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สรุปผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2563 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชด าริโดย  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 ส านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ 
การวิจัยและพัฒนา
เภสัชภณัฑ์จากยาง
นา ระยะที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2,132,300 1,700,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาวิธีการสกัดเพื่อให้
ได้ปรมิาณสาระส าคัญ และ
สารดปิเทอโรคาร์พอลที่มีฤทธิ์
สูงสุด 
3. เพื่อหาช่วงอายุและแหล่งที่
ปลูกของกิ่งยางนาที่เหมาะสม
ในการน ามาเตรียมเป็นต ารับ
ยาทาภายนอกอีมลัเจลส าหรับ
แผลกดทับและแผลติดเชื้อ 
4. เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑต์ ารับ
ยาทาภายนอกอีมลัเจลต้นแบบ 
จากสารสกัดกิ่งยางนาและ 

1. เก็บตัวอย่างและการแยก
สกัดสารมาตรฐานดิปเทอ
โรคาปอล 
2. วิเคราะห์ปริมาณสารดิป 
เทอโรคาปอลและสารกลุ่ม 
ฟลินอลิก  
3. ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระ และต้านแบคทีเรีย
จากสารสกัดกิ่งยางนา 
4. พัฒนาต ารับอิมัลเจลจาก
สารสกัดกิ่งยางนา 

ผศ.เพลินทิพย์ ภู
ทองกิ่ง 
ม.ขอนแก่น 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ดิปเทอโรคาร์พอลที่มีความคง
ตัว การซึมผ่านท่ีเหมาะสม 
5. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพต ารับ
ยาทาภายนอกอีมลัเจล จากสาร
สกัดกิ่งยางนาและดิปเทอโรคาร์
พอลในการยับยั้งการเจรญิของ
เชื้อ methicillin-sensitive S. 
aureus (MSSA) และ 
methicillin-resistant S. 
aureus (MRSA) ในหลอด
ทดลองและในสัตว์ทดลอง 

2 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

ดีเอนเอบารโ์ค้ดและ
การขยาย พันธุ์
กล้วยไม้ในสภาพ
ปลอดเช้ือท่ีถูก
คุกคามของประเทศ
ไทยเพื่อการอนุรักษ ์

  970,000 970,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อให้ได้ข้อมูลบาร์โคด้ของ
ดีเอนเอจากกล้วยไม้หายากใน
ประเทศไทยส าหรับใช้ในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลบารโ์ค้ดดีเอนเอส าหรับ
การอ้างอิงสายพันธ์ุของ

1. ได้ผลการศึกษาสูตร
อาหารต่อการเจรญิและ
พัฒนาของต้นอ่อนกล้วยไม้
ในสภาพปลอดเช้ือ 
2. เก็บตัวอย่ากล้วยไม้หา
ยากจากแปลงอนุรักษ์นอก
ถิ่นและสกดัแยกดเีอ็นเอ 
3. ผลการศึกษาผลของออก-
ซิน ต่อการเจริญและพัฒนา
ของกล้วยไม้ในสภาพปลอด
เชื้อ 

นายวุฒิชัย  ฤทธิ 
ม.ราชภัฏเพชรบุร ี

 



 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานการวิจัยแห่งชาต ิ หน้า 3 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
กล้วยไม้ของประเทศไทยต่อไป
ในอนาคต 
3. ศึกษาปัจจัยต่างๆ ท่ีมผีลต่อ
การเจรญิเติบโตของกล้วยไม ้
ในสภาพปลอดเช้ือ เช่น สูตร
อาหาร และผลของสารควบคมุ
การเจรญิเติบโตพืชต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของ
ต้นอ่อนกล้วยไม้ในสภาพปลอด
เชื้อ 
4. เพื่อสร้างรูปวิธานส าหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการระบุชนิด
ของพืชสกุลพะยูงท่ีศึกษา โดย
ใช้ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร ์
5. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
ถ่ายทอดผลงานวิจยัที่ไดไ้ปสู่
ชุมชน เช่น การบริการวิชาการ
แก่ครู นักเรียน นิสิต ชุมชน 
และนักวิจัยที่มคีวามสนใจ
ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของ
พืชสกุลพะยูง 

4. การเก็บตัวอย่างกล้วยไม้
หายากจากแปลงอนุรักษ์นอก
ถิ่นและสกดัแยกดเีอ็นเอ 

3 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การศึกษากายวิภาค
ศาสตร์ใบและเนื้อไม้

  500,000 500,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการ
เก็บตัวอย่างพืชที่ศึกษา โดย

น.ส.อนิษฐาน ศรี
นวล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ของพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญสกุลพะยูง 
(Dalbergia L.) วงศ์
ถั่ว (Fabaceae) ใน
ประเทศไทย เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือดา้น
อนุกรมวิธานและสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร ์

