
กิจกรรมที่ ชื่อโครงการ/งาน เปาหมาย/วัตถุประสงค
งบประมาณ 

(บาท) ผลที่คาดวาจะไดรับ
              หมายเหตุ                 

         ผูรับผิดชอบโครงการ

F1A2 โครงการสํารวจมะหาด

ภายในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

 พื้นที่ในเมือง

1  เพ่ือรวบรวมขอมูลความหลากหลายของ

มะหาดในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ พื้นที่ใน

เมือง

2  เพ่ือจัดเก็บขอมูลไวเปนฐานขอมูลเพื่อ

ศึกษาตอไปในอนาคต 

3  เพ่ือเปนแหลงขอมูล แหลงเรียนรูใหกับ

ประชาชนและเยาวชน 

4  เพ่ือสรางความตระหนักในการอนุรักษ

พันธุมะหาดใหกับชุมชนและทองถิ่น

56,600 1 ทราบขอมูลของมะหาดที่มีในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

 พื้นที่ในเมือง

2 เปนแหลงศึกษาธรรมชาติเผยแพรความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับมะหาดไมใหแกประชาชนที่สนใจ

3 จัดทําระบบฐานขอมูลและระบบสาระสนเทศ

เกี่ยวกับมะหาด อันสามารถเปนขอมูลพื้นฐานใหแก

บุคคลที่สนใจคนควาตอไป

วาที่รอยตรีหญิงภาวิณี  ไชยรักษ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.)

ตารางการสรุปโครงการสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของหนวยงานที่รวมสนองพระราชดําริ  งบประมาณแผนดนิ ในงบประมาณประจําป ๒๕๖๔

กลุม ......G 5............ กลุม .......มหาวิทยาลัยที่รวมสนองพระราชดําร.ิ.......หนวยงานสนองพระราชดําร ิ.......มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ.......



F2A4 การใชสารสกัดจากแกนและ

ใบมะหาดเปนสารกันหืนใน

ผลิตภัณฑอาหารทอด

Use of artocarpus lacucha 

Roxb. hard wood and leaf 

extracts as an antioxidant in 

fried food product

1  เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)                                       

2 เพ่ือทราบปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพและกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระ

ของสารสกัดที่ไดจากแกนและใบมะหาด

3  เพ่ือเปรียบเทยีบผลของสารสกัดจาก

แกนและใบมะหาด และสารตานอนุมูล

อิสระสังเคราะห ตอการเกิดกลิ่นหืนใน

ผลิตภัณฑอาหารทอด และความคงตัว

ระหวางการเก็บรักษา

70,000 1  เปนการสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2  ทราบปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและ

กิจกรรมการตานอนุมูลอิสระของสารสกัดที่ไดจาก

แกนและใบมะหาดเพื่อประยุกตใชในผลิตภัณฑอาหาร

3  ทราบผลของสารสกัดจากแกนและใบมะหาด ตอ

การเกิดกลิ่นหืนในผลิตภัณฑอาหารทอด และความ

คงตัวระหวางการเก็บรักษา

4 นักวิจัยสามารถตอยอดผลงานและประยุกตใช

ประโยชนทางวิชาการได

ดร.พชิชาภรณ  วันโย

F2A4 ผลการเสริมสารสกัดจาก

แกนมะหาดตอภาวะไขมันใน

เลือดของหนูไมซที่กินอาหาร

ไขมันสูง

1.เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)                                        

2. เพ่ือตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัดแกน

มะหาดตอคาไขมันของเลือด (ระดับไขมัน

ไทรกลีเซอไรด และคอเลสเตอรอลรวม) ใน

ภาวะที่กินอาหารที่มีไขมันสูง

140,000 1.ทราบฤทธิ์ของสารสกัดแกนมะหาดตอคาไขมันของ

เลือด (ระดับไขมันไทรกลีเซอไรด และคอเลสเตอรอล

รวม) ในภาวะที่กินอาหารที่มีไขมันสูง        

2. สงเสริมมูลคาพชืมะหาดในแงการใชเปนสมุนไพร

ในการลดระดับไขมันในเลือด                              

     3. สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการ

ระดับชาต/ิระดับนานาชาติไดอยางนอย 1 เรื่อง

ดร.กันทิมา  ศิริสันติเมธาคม



F2A4 ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ

กอโรคในอาหารของสารสกัด

จากมะหาด

1  เพ่ือศกึษาสภาวะในการสกัดสารสกัด

จากมะหาดในสวนขิงเปลือกลําตนและใบ

 2  เพ่ือศกึษาสารสกัดจากมะหาดในการ

ยับยัง้เชื้อจุลินทรียที่กอโรคและทําใหอาหาร

เนาเสีย

100,000 1  ทราบถึงประสิทธิภาพการยับยัง้เชื้อจุลินทรียกอ

โรคในอาหารรวมถึงการนําไปประยุกตใชเปนสาร

ชวยยดือายุการเก็บรักษาอาหารเพื่อลดการใช

สารเคมีในอาหาร

2  เปนการใชประโยชนจากพชืสมุนไพรไทย

อ.สุภาพร  พุมริ้ว

F2A4 การศึกษาคุณสมบัติในการ

ตานเชื้อแบคทีเรียที่เปน

สาเหตุของโรคในปลาน้ําจืด

ของสารสกัดจากมะหาด

 1 เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือศกึษาคุณสมบัติในการตานเชื้อโรคที่

เปนสาเหตุของการเกิดโรคในปลาน้ําจืด

100,000  1 เพ่ือเปนสวยนหนึ่งในการสนองพระราชดําริ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชดําริฯ (อพ.สธ.)

