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โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
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มหาวิทยาลัยพะเยา

 



 

 

 

 

ค ากราบบังคมทูลเกล้าฯ ถวายรายงานการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารมีหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า นายมณฑล สงวนเสริมศรี  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเกล้าฯ ถวายรายงานผลการด าเนินงานโครงการ 

สรุปดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา ตัง้อยู่ที่ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพื้นที่ 5,727 ไร่ ปัจจุบันพื้นที่ส่วน

หนึ่งยังมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ดังนั้นมหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี  

พ.ศ. 2550 โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กับคณะนักวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนงานวิจัยและการบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา และได้ด าเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  (โดยในระยะแรกได้ด าเนินงานสนอง

พระราชด าริภายใต้โครงการของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา) โดยมีโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วในช่วงแผน

แม่บทระยะ 5 ปีที่สี่ (พ.ศ. 2550 - 2554) จ านวน 56 โครงการ เช่น การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพรรณไม้ กล้วยไม้ พืชวงศ์ขิง เฟิร์น เห็ด แมลง ปลา แพลงก์ตอนพืชและสาหร่าย การศึกษาคุณภาพดิน

และคุณภาพน้ าเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ การเพาะเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช การศึกษา 

DNA ของพืชและสัตว์ การใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในเชิงอนุรักษ์และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การ

ทดลองปลูกต้นมะกอกโอลีฟ การจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศทรัพยากรพันธุกรรมพืชในพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัย และการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับนิสิต นักเรียน และประชาชนในพื้นที่

จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชยีงราย เป็นต้น นอกจากนั้นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมกับชมรมคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยในการส ารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพล ในปี พ.ศ. 2550 และเขื่อนสริิกิติ์ ในปี พ.ศ. 2554 

ส าหรับการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. 2556 

นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555  เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 4,569,300 บาท ประกอบด้วยโครงการวิจัยที่ศึกษาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ร่วมกับชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย จ านวน 1 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 8 โครงการย่อย โดยใช้งบประมาณ 1 ,188,000 บาท และ

โครงการวิจัยในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย 25 โครงการย่อย โดยใช้

งบประมาณ 3,381,300 บาท  

               ด้วยเกล้าด้วยกระหมอ่ม

 



 

 

 

สารจากอธิการบดี 

 

 มหาวิทยาลัยพะเยามีพื้นที่  5,727 ไร่   ปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นป่าเต็งรังและป่า

เบญจพรรณซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การอยู่

ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจะศึกษาวิจัยเพื่อเป็นแบบอย่างของการสนอง

โครงการพระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี ที่ได้เริ่มด าเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ.2550  เมื่อครั้งยังเป็นมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการนี้ได้ด าเนินการไปแล้วในช่วงแผนแม่บทระยะห้าปีที่ 4 (พ.ศ. 

2550 - 2554) จ านวน 56 โครงการ เช่น การศึกษาความหลากหลายของชีวภาพของพรรณไม้ 

การศึกษาคุณภาพดินและคุณภาพน้ าเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์การจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นต้น  มหาวิทยาลัยพะเยามีเป้าหมายในการสร้าง

ฐานความรูเ้พื่อน าไปสู่ศูนย์การเรียนรู้เส้นทางการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชร่วมกับชุมชนและเป็นแบบอย่าง

แก่ชุมชนอื่นๆต่อไป 

 ส าหรับการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาตามแผน

แมบ่ทระยะห้าปีที่ 5 นั้น  ในปี พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2555 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 4,569,300 บาท 

ประกอบด้วยโครงการวิจัยที่ร่วมศึกษาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ร่วมกับ

ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. และการไฟฟ้าฝา่ยผลิตแหง่ประเทศไทย จ านวน 1 แผนงานวิจัย 

ประกอบด้วย 8 โครงการย่อย โดยใช้งบประมาณ 1 ,188,000 บาท และโครงการวิจัยในพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 แผนงานวิจัย ประกอบด้วย  25  โครงการย่อย โดยใช้งบประมาณ 

3,381,300 บาท 

 มหาวิทยาลัยพะเยารู้สึกปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มีโอกาสร่วมสนองพระราชด าริฯ ในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งมีเป้าหมายว่าจะสามารถศึกษาและ

พัฒนาใหเ้ป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืให้กับชุมชนและท้องถิ่นต่อไป 

                                              

                               
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา     ประธานกรรมการ 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ   รองประธานกรรมการ 

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     รองประธานกรรมการ 

4. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    รองประธานกรรมการ 

5. ดร.ปิยรัษฎ์    เจรญิทรัพย์     รองประธานกรรมการ 

6. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 

7. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์     กรรมการ 

8. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์    กรรมการ 

9. คณบดีคณะศลิปศาสตร์      กรรมการ 

10. คณบดีคณะนิติศาสตร์      กรรมการ 

11. คณบดีคณะแพทยศาสตร์     กรรมการ 

12. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์     กรรมการ 

13. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์     กรรมการ 

14. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 

15. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 

16. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 

17. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์  กรรมการ 

18. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศลิปกรรมศาสตร์  กรรมการ 

19. ผูอ้ านวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

20. ผูอ้ านวยการวิทยาลัยการศึกษาต่อเนื่อง    กรรมการ 

21. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล     กรรมการ 

22. ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 

23. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร     กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

  



 

 

 

 

          คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ที่ปรึกษา 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  

3. ศาสตราจารย์เกียรตคิุณ ดร.ไมตรี  สุทธจติต์ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

5. ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์ 

คณะท างานกลั่นกรองข้อเสนอการวิจัย โครงการ อพ.สธ.มพ. 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร ประธานคณะท างาน 

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจติต์ คณะท างาน 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ คณะท างาน 

4. ดร.ปิยรัษฎ์  เจริญทรัพย์   คณะท างาน 

5. นายช านาญ  แสงแก้ว   คณะท างาน 

6. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   คณะท างานและเลขานุการ 

7. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร  ผูช่้วยเลขานุการ 

คณะท างานโครงการ อพ.สธ.มพ. 

1. ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   ประธานคณะท างาน 

2. นายช านาญ  แสงแก้ว   รองประธานคณะท างาน 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศพ์ัฒนศริิ คณะท างาน 

4. ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค   คณะท างาน 

5. ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล   คณะท างาน 

6. ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา   คณะท างาน 

7. ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมนิทร์   คณะท างาน 

8. ดร.เนติ  เงนิแพทย์    คณะท างาน 

9. ดร.ธิดา  ไชยวังศรี    คณะท างาน 

10. ดร.บุญร่วม  คิดค้า    คณะท างาน 

11. ดร.บุหรัน  พันธุ์สวรรค์   คณะท างาน 

12. ดร.รัฐภูมิ  พรหมณะ   คณะท างาน 

13. ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ   คณะท างาน 



 

 

 

14. ดร.วาสนา  พิทักษ์พล   คณะท างาน 

15. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก   คณะท างาน 

16. ดร.เกรียงไกร  สรอ้ยนาค   คณะท างาน 

17. ดร.ตรสีินธุ์  โพธารส   คณะท างาน 

18. ดร.สิรวิัฒน์  บุญชัยศรี   คณะท างาน 

19. ดร.วนิดา  แซ่จึง    คณะท างาน 

20. ดร.ภาวิณี  จันทร์วิจิตร   คณะท างาน 

21. ดร.ประกอบศริิ  ภักดีพินิจ   คณะท างาน 

22. ดร.กนกอร  ศรมี่วง    คณะท างาน 

23. ดร.กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์  คณะท างาน 

24. นายเด่น  เครือสาร    คณะท างาน 

25. นางศิริลักษณ์  วลัญช์เพียร   คณะท างาน 

26. นางสาวศิริลักษณ์  พิมมะสาร  คณะท างานและเลขานุการ 

27. นางจีรัชญ์  รมิจันทร์   คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 

  



 

 

 

คณะท างานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเน่ืองมาจากพระราชด าร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ที่ปรึกษา 

ดร. สันธิวัฒน ์ พิทักษ์พล ผูอ้ านวยการแผนงานวิจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ นักวิจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทิตย์วรรณ นักวิจัย 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุขทัย  พงศพ์ัฒนศริิ นักวิจัย 

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก นักวิจัย 

ดร. วาสนา  พิทักษ์พล นักวิจัย 

ดร.กิตติ  สัจจาวัฒนา นักวิจัย 

ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ นักวิจัย 

ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ นักวิจัย 

ดร.เนติ เงินแพทย์ นักวิจัย 

ดร.บุญร่วม คิดค้า นักวิจัย 

ดร.ภาวินี จันทร์วิจติร นักวิจัย 

ดร.วนิดา แซ่จึง นักวิจัย 

ดร.สุภาพร ภัสสร นักวิจัย 

ดร.สุภัค  มหัทธนพรรค  นักวิจัย 

ดร.สิทธิศักดิ์  ปิ่นมงคลกุล  นักวิจัย 

ดร.ดุจฤดี  ปานพรหมมนิทร์ นักวิจัย 

ดร.ธิดา  ไชยวังศรี นักวิจัย 

ดร.โสมนัส  สมประเสริฐ  นักวิจัย 

ดร.กนกอร  ศรมี่วง นักวิจัย 

ดร.ประกอบศริิ  ภักดีพินิจ  นักวิจัย 

ดร.สิรวิัฒน์  บุญชัยศรี   นักวิจัย 

ดร.ตรสีินธุ์  โพธารส  นักวิจัย 

ดร.รณกร  สร้อยนาค นักวิจัย 

ดร.กัลยา  จ าปาทอง นักวิจัย 

ดร.สมศักดิ์  ธรรมวงษ์  นักวิจัย 

ดร.ศริิลักษณ์ สันพา นักวิจัย 

ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร นักวิจัย 



 

 

 

 

 

 

 

ดร.เกตุนภัส  ศรไีพโรจน์ นักวิจัย 

อาจารย์เด่น เครอืสาร นักวิจัย 

อาจารย์ศริิลักษณ์ วลัญช์เพียร นักวิจัย 

อาจารย์กรทิพย์ กันนกิาร์ นักวิจัย 

อาจารย์นติิ เอี่ยมช่ืน นักวิจัย 

อาจารย์บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ นักวิจัย 

อาจารย์คมศักดิ์  พินธะ นักวิจัย 

นายธนวุฒิ  พรหมบัญชาชัย นักวิจัย 

นางสุภาพร  สตีเฟนสัน นักวิจัย 

อาจารย์สุวลี  ฟองอนิทร์ นักวิจัย 

นายศักดิ์ชัย  เครือสาร   นักวิจัย 

นายอภินันท์  เร่งเร็ว นักวิจัย 

นายวีระชัย  ตีรอรุณศริิ นักวิจัย 

นายช านาญ  แสงแก้ว   

 

ผูอ้ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

และประกันคุณภาพการศกึษา 

นางสาวศิริลักษณ์ พิมมะสาร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 
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สรุปผลการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2556 

(ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 ) 

 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) กล่าวคือ 

มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากลายในชนิดพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์  

ซึ่งพรรณพืชที่ศึกษาพบไม่ต่ ากว่า 12,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา 3,000 กว่าชนิด เฟิร์น 633 ชนิด  

และกล้วยไม้มากว่า 1,000 ชนิด พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ, 2544) 

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง

เป็นล าดับ จาก 171.02 ล้านไร่ หรอืร้อยละ 53.3 ของพืน้ที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2504 ลดลงเหลือ 97.88 ล้านไร ่

หรือ ร้อยละ 30.5 ของพื้นที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2525 ลดลงเหลือ 81 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25.3  ของ

พื้นที่ประเทศ ในปี 2541 ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนลดลงจาก 2.3 ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 2504 เหลือเพียง 1.1 ล้านไร่ 

 ในปี พ.ศ. 2534 สภาพพื้นที่ป่าไม้ลดลงรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษา

และบางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบ สูญพันธุ์ไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรกว้างและ

ยาวไกล ทรงเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยทรงเริ่มด าเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชด าริ 

ให้ด าเนินการส ารวจรวบรวมปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อโดยได้มี

การจัดตั้งโครงการและด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนอง

พระราชด าริเพิ่มมากขึ้น โดยระยะแรกพื้นที่เป้าหมายของโครงการ คือ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กองทัพเรือ เช่น หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี เกาะในความรับผิดชอบ 

กองทัพเรือที่ โครงการฯ,พื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุ กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

กองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขาวังเขมร  อ าเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี, พื้นที่สร้างป่าตามแนวพระราชด าริฯ และป่าพันธุกรรมพืช  ทับลาน ครบุรี, พื้นที่

หนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา, พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ สวนเปิดป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี,  พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ โคกภูตากา อ าเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่เขื่อนใหญ่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย 13 เขื่อนทั่วประเทศ  เนื้อที่รวม 30,850 ไร่ อันได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ 

เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร  

เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนน้ าพุง เขื่อนห้วยกุ่ม และโรงไฟฟ้าล าตะคอง แต่ต่อมาได้มีการด าเนินการ 

http://www.rspg.thaigov.net/activities/navy.htm
http://www.rspg.thaigov.net/activities/navy.htm
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ท าให้พื้นที่และกิจกรรมด าเนินงานของโครงการกระจายออกไปในภูมิภาคต่างๆ และมีการด าเนินงาน 

ที่หลากหลาย เพื่อเป็นการสนองพระราชด าริและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน  โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่นจังหวัด 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบัน 

การศึกษาต่างๆ ฯลฯ และก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจ พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน 

ทั้งในเรื่องวิธีการ และขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ  โดยแต่ละหน่วยงานเป็น

ผู้รับผิดชอบ และเป็นแกนกลางด าเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ อีกทั้งยังมี

กิจกรรมภายใต้โครงการ อันได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพชื กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรม

พืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์

ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น ส่วนด้านการพัฒนาพื้นที่เฉพาะนั้น   

จะมีการด าเนินงาน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรในพื้นที่ต่างๆ แต่ละพื้นที่เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 

โดยมีแนวทางการด าเนินงาน และวางแผนงานหลักเป็นการเฉพาะในแต่ละพื้นที่กิจกรรมปกปัก

พันธุกรรมพืช เป้าหมายที่ส าคัญเพื่อที่จะปกปักพื้นที่ป่าธรรมชาติ นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่า

ไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัย 

และสถานีทดลองป่า ซึ่ ง เมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้ง เดิมในแต่ละพื้นที่  

โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จัดท าโครงการปกปักป่าของสถาบัน  

ท าการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ ภายในสถาบัน (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ, 2544) 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดิน

จ านวน 5,727 ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จ านวน 

1,147 ไร่ และที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง 

ภายใต้การก ากับดูแลของกรมป่าไม้ จ านวน 4,580 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้รับอนุญาตให้มหาวิทยาลัย 

ใช้ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว  ในอดีตต าบลแม่กาพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าไม้และพื้นที่เกษตรกรรม 

เมื่อมหาวิทยาลัยมีการเปิดเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า  

และพืน้ที่เกษตรกรรมไปเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งท าให้ความสัมพันธ์ของคนกับป่าไม้เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม 

พื้นที่ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยพะเยา ยังคงมีสภาพเป็นป่าอยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นป่าผลัดใบ ได้แก่  

ป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ แต่ในระยะยาวสภาพผืนป่าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพ  

ของการเตบิโตของชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีผลท าให้ป่าที่เหลืออยู่มีความเสื่อมโทรมหรือลดจ านวนลง ดังนั้น

เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของป่าไม้ควรมีการศึกษาถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และควรมีการวางแผนการ

จัดการ การอนุรักษ์ป่าไม้ให้คงอยู่ตอ่ไป 
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การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ณ พืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา มีการประสานการด าเนินงานกับหนว่ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณาวางแผน

ด าเนินงาน ในการอนุรักษ์พรรณพืช และศึกษาชีวภาพต่างๆ ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพื่อสร้างฐาน

องค์ความรูท้างวิทยาการที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา  

ทั้งนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมสนองพระราชด าริในการด าเนินงานกับโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 เนื่องจาก 

ในปีงบประมาณ 2550 คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา (ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา     

ณ ขณะนั้น) ได้เข้าร่วมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล 

จังหวัดตาก ในหัวข้อวิจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  การหมุนเวียนของแร่ธาตุ

อาหารในดิน ความหลากหลายของเห็ดและการใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ าส าหรับการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า 

ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ความหลากหลายของแมลงน้ า ความหลากหลายของปลา  

ความหลากหลายของแมลงในอันดับโคลีออฟธีรา การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และจัดท าฐานข้อมู ล    

ภูมิสารสนเทศ ความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิร์น ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้มีการเผยแพร่  

ในนิทรรศการและการประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ      

รวมถึงการจัดนิทรรศการถาวร ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของกองทัพเรือ บริเวณ เขาหมาจอ       

อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้จัดท าเป็นหนังสือรวบรวมผลงานวิจัยทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่ เสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2550   

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127    

ตอนที่ 44 ก ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอย่าง

ต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสนอง

พระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาต

ในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯและแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัยพะเยา  ที่  พว. 0001(อพ.)4183/2554               

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2554 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา        

โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ             

สยามบรมราชกุมาร ีมหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร้างเครือข่ายนักวิจัย 

ด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพชืกับสถาบันการศึกษาและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. เพื่อต่อยอดองค์ความรูแ้ละผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และพืน้ที่ชุมชนใกล้เคียง (รัศม ี50 กิโลเมตร) 

3. เพื่ออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  และด าเนินการ 

เป็นธนาคารพืชพรรณของมหาวิทยาลัยพะเยา 

4. เพื่อส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อไปปลูกรักษา

พันธุกรรมไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัย 

5. เพื ่อศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื ่อสร้างฐานองค์ความรู้ 

ทางวิทยาการ ที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

6. จัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนอง

พระราชด าริ 

7. ปลูกฝังสร้างใหเ้ด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ 

 

วิสัยทัศน์ 

“มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ 

และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย 

และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชรวมถึงด้านความหลากหลาย 

ทางชีวภาพในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบน” 

 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ ดังน้ี 

1. การประชุมคณะกรรมการและคณะท างานโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้มกีารประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  จ านวน 2 ครั้ง  ดังนี้ 

     ครั้งที่ 1/2556  วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2556 

ครั้งที่ 2/2556  วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้มกีารประชุมคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้  

ครั้งที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 26  เมษายน 2556 

ครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 
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2.  การด าเนินโครงการวิจัยและบริการวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท าแผนงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล 

จังหวัดตาก ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556  จ านวนเงิน 1,188,000 บาท โดยมี  

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย โดยในแผนงานวิจัยประกอบด้วย 8  โครงการ

ย่อย ครอบคลุมการศกึษาระบบนิเวศบนบก ระบบนิเวศทางน้ า และการจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ

ทรัพยากร โดยมีความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามเอกสารแนบ ส่วนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

บริเวณต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา นัน้ มหาวิทยาลัยพะเยาได้สนับสนุนงบประมาณการวิจัย

จากงบประมาณแผน่ดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2556  จ านวน 4 แผนงานวิจัย 

ประกอบด้วย 25 โครงการย่อย มีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  

ซึ่งเป็นนิสติของมหาวิทยาลัยจ านวนอย่างนอ้ย 30 คน 

 นอกจากโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนงานวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และพืน้ที่ของมหาวิทยาลัยเองแล้ว มหาวิทยาลัยพะเยายังได้ด าเนินการวิจัย

ที่เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากการด าเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านๆ มา เช่น การดูแลรักษาต้นมะกอก           

โอลีฟ เป็นต้น 

 ด้านการบริการวชิาการนัน้ นักวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้รว่มเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนักเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการ 

ซึ่งนอกจากผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรธรรมชาติ

แล้ว ยังสามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครอง ญาติพี่น้องและเพื่อนๆ ซึ่งท าให้เกิดการขยาย

องค์ความรูด้้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตอ่ไป 

 

3.  การจัดนทิรรศการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นหน่วยงานสนองพระราชด าริ ที่ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม

วิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ  ระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 

2554  ณ  ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  

ซึ่งได้มกีารน าเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และชิ้นผลงาน ได้แก่ผลงานวิจัยสนองพระราชด าริ

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแตเ่ริ่มสนองพระราชด าริจนถึงปัจจุบัน 
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ภาพท่ี 1    มหาวิทยาลัยเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ 

และนิทรรศการทรัพยากรไทย :  ก้าวสูโ่ลกกว้างอย่างมั่นใจ 
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ภาพที่ 2    อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับจังหวัดพะเยา ปลูกต้นมเหสักข์-สักสยามินทร์ 

จ านวน 1,100 ต้น เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงมี

พระชนมายุครบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 
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จากการสรุปข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ ที่คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วม 

ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน 

ในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการไปแล้วและอยู่ในระหว่างด าเนินการรวมจ านวน 90 โครงการ 

ในปีนี้สามารถจ าแนกโครงการวิจัยเข้ากรอบกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชฯ ได้ดังนี้  

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 39 โครงการ ประกอบด้วยโครงการ

ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชจ านวน 0 โครงการ กิจกรรมส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชจ านวน 27

โครงการ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชจ านวน 12 โครงการ 

กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 46 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 37 โครงการ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

9 โครงการ กิจกรรมพัฒนาพันธุ์พชื 0 โครงการ  

กรอบการสร้างจิตส านึก ได้ด าเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 6 โครงการ ประกอบด้วยโครงการใน

กิจกรรมสร้างจิตส านึก จ านวน 3 โครงการ และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

3 โครงการ 

 

ตารางที่ 1 สรุปจ านวนโครงการตามการด าเนินงานที่ผ่านมาและที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 

โครงการวิจัย/

บริการวิชาการ 

เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปก

ปัก 

ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์

และใช้

ประโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์

พืช 

สร้าง

จติส านึก 

สนับสนุน 

รวม  91 โครงการ 0 27 10 39 9 0 3 3 
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ตารางที่ 2 โครงการวิจัยและการจัดหมวดหมู่โครงการวิจัยตามกรอบการด าเนินงานในแผน

แม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ระยะห้าปทีี่ 4  

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 

เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 
ปก

ปัก 

ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์

และใช้

ประโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

1 การศกึษาเชิงนิเวศวิทยา

เกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างสังคมพืชในป่าเต็ง

รังกับคุณสมบัติของดิน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 

        

2 ความหลากหลายของ

เฟิร์นในวิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

        

3 การศกึษาเซลล์พันธุ

ศาสตร์ของกล้วยไม้ป่าใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา 

        

4 ความหลากหลายของเห็ด

ในพืน้ที่มหาวิทยาลัย

นเรศวร วทิยาเขต

สารสนเทศพะเยา 

        

5 ความหลากหลายของ

แมลงในเขตพืน้ที่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 

เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 
ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์

และใช้

ประโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับส

นุน 

6 การส ารวจและรวบรวม

พันธุ์พชืสมุนไพรบริเวณ

พืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา 

        

7 การส ารวจชนิดของ

แพลงก์ตอนพืช ใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา 

        

8 การเปลี่ยนแปลงของ

ระบบนิเวศตอ่การ

เปลี่ยนแปลงของประชากร   

จุลินทรีย์ดนิกลุ่มตรึง

ไนโตรเจนในเขตพืน้ที่

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา 

 

 
       

9 การศกึษาความ

หลากหลาย การกระจาย

และนิเวศวิทยาของ

กล้วยไม้ 

  

 

      

10 การประเมนิอายุการเก็บ

รักษาเมล็ดพันธุ์พชืไม้ป่า

บางชนิดในท้องที่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 

เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 
ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์

และใช้

ประโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

11 ผลของการใช้ฝายชะลอน้ า

ต่อปริมาณน้ าท่า ตะกอน 

และการสูญเสียธาตุ

อาหาร  

        

12 การส ารวจพรรณไม้วงศ์

ขิงในเขตมหาวิทยาลัย

นเรศวร วทิยาเขต

สารสนเทศพะเยา 

        

13 การหมุนเวียนของธาตุ

อาหารในระบบนิเวศของ

ป่าเต็งรัง 

        

14 การศกึษาเชิงนิเวศวิทยา

เกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างสังคมพืชในป่าเต็ง

รังกับคุณสมบัติของดิน  

        

15 ความหลากหลายของพืชมี

เนือ้ไม้ในมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา  

        

16 การส ารวจชนิดของพรรณ

ไม้น้ า  

        

17 การส ารวจและรวบรวม

พันธุ์ผักป่าและผักพืน้บ้าน 

 

        

18 การส ารวจและรวบรวม

พันธุ์พชืพิษและพืชที่มี

คุณสมบัติในการควบคุม 

ศัตรูพชื 

 

        



 

12 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

19 ความหลากหลายของ

แมลงปีกแข็ง  

        

20 การส ารวจพชืกลุ่มปทุมมา

และการศกึษาความ

หลากหลายทางพันธุกรรม

โดยอารเ์อพีดี 

        

21 การศกึษาชีววิทยาของเห็ด

และการเก็บรวบรวมเชือ้

เห็ดในพืน้ที่มหาวิทยาลัย

นเรศวร วทิยาเขต

สารสนเทศพะเยา  

        

22 การแยกเชือ้และจัดจ าแนก

ชนิดไมคอร์ไรซาร์กล้วยไม้ 

(orchid mycorrhizae) ใน

กล้วยไม้ เพื่อใช้ประโยชน์

ในการขยายพันธุ์และ

ปรับปรุงพันธุ์ 

        

23 ฐานขอ้มูลกล้วยไม้ป่าใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา  

        

24 การเก็บรักษาและการ

ขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์พชืไม้

ป่าบางชนิดที่ใชเ้ป็นอาหาร 

        

25 ชีววิทยาบางประการของ

ปลา ในแหล่งน้ าบริเวณ

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา  
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ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

26 ศกึษาต้นแบบแนวป้องกัน

ไฟเปียกแบบผสมผสาน

เพื่อป้องกันไฟป่า โดย

ประยุกต์ใชเ้ครื่องปั้นดิน 

เผาในการให้น้ าใต้ผวิดิน  

        

27 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของ

พืชผักและสมุนไพร  

        

28 การศกึษาควาหลากหลาย 

และโครงสร้างของสังคม

พืชป่าเต็งรัง  

        

29 ความหลากหลายของพืช

วงศถ์ั่วในมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา 

        

30 การศกึษาความสัมพันธ์

ระหว่างพชืและเห็ดเพื่อ

การใชป้ระโยชน์ในการ

อนุรักษ์ป่าไม้ 

        

31 การประเมนิความเสี่ยง

ของระบบนิเวศแหลง่น้ าใน

พืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา โดยใช้ Bayesian 

Network 

        

32 การเก็บรักษาพันธุกรรม

กล้วยไม้ป่าด้วยวิธี Slow 

growth technique ภายใต้

สภาพหลอดทดลอง 
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ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

33 การศกึษาอัตราการงอก

และการท าลายการพักตัว

ของเมล็ดพันธุ์พชืไม้ป่าที่

ใช้เป็นอาหารและสมุนไพร 

        

34 การรุกรานจากไฟป่าต่อ

ความมั่นคงของทรัพยากร

ดิน 

        

35 การใชป้ระโยชน์สารทุติย

ภูมใินพืชและเนื้อเยื่อ

เพาะเลี้ยงของพชื “การ

คัดเลือกสารกลุ่มลกิแนน

จากพรรณไม้ 

        

36 การศกึษาความเหมาะสม

ในการจัดท าเส้นทาง

ศกึษาธรรมชาติใน  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา 

        

37 โครงการพัฒนาพืน้ที่

ศกึษาและรวบรวมพืช

สมุนไพร พชือาหาร พืช

พืน้เมือง พืชที่หายากและ

ใกล้สูญพันธุ์ในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

        

38 ความหลากหลายของ

พรรณไม้พืน้ล่าง ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยาต าบลแมก่า อ าเภอ

เมือง  
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ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

39 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อ

ขยายพันธุ์กล้วยไม้ดนิ

สกุล Habenaria และ 

Pecteilis ที่ส ารวจพบใน

พืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา 

        

40 การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิ

สารสนเทศในพืน้ที่

โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมา 

จากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี 

(อพ.สธ.) ณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา 

        

41 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของ

ผักหวานป่า มะระขีน้ก 

เพกา กะทกรก และ

ทองพันช่ัง  

        

42 การศกึษาความเป็นไปได้

ในการปลูกโอลีฟใน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พะเยา 

        

43 การศกึษาความ

หลากหลายและ

โครงสรา้งของสังคมพืช

ป่าเต็งรังในมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา  อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 

        



 

16 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

44 การส ารวจและรวบรวม

พันธุ์พชืให้สีย้อมบริเวณ

พืน้ที่มหาวิทยาลัย 

นเรศวร พะเยา 

        

45 การตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ าของแหล่งน้ า

ในพืน้ที่ปกปกพันธุกรรม

พืชมหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา 

        

46 ความสัมพันธุ์ระหว่างเห็ด

เอคโตไมคอไรซ่าและพืช

อาศัยเพื่อการใช้ประโยชน์

ในการฟื้นฟูป่าไม้ 

        

47 

 

การท าหอ้งสมุดซีดีเอ็นเอ

ของพชืกลุ่มปทุมมาและ

กระเจยีว 

 

        

48 การวิเคราะหล์ายพิมพด์ี

เอ็นเอของพืชกลุ่มปทุมมา

และกระเจยีวโดยเทคนิค

อาร์เอพีดี 

 

        

49 การใชป้ระโยชน์สารทุติย

ภูมจิากพืช : การคัดกรอง

สารยับยั้งการเจริญเติบ    

จุลินทรีย์ของสารลิกแนน

ที่สกัดจากพืชในเขต

บริเวณพืน้ที่มหาวิทยาลัย

นเรศวรพะเยา 

        



 

17 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

50 การศกึษาความ

หลากหลายของกล้วยไม้ที่

พบในมหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา ด้วยลาย

พิมพ์ดเีอ็นเอโดยใช้

เทคนิค AFLP (Amplified 

Fragment Length 

Polymorphism) 

        

51 การเพิ่มจ านวนต้นของพืช

สกุลกระเจียว Curcuma 

ecomata Craib. ด้วย

วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

        

52 การอนุรักษ์พันธุ์พืชโดยใช้

ลูกดินเผาเพื่อการให้น้ า

แบบอัตโนมัติ โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชืฯ 

พืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา 

        

53 โครงการขยายพันธุ์ไม้ป่า

สู่ชุมชนในพื้นที่โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื    

อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริฯ  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

พะเยา 

        

54 โครงการค่ายผูน้ าเยาชน

พิทักษ์ล าน้ าอิงและ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื 

 

        



 

18 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

55 การเข้าร่วมจัด

นิทรรศการโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรม พืช อ.

