
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยมหิดล หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การศึกษาทาง

พฤกษศาสตร

พ้ืนบานของพืช

สมุนไพรท่ีใชตาม

องคความรูแพทย

แผนไทยในบริเวณ

อุทยานแหงชาติ

เขื่อนศรีนครินทร 

จังหวัดกาญจนบุรี 

ประเทศไทย 

  280,000 53,030 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือสำรวจพืช

สมุนไพรท่ีมีการใชเปนยา

โดยหมอพ้ืนบานในเขต

อุทยานแหงชาติ เขื่อนศรี

นครินทร 

3. เพ่ือสำรวจและ

รวบรวมองคความรูหมอ

พ้ืนบานท่ีใชสมุนไพรใน

บริเวณอุทยานแหงชาติ 

เขื่อนศรีนครินทร 

1. การระบุชื่อวิทยาศาสตร

ของตัวอยางพืชสมุนไพร

อยางถูกตองเปนจำนวน 90 

รายการ ของการเขาพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 4 รอบ 

2. คนหา และเปรียบเทียบ

ขอมูลการใชสมุนไพรในแต

ละคัมภีร จากตำรา

การแพทยไทยเดิม 

(แพทยศาสตรสงเคราะห 

ฉบับอนุรักษ) เลมท่ี 1 

รศ. ดร.  

นพ.ประวิทย 

 อัครเสรีนนท/ 

คณะ

แพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยมหิดล หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

ความหลากหลาย

ของพรรณไมและ

โครงสรางของสังคม

พืชบนภูเขาหินปูน

บริเวณเขื่อนศรี

นครินทร จังหวัด

กาญจนบุร ี

  300,000 99,973.60 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ

ฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาความ

หลากหลายของพรรณไม

เขาหินปูนบริเวณเขื่อน  

ศรีนครินทร อำเภอศรี

สวัสดิ์   จังหวัด

กาญจนบุร ี

3. เพ่ือศึกษาโครงสราง

ทางสังคมพืชเขาหินปูน

บริเวณเขื่อนศรีนครินทร 

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด

กาญจนบุร ี

4. เพ่ือระบุสถานภาพ

ของพืชบนเขาหินปูน

บริเวณเขื่อนศรีนครินทร 

อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัด

กาญจนบุร ี

คณะวิจัยไดทำการวางแปลง

สำรวจ ขนาด 20 x 50 

เมตร จำนวน 3 แปลง 

(ภายในแบงเปน 10 แปลง

ยอย รวมท้ังสิ้น 30 แปลง

ยอย) พบวา แปลงท่ี 1 พบ

ชนิดพันธุพืช 19 ชนิดพันธุ 

18 สกุล 11 วงศ มีคาความ

หลากหลายของ Shannon 

– Wiener Index เทากับ 

2.775 และมีคาความ

หนาแนน เทากับ 0.037 ตน

ตอตารางเมตร ตนไมมีความ

สูงเฉลี่ยอยูในชวง 15 เมตร 

สามารถแบงชั้นเรือนยอดได 

3 ชั้น 

แปลงท่ี 2 พบชนิดพันธุพืช 

17 ชนิดพันธุ 15 สกุล 10 

วงศ มีคาความหลากหลาย

ของ Shannon – Wiener 

Index เทากับ 2.551 และมี

คาความหนาแนน เทากับ 

ผศ. ดร.ธรรมรัตน 

พุทธไทย/ 

คณะสิ่งแวดลอม

และทรัพยากร

ศาสตร 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยมหิดล หนา 3 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

0.051 ตนตอตารางเมตร 

ตนไมมีความสูงเฉลี่ยอยู

ในชวง 20 เมตร สามารถ

แบงชั้นเรือนยอดได 3 ชั้น 

แปลงท่ี 3 พบชนิดพันธุพืช 

14 ชนิดพันธุ 14 สกุล 9 

วงศ มีคาความหลากหลาย

ของ Shannon – Wiener 

Index เทากับ 2.775 และมี

คาความหนาแนน เทากับ 

0.037 ตนตอตารางเมตร 

ตนไมมีความสูงเฉลี่ยอยู

ในชวง 10 เมตร สามารถ

แบงชั้นเรือนยอดได 3 ชั้น 

3 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

ความหลากหลาย

และนิเวศวิทยาของ

แมลงน้ำ บริเวณ

เขื่อนศรีนครินทร 

จังหวัดกาญจนบุรี  

  200,000 102,793.26 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.) 

โครงการวิจัยความ

หลากหลายและนิเวศวิทยา

ของแมลงน้ำ บริเวณเขื่อน

ศรีนครินทร จังหวัด

กาญจนบุรี ไดดำเนินการ

ตามแผน โดยทาการสำรวจ

แหลงน้ำ ท้ังบริเวณน้ำนิ่ง

และนำ้ไหล บริเวณรอบ

อ. ดร.เสนห  

จิตตกลาง/ 

วิทยาเขต

กาญจนบุร ี

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยมหิดล หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2. เพ่ือสำรวจความ

หลากหลายของแมลงน้ำ 

ในพ้ืนท่ีเหนือเขื่อนและ

บริเวณเขื่อนศรีนครินทร 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยทาง

สิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการ

กระจายของแมลงน้ำ 

เขื่อนศรีนครินทร แหลงน้ำ

ท่ีทำการสารวจท้ังหมด 15 

สถานี เพ่ิมเติมจากรายงาน

ครั้งท่ีแลวอีก 4 สถานี ซ่ึง

ตั้งอยูเขตอุทยานแหงชาติ

เอราวัณ ไดแก สถานีน้ำโจน

บน นาโจนลาง บานบนเขา

แกงเรียง และตาน้ำถาพระ

ธาตุ ซ่ึงสถานีเหลานี้มีความ

หลากหลายของแมลงนา

มากกวาบริเวณสถานีอ่ืน ๆ 

อาจเนื่องจากเปนแหลงตน

นา และต้ังอยูบริเวณเหนือ

ระดับน้ำทะเลสูง ไมคอยถูก

รบกวน สวนสถานีท่ีอยู

บริเวณพ้ืนท่ี อพ.สธ. เขื่อน

ศรีนครินทร มีจานวน 6 

สถานี ไดแก รานคา

สวัสดิการ ฝายใกลโรงพัก 

สะพานขามเข่ือน บอระบบ

บำบัดน้ำเสีย ชมรมตกปลา 

และทาเรือ จากการสำรวจ

แหลงน้ำท้ังหมด ผูวิจัยได



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยมหิดล หนา 5 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สารวจครบรอบ 1 ป และ

ครอบคลุมทุกฤดูกาล โดย

การสำรวจเริ่มตั้งแตเดือน

มกราคม 2562 ถึงเดือน

มกราคม 2563 จากผลการ

จำแนกแมลงน้ำ พบท้ังหมด 

9 อันดับ ไดแก Diptera, 

Hemiptera, 

Ephemeroptera, 

Trichoptera, 

Lepidoptera, Odonata, 

Coleoptera, Plecoptera 

และ Megaloptera โดย

การจำแนกในระดับวงศ

พบวา เดือนมกราคมพบ 24 

วงศของแมลงน้ำ ในขณะท่ี

เดือนมีนาคมพบ 27 วงศ 

สาหรับการจำแนกแมลงน้ำ

ในเดือนมิถุนายน 2562 พบ

แมลงน้ำ 44 วงศ เดือน

สิงหาคม 2562 พบ 41 วงศ 

เดือนตุลาคม 2562 พบ

แมลงน้ำ 46 วงศ และเดือน



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยมหิดล หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พฤศจิกายน 2562 พบ

แมลงน้ำถึง 50 วงศ สำหรับ

การวัดคาปจจัยทาง

กายภาพของแหลงน้ำ ผูวิจัย

ไดทาการวัดคาปจจัยตางๆ 

20 คา จากการศึกษาพบ

แมลงน้ำในฤดูฝนมากกวา

ฤดูรอนและฤดูแลง ใน

รายงานครั้งนี้ไดผลการ

จำแนกแมลงน้ำของการ

สำรวจแมลงน้ำครั้งสุดทาย

ในเดือนมกราคม 2563 พบ

แมลงน้ำท้ังหมด 9 อันดับ 

จำแนกออกเปน 49 วงศ 

และไดแสดงผลการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ิมเติม 

ไดแก การเปลี่ยนแปลงตาม

ฤดูกาลของแมลงน้ำ การ

วิเคราะหหาคาดัชนีความ

หลากหลายของแมลงน้ำ

และการวิเคราะห

ความสัมพันธของแมลงน้ำ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การรวบรวมและ

จัดทำตัวอยาง

สมุนไพรแหง 

(Herbarium 

specimen) เพ่ือใช

ในการตรวจสอบ

และอางอิงสายพันธุ  

  20,000 20,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมาร ี 

2. เพ่ือใหมีตัวอยาง

สมุนไพรแหง 

(Herbarium specimen) 

สำหรับใหบริการในการ

ตรวจสอบและอางอิงสาย

พันธุ  

มีตัวอยางสมุนไพรแหง 

(Herbarium specimen)  

จำนวน 271 ชนิด 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาต ิ

 

5 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การเก็บรวบรวม

เครื่องยาสมุนไพร

แหง (Crude drugs)  

  50,000 50,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  

2. เพ่ือเก็บรวบรวมเคร่ือง

ยาสมุนไพรแหง (Crude 

สามารถเก็บรวบรวมเครื่อง

ยาสมุนไพรแหง (Crude 

drugs) เพ่ิมเติมไดจำนวน 

200 ชนิด 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

F1A2 

F3A7 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

drugs) สำหรับจัดแสดง

พิพิธภัณฑพืชสมุนไพร 

  รวม 5 โครงการ   850,000 325,796.86      
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การรวบรวม

อนุรักษพันธุ

สมุนไพรและจัด

ปลูกเพ่ือการ

เรียนรู 

  9,000,000 9,000,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ืออนุรักษพืช

สมุนไพรในอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาฯ ไม

นอยกวา 850 ชนิด

และหาพืชสมุนไพรมา

ปลูกเพ่ิมเติมจำนวน  

10 ชนิด 

สามารถอนุรักษพืชสมุนไพรใน

อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จำนวน 

600 ชนิดและเพ่ิมชนิดสมุนไพร 

จำนวน 16 ชนิด 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

 

  รวม 1 โครงการ   9,000,000 9,000,000      
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การวิจัยและพัฒนา

ตีนฮุงดอยพืชสมุนไพร

หายากในประเทศไทย

เพ่ือเพ่ิมคุณคา

เศรษฐกิจและใช

ประโยชนอยางย่ังยืน  

  460,3000 460,3000 สำนักงานการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1. สนองแนว

พระราชดำริในการ

อนุรักษและ

พัฒนาการใช

ประโยชนตีนฮุงดอย 

ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. รวบรวมพันธุ 

อนุรักษพันธุกรรมท้ัง

แบบในถ่ินและนอก

ถิ่นอาศัย (Ex situ 

and In situ 

conservation) เพ่ือ

ไมใหสูญพันธุ และ

เพ่ือนำไปใช

ประโยชนอยางย่ังยืน 

3. ศึกษาสัณฐาน

วิทยา ระบุพันธุ และ

ศึกษาภูมิปญญา

Teen-Hung-Doi (Paris sp.) 

is a highly valued 

medicinal plant. The 

rhizomes of P. polyphylla 

have been used in 

traditional Chinese 

medicine namely Yunnan 

Baiyao for treatment of 

various symptoms such as 

inflammations, injuries, 

chronic rhinitis, and 

nasopharyngeal cancer. 

