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สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

 

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

กาฬสินธุ 

การขยายพันธุ

มะหาดในสภาพ

ปลอดเชื้อเพ่ือการ

ปรับปรุงพันธุ 

  124,000 124,000 ขอตั้ง

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริ 

อพ.สธ.   

1. เพ่ือสนอง

พระราชดำริ โครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

อพ.สธ.) ตามแผน

แมบท อพ.สธ. ระยะ 

5 ปท่ีหก (1 ตุลาคม 

พ.ศ. 2559 – 30 

กันยายน พ.ศ. 2564) 

ในกิจกรรมปลูกรักษา

ทรัพยากร 

2 เพ่ือศึกษาระดับ

ความเขมขน 

ระยะเวลาและวิธีการ

จุมชิ้นสวนพืชในสาร

1. จากการศึกษาระดับความ

เขมขน ระยะเวลาและวิธีการจุม

ชิ้นสวนพืชในสารโคลซิซินตอ

อัตราการรอดชีวิต ในการศึกษา

ความเขมขนโคลซิซิน 5 ระดับคือ 

รอยละ 0, 0.05, 0.1, 0.15 และ 

2.0 และ ระยะเวลาการจุมแชใน

สารละลายโคลซิซินท่ีตางกัน 3 

ระดับคือ 12, 24 และ 48 ชั่วโมง 

พบวา อัตราการรอดชีวิตเฉลี่ยมี

คาลดลงเม่ือเพ่ิมความเขมขน

สารละลายโคลซิซินและเม่ือเพ่ิม

ระยะเวลาท่ีจุมแชแตกตางกัน 

โดยสารละลายจะมีผลทำให

ชิ้นสวนพืชในอาหารแข็งเปลี่ยน

จากสีเขียวปนเหลือง และสี

น้ำตาลจนตายในท่ีสุด ชิ้นสวนท่ี

ผศ.ดร.ปยนนัท ชม

นาวัง 
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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 

โคลซิซินตออัตรารอด

ชีวิต 

3 เพ่ือศึกษาระดับ

ความเขมขน 

ระยะเวลา และวิธีการ

จุมแชชิ้นสวนในสาร

โคลซิซินตออัตราการ

เกิดพอลิพลอยด 

4 เพ่ือศึกษาวิธีการ

ตรวจสอบการเพ่ิมชุด

โครโมโซมจากการใช

สารโคลซิซินท่ี

เหมาะสม 

 

ไมไดรับสารโคลซิซินมีผลตอการ

รอดชีวิตของชิ้นสวนพืชสูงท่ีสุด

คือ   รอยละ 100 รองลงมาคือ

โคลซิซินความเขมขนรอยละ 

0.05 มีอัตราการรอดชีวิตเฉลี่ย

รอยละ 73.33 และ ท่ีความ

เขมขนสารละลายโคลซิซินรอย

ละ 0.20 ใหอัตราการรอดชีวิต

เฉลี่ยนอยท่ีสุดท่ีรอยละ 44.44 

และเม่ือทำการหาคา IC50 ความ

เขมขนของสารท่ีสามารถยับย้ัง

การเจริญเติบโตรอยละ 50 

สามารถหาคาไดเทากับ

สารละลายโคลซิซินท่ีรอยละ 

0.153 เม่ือ คำนวณคา IC50 ท่ี

ระดับความเขมขนของสารโคลซิ

ซิน ท้ัง 5 ระดับ เปนระยะเวลา 

12, 24 และ 48 ชั่วโมง ผลการ

ทดลองสามารถหาคา IC50 ได

เทากับ รอยละ 0.186, 0.168 

และ 0.128 ตามลำดับ  

จากการศึกษาความเขมขนของ

สารโคลซิซินท่ีแตกตางกัน 5 
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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 

ระดับ คือ รอยละ 0, 0.05, 0.1, 

0.15 และ 2.0 และ ระยะเวลา

การเทสารละลายโคลซิซินทับ

ชิ้นสวนพืชท่ีตางกัน 2 ระดับคือ 

1 และ 2 สัปดาหจะสังเกตเห็น

ลักษณะของชิ้นสวนแคลลัส

เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง 

และสีน้ำตาล จนตายในท่ีสุด เม่ือ

ครบ 1 เดือน ชิ้นสวนท่ีไมไดรับ

สารโคลซิซินมีผลตอการรอดชีวิต

ของชิ้นสวนพืชสูงท่ีสุดคือ   รอย

ละ 96.67 รองลงมาคือโคลซิซินค

วามเขมขนรอยละ 0.05 มีอัตรา

การรอดชีวิตเฉลี่ยรอยละ 56.67 

และ ท่ีความเขมขนสารละลาย

โคลซิซินรอยละ 0.20 ใหอัตรา

การรอดชีวิตเฉลี่ยนอยท่ีสุดท่ีรอย

ละ 33.33 และเม่ือทำการหาคา 

IC50 ความเขมขนของสารท่ี

สามารถยับย้ังการเจริญเติบโต

รอยละ 50 สามารถหาคาได

เทากับสารละลายโคลซิซินท่ีรอย

ละ 0.114 เม่ือ คำนวณคา IC50 
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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 