สัตหบี  จ.ชลบุรี 

        

56 การเข้าร่วมเป็นคณะ

ปฏิบัติงานวิทยาการ 

อพ.สธ. (เขื่อนภูมิพล     

จ.ตาก และเขื่อนสิรกิิติ์ ) 

        

57 การเข้าร่วมจัด

นิทรรศการโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพชื ณ 

ศูนย์ฝึกหนองระเวียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสาน 

นครราชสีมา 

        

58 การศกึษาความสัมพันธ์

ระหว่างพชืและเห็ดเพื่อ

การใชป้ระโยชน์ในการ

อนุรักษ์ป่าไม้ ในพืน้ที่ปก

ปักษ์พันธุกรรมพชืเขื่อน

ภูมพิลจังหวัดตาก 

        

59 โครงการขยายพันธุ์ไม้ป่า

สู่ชุมชนโครงการ

อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิพล  

        



 

19 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

60 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของ

พืชที่พบในพืน้ที่เขื่อนภูมิ

พล จังหวัดตาก                                                  

        

61 การศกึษาธาตุอาหารพืช

และชนิดของพืชบ ารุงดนิที่

พบในพืน้ที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมพิล 

        

62 การศกึษาความสัมพันธ์

ของประชากรหนอนผเีสื้อ

กับพืชอาหารในพื้นที่ปก

ปัก พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิ

พล จังหวัดตาก 

        

63 การจัดการความเสี่ยงของ

ระบบนิเวศทางน้ าในพืน้ที่

ปกปักพันธุกรรมพชื   

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

        

64 ศักยภาพทางดา้นอาหาร

และพลังงานของสาหร่าย

ที่พบในเขตพืน้ที่ภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย 

        

65 ความหลากหลายของ

แพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่

ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อน

ภูมพิล จังหวัดตาก 

 

        

66 ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของแมลงน้ าใน

พืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

        



 

20 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

67 ความหลากหลายของ

ชนิดปลาในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา 

        

68 ความหลากชนิดของสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาด

เล็กและบทบาทต่อการ

กระจายของเมล็ดพันธุ์ไม้ 

ในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัย 

พะเยา 

        

79 การศกึษาความสัมพันธ์

ของประชากรหนอนผเีสื้อ

กับพืชอาหารในพื้นที่ปก

ปัก พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา 

        

70 ความหลากชนิดของไผท่ี่

ส ารวจพบในพืน้ที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยาและ

พืน้ที่โดยรอบกับการใช้

ประโยชน์ในท้องถิ่น 

        

71 การศกึษาความสัมพันธ์

ของการสร้างมวลชวีภาพ

ของหญ้าแฝกหอม

(Vetiveria zizanioides L.) 

กับชุดดินที่พบในพืน้ที่

อนุรักษ์พันธุกรรมพชืของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

        



 

21 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

72 การส ารวจและวิเคราะห์

องค์ประกอบพืน้ฐานของ

ส่วนที่กินได้ ในผักพืน้บ้าน

ที่ใชเ้ป็นอาหารได้ตามภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ในเขต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

        

73 การพัฒนาผลติภัณฑ์สี

ย้อมผ้าจากพืชให้สีย้อม

บริเวณพืน้ที่มหาวิทยาลัย

พะเยา 

        

74 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของ

พืชผักและสมุนไพรพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา

อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 

        

75 ศูนย์เรียนรูแ้ละการใช้

ประโยชน์จากจุลินทรีย์ 

(ยีสต์และรา) 

        

76 โครงการศูนย์การเรียนรู้

และการใช้ประโยชน์จาก

แบคทีเรยี แอคติโนมัยสีท 

และสาหร่าย      

        

77 ผลของการเพาะเชื้อเอค

โตไมคอร์ไรซาต่อการ

เจริญเติบโตและการดูด

ซับธาตุอาหารของกล้าไม้ 

เพื่อการใชป้ระโยชน์ใน

การฟื้นฟูป่าไม้ 

 

        



 

22 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

78 การศกึษาความ

หลากหลายทางชีวภาพ

และพันธุกรรมของพืช 

เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ใน

การบ าบัดน้ าเสีย 

        

79 คุณค่าโภชนาการ       

รงควัตถุและฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระของดปีลีน้ าที่

พบในกว๊านพะเยา  

        

80 การศกึษาปริมาณโลหะ

หนักในปลาจ านวน 3 

ชนิดที่อาศัยในแหล่งน้ า

บริเวณมหาวิทยาลัย

พะเยา 

        

81 การตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ าของแหล่งน้ า

ในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรม

พืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

        

82 การท าหอ้งสมุดซีดีเอ็นเอ

ของกระเจยีว (ซับจนีัสยู

เคอคูมา) ในพืน้ที่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พะเยา 

 

        

83 การท าดีเอ็นเอบาร์โค้ดใน

ปลาท้องถิ่น 5 ชนิด      

ในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

        



 

23 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

84 การเชื่อมโยงและ

ถ่ายทอดข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่อท่องเที่ยวการเรียนรู้

และท่องเที่ยวในพืน้ที่

ธรรมชาติ 

        

85 การใชส้ารเคมีเพื่อเพิ่ม

อัตราการงอกของเมล็ด

พืชที่ให้สใีนพืน้ที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัย พะเยา 

        

86 รูปแบบการสบืพันธุ์และ

การขยายพันธุ์กล้วยไม้

สกุลว่านจูงนาง 

 

        

87 โครงการเก็บรักษา

พันธุกรรมพืชโดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

จ าพวกพืชสมุนไพร 

        

88 การประยุกต์ใช้แผ่นเส้นใย

ธรรมชาติและวัสดุปลูก

แบบ Eco-design 

เพื่อเพาะเลี้ยงพืชประเภท

กล้วยไม้-เฟิร์น แบบ

กระถาง แบบแขวน และ

แบบยึดเกาะต้นไมใ้น

สภาพป่าและสร้างความ

กลมกลืนกับธรรมชาติ 

 

        



 

24 

 

ที่ ชื่อโครงการวิจัยย่อย 
เรยีนรู้ทรัพยากร ใช้ประโยชน์ สร้างจิตส านึก 

ปกปัก ส ารวจ ปลูก

รักษา 

อนุรักษ์และ

ใชป้ระโยชน์ 

ศูนย์

ข้อมูล 

พัฒนา

พันธุ์พชื 

สรา้ง

จิตส านึก 

สนับสนุน 

89 การศกึษาความเป็นไปได้

ในการปลูกมะกอกโอลีฟ

ในมหาวิทยาลัย พะเยา: 

กรณีปลูกพันธุ์

รับประทานผลสด กับ

พันธุ์รับประทานผลสด

และสกัดน้ ามัน  

 

        

90 ความหลากหลายของ

กล้วยไม้สกุลสิรนิธรเนีย 

 

        

91 ชีววิทยาการผสมเกสร

ขอ งกล้ ว ย ไ ม้ เ อื้ อ ง ศ รี

อาคเนย์ 
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รายงานการด าเนินงาน 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา  

และพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้สนองพระราชด าริฯ  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  โดยในปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2555 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมด าเนินการกับชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 

อพ.สธ. ในการศกึษาในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา และพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

โดยมีคณะนักวิจัยร่วมศกึษาวิจัย ดังนี้  

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ ที่ปรึกษาโครงการ 

ดร. สันธิวัฒน ์ พิทักษ์พล ผูอ้ านวยการแผนงานวิจัย 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ทิตย์วรรณ นักวิจัย 

ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก นักวิจัย 

ดร. วาสนา  พิทักษ์พล นักวิจัย 

ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ นักวิจัย 

ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ นักวิจัย 

ดร.เนติ เงินแพทย์ นักวิจัย 

ดร.บุญร่วม คิดค้า นักวิจัย 

ดร.ภาวินี จันทร์วิจติร นักวิจัย 

ดร.วนิดา แซ่จึง นักวิจัย 

ดร.สุภาพร ภัสสร นักวิจัย 

อาจารย์เด่น เครอืสาร นักวิจัย 

อาจารย์ศริิลักษณ์ วลัญช์เพียร นักวิจัย 

อาจารย์กรทิพย์ กันนกิาร์ นักวิจัย 

อาจารย์นติิ เอี่ยมช่ืน นักวิจัย 

อาจารย์บุหรัน  พันธุ์สวรรค์ นักวิจัย 

อาจารย์คมศักดิ์  พินธะ นักวิจัย 

อาจารย์กรทิพย์  กรรณิการ์ นักวิจัย 

นายศักดิ์ชัย  เครือสาร นักวิจัย 

นายอภินันท์  เร่งเร็ว นักวิจัย 
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ภาพท่ี 3  คณะนักวิจัย “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ    

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์” 
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ตารางที่ 3 กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมสนองพระราชด าริฯ ปี 2556 

กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

กิจกรรมปกปัก

พันธุกรรมพืช 
การรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่มหาวิทยาลัย 

งบประมาณปกติของ

ส่วนงานที่รับผดิชอบ 

กิจกรรม

ส ารวจเก็บ

รวบรวม

พันธุกรรมพืช 

1 .ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่ปกปัก  

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

2.ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ ในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

3.ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ าในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

4.ความหลากหลายของชนิดปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา 

5.ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กและ

บทบาทต่อการกระจายของ เมล็ ดพั นธุ์ ไ ม้ ใ น เ ขตพื้ นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา 

6.ความหลากชนิดของไผ่ที่ส ารวจพบในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรม

พืชมหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่โดยรอบกับการใช้ประโยชน์ใน

ท้องถิ่น 

 

148,500 บาท 

 

135,000 บาท 

 

135,000 บาท 

 

135,000 บาท 

 

135,000 บาท 

 

 

135,000 บาท 

กิจกรรมปลูก

รักษา

พันธุกรรมพืช 

1.การใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชที่ให้สีใน

พืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.รูปแบบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลว่านจูงนาง 

3.ความหลากหลายของกล้วยไม้สกุลสิรนิธรเนีย 

4. ชีววิทยาการผสมเกสรของกล้วยไม้เอื้องศรอีาคเนย์ 

5.โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

จ าพวกพืชสมุนไพร 

6.การประยุกต์ใช้แผ่นเส้นใยธรรมชาติและวัสดุปลูกแบบ Eco-

design เพื่อเพาะเลี้ยงพืชประเภทกล้วยไม้-เฟิร์น แบบกระถาง 

แบบแขวน และแบบยึดเกาะต้นไม้ในสภาพป่าและสร้างความ

กลมกลืนกับธรรมชาติ 

 

159,300 บาท 

 

72,000 บาท 

125,000 บาท 

125,000 บาท 

135,000 บาท 

 

135,000 บาท 
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กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

 7.การศึกษาความเป็นไปได้ ในการปลูกมะกอกโอลีฟใน

มหาวิทยาลัย พะเยา: กรณีปลูกพันธุ์ รับประทานผลสด       

กับพันธุ์รับประทานผลสดและสกัดน้ ามัน 

8.โครงการปลูกต้นสัก ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดพะเยา 

180,000 บาท 

 

 

- 

กิจกรรม

อนุรักษ์และใช้

ประโยชน์

พันธุกรรมพืช 

1.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชและเห็ดเพื่อการใช้

ประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าไม้ ในพื้นที่ปกปักษ์พันธุกรรมพืช

เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 

2.โครงการขยายพันธุ์ไม้ป่าสู่ชุมชนโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  เขื่อนภูมิพล 

จังหวัดตาก    

3.ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชที่พบในพืน้ที่เขื่อนภูมพิล จังหวัดตาก  

4.การศกึษาธาตุอาหารพืชและชนิดของพืชบ ารุงดินที่พบในพื้นที่

ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพล.  

5.การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรหนอนผีเสื้อกับพืช

อาหารในพื้นที่ปกปัก พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

6.การจัดการความเสี่ยงของระบบนิเวศทางน้ าในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

7.ศักยภาพทางด้านอาหารและพลังงานของสาหร่ายขนาดใหญ่

ในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื เขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 

8.การศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างมวลชีวภาพของหญ้า

แฝกหอม(Vetiveria zizanioides L.) กับชุดดินที่พบในพื้นที่

อนุรักษ์พันธุกรรมพชืของมหาวิทยาลัยพะเยา 

9.การส ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานของส่วนที่กินได้ 

ในผักพื้นบ้านที่ใช้เป็นอาหารได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น    ในเขต

มหาวิทยาลัยพะเยา 

10.การพัฒนาผลิตภัณฑ์สีย้อมผ้าจากพืชให้สีย้อมบริเวณพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา 

1 1 .ฤทธิ์ ต้ านอนุมู ลอิ สระของพืชผักและสมุ น ไพรพื้ นที่

มหาวิทยาลัยพะเยาอ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

148,500 บาท 

 

 

148,500 บาท 

 

 

 

 148,500 บาท  

148,500 บาท 

 

 148,500 บาท 

 

 148,500 บาท 

 

 148,500 บาท 

 

135,000 บาท 

 

 

135,000 บาท 

 

 

135,000 บาท 

 

135,000 บาท 
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กิจกรรมหลัก โครงการ/งาน งบประมาณ (บาท) 

 12.ศูนย์เรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ (ยีสต์และรา) 

13.โครงการศูนย์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรีย 

แอคติโนมัยสีท และสาหร่าย      

14.ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโต

และการดูดซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ใน

การฟื้นฟูป่าไม้ 

15.การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมของ

พืช เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการบ าบัดน้ าเสีย 

16.คุณค่าโภชนาการ รงควัตถุและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ

ดีปลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา (พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา) 

17.การศกึษาปริมาณโลหะหนักในปลาจ านวน 3 ชนิดที่อาศัยใน

แหลง่น้ าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

18.การตดิตามตรวจสอบคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

135,000 บาท 

135,000 บาท 

 

135,000 บาท 

 

 

135,000 บาท 

 

135,000 บาท 

 

 

135,000 บาท 

 

135,000 บาท 

 

กิจกรรมศูนย์

ข้อมูล

พันธุกรรมพืช 

1.การท าหอ้งสมุดซีดีเอ็นเอของกระเจยีว (ซับจนีัสยูเคอคูมา) ใน

พืน้ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา 

2.การท าดีเอ็นเอบาร์โค้ดในปลาท้องถิ่น 5 ชนิด ในเขตพืน้ที่

มหาวิทยาลัยพะเยา 

135,000 บาท 

 

135,000 บาท 

กิจกรรมสร้าง

จติส านึก 

1.การเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 

เพื่อท่องเที่ยวการเรียนรู้และท่องเที่ยวในพืน้ที่ธรรมชาติ 

2.โครงการค่ายผูน้ าเยาวชนพิทักษ์ล าน้ าอิงและอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

3.  ศูนย์วิชาการและฝกึอบรมยางภาคเหนือ 

4.  สวนพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย คณะศิลปศาสตร์  

135,000 บาท 

 

 

150,000 บาท 

70,000 บาท 

50,000 บาท 

 การประชุมและการบริหารจัดการโครงการ 100,000 บาท 

รวมงบประมาณท้ังหมด 4,789,300 บาท 
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กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

1. ความหลากหลายของแพลงกต์อนสัตว์ในพืน้ที่ปกปกัพันธกุรรมพืชเขื่อนภูมพิลจังหวัดตาก 

2. ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ าในพืน้ที่ปกปักพนัธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. ความหลากหลายของชนิดปลาในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา 

5. ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กและบทบาทต่อการกระจาย 

ของเมล็ดพันธุ์ไม้ ในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัย พะเยา 

6. ความหลากชนิดของไผท่ี่ส ารวจพบในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชืมหาวิทยาลัยพะเยา

และพืน้ที่โดยรอบกับการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น 
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แผนงานวิจัย : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระยะที่ 2 

 

โครงการวิจัย : ความหลากหลายของแพลงก์ตอนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อน  

ภูมิพล จังหวัดตาก 

Diversity of plankton in the plant genetic conservation area at 

Bhumibol Dam, Tak Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ 

อาจารย์กรทิพย์  กันนิการ์ 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ปัจจุบันระบบนิเวศน์แหล่งน้ าจืดหลายๆ แหล่ง มีระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศน์ส่วน

ใหญ่เกิดจากการกิจกรรมของมนุษย์ หรือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมากเกินความเหมาะสม 

ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ปัญหาคุณภาพน้ าที่เสื่อมโทรม ปัญหาการใช้สารเคมีในการก าจัด

ศัตรูพืช และส่งผลท าให้เกิดปัญหาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรภายในแหล่งน้ า  

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านคุณภาพน้ าและความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ า  

โดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ าได้ 

โดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่จะต้องมีการปรับสภาพให้สามารถอาศัยอยู่ได้ หรืออาจมีการอพยพย้าย

ถิ่นเพื่อหาที่อยู่ใหม่ที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตต่อไป แต่หากสิ่งมีชีวิตไม่สามารถปรับตัวให้

สามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ก็จะท าให้ตายลง โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดจะมีการตอบสนองต่อ

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน สิ่งมี ชีวิตบางชนิดมีการตอบสนองไ วต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพแวดล้อม เชน่ แมลงพื้นท้องน้ าและสาหร่าย โดยทั่วไปพบว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

จะลดลงตามล าดับจากต้นน้ าถึ งปลายน้ าในระบบนิ เวศแหล่งน้ า ไหล โดยการศึกษา 

ความหลากหลายของชนิด (Species diversity) เป็นการศึกษาจ านวนของชนิดซึ่งอยู่รวมกัน 

เป็นชุมชนมีความเกี่ยวข้องกับความอุดมสมบูรณ์ในชุมชน ความชุกชุมของสิ่งมีชีวิตมากหรือน้อย

ย่อมสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวตินั้นๆ อาศัยอยู่ เช่น การศึกษาความหลากหลายของชนิด

แพลงก์ตอนพชืหรอืแพลงก์ตอนสัตว์ เป็นต้น 

แพลงก์ตอน นับว่ามีความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ า ไม่ยิ่งหย่อน 

ไปกว่าแพลงก์ตอนพืช ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของแพลงก์ตอนสัตว์เป็นดัชนีชี้วัดถึงสภาพของแหล่งน้ า 

ทั้งในด้านการประมงและด้านอื่นๆ ว่าแหล่งน้ าดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์หรือความเสื่อมโทรม

มากน้อยเพียงใด และแพลงก์ตอนสัตว์ยังมีบทบาทส าคัญในแหล่งน้ าตามธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้อง

กับการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและทรัพยากรน้ าอีกด้วย ทั้งในด้านชนิด  

ของแพลงก์ตอนที่ให้ประโยชน์โดยใช้เป็นอาหารของสัตว์น้ า และชนิดที่เป็นพิษซึ่งเป็นโทษทั้ง

โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ านั้น นอกจากนี้แพลงก์ตอนยังมีผลต่อ

ทรัพยากรน้ าที่ ใ ช้ ในการอุปโภคบริ โภค รวมถึ งน้ า ใ ช้และน้ าทิ้ ง ในการอุตสาหกรรม 

และเกษตรกรรม เนื่องจากแพลงก์ตอนสัตว์มีขนาดเล็ก หลายกลุ่ม และมีความหลากหลาย 

ทั้งชนิดและปริมาณ รวมถึงความหลากหลายของรูปร่าง ลักษณะ ชีววิทยา และมีความผันแปร

ด้านองค์ประกอบของชนิดและการแพร่กระจาย ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับแพลงก์ตอน 

จงึมคีวามส าคัญต่อการพัฒนาการประมงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาความหลากหลายของ

แพลงก์ตอนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ซึ่งผลการศึกษาของโครงการนี้

สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากรชีวภาพในด้านความหลายหลายของ

แพลงก์ตอนในแหล่งน้ า และการใช้แพลงก์ตอนเป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพหรือสามารถเป็นตัวบ่งชี้

คุณภาพน้ า (Biological indicator) ได้ เพื่อจะได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

และความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล และหาแนวทางใน

การรว่มอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากแหล่งน้ าต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพื่อศกึษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนในแหล่งน้ าของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

3. ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่พบการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนกับคุณภาพ

น้ าบางประการ 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

1. การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนภาคสนาม โดยท าการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนในแหล่งน้ า 

พืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จ านวน 4 จุดเก็บตัวอย่าง ดังนี้คอื  

  สถานีที่ 1  ทางขึ้นสันเขื่อน  

  สถานีที่ 2 หลังร้านอาหาร    

  สถานีที่ 3  เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง 

  สถานีที่ 4  หลังสนามกอล์ฟหลุมที่ 14  

2. การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนบริเวณจุดเก็บตัวอย่างโดยใช้กระบอกตวงขนาด 2 ลิตร 

ตักน้ าใส่ถุงกรองแพลงก์ตอน ขนาดช่องตา 25 ไมครอน กรองน้ าที่ระดับผิวน้ า จ านวน 20 ลิตร 

น าตัวอย่างแพลงก์ตอนที่กรองได้ใส่ในขวดเก็บตัวอย่างขนาด 100 มลิลิลิตร และท าการเก็บรักษา

แล้วเก็บรักษาด้วยน้ ายาฟอร์มาลิน 4% หรือสารละลาย Lugol’s น าตัวอย่างแพลงก์ตอนที่เก็บได้

ไปจ าแนกชนดิในหอ้งปฏิบัติการ 

3. ท าการจัดจ าแนกชนิดแพลงก์ตอนในห้องปฏิบัติการ โดยการเขย่าขวดเก็บตัวอย่าง

แพลงก์ตอนเบาๆ เพื่อให้ตัวอย่างกระจายทั่วกัน (Homogeneous condition) ใช้หลอดหยด 

(Dropper) ดูดตัวอย่างแพลงก์ตอนหยดลงบน slide แล้วใช้ cover slip ปิด เพื่อท าการแยกชนิด
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ของแพลงก์ตอนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ Compound microscope โดยการจัดจ าแนกชนิด 

ของแพลงก์ตอนพืชโดยใช้เอกสารอ้างอิงของลัดดา (2541) และยุวดี (2548) ส่วนการจัดจ าแนกชนิด 

ของแพลงก์ตอนสัตว์ใช้เอกสารอ้างอิงของลัดดา (2541), Sommer (1989), บพิธ และนันทพร 

(2549) พรอ้มทั้งถ่ายภาพและบันทึกผลการศกึษา 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล 

จังหวัดตาก จ านวน 4 จุดเก็บตัวอย่าง ผลการส ารวจพบ แพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 2 ไฟลัม 

(Phylum) 10 สกุล (Genus) 10 ชนิด (species) โดยเป็นแพลงก์ตอนพืชใน Phylum Euglenozoa 2 ชนิด 

และแพลงก์ตอนพืชใน Phylum Bacillariophyta 8 ชนิด ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 2 ไฟลัม 

(Phylum) 3 สกุล (Genus) โดยเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ในไฟลัม Protozoa 2 สกุล คือ Difflugia sp. 

และ Tintinnopsis sp. และแพลงก์ตอนสัตว์ในไฟลัม Arthropoda 1 สกุล คือ Nauplius larva ดังแสดง 

ในตารางที่ 1 และ 2 จากผลการส ารวจพบว่า สถานีที่ 3 เขื่อนแม่ปิงตอนล่าง มีความหลากหลาย

ของแพลงก์ตอนพืช และแพลงก์ตอนสัตว์ต่ ากว่าสถานีอื่น 

 

ตารางที่ 1 สรุปจ านวนชนิดของแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก คร้ังท่ี 3 ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2555 

เส้นทาง/จุดเก็บตัวอย่าง แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ 

เส้นทางน้ า 10 สกุล 3 สกุล 

 

ตารางที่ 2 ชนิดและค่าประมาณความมากน้อยของแพลงก์ตอนพืชในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก คร้ังท่ี 3 ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2555 

ชนิดของแพลงก์ตอนที่พบ 
ค่าประมาณในแต่ละจุดส ารวจ 

สถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 สถานีท่ี 4 

แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton)  

Phylum Euglenozoa  

Phacus sp. ** ** * * 

Euglena sp. *** *** - ** 

Phylum Bacillariophyta (Diatom)  

Encyonema sp.  - ** - *** 
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ชนิดของแพลงก์ตอนที่พบ 
ค่าประมาณในแต่ละจุดส ารวจ 

สถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 สถานีท่ี 4 

Cymbella sp. - * - ** 

Craticula sp. *** ** - ** 

Gomphonema sp. - ** - - 

Cyclotella sp. ** ** - - 

Gyrosigma sp. - * - - 

Navicula sp. - *** - ** 

Synedra sp. - *** - ** 

หมายเหตุ  

(****) ชนิดที่พบบ่อย (***) ชนิดที่พบปานกลาง (**) ชนิดที่พบน้อย (*) ชนิดที่พบน้อยมาก (-) 

ไม่พบ  

 

ตารางที่ 3 ชนิดและค่าประมาณความมากน้อยของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก คร้ังท่ี 3 ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2555 

ชนิดของแพลงก์ตอนที่พบ 
ค่าประมาณในแต่ละจุดส ารวจ 

สถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 สถานีท่ี 4 

แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton)  

Phylum Protozoa  

Difflugia sp. - ** - * 

Tintinnopsis sp. - *** - - 

Phylum Arthropoda     

Nauplius larva * - - - 

หมายเหตุ  

(****) ชนิดที่พบบ่อย (***) ชนิดที่พบปานกลาง (**) ชนิดที่พบน้อย (*) ชนิดที่พบน้อยมาก (-) 

ไม่พบ  
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        (ก) Phacus sp.    (ข) Euglena sp. 

 

 

  
 

        (ค) Navicula sp.          (ง) Cymbella sp. 

 

 

 

 

 

        (จ) Craticula sp.         (ฉ) Gomphonema sp.  

 

 

 

 

 

      (ช) Encyonema sp.            (ซ) Cyclotella sp. 

 

 

 

 

 

              (ฌ) Gyrosigma sp.            (ญ) Synedra sp. 

ภาพท่ี 1 แสดงแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) ใน Phylum Euglenozoa และ Phylum 

Bacillariophyta ที่พบในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
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            (ก) Difflugia sp.              (ข) Tintinnopsis sp. 

ภาพท่ี 2 แสดงแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) ใน Phylum Protozoa ที่พบในพืน้ที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมพิล จังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

           (ก) Nauplius larva 

ภาพท่ี 3 แสดงแพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) ใน Phylum Arthropoda ที่พบในพืน้ที่ 

ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาความหลากหลายของแพลงก์ตอนในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล 

จังหวัดตาก จ านวน 4 จุดเก็บตัวอย่าง ผลการส ารวจพบ แพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 2 ไฟลัม 

(Phylum) 10 สกุล (Genus) 10 ชนิด (species) โดยเป็นแพลงก์ตอนพืชใน Phylum Euglenozoa 2 ชนิด 

และแพลงก์ตอนใน Phylum Bacillariophyta 8 ชนิด ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 2 ไฟลัม 

(Phylum) 3 สกุล (Genus) โดยเป็นแพลงก์ตอนในไฟลัม Protozoa 2 สกุล คือ Difflugia sp.  

และ Tintinnopsis sp. และแพลงก์ตอนในไฟลัม Arthropoda 1 สกุล คอื Nauplius larva 

  



 

38 
 

เอกสารอ้างอิง 

ลัดดา วงศร์ัตน์, ประวิทย์ สุรนีรนาถ และประจิตร วงศ์รัตน์. 2523. การเพาะไรแดงเพื่อการค้า. 

ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 67 หน้า. 

ลัดดา วงศร์ัตน.์ 2539. คู่มือการเลี้ยงแพลงก์ตอน. ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 131 หน้า. 

ลัดดา  วงศ์รัตน์. 2541. แพลงก์ตอนสัตว์. (พิมพ์ครั้งที่ 1), กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 787 หนา้. 

Sommer, U. (Ed.) 1989. Plankton ecology: succession in plankton ecology. Springer -

Verlag, Berlin. 369 p.  

  



 

39 
 

แผนงานวิจัย : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา: กิจกรรมปกปัก ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

 

โครงการวิจัย : ความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช    

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Diversity of Zooplankton in the Plant Genetic Conservation   

Area at the University of Phayao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. รุ่งกานต์  กล้าหาญ  

อาจารย์กรทิพย์  กันนิการ์ 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



 

40 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) นับได้ว่ามีความส าคัญในด้านสิ่งแวดล้อมและระบบ

นิเวศน์ของแหล่งน้ า ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแพลงก์ตอนพืช ซึ่งอาจใช้ข้อมูลของแพลงก์ตอนสัตว์ 

เป็นดัชนีชี้วัดถึงสภาพของแหล่งน้ า ทั้งในด้านการประมงและด้านอื่นๆ ว่าแหล่งน้ าดังกล่าว 

มีความอุดมสมบูรณ์หรือความเสื่อมโทรมมากน้อยเพียงใด และแพลงก์ตอนสัตว์ยังมีบทบาท

ส าคัญในแหล่งน้ าตามธรรมชาติซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง  

และทรัพยากรน้ าอีกด้วย ทั้งในด้านชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ที่ให้ประโยชน์โดยใช้เป็นอาหารของ

สัตว์น้ า และชนิดที่เป็นพิษซึ่งเป็นโทษทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ านั้น 

นอกจากนี้แพลงก์ตอนสัตว์ยังมีผลต่อทรัพยากรน้ าที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมถึงน้ าใช้และน้ า

ทิ้งในการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เนื่องจากแพลงก์ตอนสัตว์มีขนาดเล็ก หลายกลุ่ม  

และมีความหลากหลายทั้งชนิดและปริมาณ รวมถึงความหลากหลายของรูปร่าง ลักษณะ 

ชีววิทยา และมีความผันแปรด้านองค์ประกอบของชนิดและการแพร่กระจาย ดังนั้น การศึกษา

เกี่ยวกับแพลงก์ตอนสัตว์ใหจ้งึมคีวามส าคัญต่อการพัฒนาการประมงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ด้วยเหตุนี้  คณะผู้วิจัยได้ เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาความหลากหลาย 

ของแพลงก์ตอนสัตว์พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาและแหล่งน้ าใกล้เคียง 

ซึ่งผลการศึกษาของโครงการนี้สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นฐานข้อมูลทางด้านทรัพยากร

ชีวภาพในด้านความหลายหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ า และการใช้แพลงก์ตอนสัตว์ 

เป็นดัชนีชี้วัดทางชีวภาพหรือสามารถเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ า (Biological indicator) ได้ เพื่อจะได้

ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา และแหล่งน้ าใกล้เคียง และหาแนวทางในการร่วมอนุรักษ์ 

และใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าต่อไป  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อศกึษาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ า ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา และแหลง่น้ าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งที่พบการแพร่กระจายของแพลงก์ตอนสัตว์ 

กับคุณภาพน้ าบางประการ 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

1. การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ภาคสนาม 

1.1 ท าการก าหนดจุดเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ าภายในในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา และแหล่งน้ าใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งน้ าในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ห้วยนาปอย ห้วยหลวงและห้วยแม่ปืม ทุกๆ ฤดูกาล (เก็บตัวอย่าง 2 เดือน/ครั้ง) เป็นจ านวน 5 ครั้ง 

โดยแต่ละแหลง่น้ าท าการเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนสัตว์ จ านวน 10 สถานี  

 

ตารางที่ 1 สถานีส ารวจแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา 

อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

ประเภทแหล่งน้ า แหล่งน้ า สถานี 

ก. แหลง่น้ าไหล 
หว้ยหลวง 

ST1: ชานไม้ต้นน้ า 

ST2: ชานไม้ท้ายน้ า 

ST3: บวกป่าซาง 

ST4: สะพานข้างร้าน nock 

หว้ยบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร ST5: หว้ยบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร 

ข. แหล่งน้ านิ่ง 

อ่างเก็บน้ าแม่ต  า 
ST6: อ่างแม่ต  า 1 

ST7: อ่างแมต่  า 2 

อ่างหลวง ST8: อ่างหลวง 

อ่างเก็บน้ าอาคารเรียนรวม CE ST9:อ่างเก็บน้ าหน้าตึกอาคารเรียนรวมหลังใหม่ 

อ่างเก็บน้ าหน้าโรงเรียนสาธิต ST:10 อ่างหน้าโรงเรียนสาธิต 

 

1.2 การเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนบริเวณจุดเก็บตัวอย่างโดยใช้กระบอกตวงขนาด 2 ลิตร 

ตักน้ าใส่ถุงกรองแพลงก์ตอน ขนาดช่องตา 25 ไมครอน กรองน้ าที่ระดับผิวน้ า จ านวน 20 ลิตร 

น าตัวอย่างแพลงก์ตอนที่กรองได้ใส่ในขวดเก็บตัวอย่างขนาด 100 มิลลลิิตร และท าการเก็บรักษา

แล้วเก็บรักษาด้วยน้ ายาฟอร์มาลิน 4% หรือสารละลาย Lugol’s น าตัวอย่างแพลงก์ตอนที่เก็บได้

ไปจ าแนกชนดิในหอ้งปฏิบัติการ 
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2. การศึกษาชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ในห้องปฏิบัติการ  

การศึกษาตัวอย่างชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ในห้องปฏิบัติการ โดยการเขย่า

ขวดเก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนเบาๆ เพื่อให้ตัวอย่างกระจายโดยทั่วกัน (Homogeneous condition) 

ใช้หลอดหยด (Dropper) ดูดตัวอย่างแพลงก์ตอนหยดลงบน slide แล้วใช้ cover slip ปิด เพื่อท า

การแยกชนิดของแพลงก์ตอนโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ Compound microscope การจัดจ าแนก

ชนิดของแพลงก์ตอนสัตว์ใช้เอกสารอ้างองิของลัดดา (2541), Sommer (1989), บพิธ และนันทพร 

(2549) พร้อมทั้งถ่ายภาพและบันทึกผลการศกึษา 

 

3. การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า 

เก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพและเคมี ทุกๆ ฤดูกาล 

(เก็บตัวอย่าง 4 เดือน/ครั้ง) เป็นจ านวน 3 ครั้ง โดยใช้กระบอกตักน้ าขนาด 1 ลิตร โดยเก็บที่ระดับ

ผิวน้ าลึก 30 เซนติเมตร ท าเก็บรักษาตัวอย่างน้ าโดยการแช่น้ าแข็ง (-20 ◦C) เพื่อน าตัวอย่างน้ า

มาวิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบัติการ ในพารามิเตอร์ดังต่อไปนี ้ค่าความโปร่งแสง, อุณหภูมิของน้ า, ค่าความขุ่น, 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า, ค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่าการน าไฟฟ้า, ปริมาณแอมโมเนีย, 

ปริมาณไนเตรท และปริมาณออร์โธฟอสเฟต 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ าพื้นที่

ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา  ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2555 จ านวน 10 จุด

เก็บตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า มีแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 3 ไฟลัม (Phylum) 11 สกุล (Genus) 

โดยเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ในไฟลัม Protozoa จ านวน 1 สกุล, ไฟลัม Rotifera จ านวน 4 สกุล และ

ไฟลัม Arthropoda จ านวน 6 สกุล  
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ตารางที่ 2 ความหลากลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2555   

 

    
ก. Tintinnopsis sp. ข. Lepadella sp. ค. Lecane sp. ง. Keratella sp. 

