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ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  ปีงบประมาณ 2563 (อพ.สธ. – มพ.) 
 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  

หน่วยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้   
 

ล าดับ 
 

หน่วยงาน 
 

ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
พะเยา 

1.การศึกษาและ
จัดทําพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

  100,000  แหล่งทุน 
งบประมาณปกติ
มหาวิทยาลัย 
 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปกั
ทรัพยากร 
 

ไม่ได้รับงบประมาณใน
การสนับสนุนดําเนิน
งานวิจัย 

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  2. การจัดทําขอบเขต
พื้นที่ปกปักทรพัยากร
ผึ้งพื้นถิ่นสู่การสร้าง
รายได้ชุมชน พื้นที่
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ

  800,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.สํารวจและกาํหนดขอบเขตพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร เพื่อการอนุรกัษ์
ประชากรผ้ึงพื้นถิ่นสํารวจ ทาํรหัส
พิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพของผึ้งพื้นถิ่นการ
สํารวจเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ไม่ ได้รับงบประมาณใน
ก า ร ส นั บ ส นุ น ดํ า เ นิ น
งานวิจัย 

ผศ.ดร.สิทธิ ศักดิ์  ปิ่ น
มงคลกุล 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย 
พะเยา 

วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติผึ้งพื้นถิ่นสร้าง
นิสิตจิตอาสาดูแลพื้นทีป่กปกั
ทรัพยากรผ้ึงผึ้งพื้นถิ่นเพื่อสร้างรายได้
ให้กับชุมชนจากการอนุรักษ์ผึ้งพื้นถิ่น 
 

  รวม 2 โครงการ   900,000       

 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
พะเยา 

1.การสํารวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของเห็ดสกุล 
Russula ในพื้นที่ป่า
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  300,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อสํารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แหล่งที่พบ และ
ปริมาณที่พบของเห็ดหล่มใน
พื้นที่ป่าในมหาวิทยาลัยพะเยา 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของ
เห็ดหล่มอย่างยั่งยืน 
 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.กนกอร ศรีม่วง 
คณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

  2.การสํารวจความ
หลากหลายของ
พรรณไม้ดอกที่มีเป็น
แหล่งอาหารของผึ้ง
พื้นถิ่นและการเพิ่ม
จํานวนพืชประจําถิ่น 

  200,000  แหล่งทุน 

งบประมาณ

แผ่นดินแผน

บูรณาการวิจยั

และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อสํารวจพืชประจําถิ่นที่เป็น
แหล่งอาหารของผึ้งพื้นถิ่นใน
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมาร ี
3. เพื่อเป็นฐานข้อมูลและองค์
ความรู้เกี่ยวกับเรณูของพืชใน
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลยั
พะเยา 
 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.บุญช่วง บุญสุข 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

  รวม  2   โครงการ   500,000       
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กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย 
พะเยา 

1.การประเมินสาย
พันธุ์เห็ดหล่มที่
เหมาะสมกับการ
เพาะในพื้นที่ป่า
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  280,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อหาวธิีการและเทคโนโลยีใน
การเพาะเล้ียงเห็ดหล่มแต่ละสาย
พันธุ์ เพื่อนาํไปเพาะเล้ียงในสภาพ
ป่า เป็นการเพิ่มปริมาณเห็ดหล่มใน
พื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์จากเห็ดหล่มอย่างยั่งยืน 
 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 

  2.การขยายพันธุ์เอื้อง
จิ๋วไผ่โดยการเพาะ
เมล็ดในสภาพปลอด
เช้ือ 

  250,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์ของเอื้อง
จิ๋วไผ่ด้วยเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ 
 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.กนกอร ศรีม่วง 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 

  รวม  2  โครงการ   278,000       
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กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

1 มหาวิทยาลัย
พะเยา 

1.การปลูกรักษา การ
แปรรูปและการใช้
ประโยชน์จาก
มะเกี๋ยงพืชใน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปีที่ 4 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

