชุมชนและ/
หรือหน่วยงานในพื นที่
เพ่ือให้เกิดกิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธ์ุพืช (กิจกรรมที่ 2) 
และ กิจกรรมปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช 
(กิจกรรมที่ 3)ตาม
แผนแม่บทโครงการ

ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย  
โครงการ 1 เป็นงานอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือให้ตัวแทนชุมชน
จังหวัดอ านาจเจริญได้รับถ่ายทอด
การปฏิบัติงานด้านอนุกรมวิธาน 
เซลล์พันธุศาสตร์ การเพาะเลี ยง
เนื อเย่ือพืช  เพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชหายาก พืชถ่ินเดียว 
ในพื นที่ศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ
ใหกับตัวแทนชุมชนและ/หรือ
หน่วยงานในพื นที่ เพ่ือให้เกิด
กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธ์ุพืช  
ส่วนโครงการ 2 เป็นการศึกษาทาง
ชีวโมเลกุลของพืชสมุนไพรท้องถ่ิน
จ านวน 6 ชนิด   
 
มีกิจกรรมการอบรมที่โครงการ
จัดตั งวิทยาเขตอ านาจเจริญ ณ 
อาคารดลเมธาดังนี  
- สัมมนาทางวิชาการ เร่ือง“องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

ผศ.ทยา เจน
จิตติกุล 
ภาควิชา
พฤกษศาสตร์ 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 
ม.มหิดล 

ได้รับอนุมัติ
ทุนอุดหนุน
การวิจัย
ประจ าปี
งบประมาณ 
2557 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยมหิดล หน้า 31 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯระยะ 5 
ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 
2554 – 30กันยายน 
2559) 
3. เพ่ือส่งมอบข้อมูล
และตัวอย่างพันธ์ุพืช 
ในพื นที่จังหวัด
อ านาจเจริญ ภายหลัง
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหกับชุมชน
ในพื นที่และโครงการ 
อพ.สธ. เพ่ือเปนแน
วทางในการอนุรักษ
และใชประโยชนอย่าง
ย่ังยืน 
4. เพ่ือกระตุ้นใหมีการ
ถ่ายทอดวิธีการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อย่างเปนระบบใหกับ
ชุมชนเพ่ือการใช้

และใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน วันที่ 
24 มกราคม 2558 
- อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
อนุกรมวิธาน เซลล์พันธุศาสตร์และ
การเพาะเลี ยงเนื อเย่ือ 
- เก็บตัวอย่างสมุนไพรท้องถ่ิน 6 
ชนิดส าหรับการ ศึกษาทางชีว
โมเลกุล 
- การอบรมเชิงสาธิตเร่ือง “เทคนิค
ขยายพันธ์ุพืชด้วยวิธีต่างๆ เช่น ปัก
ช า ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง” 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
อนุกรมวิธาน หัวข้อ “การท า
ตัวอย่างพรรณไม้แห้งส าหรับ
ตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์” และให้
ความรู้ด้านการขยายพันธ์ุพืชโดย
การเพาะเลี ยงเน่ือเย่ือพืช ใน
รูปแบบการบรรยายและสาธิต 

1-1 มหาวิทยาลัย  
มหิดล 

โครงการย่อยที่ 1 
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้าน
อนุกรมวิธาน เซลล์

     ผู้แทนป่าชุมชนได้รับการถ่ายทอด
วิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่าง
เป็นระบบทั งด้านอนุกรมวิธาน 
เซลล์พันธุศาสตร์และการขยายพันธ์ุ

ผศ.ดร.ทยา  
เจนจิตติกุล 
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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 

พันธุศาสตร์ และการ
ขยายพันธ์ุพืชส าหรับ
การใช้ประโยชน์
อย่างย่ังยืนในพื นที่
ศึกษาจังหวัด
อ านาจเจริญ 

ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
โดยการตั งกลุ่มย่อยท า
กิจกรรมอนุรักษ
พันธุกรรมพืชภายใน
ชุมชน 
5. เพ่ือพัฒนาโมเลกุล
เคร่ืองหมายไมโค
รแซทเทลไลทที่
จ าเพาะต่อพืชสมุนไพร
ในทองถ่ินจังหวัด
อ านาจเจริญ 
6. เพ่ือศึกษา
เอกลักษณ์ระดับ
โมเลกุลโดยใชเทคนิค
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ และ
ศึกษาความ
หลากหลายทาง
พันธุกรรมของพืช
สมุนไพรในทองถ่ิน
จังหวัดอ านาจเจริญ 
7. เพ่ือศึกษาความ
หลากหลายทาง

พืชแบบทั่วไป การขยายพันธ์ุพืช
โดยเทคนิคเพาะเลี ยงเนื อเย่ือพืช 
โดยการสัมมนา การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การอบรมเชิงสาธิต 
ตลอดจนการท าปฏิบัติการอย่าง
ต่อเน่ือง ทางด้านอนุกรมวิธาน ท า
ให้ได้ข้อมูลพืชที่สมบูรณ์ส่วนหน่ึง  
ถ่ายทอดให้กับเยาวชนที่อยู่ในกลุ่ม 
ตัวอย่างที่สมบูรณ์ได้รับการระบุ
ชนิด   ส าหรับกลุ่มครู-นักเรียนที่
ศึกษาด้านเซลล์พันธุศาสตร์บาง
กลุ่มประสบความส าเร็จใน
การศึกษาด้านเซลล์พันธุศาสตร์ 
ทราบวิธีการขยายพันธ์ุพืชแบบ
ทั่วไปที่สามารถท าเองได้ ใน
ขณะเดียวกันโรงเรียนและชุมชน
บางแห่งประสบความส าเร็จในการ
เรียนรู้วิธีการขยายพันธ์ุพืชโดย
เทคนิคเพาะเลี ยงเนื อเย่ือพืช ได้
ชิ นส่วนพืชปลอดเชื อหลายชนิด ซึ่ง
สามารถน าไปศึกษาต่อยอดต่อไปได้ 
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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 