Moreover, this plant has 

been used to treat 

hemostatic, antitumor, 

uterine contractile, 

analgesic, and sedative 

effects, which its main 

pharmacological chemical 

substance is steroidal 

saponins and polyphyllin 

D. Although several uses, 

รศ. ดร.พวงผกา  

อัมพันธจันทร/ 

คณะวิทยาศาสตร 

F1A2 

F1A3 

F2A4 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทองถ่ิน เพ่ือการระบุ

พันธุและการนำไปใช

ประโยชนอยาง

ถูกตองชนิด และ

สรรพคุณ 

4. ศึกษาโครงสราง

เซลล และเนื้อเย่ือ

ของตีนฮุงดอย และ

ตำแหนง symbiotic 

fungi เพ่ือศึกษา

ความหลากหลายของ

โครงสรางเซลลและ

เนื้อเย่ือ หาตำแหนง

ท่ีอยูแบบพ่ึงพาของ

ราเพ่ือเลือกสวน

ตางๆ ของพืชมาใชให

ไดประโยชนสูงสุด 

รวมท้ังมีประโยชนตอ

การขยาย และ

ปรับปรุงพันธุพืช

อยางมีทิศทาง 

5. ศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา และ

the demand for this 

species has increased, but 

its slow growth and 

excessive harvesting in 

recent years mean that it 

is significantly decrease 

and currently facing the 

risk of extinction. 

Therefore, intensive 

studies of these plants 

were conducted.  This 

research project aims to 

study on cellular 

molecular bioactive 

compound and symbiotic 

fungi identification, plant 

genetic resources and 

conservation both in situ 

and ex situ, local 

utilization, and taxonomy 

of Teen-Hung-Doi for high 

economic value added 

and sustainable use. Plant 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

โมเลกุลของ 

symbiotic fungi 

สามารถนำไปใช

ประโยชน ในการ

ขยายพันธุ และการ

ระบุสายพันธุ 

ตีนฮุงดอย 

materials and folk 

medicinal use data were 

collected from various 

parts of Chiang Mai 

provinces. Voucher 

specimens were prepared 

and deposited at Queen 

Sirikit Botanical Garden at 

Maerim. The results 

revealed that local 

people use the rhizome 

of Teen-Hung-Doi as an 

elixir, health promoting 

herbals, and uterine 

contractile, haemorrhoids, 

and inflammations 

treatment. Only Paris 

polyphylla var. chinensis 

was found. Ex situ 

conservation has been 

conducted in 5 places in 

Chiang Mai Province and 

in situ conservation was 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

conducted in the Arabica 

coffee plantation area, 

inter planting in the hill 

evergreen. Teen-Hung-Doi 

show genetic variation 

among accessions at both 

cellular and molecular 

level. Additionally, starch 

grain, oil droplet, raphide 

crystal and symbiotic 

fungi are found in every 

parts of the plants.These 

symbiotic fungi are 

recorded to affect on 

bioactive compound 

production and plant 

growth. Plant 

propagations were 

conducted. Sterilization 

young shoots with 0.1% 

HgCl2 for 10 min before 

culturing in 1/2MS are 

optimum conditions for 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

leave and new shoot 

development  about 45% 

in the 4th month. 

Additionally, the best 

results were obtained 

from the experiments of 

removing aril from the 

seeds before sterilizing 

with 2.5% NaOCl for 30 

minutes, following by 1% 

PPM soaking for 4 hours, 

and then GA3 800 mg/l 

soaking for 24 hours. One 

hundred percent seed 

germination rate was 

successfully achieved 

when using 1 / 2MS in the 

4th month then the first 

leaves were developed in 

the 9th month 

2 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การพิสูจนความ

ถูกตองของชนิดพืช

สมุนไพรและพืช

  932,000 752,590 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

จากการวิเคราะหและประเมิน

ศักยภาพของการประยุกตใช

เอกลักษณทางพันธุกรรมโดยใช 

ผศ. ดร.พนิดา  

คงสวัสดิ์วรกุล/ 

คณะวิทยาศาสตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สมุนไพรท่ีใชเปน

อาหารในผลิตภัณฑ

ดวยเทคนิคชีวโมเลกุล 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

DNA barcode matK rbcL 

และ ITS2 ในการพิสูจนและ

จำแนกชนิดของพืชสมุนไพร

และพืชสมุนไพรท่ีใชเปนอาหาร 

พบวาสามารถจำแนกชนิดพืช

สมุนไพรและพืชสมุนไพรท่ีใช

เปนอาหารในการทดลองนี้ออก

จากพืชชนิดใกลเคียงได 8 ชนิด 

ไดแก ทุเรียนเทศ (Annona 

muricata) หมามุย (Mucuna 

puriens) สิรินธรวัลลี 

(Phanera sirindhorniae) 

มะขามแขก (Senna 

alexandrina)เทายายมอม 

(Clerodendrum indicum) 

เจตมูลเพลิงแดง (Plumbago 

indica) รางแดง (Ventilago 

denticulata) และจันทนขาว 

(Santalum album) 

3 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

ระบบเตือนภัยการ

บุกรุกปาไม 

  990,000 0 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

1. ออกแบบตนแบบผลิตภัณฑ

สำหรับการเตือนภัยการบุกรุก

ปาไม 

ผศ. ดร.อนันต  

ศรีสุภาพ/ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือวิเคราะหความ

ตองการสำหรับการ

พัฒนาตนแบบ

ผลิตภัณฑและ

ซอฟตแวรเตือนภัย

การบุกรุกปาไมจาก

ขอมูลสภาพแวดลอม

และความตองการท่ี

ไดจากการศึกษาลง

พ้ืนท่ีสำรวจตาม

โครงการท่ีได

ดำเนินการกอนหนา 

3. เพ่ือออกแบบ

ตนแบบผลิตภัณฑ

สำหรับการเตือนภัย

การบุกรุกปาไม 

สถาปตยกรรมระบบ

2. ประมวลผลขอมูล

สัญญาณเสียง 

คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เตือนภัยการบุกรุกปา

ไม และโมเดลการ

เรียนรูของเครื่อง

สำหรับระบบเตือนภัย

การบุกรุกปาไม 

4. เพ่ือพัฒนาโมเดล

การเรียนรูของเครื่อง

และซอฟตแวรสำหรับ

เตือนภัยการบุกรุกปา

ไม 

4 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

พัฒนาสารสกัด

มาตรฐานและ

ผลิตภัณฑตนแบบ

จากเพกาสำหรับ

ตานเชื้อแบคทีเรีย

กอโรคสัตวสูคน ท่ี

ทำใหเกิดแผลติดเชื้อ

ในสัตวเลี้ยงและสัตว

เศรษฐกิจ 

  820,000 655,454.6 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ (อพสธ.) 

2.เพ่ือพัฒนาสารสกัด

มาตรฐานและ

ผลิตภัณฑตนแบบ

ของเพกาท่ีมีฤทธิ์ตาน

เชื้อแบคทีเรียกอโรค

สัตวสูคนท่ีทำใหเกิด

แผลติดเชื้อ 

สารสกัดมาตรฐานของฝกเพกา

และสารสกัดมาตรฐานของเมล็ด

เพกา มีศักยภาพในการตานเชื้อ

แบคทีเรียกอโรคสัตวสูคน ไดแก 

Staphylococcus 

intermedius, Streptococcus 

suis, Pseudomonas 

aeruginosa และ Escherichia 

coli รวมท้ังแสดงฤทธิ์ในการ

ยับย้ังเชื้อ Staphylococcus 

aureus อีกดวย 

ผศ. ดร.  

ภญ.ปองทิพย  

สิทธิสาร/ 

คณะเภสัชศาสตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3.เพ่ือศึกษากลไกการ

ออกฤทธิ์ในการตาน

เชื้อแบคทีเรียกอโรค

สัตวสูคนท่ีทำใหเกิด

แผลติดเชื้อของสาร

สกัดมาตรฐานเพกา 

5 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

สารตานจุลชีพชนิด

ใหมจากเห็ดใน

ประเทศไทย 

  500,000 440,204 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1) เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

1) แยกสารทุติยภูมิชนิดใหมได 

7 สาร ซ่ึงมีฤทธิ์ตานจุลชีพ

แบคทีเรียแกรมบวก 1 สาร 

และตาน biofilm แบคทีเรีย

แกรมบวก 1 สาร 

2) จำแนกเห็ดชนิดใหม 

Coriolopsis sp. ท่ีสรางสาร

ทุติยภูมิตานจุลชีพชนิดใหม 

รศ. ดร.ชื่นจิตต  

บุญเฉิด/ 

คณะวิทยาศาสตร 

 

6 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

Novel 

antimicrobial 

agents from Thai 

mushroom 

  1,492,000 101,900 ทุนโครงการ

ปริญญาเอก

กาญนาภิเษก 

2) เพ่ือคนหาสารออก

ฤทธิ์ตานจุลชีพ ชนิด

ใหมจากเห็ดในพ้ืนท่ี

ปาดงใหญ ตำบล

สรางถอนอย อำเภอ

หัวตะพาน จังหวัด

อำนาจเจริญ 

1) แยกสารทุติยภูมิชนิดใหมได 

7 สาร ซ่ึงมีฤทธิ์ตานจุลชีพ

แบคทีเรียแกรมบวก 1 สาร 

และตาน biofilm แบคทีเรีย

แกรมบวก 1 สาร 

2) จำแนกเห็ดชนิดใหม 

Coriolopsis sp. ท่ีสรางสาร

ทุติยภูมิตานจุลชีพชนิดใหม 

นายปฐมพงษ  

เปามีพันธ/ 

คณะวิทยาศาสตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

7 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

ผลของการ

เพาะเลี้ยงเห็ด

เศรษฐกิจโดยใชขี้

เลื่อยกฤษณาตอ

คุณคาทางอาหาร

และสรรพคุณทางยา 

  1,765,000 1,765,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2.เพ่ือพัฒนาอาหาร

เพาะเลี้ยงเห็ดนางรม

ภูฏานนจากขี้เลื่อย

กฤษณาโดย

เปรียบเทียบกับ

อาหารเพาะเลี้ยงเห็ด

ท่ีมีการใชท่ัวไปใน

ปจจุบัน 

3.ศึกษาคุณคาทาง

อาหาร และฤทธิ์ตาน

เชื้อกอโรคของเห็ด

นางรมภูฏานท่ี

เพาะเลี้ยงดวยขี้เลื่อย

กฤษณา 

•เห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยยางพาราอัตราสวน 

100% และขี้เลื่อยกฤษณาสกัด

อัตราสวน 25% มีโปรตีน

มากกวาดอกเห็ดท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยกฤษณาสูตรอ่ืนอยางมีนัย