 แหล่งทุน 

งบประมาณ

แผ่นดินแผน

บูรณาการวิจยั

และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาผลของน้ํามันหอมระเหย
ตะไคร้หอมต่อการควบคุมโรคผลเน่า
และยืดอายุหลังการเก็บเกี่ยวของ
มะเกี๋ยงผลสด เพื่อศึกษาผลของน้ํามัน
หอมระเหยตะไคร้หอมต่อการควบคุม
โรคผลเน่าและยืดอายุหลังการเก็บ
เกี่ยวของมะเกี๋ยงผลสด   
2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อุเมะชูผสม
มะเกี๋ยง  
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
และต้านเซลล์เยื่อบุผิวปอดอักเสบ
จากสารสกัดมะเกี๋ยง4. เพื่อศึกษาฤทธิ์
ต้านจุลชีพของสารสกัดจากมะเกี๋ยง
ต่อเชื้อแบคทีเรียดื้อ  
 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์
พล 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 

  2.ฤทธิ์ต้านจุลชีพของ
สารสกัดจากมะเกี๋ยง
ต่อเชื้อแบคทีเรียดื้อ
ยา 

  300,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมของน้ํามันหอม
ระเหยตะไคร้หอมเพื่อควบคุมโรคผล

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

นางสาวนิศรา บุญเกิด 

คณะวิทยาศาสตร์

การแพทย ์
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

และนวัตกรรม เน่าของมะเกี๋ยงผลสด  
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามัน
หอมระเหยตะไคร้หอมต่อคุณภาพ
และยืดอายุการเก็บรักษามะเกีย๋งผล
สด 
 

  3.การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุเมะชูผสม
มะเกี๋ยง 

  250,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.พัฒนากระบวนการสกัดมะเกีย๋ง
ปราศจากการใช้สารเคมีสู่การพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 
3. วิเคราะห์สารกลุ่มฟีนอลลิก ฟลาโว
นอยด์ แอนโธไซยานินและโปรแอนโธ
ไซยานิดิน 
4. วิเคราะห์ฤทธิ์ตอ่การต้านอนุมูล
อิสระ ต้านตัวกลางการอักเสบ ต้าน
การทํางานของเอนไซม์ tyrosinase 
และ collagenase4. เพื่อเป็น
แนวทางเชิงพาณิชย์ในการนําพัฒนา
กระบวนการสกัดมะเกีย๋งที่สามารถ
นําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพื่อ
ความงามต่อไป 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.สุมนา เหลืองฐิติ
กาญจนา 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  4.ฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระและต้านเซลล์
เยื่อบุผิวปอดอักเสบ

  300,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.ศึกษาความสามารถของสารสกัด
มะเกี๋ยงต่อฤทธิ์ตา้นอนุมูลอิสระและ

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.พยุงศักดิ์ ตันติ
ไพบูลย์วงศ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

จากสารสกัดมะเกี๋ยง บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

ต้านภาวะปอดอักเสบจากสารสกัด 

  5.ประสิทธิภาพของ
น้ํามันหอมระเหย
ตะไคร้หอมเพื่อ
ควบคุมโรคผลเน่า
และยืดอายุการเก็บ
รักษามะเกีย๋งผลสด 

  300,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นและ
ระยะเวลาที่เหมาะสมของน้ํามันหอม
ระเหยตะไคร้หอมเพื่อควบคุมโรคผล
เน่าของมะเกี๋ยงผลสด  
3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ํามัน
หอมระเหยตะไคร้หอมต่อคุณภาพ
และยืดอายุการเก็บรักษามะเกีย๋งผล
สด 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์
พล 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  6.การพัฒนา
กระบวนการสกัด
มะเกี๋ยงปราศจากการ
ใช้สารเคมี สู่การ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและความ
งาม 