1-2 มหาวิทยาลัย  
มหิดล 

โครงการย่อยที่ 2 
การศึกษาเอกลักษณ์
ระดับโมเลกุลของพืช
สมุนไพรพื นที่ศึกษา
จังหวัดอ านาจเจริญ 

     พันธุกรรมของพืช
สมุนไพรในจังหวัด
อ านาจเจริญ 
8. เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้และ
ประสิทธิภาพของการ
ประยุกต์ใช้
เคร่ืองหมายโมเลกุลไม
โคร แซทเทลไลท์ที่
พัฒนาขึ นในการ
ตรวจสอบชนิดและ
ความถูกต้องของพืช
สมุนไพรที่น ามาใช้ใน
การผลิตยาสมุนไพร 

คัดเลือกพืชสมุนไพรที่เป็นที่รู้จักกัน
เป็นอย่างดีในจังหวัดจ านวน6 ชนิด 
ได้แก่ หัวอีโอก (Decaschistia 
intermedia Craib) เพี ยฟาน 
(Chionanthus velutinus (Kerr) 
P. S. Green) แส้ม้าห้อ 
(Dapsilanthus disjunctus 
(Mast.) B. G. Briggs & L.A.S. 
Johnson) โลดทะนง 
(Trigonostemon reidioides 
(Kurz) Craib) เก๋ียงปืน (Dianella 
ensifolia (L.) DC.) และ ดาดโค 
(Anneslea fragrans Wall.)  
ท าการศึกษาเอกลักษณ์ระดับ
โมเลกุลโดยใช้เทคนิคลายพิมพ์ดี
เอ็นเอ และศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพบว่าเกี๋ยงปืน 
โลดทะนง และเพี ยฟานยังไม่มี
ภาวะเสี่ยงสูญพันธ์ุ และการศึกษา
การใช้เคร่ืองหมายโมเลกุลโดยวิธีดี
เอ็นเอบาร์โค้ดพบว่า ยีนrbcL
สามารถแยกกลุ่มตัวอย่างโลดทะนง 

อ.ดร.กมล
ชนก  รักเสรี 
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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 

(Trigonostemon reidioides) 
ออกจาก species อื่นๆใน genus 
Trigonostemon  ได้ และยีนITS2
สามารถแยกกลุ่มตัวอย่างเพี ยฟาน
ออกจาก species ใน genus 
Chionanthus ได้เช่นเดียวกัน ทั งนี 
ยีนที่ใช้ศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดใน
การวิจัยนี  ยังไม่สามารถแยกตัว
อย่างได้ชัดในพืชสมุนไพรบางชนิด 
จึงควรศึกษาเพ่ิมโดยการใช้ยีนใน
ต าแหน่งอื่นๆ เช่น trnH-psbA
นอกจากนี  การใช้ไพรเมอร์ของยีน
ในการศึกษาครั งนี ร่วมกันหรือใช้
ร่วมกับไพรเมอร์ของยีนในต าแหน่ง
อื่น อาจช่วยเพ่ิมความสามารถใน
การจ าแนกสปีชีส์ในพืชที่ศึกษา
ดังกล่าวได้ดีขึ น 

2 มหาวิทยาลัย
มหิดล  
วิทยาเขต
กาญจนบุรี 

โครงการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมเพ่ือ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่า
พุชุมชน ในต าบล
ห้วยเขย่ง จ.

  500,000  งบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปี 
2559 
มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

พัฒนาดัชนีวัดความ
สมบูรณ์ทางชีวภาพ
ส าหรับติดตาม
ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของพื นที่ชุ่ม

เป็นโครงการต่อเน่ือง 3 ปี 
ด าเนินงานปีที่ 1 ในปี 2559 
ผลจากการปฏิบัติงานจริง แผนการ
ลงพื นที่ส ารวจ เร่ิมมีการเก็บข้อมูล
พื นฐานของชุมชน และพัฒนาแบบ

อ.ดร. 
จุฑามาศ สุ
คนธปฏิภาค 
และคณะ/ 
ส านักวิชาสห

ได้รับอนุมัติ
ทุนอุดหนุน
การวิจัย
ประจ าปี
งบประมาณ 
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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 

กาญจนบุรี น  าในต.ห้วยเขย่ง จ.
กาญจนบุรี 

ประเมินระดับการรบกวนจาก
กิจกรรมของมนุษย์ของล าห้วยและ
ป่าพุต่าง ๆ ท่ีเป็นพื นที่ศึกษา 

วิทยาการ 
วิทยาเขต
กาญจนบุรี 

2559 
 

  1 แผนงาน 1 โครงการ 
รวม...3...โครงการ 

  
2,763,000 2,263,000 

     

 