    
จ. Polyarthra sp. ฉ. Bosmina sp. ช. Ceriodaphnia sp. ซ. Moina sp. 

   

 

ฌ. Cyclops sp. ญ. Nauplius larva ฎ. Candona sp.  

ภาพท่ี 1 แพลงก์ตอนสัตว์ชนิดเด่นที่พบในแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชื  

มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2555  

ไฟลัม (Phylum) ชั้น (Class) อันดับ (Order) จนัีส (Genus) 

Phylum Protozoa Spirotrichea Choreotrichida Tintinnopsis sp. 

Phylum Rotifera Monogononta Ploima Keratella sp. 

Lepadella sp. 

Lecane sp. 

Polyarthra sp. 

Phylum Arthropoda Branchiopoda Anomopoda Bosmina sp. 

Cladocera Ceriodaphnia sp. 

Moina sp. 

Copepoda Cyclopoida Cyclops sp. 

Nauplius larva 

Candona Podocopida Candona sp. 
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สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาความหลากหลายของชนิดและปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ในแหล่งน้ าพื้นที่ปก

ปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา  ตั้งแต่เดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2555จ านวน 10 จุดเก็บ

ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่า มีแพลงก์ตอนสัตว์จ านวน 3 ไฟลัม (Phylum) 11 สกุล (Genus)  

โดยเป็นแพลงก์ตอนสัตว์ในไฟลัม Protozoa จ านวน 1 สกุล, ไฟลัม Rotifera จ านวน 4 สกุล  

และไฟลัม Arthropoda จ านวน 6 สกุล จากการศึกษาจะเห็นได้ว่า ความหลากหลายของชนิด

แพลงก์ตอนสัตว์ที่พบในแหล่งน้ าพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา พบเพียงแค่  

3 ไฟลัมเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอานนท์ (2538) ได้ท าการศึกษาการแพร่กระจาย

ของแพลงก์ตอนสัตว์ในคลองพะวง ทะเลสาบสงขลาตอนนอก จากจุดส ารวจออกเป็น 7 สถานี 

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2536 ถึงเดือนมีนาคม 2537 ซึ่งพบแพลงก์ตอนสัตว์ในไฟลัม Rotifera, 

ไฟลัม Protozoa และไฟลัม Arthopods เช่นกัน ส่วนการศึกษาของศิริพร (2544) ท าการศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืชกับแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณปากแม่น้ า  

แม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ท าการเก็บตัวอย่างทุกเดือน จ านวน 6 สถานี  ในช่วงระหว่าง 

เดือนมิถุนายน 2547 ถึงเดือนพฤษภาคม 2548  ผลการศึกษาพบแพลงก์ตอนสัตว์ 83 ชนิด  

โดแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มที่มีจ านวนชนิดมากที่สุดคือ Phylum Protozoa รองลงมา คือ Phylum 

Rotifera ส่วนแพลงก์ตอนสัตว์กลุ่มที่พบมีปริมาณเฉลี่ยสูงสุด คือ Phylum Arthropoda กลุ่มเด่น 

คือ copepod 
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แผนงานวิจัย: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา: กิจกรรมปกปัก ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

 

โครงการวิจัย: ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 
 

 

 

กัญญาณัฐ  สุนทรประสิทธิ์ 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

แมลงน้ าเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ในน้ า หรอืมีช่วงหนึ่งของชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ า โดยปกติตัวอ่อน 

ของแมลงน้ าสามารถเคลื่อนที่ได้น้อย และหลายชนิดมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

สภาพแวดล้อม ซึ่งถูกน ามาใช้ในการประเมินผลกระทบ ติดตามคุณภาพน้ าและตรวจวัดมลพิษทาง

น้ าอย่างกว้างขวาง  ได้รับความนิยมในการน ามาเป็นข้อมูลร่วมในการประเมินคุณภาพแหล่งน้ า  

ซึ่งมีความส าคัญในห่วงโซ่อาหารมีผลกระทบต่อเนื่องถึงความชุกชุมของสัตว์น้ า และบทบาทการ

ถ่ายทอดสารพิษที่สะสมอยู่ในแหล่งน้ าสู่ผู้บริโภคระดับสูงขึ้น ระบบนิเวศในแหล่งน้ าธรรมชาติ  

มีความซับซ้อนมาก ตัวแปรต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ เคมี และแบคทีเรีย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

สารมลพิษต่างๆ ที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ าเสียจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การเกษตรกรรม แหล่งชุมชน  

และอุตสาหกรรม มีทั้งที่สลายตัวได้ง่ายด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ (Biodegradation)  

และมีความคงตัวสูง สามารถแพร่กระจาย หรือมีการรวมตัวของสารเกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อน

ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงขึ้น (Synergistic effect) (กานต์ธิดา และชิตชล, 2550) ดังนั้น ชนิด

และจ านวนของแมลงน้ าในแหล่งน้ าหนึ่ง จึงน ามาใช้บอกผลรวมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ 

แหล่งน้ านั้นได้ดีกว่าปัจจัยทางกายภาพ และเคมี  ดังนั้นจึงท าการศึกษาความหลากหลายทาง

ชีวภาพของแมลงน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อใช้เป็นข้อมูลติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพของน้ า การบริหารจัดการในการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์แหล่งน้ าต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพื่อศึกษาชนิดและการแพร่กระจายของแมลงน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยาและแหลง่น้ าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแพร่กระจายของแมลงน้ ากับคุณสมบัติของน้ า

ทางเคมีและกายภาพ 

4. เพื่อศึกษาหาดัชนีชีวภาพที่เหมาะสมต่อการน ามาเป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ าได้อย่าง

สอดคล้องกับคุณภาพน้ าทางเคมีและกายภาพ 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

1. การศึกษาคุณภาพน้ า 

ด าเนินการเก็บตัวอย่างน้ า โดยก าหนดตัวแปรคุณภาพน้ าทางกายภาพและเคมี 

ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้ า คือ ทางด้านกายภาพ ได้แก่ ความลึก 

ของแหล่งน้ า ความลึกของน้ าที่แสงส่องถึง ความขุ่น อุณหภูมิ และลักษณะของพื้นท้องน้ า 

ทางด้านเคมี ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่า  DO (dissolved oxygen) ค่าความกระด้าง 

(Hardness) และค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 

2. การศึกษาแมลงน้ า 

ส ารวจแมลงน้ าบริเวณแหล่งน้ าในเขตพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะเก็บตัวอย่าง

แมลงน้ าและตัวอย่างน้ าทุกสองเดือนเป็นเวลา 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม  

พ.ศ. 2555 รวม 10 สถานีส ารวจ ให้ครอบคลุมทุกฤดูกาล การเก็บตัวอย่างแมลงน้ าเชิงคุณภาพ 

(Qualitative method) โดยการสุ่มเก็บบริเวณพืชน้ าริมฝั่ง (Riparian vegetation) ในพื้นที่ศึกษา 

ที่ก าหนดในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง จ านวน 3 ซ้ าหรอืจนกว่าจะไม่พบแมลงกลุ่มใหม่ในแต่ละจุดเก็บ

ตัวอย่างโดยใช้สวิงน้ า (Pond net) เพื่อเก็บตัวอย่างแมลงน้ าให้ครอบคลุมมากที่สุดด้วย หลังจาก

นั้นน ามาใส่ในถาด แยกเอาเศษขยะที่ไม่ต้องการออก น าไปใส่ในขวดเก็บตัวอย่างที่มีแอลกอฮอล์ 

70 % อยู่ เพื่อน าไปจ าแนกชนิดในห้องปฏิบัติการ สังเกตลักษณะต่างๆ ที่อยู่รอบๆ แหล่งน้ า 

พร้อมทั้งถ่ายภาพจุดเก็บตัวอย่างและลักษณะต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. การจัดจ าแนกตัวอย่างแมลงน้ า 

การจัดจ าแนกตัวอย่างแมลงน้ า  โดยการคัดแยกแมลงน้ าภายใต้กล้องจุลทรรศน์ โดยคัด

แยกแมลงที่มลีักษณะรูปร่างภายนอก (morphospecies) เหมือนกันอยู่ด้วยกัน ตรวจเอกลักษณ์ของ

แมลงแต่ละกลุ่มในระดับวงศ์ (family) หรือถ้าจัดจ าแนกถึงระดับสกุล (genus) ในกลุ่มที่สามารถ

จ าแนกได้ โดยใช้คู่มือการจัดจ าแนกชนิดของ McCafferty (1989), Dudgeon (1999), Yule and Sen 

(2004) นับจ านวนและบันทึกผล 

4. การวเิคราะห์ข้อมูล  

เมื่อได้ข้อมูลของการจัดจ าแนกกลุ่มแมลงน้ าในระดับสกุลหรือระดับวงศ์ แล้วน าข้อมูล 

ที่ได้มาวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างความหลากหลายของชนิดในแต่ละจุดเก็บ

ตัวอย่างกับคุณภาพน้ าทางกายภาพและทางเคมี โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package for 

Social Science) 

  



 

48 
 

ผลการศึกษาวิจัย 

ความหลากหลายของแมลงน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา  

พบกลุ่มแมลงน้ าทั้งหมด 9 อันดับ  38 วงศ์ รวมทั้งหมด 1,177 ตัว โดยอันดับ Ephemeroptera 

(ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว) เป็นชนิดเด่นที่พบมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 26.9 รองลงมาได้แก่ Odonata 

(ตัวอ่อนแมลงปอ) และ Hemiptera (มวน) คิดเป็นร้อยละ 24.6 และ 21.9 ตามล าดับ (ภาพที่ 1) 

โดยพบแมลงน้ าในวงศ์ Chironomidae (ตัวอ่อนริ้นน้ าจืด/หนอนแดง) เป็นชนิดเด่น รองลงมาคือ 

Baetidae (ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวว่ายน้ า) และ Polymitarcyidae (ตัวอ่อนแมลงชีปะขาวขุดรู) (ภาพที่ 2) 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แมลงน้ าจ าแนกตามอันดับที่พบบริเวณพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัย 

พะเยาระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 

 

 
 

ภาพท่ี 2 แมลงน้ าชนิดเด่น (ก)Chironomidae(ข)Baetidae และ(ค)Polymitarcyidaeทีพ่บ 

บริเวณบริเวณพืน้ที่ปกปักพนัธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

(ค) (ข) (ก) 
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กลุ่มแมลงน้ าส่วนใหญ่พบในช่วงฤดูแล้งมากกว่าในฤดูน้ าหลาก โดยเฉพาะแมลงน้ า 

ในอันดับ Diptera Odonata Trichoptera Coleoptera และ Ephemeroptera มีเพียงแมลงน้ าใน

อันดับ Hemiptera เท่านั้นที่พบในช่วงฤดูน้ าหลากมากกว่าฤดูแล้ง (ภาพที่ 3) แมลงน้ าในฤดูแล้ง

มากกว่าฤดูน้ าหลากทั้งชนิดและปริมาณ โดยฤดูแล้งจะพบวงศข์องแมลงน้ าจ านวนทั้งสิ้น 36 วงศ ์

ซึ่งมากกว่าในฤดูน้ าหลากที่พบเพียง 31 วงศ์ ฤดูแล้งพบแมลงน้ าคิดเป็นร้อยละ 56.2 ซึ่งมีค่า

มากกว่าในฤดูน้ าหลากพบเพียงร้อยละ 43.8 แมลงน้ ากลุ่มเด่นที่พบในฤดูแล้งคืออันดับ Odonata 

และ Ephemeroptera ส่วนแมลงน้ ากลุ่มเด่นที่พบในฤดูน้ าหลากคืออันดับ Hemiptera  

และ Ephemeroptera จากการทดสอบทางสถิติพบว่าแต่ละฤดูมีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น (p<0.05) โดยสรุปแล้วแมลงน้ าบริเวณห้วยหลวง (สถานีที่ 1-3) 

พบแมลงน้ าปริมาณมากที่สุด โดยเฉพาะในสถานีที่ 3 (ห้วยหลวงตอนกลาง) ส่วนสถานีที่ 10 

(อาคารเรยีนรวม) พบแมลงน้ าปริมาณน้อยที่สุด เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่าแมลงน้ าทั้ง 10 สถานี

ส ารวจมีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในแต่ละสถานีอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น (p < 0.05) 

(ภาพที่ 4) 

 

 
 

ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบอันดับของแมลงน้ าในแต่ละฤดูกาลบริเวณพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื 

มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2555 

 

คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานของแหล่งน้ าผวิดินประเภท 2  โดยพบปริมาณออกซิเจนละลายต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ของแหล่งน้ าผิวดิประเภท 2 (6 มก./ล.) แต่สูงกว่าเกณฑ์คุณภาพน้ าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต

ของสัตว์น้ า (3 มก./ล.) (ตารางที่ 1) เมื่อทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลความหลากหลายทาง
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ชีวภาพของแมลงน้ ากับคุณภาพน้ าทางกายภาพและทางเคมี พบว่า อุณหภูมิของน้ า ความเป็น

ด่าง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า มีความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพของ

กลุ่มแมลงน้ า (p< 0.05) โดยความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ าผกผันกับอุณหภูมิของน้ า

ที่ r = 0.562 (p < 0.05)  มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณความเป็นด่างของน้ า  

ที่ r = 0.481 (p < 0.05) และ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า 

ที่ r = 0.447 (p < 0.05) 

 

 
 

ภาพท่ี 4 เปรียบเทียบความหลากหลายของแมลงน้ าตามพืน้ที่ในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื

มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างเดือนมกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2555 
 

ตารางที่ 1 คุณภาพน้ าของแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

ปัจจัย 
พิสัย ค่าเฉลี่ย ± SD มาตรฐานคุณภาพน้ า 

ของประเทศไทย ต่ าสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย SD 

1. Depth (cm) 30.0 104.0 48.3 10.2 - 

2. Transparency (cm) 30.0 50.0 43.4 8.2 30-603 

3. Temperature (๐C) 26.0 30.0 28.6 2.3 nature1 (23.0-32.0) 

4. pH  6.5 8.4 7.3 0.8 5.0-9.01 

5. Alkalinity (mg/l) 71.0 292.0 96.7 84.6 10-2004 

6. DO (mg/l) 3.5 10.6 5.8 2.7 3.02, 6.01 

7. Hardness (mg/l) 73.0 289.0 118.7 49.8 75-1504 

Remark (1) = CLASS 2 surface water standards  (2) =  water quality criteria for aquatic resource 

(3) = Standard for the conservation of natural resources and (4) = The standard of 

Water supply Thailand 
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BMWP Score เป็นค่าที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ า โดยมีพื้นฐานจากการวินิจฉัย 

ถึงระดับวงศน์ั้น การศกึษาในครั้งนี้พบว่ามีค่า BMWP Score อยู่ระหว่าง 49 – 166 โดยสถานีที่ 3 

(หว้ยหลวง) มคี่าสูงสุดเท่ากับ 166 ส่วนสถานีที่ 6 (อ่างแม่ต  า) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 49 เมื่อทดสอบ

ทางสถิติพบว่า BMWP Score ของแมลงน้ ามีค่าแตกต่างกันในแต่สถานีอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ

ความเชื่อมั่น (p < 0.05) และมีความแตกต่างกันระหว่างบริเวณพื้นที่อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ

ความเชื่อมั่น (p < 0.05) โดยค่า BMWP Score มีค่ามากกว่า 100 แสดงว่าแหล่งน้ านั้นมีคุณภาพ

ดี (ตารางที่ 2) 

 

ตารางท่ี 2 BMWP Score และ ASTP ของแมลงน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

แหล่งน้ า สถานี BMWP Score ASTP คุณภาพน้ า 

หว้ยหลวง 

1 135 6.4 ปานกลาง 

2 138 6.3 ปานกลาง 

3 166 6.9 ปานกลาง 

4 84 6.0 ปานกลาง 

อ่างแม่ต  า 
5 131 6.6 ปานกลาง 

6 49 5.4 ปานกลาง 

มหาวิทยาลัย

พะเยา 

7 56 5.6 ปานกลาง 

8 102 6.0 ปานกลาง 

9 59 5.4 ปานกลาง 

10 68 5.7 ปานกลาง 

 

ค่า Average Score Per Taxon (ASPT)เป็นค่าที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ า โดยน าค่า 

BMWP มาหารด้วยจ านวนวงศ์ ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ASPT มีค่าอยู่ในช่วง 5.4 – 6.9 

โดยสถานีที่ 3 (หว้ยหลวง) มคี่าสูงสุดเท่ากับ 6.9 ในขณะที่สถานีที่ 6 (อ่างแม่ต  า) และ สถานีที่ 9 

(มหาวิทยาลัยพะเยา) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 5.4 โดยรวมแล้วคุณภาพน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยาจัดอยู่ในระดับปานกลาง มี โดยค่า ASPT มีค่ามากกว่า 4 แสดงว่าแหล่งน้ านั้น

มีคุณภาพด ี (ตารางที่ 2) 
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สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยาและแหล่งน้ าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา พบแมลงน้ าทั้งหมด 9 อันดับ 38 วงศ์ 

รวมทั้งหมด 1,177 ตัว โดยอันดับที่พบมากที่สุดคือ Ephemeroptera ซึ่งสอดคล้องกับ  

วราภรณ์ และคณะ (2545) ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ าโดยใช้แมลงน้ าและความสัมพันธ์กับโลหะหนัก

บางตัวในแม่น้ าน่าน จังหวัดน่าน พบแมลงพื้นท้องน้ าในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2545 ทั้งหมด 7 อันดับ 

26 วงศ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 พบ 9 อันดับ 48 วงศ์ โดยวงศ์ของแมลงที่พบมีค่า

ใกล้เคียงกันในเดือนกรกฎาคม โดยรวมแล้วการศึกษาในจังหวัดน่านพบวงศ์ของแมลงน้ าสูงกว่า

การศึกษาในครั้งนี้ และงานวิจัยของกิตติธรและคณะ (2550) ได้ศึกษาการกระจายตัวของแมลง

น้ าในแม่น้ าลาว จังหวัดเชียงราย ระหว่างเดือนตุลาคม 2549 – สิงหาคม 2550 โดยแบ่งจุดเก็บ

ตัวอย่างออกเป็น 8 จุด ตลอดล าน้ า 3 ฤดูกาล พบแมลงน้ าทั้งหมด 8 อันดับและจ านวนวงศ์ที่พบ

สูงถึง 89 วงศ์   ส่วนการแพร่กระจายของแมลงน้ าบริเวณแหล่งน้ าไหลบริเวณห้วยหลวง (สถานี

ที่ 1-3) พบแมลงน้ าทั้งปริมาณและชนิดมากที่สุด โดยเฉพาะในสถานีที่ 3 ส่วนแหล่งน้ านิ่ง 

โดยเฉพาะสถานีที่ 10 พบแมลงน้ าปริมาณน้อยที่สุดเมื่อทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล 

ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงน้ ากับคุณภาพน้ าทางกายภาพและทางเคมี พบว่า 

อุณหภูมิของน้ า ความเป็นด่าง และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า มีความสัมพันธ์กับ  

ความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มแมลงน้ า (p< 0.05) ดัชนีชีวภาพที่เหมาะสมต่อการน ามา

เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ าได้แก่ค่า BMWP Score เป็นค่าที่ใช้ในการประเมินคุณภาพน้ า  

โดยมีพื้นฐานจากการวินิจฉัยถึงระดับวงศ์นั้น การศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีค่า BMWP Score  

อยู่ระหว่าง 49 – 166 โดยสถานีที่ 3 (ห้วยหลวง) มีค่าสูงสุดเท่ากับ 166 ส่วนสถานีที่ 6 (อ่างแม่ต  า) 

มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 49 เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า BMWP Score ของแมลงน้ ามีความแตกต่างกัน

ระหว่างบริเวณพื้นที่อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น (p < 0.05) โดยค่า BMWP Score มีค่า

มากกว่า 100 แสดงว่าแหล่งน้ านั้นมีคุณภาพดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกิตติธรและคณะ 

(2550) มีค่าอยู่ระหว่าง 4.00 -6.95 โดยค่า ASPT มีค่ามากกว่า 4 แสดงว่าแหล่งน้ านั้น 

มีคุณภาพน้ าดี 
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แผนงานวิจัย : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา: กิจกรรมปกปัก ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

 

โครงการวิจัย :  ความหลากหลายของชนิดปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

การศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย

พะเยาท าให้ทราบความชุกชุมและการกระจายพันธุ์ของปลา อีกทั้งยังช่วยบ่งชี้สภาพแวดล้อมทาง

น้ าบางประการโดยใช้ปลาบางกลุ่มเป็นตัวชี้วัด รวมทั้งผลกระทบจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์

จากผืนป่าของมนุษย์ต่อการกระจายพันธุ์และความหลาหลายของชนิดปลาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปลาที่มีสถานภาพถูกคุกคาม ทั้งนี้ต้องอาศัยการศึกษาด้านอนุกรมวิธานเพื่อให้ทราบถึงชนิด  

ที่แท้จริงของปลา ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการทรัพยากรปลา 

และแหลง่น้ าเพื่อการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. ส ารวจพรรณปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาและแหล่ งน้ า

บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. จัดท าฐานข้อมูลพรรณปลาที่พบในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

และแหลง่น้ าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

1. การส ารวจและการเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ส ารวจพรรณปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาและแหล่งน้ าใกล้เคียง 

ได้แก่ 1 หว้ยหลวง, หว้ยนาปอย, อ่างแม่ต  า, อ่างหลวง, อ่างเก็บน้ า 2 บ้านพักผู้บริหาร, อ่างเก็บน้ า 

3 หว้ยทบัช้าง, หว้ยทบัช้าง, บ่อน้ า ประตูศรีโคมค า และบ่อน้ าหน้าโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา ส ารวจปลา 

อย่างน้อยฤดูกาลละ 1 ครั้ง โดยใช้เครื่องมอือวน ข่าย และ สวิง  

2. การศึกษาในห้องปฏิบัติการ  

น าตัวอย่างปลาที่เก็บรวบรวมได้มาศึกษาลักษณะทางอนุกรมวิธานตามระบบของ 

Nelson (2006) และการจ าแนกชนิด (Identification) พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการจ าแนก

ชนิดตามคู่มือวิเคราะห์พรรณปลาของ Kottelat (1998, 2000, 2001), Rainboth (1996), Roberts 

(1989) เป็นต้นหลังจากนั้นตรวจสอบสถานภาพการถูกคุกคามของปลา จากฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ 

ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย ตาม Vidthayanon (2005) หาพารามิเตอร์ด้านชนิดและปริมาณปลา 

ได้แก่ คา่ Percentage of species composition (E- Value) หาได้จาก 
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   E- Value = น้ าหนักปลาแต่ละชนิด x 100 

                                                         น้ าหนักปลาทั้งหมด 

 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษาวจิัย 

1. ความหลากหลายของชนิด 

การศึกษาความหลากหลายของปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระหว่างเดือน มีนาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 พบปลา 14 วงศ์ 28 สกุล รวม  33 ชนิด ปลาใน

วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) พบมากที่สุด โดยพบได้ทั้งในแหล่งน้ านิ่งและแหล่งน้ าไหล รวม  

15 ชนิด ทั้งนี้เนื่องจากปลาในวงศ์ Cyprinidae เป็นวงศ์ที่มีความหลากหลายของชนิดทั่วโลกมาก

ที่สุด (Nelson, 2006) โดยทั่วไปในแหล่งน้ าจืดธรรมชาติมักพบชนิดปลาในวงศ์นี้มากที่สุด 

การศึกษาครั้งนี้พบปลาที่มีสถานภาพถูกคุกคาม ในระดับมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)  

2 ชนิด ได้แก่  ปลาบ้า (Leptobarbus hoevenii) และปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) 

2. การแพรก่ระจาย 

จากการศกึษาพบว่า ปลามกีารแพรก่ระจายมากที่สุดในห้วยหลวงและอ่างเก็บน้ าแม่ต  า

โดยพบปลา 14 ชนิด รองลงมาคือ อ่างเก็บน้ า 2 บ้านพักผู้บริหาร พบปลา 11 ชนิด ส่วนแหล่งน้ า

ที่ส ารวจพบชนิดปลาน้อยที่สุดคือ อ่างน้ าหน้าโรงเรียนสาธิต มพ. พบปลาเพียง 3 ชนิด (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 การแพร่กระจายของปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา  

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย การแพร่กระจาย 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Notopteridae           

Notopterus notopterus  สลาด   +       

2. Cyprinidae           

Barbonymus gonionotus  ตะเพียนขาว   + + + + + + + 

Barbonymus altus ตะเพียนทอง     +     

Cyprinus carpio  ไน   + +  +  +  

Cirrhinus cirrhosus นวลจันทร์เทศ    + +   +  

Devario laoensis ซิวใบไผ ่ + +        

Esomus metalicus ซิวหนวดยาว +         

Hampala dispar  กะสูบจุด   +       

Henicorhynchus 

siamemsis   

สร้อยขาว   +       

Labeo rohita ยี่สกเทศ    + +   +  

Leptobarbus hoevenii บ้า    + +     

Mystacoleucus 

greenwayi  

ตาใส   +       

Poropuntius laoensis  จาด + +        

Puntius brevis  ตะเพียนทราย  +     +   

Puntius orphoides แก้มช้ า +  +       

Puntius stoliczkaenus  มะไฟ + +        

3. Cobitidae           

Acanthopsoides 

gracilentus  

รากกล้วยแคระ  +        

Lepidocephalichthys 

hasselti  

อีด + +        

4. Balitoridae           

Schistura nicholsi  ค้อ  +        
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หมายเหตุ 1 = หว้ยหลวง 2= หว้ยนาปอย 3= อ่างแมต่  า 4= อ่างหลวง 

 5 = อ่างเก็บน้ า 2 บ้านพักผู้บริหาร 6= อ่างเก็บน้ า 3 หว้ยทับช้าง 

 7 =หว้ยทับช้าง 8=บ่อน้ า ประตูศรโีคมค า 

 9= บ่อน้ าหน้าโรงเรียนสาธิต ม.พะเยา  

Schistura sp. ค้อ + +        

5. Bagridae           

Hemibagrus nemurus  กดเหลือง   +  +     

6. Loricariidae           

Hypostomus 

plecostomus  

กดเกราะ +   + +  +  + 

7. Clariidae           

Clarias batrachus ดุกด้าน +   +   +   

8. Mastacembelidae           

Macrognathus siamensis  หลดจุด   +       

Mastacembelus favus  กะทิง   +       

9. Chandidae           

Parambassis siamensis  แป้นแก้ว   +  +  +   

10. Cichlidae           

Oreochromis niloticus  นิล   + + + + + + + 

11. Eleotridae            

Oxyeleotris marmorata  บู่ทราย   + +  + +   

12. Osphronemidae           

Trichogaster trichoptrus  กะดี่หม้อ +    +  +   

Trichopsis vittatus กริม +         

13. Channidae           

Channa limbata  ก้าง + +     +   

Channa striata   ช่อน +  +    +   

14. Poecilidae           

Gambusia affinis กินยุง +   + + +    

รวม 14 9 14 10 11 5 10 5 3 
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ปลาที่พบในแหล่งน้ านิ่งภายในมหาวิทยาลัยพะเยาส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีคุณค่าทาง

เศรษฐกิจ เนื่องจากแหล่งน้ านิ่งภายในมหาวิทยาลัยไม่ใช่แหล่งน้ าธรรมชาติ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บ

กักน้ าและความเหมาะสมด้านภูมิทัศน์ ดังนัน้ปลาในแหล่งน้ าจึงเป็นปลาที่ถูกปล่อยโดยหน่วยงาน

ทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ในขณะที่แหล่งน้ าไหลภายนอกมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งน้ า

ธรรมชาติ ปลาที่พบจึงเป็นปลาธรรมชาติที่สามารถพบได้ทั่วไปในแหล่งน้ าไหล ปลาที่มี 

การแพร่กระจายมากที่สุด คือ ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) และปลานิล 

(Oreochromis niloticus) พบ ได้ใน 7 จุดส ารวจ รองลงมาได้แก่ปลากดเกราะ (Hypostomus 

plecostomus) ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ( invasive alien species) เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง 

ของการลดลงดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศทางน้ า พบได้ใน 5 จุดส ารวจ  

ค่า Percentage of species composition (E- Value)  พบว่ามีองค์ประกอบของ carp 

ร้อยละ 50.3 catfish ร้อยละ 14.2 murrel ร้อยละ 9.3 และ miscellaneous ร้อยละ 26.2 ปลา 

ในกลุ่ม murrel ซึ่งเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายในสายใยอาหาร ยังมีปริมาณน้อยจึงเป็นไม่เป็นที่น่า

วิตกด้านความสมดุลย์ในสายใยอาหาร ปลาในแหล่งน้ าภายในมหาวิทยาลัยมีสาเหตุการ 

ลดปริมาณลงเนื่องจากการตายในธรรมชาติ (natural mortality) เพียงอย่างเดียว เนื่องจากไม่มี 

การท าการประมงมาเกี่ยวข้อง ในขณะที่ปลาที่พบในแหล่งน้ าภายนอกมหาวิทยาลัยมีสาเหตุการ

ลดปริมาณลงมาจากการตายโดยธรรมชาติและการตายจากการประมง ( fishing mortality) 

ร่วมกันเนื่องจากมีการท าการประมงของชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งน้ า 

 

สรุปผลการศึกษา 

1. ความหลากหลายของชนิดปลา 

การศึกษาความหลากหลายของปลาในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระหว่างเดือน มีนาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 พบปลา 14 วงศ์ 28 สกุล รวม  33 ชนิดพบปลา

ที่มีสถานภาพถูกคุกคาม ในระดับมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) 2 ชนิด ได้แก่ ปลาบ้า 

(Leptobarbus hoevenii) และปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) 

2. การแพรก่ระจาย 

จากการศกึษาความหลากหลายของปลาในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระหว่างเดือน มีนาคม 2555 ถึง มีนาคม 2556 พบว่า ปลามีการแพร่กระจายมากที่สุดในห้วย

หลวงและอ่างเก็บน้ าแม่ต  าโดยพบปลา 14 ชนิด รองลงมาคือ อ่างเก็บน้ า 2 บ้านพักผู้บริหาร  

พบปลา 11 ชนิด ส่วนแหล่งน้ าที่ส ารวจพบชนิดปลาน้อยที่สุดคือ อ่างน้ าหน้าโรงเรียนสาธิต มพ. 