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษากายวิภาคศาสตร์
ใบและเนื้อไม้ของพืชเศรษฐกิจ
ส าคัญสกุลพะยูงที่พบใน
ประเทศไทย ส าหรับเป็นข้อมลู
พื้นฐานทางชีววิทยาเพื่อต่อ
ยอดการใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ ์
3. เพื่อบรรยายลักษณะกาย
วิภาคศาสตร์ จดัท าฐานข้อมูล 
และก าหนดเอกลักษณ์ส าคัญ
ของพืชสกุลพะยูงแต่ละชนิด 
จากลักษณะกายวิภาคศาสตร์ที่
สามารถบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
ส าหรับใช้ตรวจสอบช้ินไม้หรือ
ผลิตภณัฑ์จากพืชสกลุนี ้
4. เพื่อสร้างรูปวิธานส าหรับใช้
เป็นเครื่องมือในการระบุชนิด
ของพืชสกุลพะยูงท่ีศึกษา โดย
ใช้ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร ์

การศึกษาตัวอย่างพรรณไม้
แห้งในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ท าให้
ทราบลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ และช่วงเวลา
การออกดอก และผลของพืช
ที่ศึกษา เพื่อวางแผนในการ
เก็บตัวอย่างพืช จ านวน 5 
ชนิด ได้แก ่Dalbergia 
cochinchiensis, D. 
glomerifera, D. godefroyi, 
D. oliveri และ D. velutina 
และน าตัวอย่งที่ได้มาศึกษา
ด้านกายวิภาคศาสตร์ โดยท า
สไลด์ถาวรเนื้อเยื่อพืช 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
5. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการ
ถ่ายทอดผลงานวิจยัที่ไดไ้ปสู่
ชุมชน เช่น การบริการวิชาการ
แก่ครู นักเรียน นิสิต ชุมชน 
และนักวิจัยที่มคีวามสนใจ
ทางด้านกายวิภาคศาสตร์ของ
พืชสกุลพะยูง 

4 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

ความหลากหลาย  
การใช้ประโยชน์ และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ 
เห็ดป่ากินได้ใน
โครงการอุทยาน
ธรรมชาติ วิทยา 
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา
ฯ 

  310,000 310,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อส ารวจความหลากหลาย
ของเห็ดป่ากินได้ที่แพร่กระจาย
ในบริเวณเส้นทางเดินศึกษา
สภาพธรรมชาติ (ระยะทาง 
5,800 เมตร) และบรเิวณ
โดยรอบส านักงานโครงการ
อุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าร ิสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง  

การส ารวจและบันทึกชนิด
ของเห็ดป่าท้ังหมดบน
เส้นทางเดินศึกษาสภาพ
ธรรมชาติและบริเวณ
โดยรอบส านักงาน
โครงการฯ ซึ่งพบเห็ดป่าบน
เส้นทางดังกล่าวท่ีมลีักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาท่ีแตกต่าง
กันจ านวน 80 ชนิด และมี
บริเวณที่พบมากจัดได้เป็น 
21 บริเวณ 

น.ส.ธิดาพร เถื่อน
เภา 
ม.เทคโนโลย ี
พระจอมเกล้า
ธนบุรี 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
จ.ราชบุรี รวมเนื้อท่ีทั้งหมด 50 
ไร่ โดยมีกลุ่มนักเรียนจาก
โรงเรียนใกล้เคียงพื้นที่อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ อย่างน้อย 2 
โรงเรียนเข้าร่วมส ารวจเหด็ป่า
กินได ้
3. ส ารวจ สมัภาษณ์ข้อมูลของ
ราคาและวิเคราะหม์ูลค่าของ
เห็ดป่ากินได้ในตลาดค้าขายเหด็
ป่ากินได้จากชุมชนใกลเ้คียงกับ
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 
4. จัดท าหนังสือฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของเห็ด
ป่ากินได้ในพื้นที่อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุรี ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
มูลค่าทางการตลาด รวมถึงภมูิ
ปัญญาจากเห็ดป่าท่ีส ารวจพบ
ในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและต่อยอดการใช้
ประโยชน์ของเห็ดปา่ในพื้นที่
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ใน
อนาคต 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
5. เพื่อจัดท า “คู่มือการส ารวจ
เห็ดป่ากินได้ในพ้ืนท่ีอุทยาน
ธรรมชาติวทิยาฯ อ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุรี” เพื่อเป็นประโยชน ์
แก่นักเรียนของโรงเรียนในพ้ืนท่ี
ใกล้เคียงพื้นที่อุทยานธรรมชาติ
วิทยาฯ และประชาชนท่ัวไปที่
ต้องการส ารวจเหด็ในบริเวณ
พื้นที่ของโครงการอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาฯ อ.สวนผึ้ง  
จ.ราชบุร ี
6. เพื่อสร้างกระบวนการเรยีนรู้
ร่วมกันระหว่างนักวิจัย ชุมชน 
และนักเรียน จากโรงเรียน
ใกล้เคียงพื้นที่อุทยานธรรมชาติ
วิทยาฯ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ใน
เรื่องการส ารวจเห็ดป่ากินได้ 
การใช้ประโยชน์ และภมูิปัญญา
จากเห็ดป่าท่ีส ารวจพบในพ้ืนท่ี 