  300,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.พัฒนากระบวนการสกัดมะเกีย๋ง
ปราศจากการใช้สารเคมีสู่การพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม2. 
วิเคราะห์สาร 
3.กลุ่มฟีนอลลิก ฟลาโวนอยด ์แอนโธ
ไซยานินและโปรแอนโธไซยานิดิน 
4. วิเคราะห์ฤทธิ์ตอ่การต้านอนุมูล
อิสระ ต้านตัวกลางการอักเสบ ต้าน
การทํางานของเอนไซม์ tyrosinase 
และ collagenase4. เพื่อเป็น
แนวทางเชิงพาณิชย์ในการนําพัฒนา
กระบวนการสกัดมะเกีย๋งที่สามารถ

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.คมศักดิ์ พินธะ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

นําไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพื่อ
ความงามต่อไป 

  7.การศึกษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ การใช้
ประโยชน์ และการ
อนุรักษ์ของเห็ดหล่ม 
ในพื้นที่ป่า
มหาวิทยาลัยพะเยา
อย่างยั่งยืน 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

 แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาความหลากหลายชวีภาพ 
สารต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การ
ยับยั้งเอนไซด์ และประเมินหาสาย
พันธุ์ในการเพาะเล้ียงของเห็ดหล่ม
ภายในพื้นทีป่่ามหาวิทยาลยัพะเยา 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของเห็ด
หล่ม ควบคู่ไปกับการจัดการความรู้
ภูมิปัญญาเห็ดหล่มของชุมชนแม่กา 
จังหวัดพะเยา เพื่อความยั่งยืนของ
เห็ดหล่มในอนาคต 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  8.การศึกษาหา
ปริมาณสารประกอบ
โพลีฟีนอล 
ความสามารถในการ
ต้านอนุมูลอิสระ และ
การยับยั้งการทํางาน
ของเอนไซม์ที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบ
ย่อยอาหารของสาร
สกัดเห็ดหล่มแต่ละ

  300,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาคุณสมบัติต้านอนุมูล

อิสระ ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก

และฟลาโวนอยด์ของสารสกัดเห็ด

หล่มแต่ละสายพันธุ์ในพื้นที่ปกปัก

ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยพะเย

3.เพื่อศึกษาประสิทธภิาพการยับยั้ง

การทํางานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับ

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

นายณัฐพล ทัศนสุวรรณ 
คณะวิทยาศาสตร์
การแพทย ์
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

สายพันธุ ์ ระบบย่อยอาหารของสารสกัดเห็ด

หล่มแต่ละสายพันธุ์ในพื้นที่ปกปัก

ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

  9.การจัดการความรู้
ภูมิปัญญาเห็ดสกุล 
Russula ของชุมชน
แม่กา จังหวัดพะเยา 

  350,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษารูปแบบการจัดการองค์
ความรู้ทางภูมิปัญญาท้องถิ่นของเห็ด
หล่ม เพื่อเป็นการอนุรักษ์เห็ดหล่ม
ของชาวบา้นได้อย่างยั่งยืน 
 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

นางสาวอัจฉรา ขัตธ ิ
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  10.การศึกษา
ชีววิทยา การ
ขยายพันธุ ์และการ
ปรับตัวต่อพืชอาศัย
ของเอื้องจิ๋วไผ่ใน
พื้นที่มหาวิทยาลยั
พะเยา 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

 แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาชีววิทยาบางประการของ
เอื้องจิ๋วไผ่ 
3. เพื่อศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม
สําหรับการขยายพันธุ์เอื้องจิ๋วไผ่ใน
ห้องปฏิบัติการ 
4. ศึกษาประสิทธภิาพการปรับตวัต่อ
ของเอื้องจิ๋วไผ่ต่อพืชชนิดต่างๆ ที่มี
แนวโน้มใช้เป็นพืชอาศัยได้ 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.กนกอร ศรีม่วง 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  11.ชีววิทยาบาง
ประการของเอื้องจิว๋
ไผ่ 