ยะสำคัญ ดอกเห็ดท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยกฤษณาสกัดและไมสกัดมี

ไขมันเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญ

เม่ือเปรียบเทียบกับดอกเห็ดท่ี

เพาะดวยขี้เลื่อยยางพารา

อัตราสวน 100% โดยขี้เลื่อย

กฤษณาไมสกัดอัตราสวน 50% 

มีไขมันมากท่ีสุด ดอกเห็ดท่ี

เพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาไม

สกัดมีเปอรเซ็นตเถามากท่ีสุด 

และขี้เลื่อยกฤษณาสกัด

อัตราสวน 50% มีเสนใยมาก

ท่ีสุด 

•จากการทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อ

กอโรคของสารสกัดหยาบเห็ด

นางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณาและขี้เลื่อยยางพารา 

ดร.ประภาพรรณ  

ซอหะซัน 

จุฑามาศ/วิทยา

เขตกาญจนบุรี 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4.ศึกษา

สารประกอบฟโนลิค 

และความสามารถใน

การตานอนุมูลของ

สารสกัดน้ำเห็ด

นางรมภูฏานท่ี

เพาะเลี้ยงดวยขี้เลื่อย

กฤษณา 

5. เพ่ือจำแนกสปชีสท่ี

ถูกตองของเห็ด

นางรมภูฏานโดยใชดี

เอ็นเอบารโคด 

6. วิเคราะห

สารประกอบเคมีและ

ฤทธิ์การตานอนุมูล

อิสระของขี้เลื่อย

ยางพาราและในสาร

สกัดหยาบของเห็ด

นางรมภูฏานท่ีเพาะ

ดวยขี้เลื่อยยางพารา

ในทองตลาด 

7. วิเคราะหหาชนิด

และปริมาณของสาร

พบวาเห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะ

ดวยขี้เลื่อยยางพาราอัตราสวน 

100%  ขี้เลื่อยกฤษณาไมสกัด

อัตราสวน 100%  และ 75% 

มีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียท้ัง 3 

ชนิด (B. cereus, Klebsiella 

sp. และ S. aureus) โดยเห็ด

นางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

ยางพาราอัตราสวน 100% มี

บริเวณยับย้ังมากท่ีสุด  

•การวิเคราะหปริมาณ

สารประกอบฟนอลิค เห็ด

นางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณาไมสกัดท้ัง 4 อัตราสวน 

(100%, 75%, 50% และ 

25%) และเห็ดนางรมภูฏานท่ี

เพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาสกัด 2 

อัตราสวน (75% และ 25%) มี

ปริมาณสารฟนอลิคสูงกวาเห็ด

นางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

ยางพารา โดยเห็ดนางรมภูฏาน

ท่ีเพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาไม

สกัดอัตราสวน 100% มี
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ตานอนุมูลอิสระใน

สารสกัดหยาบของ

เห็ดนางรมภูฏานท่ี

เพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณา 

8. วิเคราะห

องคประกอบทางเคมี

ของเห็ดท่ัวไปท่ีเพาะ

ดวยขี้เลื่อยยางพารา 

ปริมาณสารฟนอลิคสูงสุด 

รองลงมาคือ เห็ดนางรมภูฏาน

ท่ีเพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาไม

สกัดอัตราสวน 75% 

•การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระโดยวิธี ABTS ของเห็ด

นางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณาจากจังหวัดกาญจนบุรี 

พบวาเห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะ

ดวยขี้เลื่อยกฤษณาไมสกัด

อัตราสวน 100%, 75% และขี้

เลื่อยกฤษณาสกัดอัตราสวน 

75% และ 25% มีฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระสูงกวาเห็ดนางรม

ภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

ยางพาราอยางมีนัยสำคัญ สวน

เห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยกฤษณาจากจังหวัด

ปราจีนบุรี พบวาเห็ดนางรม

ภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณาไมสกัดอัตราสวน 

75%, 50% และขี้เลื่อย

กฤษณาสกัด 25% มีฤทธิ์ตาน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

อนุมูลอิสระดีกวาเห็ดนางรม

ภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

ยางพาราอยางมีนัยสำคัญ 

•การวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระเม่ือวิเคราะหดวยวิธี FIC 

ของเห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะ

ดวยขี้เลื่อยกฤษณาจากจังหวัด

กาญจนบุรีและปราจีนบุรี 

พบวาเห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะ

ดวยขี้เลื่อยกฤษณาไมสกัด

อัตราสวน 75% และ 50% มี

ความสามารถในการดักจับ

อนุมูลอิสระสูงสุด ซ่ึงมากกวา

เห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยยางพาราอยางมีนัยสำคัญ 

•การทดลองผลิตน้ำเห็ดสกัด

พรอมดื่มจากเห็ดนางรมภูฏาน

ท่ีเพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาจาก

จังหวัดกาญจนบุรี โดยคัดเลือก

เห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยกฤษณาไมสกัดอัตราสวน 

50% และ 75% มาทำการ

ผลิตน้ำเห็ดสกัด พบวาน้ำเห็ด
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สกัดจากเห็ดนางรมภูฏานท่ี

เพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาไม

สกัด 50% อัตราสวนเห็ดตอน้ำ 

1:5 และขี้เลื่อยกฤษณาไมสกัด 

75% อัตราสวนเห็ดตอน้ำ 1:5 

มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระท่ี

วิเคราะหดวยวิธี ABTS สูงท่ีสุด 

ซ่ึงมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดีกวา

น้ำเห็ดสกัดท่ีผลิตจากเห็ด

นางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

ยางพาราและการใชอัตราสวน

เห็ดตอปริมาณน้ำอ่ืน ๆ อยางมี

นัยสำคัญ และการวิเคราะห

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 

FIC พบวาน้ำเห็ดสกัดจากเห็ด

นางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณาและ   ขี้เลื่อยยางพารา

มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระสูงกวา

น้ำเห็ดทางการคา โดยน้ำเห็ด

สกัดจากเห็ดนางรมภูฏานท่ี

เพาะดวยขี้เลื่อยยางพารา 

100% อัตราสวนเห็ดตอน้ำท่ี 

1:5 และ 1:15, ขี้เลื่อยกฤษณา
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ไมสกัด 50% อัตราสวนเห็ดตอ

น้ำท่ี 1:20 และขี้เลื่อยกฤษณา

ไมสกัด 75% อัตราสวนเห็ดตอ

น้ำท่ี 1:20 มีฤทธิ์การยับย้ัง

อนุมูลอิสระสูงท่ีสุด 

•การทดลองผลิตน้ำเห็ดสกัด

จากเห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะ

ดวยขี้เลื่อยกฤษณาจากจังหวัด

ปราจีน โดยคัดเลือกเห็ดนางรม

ภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณาไมสกัดอัตราสวน 25% 

50% และ 75% มาทำการ

ผลิตน้ำเห็ดสกัด พบวาน้ำเห็ด

สกัดจากเห็ดนางรมภูฏานท่ี

เพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาไม

สกัดอัตราสวน 75%  และ 

25% ท่ีอัตราสวนเห็ดตอน้ำ

เทากับ 1:5 มีฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระของน้ำเห็ดสกัดจากการ

วิเคราะหดวยวิธี ABTS ดีกวา

น้ำเห็ดสกัดจากเห็ดท่ีเพาะดวย

ขี้เลื่อยยางพาราอยางมี

นัยสำคัญ และเม่ือวิเคราะห
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของน้ำ

เห็ดสกัดดวยวิธี FIC พบวา น้ำ

เห็ดสกัดจากเห็ดท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยกฤษณาไมสกัด 25% ท่ี

อัตราสวนเห็ดตอน้ำเทากับ 

1:20, น้ำเห็ดสกัดจากเห็ดท่ี

เพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาไม

สกัด 50% ท่ีอัตราสวนเห็ดตอ

น้ำเทากับ 1:20 และนำ้เห็ด

สกัดจากเห็ดท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณาไมสกัดอัตราสวน 25% 

ท่ีอัตราสวนเห็ดตอน้ำเทากับ 

1:15 และ1:20  ฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระดีกวาน้ำเห็ดสกัด

จากเห็ดท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

ยางพาราอยางมีนัยสำคัญ 

•การเปรียบเทียบลำดับนิวคลี

โอไทดบริเวณ ITS1-5.8S-ITS2 

ของเห็ดนางรมภูฏานในการ

ทดลองนี้กับลำดับนิวคลีโอไทด

ในฐานขอมูลสากล (Genbank) 

ของ NCBI พบวามีความ

เหมือนกับ Pleurotus 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

pulmonarius รอยละ 99-

100% 

•สารสกัดแบบหยาบจากเห็ด

นางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณาไมสกัด (BA) ดวยเฮ

กเซนซ่ึงขี้เลื่อยกฤษณาไดมา

จากจังหวัดกาญจนบุรี มี

คุณสมบัติในการยับย้ังการ

เจริญของเซลลมะเร็งเตานม

ชนิด MDA-MB 231 และ

เซลลมะเร็งตับ HepG2 ได

ดีกวาเซลลท่ีไมใชมะเร็ง 

NIH3T3 

•สารสกัดแบบหยาบจากเห็ด

นางรม 

ภูฏานตามทองตลาด (CBM) 

ดวยเฮกเซนไมสามารถยับย้ัง

การเจริญของเซลลมะเร็ง 

MCF7, MDA-MB 231 และ 

HepG2  

•สารสกัดแบบหยาบจากเห็ด

นางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณาไมสกัด (BA) ดวยบิว
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทานอล เอทิลอะซิเตท และน้ำ 

ไมสามารถยับย้ังการเจริญของ

เซลลมะเร็ง MCF7, MDA-MB 

231 และ HepG2  

•สารสกัดจากเห็ดนางรมภูฏาน

ท่ีเพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาไม

สกัด (BA) และเห็ดนางรม

ภูฏานท่ีเพาะดวยขี้เลื่อย

กฤษณาสกัด (BAE) ดวยเมทา

นอลซ่ึงขี้เลื่อยกฤษณาไดมา

จากจังหวัดปราจนับุรี มีฤทธิ์ใน

การตานการเจริญเซลลมะเร็ง

เตานมท้ัง 2 ชนิด (MDA-MB 

231, MCF7) และเซลลมะเร็ง

ตับ HepG2 โดยสารสกัดจาก

เห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยกฤษณาสกัด (BAE) มี

ฤทธิ์ในการตานการเจริญได

ดีกวา BA และไมสงผลตอเซลล

ท่ีไมใชมะเร็ง NIH3T3  

•เห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยยางพารา (BP) ดวยเมทา

นอล จากจังหวัดชุมพร และ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยยางพาราและขี้เลื่อย