ท่ีระดับความเขมขนของสารโคล

ซิซิน ท้ัง 5 ระดับ เพาะเลี้ยงนาน 

1 และ 2 สัปดาห ผลการทดลอง

สามารถหาคา IC50 ไดเทากับ 

รอยละ 0.140 และ 0.089 

ตามลำดับ  

2. การศึกษาผลของโคลซิซินตอ

การเจริญและพัฒนาของตนกลา

มะหาด ท่ีความเขมขนของสาร

โคลซิซินท่ีแตกตางกัน 5 ระดับ 

คือ รอยละ 0, 0.05, 0.1, 0.15 

และ 2.0 หลังจากไดรับโคลซิซิน

เปนเวลา 12, 24 และ 48 ชั่วโมง 

พบวามีอัตราการเกิดตนเฉลี่ย

รอยละ 35.56, 20.00, 8.89, 

6.67 และ 6.67 ตามลำดับ อัตรา

การเกิดใบเฉลี่ยรอยละ 13.33, 

6.67, 6.67, 6.67 และ 6.67 

ตามลำดับ ในขณะท่ีการเกิดราก

เฉลี่ยรอยละ 11.11, 2.22, 2.22, 

0.00 และ 0.00 ตามลำดับ และ 

จากการศึกษาความเขมขนโคลซิ

ซินท่ีแตกตางกัน 5 ระดับ คือ 
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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 

รอยละ 0, 0.05, 0.1, 0.15 และ 

2.0 หลังจากไดรับโคลซิซินเปน

เวลา 1 และ 2 สัปดาห พบวามี

อัตราการเกิดตนเฉลี่ยรอยละ 

36.67, 20.00, 10.00, 10.00 

และ 10.00 ตามลำดับ อัตราการ

เกิดใบเฉลี่ยรอยละ 13.33, 6.67, 

6.67, 0.00 และ 0.00 ตามลำดับ 

ในขณะท่ีการเกิดรากเฉลี่ยรอยละ 

10.00, 6.67, 6.67, 0.00 และ 

0.00 ตามลำดับ 

3. จากการศึกษาผลของ

สารละลายโคลซิซิน ตอจำนวนใบ 

ความยาวใบ และความกวางใบ 

ของชิ้นสวนพืช  ท่ีเพาะเลี้ยงนาน 

1 เดือน หลังจากไดรับ

สารละลายโคลซิซินท่ีความ

เขมขนและระยะเวลาท่ีแตกตาง

กัน พบวาท่ี โคลซิซินท่ีแตกตาง

กัน 5 ระดับ คือ รอยละ 0, 0.05, 

0.1, 0.15 และ 2.0 มีจำนวนใบ

เฉลี่ยอยูในชวง 0.33 – 2.22 

และมีความยาวใบเฉลี่ยอยู
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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 

ระหวาง 14.22 – 39.11 

มิลลิเมตร และมีความกวางใบ

เฉลี่ยอยูระหวาง 0.78 – 5.56 

มิลลิเมตร มีจำนวนรากเฉลี่ยอยู

ในชวง 0.44 – 2.89 และมีความ

ยาวรากเฉลี่ยอยูระหวาง 12.89 

– 31.00 มิลลิเมตร และมีความ

หนารากเฉลี่ยอยูระหวาง 0.67 – 

2.56 มิลลิเมตร  

4. ผลการศึกษาลักษณะทาง

สรีรวิทยาจำนวนเม็ดคลอโรพ

ลาสตในเซลลคุม ไมสามารถ

ดำเนินการไดเนื่องจากจำนวนใบ

ท่ีเกิดขึ้นมีคอนขางนอยและการ

ลอกคอนขางยาก และจากการ

ติดตามผลของสารละลายโคลซิ

ซิน ตอปริมาณคลอโรฟลล ของ

ชิ้นสวนพืชท่ีเพาะเลี้ยง นาน 1 

เดือน หลังจากไดรับสารละลาย

โคลซิซินท่ีความเขมขนและ

ระยะเวลาท่ีแตกตางกัน พบวา 

ความเขมขนโคลซิซินรอยละ 0, 

0.05, 0.10 และ 0.15 มีปริมาณ
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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 

คลอโรฟลล เอ, คลอโรฟลล บี 

และคลอโรฟลล รวม  อยูในชวง 

0.275 – 2.727, 0.167 – 3.150 

และ 0.452 – 3.978 มิลลิกรัม

ตอกรัม ตามลำดับ และ เม่ือ

นำไปตรวจสอบชุดโครโมโซม 

พบวา ไมสามารถตรวจสอบชุด

โครโมโซมได เนื่องจากปลายราก

ท่ีมีจำนวนไมมากพอ และใน

ขั้นตอนการเกลี่ยกระจายเพ่ือนับ

จำนวนยังทำไดไมดีพอ 

 

2 มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

การเพาะเลี้ยงเห็ด

ถั่งเชาสีทองใน

สูตรอาหารเทียม

โดยใชขาวเปน

องคประกอบหลัก    

  110,000 110,000 ขอตั้ง

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกังบ 

ประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริ 

อพ.สธ.   

1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราช 

ดำริ (อพ.สธ.) 