  190,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาชีววิทยาบางประการของ
เอื้องจิ๋วไผ่ 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.ตฤณ เสรเมธากุล 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

  12การศึกษา
ประสิทธิภาพการ
ปรับตัวของเอื้องจิ๋วไผ่
ต่อพืชอาศัยชนิด
ต่างๆ 

  180,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาการออกปลกูของเอื้องจิ๋ว
ไผ่ในสภาพแวดล้อมภายนอก
ห้องทดลอง 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของต้น
อ่อนเอื้องจิ๋วไผ่ในการปรับตวัให้เข้า
กับพืชอาศัย 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  13.ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบ
นิเวศบนบกในพื้นที่
ปกปักทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  526,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์บกในพื้นที่
อนุรักษ์ทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนบัสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  14. .ความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบ
นิเวศทางน้ําในพื้นที่
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย

  1,000,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ํา ได้แก ่
ชนิดของปลา สัตว์น้าํต่างๆ สัตว์
สะเทินน้ําสะเทินบก สัตว์เล้ือยคลาน 
สัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอนพืชและ
แพลงก์ตอนสัตว์ ตลอดจนคุณภาพน้าํ
ในแหล่งน้ําต่างๆ ในพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลยัพะเยา 
 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ผศ.ดร.ดุจฤดี ปาน
พรหมมินทร์ 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

พะเยา. 
  15.โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร
มหาวิทยาลัยพะเยา: 
นิเวศวิทยาและการใช้
ประโยชน์จากเห็ด
เผาะระยะที ่3 

  1,267,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษานิเวศน์ของเห็ดเผาะ 
(Astraeus sp.) ต่อการกระตุ้นการ
เติบโตของกล้าไม้ และจัดทํา
ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเห็ดเผาะใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชนจ์ากเห็ด
เผาะ โดยตรวจหาปริมาณสารแอนโท
ไซยานินและไตรเทอร์พีนในเห็ดเผาะ
การผลิตอาหารแปรรูปจากเห็ดเผาะ
บรรจุถุงเพาช์ ผลของการปรุงอาหาร
ด้วยวธิีต่างๆ ต่อคุณค่าทางโภชนาการ 
สมบัติการต้านอนุมูลอิสระและการ
เป็นพรีไบโอติกของเห็ดเผาะ รวมถึง
การยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ที่
เกี่ยวขอ้งกับระบบย่อยอาหารใน
หลอดทดลองของเห็ดเผาะที่ถูกปรุง
ด้วยวธิีที่แตกตา่งกัน 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  16.ความหลากหลาย
และนิเวศวิทยาของ
หิ่งห้อย 
(Coleoptera: 
Lampyridae) ใน

  788,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อสํารวจความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์หิ่งห้อย และสังคมสิ่งมีชีวิต
ในถิ่นอาศัยของหิ่งห้อยเพื่อการ
อนุรักษ์ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก 
คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

พื้นที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

พันธุกรรมพืชฯ จังหวัดพะเยา 
2.เพื่อศึกษาวธิีการเพาะเล้ียงหิ่งห้อย
เพื่อการขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณและ
ปล่อยคืนสู่ธรรมชาต ิ
3.เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ
เพื่อติดตามการแพร่กระจายหิ่งหอ้ย
ในจังหวัดพะเยา 

  17.ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การ
อนุรักษ์ผึ้งพื้นถิ่น 
และการพัฒนาพันธุ์
ผึ้งโพรงไทย พื้นที่
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงผึ้งสู่การ
สร้างรายได้ชุมชน 

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

 แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน

บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งสู่การสร้าง
รายได้ชุมชน 
 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.ทิพย์วรรณ สรรพ
สัตย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

  18.ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การ

  550,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. . เพื่อสํารวจและรวบรวมความ

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.ทิพย์วรรณ สรรพ
สัตย์ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