กฤษณาไมสกัด อัตราสวน 

50:50% (BPA) ไมสามารถ

ยับย้ังการเจริญเติบโตของ

เซลลมะเร็ง 

•เห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะดวยขี้

เลื่อยยางพาราและใบกฤษณา 

อัตราสวน 75:25% (ALM) 

ดวยเมทานอล จากจังหวัด

กาญจนบุรีพบวาไมมี

ความสามารถในการตานการ

เจริญของเซลลมะเร็ง 

•สารสกัดเห็ดนางรมภูฏานท่ี

เพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาไม

สกัด (BA) ดวยเฮกเซน จาก

จังหวัดกาญจนบุรี มีการ

เหนี่ยวนำใหเกิดการตายของ

เซลลผานทางขบวนการ 

apoptosis 

•สารสกัดจากใบกฤษณา (ALE) 

สามารถกระตุนการใชน้ำตาล

ไดและสามารถยับย้ังการ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

แสดงออกของยีนท่ีเกี่ยวของ

กับการสรางน้ำตาล 

•สารสกัดจากใบกฤษณา-เฮ

กเซน fraction (ALH) สามารถ

กระตุนการใชน้ำตาลไดและ

สามารถยับย้ังการแสดงออก

ของยีนท่ีเกี่ยวของกับการสราง

น้ำตาลไดดีท่ีสุด 

•ขี้เลื่อยกฤษณาไมสกัดสามารถ

นำมาใชเปนวัสดุในการเพาะ

เห็ดนางรมภูฏานได โดย

สามารถเพ่ิมความสามารถใน

การตานมะเร็งได 

•ขี้เลื่อยกฤษณาสกัดสามารถนำ

กลับมาใชเปนวัสดุในการเพาะ

เห็ดนางรมภูฏานไดอีกครั้ง โดย

ยังคงสารสำคัญท่ีเปนประโยชน 

และลดตนทุนในการเพาะเห็ด

ได 

•พบสาร 3-tert-Butyl-4-

hydroxyanisole (BHA) จาก

ตัวอยางขี้เลื่อยกฤษณาท่ีใช

เพาะเห็ดนางรมภูฏานและพบ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ในเห็ดนางรมภูฏานท่ีเพาะดวย

ขี้เลื่อยกฤษณาสกัดจาก

ปราจีนบุรีอีกดวยแสดงใหเห็น

วาสาร BHA สามารถสงผาน

มายังเห็ดได โดยสาร BHA พบ

เฉพาะในเห็ดนางรมภูฏานท่ี

เพาะดวยขี้เลื่อยกฤษณาสกัด

จากปราจีนบุรีเทานั้น และพบ

ขี้เลื่อยยางพาราเพียง 1 ใน 5 

จากฟารมตัวอยาง  อีกท้ังสาร

ตัวนี้ยังคงสภาพหรือมีปริมาณ

มากขึ้นเม่ือเห็ดนางรมภูฏาน

โดนความรอน ท้ังนี้สาร BHA 

เปนสารท่ีถือไดวาปลอดภัยใช

เสริมในอาหารเพ่ือลดปฏิกิริยา

การเหม็นหืนและยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 

แตท้ังนี้ตองมีปริมาณในอาหาร

ไมเกิน 2% หรือ 2x104 ppm 

ซ่ึงในเห็ดนางรมภูฏานมี

ปริมาณอยูท่ี 1-2 ppm เทานั้น 

จึงอยูในเกณฑท่ีปลอดภัย 

นอกจากนี้เห็ดเข็มทองมีสารใน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

กลุมน้ำตาลแอลกอฮอล ซ่ึงมี

ฤทธิ์การยับย้ังเชื้อแบคทีเรีย

และเปนสารใหความหวานท่ีให

แคลอรี่ต่ำเหมาะสำหรับผูปวย

เบาหวาน 

8 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

ความหลากหลาย

ทางชีวภาพและ

ปริมาณเบตากลูแคน

ของเห็ดปาในพ้ืนท่ี

ปกปกพันธุกรรมพืช 

เขื่อนศรีนครินทร 

จังหวัดกาญจนบุรี 

  300,000 231,618.29 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี 

2. เพ่ือศึกษาความ

หลากหลายของเห็ด

ปาท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีปก

ปกพันธุกรรมพืช 

เขื่อนศรีนครินทรใน

ปจจุบันเปรียบเทียบ

กับขอมูลความ

หลากหลายเม่ือ 10 ป

ท่ีแลว 

จากการสำรวจชนิดเห็ดปาใน

พ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช  

เขื่อนศรีนครินทร จังหวัด

กาญจนบุรี ในชวง 16-18 

ตุลาคม 2561, 15-16 

พฤศจิกายน 2561 และ 31 

มกราคม 2562 สามารถเก็บ

ตัวอยางเห็ดปาไดท้ังสิ้น 182 

ตัวอยาง สามารถจำแนกกลุม

เห็ดตามรูปรางลักษณะของ

ดอกเห็ด ได 12 กลุม (1) กลุม 

Poroid fungi หรือกลุมเห็ด

กระดางมีรู พบมากท่ีสุด 

จำนวน 62 ตัวอยาง (2) กลุม 

mushroom without veils 

หรือกลุมเห็ดไมมีวงแหวน 

จำนวน 32 ตัวอยาง (3) กลุม 

Thelephoroid and 

อ. ดร.ประภา

พรรณ ซอหะซัน 

จุฑามาศ/วิทยา

เขตกาญจนบุรี 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือศึกษาปริมาณ

เบตากลูแคนของเห็ด

ปาในพ้ืนท่ีปกปก

พันธุกรรมพืช เขื่อน

ศรีนครินทร 

stereoid fungi หรือกลุมเห็ด

เปลือกไมผิวเรียบ จำนวน 25 

ตัวอยาง (4) กลุม 

Pleurotoid-Lentinoid fungi 

จำนวน 22 ตัวอยาง (5) กลุม 

Kernel fungi จำนวน 12 

ตัวอยาง (6) กลุม Gasteroid 

fungi จำนวน 7 ตัวอยาง (7) 

กลุม mushroom with veils 

หรือกลุมเห็ดมีวงแหวน จำนวน 

7 ตัวอยาง (8) กลุม Coral 

fungi จำนวน 3 ตัวอยาง (9) 

กลุม Cantharelloid fungi 

จำนวน 3 ตัวอยาง (10) กลุม 

Cup fungi จำนวน 2 ตัวอยาง 

(11) กลุม Jelly fungi จำนวน 

1 ตัวอยาง (12) กลุม Bird's 

Nest fungi จำนวน 1 ตัวอยาง 

และไมสามารถจำแนกกลุมได

เนือ่งจากตัวอยางเสียหาย

จำนวน 5 ตัวอยาง  

จากการศึกษาดาน

อนุกรมวิธานของตัวอยางเห็ด
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปาท่ีสำรวจพบจำนวน 182 

ตัวอยาง สามารถจัดอยูใน 

Phylum Basidiomycota 

จำนวน 163 ตัวอยาง Phylum 

Ascomycota จำนวน 14 

ตัวอยาง และไมสามารถระบุได

เนื่องจากตัวอยางเสียหาย

จำนวน 5  ตัวอยาง โดย

สามารถจำแนกตามลักษณะ

ทางสัณฐานวิทยาไดจำนวน 43 

สกุล 

9 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การประเมิน

องคประกอบทาง

เคมีและการออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพของ

สารสกัดจากตนยอ

นา (Morinda sp.) 

  500,000 449,988.38 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนองพระราช

ดาริ โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราช

ดาริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี

2. พิสูจนเอกลักษณ

ของสปชีสของตนยอ

นา (Morinda sp.) 

เพ่ือระบุใหแนชัดวา

ตัวอย่ำงยอนำจำกโครงกำรอนุ

รักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมำ

จำกพระรำชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม

บรมรำชกุมำรี (อพ.สธ.) ณ 

กองกำรเกษตรและสหกรณ 

สำนักงำนทหำรพัฒนำ 

หนวยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ 

(กกส.สทพ.นทพ) ตำบลท่ำเสำ 

อำเภอไทรโยค จังหวัดกำญจน

บุรี สำมำรถระบุสำยพันธุได

โดยกำรใชเครื่องหมำย ISSR, ดี

อ. ดร.พินนนรา 

โรจนวิรัตน/ 

วิทยาเขต

กาญจนบุร ี
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เปนตนยอนาสายพันธุ

ใด 

3. ศึกษาองคประกอบ

ทางเคมีเพ่ือหาสาร

สาคัญจากตนยอนาท่ี

มีฤทธิ์ทางชีวภาพ 

4. ทดสอบคุณสมบัติ

ทางชีวภาพตางๆของ

ตนยอนา เพ่ือพิสูจน

วาสารสาคัญท่ีพบใน

ตนยอนานั้นมีฤทธิ์

ทางชีวภาพทางดาน

ใดบาง 

5. เปนขอมูลพ้ืนฐาน

ในการนาตนยอนาไป

ปรับปรุงและ

พัฒนาการเพาะเลี้ยง

และการนาไปใชตอไป 

เอ็นเอบำรโคด (DNA 

barcodes) รวมกับกำรใช

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดย

ยอนา คือ Morinda 

pandurifolia Kuntze และ

เม่ือเปรียบเทียบองคประกอบ

ทางเคมีของยอนาและพฤกษำ

สวรรคพบวามีความคลายคลึง

กันมาก และจำกการวิเคราะห

คุณสมบัติของตัวอย่ำงพฤกษา

สวรรคท่ีไดจำกปราชญ

ชาวบาน สารสวนใหญจะอยูใน

สำรสกัดหยาบเฮกเซนและบิว

ทานอลซ่ึงจำนวนมากกวาสาร

สกัดหยาบเอทิลอะซิเตทและ

น้ำกลั่น 3-4 เทา เม่ือวิเคราะห

ดวย GC-MS สารท่ีพบใน

สัดสวนท่ีมากท่ีสุดในสารสกัด

หยาบเฮกเซน คือ 1,2-

Benzenedicarboxylic acid, 

mono(2-ethylhexyl) ester 

ซ่ึงมีรายงานวาสารบริสุทธิ์มี

คุณสมบัติความเปนพิษตอ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เซลล HepG2 (IC50 = 42 

μg/ml) (Krishnan et al., 

2014) นอกจาก นี้ยังพบ 

2,6,10,14,18,22-

Tetracosahexaene, 

2,6,10,15,19,23-

hexamethyl-, (all-E)- หรือ 

Squalene, Campesterol, 

Stigmasterol และ. gamma. 