2 เพ่ือศึกษาการเจริญ

ของเสนใยเห็ดถั่งเชาสี

ทองในอาหารเหลว

ชนิด 

1. ผลการศึกษาเพาะเลี้ยงถั่งเชา

สีทองดวยขาวชนิดตาง ๆ ตอ

จำนวนดอกท้ังหมด และความ

สมบูรณของกานดอกเห็ดถั่งเชาสี

ทอง พบวา ขาวสังขหยดมี

จำนวนดอกเห็ดเฉลี่ย และ

น้ำหนักสดของดอกเห็ดมากท่ีสุด 

รองลงมาคือเม่ือเพาะเลี้ยงบน

ขาวกลองไรซเบอรรี่ สวนการ

เพาะเลี้ยงบนขาวกลองเหลือง 11 

ใหคาท่ีต่ำท่ีสุด  

ผศ.ดร.ปยนนัท  

ชมนาวัง 
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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 เพ่ือศึกษาผลของ

สูตรอาหารเทียมตอ

การผลิตสารสำคญั

ทางยาของเห็ดถ่ังเชาสี

ทอง 

 

2. ผลการศึกษาจำนวนดอกเห็ด

เฉลี่ยท่ีมีขนาดความยาวของดอก

เห็ด เม่ือเพาะเลี้ยงดวยขาวชนิด

ตางๆ พบวา ดอกเห็ดสวนใหญท่ี

ไดมีขนาดความยาว 1-3 

เซนติเมตร เม่ือเพาะเลี้ยงในขาว

ทุกชนิด และพบวาดอกเห็ดเม่ือ

เพาะเลี้ยงในขาวสังขหยดให

จำนวนดอกตอขวดมากท่ีสุด 

รองลงมาคือเพาะเลี้ยงดวยขาว

กลองไรซเบอรรี่ สวนการ

เพาะเลี้ยงดวยขาวกลองเหลือง 

11 ใหคาต่ำท่ีสุด และผล

การศึกษาจำนวนดอกเห็ดเฉลี่ยท่ี

มีขนาดเสนผา ศูนยกลางกาน

ดอก พบวา ดอกเห็ดเม่ือ

เพาะเลี้ยงในขาวทุกชนิดมีขนาด

เสนผาศูนย กลาง 1-3 มิลลิเมตร 

และดอกเห็ดท่ีเพาะเลี้ยงในขาว

สังขหยดใหจำนวนตอดอกมาก

ท่ีสุด รองลงมาคือเพาะเลี้ยงดวย

ขาวกลองไรซเบอรรี่ สวนการ
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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 

เพาะเลี้ยงดวยขาวกลองเหลือง 

11 ใหคาต่ำท่ีสุด 

  3. จากการศึกษาคา water 

activity ของดอกเห็ดถั่งเชาสี

ทองเม่ือเพาะเลี้ยงดวยขาวชนิด

ตาง ๆท่ีเพาะเลี้ยงไดในทุกสูตร

หลังผานการอบแหงไมมีความ

แตกตางกันทางสถิติ โดยมี

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 0.377 – 

0.442 และจากการวิเคราะห

ปริมาณของแข็งท่ีละลายได

ท้ังหมดพบวา คาเฉลี่ยท่ีไดไม

แตก ตางกันมากนัก โดยมี

คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.733 - 

3.267 ๐Brix                                       

 4. ผลการศึกษาการตรวจวัดสี

ของดอกเห็ดถั่งเชาสีทอง พบวา 

ดอกเห็ดถั่งเชาสีทองท่ีเพาะเลี้ยง

บนสูตรอาหารขาวกลองไรซเบอร

รี่มีคาความสวางมากท่ีสุด 

(คาเฉลี่ย 60.803) ดอกเห็ดถั่ง

เชาสีทองท่ีเพาะเลี้ยงบนสูตร

อาหารขาวกลองเหลือง 11 มีคา
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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 

ความสวางนอยท่ีสุด ดอกเห็ดท่ี

เพาะเลี้ยงบนขาวกลองหอมมะลิ

แดงมีคาสีแดงมากท่ีสุดในขณะท่ี

ดอกเห็ดท่ีเพาะเลี้ยงดวยขาวสังข

หยดมีคาสีแดงนอยท่ีสุด สำหรับ

การตรวจวัดคาสีเหลืองพบวา

ดอกเห็ดท่ีเพาะเลี้ยงดวยขาว

กลองไรซเบอรรี่ใหคามากท่ีสุด 

ดอกเห็ดท่ีเพาะบนขาวกลอง

เหลือง 11 มีคานอยท่ีสุด และ

เม่ือตรวจหาคา hue angle 

พบวาดอกเห็ดท่ีเพาะเลี้ยงดวย

ขาวกลองไรซเบอรรี่ใหคามาก

ท่ีสุด สวนดอกเห็ดท่ีเพาะเลี้ยง

ดวยขาวกลองเหลือง 11 ใหคา

นอยท่ีสุด  

5. จากการตรวจวัดลักษณะเนื้อ

สัมผัสของดอกเห็ดถั่งเชาสีทอง 

ดานการยึดติดของดอกเห็ดพบวา

ดอกเห็ดท่ีเพาะเลี้งดวยขาวกลอง

หอมมะลิแดงมีคามากท่ีสุด 

(72.740) ดอกเห็ดท่ีเพาะเลี้ยง

ดวยขาวกลองเหลือง 11 มีคา
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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 

นอยท่ีสุด จาการวัดคาความ

ยืดหยุนของอาหารและลักษณะ

ความเคี้ยวได พบวาดอกเห็ดท่ี

เพาะเลี้ยงดวยขาวกลองไรซเบอร

รี่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด (0.733) ใน

ดานการเกาะตัวของเนื้ออาหาร

พบวา ดอกเห็ดท่ีเพาะเลี้ยงดวย

ขาวสังขหยดมีคามากท่ีสุด  

6. ผลการศึกษาสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพโดยวิเคราะหปริมาณคอร

ไดเซปนและอะดีโนซีนในดอก

เห็ดถั่งเชาสีทองอบแหงท่ีมีอายุ 

45 วัน พบวา ดอกเห็ดถั่งเชาสี

ทองท่ีเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร

ขาวกลองไรซเบอรรี่ และขาวสังข

หยด มีปริมาณสารอะดีโนซินสูง

ท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 

68.667, 65.000 mg/100g 

ตามลำดับ ซ่ึงมีคา ไมแตกตางกัน

ทางสถิติ (P < 0.05)   

 

  รวม 2 โครงการ   234,000 234,000      
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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

กาฬสินธุ 

การศึกษาสมบัติทาง

กายภาพและชีวภาพ

ของน้ำมันหอมระเหย

จากพรรณไมหอมใน

ทองถิ่นเพ่ือการ

ประยุกตใชอยางย่ังยืน   

  140,000      140,000      ขอตั้ง

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกังบ 

ประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราชดำริ 

อพ.สธ.   

   1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราช 

ดำริ (อพ.สธ.) 

   2 เพ่ือศึกษาสมบัติ

ทางกายภาพของ

น้ำมันหอมระเหยจาก

พรรณไมหอมท่ีศึกษา  

    3 เพ่ือศึกษาสมบัติ

ทางชวีภาพของน้ำมัน

หอมระเหยจากพรรณ

ไมหอมท่ีศึกษา 

การศึกษาครั้งนีพ้บวาน้ำมัน

หอมระเหยจากพันธุไมหอม

ชนิดตาง ๆ มีคุณสมบัติทาง

กายภาพและทาง ชีวภาพท่ี

แตกตางกัน โดยน้ำมันหอม

ระเหยตะไครจะมีความโดดเดน

ในเรื่องของการตานการเจริญ

ของเชื้อ E. coli และ K. 

pneumoniae โดยมีคา MIC 

และ MBC เทากันในเชื้อ

ทดสอบท้ัง 2 สายพันธุ คือ 

1250 ppm ขณะท่ีน้ำมันหอม

ระเหยขม้ินชันมีความ สามารถ 

ในการตานอนุมูลอิสระ ABTS 

และ DPPH สูงท่ีสุด ซ่ึงมีคา 

14.97±0.61, 7.25±0.13 

ppmซ่ึงสอดคลอง กับการมี

ปริมาณสารประ กอบฟนอลิ

กรวมสูงสุด โดยมีคาเทากับ 

7.25±0.13 GAE mg/g 

ตัวอยาง 

ผศ.ดร.คคนางค  

รัตนานิคม 
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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 มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

การศึกษาสมบัติของ

สารสกัดมะหาดใน

การตานการเจริญของ

เชื้อแบคทีเรียด้ือยา    

  150,000 150,000 ขอตั้ง

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริ 

อพ.สธ.   

1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2 เพ่ือศึกษาสมบัติใน

การตานการเจริญของ

เชื้อแบคทีเรียด้ือยา

ของสารสกัดมะหาดท่ี

สกัดดวย ตัวทำละลาย

ชนิดตาง ๆ 

การศึกษาครั้งนีพ้บวาสารสกัด

จากแกนมะหาดท่ีสกัดดวยตัว

ทำละลายชนดิตาง ๆ มี

คุณสมบัติทาง กายภาพและ

ทางชีวภาพท่ีแตกตางกัน 

โดยสารสกัดมะหาดท่ีสกัดดวย

ตัวทำละลายท่ีคอนขางมีขั้วจะ

มีความ ฤทธิ์ในการตานการ

เจริญของเชื้อแบคทีเรียด้ือยา

ปฏิชีวนะ S. aureus โดยมีคา 

MIC และ MBC ในชวง 625-

1,250 และ 1,250-2,500 

ppm ตามลำดับ ซ่ึงสอดคลอง

กับคุณสมบัติในการตานอนุมูล

อิสระและปริมาณ สาร

ประกอบฟนอลิกรวม คือ 

โดยสารสกัดมะหาดท่ีสกัดดวย

ตัวทำละลายท่ีคอนขางมีขั้วจะ

มีความสามารถใน การตานอนุ

มูลอิสระ ABTS และ DPPH สูง

และแตกตางจากสกัดมะหาดท่ี

สกัดดวยตัวทำละลายท่ีไมมี

ขั้วอยาง มีนัยสำคัญทางสถิติ 

ผศ,ดร.คคนางค  

รัตนานิคม 
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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 

ซ่ึงจากผลการศึกษาระบุวาสาร

สกัดมะหาดท่ีสกัดดวยเฮกเซน

เปนสารสกัดท่ีมีฤทธิ์ในการ ต

านการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย

ดื้อยาปฏิชีวนะ ความสามารถ

ในการตานอนุมูลอิสระ ABTS 

และ DPPH และ ปริมาณ

สารประกอบฟนอลิกรวมต่ำ

ท่ีสุด 

3 มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

ผลของการใชปวก

หาดตอพยาธิใน

ระบบทางเดิน

อาหารและการ

เจริญเติบโตของแพะ

เนื้อลูกผสม     

  118,000 118,000 ขอตั้ง

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกังบ 

ประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราช ดำริ 

อพ.สธ. 