อนุรักษ์ผึ้งพื้นถิ่น 
และการพัฒนาพันธุ์
ผึ้งโพรงไทย พื้นที่
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อส่งเสริม
การเลี้ยงผึ้งสู่การ
สร้างรายได้ชุมชน 

แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

หลากหลายทางชวีภาพของผึ้งพื้นถิ่น
ที่เป็นแมลงผสมเกสรโดยใช้ผ้ึงพื้นถิ่น
ในการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์พื้นที่
ที่แตกต่างกัน (พื้นที่ป่าและพื้นที่
เพาะปลูก) อาศัยการประยุกต์ใช้
ข้อมูลการจัดจาํแนกและตรวจสอบ
ระบุชนิดผึ้งพื้นถิ่นด้วยเทคนิคการวัด
สัณฐาน ดีเอ็นเอบาร์โค้ด รวมทั้งการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางนิเวศวิทยา 
ของผึ้งพื้นถิ่นในพื้นที่ศึกษา 
3. เพื่อตรวจสอบความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของประชากรผ้ึงโพรง
ไทย (A. cerana) กลุ่มประชากร
ภาคเหนือและใต้ และการพัฒนาพันธุ์
ผึง้โพรงเพื่อการเลี้ยงผึ้งโพรงแบบลง
คอนในกล่องเล้ียง ส่งเสริมให้
เกษตรกรเลี้ยงเพื่อสร้างรายได้เสริมใน
ภาคครัวเรือนในจังหวัดพะเยา 

คณะวิทยาศาสตร์ 

  19.การใช้ประโยชน์
จากชันโรงในพื้นที่ปก
ปักพันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา

  595,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพต่างๆ
และสารส่งเสริมฤทธิ์ทางชีวภาพของ
โพรโพลิส และน้ําผึ้งจากชันโรง 
(antioxidant, antimicrobial, total 
phenolic content, total 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.กัลยา จาํปาทอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 



~ 14 ~ 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

ฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา เพื่อสุขภาพ
และความงาม 

flavonoid content) 
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากชันโรง
เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมจากชันโรง 

  20.การศึกษาฤทธิ์
ต้านเช้ือราและ
แบคทีเรีย  และการ
หาปริมาณแร่ธาตุ 
วิตามิน และ
สารประกอบฟลาโว
นอยด์ในน้ําผึ้งโพรง 

  329,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อวิเคราะห์หาฤทธิ์ต้านเช้ือ
แบคทีเรีย และฤทธิ์ต้านเช้ือราใน
น้ําผึ้งโพรง 
3. ตรวจวัดหาปริมาณแร่ธาตุ วิตามิน
และสารประกอบฟลาโวนอยด์ใน
น้ําผึ้งโพรง 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.รัติยา ณ อุบล 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

  21.การหาปริมาณยา
ฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บา
เมต ออร์กาโนคลอรีน 
ออร์กาโนฟอสเฟต 
และไพรีทอยที่ตกค้าง
ในผ้ึงโพรงและน้ําผึ้ง
โพรงโดยใช้เทคนิค
โครมาโทกราฟ ี

  256,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณยาฆ่า
แมลงกลุ่มคาร์บาเมต กลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีน กลุ่มออรก์าโน
ฟอสเฟต และกลุ่มไพรีทอยในผ้ึงโพรง
และน้ําผึ้งโพรง 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.วิไลวรรณ ภาคทอง 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

  22.การบันทกึผลและ
แสดงผลข้อมูลสภาวะ
แวดล้อมทางกายภาพ
สําหรับการเลี้ยงผึ้ง
โพรง 

  178,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อสร้างและพัฒนาเครื่องวัดและ
บันทึกข้อมูลแบบหลายช่องทางเพื่อ
แสดงผลและบันทึกผลข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมแบบทันทีสําหรับการเลี้ยง

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.นิยม โฮ่งสิทธิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