-Sitosterol ซ่ึงมีฤทธิ์ตานเชื้อ

แบคทีเรีย (Lozano-Grande 

et al., 2018) และยับย้ังการ

เจริญเติบโตของซลลมะเร็ง (Ali 

et al., 2015) เม่ือวิเคราะห

คุณสมบัติการยับย้ังการ

เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย

พบวาสารสกัดหยาบบิวทานอล

และเอทิลอะซิเตท สามารถ

ยับย้ังไดดีท่ีความเขมขน 0.5-

0.75 mg/ml โดยเฉพาะอยาง

ย่ิงสารสกัดหยาบบิวทานอล 

สำมำรถยับย้ังเชื้อ E. coli ไดดี

มากท่ีสุดเม่ือเทียบกับสำรสกัด
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

หยาบทุกชนิด ซ่ึงอาจจะเปน

สารในกลุม alkaloid และ 

Amine ท่ีพบเฉพาะในสำรสกัด

หยาบบิวทานอลและเอทิลอะซิ

เตท 

10 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การศึกษา

ประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยของ

สารสกัดจากใบมะรุม

อินเดียของพระ

ตำหนักธงนอย จ.

นาน เพ่ือพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑเสริม

สุขภาพ 

  3,000,000 3,000,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

2. การศึกษาสายพันธุ

ของมะรุมอินเดียโดย 

DNA-based 

markers 

3. การเปรียบเทียบ

โครมาโตแกรมของ

สารสกัดอยางหยาบ

ของมะรุมอินเดีย 

ดำเนินการเสร็จสิ้น อยูใน

ระหวางตรวจสอบรายงานฉบับ

สมบูรณ 

นางกาญจนา  

เขงคุม/ 

ศูนยสัตวทดลอง

แหงชาติ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

4. การศึกษาความ

เปนพิษและ

ประสิทธิภาพของสาร

สกัดผสมมะรุมอินเดีย

ในระดับเซลล (In 

vitro cytotoxicity 

and efficacy 

studies) การ

แสดงออกของยีน 

(Gene expressions) 

ท่ีเกี่ยวของกับการ

เสริมสรางความชุมชื้น 

การอักเสบ การยับย้ัง

มะเร็ง  

11 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

เอกลักษณพันธุกรรม

พืชสำคัญเพ่ือการ

อนุรักษ บริเวณพ้ืนท่ี

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

  650,000 636,271.77 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

การศึกษาวิจัยโครงการ ไดทำ

การสำรวจและเก็บตัวอยางใบ

พืชท่ีพบในบริเวณพ้ืนท่ี

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรี

นครินทร จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยเฉพาะอยางย่ิงพืชหายาก 

รศ. ดร.กนกพร  

ไตรวิทยากร/ 

สถาบันชีววิทยา

ศาสตรโมเลกุล 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

บรมราชกุมารี เขื่อน

ศรีนครินทร จังหวัด

กาญจนบุร ี

2. เพ่ือศึกษา

เอกลักษณระดับ

พันธุกรรมของพืชถิ่น

เดียว พืชหายากท่ีพบ

ในบริเวณพ้ืนท่ี

โครงการ โดยการใช

โมเลกุลเคร่ืองหมายดี

เอ็นเอบารโคด 

3. เพ่ือวิเคราะหและ

ประเมินสถานภาพ

ทางความหลากหลาย

ทางพันธุกรรมของพืช

ถิ่นเดียวและพืชหา

ยากบางชนิดท่ีมี

ความสำคัญเพ่ือการ

อนุรักษ ท่ีพบใน

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

4. เพ่ือจัดทำ

ฐานขอมูลเอกลักษณ

ทางพันธุกรรมของพืช

ถิ่นเดียวและพืชหา

ยากท่ีพบในบริเวณ

พ้ืนท่ี 

พืชถิ่นเดียว และพืชท่ีสำคัญ

เพ่ือการอนุรักษ จากการ

สำรวจในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

4 ครั้ง ไดทำการเก็บตัวอยาง

พืชท้ังสิ้น 175 ตัวอยาง จาก

พืช 69 ฃนิด มาทำการ

วิเคราะหพันธุกรรมโดยใช

โมเลกุลเครื่องหมายบารโคดท่ี

มีความจำเพาะตอยีน ITS2 

matK และ rbcL โดยวิธี PCR 

โดยพบวา rbcL สามารถให

ผลผลิต PCR ไดดีท่ีสุดคือ 160 

ตัวอยาง สวน ITS2 และ 

matK สามารถเพ่ิมปริมาณดี

เอ็นเอได 127 และ 113 

ตัวอยาง ตามลำดับ จากนั้น ได

คัดเลือกชนิดพืชท่ีมีขอมูล

เหมาะสมในการนำมาวิเคราะห

เพ่ือศึกษาศักยภาพในการ

ประยุกตใฃผลการวิจัยในการ

จำแนกชนิดพืช โดยพิจารณา

จากจำนวนตัวอยางพืชแตละ

ชนิด และขอมูลลำดับเบสของ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พืชชนิดนั้นๆ และพืชท่ีอยูใน

กลุมท่ีมีความสัมพันธกัน 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในจีนัส

เดียวกัน โดยพบวา จาก 32 

ชนิดพืชท่ีคัดเลือกมานั้นมี 13 

ชนิด ท่ีสามารถจำแนกชนิด

ไดฃัดเจนจากพิชท่ีมี

ความสัมพันธใกลเคียงกัน โดย 

rbcL สามารถจำแนกพืฃได 7 

ชนิด ในขณะท่ี matK และ 

ITS2 จำแนกไดยีนละ 6 ชนดิ

พืช ท้ังนี้ ท้ัง 3 ยีน สามารถใช

จำแนกผักหวานปา และอัญชัน

ปาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ในขณะท่ีไมพบวามีการ

รายงานลำดับเบสในฐานขอ

มมูลของอบเชยเถา รักใหญ 

และผักหวานเมา ทำใหไม

สามารถวิเคราะหประสิทธิภาพ

การจำแนกชนิดพืชเหลานี้ได 

การศึกษาโครงการนี้ แสดงให

เห็นวาเครื่องหมายดีเอ็นเอ

บารโคดท่ีมีความจำเพาะตอยีน 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ITS2 matK และ rbcL นั้น 

สามารถนำมาประยุกตใชใน

การจำแนกชนิดพืฃบางฃนิดได

อยางมีประสิทธิภาพ อีกท้ัง

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาของ

โครงการ จะเปนฐานขอมูล

สำคัญของพืชแตละชนิด ท่ี

สามารถนำไปประยุกตใชใน

การตวจสอบชนิดพืชไดใน

อนาคต 

12 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การศึกษาความ

หลากหลายของ

จุลินทรียเเละการ

คนหาสารตานจลุชีพ

จากระบบถ้ำเขาวัง

เขมร โดยวิธีเมตาจี

โนมิกส 

  923,800 780,355 งบประมาณ

แผนดิน 

1 This research 

project will meet 

one of the many 

goals of the Plant 

Genetic 

Conservation 

Project under The 

Royal initiative of 

Her Royal 

Highness Princess 

Maha Chakri 

Sirindhorn (RSPG). 

This is the fourth 6-month 

report of the research 

project. During the first 

year, we have extracted 

eDNA from two caves of 

the Khao Wang Khamen 

karst system (Lumyai-Pa 

and Wang-Pra). The 

obtained eDNA were 

purified and used in 16S 

rDNA library construction. 

The obtained 16S rDNA 

data indicated that 

ผศ. ดร.กุศล  

ภูธนกิจ/ 

สถาบันชีววิทยา

ศาสตรโมเลกุล 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2 To determine 

microbial diversity 

via 16S rDNA 

library within the 

Khao Wang 

Khamen karst 

system using 

massively parallel 

next-generation 

sequencing. 

3 To obtain 

potential 

antimicrobials or 

microbial products 

using sequenced-

based and 

function-based 

assay 

unknown microbes are 

found at a much larger 

percentage within than 

outside the caves. This 

suggested that novel 

microbes and therefore 

microbial-derived 

bioactive compounds 

remain to be discovered 

in both Lumyai-Pa and 

Wang-Pra caves. Also, we 

have constructed 

metagenomic library from 

the two caves and their 

metabolic potential were 

analyzed by mapping 

coding sequences to the 

Kyoto Encyclopedia of 

Genes and Genomes 

(KEGG) database. The 

results indicated that 

microbial gene products 

are involved in various 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

biological pathways, with 

genes involved in 

metabolism being the 

most represented in all 

cave soil communities. 

 Here, we wanted to 

further our research by 

screening for microbial-

derived bioactive 

compounds. However, we 

were interrupted by the 

Covid-19 pandemic and 

just only recently able to 

begin our research again. 

Nonetheless, using the 

previously obtained 

Wang-Pra soil samples, we 

have begun to extract a 

new batch of total eDNA 

for screening. 

13 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การคนหาสารตาน

เชื้อวัณโรค ตานเชื้อ

จุลชีพ ตานมะเร็ง 

  850,000 20,107 สำนักงาน

คณะกรรมการ

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

สกัดดีเอ็นเอนอยหนาเครือดวย

วิธีสกัด 5 วิธี คือสกัดดีเอ็นเอ

ดวยชุด Dneasy Plant mini 

ดร.ศุภจิต สระ

เพชร/สถาบัน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

และตานอนุมูลอิสระ 

ในพืชสมุนไพร ดวย

เทคโนโลยีการ

วิเคราะหลำดับเบส

ยุคใหม 

วิจัยแหงชาต ิ

(วช.) 

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา 

ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือพัฒนาดีเอ็นเอ

เคร่ืองหมายไมโค

รแซทเทลไลทท่ี

จำเพาะตอนอยหนา

เครือ (Kadsura 

spp.) 