5 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การค้นหาและพัฒนา
ดีเอ็นเอเครื่องหมาย
ไมโครแซทเทลไลท์
ของน้อยหน่าเครือ

  850,000 850,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

1. ส ารวจและเก็บตัวอย่าง
น้อยหน่าเครือ 2 ตัวอย่าง  
คือ KC-01 และ KC-02 ใน
พื้นที่ อ.บ่อเกลือ และ อ.ปัว 

ดร.ศุภจิต สระ
เพชร 
ม.มหิดล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ด้วยเทคโนโลยีการ
วิเคราะหล์ าดับเบส
ยุคใหม ่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อพัฒนาดีเอ็นเอ
เครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์
ที่จ าเพาะต่อน้อยหน่าเครือ 
(Kadsura spp.) 
3. เพื่อศึกษาลายพิมพ์ดีเอ็นเอ
น้อยหน่าเครือของประเทศไทย 
4. เพื่อศึกษาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของน้อยหน่า
เครือท่ีพบในประเทศไทย 
5. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และ
ประสิทธิภาพของการพัฒนาดี
เอ็นเอเครื่องหมายไมโครแซท
เทลไลท์ส าหรับตรวจสอบชนิด
และความถูกต้องของน้อยหน่า
เครือท่ีน าไปใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบผลิตภัณฑต์่างๆ ได ้
6. เพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อของน้อยหน่าเครือ 
7. เพื่อศึกษาการสกัดสารส าคญั
จากแคลลัสของน้อยหน่าเครือ 

จ.น่าน บ้านป่าเหมีย้งแจ้ซ้อน 
จ.ล าปาง หมู่บ้านขุนลาวและ
น้ ากลืน จ.เชียงใหม่ และ
เชียงราย  และ อ.ขุนยวม  
จ.แม่ฮ่องสอน 
2. วิเคราะหล์ าดับเบสของทั้ง
จีโนม NGS น้อยหน่าเครือ 
โดยน าตัวอยา่งมาสกดัดีเอ็น
เอด้วยชุด Dneasy Plant 
mini kit ด้วยวิธีสกดั 5 วิธ ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
6 ส านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ 
การศึกษาสดัส่วน
แก่นและกระพี้ของ
ไม้สัก 

  600,000 600,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาสัดส่วนแก่นและ
กระพี้ของป่าไม ้
3. เพื่อคัดเลือกไม้สักท่ีมีการ
สร้างแก่นในปริมาณสูง เพื่อใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์ต่อไป 

ศึกษาและเก็บข้อมลูขนาด
ตอไม้ พ้ืนท่ีแก่น กระพี้ และ
เปลือก และน ามาค านวณหา
สัดส่วนแก่นและกระพี้ และ
เปอร์เซ็นต์เปลือก โดยศึกษา
จากพ้ืนท่ีสวนป่าของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่
ถึงก าหนดตัดฟัน และแปลง
ทดสอบแมไ่ม้ของกรมป่าไม้ 
โดยวัดจากตอไม้ที่โค่นตดั
แล้ว และวิธีใช้เครื่องเจาะ  

ผศ.ธีระพงษ์  
เสาวภาคย ์
ม.เชียงใหม ่

 

7 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

ระบบเตือนภัยการ
บุกรุกป่าไม ้

  990,000 990,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
ส าหรับการพัฒนาต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์และซอฟท์แวร์เตือน
ภัยการบุกรุกป่าไม้จากข้อมลู
สภาพแวดล้อมและความ
ต้องการที่ได้จากการศึกษาลง

การออกแบบต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์ส าหรับการเตือน
ภัยการบุกรุกป่าไม้และการ
ประมวลผลข้อมูลสัญญาณ 
เสียง 

ผศ.ดร.อนันต์ ศรี
สุภาพ 
ม.มหิดล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พื้นที่ส ารวจตามโครงการที่ได้
ด าเนินการก่อนหน้า 
3. เพื่อออกแบบต้นแบบ
ผลิตภณัฑ์ส าหรับการเตือนภัย
การบุกรุกป่าไม้ สถาปตัยกรรม
ระบบเตือนภัยการบุกรุกป่าไม้
และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง
ส าหรับระบบเตือนภัยการบุกรุก
ป่าไม ้
4. เพื่อพัฒนาโมเดลการเรียนรู้
ของเครื่องและซอฟต์แวรส์ าหรับ
เตือนภัยการบุกรุกป่าไม ้