     1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

      2..เพ่ือศึกษา

ระดับท่ีเหมาะสมของ

การใชปวกหาดตอ

พยาธิในระบบ

ทางเดินอาหารและ

         จากการศึกษาผลของ

การใชยาถายพยาธิอัลเบนดา

โซล ท่ีระดับ 10 มิลลิกรัม ตอ

น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และป

วกหาด ท่ีระดับ 10 และ 15 มิ

ลิกรัมตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม 

โดยการกรอกปากในวันแรก

ของการทดลองเพียงครั้งเดียว 

ตอปริมาณการกินอาหาร การ

เปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัว 

อัตราการเจริญเติบโต การ

เปลีย่นแปลงปริมาณของไข

พยาธิในระบบทางเดินอาหาร 

และคาความสมบูรณของเม็ด

อ.นพรัตน  ผกา

เชิด 
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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 

การ   เจริญเติบโต

ของแพะเนื้อลูกผสม  

       3. เพ่ือศึกษา

ระดับท่ีเหมาะสมของ

การใชปวกหาดตอคา

โลหิตวิทยาของแพะ

เนื้อลูกผสม  

        4. เพ่ือศึกษา

ความเปนไปไดในการ

ใชปวกหาดทดแทนยา

ถายพยาธิตอพยาธิใน

ระบบทางเดินอาหาร

และการเจริญเติบโต

ของแพะเนื้อลูกผสม  

 

เลือดในแพะเนื้อลกูผสม

พ้ืนเมือง พบวา การใชยาถาย

พยาธิอัลเบนดาโซลและ การ

ใชปวกหาด ระดับ 10 และ 15 

มิลิกรัมตอน้ำหนักตัว 1 

กิโลกรัม ไมมีผลตอปริมาณการ

กินอาหาร และน้ำหนักสุดทาย

ของแพะ แตการใชยาถาย

พยาธิอัลเบนดาโซล และการ

ใชปวกหาด ระดับ 10 มิลิกรัม

ตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม มี

แนวโนมทำใหการเพ่ิมขึ้นของ

น้ำหนักตัว และอัตราการ

เจริญเติบโตของแพะเพ่ิมสูงขึ้น

เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม

ควบคุม   

      จากการศึกษาผลของการ

ใชยาถายพยาธิอัลเบนดาโซล 

ท่ีระดับ10 มิลลิกรัม ตอ

น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และป

วกหาด ท่ีระดับ 10 และ 15 มิ

ลิกรัมตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม 

โดยการกรอกปากในวันแรก
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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 

ของการทดลองเพียงครั้งเดียว 

ตอการเปลี่ยนแปลงของ

จำนวนไขพยาธิในระบบ

ทางเดินอาหารของแพะท่ีมีการ

ติดพยาธิโดยธรรมชาติ พบวา 

ในวันท่ี 1 3 7 14 21 28 และ 

35 หลังจากแพะไดรับยาถาย

พยาธิอัลเบนดาโซลและปวก

หาด ไมมีผลตอจำนวนไขพยาธิ

ในมูลแพะ แตการใชยาถาย

พยาธิอัลเบนดาโซล และการ

ใชปวกหาด ท่ีระดับ 10 

มิลลิกรัมตอน้ำหนักตัว 1 

กิโลกรัม มีประสิทธิภาพในการ

ลดจำนวนไขพยาธิในมูลของ

แพะได โดยจำนวนของไข

พยาธิในมูลแพะในกลุมควบคุม

มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น 

        จากการศึกษาผลของ

การใชยาถายพยาธิอัลเบนดา

โซล ท่ีระดับ10 มิลลิกรัม ตอ

น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม และป
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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 

วกหาด ท่ีระดับ 10 และ 15 มิ

ลิกรัมตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม 

โดยการกรอกปากในวันแรก

ของการทดลองเพียงครั้งเดียว 

ตอคาความสมบูรณของเม็ด

เลือดของแพะเนื้อลูกผสม

พ้ืนเมือง พบวา การใชยาถาย

พยาธิอัลเบนดาโซล และการ

ใชปวกหาดไมมีผลตอการ

เปลี่ยนแปลงระดับฮโีมโกลบิน 

(hemoglobin) คาการอัดแนน

ของเม็ดเลือดแดง 

(Hematocrit) ปริมาณเม็ด

เลือดแดง (red blood cell) 

ปริมาณเม็ดเลือดขาว (white 

blood cell) เม็ดเล็ดขาวชนิด

นิวโทรฟลด (Neutrophils) 

เม็ดเล็ดขาวชนิดลิมโฟไซด 

(Lymphocyte) เม็ดเล็ดขาว

ชนิดโมโนไซด (Monocyte) ใน

เลือดแพะ แตการใชยาถาย
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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 

พยาธิอัลเบนดาโซล มีผลทำให

สามารถลดเปอรเซ็นตเม็ดเลือด

ขาวชนิดอิโอซิโนฟลด 

(Eosinophils) ในเลือดแพะได

มีคาต่ำท่ีสุด แตไมแตกตางจาก

กลุมท่ีไดรับปวกหาด 10 มิลิ

กรัมตอน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม 

แตการใชปวกหาดไมมีผลตอ

การเปลี่ยนแปลงเปอรเซ็นต

เม็ดเลือดขาวชนิดอิโอซิโนฟลด 

(Eosinophils) ในเลือดแพะ

เนื้อลูกผสมพ้ืนเมืองเม่ือ

เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม 

 

 

4 มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

การตรวจสอบความ

เปนพิษตอเซลลของ

สารสกัดแกนมะหาด

ในเซลลมะเร็งทอ

น้ำดี 

  91,000 91,000 ขอตั้ง

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกังบ 

ประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

แกนมะหาดผงจาก 3 

แหลงการผลิต ประกอบดวย

แหลงผลิตท่ี 1 และ 2  จาก

ภาคกลาง (TP, JW) แหลงผลิต

ท่ี 3 จากภาคเหนือ (PL)  ทำ

การสกัดสารดวยเอทานอล 

โดยแกนมะหาดผง JW มี

ดร.กันทิมา  ศิริ

สันติเมธาคม 
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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 

พระราช ดำริ 

อพ.สธ. 