3. เพ่ือศึกษาลาย

พิมพดีเอ็นเอนอยหนา

เครือของประเทศไทย 

4. เพ่ือศึกษาความ

หลากหลายทาง

พันธุกรรมของ

นอยหนาเครือท่ีพบใน

ประเทศไทย 

5. เพ่ือศึกษาความ

เปนไปไดและ

ประสิทธิภาพของการ

พัฒนาดีเอ็นเอ

kit (QIAGEN) (วิธีท่ี 1) สกัดดี

เอ็นเอดวยชุด Dneasy Plant 

mini kit (QIAGEN) และตาม

ดวย purification (วิธีท่ี 2) 

สกัดดีเอ็นเอดวยวิธี CTAB 

method (วิธีท่ี 3) สกัดดีเอ็น

เอดวย Sorbitol buffer และ 

CTAB method (วิธีท่ี 4) และ

สกัดดีเอ็นเอดวย Sorbitol 

buffer และ CTAB method 

(วิธีท่ี 5) พบวาดีเอ็นเอมีความ

เขมขนระหวาง 3.8 ถึง 492.1 

(ng/ul) การสกัดวิธีท่ี1 3 4 

และ 5 มีคาสัดสวน A260/280 

ของดีเอ็นเอนอยหนาเครือนอย

กวา 1.8 และมีกราฟสเปกตรัม

ดูดกลืนแสงท่ีผิดปกติ สวนวิธีท่ี 

3 แมวาดีเอ็นเอมีคาสัดสวน 

A260/280 ท่ี 1.81 แตใหผล

สเปกตรัมดูดกลืนแสงท่ีผิดปกติ 

โดยปกติดีเอ็นเอท่ีมีความ

บริสุทธิ์นั้นควรมีสัดสวน 

A260/280 อยูระหวาง 1.8-

ชีววิทยาศาสตร

โมเลกุล 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เคร่ืองหมายไมโค

รแซทเทลไลทสำหรับ

ตรวจสอบชนิดและ

ความถูกตองของ

นอยหนาเครือท่ี

นำไปใชประโยชนใน

รูปแบบผลิตภัณฑตาง 

ๆ ได 

6. เพ่ือศึกษาการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือของ

นอยหนาเครือ 

2.0 และมีสเปกตรัมดูดกลืน

แสงดังแสดงในรูปท่ี 6 หากดี

เอ็นเอมีคาสัดสวน A260/280 

ต่ำกวา 1.8 แสดงวาดีเอ็นเอไม

บริสุทธิ์ ยังคงมีการปนเปอน

ของโปรตีนอยู เนื่องจากใน

ขั้นตอนการสกัดดีเอ็นเอ

นอยหนาเครือ พบวามีพอลิ

แซ็กคาไรดชนิดสารเมือก

จำนวนมาก จึงทดลองใช 

sucrose buffer และ 

sorbitol buffer รวมถึงเพ่ิม

ความเขมขนของ CTAB เพ่ือ

กำจัดสารเมือกและพอลิ

แซ็กคาไรด พบวาการใช 

sorbitol buffer รวมกับความ

เขมขน CTAB 3% ใหผลกราฟ

สเปกตรัมดูดกลืนท่ีดีขึ้น แตคา

สัดสวน A260/280 ยังคงมีคา

ต่ำกวา 1.8 แตอยางไรก็ตามดี

เอ็นเอของนอยหนาเครือท่ีสกัด

โดยใชวิธีการสกัดท้ัง 5 วิธีนี้ยัง

ไมบริสุทธิ์ เนื่องจากมีการ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ปนเปอนของโปรตีน จึงไม

สามารถใชในการวิเคราะห

ลำดับเบสดวยเทคนิค NSG 

ดังนั้นในขั้นตอไปจะทำการ

ทดสอบหาวิธีการสกัดดีเอ็นเอ

นอยหนาเครือใหมีความ

บริสุทธิ์ (A260/280 ระหวาง 

1.8-2.0) และใหกราฟ

สเปกตรัมดูดกลืนท่ีปกติตอไป 

14 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การสำรวจ และ

การศึกษาคุณคาทาง

โภชนาการและสาร

ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ของพืชอาหาร

ทองถิ่น บริเวณเขื่อน

ศรีนครินทร จังหวัด

กาญจนบุร ี

  470,000 470,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือรวมสนอง

พระราชดำริ ใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราช

กุมารี (อพ.สธ.) 

2. สำรวจพืชอาหาร

ในพ้ืนท่ีศึกษา บริเวณ

เขื่อนศรีนครินทร 

จังหวัดกาญจนบุรี 

1. ฐานขอมูลคุณคาทาง

โภชนาการ และสารออกฤทธิ์

ทางชีวภาพ ของพืชทองถิ่น

จำนวน 8 รายการ 

2. ผลิตนักศึกษาในโครงการคือ 

นางสาวพิชชากร  คงประพันธ/

ปริญญาปริญญาโท/ชื่อ

วิทยานิพนธ Nutritive values 

and antioxidant activity of 

indigenous plant in 

Kanchanaburi province 

and their effect of 

cooking/สถานภาพการศึกษา 

: สอบจบแลว รอแกไขรูปเลม 

รศ. ดร.ครรชิต 

จุดประสงค/ 

สถาบันโภชนาการ 

F1A2 

F2A4 

F3A8 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือศึกษาคุณคา

ทางโภชนาการและ

สารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพของพืชอาหาร 

4. เพ่ือจัดทำ

ฐานขอมูลสำหรับการ

นำไปใชประโยชนเพ่ือ

การบริโภค 

3. นำเสนอแบบโปสเตอร การ

ประชุมในตางประเทศ  13th 

International Food Data 

Conference (13-IFDC), 15-

18 October, 2019, Lisbon, 

Portugal.  ในชื่อเร่ือง 

NUTRITIONAL VALUE AND 

BIOACTIVE COMPOUNDS 

OF THAI INDIGENOUS 

PLANTS.   

4. นำเสนอแบบปากเปลา การ

ประชุมในประเทศ การประชุม

วิชาการชมรมคณะปฏิบัติงาน

วิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 9 

“ทรัพยากรไทย : ชาวบานไทย

ไดประโยชน” 30 พฤศจิกายน 

– 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ณ 

ศูนยหนองระเวียง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน จังหวัด

นครราชสีมา  ในชื่อเรื่องคุณคา

ทางโภชนาการและสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชทองถิ่น
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ในพ้ืนท่ีโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชเขื่อนศรีนครินทร 

จ.กาญจนบุร ี

15 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การพัฒนาเครื่องด่ืม

เพ่ือสุขภาพจาก

นอยหนาเครือเพ่ือ

ลดความเสี่ยงการ

เกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด 

  800,000 800,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือรวมสนอง

พระราชดำริ (อพ.สธ. 

2. พัฒนาสูตร

เครื่องด่ืมกึ่งสำเร็จรูป

และเครื่องดื่มพรอม

ดื่มจากนอยหนาเครือ

ใหมีปริมาณแอนโทไซ

ยานินสูง และไดรับ

การยอมรับจากการ

ทดสอบทางประสาท

สัมผัส 

3. ศึกษาสมบัติเชิง

สุขภาพของเครื่องดื่ม

กึ่งสำเร็จรูปและ

เครื่องด่ืมพรอมดื่ม

จากนอยหนาเครือ 

4. ศึกษาสภาวะการ

เก็บรักษาตอคุณภาพ

ทางกายภาพ เคมี 

และสมบัติเชิงสุขภาพ

สูตรเครื่องด่ืมกึ่งสำเร็จรูป และ

เครื่องด่ืมพรอมดื่มจาก

นอยหนาเครือใหมีปริมาณแอน

โทไซยานินสูง ไดรับการ

ยอมรับจากการทดสอบทาง

ประสาทสัมผัส สงผลเชิง

สุขภาพ และสภาวะการเก็บ

รักษาเปนเวลา 3 เดือน เพ่ือ

เปนประโยชนในการอางอิง 

และเปนขอมูลท่ีสามารถนำมา

ตอยอดความรูเพ่ือพัฒนา

ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ 

และประยุกตใชในเชิง

เกษตรกรรมสำหรับการ

อนุรักษ และเพ่ิมผลผลิตของ

นอยหนาเครือใหเพียงพอตอ

ความตองการของผูบริโภคใน

อนาคตได 

ผศ. ดร.เชาวนี  

ชูพีรัชน/ 

สถาบันโภชนาการ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ของเครื่องดื่มกึ่ง

สำเร็จรูปและ

เครื่องด่ืมพรอมดื่ม

จากนอยหนาเครือ 

16 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การปกปองเซลล

ประสาทและกลไก

ระดับโมเลกุลของผล

มะเกี๋ยงโดยผาน

วิธีการกระตุนการมี

ชีวิตอยูรอดและยืด

อายุของเซลล และ

การยับย้ังการตาย

แบบอะพ็อพโตซิ

สภายใตภาวะ 

oxidative stress 

  1,072,000 865,640 สำนักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1. เพ่ือรวมสนอง

พระราชดำริ ใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาผลและ

กลไกการออกฤทธิ์

ของสารสกัดผล

มะเกี๋ยงตอการตาน

ความเปนพิษ ลดการ

เกิดอนุมูลอิสระ เพ่ิม

การมีชีวิตอยูรอด 

และลดการตายของ

เซลลซ่ึงถูกเหนี่ยวนำ

การศึกษาครั้งนี้ไดแสดงใหเห็น

ถึงฤทธิ์ของสารสกัดจากผล

มะเกี๋ยงสุกและสารเรสเวอรา

ทรอลในการตานอนุมูลอิสระ

และการปกปองเซลลจากพิษ

ของกลูตาเมตโดยผานวิถีกลไก

การทำงานของโปรตีน SIRT1 

ซ่ึงในผลมะเกี๋ยงสุกมีสารออก

ฤทธิ์ทางชีวภาพหลากหลาย

ชนิดท้ังกลุมของสารประเภทฟ

ลาโวนอยด สารประเภทแคโรที

นอยด และสารประเภทฟนอ

ลิก รวมถึงปริมาณวิตามินซี 

เหลานี้เปนสารท่ีมีคุณสมบัติ

ออกทธ์ิตานอนุมูลอิสระ และ/

หรือมีคุณสมบัติในการปกปอง

เซลลประสาท และท่ีสำคัญย่ิง

ไปกวานั้นในผลมะเกี๋ยงสุกมี

สารเรสเวอราทรอล ท่ีเปนสาร

อ. ดร.มลฤดี  

สุขประสารทรัพย/

สถาบัน

โภชนาการ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ใหเกิดภาวะ 

oxidative stress ใน

เซลลประสาทของหนู

ชนิด HT-22 mouse 

hippocampal cell 

line 

ท่ีมีความสามารถสูงในการ

กระตุนการทำงานของโปรตีน 

SIRT1 ซ่ึงสารเหลานี้มีสามารถ

ในการปกปองเซลลประสาท

สวนฮิปโปแคมปสของหนูชนิด 

HT-22 จากความเปนพิษของก

ลูตาเมต (oxidative 

glutamate toxicity) ซ่ึงจะ

ทำลายสารพันธุกรรมนำไปสู

การตายแบบอะพ็อพโตซิสได 

โดยสารสกัดผลมะเกี๋ยงสุกและ

สารเรสเวอราทรอล สามารถ

ลดการเกิดอนุมูลอิสระได

โดยตรง หรือลดอนุมูลอิสระ

ภายในเซลลโดยการเพ่ิมการ

แสดงออกของยีนเอ็มไซมตาน

อนุมูลอิสระ ไดแก SODs CAT 

และ GPx ภายในเซลล จาก

การกระตุนการแสดงออกของ

โปรตีน SIRT1  ใหเพ่ิมมากข้ึน

แลวสงสัญญาณใหโปรตีน Nrf2 

ซ่ึงเปน transcription factor 

ท่ีควบคุมการแสดงออกและ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การทำงานของยีนเอ็นไซมตาน

อนุมูลอิสระดังกลาวให

เคลื่อนท่ีเขาสูนิวเคลียสมากขึ้น 

จึงสงผลใหอนุมูลอิสระภายใน

เซลลลดลง ฉะนั้นจึงชวย

ปองกันหรือยับย้ังอนุมูลอิสระ

จากพิษของกลูตาเมตท่ีมาก

เกินไปภายในเซลลทำใหการ

ตายแบบอะพ็อพโทซิสนี้เกิดลด

นอยลงได ดังนั้น สารสกัดผล

มะเกี๋ยงสุกและสารเรสเวอรา

ทรอลจึงมีบทบาทในการชวย

ปกปองเซลลประสาทโดยผาน

วิถีการกระตุนการมีชีวิตอยู

รอดและยืดอายุของเซลล และ

ยับย้ังการตายแบบอะพ็อพโต

ซิส ภายใตสภาวะเครียดออกซิ

เดชั่นในเซลลประสาท HT-22 

แตอยางไรก็ตามผลการศึกษา

การออกฤทธิ์ของสารสกัดผล

มะเกี๋ยงสุกนี้ยังคงมีไมมากนัก 

ยังคงตองศึกษาการศึกษาการ

ออกฤทธิ์ในกลไกอ่ืนๆ ท่ีชวยใน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

การตานอนุมูลอิสระ รวมไปถึง

ผลขางเคียงความเปนพิษกับ

เซลลผานกลไกอ่ืนๆ อีกดวย 

17 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

คุณคาทาง

โภชนาการ และ

สมบัติเชิงสุขภาพ

ของผักอีนูน 4 สาย

ตนจากพ้ืนท่ีศูนย

อนุรักษพันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพ

รัตนราชสุดา สยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ) คลองไผ 

  1,409,200 1,409,200 สำนักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาต ิ

(วช.) 