8 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การศึกษาและวิจัย
ต้นรวงผึ้งเพื่อการ
อนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

  540,000 540,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการ
ขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้งด้วยวิธีการ
ไม่อาศัยเพศ อาทิ การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปักช า 
และวิธีการอื่นๆ เพื่อหาความ

1. การส ารวจตัวอย่างและ
การคัด เลือกต้นรวงผึ้งเพื่อ
การขยายพันธ์ุด้วยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการ
ปักช าในพื้นที่กรุงเทพฯ 
และปรมิณฑล  
2. การขยายพันธ์ุด้วยวิธีการ
ปักช า และการฟอกฆ่าเชื้อ
พื้นผิวตัวอย่าง (surface 
sterilization) 
 

นายพฤทธ์ิ ราช
รักษ์ 
ม.เกษตรศาสตร ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
เหมาะสมในการขยายพันธ์ุต้น
รวงผึ้ง 

9 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การวิจัยและพัฒนา
อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรม
กล้วยไม้ป่า
กะเรกะร่อน 
(Cymbidium 
aloifolium (L.) Sw.) 
และกะเรกะร่อนด้าม
ข้าว (Cymbidium 
bicolor Lindl.) เพื่อ
ใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

  240,000 240,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อหาวิธีการหรือเทคนิคที่
เหมาะสมในการเก็บรักษาเมลด็
ของกล้วยไม้กะเรกะร่อนและ
กะเรกะร่อนด้ามขา้วระยะยาว
ในไนโตรเจนเหลว 
3. เพื่อชักน าให้เมล็ดกล้วยไม้
กะเรกะร่อนและกะเรกะร่อน
ด้ามข้าวเจริญเป็นต้นและเพิ่ม
จ านวนไดภ้ายหลังจากการเกบ็
ในไนโตรเจนเหลว 
4. เพื่อน ากล้วยไม้กะเรกะร่อน
และกะเรกะร่อนด้ามข้าวทีไ่ด้
จากการขยายพันธ์ุในหลอดแก้ว 
น ากลับคืนสู่ถิ่นเดิม 

การขยายพันธ์ุกล้วยไม้
กะเรกะร่อนและกะเรกะร่อน
ด้ามข้าวในสภาพปลอดเชื้อ 
และการเก็บรักษาโปรโค
คอร์ม กล้วยไม้กะเรกะร่อน
และกะเรกะร่อนด้ามข้าวที่
อุณหภูมติ่ ากว่าจดุเยือกแข็ง 
โดยวิธี Encapsulation-
dehydration และวิธี 
Encapsulation-
vitrification 

น.ส.จตุพร  
หงส์ทองค า 
ม.ราชภัฏร้อยเอด็ 

 

10 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การเพิ่มมลูค่าใบยาง
นาโดยการผลิตไบโอ

  2,000,000 1,000,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ศึกษาข้อมูลองค์ประกอบ
ของไฮโดเสตใบยางนา ข้อมูล

ผศ.ดร.รตันภรณ์  
ลีสิงห ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ดีเซลจากจุลินทรีย์
และวัสดุรูพรุนนาโน 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อผลิตไบโอดเีซลจากยีสต์
ไขมันสูงท่ีเพาะเลีย้งในไฮโดรไล
เสตใบยางนาด้วยตัวเร่งปฏิกิรยิา
แบบวิวิธพันธ์คอมโพสิตและนา
โนคอมโพสติจากถ่านกัมมันต์ใบ
ยางนา ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานไบโอดีเซล ASTM 
D6751, EN 14214 และศึกษา
คุณสมบัติดา้นเชื้อเพลิงของใบ
โอดีเซลที่ผลิตได้เปรียบเทียบกับ
มาตรฐาน ไบโอดเีซล 
3. เพื่อเตรียมถ่านกมัมันตร์ู
พรุนนาโนและตัวเร่งปฏิกิรยิา
วิวิธพันธ์จากใบยางนา และ
ศึกษาการน าถ่านกัมมันต์รูพรุน
นาโนที่เตรยีมได้ไปใช้ประโยชน์
ในการดูซับสยี้อมเมทิลีนบล ู