ผึ้ง 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่ง
สภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม
กับระบบนิเวศน์ของรังผึ้ง เพื่อ
วางแผนและพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ 
ที่จะเกิดขึ้นในการเลี้ยงผึ้ง 
3. เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการวจิัย
ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ระดับปริญญาตรี 
เพื่อให้เกิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของนักวิจยัระดับเยาวชนคนรุ่น
ใหม่ที่มีโจทยว์ิจัยมาจากปัญหาใน
พื้นที่ และเกิดนกัวิจยัรุ่นใหม่ที่มีความ
ผูกพันต่อการพัฒนาสังคมและชุมชน
ในพื้นที่ 

  23.การจัดตั้งแหล่ง
เรียนรู้ผ้ึงพื้นถิ่นและ
ชันโรงในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  700,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ผ้ึงพื้นถิ่นและ
ชันโรงในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ผู้สนใจ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัย 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.ประลองยุทธ ศรีปาล
วิทย ์
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

  24.การพัฒนา
ทรัพยากรผ้ึงโพรง
ด้วยแบบจําลองทาง
คณิตศาสตร์ 

  600,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาการพัฒนาทรัพยากรผ้ึง
โพรงด้วยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์ 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

รศ.ดร.ธนกฤต เทียน
หวาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

และนวัตกรรม 
  25.การศึกษาเส้นทาง

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
และกีฬาโดย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  300000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1. เพื่อสนองพระราชดําริฯ ภายใต้
โครงการโครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนืองมาจากพระราชดาํริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลยัพะเยา 
2. เพื่อศึกษาเส้นทางการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพและกีฬาโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
พะเยา 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

นายปรัชญา วังตระกูล 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

  26.สมบัติทางไฟฟ้า
และทางแสงของ
ผลิตภัณฑ์น้ําผึ้งจาก
ผึ้งโพรง Apis 
cerana F. ในพื้นที่
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารีมหาวิทยาลัย
พะเยา 

  200,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรทางไฟฟ้าและทางแสงของน้ําผึ้ง
จากผึ้งโพรง Apis cerana F.  2. เพื่อ
แยกแยะน้าํผึ้งแท้จากผึ้งโพรง Apis 
cerana F. กับน้ําผึ้งที่ถกูเจือปนด้วย
น้ําตาล 
 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.เอกสิทธิ์ วงศ์ราษฎร ์
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

  27.การตอบสนอง
ของต้นไม้ในป่าเต็งรัง

  ไม่ใช้
งบประมาณ 

 แหล่งทุน 
งบประมาณ

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อประเมินชีพลักษณ์ของชั้นเรือน

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

นางสาวพิมพ์ศิริ   
สุวรรณพัฒน ์
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศใน
อุทยานการเรียนรู้
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

ยอดป่าไม้ โดยใช้ภาพถา่ยจากกล้อง
ดิจิตอลในป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัย
พะเยา 
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อลักษณะทางชีพลักษณ์ของ
ชั้นเรือนยอดในป่าเต็งรัง 
มหาวิทยาลัย พะเยา 
4. เพื่อศึกษาสัญญาณต้นไม้เพื่อใช้ใน
การติดตามการตอบสนองของต้นไม้
ในระบบนิเวศป่าเต็งรังภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
5. เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลของ
อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

วิทยาลยัพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

  28.การประเมินชีพ
ลักษณ์ของชั้นเรือน
ยอด โดยใช้ภาพถ่าย
จากกลอ้งดิจิตอลใน
พื้นที่ป่าเต็งรัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  600,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อประเมินชีพลักษณ์ของชั้นเรือน
ยอดป่าไม้ โดยใช้ภาพถา่ยจากกล้อง
ดิจิตอลในป่าเต็งรัง มหาวิทยาลัย
พะเยา 
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ที่ส่งผลต่อลักษณะทางชีพลักษณ์ของ
ชั้นเรือนยอดในป่าเต็งรัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.มนตรี  แสนวังสี 
วิทยาลยัพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