1. 1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ.  

2. ศึกษาและ

เปรียบเทียบปจจัย

ของชวงเวลาการเก็บ

เกี่ยวผักอีนูน (ยอด/

ใบออน และใบแก) 

ตอคุณคาทาง

โภชนาการ อันไดแก 

พลังงาน โปรตีน 

ไขมัน คารโบไฮเดรต 

ใยอาหาร เถา แรธาตุ 

และวิตามิน 

3. ศึกษาและ

เปรียบเทียบปจจัย

ของชวงเวลาการเก็บ

เกี่ยวผักอีนูน (ยอด/

ใบออน และใบแก) 

ตอสารออกฤทธิ์

ชีวภาพ อันไดแก 

1. ขอมูลปจจัยของชวงเวลา

การเก็บเกี่ยวผักอีนูน (ยอด/ใบ

ออนและใบแก) ตอคุณคาทาง

โภชนาการ อันไดแก พลังงาน 

โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต 

ใยอาหาร เถา แรธาตุ และ

วิตามิน 

2. ขอมูลปจจัยของชวงเวลา

การเก็บเกี่ยวผักอีนูน (ยอด/ใบ

ออนและใบแก) ตอสารออก

ฤทธิ์ชีวภาพ อันไดแก กรดฟ

นอลิก และฟลาโวนอยด และ

คาโรทีนอยด 

3. ขอมูลปจจัยของชวงเวลา

การเก็บเกี่ยวผักอีนูน (ยอด/ใบ

ออนและใบแก) ตอฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระ และสมบัติเชิง

สุขภาพท่ีสงผลตอการเกิดโรค

ไมติดตอเรื้อรังในมนุษย อัน

ไดแก โรคอวน โรคเบาหวาน 

ผศ. ดร.อุทัยวรรณ 

สุทธิศันสนีย/

สถาบัน

โภชนาการ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

กรดฟนอลิก ฟลาโว

นอยด และคาโรที

นอยด 

โรคความดันโลหิตสูง โรคอัลไซ

เมอร และโรคชรา ผานการ

ตานการทำงานของเอนไซมท่ี

ควบคุมโรคเหลานี ้

18 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

กลไกระดับโมเลกุล

เชิงลึกของใบตะคึก 

ตอการปองกันหรือ

ชะลอโรคท่ีเกี่ยวของ

กับความชรา 

  3,000,000 89,560 สำนักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1. เพ่ือรวมสนอง

พระราชดำริ ใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศึกษาผลและ

กลไกการออกฤทธิ์

ของยอดและใบออน

ตะคึก ตอการปองกัน

และ/หรือลดความ

ชราระดับเซลล

โมเลกุล ใน

แบบจำลองเซลลชนิด

ตางๆ 

เนื่องจากประสบปญหาจาก

สถานการณท่ีไมคาดคิดและไม

เคยเกิดขึ้นมากอนบนโลก

มนุษยท่ัวทุกประเทศ รวมถึง

ประเทศไทย คือ สถานการณ

ภาวะฉุกเฉินของการอุบัติโรค

โควิด-19 จากโคโรนาไวรัสสาย

พันธุใหม ดังนั้นจึงสงผลตอการ

ปฏิบัติในทุกๆ ดานของการทำ

วิจัย ท้ังตอคณะผูวิจัยและ

สถานท่ีท่ีใชในการปฏิบัติ

งานวิจัย รวมท้ังอุปสรรคใน

การจัดการสั่งซ้ือสารเคมีและ

น้ำยาท่ีตองมีการนำเขาจาก

ตางประเทศ แตอยางไรก็ตาม

สามารถบริหารจัดการและ

ดำเนินการอยางรัดกุมและ

ปลอดภัยตอลูกจางผูชวยวิจัย

และคณะผูวิจัยทุกคน  

ดร.มลฤดี  

สุขประสารทรัพย/

สถาบัน

โภชนาการ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

3. เพ่ือศึกษาผลและ

กลไกการออกฤทธิ์

ของยอดและใบออน

ตะคึก ตอการเพ่ิม

อัตราการมีชีวิตอยู

รอด และลดการตาย

ของเซลล ซ่ึงถูกชักนำ

ใหเกิดภาวะความ

เสื่อมหรือชราของ

เซลล ในแบบจำลอง

เซลลชนิดตางๆ 

       ผลการวิจัยในครั้งนี้ ไดผง

ตัวอยางยอดใบออนของตะคึก 

โดยทำการคัดเลือกเฉพาะสวน

ท่ีกินได นำตัวอยางยอดและใบ

ออนตะคึกสดลางทำความ

สะอาด พ่ึงใหแหง นำมาตมใน

น้ำเดือด โดยใชยอดและใบ

ออนตะคึกตอน้ำ ในอัตราสวน 

1:10 ตมเปนเวลา 2 นาที 

(ดัดแปลงจาก Praengam 

และคณะ 2017) จากนั้นทำให

แหงดวยเครื่องแชเยือกแข็ง 

แลวนำมาบดเปนผง บรรจุเก็บ

ตัวอยางท่ีไดใสถุงฟอยลทึบแสง

แบบสุญญากาศ เก็บท่ีอุณหภูมิ 

-20°C สำหรับใชวิเคราะห

ตอไป เพ่ือการเก็บรักษา

ตัวอยางไวไดนานโดยไมเสีย

คุณภาพ แสดงขั้นตอนดังภาพ

ท่ี 6 คาเฉลี่ย % yield ของ

สวนท่ีกินได (edible portion) 

เทากับ 63.48 ± 2.74 % 

สำหรับ คาเฉลี่ย % yield หลัง
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ทำแหง เทากับ 12.23 ± 0.70 

% 

19 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

ประสิทธิผลของ

เครื่องด่ืมกึ่ง

สำเร็จรูปจาก

นอยหนาเครือตอ

การตอบสนองปจจัย

เสี่ยงการเกิด

โรคหัวใจ ใน

อาสาสมัครไขมันใน

เลือดผิดปกติ 

  1,200,000 200,000 สำนักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1. เพ่ือรวมสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ.  

2. พัฒนาเครื่องดื่มกึ่ง

สำเร็จรูปเพ่ิมสารสกัด

แอนโธไซยานินจาก

นอยหนาเครือ 

1. ติดตอผูประสานงานเพ่ือชวย

จัดหานอยหนาเครือ  

2. เตรียมนอยหนาเครือแหง

โดยผานกระบวนการทำแหง

แบบแชเยือกแข็งเพ่ือใชใน

การศึกษาการสกดัแอนโธไซยา

นิน 

3. เตรียมเอกสารเพ่ือขอ

จริยธรรมการวิจัยในคน 

ดร.ปยะ  

เต็มวิริยะนุกูล/

สถาบัน

โภชนาการ 

 

20 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

ประโยชนเชิงสุขภาพ 

และสภาวะการเก็บ

รักษาของนอยหนา

เครือ 

  1,469,000 1,469,000 สำนักงาน

คณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ 

(วช.) 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. ทดสอบคุณคาทาง

โภชนาการ ชนิดและ

ปริมาณของน้ำตาล 

สารแอนโทไซยานิน 

สารระเหย และสมบัติ

เชิงสุขภาพในหลอด

ทดลองของนอยหนา

เครือ 2 สายพันธุ 

จากพ้ืนท่ีปา 2 แหลง 

เพ่ือศึกษาผลกระทบ

1. ขอมูลคุณคาทางโภชนาการ 

ชนิดและปริมาณของน้ำตาล 

สารแอนโทไซยานิน สารระเหย 

และสมบัติเชิงสุขภาพในการ

ตานการเกิดโรคไมติดตอเรื้อรัง 

ไดแก โรคเบาหวาน โรคความ

ดันโลหิตสูง โรคอัลไซเมอร 

และโรคชราท้ังในหลิดทดลอง 

และแมลงหว่ีดัดแปลง

พันธุกรรมของสารสกัดจาก

นอยหนาเครือ 2 สายพันธุ จาก

พ้ืนท่ีปา 2 แหลง และจาก 3 

ผศ. ดร.ณัฐิรา  

ออนนอม/สถาบัน

โภชนาการ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ของปจจัยภายนอก 

(แหลงท่ีมา และสาย

พันธุ) ของนอยหนา

เครือ 

สายตนของนอยหนาเครือท่ีมี

สมบัติเชิงสุขภาพดีท่ีสุด เพ่ือ

เปนประโยชนในการอางอิง 

และเปนขอมูลท่ีสามารถนำมา

ตอยอดความรูเพ่ือพัฒนา และ

ประยุกตใชในเชิงเกษตรกรรม

สำหรับการอนุรักษ และเพ่ิม

ผลผลิตของนอยหนาเครือให

เพียงพอตอความตองการของ

ผูบริโภคในอนาคตได 

2. ขอมูลผลของสภาวะการเก็บ

รักษาตอคุณภาพทางกายภาพ 

คุณภาพทางเคมี และสมบัติเชิง

สุขภาพของนอยหนาเครือ เพ่ือ

นำมาพัฒนาตอยอดสำหรับการ

ผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพจาก

นอยหนาเครือตอไป 

21 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การสำรวจและ

อนุรักษพันธุพืช

สมุนไพรท่ีหายาก

และใกลสูญพันธุจาก

ปา  

  500,000 - งาน อพ.สธ. 