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

 วามเปนพิษตอเซลล

ของสารสกัดแกน

มะหาดในเซลลมะเร็ง

ทอน้ำดี (KKU-100) 

 

 

ประสิทธิภาพการสกัดดีกวา 

แกนมะหาดผงจาก PL และ

แกนมะหาดผงจาก TP โดยมี

ประสิทธิภาพการสกัด 9.20%  

9.11% และ 8.62% ซ่ึง

ประสิทธิภาพการสกัดท่ี

ใกลเคียงกัน โดยคาเฉลี่ยของ

ประสิทธิภาพการสกัดเทากับ 

8.98 ± 0.31 %  แสดงวา 

แกนมะหาดท่ีมาจากแหลงผลิต

ท่ีตางกัน สามารถสกัดสาร

ออกมาไดในปริมาณใกลเคียง

กัน 

เม่ือนำสารสกัดจาก

แกนมะหาดแตละแหลงผลิตใน

ความเขมขน  4  8 และ 20 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรไป

ทดสอบความเปนพิษกับ

เซลลมะเร็งทอน้ำดีชนิด KKU-

100 แลละตรวจวัดความเปน

พิษดวยการวัดปริมาณ 

lactate dehydrogenase 

พบวา สารสกัดแกนมะหาด
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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 

สรางความเปนพิษกับ

เซลลมะเร็งทอน้ำดีในระดับ

ความเปนพิษท่ีแตกตางกัน  

โดยแปรผันโดยตรงกับความ

เขมขนของสารสกัดจากแกน

มะหาดท่ีเพ่ิมขึ้น โดยพบวา 

สารสกัดจากแกนมะหาด จาก

แหลงผลิต TP ในความเขมขน  

4  8 และ 20 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร พบวาคาความเปน

พิษ (%cytotoxicity) เทากับ 

6.20 ± 1.94  14.40 ± 9.38  

และ 22.43 ± 5.88 ตามลำดับ  

สารสกัดจากแกนมะหาดจาก

แหลงผลิต  JW คาความเปน

พิษ (%cytotoxicity) เทากับ 

6.73 ± 2.78  11.34 ± 2.13  

และ 20.19 ± 3.19  

ตามลำดับ สวนสารสกัดจาก

แกนมะหาดจากแหลงผลิต  PL  

คาความเปนพิษ 

(%cytotoxicity) เทากับ 

10.34 ± 5.02  13.52 ± 8.10  



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ หนา 21 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

และ 15.23 ± 5.99  

ตามลำดับ  ซ่ึงพบวา  คาความ

เปนพิษท่ีเกิดกับเซลลมะเร็งทอ

น้ำดีนั้น ยังมีคานอย หรือมี

ความเปนพิษนอย ไมถึง 50% 

บงชี้ไดวาสารสกดัจากแกน

มะหาดไมมีประสิทธิภาพใน

การยับย้ังการเจริญของ

เซลลมะเร็งทอน้ำดีชนิด KKU-

100 ได 

เม่ือนำสารสกัดจาก

แกนมะหาดแตละแหลงผลิตใน

ความเขมขน  4  8 และ 20 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรนำไป

ทดสอบผลตออัตราการรอด

ของเซลลมะเร็งทอน้ำดีชนิด 

KKU-100  ในชั่วโมงท่ี 72 

พบวา สารสกัดจากแกน

มะหาดจากแหลงผลิต TP ใน

ความเขมขน  4  8 และ 20 

ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร อัตรา

การรอดชีวิตของเซลล (%cell 

survival) เทากับ 80.93 ± 
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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 

2.67  74.06 ± 8.51และ 

62.37 ± 9.96 ตามลำดับ  สาร

สกัดจากแกนมะหาดจากแหลง

ผลิต JW อัตราการรอดชีวิต

ของเซลล (%cell survival) 

เทากับ 77.49 ± 8.02  72.34 

± 4.13 และ 60.30 ± 2.67 

ตามลำดับ สวนสารสกัดจาก

แกนมะหาดจากแหลงผลิต  PL  

อัตราการรอดชีวิตของเซลล 

(%cell survival)  เทากับ 

82.99 ± 8.02  77.32 ± 8.26 

และ 61.68 ± 0.24  

ตามลำดับ  โดยพบวา อัตรา

การรอดชีวิต (%cell survival) 

มีคาลดลงเม่ือความเขมขนของ

สารสกัดจากแกนมะหาด

เพ่ิมขึ้น และคาความแตกตาง

ของอัตราการรอดชีวิตของ

เซลลมะเร็งทอน้ำดีท่ีทดสอบ

กับมะหาดท่ีมาจากแหลงผลิต

ตางกันนั้นไมมีความแตกตาง

กัน เม่ือนำมาพิจารณา คา 
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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 

IC50 พบวา ท้ัง 3 แหลงผลิต

ไมสามารถคำนวณหาคาได  

เนื่องจากเกินชวงคาท่ีใชในการ

ทดสอบ  (20 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร)  ดังนั้น คา IC50 