พบ ปลาเพียง 3 ชนิด ปลาที่มีการแพร่กระจายมากที่สุด คือ ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus 
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gonionotus) และปลานิล (Oreochromis niloticus) พบ ได้ใน 7 จุดส ารวจ รองลงมาได้แก่ปลากด

เกราะ (Hypostomus plecostomus) พบได้ใน 5 จุดส ารวจ 

3. พารามิเตอร์ดา้นชนิดและปริมาณ 

ค่า Percentage of species composition (E- Value) พบว่ามีองค์ประกอบของ carp ร้อยละ 

50.3 catfish ร้อยละ 14.2 murrel ร้อยละ 9.3 และ miscellaneous ร้อยละ 26.2 
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โครงการวิจัย : ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กและบทบาทต่อการ

กระจายของเมล็ดพันธุ์ไม้ ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย พะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กมีบทบาทในระบบนิเวศของป่าเขตร้อนโดยท าหน้าที่

กระจายเมล็ดไม้ ผสมเกสร ส าหรับป่าที่อยู่ในระยะที่ก าลังฟื้นตัวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็ก

หลายชนิด เช่น กระรอก กระจ้อนและกระแต ช่วยกระจายเมล็ดไม้ไปไกลจากต้นแม่การแพร่ 

กระจายเมล็ดพืชโดยอาศัยสัตว์เป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วยในการฟื้นฟูป่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาด

เล็กมีบทบาทส าคัญในการกระจายเมล็ดพันธุ์ในป่าของประเทศไทยโดยเฉพาะในป่าดิบชื้นใน

ขณะเดียวกันสัตว์เหลา่นั้นอาจมีบทบาทในการท าลายเมล็ดด้วยเช่น กัน และเมล็ดที่มีโอกาสงอก

และเติบโตได้นั้นต้องรอดจากการท าลายของสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่เสียก่อน ดังนั้นการศึกษาถึง

บทบาทในการกระจายและการท าลายเมล็ดของสัตว์เหล่านั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง  ทราบถึง

ความหลากชนิดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขาดเล็กในพื้นที่ และบทบาทในการกระจายเมล็ดและ

ท าลายเมล็ดพันธุ์ไม้ในเขตพื้นที่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะเป็นประโยชน์ต่อการให้ความรู้แก่

นักเรียน นิสติและผูท้ี่อยู่อาศัยรอบพื้นที่ดังกล่าวให้เห็นถึงความส าคัญของผืนป่าขนาดเล็กในการ

รองรับความหลากหลายทางชีวภาพและและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันแม้ว่าจะเป็น

พื้นที่ขนาดเล็ก การศึกษาถึงบทบาทในการกระจายเมล็ดไม้ (seed dispersal) ของพันธุ์ไม้ป่า 

ซึ่งจะท าให้เกิดความเข้าใจถึงกระบวนการทดแทนของสังคมพืชที่ก าลังฟื้นตัว และสามารถน า

ความรู้เหล่านี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูป่าเช่น การปลูกพันธุ์ไม้โครงสร้างเพื่อดึงดูด

สัตว์ป่าในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการกระจายเมล็ดแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยจัดการต้นน้ า 

หนว่ยงานฟื้นฟูป่าของรัฐและเอกชนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อศึกษาถึงความหลากชนิด และจ านวนประชากร ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม

ขนาดเล็ก ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

3. เพื่อศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากเมล็ดพันธุ์ไม้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็ก

ที่พบในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. เพื่อศกึษาถึงรูปแบบการกระจายของเมล็ดพันธุ์ไม้โดยสัตว์เลีย้งลูกด้วยน้ านมขนาดเล็ก 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

การศึกษาความหลากชนิดของ และประชากรของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็ก

เลือกพื้นที่ในการส ารวจโดยเป็นตัวแทนที่ดีของแหล่งพันธุ์ไม้ที่ให้เมล็ดไม้จากป่าเต็งรังและป่าดิบ

แล้งที่พบเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนทั้งหมด 6 แปลง ขนาดแปลงละ 50 x 50 เมตร 

โดยท าการส ารวจชนิดพันธุ์ไม้ที่ให้เมล็ดไม้และท าพิกัดต าแหน่งของต้นไม้เพื่อเฝ้าดูการให้เมล็ดไม้

ของต้นไม ้

ท าการวางกรงดักสัตว์แบบเส้นทางแบบตาราง (grid)  ครอบคลุมบริเวณพื้นที่ป่าที่พบ

เมล็ดพันธุ์ไม้โดยวางกรงห่างกันช่วงละ 10 เมตร จ านวน 3 x 3 แถวๆละ 3 กรง ทั้งหมด 9 กรง 

ต่อพื้นที่ส ารวจ ท าการส ารวจในช่วงที่มีเมล็ดพันธุ์ไม้และผลออกในช่วงฤดูออกผลของพันธุ์ไม้ที่

ท าการส ารวจ ระหว่าง เดือน มิถุนายน 2555 – กุมภาพันธ์ 2556  

ภายในกรงดักสัตว์จะใช้เหยื่อมะพร้าวคลุกเนยถั่ว ที่พบในพื้นที่ศึกษาเป็นเหยื่อโดยวาง

ไว้ในกรง เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน ท าการตรวจกรงทุกวันที่ท าการส ารวจในช่วงเวลาเดิมทุกครั้ง 2 

ช่วงเวลา คือช่วงเช้า ระหว่างเวลา 06.00 – 08.00 น. และช่วงเย็นเวลา 16.00 – 18.00 น. 

หลังจากนั้นเมื่อพบสัตว์ติดอยู่ภายในกรง จะน ามาที่ห้องทดลอง ณ อาคารปฏิบั ติการ

วิทยาศาสตร์ ท าการช่ังน้ าหนัก ตรวจสอบชนิด เพศ อายุ หลังจากนั้นท าการเก็บอุจจาระเพื่อ

น าไปหาเมล็ดพันธุ์ไม้ในมูลสัตว์และน าไปเพาะในอาหารเลี้ยงเพาะเมล็ด พันธุ์ไม้ เพื่อตรวจสอบ

ชนิดของพันธุ์ไม้ต่อไป เมื่อเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าสัตว์พักไว้โดยให้อาหารและน้ า

อย่างเต็มที่ และน าไปปล่อยที่จุดเดิมที่จับได้  

ท าการศึกษา Minimum home range size ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็ก เพื่อดู

ถึงขอบเขตพื้นที่ในการหากินของสัตว์และการกระจายของเมล็ดพันธุ์ไม้ในพื้นที่ที่สัตว์หากิน ท า

การพิกัดจุดของเมล็ดพันธุ์ไม้ที่พบเพื่อหาความสัมพันธ์ของต าแหน่งการกระจายของเมล็ดพืช  

 

ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการส ารวจพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กจ านวน 4 ชนิด 4 วงศ์ 2 อันดับ ได้แก่ 

กระแตเหนือ (Tupaia belangeri) 4 ตัว วงศ์ Tupaiidae อันดับ Scandentia อ้นเล็ก (Cannomys 

badius) 1 ตัว วงศ์ Spalacidae อันดับ Rodentia หนูขนเสี้ยนดอย (Niviventer bukit) 31 ตัว  

วงศ์ Muridae อันดับ Rodentia และกระเล็นขนปลายหูสั้น  (Tamiops mcclellandii) 3 ตัว  

วงศ์ Sciuridae อันดับ Rodentia  พืชที่ให้เมล็ดที่ถูกท าลายโดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กที่

พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้แก่ สมอไทย (Terminalia chebula) รองลงมา

ได้แก่ มะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum) หว้า (Syzygium cumini ) กระบก (Irvingia malayana) 

ค ามอกหลวง (Gardenia sootepensis)  แดง (Xylia xylocarpa)  มะเดื่ออุทุมพร (Ficus sp.)  
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มะม่วงหัวแมลงวัน (Buchanania lanzan) ก่อแพะ (Quercus kerrii) มะเม่าไข่ปลา (Antidesma 

ghaesembilla) และมะคังแดง(Gardenia erythroclada) ตามล าดับ 

 

สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในมหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นพืน้ที่ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าผสม และป่าดิบแล้ง ซึ่งสัตว์ที่พบคือ เป็นสัตว์อันดับกระแต 

และอันดับฟันแทะซึ่งตรงกับ การศึกษาของ กัลยาณี บุญเกิด และคณะ. (2551) ความหลากหลาย 

ทางชีวภาพของสัตว์ป่าดอยเชียงดาว เป็นการศึกษาในพื้นที่ป่า เป็นปาดิบเขา ป่าสน ป่าเบญจพรรณ 

และป่าเต็งรัง ตามล าดับ  

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กที่พบมากที่สุด ได้แก่ หนูขนเสี้ยนดอย (Niviventer bukit) 

ซึ่งเป็นกลุ่มหนูที่สามารถพบได้ทั่วไปในป่าและทุ่งหญ้ามีพื้นที่หากินได้กว้างและสามารถกิน

อาหารได้หลายประเภททั้งเมล็ดพืช เห็ดรา แมลงท าให้พบประชากรของหนูขนเสี้ยนดอยมากที่สุด 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ แก้วพรหม และคณะ (2547) ที่พบสัตว์ฟันแทะ 5 ชนิด  

โดยมีหนขูนเสี้ยนดอยที่สามารถพบได้ทั้งในป่าและทุ่งหญ้ามีพื้นในการหากินได้กว้าง 

การศึกษาความหลากหลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในมหาวิทยาลัยพะเยา 

มีประชาการที่แตกต่างกันระหว่างป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณซึ่งตรงกับ การศึกษาของ Elliott 

และคณะ (1989) พบว่าประชากรของสัตว์เลีย้งลูกด้วยนมขนาดเล็กจะขึ้นอยู่กับลักษณะของที่อยู่

อาศัยและประชากรของสัตว์ พบว่าชุมชนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กแตกต่างกัน ระหว่างป่า

ผลัดใบและป่าดิบชื้น 

ในพืน้ที่ป่าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา มีความหลากหลายของที่อยู่อาศัยน้อย พืชให้ผล

ผลิตน้อย การกระจายของพืชน้อย จึงท าให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่พบมีจ านวนน้อย 

ปัจจัยทางด้านแหล่งน้ า แหล่งอาหาร และผู้ล่า มีผลต่อการอาศัยของสัตว์ ซึ่งตรงกับการศึกษา

โครงสร้างสังคมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ถูกก าหนดโดยโครงสร้างของถิ่นที่อยู่อาศัย 

ความชุกชุมมคีวามสัมพันธ์ในเชิงบวกกับถิ่นที่อยู่อาศัย ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่อาศัยถือ

ว่าเป็นปัจจัยส าคัญของสัตว์ท้องถิ่น โครงสรา้งของฤดูกาล ความหนาแน่นของพืชที่สูง โครงสร้าง

ของดินมีอิทธิพลต่อการกระจายชนิดพืช ระหว่างแหล่งที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยส าคัญ ได้แก่ ต้นไม้ 

และความสามารถที่จะหลบหนีจากผู้ล่าในสังคม (Taraman, 2005) เพราะฉะนั้นในแต่ละสถานีมี

ปัจจัยทางกายภาพที่แตกต่างกัน จงึท าใหส้ัตว์มกีารย้ายถิ่น หรอืปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

สัตว์ที่พบในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาวมีความแตกต่างกันเนื่องจากฤดูกาล ถิ่นที่อยู่อาศัย

และปัจจัยทางกายภาพ เช่น อุณหภูมิ ความเข้มแสง ความชื้น และปริมาณน้ าฝน ซึ่งสอดคล้อง
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กับการศึกษาโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของสังคมสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในป่าแห้ง

เขตร้อน (Walker and Rabinowitz, 1992)   

ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์เล้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กและการกระจายของเมล็ดพืช

พบว่า ความสัมพันธ์ของสัตวท์ี่พบส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงฤดูฝน (Leirs et al., 1996) ประชากรของ

หนูขนเสี้ยนดอยมีจ านวนเพิ่มขึ้นในฤดูฝน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กจะพบในพื้นที่ป่าผสม 

(mixed deciduous forest) มากกว่าในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง (สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล, 2554)  

ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับพืชอาหารที่พบอยู่เป็ยจ านวนมากและชอบขึ้นในป่าประเภทนี้มากกว่า  

อกีทั้งพืชที่พบส่วนใหญ่เป็นพืน้ที่มีเนื้อเมล็ดและมีเมล็ดขนาดใหญเช่น กระบก และมะกอกเกลื้อน 

อีกทั้งบริเวณนี้มีทุ่งหญ้าปกคลุมท าให้สัตว์สามารถหลบซ่อนตัวจากผู้ล่าได้ ควาหลากหลายของ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กไม่มีความสัมพันธ์กับ ไบโอมของพืช แต่จะสัมพันธ์กับการปก

คลุมของพื้นที่ โดยเฉพาะจุดที่ 1 ที่ท าการส ารวจมีการปกคลุมด้วยใบไผ่เป็นจ านวนมากซึ่งสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาเล็กสามารถใช้ท าเป็นรังได้เป็นอย่างดี (Caro, 2002) ส่วนบริเวณที่มีพืชพื้น

ล่างปกคลุมน้อยจะพบจ านวนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในปริมาณน้อย 

จากผลการทดลองพบว่าเมล็ดไม้มีความสัมพันธ์กับสัตว์ฟันแทะน้อยแสดงให้เห็นว่า

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมมขนาดเล็กเลือกที่อยู่อาศัยที่มีพืชปกคลุมเป็นแหล่งอาศัยและใช้ประโยชน์

จากเมล็ดพืชและผลไม้ในบริเวณที่อาศัยเป็นอาหาร และนอกจากนี้พืชตระกูลถั่วที่มีเนื้อจะเป็น

อาหารของกลุ่มสัตว์ฟันแทะมากกว่า(Caro, 2002) ซึ่งเมล็ดพืชตระกูลถั่ว (Nut) เป็นอาหารให้กับ

สัตว์กลุ่ม granivores เชน่ กระรอก กระแต และหนู และการท าลายเมล็ดดังกล่าวจะเป็นการช่วย

กระจายเมล็ดพันธุ์พืชได้ โดยเฉพาะเมล็ดพืชที่มีขนาดใหญ่จะเป็นที่นิยมของสัตว์กลุ่มนี้เนื่องจาก

สัตว์ฟันแทะสามารถกินได้งา่ยมากกว่าเมล็ดพืชที่มขีนาดเล็ก (Jink et al., 2012) การบริโภคพืชให้

เมล็ดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมขนาดเล็กเป็นเรื่องปกติในระบบนิเวศเนื่องจากมีสัตว์มีเมตาบอลิซึม 

สูงจึงมีความจ าเป็นต้องบริโภคจ านวนของเมล็ดพืชมากสัมพันธ์กับปริมาณและมวลของเมล็ด 

(Reichman , 1979) 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

ไผ่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มรายได้แก่ 

ราษฏรในท้องถิ่น ไม้ไผ่มีประวัติและวัฒนธรรมการใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะคนไทยมีการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรไม้ไผ่เพื่อตอบสนองควาต้องการขั้นพื้นฐานอย่างกว้างขวางทั้งทางตรง

และทางออ้ม แทบทุกส่วนของไผ่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น ซึ่งในปัจจุบันมีอุตสาหกรรม

รองรับ และนับวันก็ยิ่งจะมีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยสามารถน าไผ่มาใช้เป็นวัตถุดิบ

ในการผลิตสินค้างานต่างๆ มากมาย อาทิ งานด้านศิลปหัตถกรรม เครื่องจักสาน เฟอร์นิเจอร์

เครื่องเรือน  ส่วนหน่อใช้ในการบริโภคมีคุณค่าทางอาหาร นอกจากนี้ยังมีการน ามาปรุงในต ารับ

ยาสมุนไพร (Guo, 1989) และอุตสาหกรรมการผลิตหน่อไม้กระป๋อง หน่อไม้แห้ง (สุทัศน์, 2544) 

ซึ่งมีมูลค่าการส่งออก 482.3 ล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์ , 2549) ล าต้นยังช่วยยึดหน้าดิน 

และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่หน้าดิน เนื่องจากเป็นไม้โตเร็ว โรคแมลงน้อยจึงใช้ในการ

ปรับปรุงสภาพป่าเสื่อมโทรม เหมาะสมกับสภาพภูมปิระเทศของไทย (รุ่งนภา และคณะ, 2544) 

น่าเสียดาย ที่ทรัพยากรเหล่านี้ก าลังจะสูญหายและเลือนลางไปจากความทรงจ าของ

คนไทย เนื่องจากมีการน าไผ่มาใช้กันมากจนท าให้ไผ่จากแหล่งธรรมชาติลดปริมาณลงอย่าง

รวดเร็ว กอปรกับวิกฤติการตัดไม้ท าลายป่า พันธุ์ไผ่กว่า 80 ชนิดที่พบในประเทศไทย คงเหลือไว้

เพียงบันทึกชื่อและข้อมูลบางส่วน อนาคตข้างหน้าก็คงไม่เหลืออะไร  จากโครงการอันเนื่องจาก

พระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ท าให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์ไผ่ศึกษา

แม่ฮ่องสอน” (Maehongsorn Bamboo Complex) ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ไผ่และขยายพันธุ์

ไผ่ในพระราชด าริ  โดยโครงการฯได้มีแผนน าพันธุ์ไผ่ชนิดต่างๆ มาปลูกเพื่อเป็นแหล่งการศึกษา

ด้านไม้ไผ่ ด้านนิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ไม้ไผ่ รวมทั้งการจัดสภาพภูมิทัศน์ให้สวยงาม  

เพื่อเอือ้ประโยชน์ดา้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นล าดับต่อไป (โครงการ

พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน , มปป.) นอกจากนี้ยังมีโครงการ

พระราชด าริ ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวอีกหลายโครงการที่มีการรวบรวมและขยายพันธุ์ไผ่

เพื่อศกึษานิเวศน์วิทยาและการใช้ประโยชน์ เช่นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางมีการทดลองปลูกไผ่

บนที่สูงจ านวน 23 พันธุ์ เพื่อใช้ในการค้ ายันผลไม้เมืองหนาวที่ส่งเสริมการปลูกในโครงการหลวง

ดอยอ่างขาง ไผ่ที่ปลูกมีพันธุ์พื้นเมืองของไทยถึง 11 สายพันธุ์และพันธุ์จากต่างประเทศอีก  

12 พันธุ์ (Thaiutsa, 2000) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการส ารวจเพื่อรวบรวมพันธุ์ ไผ่พื้นเมือง 

และขยายพันธุ์ไผ่เหล่านี้เพื่อการอนุรักษ์ ธ ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ไผ่

ท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อเป็นต้นทุนทางชีวภาพแก่ธุรกิจที่ใช้ประโยชน์จากไผ่ของประเทศไทยในระยะ

ยาวอีกด้วย อย่างไรก็ดีจากการสืบค้นท าให้ทราบข้อมูลที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าชนิดพันธุ์ไผ่ 
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ในพื้นที่จังหวัดพะเยามีการส ารวจน้อยมากเมื่อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียงคือ จังหวัดล าปาง 

และจังหวัดเชียงราย ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมุ่งส ารวจความหลากหลายชนิด

ของไผ่ในเขตจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อจัดท าเป็นฐานขอ้มูลเผยแพร่แก่สาธารณชนสืบไป   

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพื่อส ารวจความหลากหลายของไผ่ในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มหาวิทยาลัย

พะเยา และพื้นที่โดยรอบ 

3. เพื่อรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใชป้ระโยชน์จากไผใ่นท้องถิ่น 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างสด ตัวอย่างดองและถ่ายรูป เพื่อหาควาหลากชนิดของไผ่ 

โดยการใช้รูปวิธานหรือเทียบตัวอย่างที่เก็บได้กับหอพรรณไม้  บันทึกพิกัดของตัวอย่างที่พบด้วย 

GPS แล้วแสดงต าแหน่งตัวอย่างบนแผนที่ดิจิตอลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป อนึ่ง ท าการ

รวบรวมข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์จากไผ่ในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้แบบส ารวจ  

แล้วท าการสรุปผลการทดลองที่ได้ คือ ชนิดและต าแหน่งของไผ่ที่ส ารวจพบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านการใชป้ระโยชน์จากไม้ไผ่ เพื่อเผยแพร่ลงในฐานข้อมูลออนไลน์ตอ่ไป 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

จากการศกึษาและส ารวจความหลากหลายของไผ่ แบ่งเป็น 4 บริเวณ คือ (ก) ป่าในเขต

มหาวิทยาลัยพะเยา (ข) พื้นที่ด้านหลังมหาวิทยาลัย (หมู่บ้านโซ้และร่องค าหลวง) (ค)พื้นที่ฝั่งตรง

ข้ามประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย (รอบอ่างเก็บน้ าแม่ต  า) และ (ง) พื้นที่ตามเส้นทางน้ าจากอ่าง

เก็บน้ าแม่ต  าสู่กว๊านพะเยา ระหว่างเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 

รวบรวมไผ่ได้ทั้งหมด 187 ตัวอย่าง จากการตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์แล้วจัดอยู่ใน 5 สกุล 25 

ชนิด ไผ่ที่ส ารวจในครั้งนี้ได้ท าการบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยาและวาดภาพลายเส้นแสดง

ส่วนประกอบต่างๆ โดยเรียงชื่อตามล าดับอักษรตัวแรกของสกุล ซึ่งแสดงรายละเอียดไผ่เป็นชื่อ

ไทย ชื่อสกุล และชื่อวิทยาศาสตร์ ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และเพื่อให้สามารถสืบค้น และ

สะดวกต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรไผ ่จงึท าการระบุพิกัดของไผท่ี่ส ารวจได้บนแผนที่ดังนี ้(ภาพที่ 1) 
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ตารางที่ 1 รายชื่อไผ่ที่ส ารวจพบในมหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่โดยรอบ 

ล าดับ ชื่อสกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 

1. Bambusa Schreb. Bambusa bambos (L.) Voss ไผ่หนาม 

2.  Bambusa blumeana J.H.Schultes ไผ่สสีุก 

3.  Bambusa nutans Wall. ex Munro ไผ่บงบ้าน 

4.  Bambusa oliveriana Gamble ไผ่หอบ 

5.  Bambusa tulda Roxb. ไผ่บงป่า 

6.  Bumbusa vulgaris Schrader ex Wendland cv. 

Vittata McClure 

ไผ่เหลอืง 

7.  Bambusa sp. 1  

8.  Bambusa sp. 2  

9.  Bambusa sp. 3  

10.  Bambusa sp. 4  

11. Dendrocalamus Nees. Dendrocalamus asper (J.H.Schultes) 

 Backer ex K.Heyne 

ไผ่ตง 

12.  Dendrocalamus brandisii (Munro) Kurz ไผ่หก 1 

13.  Dendrocalamus copelandii (Gamble ex 

Brandis) N.H. Xia & Stapleton 

ไผ่หวาน 

14.  Dendrocalamus giganteus Munro ไผ่ยักษ์ 

15.  Dendrocalamus hamiltonii Nee & Arnott 

ex Munro 

ไผ่หก 2 

16.  Dendrocalamus latiflorus Munro ไผ่ซางค า 

17.  Dendrocalamus membranaceus Munro ไผ่ซาง 

18.  Dendrocalamus sinicus Chia & J.L.Sun ไผ่จีน 

19. Gigantochloa Kurz ex Munro. Gigantochloa albociliata (Munro) Kurz ไผ่ไร ่

20.  Gigantochloa nigrociliata (Buse) Kurz ไผ่ไล่ลอ 

21. Schizostachyum Nees. Schizostachyum brachycladum  Kurz ไผ่สทีอง 

22.  Schizostachyum pergracile (Munro) 

R.B.Majumdar 

ไผ่ขา้ว

หลาม 

23.  Schizostachyum virgatum (Munro) ไผ่เฮียะ 
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ล าดับ ชื่อสกุล ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 

H.B.Naithani & Bennet 

24. Thyrsotachys Gamble. Thyrsotachys oliveri Gamble  ไผ่รวกด า 

25.  Thysostachys siamensis Gamble ไผ่รวก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนที่แสดงการกระจายตัวของไผท่ี่ส ารวจพบทั้งหมดในเขตพื้นที่ 

มหาวิทยาลัยพะเยา และพื้นที่โดยรอบ 
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จากการส ารวจ ทีมวิจัยได้ค้นพบว่ามีภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์จากไผ่ ในชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยาทุกแห่ง โดยสามารถแบ่งประเภทภูมิปัญญาเด่นได้ 3 ประเภท  

คือการผลิตเครื่องมอืเครื่องใช้ อาหาร และ ที่อยู่อาศัย (ตารางที่ 2)  

 

สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

ปริมาณและจ านวนชนิดไผ่มีความสัมพันธ์กับชนิดป่าและความสูงเป็นอย่างดีกล่าวคือ 

มีความหลากชนิดของไผ่ในป่าผลัดใบมากกว่าป่าดิบ ป่าผสมผลัดใบและป่าสนอย่างมีนัยส าคัญ 

นอกจากนี้มีการส ารวจพบไผ่จ านวนมากที่ระดับความสูง 500-1,100 เมตรจากระดับน้ าทะเล ดังนั้น

เป็นเรื่องที่นา่สนใจหากมีการตั้งทฤษฎีเรื่องปัจจัยจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการกระจายตัวของ

ไผ่ในภาคเหนือ ในแง่การใช้ประโยชน์ไผ่มีความสัมพันธ์ต่อชาวบ้านและรู้จักน าไผ่ชนิดต่างๆ ที่ขึ้นตาม

ถิ่นที่อยู่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้าน นอกจากนี้

ผู้วิจัยสังเกตว่าความรู้ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากไผ่มีการถ่ายเทไปในชุมชนต่างๆ จนไม่สามารถ

อ้างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นได้ ความแตกต่างของภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนจึงพบเพียง 

ความแตกต่างด้านการการเลือกสรรวัตถุดิบไผ่ในแต่ละภูมิปัญญา ที่ จะสอดคล้องกับบริบท 

และความสะดวกในเข้าถึงวัตถุดิบของแต่ละชุมชนเท่านั้น 

 

ตารางที่ 2 ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากไผ่ของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา 

ล าดับ ประเภทของภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ผู้รู้ หมู่บ้าน 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

 

10. 

11. 

อาหาร, เครื่องมอืเครื่องใช้ 

เครื่องมอืเครื่องใช้ 

ที่อยู่อาศัย 

เครื่องมอืเครื่องใช้ 

อาหาร ที่อยู่อาศัย 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

ที่อยู่อาศัย 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

อาหาร 

หน่อไม้สม้, ตะกร้า,  

เสื่อ, สุ่มไก่ 

รั้วไม้ไผ,่ เล้าไก่ 

ข้องใส่ปลา, ซ้าหวด 

หลังคาบ้าน เฟี้ยง 

ตะกร้าใส่ข้าวโพด 

ฝาบ้าน 

เจหล่ง (กรงใส่ไก่) 

เข่ง, ชะลอม 

ข้องใส่ปลา 

การจักตอก 

หน่อไม้สม้ 

นางทอง ชาลี 

นายเปลี่ยน ฟองนาวา 

นายเหรียญ บัวนาค 

นายอ้วน ทะอุด 

นายพีรวทิย์ แซ้หลิว้ 

นายฟุเว่ย แซ่จ๋าว 

นางประทวน ชัยผา่น 

นางไหน แซ่จ๋าว 

นายแก้วมูล ยอดมณี 

 

นายสงวน สิราช 

นางสาวสมบูรณ์ นันตา 

บ้านนาไร่เดียว 

บ้านนาไร่เดียว 

บ้านบัว 

บ้านบัว 

บ้านแม่ต  าน้อย 

บ้านแม่ต  าน้อย 

บ้านแม่ต  าน้อยบ้าน

แม่ต  าน้อย 

บ้านโซ ้

 

บ้านโซ ้

บ้านโซ ้
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ล าดับ ประเภทของภูมิปัญญา ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ ผู้รู้ หมู่บ้าน 

12. 