การผลิตลิพิดจากยสีสต์ไขมัน
สูงเมื่อเพาะเลี้ยงในไฮโรไล
เสตใบยางนาท่ีไม่มีการก าจัด
สารพิษ ซึ่งไดล้ิพิดท่ีมี
คุณสมบัติที่ใช้ผลติไบโอดีเซล
ได้ ศึกษาข้อมูลการเตรียม
ถ่านกัมมันต์และตัวเร่ง
ปฏิกิริยาของเสียจาก
กระบวนการผลติเช้ือเพลิง
ชีวภาพด้วยกระบวนการ
ไฮโดรไลซีสและใบยางนาแห้ง
ที่ไม่ผ่านกระบวนการ ซึ่ง
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการ
ผลิตถา่นกัมมันต์ทั้งในระดับ
ชุมชนและระดับอุตสาหกรรม 

ม.ขอนแก่น 

11 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การใช้เปลือกทุเรยีน
และใบสักปรับปรุง
คุณภาพต่อ

  1,376,000 1,100,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ศึกษาการย่อยได้และ
องค์ประกอบทางเคมีของ
เปลือกทุเรยีนและใบสัก

ดร.สุธรีวัฒน์  
พันธุ์มาลัย 
สถาบันเทคโนโลย ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ประสิทธิภาพการ
ผลิตน้ านมในโคนม 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทาง
เคมีและค่าการย่อยได้ของ
เปลือกทุเรยีนและใบสัก
ปรับปรุงคณุภาพ 
3. เพื่อศึกษาการใช้เปลือก
ทุเรียนและใบสักปรับปรุง
คุณภาพต่อประสิทธิภาพการ
หมักในกระเพาะรูเมนของโคนม 
4. เพื่อศึกษาการใช้เปลือก
ทุเรียนและใบสักปรับปรุง
คุณภาพต่อประสิทธิภาพการ
ผลิตและคุณภาพน้ านมในโคนม 

ปรับปรุงคณุภาพ และเสริม
เปลือกทุเรยีนและใบสัก
ปรับปรุงคณุภาพต่อ
ประสิทธิภาพการหมักใน
กระเพาะรูเมนของโคนม เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
น้ านมในโคนม 

พระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

12 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การศึกษาความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพและยกระดับ
การผลิตมันปา่ 
(Dioscora spp.) เพื่อ
การอนุรักษ์พันธุกรรม 

  2,000,000 1,800,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของมันป่า (yam) 
ด้วยเทคนิคเครื่องหมายดีเอ็นเอ
ชนิดไมโครแซทเทลไลท์ 

ส ารวจและรวบรวมตัวอย่าง
มันป่า โดยส ารวจต าแหน่ง 
จุดพิกัด X, Y จ านวน และ
ชนิดของมันป่าในเขตพื้นท่ี
ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 
พิษณุโลก สุโขทัย 
ก าแพงเพชร ตาก และ
เพชรบูรณ์ โดยเกบ็ตัวอย่าง

นายพุทธพงษ์  
สร้อยเพชรเกษม 
ม.นเรศวร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3. เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธ์ุ
และวิธีการปลูกมันป่าเพื่อให้ได้
ผลผลติที่ด ี
4. เพื่อศึกษาวิธีการท าเมลด็
เทียมส าหรับการอนุรักษ์
พันธุกรรมและขยายพันธ์ุมันปา่ 
5. เพื่อศึกษาปริมาณสาร 
saponin และ diosgenin ใน
มันป่าแต่ละกลุม่ 
6. เพื่อสร้างแปลงรวบรวมสาย
พันธุ์มันป่าส าหรับเป็นธนาคาร
พันธุกรรมพืช 

ใบ ล าต้น ดอก และหัว และ
จ าแนกชนิดของมันป่า 

13 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

ประสิทธิผลของ
เครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูป
จากน้อยหน่าเครือต่อ
การตอบสนองปัจจยั
เสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
ในอาสาสมัครไขมันใน
เลือดผิดปกต ิ

  1,314,940 1,200,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อพัฒนาเครื่องดื่มกึ่ง
ส าเรจ็รูปเพิม่สารสกดัแอนโธ-
ไซยานินจากน้อยหน่าเครือ 
3. เพื่อศึกษาผลของการดืม่
เครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูปจาก
น้อยหน่าเครือซึ่งมีแอนโธไซ-

การศึกษาการสกัดแอนโธไซ-
ยานินเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ของเครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูป 
จากน้อยหน่าเครือต่อการ
ตอบสนองปัจจัยเสี่ยงการเกิด
โรคหัวใจในอาสาสมัครไขมัน
ในเลือดผดิปกติ และศึกษา 
ผลของการดืม่เครื่องดื่มกึ่ง
ส าเรจ็รูปจากน้อยหน่าเครือ
ต่อปัจจัยความเสีย่งโรคหัวใจ 
ความชรา 