ของสารสกัดแกนมะหาดมีคา

มากกวา 20 ไมโครกรัมตอ

มิลลิลิตร ซ่ึงสารสกัดแกน

มะหาดนี้เปนสารสกัดหยาบท่ีมี

สารประกอบในสารสกัดหลาย

ชนิด  เม่ือนำมาแปลผล พบวา 

สารสกัดจากแกนมะหาดท้ัง 3 

แหลงผลิตไมมีประสิทธิภาพใน

การยับย้ังการเจริญของ

เซลลมะเร็งทอน้ำดีชนิด KKU-

100 

จากผลการทดสอบหา

คาความเปนพิษท้ังแบบ LDH 

และหาอัตราการรอดของ

เซลลมะเร็งทอน้ำดีดวยวิธี 

MTT นั้น พบวา คาท่ีไดจาก

การทดลองมีความสัมพันธกับ

คือ ถาการทดสอบมีความเปน
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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 

พิษสูง อัตราการรอดจะนอย 

และเชนเดียวกัน ถาสารสกัด

แกนมะหาดเกิดความเปนพิษ

ตอเซลลนอย จะพบอัตราการ

รอดชีวิตท่ีสูง  ซ่ึงจากการ

ทดสอบจากแหลงผลติแกน

มะหาดตางกันท่ีระดับความ

เขมขนในระดับตางๆ นั้นคาท่ี

ไดท้ังคาความเปนพิษและอัตรา

การรอดชีวิต ไมแตกตางกัน  

และคาความเขนขมของสาร

สกัดแกนมะหาดท่ีสูงขึ้นทำให

การเกิดพิษสูงขึ้นและอัตราการ

รอดชีวิตของเซลลมะเร็งทอ

น้ำดีลดลง และจากการ

ทดสอบท้ังหมด สรุปไดวาสาร

สกัดจากแกนมะหาดไมมีฤทธิ์

ยับย้ังการเจริญของมะเร็งทอ

น้ำดีชนิด KKU-100 ได 

เนื่องจากพบคาความเปนพิษ

ต่ำ และอัตราการรอดชีวิตของ

เซลลสูง 
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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 

ท้ังนี้อาจเกิดจากวิธีการ

สกัดสารจากแกนมะหาดไมดี 

ทำใหสารท่ีมีฤทธิ์ยับย้ังมะเร็ง

ทอน้ำดีชนิด KKU-100  มี

ปริมาณนอย  หรือ ในสารสกัด

จากแกนมะหาดไมมีสารท่ีมี

ฤทธิ์ยับย้ังมะเร็งทอน้ำดีชนิด 

KKU-100  ได  หรือ ในสาร

สกัดจากแกนมะหาดมีฤทธิ์

ยับย้ังมะเร็งทอน้ำดีชนิดอ่ืนๆ  

หรือยับย้ังมะเร็งชนิดอ่ืนๆ  ซ่ึง

ตองมีการศึกษาทดลองตอไป

ในอนาคต 

 

5 มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

ประสิทธิภาพของ

สารสกัดฟนอลิกจาก

ใบมะหาดในการ

กำจัดเห็บโค 

  64,000 64,000 ขอตั้ง

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกังบ 

ประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราช ดำริ 

อพ.สธ. 

1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

2 เพ่ือศึกษา

ประสิทธิภาพสารสกัด

1 การสกัดสารฟนอลิกจากใบ

มะหาดดวยอะซิโตน 60 

เปอรเซ็นต กับ

เอทิลแอลกอฮอล 80 

เปอรเซ็นต ในอัตราสวน 1:1 ท่ี

ระยะเวลาในการสกัด 5 ชั่วโมง 

ไดสารประกอบฟนอลิกเทากับ 

0.47 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มี

ดร.วิลาสินี  ศรี

แสนยงค 
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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 

จากใบมะหาดตอการ

กำจัดเห็บโค 

3.เพ่ือหาความเขมขน

ท่ีเหมาะสมของสาร

สกัดจากใบมะหาด

หลังตอการกำจัดเห็บ

โค 

4. เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

เชิงอนุรักษของ

มะหาดในแงสมุนไพร

กำจัดเห็บโคซ่ึง

สอดคลองกับ

โครงการอนุรักษพันธุ

พืช 

 

 

ลักษณะเปนของเหลวสีเขียว

เขม 

2 ผลประสิทธิภาพของสาร

สกัดใบมะหาดตอการตายของ

เห็บโค คือท่ีความเขมขน 

1,200 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร 

มีประสิทธิภาพตออัตราการ

ตาย ดัชนีการวางไข และ

เปอรเซ็นตการยับย้ังการ

ขยายพันธุดีท่ีสุดคือ 70 

เปอรเซนต, 30 และ 16 

เปอรเซนต ตามลำดับ เม่ือ

เปรียบเทียบกับกลุมควบคุม  

และความเขมขนอ่ืนๆ 

3 สารสกัดจากใบมะหาดมีคา 

LC50 เทากับ 1,100 ไมโคกรัม

ตอมิลลิลิตร 

 

  รวม 5 โครงการ   563,000 563,000      
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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

กาฬสินธุ 

การถายทอดการ

ใชประโยชนจาก

ผลมะหาดในการ

แปรรูปผลิตภัณฑ

อาหาร 

  83,000 83,000 ขอตั้ง

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนักงบ 

ประมาณเพ่ือ

การรวมสนอง

พระราช ดำริ 

อพ.สธ. 

     1 เพ่ือสนอง

พระราชดำริใน

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ 

(อพ.สธ.) 