 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

อาหาร 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 

ข้องเป็ด 

 

หน่อไม้สม้ 

 

ตะกร้า, แถง 

หนอ่ไม้อัดถุง 

แซะช้อนปลา, ซ้า

หวดข้าว 

สุ่มไก่ 

ตะกร้าใส่ผา้ 

กระด้ง 

ชะลอม 

เข่ง 

นายผา่น วงศจ์มปู 

 

นางกาบจันทร์ ภาระจ า 

 

นายถา ศรไีชยอินทร์ 

นายสาคร ศรีไชยอินทร์ 

นายสม เทพา 

 

นายอวยพร สุรยิะ 

นายขืน ปินตา 

นางพร ผัดดี 

นายพิพัฒนพ์ร เป็งโท 

นายหล้า พ่อค้า 

บ้านจ าป่าหวายเหนอื 

บ้านจ าป่าหวายเหนอื 

บ้านร่องเข็ม 

บ้านร่องเข็ม 

บ้านแม่กาหลวง 

 

บ้านแม่กาหลวง 

บ้านแม่กาไร่ 

บ้านแม่กาไร่ 

บ้านแม่ต  า 

บ้านแม่ต  า 

 

ภาพตัวอย่างไผ่จากการส ารวจในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่โดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 สกุลไผป่่า (Bambusa Schreb.) ก) วสิัย ข) รากอากาศ ค) กิ่ง ง) ใบ จ) กาบล า 

  

ก 

ข ค 

ง จ 
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ภาพท่ี  2 ไผห่ก 2 (Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arnott ex Munro) ก) วิสัย ข) ใบ ค) กิ่ง  (ง) กาบล า 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ไผข่้าวหลาม (Schizostachyum pergracile Munro) ก) วิสยั ข) กิ่ง ค) กาบหุม้ล า ง) กาบล า 

  

ก ข ค ง 

ง 

ค ข ก 
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กิจกรรมที่ 3  กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

1. การใชส้ารเคมีเพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชที่ให้สีในพืน้ที่โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัย พะเยา 

2. รูปแบบการสบืพันธุ์และการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลว่านจูงนาง 

3. ความหลากหลายของกล้วยไม้สกุลสิรนิธรเนีย 

4. ชีววิทยาการผสมเกสรของกล้วยไม้เอื้องศรอีาคเนย์ 

5. โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชจ าพวกพืชสมุนไพร 

6. การประยุกต์ใช้แผ่นเส้นใยธรรมชาตแิละวัสดุปลูกแบบ Eco-design เพื่อเพาะเลี้ยงพืช

ประเภทกล้วยไม้-เฟิร์น แบบกระถาง แบบแขวน และแบบ ยึดเกาะต้นไมใ้นสภาพ ป่าและสร้าง

ความกลมกลืนกับธรรมชาติ 

7. การศกึษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะกอกโอลีฟในมหาวิทยาลัยพะเยา 
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แผนงานวิจัย :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา : ทรัพยากรฐานความรู้สู่การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 

 

โครงการวิจัย  : การใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชที่ ให้สีในพื้นที่

โครงการอ นุรั กษ์พันธุก รรมพื ชอัน เ น่ืองมาจากพระราชด า ริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 
 

 

 

ดร.วาสนา  พิทักษ์พล 

นางสาวนัทรญีา นุเสน 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในเขตต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งตั้งอยู่

ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายได้การก ากับดูแลของกรมป่าไม้ โดยมีลักษณะภูมิประเทศเป็นป่า  

ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายมาก ซึ่งบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา  

มีชุมชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ต่างก็มีความต้องการใช้ประโยชน์จากพืชป่าสมุนไพร เช่น น ามา

ประกอบเป็นอาหาร น ามาเป็นเครื่องเทศ น ามาเป็นยารักษาโรค ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในรอบๆ

มหาวิทยาลัยส่วนมากจะใช้ประโยชน์แต่อย่างเดียว แต่พฤติกรรมในด้านการขยายพันธุ์ การเก็บ

รักษาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่ายังมีกันน้อยมาก ดังนั้นควรมีการท าการขยายพันธุ์ต้นกล้าไม้ป่า

เหล่านี้ ซึ่งการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อเพิ่มจ านวนต้นกล้า เนื่องจากเมล็ดหาง่าย

และราคาไม่แพง ท าใหไ้ด้ตน้กล้าที่มอีายุยืนยาว โดยทั่วไปเมล็ดสามารถงอกได้ในสภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสม แต่มีเมล็ดบางชนิดไม่สามารถจะงอกได้ เนื่องจากเมล็ดมีการพักตัว ซึ่งการพักตัว 

มีสาเหตุหลายประการ เช่น การที่เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งไม่ยอมให้น้ าผ่าน สารยับยั้งการงอก  

การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและสรีรวิทยาของเมล็ด เป็นต้น ซึ่งจากการวิจัยในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในปีที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงวิธีท าลายการพักตัว

ของพันธุ์ไม้ป่า ได้แก่ สะเดา มะแขว่น มะข่วง และมะเม่าและพบว่าพันธุ์ไม้ดังกล่าวมีการใช้

ประโยชน์ในชุมชนอย่างแพร่หลายแต่ในขณะเดียวกันพบว่าพบพันธุ์ไม้เหล่านี้ในชุมชนลดจ านวน

ลงเนื่องจากการพัฒนาของชุมชน ตลอดจนคนในชุมชนยังไม่เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์พันธุ์

ไม้เหล่านี้  ดังนั้นเพื่อให้มีการน าผลจากการวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คณะผู้วิจัย  

จงึมแีนวคิดในการขยายพันธุ์ไม้ป่าชนิดตา่งๆ โดยใช้วธิีการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชที่ใช้เป็น

สีย้อมและสีผสมอาหาร ได้แก่ ครามและอัญชัน เพื่อน าไปปลูกอนุรักษ์ในชุมชนภายใน 

และโดยรอบบริเวณพื้นที่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืช 

และมีความหวงแหนตลอดใจให้ความส าคัญต่อทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ท าให้เกิดการ

ใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพื่อศึกษาผลของสารเคมีต่อการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชที่ใช้เป็นสีย้อมและสีผสม 

อาหาร ภายในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ คราม และอัญชัน 

3. เพื่อใหชุ้มชนสามารถผลิตต้นกล้าพืชที่ใช้เป็นสีย้อมและสีผสมอาหารได้แก่ คราม และอัญชัน  
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วิธีการศึกษาวิจัย 

ด าเนนิการศึกษาการใชส้ารเคมีชนิดตา่งๆเพื่อเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดครามและเมล็ด

อัญชัน โดยใช้สารเคมีชนิดต่างๆและระดับความเข้มข้นต่างๆ รวมทั้งหมด 19 กรรมวิธี ดังนี ้ 

คือ สารโพแทสเซียมไนเตรท (KNO3) 3 ระดับความเข้มข้น คือ 1, 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ สารเอทิลีน 

(Ethephon®) 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 15, 30 และ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร สารไฮโดรเจนเปอร์

ออกไซด์ (H2O2) 4 ระดับความเข้มข้น คือ 0.025, 0.05 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ สารโซเดียมไฮโปร

คลอไรท์ (NaOCl) 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 0.5, 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ กรดแอสคอร์บิก 

(Ascorbic acid) 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 100, 200 และ 400 มลิลิกรัมต่อลติร และกรดจิบเบอ

เรลลิก (Gibberellic acid, GA3) 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 0.05, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ และชุด

ควบคุมคือแช่ในน้ ากลั่น โดยท าการรวบรวมเมล็ดครามและอัญชันที่แก่จัด จากชุมชนพื้นที่รอบๆ

มหาวิทยาลัยพะเยา น าเมล็ดมาตากให้แห้ง แล้วท าการคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ ไม่มีโรค  

และแมลงเข้าท าลาย หลังจากนั้นน ามาแช่ในสารละลายที่เตรียมไว้นาน 24 ช่ัวโมง จากนั้นน า

เมล็ดมาเพาะในวัสดุเพาะ ท าการตรวจวัดอัตราการงอก ดัชนีความเร็วในการงอก และค่าเฉลี่ย

จ านวนวันที่ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์    

 

ผลการศึกษาวิจัย 

 การศึกษาผลของสารเคมีต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดครามและอัญชัน โดยน าเมล็ด

คราม และเมล็ดอัญชัน ที่เก็บรวบรวมจากชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยพะเยาและจังหวัดแพร่มาแช่

ในสารเคมีชนิดต่างๆ คือ น้ ากลั่น (ชุดควบคุม) โพแทสเซียมไนเตรท 0.5, 1, 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ 

เอทธิฟอน 15, 30 และ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร กรดแอสคอร์บิก 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร 

โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 0.5, 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ กรดจิบเบอเรลลิก 0.05, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ 

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.025, 0.05 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง (ภาพที่ 1, 2) 

หลังจากนั้นน ามาเพาะในวัสดุปลูก พบว่าการแช่เมล็ดในสารเคมีทุกชนิดท าให้เมล็ดคราม  

และเมล็ดอัญชันมีเปอร์เซ็นต์การงอกเพิ่มขึ้น โดยท าให้เมล็ดครามและเมล็ดอัญชัน มีเปอร์เซ็นต์

การงอกอยู่ระหว่าง 50-90 และ 53.33-86.67 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ โดยพบว่าสารละลายกรด

แอสคอร์บิก ท าให้เมล็ดครามมีอัตราการงอกมากกว่าสารเคมีชนิดอื่นๆและมีการงอกของเมล็ด

สม่ าเสมอ โดยเฉพาะสารละลายกรดแอสคอร์บิกที่ระดับความเข้มข้น 200-400 มิลลิกรัมต่อลิตร 

และสารละลายกรดจิบเบอเรลลิกที่ระดับความเข้มข้น 0.1-0.2 เปอร์เซ็นต์มีเปอร์เซ็นต์การงอก 

ดัชนคีวามเร็วในการงอกสูงกว่ากรรมวธิีอื่นๆและมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับชุด

ควบคุม โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่ระหว่าง 83.33-90 เปอร์เซ็นต์ โดยพบว่าสารละลายกรด

แอสคอร์บิกที่ระดับความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้เมล็ดครามมีเปอร์เซ็นต์การงอก 
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และดัชนีความเร็วในการงอกสูงสุดเท่ากับ 90 เปอร์เซ็นต์ และ 1.27 ตามล าดับ รวมทั้งมีจ านวนวัน 

ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์ น้อยกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยใช้เวลา 13 วันที่

ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ชุดควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การงอก 46.67 เปอร์เซ็นต์ ดัชนี

ความเร็วในการงอก 0.61 และเมื่อเวลาที่ใช้ในการงอกผ่านไป 29.33 วัน พบว่ามีเมล็ดงอกเพียง 

46.67 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 1) ส าหรับการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดอัญชันพบว่าการแช่เมล็ด

ในสารละลายกรดแอสคอร์บิกที่ระดับความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารละลาย

โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ 2 เปอร์เซ็นต์ท าให้เมล็ดอัญชันมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุด 86.67 เปอร์เซ็นต์ 

และสารละลายกรดแอสคอร์บิกที่ระดับความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร ท าให้เมล็ดคราม 

มีดัชนีความเร็วในการงอกสูงสุดมคี่าเท่ากับ 1.14 และมีจ านวนวันที่ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์

น้อยที่สุด โดยใช้เวลาเพียง 10 วันที่ท าให้เมล็ดอัญชันงอกได้ 50 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่เปอร์เซ็นต์

การงอก ดัชนีความเร็วในการงอก ของเมล็ดอัญชันที่แช่ในน้ ากลั่น (ชุดควบคุม) มีค่าเท่ากับ 

43.33 เปอร์เซ็นต์ และ 0.70 ตามล าดับ และเมื่อเวลาผ่านไป 31.66 วันพบว่าเมล็ดอัญชันในชุด

ควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การงอกน้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1 ผลของสารเคมีชนิดต่างๆต่ออัตราการงอก ดัชนคีวามเร็วในการงอกและ 

    จ านวนวันที่ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดคราม 

กรรมวิธี 
เปอร์เซ็นต์การ

งอก 

ดัชนีความเร็วใน

การงอก 

จ านวนวันที่ท าให้ 

เมล็ดงอก 50 

เปอร์เซ็นต์ 

Control 

KNO3 1 % 

KNO3 1 % 

KNO3 1 % 

46.67 b 

63.33a 

0.00c 

66.67a 

0.61a 

0.97a 

0.00b 

0.86a 

29.33c 

19.00b 

0.00a 

18.00b 

Control 

Ethephon 15 mg/l 

Ethephon 30 mg/l 

Ethephon 60 mg/l 

46.67 a 

0.00 b  

50.00a 

50.00a 

0.61b  

0.00c  

0.67b 

1.77a 

29.33a 

0.00b 

23.33a 

13.33ab 

Control 

H2O2 0.025 % 

H2O2 0.05 % 

46.67 b 

56.67ab  

43.33b 

0.61b  

1.24a  

0.82ab  

29.33a 

14.67b  

32.67a  
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กรรมวิธี 
เปอร์เซ็นต์การ

งอก 

ดัชนีความเร็วใน

การงอก 

จ านวนวันที่ท าให้ 

เมล็ดงอก 50 

เปอร์เซ็นต์ 

H2O2 0.1 % 66.67a 1.16a 16.00b 

Control 

NaOCl 0.05 %  

 NaOCl  1 % 

NaOCl 2 % 

46.67 c 

56.67bc  

70.00ab  

83.33ab 

0.61b  

0.59b  

0.86a 

1.00a 

29.33a 

27.00ab 

17.67c 

20.67bc 

Control 

Ascorbic acid 100 mg/l 

Ascorbic acid 200 mg/l  

Ascorbic acid 400 mg/l 

46.67 c 

63.33b  

83.33a 

90.00a 

0.61b  

0.73b  

1.17a 

1.27a 

29.33a 

23.33ab  

13.33b  

13.00b 

Control 

GA3 0.05 %  

 GA3 0.1 %  

GA3 0.2 %  

46.67 b 

66.67b  

83.33a 

86.67a 

0.61b  

0.64a  

0.81a  

0.87a 

29.33a 

20.33ab  

18.00b 

17.33b 

* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ของแต่ละสารเคมีที่ตามด้วยอักษรเดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติตาม

วิธีการวิเคราะห์แบบ Duncan' s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ 

 

ตารางท่ี 2 ผลของสารเคมีชนิดต่างๆต่ออัตราการงอก ดัชนีความเร็วในการงอก 

    และจ านวนวันที่ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์ของเมล็ดอัญชัน 

กรรมวิธี 
เปอร์เซ็นต์การ

งอก 

ดัชนีความเร็วใน

การงอก 

จ านวนวันที่ท าให้ 

เมล็ดงอก 50 

เปอร์เซ็นต์ 

Control 

KNO3 1 % 

KNO3 2 % 

KNO3 4 % 

43.33b  

60.00ab  

66.67ab  

70.00a 

0.70a  

0.92a  

0.78a  

0.70a 

31.67b  

22.33a 

25.33a 

26.33a 

Control 43.33d  0.70b  31.67b  
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กรรมวิธี 
เปอร์เซ็นต์การ

งอก 

ดัชนีความเร็วใน

การงอก 

จ านวนวันที่ท าให้ 

เมล็ดงอก 50 

เปอร์เซ็นต์ 

Ethephon 15 mg/l 

Ethephon 30 mg/l 

Ethephon 60 mg/l 

56.67c  

70.00ab 

83.33a 

0.79b  

1.04ab  

1.31a 

27.33b  

19.00a  

16.67a 

Control 

H2O2 0.025 % 

H2O2 0.05 % 

H2O2 0.1 % 

43.33c  

53.33bc  

60.00bc 

76.67a 

0.70a  

0.86a  

0.81a  

0.95a 

31.67b  

29.33a  

28.67a  

19.67a 

Control 

NaOCl 0.05 %  

 NaOCl  1 % 

NaOCl  2 % 

43.33c  

60.00bc 

76.67ab  

86.67a 

0.70a  

0.75a  

0.78a  

0.87a 

31.66b  

23.67ab  

22.67ab 

16.33b 

Control 

Ascorbic acid 100 mg/l 

Ascorbic acid 200 mg/l  

Ascorbic acid 400 mg/l 

43.33c  

63.33bc  

70.00ab 

86.67a 

0.70b  

0.81b  

1.06ab  

1.14a 

31.66a  

22.00ab  

18.00b  

10.00b 

Control 

GA3 0.05 %  

 GA3 0.1 %  

GA3 0.2 % 

43.33b  

50.00b 

 53.33b  

76.67a 

0.70a  

0.84a  

0.84a  

0.84a 

31.66b  

27.67a  

25.67a  

22.33a 

 

* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ของแต่ละสารเคมีที่ตามด้วยอักษรเดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติตาม

วิธีการวิเคราะห์แบบ Duncan' s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 

เปอร์เซ็นต์ 
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การงอกของต้นกล้าครามระหว่างชุดควบคุมกับ KNO3ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

    
การงอกของต้นกล้าครามระหว่างชุดควบคุมกับ ethephon ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

    
การงอกของต้นกล้าครามระหว่างชุดควบคุมกับ H2O2 ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

    
การงอกของต้นกล้าครามระหว่างชุดควบคุมกับ NaOCl ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

 

Control  KNO3 1%  KNO3 2%  KNO3 3%  

Control  Ethephon 15 ng/l Ethephon 30 ng/l Ethephon 60 mg/l 

Control  H2O2 0.025%  H2O2 0.05%  H2O2 0.1%  

Control  NaoCI 0.5%  NaoCI 1%  NaoCI 2%  
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การงอกของต้นกล้าครามระหว่างชุดควบคุมกับ ascorbic acid ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

    
การงอกของต้นกล้าครามระหว่างชุดควบคุมกับ gibberellic acid ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

ภาพท่ี 1 การงอกของตน้กล้าคราม 

 

    
การงอกของต้นกล้าอัญชันระหว่างชุดควบคุมกับ KNO3 ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

    
การงอกของต้นกล้าอัญชันระหว่างชุดควบคุมกับ ethephon ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

Control  AA 100 mg/l AA 200 mg/l AA 400 mg/l 

Control  GA 0.1%  GA 0.05% GA 0.2%  

Control  KNO3 1%  KNO3 2%  KNO3 3%  

Control  Ethephon 15 ng/l Ethephon 30 ng/l Ethephon 60 mg/l 
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การงอกของต้นกล้าอัญชันระหว่างชุดควบคุมกับ H2O2 ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

    
การงอกของต้นกล้าอัญชันระหว่างชุดควบคุมกับ NaOCl ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

    
การงอกของต้นกล้าอัญชันระหว่างชุดควบคุมกับ ascorbic acid ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

    
การงอกของต้นกล้าอัญชันระหว่างชุดควบคุมกับ gibberellic acid ที่ความเข้มขน้ต่างๆ 

ภาพท่ี 2 การงอกของตน้กล้าอัญชัน 

  

Control  GA 0.1%  GA 0.05% GA 0.2%  

Control  AA 100 mg/l AA 200 mg/l AA 400 mg/l 

Control  NaoCI 0.5%  NaoCI 1%  NaoCI 2%  

Control  H2O2 0.025%  H2O2 0.05%  H2O2 0.1%  
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สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาผลของสารเคมีต่อการเพิ่มอัตราการงอกของครามและเมล็ดอัญชันภายใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาพบว่าสารเคมีทุกชนิดช่วยเพิ่ม เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดคราม 

และเมล็ดอัญชันได้ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่ระหว่าง 50-90 เปอร์เซ็นต์ เฉพาะสารละลาย

กรดแอสคอร์บิก ที่ระดับความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารละลายกรดจิบเบอเรลลิก 

ที่ระดับความเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ท าให้เมล็ดครามมีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงกว่ากรรมวิธีอื่นๆ 

และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับชุดควบคุม โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก 90 และ 86.67 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล าดับ ในขณะที่ชุดควบคุมมเีปอร์เซ็นต์การงอก 46.67 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเมล็ดอัญชันพบว่า

สารละลายกรดแอสคอร์บิก ที่ระดับความเข้มข้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และสารละลาย

โซเดียมไฮโปรคลอไรท์ที่ระดับความเข้มข้น 2 เปอร์เซ็นต์ ท าให้เมล็ดอัญชันมีอัตราการงอกสูงสุด

และมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับชุดควบคุม โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอก 86.67 เปอร์เซ็นต์ 

ในขณะที่ชุดควบคุมมีอัตราการงอก 43.3 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องจากกรดแอสคอร์บิกมีคุณสมบัติ

เป็นกรดอ่อน ท าให้เปลือกของเมล็ดอ่อนนุ่มลง ท าให้น้ าและอากาศผ่านเข้าไปข้างในเมล็ดได้ง่าย 

ช่วยกระตุ้นท าให้การงอกของเมล็ดได้เร็วขึ้น และสารละลายเอทธิฟอนช่วยกระตุ้นให้เมล็ดมีการ

สร้างเอนไซม์เซลลูเลส เพื่อไปย่อยเซลลูโลส ท าให้ผนังเซลล์อ่อนนุ่มลง ท าให้น้ าและอากาศ

สามารถเข้าไปในเมล็ดท าให้กระตุน้การงอกใหเ้ร็วขึ้นได้ (จวงจันทร์, 2529 และ วันทนา, 2542)    

 

เอกสารอ้างอิง 

จวงจันทร์ ดวงพัตรา. 2529. เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์. พิมพ์ครั้งที่ 2 กลุ่มหนังสอืเกษตร กรุงเทพฯ. 

210 หน้า. 

วันทนา สว่างอารมณ.์ 2542. การเจรญิและการเติบโตของพชื. พิมพ์ครัง้ที่ 2 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ. 

  



 

89 
 

แผนงานวิจัย : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา ทรัพยากรฐานความรู้สู่การใช้ประโยชน์

อย่างชาญฉลาด 

 

โครงการวิจัย  : รูปแบบการสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลว่านจูงนาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.กนกอร  ศรมี่วง 

ดร.สุภาพร ภัสสร 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ประเทศไทยเป็นถิ่นก าเนิดของกล้วยไม้เมืองร้อนที่ส าคัญแห่งหนึ่งของโลก มีกล้วยไม้

พืน้เมืองมากถึง 167 สกุล 1,140 ชนิด จากจ านวนกล้วยไม้ที่พบกันแล้วทั่วโลกมากกว่า 796 สกุล

ประมาณ 19,000 ชนิด (อบฉันท์, 2543) กล้วยไม้พื้นเมืองของไทยที่ถือก าเนิดตามธรรมชาตินั้น 

จะเกิดในป่าและเติบโตอยู่ตามพื้นที่ที่มีซากใบไม้ผุทับถมกันอยู่ หรือเกาะอาศัยอยู่ตามต้นไม้หรือ

อยู่ ในซอกหินตามหน้าผาบนภู เขาสูง แต่ในปัจจุบันการลุกล้ าพื้นที่ป่าเป็นจ านวนมาก 

และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มพื้นที่ลุกล้ าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ท าให้พันธุ์ไม้ที่เคยมีในพื้นที่ประจ าถิ่นบางนิด  

มีจ านวนลดน้อยลง และอาจสูญพันธุ์ได้ในอนาคตอันใกล้ จึงจ าเป็นต้องศึกษาพันธุ์กล้วยไม้

ประจ าถิ่นที่มคีวามเสี่ยงในการสูญพันธุ์เพื่อน าไปเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์และเพิ่มจ านวนใหม้ากขึ้น 

พันธุ์กล้วยไม้ที่ได้ศกึษาคือ Geodorum sp. หรอืว่านจูงนาง ที่พบอยู่ทางเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ รวมทั้งประเทศไทยด้วย ซึ่ง Geodorum sp. ยังไม่มีข้อมูล ของว่านจูงนางว่าที่แท้จริงแล้ว

มีรูปแบบการสืบพันธุ์แบบใด นอกจากนี้ยังพบว่ารูปแบบการผสมพันธุ์ของกล้วยไม้แต่ละชนิด

มักจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของเอ็มบริโอ และความสามารถในการงอกของเมล็ดและการ

พัฒนาขึ้นเป็นต้นสมบูรณ์ ที่ชัดเจน ของกล้วยไม้ชนิดนี้ หากมีการศกึษาของข้อมูลที่เพียงพอจะท า

ให้การอนุรักษ์ เป็นเรื่องงา่ยขึ้น และจะสามารถท าให้ Geodorum sp. แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว 

งานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นศึกษารูปแบบการด ารงชีวิตของกล้วยไม้ว่านจูงนาง (Geodorum sp.) 

การออกดอก ตดิฝักในรูปแบบต่างๆ ข้อมูลนเิวศวิทยาและแนวทางในการเพาะขยายพันธุ์เพื่อการ

อนุรักษ์ ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อน าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

อนุรักษ์ตอ่ไป    

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อส ารวจจ านวนประชากรและรูปแบบการสบืพันธุ์ของว่านจูงนาง 

3. เพื่อศกึษาปัจจัยที่สง่ผลต่อความสามารถในการงอกของเมล็ดว่านจูงนาง 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีด าเนินการวจิัย 

1. ส ารวจพื้นที่และประชากรกล้วยไม้ทั้งหมด 

การศึกษาจ านวนประชากรและการผสมพันธุ์กล้วยไม้ดินว่านจูงนางที่กระจายพันธุ์ 

อยู่ในพื้นที่ป่าธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งตั้งอยู่ที่ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

พิกัด 19o 1’42.94”N และ 99o 53’52.06”E ระดับความสูงจากน้ าทะเลอยู่ในช่วง 480-530 เมตร 

อุณหภูมิเฉลี่ยตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมเท่ากับ 24.4 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝน

ตลอดทั้งปีเท่ากับ 971.6 มิลลิเมตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555) สภาพพื้นที่ป่าเป็นป่าเต็งรัง 

ที่มกีารผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง ในพืน้ที่ศึกษาพบกล้วยไม้ดนิว่านจูงนางขึ้นอยู่ใน 3 กลุ่มบริเวณพื้นที่ 

ได้แก่ ทางเดินขึ้นเขาจากหลังพระต าหนัก (บริเวณพื้นที่ A) ทางเดินสันเขา (บริเวณพื้นที่ B) 

บริเวณลานหินป่า (บริเวณพื้นที่ C) (ภาพที่ 2) การส ารวจพื้นที่ป่าธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยา

ติดปายประจ าตนในแตละรหัสเพื่อการบันทึกข้อมูลในขั้นตอนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 บริเวณที่ปรากฏการกระจายตัวของกล้วยไม้ดินว่านจูงนางในพืน้ที่ป่าธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่มา: โปรแกรม Google earth 

  

 
A 

B 
C 
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2.การศึกษารูปแบบการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้ในสกุลว่านจูงนาง 

ท าการครอบช่อดอกกล้วยไม้ดินว่างจูงนางที่ยังตูมอยู่ด้วยตาข่ายไนล่อนพลาสติกตาถี่ 

(ภาพ3) จนดอกในช่อดอกที่คลุมไว้บานจึงเริ่มท าการทดสอบรูปแบบการผสมพันธุ์โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 วิธีการดังนี้ 

1. ครอบชอ่ดอกทิ้งไว้จนสิ้นสุดฤดูการออกดอกเพื่อศึกษาการติดฝักที่เกิดจากการผสม

ตัวเองตามธรรมชาติ (Simultaneous autogamy)  

2. ชักน าให้เกิดการผสมตัวเอง (Induced self-pollination) โดยการน ากลุ่มเรณูในดอก

เดียวกันแตะลงบนยอดเกสรเพศเมียเพื่อศึกษาการติดฝักจากการผสมตัวเองแล้วครอบช่อดอก

ด้วยถุงกันแมลงตามเดิม 

3. ชักน าให้เกิดการผสมข้าม (Induced cross-pollination) โดยการน ากลุ่มเรณูในดอกนั่น

ออกแล้วน ากลุ่มเรณูนั่นผสมกับอีกต้นมาแตะบนยอดเกสรเพศเมียของอีกต้นเพื่อศึกษาการติดฝัก

จากการผสมข้ามแล้วครอบช่อดอกด้วยถุงกันแมลงตามเดิมวิธีการทั้งหมดเหล่านี้จะใช้มือในการ

ผสมเกสร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ช่อดอกที่ถูกคลุมด้วยตาขา่ยไนล่อนพลาสตกิตาถี่เพื่อป้องกันแมลง 
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ขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและดูงอกของเมล็ด 

หลังจากอายุฝักของว่านจูงนาง 8 เดือน ฝักจะมีสีเขียวอมเหลือง (ดังภาพที่ 3)  

และพร้อมที่จะน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งจะต้องฟอกฆ่าเชื้อก่อน โดยในขั้นตอนแรกจะต้องล้าง

และขัด ท าความสะอาดภายนอก เอาเศษดินที่ติดมากับฝักออกก่อน จากนั้นจึงฟอกฆ่าเชื้อใน

สารละลายคลอรอกซ์ 10% เป็นเวลา 10 นาที แล้วจึงน าฝักที่ถูกฟอกแล้วไปล้างสารละลายคลอ

รอกซ์ออกในน้ าที่ฆ่าเชื้อแล้ว 2 น้ า ครัง้ละ 5 นาที เพื่อป้องกันมิให้สารละลายคลอรอกซ์ไปยับยั้ง

การเจริญของเมล็ด แล้วก็น ามาจุ่มแอลกอฮอล์ และลนไฟอีก 2 รอบ เพื่อฆ่าเชื้อที่หลงเหลืออยู่

ออกให้หมด โดยจะแบ่งตามชนิดของว่านจูงนางได้ 3 ชนิด โดยแต่ละชนิดจะทดลองใส่ในอาหาร 

vw ซึงมีการใส่ฮอร์โมนในปริมาณที่แตกต่างกัน ได้แก่  

 

  สูตรอาหารที่ A คือ อาหารvw+ ฮอร์โมน NAA 2 mg/l 

สูตรอาหารที่ B คือ อาหารvw+ ฮอร์โมน BA 2 mg/l 

สูตรอาหารที่ C คือ อาหารvw+ ฮอร์โมน NAA 5 mg/l 

สูตรอาหารที่ D คือ อาหารvw+ ฮอร์โมน BA 5 mg/l 

 ในการวิเคราะห์ทางสถิติโดยนับจ านวนของเมล็ดที่พัฒนาในแต่ละระยะ (ดังภาพ

ที่ 4)ซึ่งดัดแปลงจากวิธีของ Stewart and Zettler (2002) ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ฝักของว่านจูงนางอายุ 8 เดือน ฝักจะมีสีเขียวอมเหลือง 
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ภาพท่ี 4 การเจรญิของเมล็ดกล้วยไม้ในระยะต่างๆ 

ที่มา: Stewart and Zettler, 2002 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

เปอร์เซ็นต์การงอกค านวณตามสูตรของ Gogoi และคณะ (2012) คือ 

เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด =     (จ านวนของเมล็ดที่เริ่มบวม) 

     จ านวนเมล็ดทั้งหมด 

  

สถานที่ด าเนินงาน 

บริเวณป่าหลังมหาวิทยาลัยพะเยา (ภูเขาหลังพระต าหนัก) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

 

ผลการวิจัย 

ส าหรับในการศึกษาชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้ดินว่านจูงนางได้แบ่งการศึกษา

ออกเป็น 3 หัวข้อได้แก่ส ารวจพื้นที่และประชากรกล้วยไม้ทั้งหมด การศึกษารูปแบบการสืบพันธุ์

ของกล้วยไม้ในสกุลว่านจูงนางและขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและดูงอกของเมล็ด  ผล

การศกึษาทดลองมดีังตอ่ไปนี้ 

1. ส ารวจพื้นที่และประชากรกล้วยไม้ทั้งหมด 

การศึกษาจ านวนประชากรและการผสมพันธุ์กล้วยไม้ดินว่านจูงนางที่กระจายพันธุ์อยู่ใน

พื้นที่ป่าธรรมชาติมหาวิทยาลัยพะเยาในพื้นที่ศึกษาพบกล้วยไม้ดินว่านจูงนางขึ้นอยู่ใน 3 กลุ่ม

บริเวณพื้นที่ ได้แก่ ทางเดินขึ้นเขาจากหลังพระต าหนัก (บริเวณพื้นที่ A) ทางเดินสันเขา(บริเวณ

พืน้ที่ B) บริเวณลานหินป่า (บริเวณพื้นที่ C) (ดังภาพที่ 1) ในการส ารวจกล้วยไม้ว่านจูงนางได้พบ

X 100 
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ทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ Geodorum siamense G. pulchellum และ G. attenuatum รายละเอียดตาม

ภาพที่  5-6 โดยจ านวนประชากรของกล้วยไม้แต่ละชนิดมีจ านวน 379, 26, และ 10 ต้น 

ตามล าดับ (ดังตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 ส ารวจพ้ืนที่และประชากรทั้งกล้วยไม้ว่านจูงนางทั้งหมด 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 5 G. siamensis  Rolfe ex Downie (A) G. pulchellum Ridl. (B) 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

ภาพท่ี 6 G. attenuatum  Griff. 