ดร.ปิยะ เต็มวริิยะ
นุกูล 
ม.มหิดล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ยานินสูงต่อปัจจยัความเสี่ยง
โรคหัวใจ ความชรา ผ่าน
การศึกษาความเครียด
ออกซิเดชัน และการต้านอนุมลู
อิสระ ในกลุม่อาสา สมัครผู้มี
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ที่
รับประทานเครื่องดื่มกึ่ง
ส าเรจ็รูปจากน้อยหน่าเครือที่มี
แอนโธไซยานินสูง 

14 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

กลไกระดับโมเลกุล
เชิงลึกของใบตะคึก
ต่อการป้องกันหรือ
ชะลอโรคที่เกีย่วข้อง
กับความชรา 

  3,139,000 3,000,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาผลและกลไกการ
ออกฤทธ์ิของยอดแบะใบอ่อน
ตะคึกต่อการป้องกัน และ/
หรือ ลดความชรา ระดับเซลล์
โมเลกุลในแบบจ าลองเซลล์
ชนิดต่างๆ 
3. เพื่อศึกษาผลและกลไกการ
ออกฤทธ์ิของยอดและใบอ่อน
ตะคึกต่อการเพิ่มอัตราการมี

อยู่ระหว่างการส่งรายงาน
ความ ก้าวหน้าการวิจยั 

ดร.มลฤดี สุข
ประสารทรัพย ์
ม.มหิดล 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ชีวิตอยู่รอดและลดการตาย
ของเซลล์ ซึ่งถูกชักน าให้เกิด
ภาวะความเสื่อมหรือชราของ
เซลล์ในแบบจ าลองเซลล์ชนิด
ต่างๆ 

15 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การปรับปรุงฤทธิ์
ต้านมะเร็งปากมดลูก
ของสารสกัด DMC 
จากเมลด็มะเกี๋ยง 

  953,000 860,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อสกัดแยกสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพ DMC ท าบริสุทธ์ิ 
และพิสูจนเ์อกลักษณ์ของสาร
บริสุทธ์ิจากเมลด็มะเกี๋ยง 
3. เพื่อปรับปรุงโครงสร้างสาร 
DMC ที่ได้จากเมลด็มะเกี๋ยง 
(ให้ได้จ านวนอย่างน้อย 30-40 
สาร) และพิสูจนเ์อกลักษณ์
ของสารที่ได้ท าการปรับปรุง
โครงสร้างจากเมล็ดมะเกี๋ยง 
4. ทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งปาก
มดลูกและความเป็นพิษต่อ
เซลล์ปกติของสารที่ได้จากการ

1. ได้สารสกดัหยาบช้ันเอทิ
ละซิเตตจากเมล็ดมะเกี๋ยง 
(crude extract) ที่มี
ลักษณะเป็นสเีขียวเข้มหนดื  
2. ทราบองค์ประกอบทาง
เคมี และฤทธ์ิทางชีวภาพท่ี
แยกได้จากส่วนต่างๆ ของ
มะเกี๋ยง 
3. แยกสารบรสิุทธ์ิและ
ระบุอัตลักษณ์ของสารที่แยก
ได้จากส่วนสกดัหยาบช้ัน
เอทิลและอะซิเตดของเมล็ด
มะเกี๋ยงได้ 3 สาร 

รศ.ดร.พุฒินันท์  
มีเผ่าพันธุ ์
ม.เชียงใหม ่
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ปรับปรุงโครงสร้างสารส าคญัที่
แยกได้ รวมทั้งหาความสัมพันธ์
ของหมู่แทนท่ีที่เติมลงไปใน
โมเลกุล DMC 

16 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

วิจัยยกระดับศูนย์
เรียนรูร้ะบบนเิวศป่า
จากครบวงจรบ้าน
บางตะลุมพอ ต.
ขนาบนาก เพื่อการ
อนุรักษ์และพัฒนา
ชุมชนลุ่มน้ าปากพนัง 

  5,958,360 1,450,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. ส ารวจ รวบรวม ความโดด
เด่นและพันธุกรรมของพืชจาก 
ในพื้นที่ ต.ขนาบนาก เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลเผยแพร่ใช้ในการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชจาก และการน า
พันธุ์ไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนในลุ่มน้ าปาก
พนัง 
3. เพื่อศึกษาภูมิปัญญา และ
ประเมินมูลค่าอาหารท้องถิ่น
จากผลติภณัฑ์ต้นจาก 
4. สร้างกระบวนการมสี่วนร่วม
ในการสร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์พืชจากร่วมกับท้องถิ่น

1. ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน พื้นที่
ต าบลขนาบนาก 10 หมู่บ้าน 
เพื่อจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  
2. ส ารวจ รวบรวม ความ
โดดเด่น และพันธุกรรมของ
พืชจาก เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
ใช้ในการอนุรักษ์พันธุ์พืช
จาก และน าไปใช้ประโยชน์
เพื่อสร้างรายได้ให้กบัชุมชน
ในพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนัง 