กองวิจัย 

 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2. เพ่ือสำรวจและ

อนุรักษพันธุพืช

สมุนไพรท่ีหายากและ

ใกลสูญพันธุจากปา 

สามารถอนุรักษพันธุพืช

สมุนไพรหายาก จำนวน 4 

ชนิด  

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

มาขยายพันธุหรือ

ปลูกอนุรักษไวใน

อุทยานธรรมชาติ

วิทยาฯ 

  รวม 21 โครงการ   27,246,000 18,739,889.04      
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กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผนแมบท/

วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การจัดทำและ

เพ่ิมเติมขอมูล

สมุนไพรใน

เว็บไซตอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ  

  - - เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือใหมีฐานขอมูลสมุนไพร

ท่ีถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ 

โดยเผยแพรทางเว็บไซตของ

อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ  

มีขอมูลสมุนไพรท่ีถูกตอง

และทันสมัยอยูเสมอ 

จำนวน 586 ชนิด 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

 

2 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การจัดทำ

ฐานขอมูล e-

herbarium ของ

สมุนไพรไทย 

  1,500,000 - ไมไดรับ

งบประมาณ

สนับสนุน 

1. เพ่ือสนองพระราชดำริ 

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี 

2. เพ่ือรวบรวมขอมูลพืช

สมุนไพรในรูปแบบออนไลน ท่ี

เพ่ิมเติม จำนวน 50 ชนิด 

วางแผนดำเนินการตอ

ในปงบประมาณ 2564 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

 

  รวม 2 โครงการ   1,500,000 -      
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

โครงการ

เสริมสรางการมี

สวนรวมเพ่ือ

อนุรักษและฟนฟู

ปาพุชุมชนใน

ตำบลหวยเขยง จ.

กาญจนบุร ี

  500,000 435,600 เงินงบประมาณ

แผนดิน 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือประเมินระดับ

การรบกวนจาก

กิจกรรมของมนุษยตอ

ลาหวยและปาพุใน

ตาบลหวยเขยง จ. 

กาญจนบุร ี

3. เพ่ือศึกษา

โครงสรางชุมชนของ

สัตวไมมีกระดูกสัน

หลังขนาดใหญในนา

บริเวณปาพุหนองปล ิ

1 ระดับการรบกวนจากกิจกรรม

ของมนุษยตอลำหวยและปาพุใน

ตำบลหวยเขยง จ. กาญจนบุร ี

จุดเก็บตัวอยางสวนใหญมีการ

รบกวนจากกิจกรรมของมนุษยอยู

ในระดับเล็กนอยจนถึงคอนขางมาก 

อุณหภูมิของน้ำ ความเปนกรดดาง

ของน้ำ และการนำไฟฟามีแนวโนม

เพ่ิมสูงขึ้น เม่ือระดับการรบกวนจาก

กิจกรรมของมนุษยเพ่ิมขึ้น ขณะท่ี

คาออกซิเจนละลายมีแนวโนมลดลง

เม่ือระดับการรบกวนจากกิจกรรม

ของมนุษยเพ่ิมขึ้น ในกรณีของพุ

หนองปลิงซ่ึงเปนตนน้ำของหวยทึม 

พบการรบกวนจากกิจกรรมของ

มนุษยเล็กนอย ทุกจุดเก็บตัวอยางมี

ปริมาณฟอสเฟตและไนเตรตต่ำมาก 

โดยเฉลี่ยน้ำในทุกลุมน้ำจะมีคา

ความกระดางในฤดูแลงมากกวาฤดู

ฝน โดยเฉพาะพุหนองปลิงและพุไร

ลุงปานมีคาความกระดางของน้ำท่ี

สูงกวาจุดสารวจอ่ืน ๆ เนื่องจาก

อ. ดร.จุฑามาศ  

สุคนธปฏิภาค/ 

วิทยาเขต

กาญจนบุรี" 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

สภาพแวดลอมท่ีเปนเขาหินปูน 

อยางไรก็ตามไมพบสารเคมีกาจัด

ศัตรูพืชและสัตวชนิดท่ีมีคลอรีน

ท้ังหมดในแหลงนาทุกจุด ท้ังท่ีใน

พ้ืนท่ียังคงมีการใชสารเคมีใน

การเกษตร เปนไปไดวาปริมาณท่ี

ตกคางและปนเปอนลงสูแหลงน้ำมี

ความเจือจางมาก จึงทำใหตรวจไม

พบสารเคมีดังกลาว เพ่ือใหการ

ตรวจสอบคุณภาพของแหลงน้ำมี

ความละเอียดมากขึ้น จึงควรมี

การศึกษาชุมชนสัตวไมมีกระดูกสัน

หลังขนาดใหญในนา ภาวะปรสิตใน

หอยนาจืด และการเปลี่ยนแปลง

เนื้อเย่ือของสิ่งมีชีวิตเนื่องจาก

มลพิษ ตามจุดเก็บตัวอยางท่ีเปน

ตัวแทนของลาหวยตาง ๆ ใน

การศึกษาระยะตอไป 

2 โครงสรางชุมชนของสัตวไมมี

กระดูกสันหลังขนาดใหญในนา

บริเวณปาพุหนองปลิง 

สัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญ

ในนาบริเวณปาพุหนองปลิงมีความ
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

หลากหลายมาก พบกลุมของแมลง

นา โดยเฉพาะในอันดับแมลง

ชีปะขาว แมลงสองปก แมลงหนอน

ปลอกนา และแมลงปอ มากท่ีสุด 

และยังพบหอยเชอรี่ท่ีเปนสัตวตาง

ถิ่นรุกรานดวยเล็กนอย คาดัชนี 

BMWP score แสดงวาปาพุหนอง

ปลิงมีคุณภาพนาปานกลาง สวนคา

ดัชนี SWAMPS-F บงชี้วากิจกรรม

ของมนุษยในปาพุหนองปลิงยังไมทา

ใหเกิด Eutrophication 

3 ความอุดมสมบูรณของพุหนอง

ปลงิในการเปนแหลงอาศัยของนก

ปา 

นกในปาพุหนองปลิงมีความ

หลากหลายมากเชนกัน นกท่ีพบ

สวนใหญเปนนกกินแมลงกลุมท่ีมี

การโฉบจับแมลงกลางอากาศแลว

มาจับกิ่งไม และกลุมท่ีจิกกินอาหาร

บนตนไมและตามพุมไม ซ่ึงสามารถ

พบไดท้ังนกประจาถิ่นและนกอพยพ 

การพบนกเหลานี้มากมี

ความสัมพันธกับแมลงในปาพุท่ีสวน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ใหญมีระยะตัวออนอาศัยอยูในนา

และตัวเต็มวัยท่ีบินไดซ่ึงมักจะเปน

อาหารของนก 

4 ดัชนีวัดความสมบูรณทางชีวภาพ

ของปาพุหนองปลิงจากชุมชนสัตว

ไมมีกระดูกสันหลังขนาดใหญในนา

และชุมชนของนก 

ขอมูลของชุมชนสัตวไมมีกระดูกสัน

หลังขนาดใหญในนาและชุมชนนก

ปาจากการศึกษานี้สามารถนามาใช

เปนดัชนีติดตามตรวจสอบความ

สมบูรณทางชีวภาพของปาพุหนอง

ปลิงได โดยพิจารณาจากคาดัชนี

ความหลากหลายของสัตวท้ังสอง

กลุม ดัชนี BMWP score และ 

SWAMPS-F ของสัตวไมมีกระดูก

สันหลังขนาดใหญในนา รอยละ

ของสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาด

ใหญในนาท่ีเปนชนิดพันธุตางถิ่น 

เชน หอยเชอร่ี และรอยละของนก

กินแมลงกลุมท่ีมีการโฉบจับแมลง

กลางอากาศแลวมาจับกิ่งไม และ



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยมหิดล หนา 62 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

กลุมท่ีจิกกินอาหารบนตนไมและ

ตามพุมไม 

2 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

งานสนับสนุนศูนย

ประสานงาน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

มหาวิทยาลัยมหิด

ล 

  5,000,000 220,981 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

1. เพ่ือรวมสนอง

พระราชดำริ(อพ.สธ.) 

 

1. ประสานงานกิจกรรม/โครงการ

สำรวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีเขื่อนศรี

นครินทร จำนวน 10 โครงการ โดย

รวมดำเนินการกับการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย 

2. ดำเนินการเพ่ือจัดสรรทุน

โครงการวิจัยโครงการ อพ.สธ. - 

มม. จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย 

จำนวน 11 โครงการ 

3. จัดนิทรรศการในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือทบทวนและจัดทำ

แผนยุทธศาสตร เครือขาย C-

อพ.สธ. ภาคกลางตอนลาง จำนวน 

1 ครั้ง 

งานสนับสนุนศูนย

ประสานงาน

โครงการอพ.สธ. -  

มหาวิทยาลัยมหิด

ล/ 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันธรรมชาติ

วิทยาสิรีรุกขชาติ 

มหาวิทยาลัยมหิด

ล 

 

3 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การอบรมความรู

ท้ังเชิงทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติการ 

  100,000 50,000 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ.  

2. เพ่ือสงเสริมให

ประชาชนใช

ประโยชนจาก

สมุนไพรในการดูแล

สุขภาพบนพ้ืน

จัดโครงการ 1 ครั้ง คือ โครงการ

อบรมเรื่อง การจัดการตัวอยางพืช

สมุนไพรสำหรับงานวิจัย (วันท่ี 21 

กุมภาพันธ พ.ศ.2563) 

คณะเภสัชศาสตร

และโครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ฐานความรูท่ีถูก

ตองการตอยอด

งานวิจัย สำหรับทุก

กลุมคน 

4 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การอบรมความรู

สำหรับผูพิการ

และผูสูงอายุ 

  50,000 - เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ.  

2. เพ่ือสงเสริมใหผู

พิการและผูสูงอายุใช

ประโยชนจาก

สมุนไพรในการดูแล

สุขภาพบนพ้ืน

ฐานความรูท่ีถูกตอง 

ไมไดดำเนินการเนื่องจาก

สถานะการณ การแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

 

5 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การอบรมความรู

เรื่องสมุนไพรและ

เคร่ืองยาไทย

สำหรับแพทยแผน

ไทย  

  100,000 99,590 เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ.  

2. เพ่ือเสริมสราง

ศักยภาพแพทยแผน

ไทยใหมีความรูดาน

พืชสมุนไพรท้ังตาม

หลักการแพทยแผน

ไทย ตามหลักวิชาการ   

จัดโครงการอบรมในรูปแบบ

ออนไลน จำนวน 1 ครั้ง 

คณะเภสัชศาสตร

และโครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

 

6 มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

 

การจัดแสดง

นิทรรศการ เรื่อง 

“งานวิจัยความ

  200,000 - เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

มหิดล 

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ.  

ไมไดดำเนินการเนื่องจาก

สถานะการณ การแพรระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรนา  2019 

โครงการจัดตั้ง

สถาบันอุทยาน
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

หลากหลายทาง

ชีวภาพ 

มหาวิทยาลัย 

มหิดล”  

2. เพ่ือเผยแพรผลงาน

ในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) ของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ธรรมชาติวิทยาสิรี

รุกขชาติ 

  รวม 6 โครงการ   5,950,000 806,171      

 