  29.สัญญาณต้นไม้
และรหัสการกกัเก็บ
คาร์บอนในระบบ
นิเวศป่าเต็งรัง 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

  328,500  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อศึกษาสัญญาณต้นไม้เพื่อใช้ใน
การติดตามการตอบสนองของต้นไม้
ในระบบนิเวศป่าเต็งรังภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
3. เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลของ
อุทยานการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

นางสาวพิมพ์ศิริ   
สุวรรณพัฒน ์
วิทยาลยัพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

 

  30. .ถอดบทเรียน
และพัฒนา
กระบวนการการ
จัดการความรู้เรื่อง
ความมั่นคงทาง
อาหารในชุมชน
ภายใต้ความร่วมมือ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  300,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อถอดบทเรียนและพัฒนา
กระบวนการการจัดการความรู้เรื่อง
ความมั่นคงทางอาหารในชุมชน
ภายใต้ความร่วมมือขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ผศ.ดร.ชณิตา ประดิษฐ์
สถาพร 
คณะพยาบาลศาสตร์ 

 

  31.ภูมิปัญญาพืชผัก
พื้นบ้าน ในการสร้าง
เสริมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

  305,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อสํารวจภูมิปญัญาพืชผกัพื้นบา้น 
ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
ในภาคเหนือของประเทศไทย 
3. เพื่อหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การใช้ การเห็นคุณค่าและการอนุรักษ์ 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

นางวิมลมาศ จันทร์เชื้อ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 
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ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้
จริง 

ภูมิปัญญาพืชผักพื้นบา้นในการสร้าง
เสริมสุขภาพของผู้สูงอายุในภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

  รวม 31 โครงการ   11,292,500       

 

 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
พะเยา 

1.การจัดทํา
ฐานข้อมูลและเว็บ
เพจของผึ้งและชันโรง
ในพื้นที่ปกปัก
ทรพัยากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  256,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อรวบรวมและจัดทาํฐานข้อมูล
ออนไลน์ของผึ้งและชันโรงไทย ใน
พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ไม่ได้รับงบประมาณในการ
สนับสนุนดําเนินงานวิจัย 

ดร.พงศพัศ แรงดี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

  2.การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม 

  316,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน

1. เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2. เพื่อศึกษา จําแนก และรวบรวม
จัดเก็บข้อมูลมรดกภูมปิัญญาทาง

ไม่ได้รับงบประมาณใน
การสนับสนุนดําเนิน
งานวิจัย 

นายสัณห์ชัย หยวีิยม 
คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

 



~ 20 ~ 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

กรณีศึกษา พื้นที่
โครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

วัฒนธรรม ในพื้นที่ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
2. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และ
พัฒนาระบบฐานขอ้มูลมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
3. เพื่อส่งเสริมและรักษามรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรม ให้มีความ
สืบเนื่องและยั่งยืนสืบไป 
 

สื่อสาร 

  รวม 2 โครงการ   572,000    1)    
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กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร   

หน่วยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มหาวิทยาลัย
พะเยา 

1.รูปแบบการจัดการ
องค์ความรู้เพื่อพัฒนา
ความตระหนักต่อการ
อนุรักษ์พฤกษศาสตร์
พื้นบ้านของชุมชน
รอบกวา๊นพะเยา 

  400,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2..ศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการ
องค์ความรู้ในการพัฒนาความตระหนัก
ต่อการอนุรักษพ์ฤกษศาสตร์พื้นบ้านของ
ชุมชนรอบกวา๊นพะเยา 
3. เพื่อพัฒนาจิตลักษณะของเยาวชน
ตามรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ใน
การพัฒนาความตระหนักตอ่การอนุรกัษ์
พฤกษศาสตร์พื้นบา้นของชุมชนรอบ
กว๊านพะเยา 
4.เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ของครูตามรูปแบบของการจัดการองค์
ความรู้ 