 2. เพ่ือใชประโยชน

จากผลมะหาดในการ

แปรรูปเปนผลิตภัณฑ

อาหาร 

    นางสาวหนูเดือน  สาระบุตร  

ไดรับอนุมัติใหดำเนินโครงการ การ

ถายทอดการใชประโยชนจากผล

มะหาดในการแปรรูปผลิตภัณฑ

อาหารงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ 2563 

สำหรับผลผลิต : ดานการบริการ

วิชาการ จำนวน 83,000 บาท  

โดยมีวัตถุ ประสงคเพ่ือสนองพระ

ราช ดำริในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จาก

พระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และใช

ประโยชนจากผลมะหาดในการ

แปรรูปเปนผลิตภัณฑอาหาร 

เพ่ือใหประชาชนผูสนใจท่ัวไป หรือ

นักศึกษาสาขาวชิาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีการอาหารทุกชั้นป 

หรือนักศึกษาทุกหลักสูตรทุก

สาขาวิชาฯ ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ สามารถนำไปประยุกตใช 

มีลักษณะเปนอบรมเชิงปฏิบัติการ 

จำนวน 2 กลุม ๆ ละ  1  วัน รวม  

อ.หนูเดือน  สาระ

บุตร 
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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  วัน  จำนวนผูเขารวมโครงการ 

จำนวน 44 คน  การดำเนิน

โครงการเปนการใหความรูแกกลุม

วิสาหกิจชุมชนศนูยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ตำบล

หวยโพธิ์ อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ  

และกลุมศูนยเรียนรูเกษตรอินทรีย

นาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัด

กาฬสินธุ  ในวันท่ี 17-18 

กรกฎาคม  2563   ณ  อาคาร

ปฏิบัติการแปรรูปผลิตผลทาง

การเกษตร  สาขาวิชาเทคโนโลยี

การอาหาร  คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  อำเภอ

เมือง จังหวัดกาฬสินธุ  โดยในการ

อบรมเชิงปฏิบัติการไดรับความ

รวมมือจากชุมชนศูนยเรียนรู

เศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ ตำบล

หวยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ  และกลุมศูนยเรียนรู

เกษตรอินทรียนาจำปา อำเภอดอน

จาน จังหวัดกาฬสินธุ   
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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 

    จากการดำเนินโครงการ มีผล

การประเมินดังนี้ ผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผูเขารวมรับ

บริการโครงการ พบวามีความพึง

พอใจอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด (

X =4.27)  คิดเปนรอยละ  85.33  

โดยมีผลการติดตามการนำไปใช

ประโยชน รอยละ 100  องค

ความรูท่ีไดจากการดำเนินโครงการ

ครั้งนี้ มีองคความรู เกี่ยวกับการใช

ประโยชนจากผลมะหาดในการ

แปรรูปผลิตภัณฑอาหาร มี

ขอเสนอแนะท่ีสามารถนำความรูไป

ใชเพ่ือเพ่ิมความรูความเขาใจใน

การแปรูปมะหาด  และตองการให

มีการจัดอบรมและการทำกิจกรรม

เชนนี้ตอไป  นอกจากนี้ควรมีการ

ประชาสัมพันธในการจัดกิจกรรม

ใหกับทางชุมชนไดเขามามีสวนรวม

ในกิจกรรมดวยอยางตอเนื่อง  เพ่ือ

พัฒนาความรู และสามารถนำไป

ตอยอด ถายทอดเทคโนโลยีตอคน

อ่ืนได   
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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 มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

โครงการบริหาร

จัดการโครงการ 

อพ.สธ. 

มหาวิทยาลัย

กาฬสินธุ 

  206,600 206,600 ขอตั้ง

งบประมาณ

เฉพาะจาก

สำนกั

งบประมาณ

เพ่ือการรวม

สนอง

พระราชดำริ 

อพ.สธ.   

1  เพ่ือสนองพระราช 

ดำริในโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

(โครงการ อพ.สธ.) 

2  เพ่ือพัฒนาบุคลา

การ ในการเก็บและ

รวบรวม วิเคราะห

ขอมูลเบื้องตนและ

จัดทำฐานขอมูล 

โครงการ อพ.สธ.  ทุก

โครงการ ของ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ 

3  เพ่ือนำเสนอผลงาน 

วิจัยและจัดนิทรรศการ 

โครงการบริหารจัดการโครง การ

อนุรักษพันธุกรรมพืชฯ (โครงการ 

อพ.สธ.-มกส.) ดำเนินการ

บริหารงานสวนตาง ๆ ดังนี้  ดาน

การพัฒนาบุคลากรเกี่ยวของกับ

โครง การอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ 

เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการ

กิจกรรมท่ี 7 ของตามแผนแมบท

โครงการ อพ.สธ. ในป พ.ศ. 2563 

ดวยปญหาโรค COVID-19 จึงไดสง

อาจารยและเจาหนาท่ีเขารวมรับ

การฝกอบรม จำนวน 1 ฐาน โดยมี

จำนวนผูเขารวมอบรม 7 คน  สวน

ผลการประชุมวิชา การ และ

นิทรรศการมีผลงานทางวิชาการ 

จำนวน 1เรื่อง และจัดนิทรรศการ 

ในหัวขอ มะหาดตนไมแหงชีวิต   

 

ผศ.ดร.กรรณกิาร  

หวยแสน 

 

  รวม 2 โครงการ   289,600 289,600      

 