ผศ.ดร.รุ่งรวี  จิต
ภักด ี
ม.วลัยลักษณ ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ภายใต้แนวทางสนอง
พระราชด าริ ในโครงการ 
อพ.สธ. เพื่อการพัฒนายกระดับ
ศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าจาก
ครบวงจรเพื่อการอนุรักษ์และ
เพิ่มมาตรฐานชีวิตชุมชนขนาบ
นาก ลุ่มน้ าปากพนัง 

17 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การคัดเลือกทุเรยีน
พื้นบ้านภาคใต้เพื่อใช้
เป็นต้นตอทนดินเค็ม
และพัฒนาวิธีการ
ขยายพันธุ์โดยการปัก
ช า 

  3,145,218 1,000,000 วช. 
 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อใช้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
โดยประเมินความทนทานของ
ต้นกล้าทุเรียนพ้ืนบ้านพันธุ์
ต่างๆ ในภาคใต้ของประเทศ
ไทย และต้นเสียบยอดต่อความ
เค็มเพื่อใช้เป็นต้นตอทนดินเค็ม 
3. พัฒนาเทคนิคการขยายพันธ์ุ
ทุเรียนพ้ืนบ้านด้วยวิธีปักช า 
ส าหรับใช้ขยายพันธุ์ทุเรียนต้น
ตอที่ตรงตามพันธุ ์

การทดสอบความทนทานต่อ
ดินเค็มของต้นตอทุเรียน
พื้นบ้านท่ีเสียบยอดด้วยกิ่ง
พันธุ์ดี โดยการเพาะเมลด็
ทุเรียนนก ทุเรียนชะนี ซึ่งมี
ผลการทดลองว่ามีความ
ทนทานต่อความเค็มในระดับ
ที่น่าพอใจ โดยมีเมล็ด
หมอนทองเป็นตัว
เปรียบเทยีบ และจะท าการ
เพาะเมล็ดทุเรียนพ้ืนบ้าน
เพิ่มเตมิอีก 3 สายพันธุ์ ได้แก่ 
พันธุ์ดอกแดง อุรารักษ์ และ
กิตติโชค เพื่อประเมินการทน
เค็ม 

รศ.ดร.จรสัศรี  
นวลศร ี
ม.สงขลานครินทร ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
18 ส านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ 
การศึกษา
องค์ประกอบ
ทางพฤกษ เคมีส าคัญ
ที่ออกฤทธิ์ท าให้เป็น
หมันของสารสกัดยาง
นา 

  250,000 250,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาหาองค์ประกอบ
ทางเคมีในน้ ามันจากต้นยางนา
ที่มีฤทธิ์ท าให้เป็นหมัน 
3. เพื่อศึกษาฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยาขององค์ประกอบทาง
เคมีที่มีกลไกการออกฤทธ์ิของ
น้ ายางนาท าให้เป็นหมันในหนู
เมาส์ โดยการตรวจวัดกิจกรรม
ของ aromatase enzyme 

หรือ 3⍺, 3, 17 
hydroxysteriod 
dehydrogenases enzyme 
4. เพื่อศึกษาทางเภสัชวิทยา 
ขององค์ประกอบทางเคมีที่มี
กลไกการออกฤทธิ์ของน้ ายางนา
ในท าให้เป็นหมันในหนูเมาส์ใน
แง่การยับยั้งขบวนการ 

1. ศึกษาผลขององค์ประกอบ
ทางเคมีของน้ ามันยางนาต่อ
ขบวนการต้านออกซิเดชันใน
หลอดทดลอง 
2. ศึกษากลไกการออกฤทธ์ิ
ของน้ ายางนาในการท าให้
เป็นหมันในหนูเมาส์ โดย
การวิเคราะห์กิจกรรม
เอ็นไซม์ SOD และ CAT ใน
เลือดของหนูไมซ ์
3. ศึกษากลไกการออกฤทธ์ิ
ของน้ ายางนาในการท าให้
เป็นหมันในหนูเมาส์ที่มตี่อ
เซลล์และอวัยวะสืบพันธ์ุ
โดยใช้วิธีทาง histological 
test 

น.ส.อรวรรณ  มน
ทกานติรัตน ์
ม.ขอนแก่น 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
oxidative stress โดยวีการ 
ABTS, DPPH 
5. เพื่อศึกษากลไกการออก
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
น้ ามันยางนาในแง่การยับยั้ง
ขบวนการ oxidative stress 
ในระดับเอ็นไซม์ SOD, CAT 
ในตัวอย่างเลือดหนไูมซ ์
6. เพื่อศึกษาการออกฤทธิ์ท า
ให้เป็นหมันของน้ ามันยางนาใน
ตัวอย่างอัณฑะ และอิพิไดเดอร์
มิสของหนูไมซ์ โดยเทคนิคทาง
จุลกายพยาธิวิทยา 
(histological technique) 
เป็นตัวช้ีวัดทางชีวภาพ 