2. เพ่ือทราบสมบัติในการตานเชื้อโรคที่เปนสาเหตุ

ของการเกิดโรคในปลาน้ําจืดของสารสกัดมะหาด ซึ่ง

ขอมูลนี้สามารถใชในการพัฒนากาใชประโยชนจาก

สารสกัดมะหาดทางการประมงตอไป

ผศ.ดร.อุไร  กุลบุญ



F2A4 สภาวะการเตรียมใบมะหาด

แหงตอสารพกฤษเคมีและ

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเพื่อใช

ประโยชนทางอาหาร

1  เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2  เพ่ือตรวจสอบคุณภาพใบมะหาดสดและ

ใบมะหาดแหงตอสารพกฤษเคมีและฤทธิ์

ตานอนุมูลอิสระ

3  เพ่ือกําหนดอิทธิพลของความออน-แก

ของใบมะหาดและการเตรียมกอนการทํา

แหง (pretreatment) ใบมะหาดตอการ

เปลี่ยนแปลงสารพกฤษเคมีและฤทธิ์ตาน

อนุมูลอิสระ

30,000 1 ไดสนองพระราชดําริเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชืสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 2  ไดทราบคุณภาพใบมะหาดสดและใบมะหาดแหง

ตอสารพกฤษเคมีและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ

 3  ไดขอมูลกําหนดอิทธิพลของความออน-แกของ

ใบมะหาดและการเตรียมกอนการทําแหง 

(pretreatment) ใบมะหาดตอการเปลี่ยนแปลงสาร

พกฤษเคมีและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ เพื่อพจิารณา

การนําไปใชประโยชนในอาหาร

ผศ.ดร.กรรณิการ  หวยแสน

F2A4 การใชสารสกัดหยาบเพ่ือยืด

อายุการเก็บผลิตภัณฑแพตตี้

หมู

 1  เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2 เพ่ือตรวจสอบสารประกอบฟนอลิกและ

ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบ

เขมขนจากแกนมะหาดและใบมะหาด

3  เพ่ือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทาง

กายภาพและเคมีของแพตตี้หมูระหวางการ

เก็บ

80,000 1 ไดสนองพระราชดําริเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชืสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 2  ไดทราบสารประกอบฟนอลิกและฤทธิ์ตานอนุมูล

อิสระของสารสกัดหยาบเขมขนจากแกนมะหาดและ

ใบมะหาด

 3  ไดขอมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางกายภาพ

และเคมีของแพตตี้หมูระหวางการเก็บ

ผศ.ดร.กรรณิการ  หวยแสน



F2A6 การขยายพันธุมะหาดใน

สภาพปลอดเชื้อเพื่อการ

ปรับปรุงพันธุ

 1  เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

 2 เพ่ือใหไดสภาวะที่เหมาะสมในการ

เพาะเลีย้งแคลลัสมะหาดที่ไดจากการทําให

เกิดการกลายพันธุดวยสารเคมี

 3 เพ่ือใหไดสูตรอาหารที่เหมาะสมในการ

ชักนําใหแคลลัสมะหาดที่ไดจากการทําให

เกิดการกลายพันธุดวยสารเคมีเกิดยอด

และราก

100,000 1 ไดสนองพระราชดําริเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพชืสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

2 ไดสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงแคลลัส

มะหาดที่ทําใหเกิดการกลายพันธุดวยสารเคมี และ 

ไดสูตรอาหารที่เหมาะสมในการชักนําใหแคลลัส

มะหาดที่ทําใหเกิดการกลายพันธุดวยสารเคมีเกิด

ยอดและราก

3 สามารถอนุรักษพันธุกรรมพชืมะหาดที่เปนพืช

ประจําจังหวัดกาฬสินธุได และ เปนแหลงของมะหาด

ที่สามารถนําไปใชในการปรับปรุงพันธุตอไป

4 ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งเปนการเผยแพรและประชาสัมพันธชื่อเสียง

ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

ผศ.ดร.ปยนันท ชมนาวัง



F3A8 การบริหารจัดการโครงการ

อนุรักษพันธุกรรมพชืฯ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

1  เพ่ือสนองพระราชดําริโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

(อพ.สธ.)

2  เพ่ือพัฒนาบุคลาการ ในการเก็บและ

รวบรวม วิเคราะหขอมูลเบือ้งตนและจัดทํา

ฐานขอมูล โครงการ อพ.สธ. 

ทุกโครงการ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

3  เพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยและจัด

นิทรรศการ

410,000 1  ไดสนองพระราชดําริในโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.)

2 ไดขอมูลเบื้องตนและจัดทําฐานขอมูล โครงการ 

อพ.สธ. ทุกโครงการ  ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ

3 ไดผลงานวิจัยจากโครงการอนุรักษพันธุกรรมพชื

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (อพ.สธ.) ที่ไดรับ

งบประมาณ

รวมท้ังสิ้น …4.... กิจกรรม จํานวน …9....  โครงการ    งบประมาณรวมท้ังสิ้น ....1,086,600.... (บาท)