ชนิดของกล้วยไม้ จ านวนประชากรที่

พบ (ต้น) 

จ านวนต้นที่ออก

ดอก (ต้น) 

% การออกดอก 

G. siamense 379 195 51.45 

G. pulchellum 26 6 23.07 

G. attenuatum 10 2 20 
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2. การศึกษารูปแบบการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้ในสกุลว่านจูงนาง 

2.1 รูปแบบการสืบพันธุ์  

เมื่อศึกษาการถึงระบบการสบืพันธุ์ทั้ง 3 แบบ การผสมข้ามตน้ การผสมตัวเองและปล่อย

ให้ติดฝักตามธรรมชาติของกล้วยว่านจูงนาง ทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ G. siamense Rolfe ex 

Downie และ G. pulchellum  ยกเว้น G. attenuatum ที่ไม่ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการสืบพันธุ์

เนื่องจากจ านวนประชากรมีน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการศึกษา ผลของการศึกษามีดังนี ้ 

 G. siamense Rolfe ex Downie ผลการทดลองเรื่องการผสมข้ามต้น การผสมตัวเอง และ

การครอบช่อดอกป้องกันแมลง มีเปอร์เซนต์การติดฝักเป็น 91.4, 32.3 และ 0 ตามล าดับส่วน  

G. pulchellum Ridl การทดลองเรื่องการผสมข้ามต้น การผสมตัวเอง และการครอบช่อดอก

ป้องกันแมลง 100, 0 และ 0 ตามล าดับ รายละเอียดดังตาราง 

 

ตารางที่ 2 การศึกษารูปแบบการสืบพันธุ์กล้วยไม้ว่านจูงนาง 

ชนิดกล้วยไม้ กลุ่ม

ประชากร 

ผสมตัวเอง 

(ดอก) 

ผสมข้าม 

(ดอก) 

ป้องกัน

แมลง(ดอก) 

จ านวน

ฝัก 

% การติดฝัก 

G. siamense 1 24 - - 5 20.83 

 2 77 - - 20 25.97 

 3 6 - - 3 50.00 

 4 - 39 - 33 84.62 

 5 - 2 - 2 100.00 

 6 - 19 - 17 89.47 

 7 - - 150 0 0.00 

 8 - - 79 0 0.00 

G. pulchellum 1 11 - - 0 0.00 

 2 - 18 - 18 100.00 

 3 - - 44 0 0.00 

 

2.2 ผลของรูปแบบการสืบพันธุ์ต่อความสมบูรณ์ของเอ็มบรโิอ 

จากผลการศึกษารูปแบบการสืบพันธุ์ที่ได้ต่อความสมบูรณ์ของเอ็มบริโอที่ได้นั้น ในส่วน

ของ G. pulchellum ไม่มปีัญหา เนื่องจากพบว่า ความสมบูรณ์ของเมล็ดในการผสมเกสรข้ามต้นมี

ความสมบูรณ์มีการติดฝัก 100 % และเมล็ดด้านในมีเอ็มบริโอสมบูรณ์เหมาะแก่การน าไปเพาะ
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ขยายพันธุ์ดว้ยวิธีเพาะเมล็ดได้เมื่อฝักแก่ ในขณะที่ G. siamense ประสบปัญหาว่าถึงแม้การผสม

เกสรตัวเอง จะมีการตดิฝกัอยู่ที่ 32.3% ก็ตาม แตพ่บว่า ฝักที่ได้ทั้งหมด เกิดอาการแท้ง ซึ่งมักจะ

เกิดขึ้นกับดอกไม้ที่มีคุณสมบัติ การผสมตัวเองไม่ได้ (self-compatibility) โดยที่ด้านในของฝัก 

ไม่มีเมล็ดอยู่เลย จึงท าให้ต้องใช้ฝักที่ได้จากการผสมข้ามต้นเท่านั้นมาใช้ท าการทดลองเรื่องการ

เพาะขยายพันธุ์โดยเมล็ดเอง 

 

3. การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

จากการศึกษากระบวนการงอกของเมล็ดกล้วยไม้ดินว่านจูงนางบนอาหารสูตร  VW 

หลังจากที่ท าการเพาะเมล็ดเป็นเวลา 4 สัปดห์ พบว่า G. siamense ที่ผสมข้ามต้นมีการตอบสนอง 

ต่อสูตรอาหารได้ดีที่สุดโดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกดังตารางที่ 3 และ 4 ตามล าดับดังนี้  

 

ตารางที่ 3 การงอกของเมล็ด G. pulchellum โดยใช้ฝักที่ผสมข้ามต้น 

สูตร

อาหาร 

เมล็ด

เริ่มต้น 

จ านวนเมล็ดในการงอกแต่ละระยะ 
รวมเมล็ดที่งอก %การงอก 

0 1 2 3 4 5 

A 100 57 29 14 0 0 0 43 43b 

B 100 100 0 0 0 0 0 0 0a 

C 100 46 40 12 0 0 0 52 52c 

D 100 45 32 21 0 0 0 53 53c 

 

ตารางที่ 4 การงอกของเมล็ด G. siamense โดยใช้ฝักที่ผสมข้ามต้น 

สูตร

อาหาร 

เมล็ด

เริ่มต้น 

จ านวนเมล็ดในการงอกแต่ละระยะ 
รวมเมล็ดที่งอก %การงอก 

0 1 2 3 4 5 

A 100 68 27 5 0 0 0 32 32b 

B 100 97 3  0 0 0 0 3 3a 

C 100 99 1  0 0 0 0 1 1a 

D 100 57 36 7 0 0 0 43 43c 

  

จากการศกึษาการตอบสนองของเมล็ดกล้วยไม้วา่นจูงนางโดยดูเปอร์เซนต์การงอกที่มีใน

สูตรอาหาร VW ที่มกีารใส่ฮอร์โมนที่ระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ทั้ง 4 ระดับได้แก่ อาหารสูตร 

A คือ NAA 2 mg/l  สูตร B คือ BA   2 mg/l สูตร C คือ NAA 5 mg/l และ สูตร D คือ BA   5 mg/l 
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ในกล้วยสองชนิดคือ G. siamense และ G. pulchellum พบว่า ในสูตรอาหาร Cและ D สามารถ

ส่งเสริมให้เกิดการงอกของเมล็ด G. pulchellum ได้มากที่สุด แตกต่างจากอาหารสูตรอื่นอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  ในขณะที่ G. siamense เมล็ดมีความสามารถในการงอกในอาหารสูตร D ได้

มากที่สุด แตกต่างจากสูตรอาหารอื่นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

การศึกษาประชากรกล้วยไม้ดินว่านจูงนางทั้งหมดที่พบภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งหมดและการผสมพันธุ์กล้วยไม้ดินว่านจูงนาง ที่ กระจายพันธุ์อยู่ ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบไปด้วยการส ารวจพื้นที่และประชากรกล้วยไม้ทั้งหมด รูปแบบการ

สืบพันธุ์ของกล้วยไม้ในสกุลว่านจูงนางและการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งข้อมูล 

จากการศึกษานี้น่าจะสามารถบอกถึงการผสมพันธุ์ของต้นว่างจูงนางในแต่ละชนิด โดยมุ่งหวัง 

ที่จะให้เกิดการผสมตัวเองและผสมข้ามของว่านจูงนางเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์สายพันธุ์ ที่น่าจะ

น าไปสู่การเพิ่มของประชากรว่านจูงนางในอนาคต การศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปและวิจารณ์

ผลได้ ดังนี้ 

 

การศึกษารูปแบบการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้ในสกุลว่านจูงนาง 

เมื่อศึกษาระบบการสบืพันธุ์ทั้ง 3 แบบ การผสมข้ามตน้ การผสมและป้องกันแมลงเข้ามา

ผสมเกสรของกล้วยว่านจูงนาง ทั้งหมด 2 ชนิด ได้แก่ G. siamense และ G. pulchellum ยกเว้น  

G. attenuatum ที่มีจ านวนน้อยมากจนไม่สามารถท าการศึกษาเรื่องรูปแบบการสืบพันธุ์ได้  

จากผลการศึกษาดังกล่าว พบว่ากล้วยไม้ทั้งสองชนิดมีระบบการสืบพันธุ์แบบไม่ผสมตัวเอง  

(Self incompatibility) แต่มีระดับของการไม่ผสมตัวเองได้แตกต่างกันเล็กน้อย เนื่องจาก 

G. pulchellum  จะติดฝักได้เฉพาะในการทดลองเรื่องการผสมข้ามต้นเท่านั้น ในขณะที่  

G. siamense นั้นมีความสามารถติดฝักได้ในการทดลองผสมข้ามต้น และการผสมเกสรตัวเอง 

ก็ติดฝักได้แม้จะมีเปอร์เซ็นต์การติดฝักน้อยก็ตาม แต่เมื่อปล่อยให้ฝักเจริญจนถึงอายุฝักแก่  

ท าการเปิดฝักดูเพื่อท าการศึกษาพบว่า ไม่มีเมล็ดภายในฝักที่ได้จากการผสมตัวเองเลย 

นอกจากนีก้ารผสมพันธุ์ทั้งแบบผสมข้ามและผสมตัวเองนั้นความส าเร็จของการผสมพันธุ์มีปัจจัย

ของสภาพแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้องในการผสมเกสร เช่น อุณหภูมิและ ความชื้นในบรรยากาศของ

วันที่ด าเนินการผสมสามารถมีผลต่อความส าเร็จของการผสมได้ ซึ่งผลที่ได้แสดงความสามารถ

ในการผสมพันธุ์โดยที่ผสมข้ามนั้น แสดงถึงความเป็นไปได้ในการผสมเกสรเพื่อให้ได้ฝักในการ

ขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณต้นพืชเพื่อการอนุรักษ์ และในการผสมพันธ์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชใน

กลุ่มว่านจูงนางชนิดต่างๆ แต่การผสมพันธุ์โดยการที่ผสมตัวเองนั้นถึงมี 32.3 เปอร์เซ็นต์ แต่ฝัก
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เกิดมีอาการแท้ง (Abortion) ตัวอย่างกรณีนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Borba และคณะ (2010) 

ได้ศึกษาผลของการผสมตัวเอง ฝักที่ได้จากการผสมตัวเองนั้นเกิดฝักที่มีลักษณะเมล็ดภายในฝักฝ่อ 

เอ็มบริโอไม่มใีนเมล็ดหรอืมีเอ็มบริโอแต่เล็กมาก  

จงึสรุปได้ว่า กล้วยไม้วา่นจูงนางมรีะบบการสืบพันธุ์แบบผสมตัวเองไม่ได้ แสดงให้เห็นว่า

ในธรรมชาติว่านจูงนางจะติดฝักได้ต้องอาศัยพาหะการผสมเกสรซึ่งในที่นี้หมายความถึงแมลงที่

ท าหนา้ที่ในการผสมเกสรให้กับกล้วยไม้กลุ่มนีน้ั่นเองซึ่งการศึกษาในปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าแมลง

ในกลุ่มใดที่มบีทบาทส าคัญในหน้าที่นี้ 

 

การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

จากการศกึษาการงอกของกล้วยไม้ดินว่านจูงนางในสภาวะปลอดเชื้อบนอาหารสูตร VW 

พบว่า เมล็ดของกล้วยไม้ดนิว่านจูงนางสามารถพัฒนาได้แค่ในระยะที่ 3 ของการพัฒนา แสดงให้

เห็นว่า  อาหารสูตรดังกล่าวอาจจะมีความเหมาะสมต่อการเพาะเมล็ดกล้วยไม้ดินว่านจูงนาง  

แตอ่ย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการพัฒนาของเมล็ดกล้วยไม้ดินว่านจูงนางในระยะต่างๆ ตาม

การจัดระยะของ Stewart และ Zettler (2001) นั้นพบว่ามีการพัฒนาการที่ต่ าอาจจะ อาจ

เนื่องมาจากเมล็ดของฝักในช่วงอายุดังกล่าวเป็นระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับระยะที่ฝักเกิดการแตก

ในธรรมชาติ  ดังนั้นเมล็ดจึงมีการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ระยะพักตัว โดยจะมีการสร้างเปลือกหุ้มเมล็ด 

ที่มีสีเข้มและหนาขึ้น เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้น (Rasmussen, 1995) จึงท าให้เปอร์เซ็นต์

การงอกและการพัฒนาของเมล็ดลดลง และยังมีปัจจัยภายนอกที่ ไม่ เหมาะสมได้แก่ 

หอ้งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ไม่สมบูรณ์ในเรื่องของตัวควบคุม อุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียสความเข็ม

แสงที่ 3000 ลักซ์ ที่ไม่สามารถควบคุมให้คงที่ได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการเจริญของกล้วยไม้

ทั่วไป (อรรณพ, 2555) ถ้ามีปัจจัยที่สามารถควบคุมได้คงที่ การพัฒนาการงอกของเมล็ด

กล้วยไม้วา่นจงูนางอาจตอบสนองได้ดีกว่านี้ ปัจจัยเหล่านี้ควรได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้ดี

ยิ่งขึ้นเพื่อการศกึษาต่อไปในอนาคต 

 สรุปภาพโดยรวมของโครงการนี้ ได้ผลการศึกษาวิจัยที่ค่อนข้างมีประโยชน์ต่อการ

อนุรักษ์พันธุกรรมของกล้วยไม้ชนิดนี้เช่น ถ้าต้องการขยายพันธุ์โดยเมล็ด ต้องท าการผสมเกสร

ด้วยมือ โดยการผสมข้ามต้น จะสามารถท าให้ได้เมล็ดที่มีเอมบริโอสมบูรณ์เหมาะ ส าหรับการ

น ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และอาหารที่เหมาะสมกับการเพาะขยายพันธุ์ท าให้เกิดการงอกของเมล็ด

ได้มากที่สุดคือ VW ที่ใส่ฮอร์โมน BAเข้มขน้ 2-5 mg/L  
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โครงการวิจัย  :   ความหลากหลายของกล้วยไม้สกุลสิรินธรเนยี 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

กล้วยไม้สกุลสิรินธรเนีย เป็นกล้วยไม้ดินซึ่ง ประกอบไปด้วย เอื้องศรีเชียงดาว 

(Sirindhornia pulchella)  เอื้องศรีประจิม (S. mirabilis) และเอื้องศรีอาคเนย์ (S. monophylla)  

โดยสองชนิดแรกเป็นพืชถิ่นเดียว (endemic plant) พบเฉพาะบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย  

ที่ดอยหัวหมด จังหวัดตาก และยอดดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่เท่านั้น ส่วนเอื้องศรีอาคเนย์มีการ

กระจายพันธุ์บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ประเทศเมียนมาร์รวมไปถึงทางตะวันตกของ

ประเทศไทย บริเวณดอยหัวหมด จังหวัดตาก (Pedersen, et al. 2003) พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญโดยมีปริมาณนักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นจ านวนมากในแต่ละปี ผลกระทบจากการ

ท่องเที่ยวประกอบกับการรบกวนโดยกิจกรรมต่างๆของชุมชนท้องถิ่น อาทิ การปล่อยฝูงปศุสัตว์

ให้หากินในพื้นที่ การเผาป่าล่าสัตว์ การตัดไม้และแผ้วถางพื้นที่เพื่อท าการเกษตร สิ่งเหล่านี้

ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

พืชท้องถิ่นทุกชนิด รวมทั้งกล้วยไม้สกุลสิรินธรเนีย อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นโครงการนี้จึงได้  

ถูกเสนอขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษารูปแบบการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้ในสกุลนี ้ 

อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจถึงสภาพการด ารงชีวิต การเจริญเติบโต และการขยายพันธุ์  

ในธรรมชาติตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.เพื่อศกึษาชีววิทยาและระบบสืบพันธุ์ของกล้วยไม้สกลุสิรนิธรเนียในสภาพธรรมชาติ 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

1. กล้วยไม้สกุลสิรินธรเนยี 

กล้วยไม้ในสกุล Sirindhornia ทั้งสิ้น 3 ชนิด ได้แก่ เอื้องศรีประจิม (S. mirabilis H. A. 

Pedersen & Suksathan) และเอื้องศรีอาคเนย์ (S. monophylla (Collett & Hemsl.) H. A. Pedersen 

& Suksathan)ในแหล่งธรรมชาติในบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก  

และอีกหนึ่งชนิดคือ เอื้องศรีเชียงดาว (S. pulchella H. A. Pedersen & Indhamusika) ในเขตรักษา

พันธุ์สัตว์ป่าเชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชียงใหม่ 
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2 แปลงศึกษาในพื้นที่ 

 ก าหนดขนาดแปลงศึกษา ในบริเวณที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นเพียงพอส าหรับก าหนด

ขนาดประชากร โดยวางแปลงขนาด 50 x 50 เมตร ส าหรับเอื้องศรีประจิมและเอื้องศรีอาคเนย์ 

ในบริเวณดอยหัวหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก (ภาพที่ 1) และเอื้องศรีเชียงดาว 

บริเวณดอยหลวง 2100 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชยีงดาว จ.เชียงใหม ่(ภาพที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพที่ 1 ดอยหัวหมด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง จ.ตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            ภาพที่ 2 ดอยเชียงดาว ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชยีงดาว จ.เชียงใหม่ 
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3. การศึกษาระบบการสืบพันธุ์ 

 ท าการศึกษาระบบการสืบพันธุ์ในกล้วยไม้ทั้งสามชนิด โดยท าการศึกษาในเอื้องศรี

ประจิม 6 ต้น จ านวน 179 ดอก โดยท าการป้องกันด้วยตาข่ายเพื่อไม่ให้แมลงเข้ามาผสมเกสร

จ านวน 96 ดอก และท าการผสมเกสรด้วยมือ จ านวน 83 ดอก ส่วนเอื้องศรีอาคเนย์ ท าการ

ทดลอง 4 ต้น รวมทั้งสิน้ 56 ดอก โดยแบ่งเป็นชุดป้องกันด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงเข้ามา

ผสมเกสรจ านวน 30 ดอก และผสมเกสรด้วยมือ จ านวน 26 ดอก เอื้องศรีเชียงดาว จ านวน 25 ต้น 

รวมทั้งสิน้ 124 ดอก โดยท าการป้องกันการผสมเกสร 72 ดอก และ ผสมเกสรด้วยมือจ านวน 52 ดอก 

หลังจากผสมด้วยมือเสร็จ ต้องท าการป้องกันด้วยตาข่ายเพื่อป้องกันแมลงไม่ให้เข้ามาผสมเกสร

ซ้ าได้อกี (ภาพที่ 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ภาพที่ 3 แสดงการครอบช่อดอกในการศึกษารูปแบบการสบืพันธุ์ 

 
 

ผลการวิจัย 

การศึกษาระบบการสืบพันธุ์ 

จากการศึกษาระบบสืบพันธุ์ในกล้วยไม้สกุลสิรินธรเนียทั้งสามชนิดพบว่า การทดลอง

ผสมเกสรตัวเองด้วยมือ (hand poll ination) แบบ self poll ination มีการติดฝัก 100%  

แต่การทดลองครอบป้องกันแมลงเข้ามาผสมเกสร พบว่าไม่มีการติดฝักเลย ผลการทดลองจาก

ทั้งสามชนิดนี้ เหมือนกัน แสดงว่ากล้วยไม้สกุลนี้  มีความสามารถในการผสมตัวเองได้  

(self-compatibility) แต่ถ้าเราปล่อยให้ดอกเหี่ยวโดยป้องกันแมลงไม่ให้เข้าไปผสมเกสรพบว่า 

จะไม่เกิดการผสมตัวโดยอัตโนมัติ (autogamy) โดยกล้วยไม้ทั้งสามชนิดจะมีกลไกในการป้องกัน 

เกสรตัวผู้ ตกลงใส่เกสรตัวเมีย โดยมี rostellum ป้องกันไว้นอกจากนี้ยังมีถุงหุ้มเกสรตัวผู้ป้องกัน
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ไว้อกีชั้นหนึ่ง โดยพบว่าเมื่อดอกไม่ได้รับการผสมเกสร ดอกก็จะเหี่ยวแหง้ไปให้ที่สุดโดยไม่เกิดการ

ติดฝัก หรอืการเกิดเมล็ดโดยไม่ได้รับการผสมระหว่างเกสรตัวผูแ้ละเกสรตัวเมีย ที่เรียกว่า Apomixis 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

จากการทดลองเรื่องระบบการสืบพันธุ์ในเอื้องศรีประจิม เอื้องศรีอาคเนย์และเอื้องศรี

เชียงดาว โดยการป้องกันการผสมเกสรจากแมลงซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการผสมเกสรแล้ว  

พบว่ากล้วยไม้ทั้งสามชนิด จะไม่สามารถผลิตฝักได้เลย ในขณะที่การถ้าผสมมอืจะสามารถติดฝัก

ได้ 100% แสดงให้เห็นว่าเอื้องศรีประจิม เอื้องศรีอาคเนย์และเอื้องศรีเชียงดาว สามารถผสม

ตัวเองได้ (self-compatible) และจากการทดลองการเคลื่อนไหวของเส้าเกสรที่ไม่สามารถโน้ม

เอียงได้ แสดงวา่ กล้วยไม้ทั้งสามชนิด ไม่สามารถผสมตัวเองได้อัตโนมัติ (non-autogamous)  ถ้า

ปราศจากพาหะหรอืแมลงผสมเกสร เป็นผู้น าเกสรไป  นอกจากนีด้อกที่ไม่ได้รับการผสมเกสร จะ

เหี่ยวไปโดยไม่สามารถติดผล ที่เรียกว่า Apomixis ได้เลย แสดงให้เห็นว่า การติดผลตาม

ธรรมชาติของกล้วยไม้ เอือ้งศรีประจมิ เอื้องศรอีาคเนย์และเอื้องศรเีชยีงดาว ต้องอาศัยแมลงเป็น

พาหะเท่านั้น  

จากการทดสอบระยะเวลาการบานของดอกหลังการผสมเกสรพบว่า เมื่อได้รับการผสม

เกสรแล้ว ดอกกล้วยไม้ทั้งสามชนิด จะเหี่ยวภายในเวลา 3 วันนับจากวันถูกผสม แต่จากข้อมูล

เรื่องชีพลักษณ์วทิยา ในการออกดอก ของ Srimuang et al. (2010) เราพบว่า เอื้องศรีประจิมจะมี

ระยะเวลาการบานของดอกนาน แสดงให้เห็นว่า เอื้องศรีประจิม เกิดการผสมเกสรตามธรรมชาติ

ค่อนข้างต่ า สอดคล้องกับการเฝ้าสังเกตการณ์แมลงที่เข้ามาผสมเกสร ว่ามีน้อยมาก ดังนั้น จึง

เกิดการติดผลต่ าในธรรมชาติด้วย ต่างจากเอื้องศรีอาคเนย์และเอื้องศรีเชียงดาว ที่มีการติดผล

มากกว่า แสดงให้เห็นว่า กล้วยไม้สองชนิดนี้ มีแมลงที่ช่วยในการผสมเกสรได้มากกว่า เอื้องศรี

ประจมิ  นอกจากนีล้ักษณะดอก ที่โดดเด่นของเอื้องศรีประจิม เอื้องศรีอาคเนย์และเอื้องศรีเชียง

ดาว ที่มคีวามเฉพาะเจาะจงกับแมลงที่เข้ามาผสมเกสร van der Pijl and Dodson (1966)  ท าให้มี

แมลงบางชนิดเท่านัน้ที่สามารถชว่ยผสมเกสรได้   
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โครงการวิจัย  :  ชีววทิยาการผสมเกสรของกล้วยไม้เอื้องศรอีาคเนย์ 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

เอือ้งศรีอาคเนย์ (S. monophylla) เป็นกล้วยไม้ในสกุลสิรินธรเนียซึ่งพบการกระจายพันธุ์

บริเวณมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ประเทศเมียนมาร์รวมไปถึงทางตะวันตกของประเทศไทย 

บริเวณดอยหัวหมด จังหวัดตาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญนอกจากนี้ยังพบว่า 

กิจกรรมต่างๆของชุมชนท้องถิ่น อาทิ การปล่อยฝูงปศุสัตว์ให้หากินในพื้นที่ การเผาป่าล่าสัตว์ 

การตัดไม้และแผ้วถางพื้นที่เพื่อท าการเกษตร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน

ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อพืชท้องถิ่นทุกชนิด รวมทั้งกล้วยไม้เอื้องศรี

อาคเนย์โดยตรง ดังนั้นโครงการนี้จึงได้ถูกเสนอขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการศึกษาทาง

ชีววิทยาการผสมเกสรของกล้วยไม้ชนิดนี้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้เข้าใจถึงสภาพการด ารงชีวิต 

การเจริญเติบโต เพื่อประกอบการพิจารณาปัจจัยในการขยายพันธุ์ของกล้วยไม้ชนิดนี้ ในแหล่ง

ธรรมชาติตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพื่อศกึษาชีววิทยาการผสมเกสรของกล้วยไม้เอื้องศรอีาคเนย์ 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ระเบียบวิธีด าเนินการวจิัย 

1. กล้วยไม้เอือ้งศรอีาคเนย์ 

เอื้องศรีอาคเนย์ (S. monophylla (Collett & Hemsl.) ในแหล่งธรรมชาติในบริเวณ 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ท าการศึกษาทั้งสิ้นจ านวน 20 ช่อดอก โดยแบ่ง

การศกึษาออกเป็น 3 ปี ต้ังแตป่ี พ.ศ. 2553-2555  

2. แปลงศึกษาในพื้นที่ 

 ก าหนดขนาดแปลงศึกษา ในบริเวณที่มีจ านวนประชากรหนาแน่นเพียงพอส าหรับก าหนด

ขนาดประชากร โดยวางแปลงขนาด 50 x 50 เมตร ในบริเวณดอยหัวหมด เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

อุ้มผาง จ. ตาก ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาหินปูนเปิดโล่งความสูงจากระดับน้ าทะเลประมาณ 

800-1000 เมตร มีพืชล้มลุกและไม้ต้นที่ขึ ้นรวมอยู่ด้วยได้แก่  Strobilanthes spp. 

(Acanthaceae) หยาดนภา Onosma burmanicum Collett and Hemsley (Boraginaceae) ฟ้าขาวใบสั้น 
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Leptodermis crassifolia Collett & Hemsl. (Rubiaceae) ก่อตลับ Quercus helferiana A.DC. 

(Fagaceae) และ Buxus sp. (Buxaceae) เป็นต้น 
 

3. การเฝ้าสังเกตแมลงผสมเกสรในเอื้องศรอีาคเนย์ 

 สังเกตชนิดของแมลงที่เข้ามาเยือนดอกเอือ้งศรีอาคเนย์ ตั้งแตเ่วลา 8.30 – 17.00 น. 

การเฝา้สังเกตจะท าเฉพาะเวลาที่ฝนไม่ตกเท่านั้น โดยจ านวนช่ัวโมงรวมทั้งสิน้ 120 ช่ัวโมง โดย

แบ่งออกได้เป็น ปี 2553 ท าการสังเกตจ านวน 54 ช่ัวโมง 1 คน (6 วัน) ปี 2554 ท าการเฝ้าแมลง

จ านวน 24 ช่ัวโมง 1 คน (4 วัน) ปี 2555 เฝา้แมลงจ านวนทั้งสิน้ 42 ช่ัวโมง 2 คน (3 วัน)  
 

ผลการศึกษา 

 การศกึษาแมลงผสมเกสรของเอื้องศรอีาคเนย์พบว่า แมลงที่ท าหนา้ที่เป็นแมลงผสมเกสร

หลัก ที่ส าคัญของเอื้องศรีอาคเนย์คือ แมลงในกลุ่มผึ้งช่างไม้ขนาดเล็ก (small carpenter bees) 

ซึ่งอยู่ในวงศ์ Apideae วงศ์ย่อย Xylocopinae เผ่า Ceratinini ได้แก่ Ceratina (Ceratinidia) lieftincki 

van der Vecht, C. (C.) collusor Cockerell and C. (Pithitis) smaragdula (Fabricius) ดังตารางที่ 1 

และภาพที่ 1นอกจากนีย้ังมีแมลงในอีกเผ่าได้แก่เผ่า Allodapini (Braunsapis hewitti (Cameron)) ที่

เป็นแมลงท าหน้าที่ช่วยผสมเกสร แต่เนื่องจากขนาดของแมลงในเผ่านี้มีขนาดเล็ก ท าให้

ประสิทธิภาพในการเคลื่อนย้ายเกสร ไม่ดีเท่ากับแมลงในกลุ่ม Xylocopinae เพราะ Xylocopinae 

สามารถเคลื่อนย้ายเกสรได้ทั้งกลุ่ม (pollinarium) ในขณะที่แมลงในกลุ่ม Allodapini เคลื่อนย้ายได้

เพียงก้านเดียว (1 pollinia) จงึท าให้เป็นเพียงแมลงผสมเกสรระดับรองลงไป 
 

ตารางที่ 1 ชนิดของแมลงผสมเกสรทั้งหมดที่พบในเอื้องศรอีาคเนย์ 

Pollinator species       Females  Males 

Ceratinini 

Ceratina (Ceratinidia) lieftincki van der Vecht    3 (0) [0]  8 (2) [2] 

Ceratina (Ceratinidia) collusor Cockerell     3 (1) [1]  0 (0) [0] 
1Ceratina (Ceratinidia) accusator Cockerell    1 (0) [0]  0 (0) [0] 
1Ceratina (Ceratinidia) chiangmaiensis W., M. & L.   1 (0) [0]  0 (0) [0] 
1Ceratina (Ceratinidia) bryanti Cockerell    1 (0) [0]  0 (0) [0] 
2Ceratina (Pithitis) smaragdula (Fabricius)    1 (?) [0]  3 (2) [2] 

Allodapini 

Braunsapis hewitti (Cameron) 2 (1) [0] 0 (0) [0] 
1) ไม่ได้รับเกสรเน่ืองจากดอกที่เข้าไมม่เีกสรหลงเหลืออยู่เน่ืองจากถูกแมลงผสมเกสรตัวก่อนหน้าน าออกไปหมด 

2) บนิออกก่อนจับตัวอย่างได้ท าให้ไมม่ตัีวอย่างเพื่อระบุเพศได้ 
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ภาพท่ี 1: (A-C) แสดงลักษณะการเยือนดอกของแมลงผสมเกสรเอือ้งศรอีาคเนย์ (D-E) ตัวอย่าง

หลังการเซ็ตในห้องปฏิบัติการ (ที่มา: Srimuang et al. 2013) 

 

พฤติกรรมของแมลง โดยส่วนใหญ่ แมลงจะมีกิจกรรมสูงสุดระหว่างเวลา  10.00 น. 