19 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การศึกษาความชุก
ของเชื้อรา สาเหตุของ
โรครากเน่าโคนเน่า 
และการใช้วิธีชีวภาพ 
(biological control) 
เพื่อควบคุมโรคราก
เน่าโคนเน่าในต้น
ทุเรียน 

  740,000 740,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อส ารวจความชุกของเชื้อ
ราที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่า
โคนเน่าในต้นทุเรียน ด้วยวิธี

ท าการเก็บตัวอย่าง แยกเชื้อ
สาเหตุของโรครากเน่าโคน
เน่าโดยวิธี tissue 
transplanting โดยน า 
เปลือกทุเรยีนจากต้นที่มรีอย
โรคไปฆ่าเช้ือด้วยสารละลาย 
BNPRA แล้วท าการบม่เช้ือ 
เมื่อเช้ือข้ึนท าการตรวจดู

ผศ.ดร.มารุต  ตั้ง
วัฒนาชุลีพร 
ม.บูรพา 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พื้นฐานทางด้านจุลชีววิทยา
และการหาล าดับเบสของ 
DNA (DNA sequencing) 
3. เพื่อคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัย
ซีทส์ที่มีความสามารถในการ
ยับยั้งเช้ือราที่เป็นสาเหตหุลัก
อันดับหนึ่งและสองของโรค
รากเน่าโคนเน่าในทุเรยีน 
4. เพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพ
ที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อแอ
คติโนมัยซีทส ์
5. เพื่อศึกษาวิธีเลี้ยงเช้ือแอคติ
โนมัยซีทส์ใหม้ีปรมิาณมาก
ส าหรับการใช้งานในภาคสนาม 

ลักษณะทางมหสณัฐานและ
จุลสณัฐานของเชื้อรา  

20 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การอนุรักษ์พันธกุรรม
กล้วยไม้เสีย่งสูญพันธุ์
บางสกุลบรเิวณภูสอย
ดาวในสวน
พฤกษศาสตร์บ้านร่ม
เกล้า พิษณุโลก ใน
พระราชด าร ิ

  800,000 800,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อศึกษาชนิดของสูตร
อาหารและระดับน้ าตาลซโูครส
ที่ความเข้มข้นเหมาะสมต่อการ

1. ส ารวจลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ ชนิดพันธ์ุ และ
การติดฝักของกล้วยไม้เสี่ยง
สูญพันธ์ุ 
2. ตรวจสอบการมีชีวิตของ
เมลด็กล้วยไม้ ท าการศึกษา
สูตรอาหารที่เติมน้ าตาล
ซูโครสที่มีความเข้มข้น

ผศ.ดร.จิราภรณ์  
นิคมทัศน์ 
ม.ราชภัฏอตุรดิตถ ์
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
พัฒนาเป็นโปรโตคอรม์ของ
กล้วยไม้เสีย่งสูญพันธุ์บางชนิด 
3. เพื่อศึกษาระยะเวลาที่
เหมาะสมต่อการก าจดัน้ าออก
จากเมลด็เทียม 

เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็น
โปรโตคอร์ม  
3. ศึกษาความเข้มข้นของ 
BA และ NAA ในสูตรอาหาร
ที่ความเข้มข้นเหมาะสมต่อ
การพัฒนาเป็นต้นทีส่มบูรณ์  

21 ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ชีวภาพ
ทางการแพทย์จาก
ยางนาเพื่อประโยชน์
ด้านเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ 

  2,827,000 2,100,000 วช. 1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อได้รับองค์ความรู้
เกี่ยวกับการปรบัตัวของยางนา
ต่อสภาวะเครยีดเค็ม 
3. เพื่อวิเคราะห์การออกฤทธิ์
ของสารออกฤทธ์ิชีวภาพจาก
ยางนาในการต้านอนุมลูอิสระ
และยับยั้งการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็งท่อน้ าดี มะเร็ง
ตับ มะเร็งปอด และมะเร็งเต้า
นม 

อยู่ระหว่างการส่งรายงาน
ความ ก้าวหน้าการวิจยั 

ดร.จุฑารพ เพ
ชระบูรณิน 
ม.ขอนแก่น 

 



 

สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2563  สนองพระราชด าริโดย ส านกังานการวิจัยแห่งชาต ิ หน้า 23 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มา

ของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
4. เพื่อสร้างผลิตภณัฑต์้นแบบ
เรสเวอราทรอลจากยาที่ห่อหุม้
ด้วยไมโครแคปซูลจากอินูลิน 

  รวม..21..โครงการ 21  31,635,818 22,000,000      

 
 
 