ไม่ได้รับงบประมาณใน
การสนับสนุนดําเนิน
งานวิจัย 

ดร.ลําไย สีหามาตย ์
วิทยาลยัการศึกษา 

 

  2.การพัฒนา
กระบวนการ
เสริมสร้างพลังอํานาจ
ในการสร้างจิตสํานึก
ของชุมชนในการใช้
สมุนไพรพื้นบ้าน
อย่างยั่งยืน โครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช

  300,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
สมุนไพรอย่างยั่งยืน 

ไม่ได้รับงบประมาณใน
การสนับสนุนดําเนิน
งานวิจัย 

นางทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยา
วงค์ 
คณะพยาบาล 

 



~ 22 ~ 
 

 
ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี : อาํเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 

  รวม 2  โครงการ   700,000       

 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

หน่วยงานมีโครงการที่ดําเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 
 

มหาวิทยาลัย
พะเยา 

1.การจัดทําเว็บไซต์
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

  20,000   แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดาํริ 
อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลยั 
 

ตามที่มหาวิทยาลยัพะเยา
ได้ร่วมสนองพระราชดําริ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.) โดยดําเนิน

กองบริหารงานวจิัย  
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
โครงการ อพ.สธ. ตาม
แผนแม่บทระยะ 5 ปีทีห่ก 
( ตุลาคม 2559 - 
กันยายน 2564) และมี
การรายงานผลการ 
ดําเนินงานต่อคณะ
ดําเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลยั
พะเยา (อพ.สธ.-มพ.) กอง
บริหารงานวิจยัและ
ประกันคุณภาพการศึกษา
จึงได้ดําเนินการพัฒนา
และปรับปรุงเว็บไซต์
อพ.สธ.-มพ. และเผยแพร่
ประชาสัมพันธข์่าวสาร
และผลการดําเนินงาน
ตามแผนแม่บทของ
โครงการ  

  2. จัดกิจกรรม
นิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและ   

  150,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดาํริ 

เข้าร่วมจัดกิจกรรม
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและ   

  



~ 24 ~ 
 

 
  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
นิทรรศการ 
“ทรัพยากรไทย : 
ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ ระหวา่ง
วันที่  26 
พฤศจิกายน  - 5 
ธันวาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน จังหวัด
นครราชสีมา 
 

บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลยั 
 

นิทรรศการ “ทรัพยากร
ไทย : ชาวบ้านไทยได้
ประโยชน์ ระหวา่งวันที่  
26 พฤศจิกายน  - 5 
ธันวาคม 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน จังหวัด
นครราชสีมา 
 

  3.อบรมเชิงปฎิบัติ
การ “การดําเนิน
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจําป ี2563 ใน
วันที่ 25 กันยายน 
2563 ณ ห้องประชุม
บวรรัตน์ประสิทธิ์ 
ชั้น 2 อาคาร
สํานักงานอธกิารบด ี

  30,000  แหล่งทุน 
งบประมาณ
แผ่นดินแผน
บูรณาการวิจยั
และนวัตกรรม 

1.เพื่อสนองพระราชดําริ อพ.สธ. 
2.เพื่อประชา สัมพันธ์ เผยแพร่
กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชดาํริ 
อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลยั 
 

คณะนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้า
ร่วมในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมาร ีและ
ดําเนินงานตามแผนแม่บท
ระยะ 5 ปีที่หก ประจําปี 
2563  ในปีนี้ไม่สามารถ
จําแนกโครงการวิจัยเข้า
กรอบกิจกรรมการ
ดําเนินงานตามแผนแม่บท
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  ล าดับ 

 
หน่วยงาน 

 
ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

 
ผลการด าเนินงาน บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริฯ ได้ 
เนื่องจากไม่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนใน
การดําเนินงาน 

  รวม  3 โครงการ   200,000       
 