จนถึง 16.00 น. โดยแมลงผสมเกสรจะมีพฤติกรรมที่แปลกกว่าแมลงที่เข้ามาเยือนดอกทั่วไป 

ตรงที่แมลงอื่นๆ จะไต่ไปให้ทั่วดอกท าการหาสิ่งที่ต้องการโดยไม่ได้เจาะจงส่วนใดส่วนหนึ่งของ

ดอกเป็นพิเศษ ในขณะที่แมลงผสมเกสรของเรา จะท าการบินรอบดอกเป็นวงกลม หรือบางครั้ง

บินในรูปแบบซิกแซกก่อนที่จะบินลงเกาะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของดอก แต่โดยส่วนมากมักจะเกาะ

บริเวณกลีบปาก เนื่องจากมีลักษณะกว้างและมีจุดสีชมพูอมม่วง บนพื้นสีขาวท าให้จุดสีม่วง 

ค่อนข้างเด่นชัดบริเวณกลีบปาก (ภาพ 1A) โดยปกติแมลงมักจะเดินไต่ไปมาจากล่างขึ้นบนหรือ

บนลงล่าง (ภาพ 1B) ก่อนที่จะท าการพยายามเคลื่อนตัวเพื่อคลานเข้าไปดูดน้ าหวานในเดือย 

(spur) ที่อยู่ด้านในหรือตรงกลางของดอก (ภาพ 1C) จังหวะที่แมลงต้องเคลื่อนตัวถอยออกจาก

ดอกนี่เอง ท าให้ส่วนหัวด้านหน้าของแมลงติดกับแถบกาวของเกสร (viscidia) (ภาพ 1 D-E) 
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ก่อนที่จะคลานออกมาจากดอก เมื่อแมลงบินออกจากดอกได้ แล้วไปเยือนดอกที่อยู่ถัดไปหรือช่อ

ถัดไป ก็จะท าให้เกสรที่ติดอยู่บริเวณหัวแมลง พุ่ งเข้าไปแตะกับเกสรตัวเมียที่ลักษณะเป็นน้ า

เหนียวของดอกถัดไป เกิดกระบวนการที่เรียกว่า การผสมเกสรเกิดขึ้น (pollination) 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ประสิทธิภาพของแมลงผสมเกสรของเอื้องศรีอาคเนย์ จากการศึกษาที่ผ่านมาของ 

Srimuang และคณะ (2010a; 2010b) พบว่าเอือ้งศรอีาคเนย์เป็นกล้วยไม้ประเภทที่มกีารให้รางวัล 

ได้แก่ น้ าหวานและเกสร ท าให้เปอร์เซ็นต์การติดฝักในธรรมชาติในแต่ละปีค่อนข้างใกล้เคียงกัน

คือประมาณ 39-50% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแมลงที่ท าหน้าที่ผสมเกสรค่อนมีประสิทธิภาพดีในการ

ท าหนา้ที่ดังกล่าว ซึ่งจ านวนการติดฝักที่สอดคล้องกันกับประสิทธิภาพของแมลงผสมเกสรนี้ พบ

ได้ในการศึกษากล้วยไม้ให้น้ าหวานชนิดอื่นๆ ด้วย (Neiland and Wilcock, 1998; Tremblay et al., 

2005; Scopece et al.,2010) 

 แมว้่ากล้วยไม้ในเผา่ย่อย Orchidinae จะได้รับรายงานว่าถูกผสมเกสรด้วยวงศ์ผึ้ง Apidae 

มาก่อนก็ตาม แตก่ารศกึษาแมลงผสมเกสรของเอื้องศรีอาคเนย์ของเราพบว่า ผึ้งช่างไม้ขนาดเล็ก 

(small carpenter bees) ยังไม่เคยมีรายงานการวิจัยมาก่อนว่าท าหนา้ที่ผสมเกสรให้กับกล้วยไม้ได้ 

ดังนัน้ นี่จงึเป็นความส าเร็จอีกครั้งของประเทศไทย ที่ได้ค้นพบว่า แมลงผึ้งช่างไม้ขนาดเล็ก (small 

carpenter bees)  ในสกุล Ceratina sp. ท าหน้าที่เป็นแมลงผสมเกสรหลัก (main pollinator) ให้กับ

กล้วยไม้ในเผา่ย่อย Orchidinae โดยเฉพาะเอือ้งศรีอาคเนย์ที่ถือว่าเป็นกล้วยไม้ในสมาชิกสกุลสิริน

ธรเนีย ซึ่งเป็นกล้วยไม้สกุลใหมข่องโลก 
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แผนงานวิจัย  :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : ทรัพยากรฐานความรู้  

สู่การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 

 

โครงการวิจัย  :  โครงการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

จ าพวกพืชสมุนไพร 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

กะตังใบ Leea indica (Burm.f.) Merr. อยู่ในสกุล Leea  ในวงศ์ Leeaceae  (ภาพที่ 1)  

จัดอยู่ในประเภทไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก มีถิ่นก าเนิดมาจาก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

สูงประมาณ 1-3 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกก้านใบมักจะแผ่เป็นกาบหุ้มกิ่งเอาไว้ ดอกสี

แดงเข้มออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งก้านช่อดอกยาว ดอกขนาดเล็กมีจ านวนมากอัดกันแน่นกลีบดอก

ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผลค่อนข้างกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร เมื่อสุกเป็นสีด า 

ออกดอกตลอดปี รากมีสรรพคุณ รักษาแผลไฟไม้ น้ าร้อนลวก ต้มน้ ากินเป็นยาแก้ปวดท้อง 

ท้องเสีย แก้บิด และ แก้อาการกระหายน้ า แก้ไข้รากสาด แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย แก้ครั่นเนื้อ

ครั่นตัว แก้ตกขาว มะเร็งล าไส้ มะเร็งมดลูก  

ในปัจจุบันพบว่ากะตังใบเป็นพืชสมุนไพรที่มีความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ เนื่องจากป่าใน

บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นป่าเต็งรังที่มีต้นไม้ผลัดใบขนาดกลางและขนาดเล็กขึ้นห่างๆ  

ซึ่งไม่สามารถเก็บรักษาความชุ่มช้ืนไว้ได้ ท าใหเ้กิดไฟป่าขึน้เป็นประจ าในฤดูแล้ง ท าให้กะตังใบถูก

ท าลายไป ดังนั้นจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการเก็บรักษาพันธุกรรมของกะตังใบที่พบในป่าบริเวณนี ้

โดยการใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้ในการขยายพันธุ์พืชให้ได้

ปริมาณมากๆในระยะเวลาอันสั้นโดยเลี้ยงบนอาหาร Murashige and Skoog (MS) (Murashige 

and Skoog, 1962) ที่ดัดแปลงโดยการเติมฮอร์โมน 2 กลุ่ม คือ naphthalene acetic acid (NAA) 

และ N6 – benzyl adenine (BA) naphthalene acetic acid (NAA) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มของ auxin 

ฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต ท าให้มีการแบ่งเซลล์และยืดตัวของเซลล์ การขนส่ง auxin 

ภายในพืชเป็นการขนส่งอย่างมีทิศทางและเป็นฮอร์โมนที่แพร่กระจายทั่วไปในพืชพบมากที่

เนื้อเยื่อเจริญ ส่วน N6 – benzyl adenine (BA) เป็นฮอร์โมนที่อยู่ในกลุ่มของ cytokinin เป็นกลุ่ม

ของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีบทบาทส าคัญในการควบคุมการแบ่งเซลล์ การขยายตัวและ

การเปลี่ยนแปลงของเซลล์พืช มีผลต่อการข่มของตายอด การเจริญของตาข้าง และการชราของ

ใบ (สมพร, 2552)  ส่วนใหญ่แล้ว cytokinin มีการเคลื่อนย้ายน้อย แต่มีคุณสมบัติส าคัญในการ

ดึงสารอาหารต่างๆ มายังแหล่งที่มี cytokinin สะสมอยู่ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงเลือกใช้

ฮอร์โมน NAA และ BA ในการทดลองเพื่อชักน าให้เกิดยอดและรากโดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง

เนือ้เยื่อในการเก็บรักษาพันธุกรรมและขยายพันธุ์กะตังใบ 
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพื่อศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อและสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่เหมาะสมในการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพรที่ส ารวจพบในปี 2550 ในป่าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน  

2-3 ชนิด  เพื่อท าการเก็บรักษาพันธุกรรม ของพชืเหล่านีไ้ว้ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

การชักน าให้เกิดยอดและรากของกะตังใบ 

 น าชิน้ส่วนปลายยอดอ่อนในถุงหุ้มของกะตังใบมาท าการฟอกฆ่าเชื้อแล้วด้วยแอลอกฮอล์ 

70% เป็นระยะเวลา 5  นาที จากนั้นน าส่วนปลายยอดอ่อนมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบนอาหารแข็ง

สูตร MS ดัดแปลงที่เติม NAA ที่ความเข้มข้น 0.05 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับเติม BA  

ที่ความเข้มขน้ 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 มิลลกิรัมต่อลิตร (พันธิตรา และคณะ, 2554) ทั้งหมด 

10 สูตร โดยมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ ท าการทดลองทั้งหมดสูตรละ 

5 ซ้ า เป็นเวลา 2 เดือน วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (completely randomized design; 

CRD)   และท าการบันทึกจ านวนเปอร์เซ็นต์การเกิดยอด  ความสูงยอด จ านวนใบ และจ านวน

ราก โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล (ANOVA) และวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย

ด้วยวิธี Duncan New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การชักน าให้เกิดยอดและรากของกะตังใบ 

น าชิ้นส่วนปลายยอดที่ผ่านการฟอกฆ่าเชื้อ มาเพาะเลี้ยงบนอาหาร MS ดัดแปลง ที่เติม 

NAA ที่ความเข้มข้น 0.05 และ 0.1  มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับเติม  BA ที่ความเข้มข้น 1.0,  2.0, 

3.0, 4.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เพื่อทดสอบการชักน าให้เกิดยอดและรากของยอดอ่อน

กะตังใบ เพาะเลี้ยงในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่างเป็นระยะเวลา 60 วัน พบว่าสูตร

อาหาร MS ที่มีการเติม NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร มีการชักน าให้

เกิดยอดและรากได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอาหารที่ท าการทดลองทั้งหมด 10 สูตร  โดย

ปริมาณยอดเฉลี่ย 1.8 ยอดต่อต้น ความสูงของตน้สูงที่สุด ส่วนจ านวนใบมากเป็นอันดับสอง และ

เป็นสูตรเดียวที่มีการชักน าให้เกิดรากได้ คือมีจ านวน 5 รากต่อต้น (ตารางที่ 1, ภาพที่ 2 และ 3) 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภพเก้า และคณะ (2554)  ที่พบว่า BA เป็นสารที่ใช้กระตุ้นการ

เจริญเติบโตประเภท cytokinin ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการแบ่งเซลล์ การแตกยอดใหม่ได้ ส่วน 
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NAA เป็นสารที่ใชก้ระตุน้การเจรญิเติบโตประเภท auxin ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการขยายเซลล์ 

โดยเมื่อน ามาใช้ร่วมกัน จึงท าให้ BA และ NAA มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของยอดว่านสี่ทิศ 

โดย NAA 0.1 มิลลกิรัมต่อลิตรและ BA 2.0 มิลลกิรัมต่อลิตรให้ผลการเกิดยอดว่านสี่ทิศได้ดีที่สุด 

ซึ่งเมื่อเปรียบกับการชักน าให้เกิดยอดและรากของต้นกะตังใบที่มีการเติม NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร ร่วมกับ BA 1.0 มิลลกิรัมต่อลิตร ให้ผลการเกิดยอดและรากได้ดีที่สุดแสดงให้เห็นว่าทั้งสอง

การทดลองมีการใช้ NAA ที่ความเข้มข้นเท่ากันแต่ใช้ความเข้มข้นของ BA ต่างกัน อาจเป็นเพราะ

เป็นพืชต่างชนิดกันและใช้ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงตา่งกัน 

  

ตารางที่ 1 แสดงผลของความเข้มข้นของฮอร์โมน NAA และ BA ต่อการพัฒนาเป็นต้น 

ยอด ใบ และราก  ของต้นกะตังใบ หลังจากเพาะเลี้ยงเป็นระยะเวลา 2 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

      ภาพที่ 1 ต้นกะตังใบ 
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ภาพที่ 2  แสดงลักษณะของเนื้อเยื่อกะตังใบที่เลีย้งบนอาหาร MS ที่เติมฮอร์โมน 

 NAA 0.1 mg/l และ BA 1.0 mg/l ที่มกีารเจรญิของราก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  แสดงลักษณะของเนื้อเยื่อกะตังใบที่เลีย้งบนอาหาร MS ที่เติมฮอร์โมน 

NAA 0.1 mg/l และ BA 1.0 mg/l ที่มกีารเจรญิของยอด 
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สรุปผลการทดลอง 

การทดสอบสูตรอาหาร MS ที่มีการเติมฮอร์โมนพืช NAA 0.05 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

BA 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ทดสอบเป็นระยะเวลา 2 เดือน พบว่าสูตร

อาหารที่มีการเติม NAA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร กับ BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้การ

ตอบสนองต่อการพัฒนาของต้นกะตังใบ ทั้งต้น ยอด ใบ และรากได้ดีที่สุด จากการศึกษา

ฮอร์โมนสองตัวนี้คือ  auxin และ  cytokinin มีผลช่วยร่วมสอดคล้องกันโดยการศึกษาพบว่าถ้าใช้

ในปริมาณที่เหมาะสม สามารถท าให้ต้นกะตังใมีการเจริญได้ทุกส่วนโดยรวมทั้งต้นถือว่าต้น

กะตังใบตอบสนองได้ดีกับสูตร MS ที่มีการเติม NAA 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร กับ  BA 1  มิลลิกรัมต่อลิตร 

จากทั้งหมด 10 สูตร  ซึ่งอีก 9 สูตรฮอร์โมน มีการเจริญที่ไม่แตกต่างกัน และสูตร MS  

ที่ 2 ที่เติม NAA 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร และ BA 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้การเจริญการเกิดยอด

ต่ าที่สุด ส่วนการเกิดรากไม่พบในอาหารอีก 9 สูตรที่เหลือ ดังนั้น สูตรอาหารดัดแปลงของ MS  

ที่มีการเติม NAA ความเข้มข้น 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร กับ BA 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงเหมาะ

ส าหรับใช้ในการชักน าให้เกิดยอดและรากของกะตังใบได้ดทีี่สุด  
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แผนงานวิจัย  :    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปัก 

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย พะเยา : กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

 

โครงการวิจัย  :   การประยุกต์ใช้แผ่นเส้นใยธรรมชาติและวัสดุปลูกแบบ Eco-design 

เพื่อเพาะเลี้ยงพืชประเภทกล้วยไม้-เฟิร์น แบบกระถาง แบบแขวน  

และแบบ ยึดเกาะต้นไม้ในสภาพป่าและสร้างความกลมกลืนกับ
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ที่มาและความส าคัญของปัญหาที่ท าการวิจัย  

มหาวิทยาลัยพะเยา สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาล้อมรอบพื้นที่มีเนื้อที่ประมาณ  

5,000 ไร่ สภาพภูมอิากาศชุ่มชืน้สลับกับแหง้แล้งเนื่องจากเป็นป่าผลัดใบป่าประเภทนี้มีลักษณะเด่น

คือ จะมีการทิ้งใบในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดการคายน้ าในช่วงการขาดแคลนน้ าฝนและจะผลิใบใหม่เมื่อ

เข้าสู่ช่วงฤดูฝน มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช มีทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย และไม้ล้มลุก 

นอกจากนี้ ยั งรวมไปถึ งพันธุ์ กล้ วยไม้-เฟิ ร์น  ที่ เป็นพืชที่บ่ งบอกถึ งความอุดมสมบูรณ์ 

และความหลากหลายทางธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันการใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่า 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา นั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งสง่ผลท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง   

จากเหตุผลข้างต้นกอปรกับการตระหนักถึงความหลากหลายทางด้านทรัพยากร

พันธุ ์พืชที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในอนาคต จึงเห็นว่าควรมีการขยายพันธุ์กล้วยไม้-เฟิร์น ทั้งนี้ 

ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นสามารถขยายและผลิตพืชออกมาเป็นจ านวนมาก  แต่อย่างไรก็ตาม

การน าพืชจากการเพาะนั้นไปปลูกเลี้ยงในป่าธรรมชาตินั้นต้องใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อให้รากพืชนั้น

ยึดเกาะกับต้นไม้ได้ แต่ทั้งนี้ก็จ าเป็นต้องใช้วัสดุประเภทพลาสติกและตะปูในการยึดติดพืชกับ

ต้นไม้   ซึ่งในความเป็นจริงวัสดุดังกล่าวมีความจ าเป็นเฉพาะในช่วงระยะแรกและรากพืชนั้น

สามารถยึดเกาะได้เองวัสดุดังกล่าวก็จะไม่มีความจ าเป็นกลายเป็นขยะในป่าที่ไม่มีใครน า

ออกมา  ดังนั ้นจากเหตุผลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ที่จะประยุกต์ใช้ 1) เส้นใยธรรมชาติ 

ที่ย่อยสลายได้ ผลิตเป็นแผ่นที่สามารถช่วยในการปลูกเลี้ยงพืชแบบธรรมชาติกับต้นไม้ในป่า 

และใช้เพื่อการเพาะช าต้นไม้ในโรงเรือน โดยการน าไปคลุมดินในกระถางต้นไม้สร้างความ

กลมกลืน (Harmony) กับธรรมชาติได้ และเสริมประโยชน์ของแผ่นเส้นใยธรรมชาติ โดยการ

น า 2) วัสดุปลูก ที่ผลิตจากดินเผารูพรุน (ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการยึดเกาะและช่อนไช

ของรากพืช) อุ้มน้ ารักษาความชื้น และวัสดุอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารพืชที่เหมาะสมส าหรับการ

ยึดเกาะต่อการเพาะขยายพันธุ์พืช ทั้งในรูปลักษณะการใช้เพาะเลี้ยงแบบกระถาง แบบแขวน 

และแบบ ยึดเกาะต้นไม ้  โดยการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งเส้นใยธรรมชาติและวัสดุปลูกในจะค านึงถึง

การออกแบบแบบ Eco-design ที่เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม  ตลอดจนหรือเพิ ่มประสิทธิภาพ

ให้แก่วัสดุยึดเกาะ-ปลูก เพื่อที่จะสามารถปลูกเลี้ยงพืชในพื้นที่ป่าหรือพื้นที ่ป่าเต็งรัง (ได้

เนื่องจากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีสภาพพื้นที่เป็นภูเขามีความลาดชัน สภาพแล้งแล้ง

และโดนรบกวนจากไฟป่า  อ ีกทั ้งย ังสามารถย ่อยสลายทางช ีวภาพและปลอดภัยต ่อ

สภาพแวดล้อมจึงเหมาะที่จะเป็นวัสดุปลูก เพื่อการอนุรักษ์พชืพันธุ์ในเขตป่าของมหาวิทยาลัยพะเยา   
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ประดิษฐ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการเพาะเลี้ยงพืชประเภทกล้วยไม้-เฟิร์นแบบยึดเกาะต้นไม้ 

ในสภาพป่าธรรมชาต ิ  

3.พัฒนาวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อการเพาะเลี ้ยงพืช  

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

การทดสอบวัสดุเหลือใช้และเปรียบเทยีบคุณภาพวัสดุปลูก 

รวบรวมวัสดุเหลือใช้ ได้แก่  เส้นใยผักตบชวา เส้นใยข้าวโพด และเส้นใยสา จากนั้น

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุดิบ ดังนี้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ความหนาแน่น  

และสัมประสิทธิ์การไหลซึมผ่าน เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการดูดซับน้ า  

และค่าความเป็นกรด-ด่างที่ไม่เป็นพิษต่อพืช 

 

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากโรงงานมาปรับปรุงคุณภาพโดยศึกษาและทดสอบผสมตาม

สัดส่วนท่ีเหมาะสม 

อัตราส่วนที่ใช้ในการทดสอบ 

 ทดสอบหาสัดส่วนและอัตราส่วนที่เหมาะสม ในการน าไปใช้เป็นวัสดุแผ่นเส้นใยธรรมชาติ  

คือ อัตราส่วนเส้นใยผักตบและเส้นใยข้าวโพดร้อยละ 50-90 เส้นในผักตบชวาและเส้นใยสา 

ร้อยละ 10-50 จากนั้นทดสอบการขึ้นรูปโดยการขึน้รูปแบบแผ่น 

 

เปรียบเทยีบคุณภาพของวัสดุปลูกต่อการใช้ประโยชน์ 

 ศกึษาเปรียบเทียบคุณภาพของวัสดุแผน่เส้นใยธรรมชาติ และวัสดุปลูกแบบ Eco-design 

กับวัสดุอื่นๆ ตามท้องตลาด 
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ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และอายุการใช้งานของวัสดุปลูก 

ทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเส้นดินเผารูพรุน ได้แก่ ค่าการหดตัว การอุ้มน้ า 

และทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเส้นใย ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า 

ความถ่วงจ าเพาะ ความหนาแนน่รวม และการดูดซับน้ า 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

1. ทดสอบน าวัสดุเหลือใช้และเส้นใยธรรมชาตมิาผสมตามสัดส่วนต่างๆ 

 ผลการทดสอบน า เส้นใยธรรมชาติมาผสมตามสัดส่วน งานวิจัยนี้ผู้ วิ จั ย ได้ 

ให้ความส าคัญกับเส้นใยธรรมชาติคือใช้เส้นใยผักตบชวา และเส้นใยข้าวโพด ในอัตราส่วนผสม

ร้อยละ 50 ถึงร้อยละ 90 และใช้เส้นใยสาในอัตราส่วนผสมร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 50 ท าให้ได้ 

ท าอัตราส่วนผสมในการทดลอง 5 สูตร คือ อัตราส่วนผสมของเส้นใยกล้วยต่อเส้นใยสาที่ 90:10 

80:20 70:30 60:40 และ 50:50 ตามล าดับ ผลการขึ้นรูปแบบแผ่นพบว่า อัตราส่วนผสมเส้นใย

ธรรมชาติตอ่เส้นใยสาที่ 70:30 60:40 และ 50:50 สามารถขึน้รูปเป็นแผ่นได้ง่ายกว่าอัตราส่วนอื่น 

 ผลการทดสอบความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) โดยวิธีการน าตัวอย่างวัสดุเส้นใยคลุมดินใน

อัตราส่วนเส้นใย 1 ส่วน ต่อน้ า 5 ส่วน แช่ไว้นาน 24 ช่ัวโมง พบว่า คุณสมบัติของเส้นใยทั้ง  

5 สูตร มีค่า pH โดยเฉลี่ย 7.2-7.8 มีความหมายว่าวัสดุเส้นใยคลุมดินมีคุณสมบัติเป็นกลางถึง

ระดับเป็นด่างเล็กน้อย และผลการทดสอบค่าการน าไฟฟ้า (EC) โดยวิธีการน าตัวอย่างวัสดุเส้นใย

คลุมดินในอัตราส่วนเส้นใย 1 ส่วน ต่อน้ า 5 ส่วน แช่ไว้นาน 24 ช่ัวโมง พบว่าเส้นใยสูตรผสมทั้ง 

5 สูตร มีค่าการน าไปฟ้าไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าตั้งแต่ 425-450 µs แสดงว่าวัสดุเส้นใยมีเกลือ 

ที่ละลายได้อยู่ ในส่วนของความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) ผลการศึกษาความถ่วงจ าเพาะ

ของวัสดุเส้นใยคลุมดิน พบว่า ในการทดสอบเส้นใยกล้วยและเส้นใยสาค่าความถ่วงจ าเพาะของ

เส้นใยแต่ละชนิดมีค่าเท่ากับ 1.56 และเมื่อน าสูตรผสมของเส้นใยแต่ละชนิดมาทดสอบพบว่า 

ค่าความถ่วงจ าเพาะที่ได้มีค่าไม่แตกต่างจาก 1.56 และเมื่อทดสอบความหนาแน่นรวมของวัสดุ

เส้นใยคลุมดินในอัตราส่วนผสมทั้ง 5 สูตร คือ 90:10 80:20 70:30 60:40 และ 50:50  

มาทดสอบ พบว่าค่าความหนาแนน่รวมได้เท่ากับ 0.22 กรัมตอ่ตารางเซนติเมตร (g/cm3) ทุกสูตร

ผสม รวมถึงการดูดซับน้ า (Water Absorbs) ผลการศึกษาการดูดซับน้ าหรือการอุ้มน้ าของวัสดุ

เส้นใยคลุมดิน พบว่า วัสดุคลุมดินในอัตราส่วนผสมทั้ง 5 สูตร คือ 90:10 80:20 70:30 60:40 

และ 50:50 มีเปอร์เซ็นต์การดูดซับน้ า คือ 44.89 50.04 52.49 52.67 และ 56.64 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล าดับ โดยพบว่าอัตราส่วนผสมที่มีการเพิ่มเส้นใยสามากขึ้นมีผลท าให้ค่าการดูดซับน้ ามีค่า

เพิ่มสูงขึ้น  
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ภาพท่ี 1 แนวความคิดของเพาะเลี้ยงพืชประเภทกล้วยไม้-เฟิร์น แบบกระถาง แบบแขวน 
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ภาพท่ี 2 เส้นดินเผารูพรุนก่อนน าไปใช้เป็นวัสดุปลูกพืช 

 

2. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และอายุการใช้งานของวัสดุปลูก 

จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินเผารูพรุนหลังการเผา โดยการน าส่วนผสม

ดินเหนียวผสมกับวัสดุเพิ่มรูพรุนประเภทต่างๆ ได้แก่ ถ่านไม้ กากกาแฟ และขี้เ ลื่อยไม้ไผ ่ 

ในสัดส่วนผสมดินเหนียวร้อยละ 70, 80 และ 90 โดยน้ าหนัก ผสมกับวัสดุเพิ่มรูพรุนสัดส่วนร้อยละ 

10, 20 และ 30 โดยน้ าหนัก (เรียงล าดับสูตร 1, 2 และ 3) 

 ผลจากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินเผารูพรุน โดยการน าดินเหนียวผสมกับ

ถ่านไม้บดละเอียด พบว่าการเผาสูตรผสมดินเหนียวกับถ่านไม้ที่อุณหภูมิ 950 องศาเซลเซียส 

เพื่อให้วัสดุมีความแข็งแรงไม่แตกหักง่าย โดยมีค่าการหดตัวหลังการ คือ 5.00, 6.00 เปอร์เซ็นต์ 

และ 8.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนคุณสมบัติทางกายภาพด้านความสามารถในการอุ้มน้ า 

พบว่าส่วนผสมสูตร 3 มีความสามารถในการอุ้มน้ ามากที่สุด คือ 50.59 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา
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ได้แก่ส่วนผสมสูตร 2 ที่มีความสามารถในการอุ้มน้ า คือ 36.67 เปอร์เซ็นต์ และส่วนผสมสูตร 1 

ที่มคีวามสามรถในการอุม้น้ าน้อยที่สุด คือ 29.39 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ผลจากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินเผารูพรุน โดยการน าดินเหนียวผสม 

กับกากกาแฟ พบว่ามีค่าการหดตัวหลังการเผา คือ 12.73%, 14.36% และ 18.39% ตามล าดับ 

ส่วนคุณสมบัติทางกายภาพด้านความสามารถในการอุ้มน้ า  พบว่าส่วนผสมสูตร 3  

มีความสามารถในการอุม้น้ ามากที่สุด คือ 52.65 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาได้แก่ส่วนผสมสูตร 2 ที่มี

ความสามารถในการอุม้น้ า คอื 47.97 เปอร์เซ็นต์ และส่วนผสมสูตร 1 ที่มีความสามรถในการอุ้ม

น้ าน้อยที่สุด คือ 27.84 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

ผลจากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของดินเผารูพรุน โดยการน าดินเหนียวผสมกับขี้เลื่อย 

พบว่าการเผาสูตรผสมดินเหนียวกับขี้เลื่อยสามารถเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส โดยมีค่า

การหดตัวหลังการเผา คือ 5.00%, 8.00% และ 8.00% ตามล าดับ ส่วนคุณสมบัติทางกายภาพ

ด้านความสามารถในการอุ้มน้ า พบว่าส่วนผสมสูต 3 มีความสามารถในการอุ้มน้ ามากที่สุด  

คือ 65.00 เปอรเ์ซ็นต์ รองลงมาได้แก่ส่วนผสมสูตร 2 ที่มคีวามสามารถในการอุ้มน้ า คือ 45.00 เปอร์เซ็นต์ 

และส่วนผสมสูตร 1 ที่มคีวามสามรถในการอุม้น้ าน้อยที่สุด คือ 27.00 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 จากการทดสอบลักษณะของเส้นใยธรรมชาติ พบว่าเส้นใยสามีส่วนช่วยในการยึดเกาะ

กันระหว่างเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสาไว้ด้วยกันโดยเส้นใยสาจะเกิดการพันกันลักษณะที่ใยสา

จะมัดเส้นใยกล้วยเอาไว้ และเมื่อเตมิกาวแป้งมันที่เป็นสารเชื่อมประสานในระหว่างผสมเส้นใยทั้ง

สอง คุณสมบัติของกาวแป้งมันจะมีคุณสมบัติในการจับเส้นใยสาได้ดีจึงท าให้เข้าไปจับกับเส้นใย

สาและยึดติดเส้นใยสาเอาไว้ ท าให้แผ่นวัสดุคลุมดินมีความแข็งแรงและเหนียวแน่นมากขึ้น  

และจากการทดสอบดินเผารูพรุนพบว่าคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของวัสดุปลูกดินเผารูพรุน 

โดยการใช้ดินเหนียวผสมกับวัสดุเพิ่มรูพรุนประเภทต่างๆ ในแต่ละประเภทนั้นจะมีความแตกต่าง

ของอุณหภูมิที่ใช้เผาเพื่อให้ได้วัสดุปลูกที่มีความแข็งแรงและมีความสามารถในการอุ้มน้ า 

ที่เหมาะสม (Pongpatanasiri and Jinason, 2008) แต่จะให้ความส าคัญต่อความสามารถของการ

อุ้มน้ าที่ สู ง เพื่ อ ให้วัสดุมีคุณสมบัติ ในการกัก เก็บน้ าและปลดปล่อยน้ า ได้ดี  โดยให้มี 

ความสอดคล้องกับอัตราการเคลื่อนที่ของน้ าจากช่องส่งน้ าภายในผ่านเนื้อดินเผารูพรุนออกมา 

ที่ผิวด้านนอก (สุขทัยและคณะ, 2551) ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพเบื้องต้นของการทดสอบวัสดุ

ปลูกดินเผารูพรุนจะสามารถน ามาใช้ในการคัดเลือกวัตถุดิบ วัสดุเพิ่มรูพรุน สัดส่วนการผสม  

และอุณหภูมิที่ใช ้เพื่อผลิตวัสดุปลูกดินเผารูพรุนต่อไป 
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เอกสารอ้างอิง 

S. Pongpatanasiri, S. Jinason. 2008. Plant Productions using the Subsoil-surface Micro 

Irrigation System. CDAST 2008 International Conference. Phitsanulok: Grand 

Riverside Hotel. 5.23-25 

สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ, วลัยพร อรกิจ และสิริวัฒน์ บุญชัยศรี. 2551. การเลี้ยงพืชป่าในกระถาง

ร่วมกับระบบการให้น้ าใต้ผิวดิน: กรณีศึกษาของหม้อข้าวหม้อแกงลิง. การประชุม

วิชาการระดับชาติ การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทย ครั้งที่ 1. กรุงเทพ: 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 10-11.7.2551 
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แผนงานวิจัย  :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปัก 

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย พะเยา : กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

 

โครงการวิจัย  :  การศึกษาความเป็นไปได้ในการปลูกมะกอกโอลีฟในมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

 
 

 

 

ดร.บุญร่วม คิดค้า 

ดร.วาสนา พิทักษ์พล 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

มะกอกโอลีฟ (Olive, Olea europaea L.) เป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดในเขตเอเชียไมเนอร์ 

และตะวันออกกลางเป็นพืชที่ทนทานต่อความแห้งแล้งและสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพดิน 

ที่มีความอุดมสมบูรณ์ต ่า (Lacher et al., 1995) ในหลายประเทศจึงน าต้นมะกอกโอลีฟไปปลูก 

ในพื้นที่เสื่อมโทรมเพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม นอกจากนี้ส่วนต่างๆของมะกอกโอลีฟ 

ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นส่วนเนื้อไม้ ใบ โดยเฉพาะผล 

ซึ่งนอกจากจะน ามาใช้ในการประกอบอาหารแล้วประโยชน์ที่ส าคัญยิ่งอีกอย่างหนึ่งคือน ามา

สกัดน ้ามัน ซึ่งในทางการแพทย์จัดว่าน ้ามันมะกอกโอลีฟเป็นน ้ามันที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง 

(Christakis et al., 1980) ประกอบไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) และวิตามินต่างๆ

หลายชนิด เช่นวิตามินเอ ดี อี และ เค (Bianco, 1998) น ้ามันมะกอกโอลีฟนอกจากจะมีคุณค่า

ทางโภชนาการสูงแล้วยังมีส่วนประกอบของสาร Cycloarthanol ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดการดูดซึม

ของโคเลสเตอรอลในกระแสโลหิต ดังนั้นการบริโภคน ้ามันมะกอกโอลีฟจึงช่วยลดอัตราการเกิด

ไขมันอุดตันในเส้นเลือดและช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ (Pappa et al., 2000)  

หากประเทศไทยสามารถปลูกมะกอกโอลีฟและผลิตน ้ามันจากมะกอกโอลีฟได้เองจะช่วยลด

มูลค่าการน าเข้า ลดดุลการค้าที่สูญเสียไปและยังช่วยเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้มีน ้ามันคุณภาพดี

บริ โภคอันจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชากรซึ่ง เป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ  

ด้วยคุณลักษณะและประโยชน์ของมะกอกโอลีฟ ท าให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสน

พระทัยและมีพระราชด าริให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับมะกอกโอลีฟ โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้

ผลิตน้ ามันมะกอก ส าหรับบริโภคภายในประเทศ เพื่อสุขภาพของพสกนิกรชาวไทย การศึกษา

ทดสอบความเป็นไปได้ในการปลูกมะกอกโอลีฟภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย  ณ  

แหล่งปลูกต่างๆ ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและยังขาดการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ภายหลังการปรับตัวตามพื้นที่

ปลูก และการตอบสนองต่อการดูแลรักษา ในด้านปุ๋ย และศัตรูพืช ดังนั้นหากได้มีการศึกษาวิจัย

ถึงข้อมูลดังกล่าวอย่างละเอียดตั้งแต่ระยะแรก ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้เป็นข้อมูล

ส าหรับการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับการปลูกมะกอกโอลีฟในประเทศไทยต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2.เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟพันธุ์ Abequina อายุ 5 ปีในพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา 



 

129 
 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ดูแลมะกอกโอลีฟ อายุ 4 ปี จ านวน 120 ต้น ที่ปลูกในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยบันทึกการเจริญเติบโตของต้นมะกอกโอลีฟในสภาพแปลงปลูก ในเดือน 

มีนาคม 2555 เดือน กันยายน 2555 และเดือนมกราคม 2556 โดยเก็บข้อมูลด้านความสูงของ

ต้น เส้นผ่านศูนย์กลางล าตน้ ความกว้างของทรงพุม่ ความยาวของกิ่งแขนง และจ านวนกิ่ง/ตน้ 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

การตดิตามการเจริญเติบโตของมะกอกโอลีฟอายุ 5 ปี พบว่ามีการเจริญเติบโตค่อนข้าง

ช้า โดยเฉพาะในด้านความสูงของต้น และความยาวของกิ่งแขนง ดังแสดงในตารางที่ 1 แสดง  

ว่า มะกอกโอลีฟพันธุ์ Abequina/RSPG มีการเจริญเติบโตและปรับตัวได้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

พะเยา แต่การเจริญเติบโตทางล าต้น และใบเกิดขึ้นค่อนข้างช้า และมีระยะเวลาของการพักตัวที่

ยาวนานกว่าพืชทั่วไปในท้องถิ่น สอดคล้องกับ เสริมสกุล และเชวง (2546) ที่พบว่าพันธุ์ 

Arbequina มีแนวโน้มปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศได้ดี และณรงค์ชัย (2550) 

 ที่พบว่าในช่วงปีแรกของการวิจัยมะกอกโอลีฟทุกรหัสพันธุ์มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะรหัส Arbequina/OLIV มีความสูงมากที่สุด รองลงมาคือ Arbequina/RSPG และ 

FRANTIO/FRAN ตามล าดับ แต่ในระยะปีที่ 2 กลับพบว่า รหัสพันธุ์ Arbequina/RSPG มีการพัฒนา

ที่ช้าที่สุด เช่นกันกับสัมฤทธิ์ (2543) และ ศรปราชญ์ (2539) ที่พบว่าพันธุ์ Abequina เจริญเติบโต

ช้าในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในเขตอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียน และการ

พักตัวในฤดูหนาวท าให้การเจริญเติบโตทางล าต้น และใบช้าลง ถึงแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมอื่นๆ 

ที่เหมาะสมก็ตาม เช่น ละติจูดที่ 25-45 องศา ความสูงจากระดับน ้าทะเลไม่เกิน 800 เมตร  

ศรปราชญ์ (2539) ค่า pH อยู่ในช่วง 7-8 มีแสงแดดจัด และมีความชื้นสัมพัทธ์สูง (Lacher, 

1995)  
 

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลการเจรญิเติบโตของมะกอกโอลีฟ 

การติดตามการเจรญิเติบโต 
มีนาคม  

2555 

กันยายน  

2555 

มกราคม 

2556 

เส้นผ่าศูนย์กลาง (เซนติเมตร) 2.9 3.0 3.1 

ความสูง (เซนติเมตร) 133.3 136.6 140.3 

ความกว้างทรงพุ่ม (เซนติเมตร) 81.5 86.4 88.8 

ความยาวเฉลี่ยของกิ่งใหม่ (กิ่ง) 6.3 9.0 10.4 

จ านวนกิ่งต่อตน้ (กิ่ง) 38.2 40.2 42.5 
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ภาพท่ี 1 แปลงปลูกมะกอกโอลีฟสายพันธุ์ Abequina อายุ 5 ปี ที่มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 

ภาพท่ี 2 ลักษณะของต้นมะกอกโอลีฟอายุ 5 ปี ที่ปลูกในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ภาพท่ี 3 การวัดเส้นผา่ศูนย์กลางล าต้นของมะกอกโอลีฟที่ปลูกในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

มะกอกโอลีฟที่ปลูกในมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 ถึงมกราคม 2556 

มีการปรับตัวได้และเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันต้นมะกอกโอลีฟพันธุ์ Abequina อายุ 5 ปี 

มีความสูงประมาณ 140.3 เซนติเมตร มีจ านวนกิ่งต่อต้นเฉลี่ย 4.5 กิ่ง และ มีเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 

โดยเฉลี่ยเท่ากับ 3.1 เซนติเมตร ที่ส าคัญยังไม่การระบาดรุนแรงของโรคใดๆ ในแปลงที่ปลูก 

ปัญหาหลักที่พบคือ การระบาดของปลวกและหนอนผีเสื้อชนิดต่างๆ ในฤดูฝน โดยเฉพาะหนอน

เจาะล าตน้ท าให้กิ่งแขนงหักและแห้งตายจ านวนมาก    
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เอกสารอ้างอิง 

ณรงคชั์ย พิพัฒน์ธนวงศ์ วิรัตน์ ปราบทุกข์ ฉัตรนภา ขม่อาวุธ ดวงใจ กรมศลิป์ วิสิฐ กิจสมพร 

และสาวิตร ีทิวงศ.์  2550.  ทดสอบการเจรญิเติบโตและผลผลติของมะกอกโอลีฟใน

พืน้ที่ระดับความสูงตา่งๆ. ใน รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจ าปี 2550. มูลนิธิ

โครงการหลวง. เชยีงใหม่ 

ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร.  2539.  ว่าด้วยความรูเ้รื่องมะกอก (Olive, Olea europaea L.) ใน

แถบทะเลเมดิเตอรเ์รเนียน.  ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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กิจกรรมที่ 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

1. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชและเห็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าไม้   

ในพืน้ที่ปกปักษ์พันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 

2. โครงการขยายพันธุ์ไม้ป่าสู่ชุมชนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้ นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

3. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระของพชืในพืน้ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

4. การศึกษาธาตุอาหารพืชและชนิดของพืชตระกูลถั่วที่มีคุณสมบัติในการบ ารุงดิน 

ที่พบในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมิพล 

5. การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรหนอนผีเสื้อกับพืชอาหารในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

6. การจัดการความเสี่ยงของระบบนิเวศทางน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิพล

จังหวัดตาก โดยใช้ Bayesian Network 

7. ศักยภาพทางด้านอาหารและพลังงานของสาหร่ายที่พบในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

ของประเทศไทย 

8. การศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างมวลชีวภาพของหญ้าแฝกหอม(Vetiveria 

zizanioidesL.) กับชุดดินที่พบในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชืของมหาวิทยาลัยพะเยา 

9. การส ารวจและวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานของส่วนที่กินได้ ในผักพื้นบ้านที่ใช้เป็น

อาหารได้ตามภูมปิัญญาท้องถิ่น ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

10. การพัฒนาผลติภัณฑ์สยี้อมผ้าจากพืชให้สีย้อมบริเวณพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

11. ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชผักและสมุนไพรพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา  อ าเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 

12. ศูนย์เรียนรูแ้ละการใชป้ระโยชน์จากจุลินทรีย์ (ยีสต์และรา) 

13. โครงการศูนย์การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากแบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท  

และสาหร่าย 

14. ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจริญเติบโตและการดูดซับธาตุอาหาร

ของกล้าไม้ เพื่อการใชป้ระโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้ 

15. การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมของพืชในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่ต  า 

เพื่อน ามาใช้ประโยขน์ในการบ าบัดน้ าเสีย 

16. คุณค่าโภชนาการ รงควัตถุและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดีปลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา 

(พืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื มหาวิทยาลัยพะเยา) 
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17. การศึกษาปริมาณโลหะหนักในปลาจ านวน 3 ชนิด ที่อาศัยในแหล่งน้ าบริเวณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

18. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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แผนงานวิจัย  :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระยะที่ 2 

 

โครงการวิจัย  :   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชและเห็ดเพื่อการใช้ประโยชน์ในการ

อนุรักษ์ ป่าไม้ ในพื้นที่ปกปักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิพรพรรณ์  เน่ืองเม็ก  

รศ.ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  
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ที่มาและความส าคัญ 

เห็ด (Mushroom) จัดเป็นรา (Fungi) ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ไม่มีคลอโรฟิลล์  ไม่สามารถ

สร้างอาหารเองได้ ดังนั้นเห็ดจึงมีการด ารงชีวิตที่ต่างกันเพื่อการหาอาหารในการด ารงชีวิต  

บทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในระบบนิเวศ สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มตามบทบาทหน้าที่ในระบบ

นิเวศ ได้แก่ เห็ดผู้ย่อยสลายอินทรียวัตถุ (saprophytic mushroom) เห็ดที่มีความสัมพันธ์ร่วมกับ

สิ่งมีชีวิตชนิดอื่น (symbiosis mushroom) และเห็ดที่เป็นปรสิตของสิ่งมีชีวิตอื่น (parasitic 

mushroom) (อนงค์ และคณะ, 2551)  เห็ดมีประโยชน์มากมาย  น ามาปรุงเป็นอาหาร มีรสชาติ

อร่อย และเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีน กรดอะมิโนอีก 9 ชนิด ที่มีอยู่อย่างครบถ้วน

มากกว่าเนือ้สัตว์หรอืเมล็ดธัญพืช (ชัยพร, 2555) และที่ส าคัญคือโปรตีนที่ได้จากเห็ดนั้นไม่ท าให้

อ้วน นอกจากนี้เห็ดบางชนิดใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคได้ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาการเพาะเลี้ยง

เห็ดไปแล้วหลายชนิด เช่น เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม  เห็ดหูหนู  แต่ก็มีเห็ดอีก

หลายชนิดที่มีราคาแพง และน่าจะพัฒนาให้มีการเพาะเลี้ยงเป็นอาชีพต่อไป เช่น เห็ดโคน หรือ 

เห็ดปลวก เป็นต้น นอกจากนี้เห็ดบางชนิดที่อาศัยอยู่กับรากพืชที่เรียกว่า  ไมคอร์ไรซ่ายังมี

ประโยชน์กับต้นไม้มากมายเช่น ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและปริมาณของรากพืช  ช่วยเพิ่มราก

ความสามารถในการดูดซับน้ าและแร่ธาตุอาหารให้แก่ต้นไม้ เช่น ฟอสฟอรัส (P) ไนโตรเจน (N) 

โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และธาตุอื่น ๆ ช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศน์ป่าไม้ให้มีความอุดม

สมบูรณ์มากขึ้น ท าให้ป่ามีความสมบูรณ์ขึน้ ซึ่งเห็ดในกลุ่มนีม้ีความส าคัญและสามารถน าไปใช้ใน

การพื้นฟูป่าไม้และเพาะปลูกพืชบางชนิดได้ เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซ่ามีมากกว่า 5,000 ชนิด พืช

หรอืต้นไมท้ี่สัมพันธ์กับรากลุ่มนีม้ีไม่น้อยกว่า 2,000 ชนิด หรือประมาณ 10 – 20% ของพืชช้ันสูง 

(Chalermopongse, 1992) งานวิจัยนี้เป็นงานสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อน เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  โดยผลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นข้อมูล

พืน้ฐานทางด้านชีววิทยา ซึง่สามารถน ามาเป็นหลักฐานทางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพของ

เห็ดในประเทศ และเพื่อเป็นข้อมูลในการคัดเลือกเห็ดที่เป็นเอคโตไมคอร์ไรซ่ามาใช้ในการเพิ่ม

ความเจรญิเติบโตและความแข็งแรงใหแ้ก่กล้าไมต้่อไปต่อไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ส ารวจและเก็บรวบรวมเห็ดในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัด

ตาก ในช่วงเดือน มกราคม ถึงพฤศจิกายน 2555  โดยส ารวจตามเส้นทางส ารวจธรรมชาติ
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จ านวน 4 เส้นทาง ท าการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ได้แก่ โครงสร้างของดอกเห็ด รูปร่าง

สปอร์ และลักษณะอื่นๆ  และบ่งบอกชนิดเห็ด  วิเคราะห์และจัดจ าแนกชนิดของเห็ดโดยใช้รูป

วิธานตามวิธีของเกษม (2537), สุมาลี (2541), อนงค์ (2541), อนงค์ และคณะ (2551), Keizer 

(1997), Miller (1989), Bessettes (1995) จากนั้นท าการเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้งของเห็ด เพื่อ

เป็นแหล่งศึกษาและเป็น type specimen  โดยน าตัวอย่างเห็ดที่เก็บได้ มาอบแห้ง ท า spore print 

เพื่อเก็บรวบรวมเป็นตัวอย่างแหง้ไว้ศกึษาต่อไป 

 

ผลการทดลองและวิจารณ์  

การส ารวจความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิ

พล จังหวัดตาก ในช่วงเดือน มกราคม ถึงพฤศจิกายน 2555 ในเส้นทางส ารวจธรรมชาติจ านวน 

4 เส้นทาง พบเห็ดและราขนาดใหญ่จ านวน 22 ชนิด แบ่งเป็นชนิดรับประทานได้จ านวน 6 ชนิด 

เห็ดที่รับประทานไม่ได้ และไม่มีข้อมูลว่ารับประทานได้จ านวน 16 ชนิด  จากการจัดจ าแนกตาม

การด ารงชีวิต พบเห็ดที่ด ารงชีวิตเป็นผู้ย่อยสลาย (saprobe) จ านวน 15 ชนิด และเห็ดที่อาศัยอยู่

กับรากพืช (mycorrhiza) จ านวน 1 ชนิด เห็ดที่ด ารงชีวติเป็นปรสิต จ านวน 1 ชนิด และเห็ดที่อาศัย

อยู่กับจอมปลวก 1 ชนิด และเห็ดที่ไม่สามารถบ่งบอกชนิด และการด ารงชีวิตจ านวน 3 ชนิด   

โดยเห็ดที่พบมากเป็นชนิดเด่น ได้แก่ เห็ดหิ้ง  และเห็ดกระด้าง  (ตารางที่  1  ภาพที่  1 )   

จากการศึกษาความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พบว่ามีความหลาก

ชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ไม่มากนัก ทั้งนีเ้นื่องจากมีพื้นที่ป่ามีสภาพป่าเป็นแบบป่าเต็งรังเป็นส่วน

ใหญ่มีความหลากหลายชนิดของเห็ดราน้อยกว่าและส่วนใหญ่เป็นเห็ดที่อยู่ในกลุ่มเห็ดหิ้ง  

ซึ่งมีลักษณะดอกเห็ดแข็ง ทนทานต่อการย่อยสลาย จากข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบถึง

ข้อมูลของเห็ดกินได้และกินไม่ได้ และลักษณะนิเวศวิทยาในการด ารงชีวิตของเห็ดที่มีอยู่ในเขต

พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถศึกษา และข้อมูลเห็ด

เหล่านีไ้ปใช้ใหเ้กิดประโยชน์ได้ในอนาคต  
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ตารางที่ 1 เห็ดและราขนาดใหญ่ที่พบในเขตอนุรักษพ์ันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

ในช่วงเดือน มกราคม ถงึพฤศจกิายน 2555 

ที่ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
ลักษณะ

ชีววทิยา 

ความเป็นพิษ 

 

1 Agaricus 

trisulphuratus 

เห็ดกระดุมทอง saprobe ไม่มขี้อมูลวา่รับประทาน

ได้ 2 Auricularia 

fuscosuccinia 

หูหนูสวย saprobe รับประทานได้ 

3 Bjerkandera adusta เห็ดหิง้ saprobe ไม่มขี้อมูลวา่รับประทาน

ได้ 4 Calvatia sp. เห็ดลูกฝุน่ mycorrhiza ไม่มขี้อมูลวา่รับประทาน

ได้ 5 Daedaleopsis 

confragosa 

ราหิ้ง saprobe ไม่มขี้อมูลวา่รับประทาน

ได้ 6 Dictyphora indusiata เห็ดเขาเหม็น,  

ร่างแหกระโปรงยาว 

saprobe รับประทานได้ 

7 Favolus alvalveolaria รารังผึ้ง saprobe ไม่มขี้อมูลวา่รับประทาน

ได้ 8 Fomes fomentarius ราโฟเมส Parasitic ไม่มขี้อมูลวา่รับประทาน

ได้ 9 Ganoderma dahlii เห็ดก้อนกะละแม saprobe ไม่มขี้อมูลวา่รับประทาน

ได้ 10 Ganoderma sp. เห็ดกระด้าง/หลินจอื saprobe รับประทานได้ 

11 Hypoxylon sp. - saprobe ไม่มขี้อมูลวา่รับประทาน

ได้ 12 Lentinus polychrous  เห็ดกระด้าง, เห็ดลม saprobe รับประทานได้ 

13 Marasmius spp. - saprobe ไม่มขี้อมูลวา่รับประทาน

ได้ 14 Microporus xanthorus เห็ดกรวยทองตากู saprobe ไม่มขี้อมูลรับประทานได้ 

15 Ramaria sp. เห็ดปะการัง saprobe ไม่มขี้อมูลรับประทานได้ 

16 Schizophyllum 

commune 

เห็ดตีนตุก๊แก หรอื

เห็ดแครง 

saprobe รับประทานได้ 

17 Termitomyces 

clypeatus  

เห็ดโคน  รับประทานได้ 

18 Unknown 1 - - - 

19 Unknown 2 - - - 

21 Unknown 3 - - - 

22 Xylaria  spp. - saprobe ไม่มขี้อมูลวา่รับประทาน

ได้ ที่มา : เกษม, 2537; อนงค์ และคณะ2551; Keizer, 1997 
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ภาพท่ี 1 เห็ดที่ส ารวจพบในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพชืฯ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

  ก) Dictyphora indusiata   ข) Microporus xanthorus  

  ค) Marasmius sp.   ง) Marasmius sp. 

   จ) Ramaria sp.   ฉ) Auricularia fuscosuccinia 

  ช) Termitomyces clypeatus  ซ) Lentinus polychrous 

ก ข 

ค ง 

จ ฉ 

ช ซ 
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สรุปและวิจารณ์การศึกษา 

การศึกษาความหลายหลากของเห็ด  โดยการเก็บรวบรวมตัวอย่างเห็ดในพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน 2555  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของเห็ด จากนั้นบ่งบอกชนิดของเห็ดโดยศึกษา

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบเห็ดทั้งหมด 22 ชนิด ประกอบด้วยเห็ดรับประทานได้จ านวน  

6 ชนิด และเห็ดที่รับประทานไม่ได้จ านวน 16 ชนิด ส าหรับเห็ดที่ส ารวจพบทั้งหมดสามารถแบ่ง

ตามบทบาทและหน้าที่ในระบบนิเวศออกเป็น 4 กลุ่ม คือ เห็ดผู้ย่อยสลายอินทรีย์สาร 15 ชนิด 

เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา 1 ชนิด เห็ดที่มีความสัมพันธ์กับปลวกหรือเห็ดโคน 1 ชนิด เห็ดที่เป็น

สาเหตุของโรคพืช 1 ชนิด เห็ดที่พบเด่นได้แก่ Bjerkandera adusta และ Schizophyllum commune  
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

เขื่อนภูมิพล เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกในประเทศไทย ลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตรูป

โค้ง เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2496 แล้วเสร็จท าพิธีเปิดเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2507 เขื่อนนี้เดิม

ชื่อ เขื่อนยันฮี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า เขื่อน

ภูมิพล เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 รอบๆเขื่อนภูมิพลพบว่าชุมชนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 

ต่างก็มีความต้องการใช้ประโยชน์จากพืชป่าสมุนไพร เช่น น ามาประกอบเป็นอาหาร น ามาเป็น

เครื่องเทศ น ามาเป็นยารักษาโรค ซึ่ส่วนมากจะใช้ประโยชน์แต่อย่างเดียว แต่พฤติกรรมในด้านการ

ขยายพันธุ์ การเก็บรักษาและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่ายังมีกันน้อยมาก ดังนั้นควรมีการท าการขยายพันธุ์

ต้นกล้าไม้ป่าเหล่านี้ ซึ่งการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเป็นวิธีการหนึ่งเพื่อเพิ่มจ านวนต้นกล้า เนื่องจาก

เมล็ดหาง่ายและราคาไม่แพง ท าให้ได้ต้นกล้าที่มีอายุยืนยาว โดยทั่วไปเมล็ดสามารถงอกได้ใน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม แต่มีเมล็ดบางชนิดไม่สามารถจะงอกได้ เนื่องจากเมล็ดมีการพักตัว 

 ซึ่งการพักตัวมีสาเหตุหลายประการ เช่น การที่เปลือกหุ้มเมล็ดแข็งไม่ยอมให้น้ าผ่าน สารยับยั้งการ

งอก การเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานและสรีรวิทยาของเมล็ด เป็นต้น โดยพบว่าในพื้นที่โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เขื่อนภูมิพล จะพบว่าต้นมะขามป้อมซึ่งเป็น

พรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 7 เมตร ในประเทศไทยพบว่า มะขามป้อมจะมีช่วงการ

ให้ผลผลิตแตกต่างกันไปตามสภาพท้องถิ่น นคร และคณะ (2552) เช่นในเขตภาคใต้ ช่วงการ

ให้ผลผลติจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายน และบนดอยสูงที่หนาวเย็นของจังหวัดเชียงใหม่จะเก็บผลได้ในเดือน

พฤศจิกายน-ธันวาคม และมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างในแต่ละปี  ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของ

มะขามป้อม คือ สามารถเก็บเกี่ยวผลได้เป็นช่วงเวลาที่นานถึงประมาณ  6 เดือน ผลผลิต

มะขามป้อมในประเทศไทยที่บริโภคกันอยู่สว่นใหญ่ หรือเรียกได้ว่าทั้งหมดเก็บรวบรวมมาจากป่า

ธรรมชาติ มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มกีารใชป้ระโยชน์ด้านการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยา 

และเป็นยาสมุนไพรในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยด้วย ปัจจุบันในสหรัฐอเมริกา มีการจด

สิทธิบัตรการใช้มะขามป้อมเป็นส่วนประกอบในยาบางตัว ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อม การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากป่ามาบริโภค หรอืน ามาจ าหนา่ยเป็นวิถีชีวิตที่ไม่น่าจะยั่งยืน 

นอกจากจะเสี่ยงต่อการใช้ประโยชน์จากป่าแบบเกินก าลังผลิต การเก็บเกี่ยวแบบไม่ถูกวิธี  

ขาดการอนุรักษ์และบ ารุงรักษา ยังอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และที่ส าคัญ

อาจเสี่ยงตอ่ความผิดฐานบุกรุกป่าโดยไม่ต้ังใจ ซึ่งจากการวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในปีที่ผ่านมา ผู้วิจัยได้ศึกษาถึงวิธีท าลายการพักตัวของพันธุ์ไม้ป่าหลาย

ชนิด และพบว่าพันธุ์ไม้ดังกล่าวมีการใช้ประโยชน์ในชุมชนอย่างแพร่หลายแต่ในขณะเดียวกันพบว่า

พบพันธุ์ไม้เหล่านี้ในชุมชนลดจ านวนลงเนื่องจากการพัฒนาของชุมชน ตลอดจนคนในชุมชนยังไม่
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เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์พันธุ์ไม้เหล่านี้ ดังนั้นเพื่อให้มีการน าผลจากการวิจัยมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการขยายพันธุ์ไม้ป่าชนิดต่างๆ ตามที่กล่าวมาเพื่อน าไป

ปลูกอนุรักษ์ในชุมชนที่อยู่ภายในและโดยรอบบริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริฯ เขื่อนภูมิพล เพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการเป็นอาหารและสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นเมืองและมีความหวงแหนตลอดใจให้ความส าคัญต่อทรัพยากร

ชีวภาพของประเทศไทย ท าใหเ้กิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป    

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อท าการขยายพันธุ์ไม้ป่าที่มกีารใช้ประโยชน์มากที่พบในพืน้ที่เขื่อนภูมพิล จังหวัดตาก 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ส ารวจข้อมูลจากชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าบริเวณเขื่อนภูมิพล ทางด้านการ

ใช้ประโยชน์จากพืชพรรณไม้ป่า และการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ป่า และท าการการส ารวจข้อมูลพันธุ์ไม้

ป่าที่มีความส าคัญในบริเวณพื้นที่เขื่อนภูมิพลจากนั้นเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์  

น ามาท าการศกึษาการขยายพันธุ์ โดยศึกษาเปอร์เซ็นต์การงอก ความเร็วในการงอก และจ านวน

วันที่ใช้ โดยใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มอัตราการงอก เมล็ดพันธุ์ที่สามารถรวมรวบได้จากการส ารวจคือ

เมล็ดพันธุ์มะขามป้อม (ภาพที่ 1) จากนั้นด าเนินการศึกษาการใช้สารเคมีชนิดต่างๆเพื่อเพิ่มอัตรา

การงอกของเมล็ดมะขามป้อมโดยใช้สารเคมีชนิดต่างๆและระดับความเข้มข้นต่างๆ รวมทั้งหมด 

23 กรรมวิธี ดังนี้ คือการขลิบปลายตรงข้ามกับเมล็ด การขัดเมล็ดด้วยกระดาษทราย การแช่ใน

กรดซัลฟูริกเข้มข้น และการแช่ในกรดไฮโดรคลอริก และการแช่ในสารโพแทสเซียมไนเตรท 

(KNO3) 3 ระดับความเข้มข้น คือ 1, 2 และ 4 เปอร์เซ็นต์ สารเอทิลีน (Ethephon®) 3 ระดับความ

เข้มข้น ได้แก่ 15, 30 และ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร สารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) 4 ระดับ

ความเข้มข้น คือ 0.025, 0.05 และ 0.1 เปอร์เซ็นต์ สารโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ (NaOCl) 3 ระดับ

ความเข้มข้น ได้แก่ 0.5, 1 และ 2 เปอร์เซ็นต์ กรดแอสคอร์บิก (ascorbic acid) 3 ระดับความ

เข้มข้น ได้แก่ 100, 200 และ 400 มิลลิกรัมต่อลิตร และกรดจิบเบอเรลลิก (Gibberellic acid, 

GA3) 3 ระดับความเข้มข้น ได้แก่ 0.05, 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ และชุดควบคุมคือแช่ในน้ ากลั่น 

โดยท าการรวบรวมเมล็ดมะขามป้อมในเขตพื้นที่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากน าเมล็ดมาตากให้แห้ง 

แล้วท าการคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ ไม่มโีรคและแมลงเข้าท าลาย หลังจากนั้นน ามาแช่ในกรดเป็น
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ระยะเวลา 15 นาทีหรือแช่สารละลายที่เตรียมไว้นาน 24 ช่ัวโมง จากนั้นน าเมล็ดมาเพาะในวัสดุ

เพาะ ท าการตรวจวัดอัตราการงอก และค่าเฉลี่ยจ านวนวันที่ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์    

 

   

   
ภาพท่ี 1 ลักษณะล าต้น ใบ ดอก ผลสด ผลแก่และเมล็ดของมะขามป้อม 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

ผลของการใช้วธิีกลต่ออัตราการงอกของเมล็ดมะขามป้อม 

การศึกษาผลของวิธีกลต่อเปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ดมะขามป้อม พบว่าการใช้วิธีกลมี

แนวโน้มในการเพิ่มอัตราการงอก และดัชนีความเร็วในการงอกของเมล็ดมะขามป้อม โดยกรรมวิธี

ที่ขัดเมล็ดมะขามป้อมด้วยกระดาษทรายมีเปอร์เซ็นต์งอกมากที่สุด คือ 66.67 เปอร์เซ็นต์  

รองลงมาคือการขลบิปลายตรงข้ามกับเอ็มบริโอ มีเปอร์เซ็นต์การงอก 53.33 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่

ชุดควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การงอก 6.67 เปอร์เซ็นต์ ส าหรับจ านวนวันที่ท าให้เมล็ดมะขามป้อมมี

เปอร์เซ็นต์การงอก 50 เปอร์เซ็นต์ พบว่าการใช้วิธีกลทุกกรรมวิธีท าให้เมล็ดมีการงอกเร็วขึ้น โดย

พบว่าการขัดเมล็ดมะขามป้อมด้วยกระดาษทรายท าให้จ านวนวันที่ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์ 

มีจ านวนวันน้อยที่สุดคือ 13.33 วัน รองลงมา คือการขลิบปลายตรงข้ามกับเอ็มบริโอ โดยมีจ านวน

วันที่ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์ เท่ากับ 26.33 วัน ในขณะที่ชุดควบคุมพบว่าเมื่อระยะผ่านไป 

32 วัน พบว่ามีเมล็ดงอกเพียง 6.67 เปอร์เซ็นต์ และการแช่เมล็ดในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก

เข้มข้นไม่พบการงอกของเมล็ด (ตารางที่ 1 ภาพที่ 2) 
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ตารางที่ 1 ผลของวธิีกลตอ่อัตราการงอก ดัชนีความเร็วที่ใช้ในการงอกและจ านวนวันที่ใช้

ในการงอกของเมล็ดมะขามป้อมโดยวิธีกล 

กรรมวิธี อัตราการ

งอก 

(เปอร์เซนต์) 

ดัชนีความเร็ว 

ที่ใช้ในการ

งอก 

จ านวนวันที่ท า

ให้เมล็ดงอก  

50 เปอร์เซ็นต์ 

ชุดควบคุม (แช่น้ ากลั่น)  

ขลิบปลายเมล็ดตรงข้ามเอ็มบริโอ 

การขัดด้วยกระดาษทราย 

แช่ในสารละลายกรดซัลฟูริกเข้มข้น 

แช่ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 

6.67c 

53.33a 

66.67a 

30.00b 

0.00c 

0.06b 

0.69a 

0.67a 

0.19b 

0.00 b 

32.00a 

26.33b 

13.33b 

32.00a 

0.00c 

* ค่าเฉลี่ยในคอลัมน์ที่ตามด้วยอักษรเดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติตามวิธีการวิเคราะห์

แบบ Duncan’ s NewMultipleRangeTest (DMRT) ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

 

 

 

  
ภาพท่ี 2 การงอกของเมล็ดมะขามป้อมที่ผ่านการขลิบปลาย การขัดด้วยกระดาษทราย 

และแช่ในสารละลายกรดซัลฟูริกและกรดไฮโดรคลอริก 

  

HCl H2SO4 

ขัดกระดาษทราย Control ขลิบปลายเมลด็ 
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ผลของโพแทสเซียมไนเตรทต่ออัตราของเมล็ดมะขามป้อม 

การใช้สารละลายโพแทสเซียมไนเตรททุกความเข้มข้นท าให้เปอร์เซ็นต์การงอกของ

เมล็ดมะขามป้อมมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่

ระหว่าง 73.33–86.67 เปอร์เซ็นต์ โดยที่สารละลายโพแทสเซียมไนเตรท 1 เปอร์เซ็นต์ มี

เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดเท่ากับ 86.67 เปอร์เซ็นต์ โดยที่การแช่เมล็ดมะขามป้อมในสารละลาย

โพแทสเซียมไนเตรททุกระดับความเข้มข้น ท าให้จ านวนวันที่ท าให้เมล็ดมะขามป้อมงอก 50 

เปอร์เซ็นต์ลดลง โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 7.33-12.67 วัน โดยสารละลายโพแทสเซียมไนเตรท 1 

เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาท าให้เมล็ดมะขามป้อมงอก 50 เปอร์เซ็นต์ มีค่าน้อยสุด คือ 7.33 วัน ซึ่งมี

ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับชุดควบคุมที่พบว่าเมื่อระยะผ่านไป 32 วัน พบว่ามีเมล็ดงอก

เพียง 6.67 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 3-4)  

 
ภาพท่ี 3 ผลของโพแทสเซียมไนเตรทต่อเปอร์เซ็นต์การงอก 

และจ านวนวันที่ให้เมล็ดมะขามป้อมงอก 50 เปอร์เซ็นต์ 

 



 

147 
 

     
ภาพท่ี 4 การงอกของเมล็ดมะขามป้อมที่ผ่านการแช่ในสารละลายโพแทสเซียมไนเตรท 

 

ผลของเอทธิฟอนต่ออัตราการงอกของเมล็ดมะขามป้อม 

การใช้สารละลายเอทธิฟอนทุกความเข้มข้นท าให้เมล็ดมะขามป้อมมีเปอร์เซ็นต์การงอก

มากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่ระหว่าง 43.33-50 

เปอร์เซ็นต์ โดยที่สารละลายเอทธิฟอน 15 มิลลกิรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากที่สุดเท่ากับ 

50 เปอร์เซ็นต์ โดยสารละลายเอทธิฟอน 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ใช้เวลาที่ท าให้เมล็ดมะขามป้อม

งอก 50 เปอร์เซ็นต์ มีค่าน้อยสุด คือ 24 วัน ในขณะที่ชุดควบคุมพบว่าเมื่อระยะผ่านไป 32 วัน 

พบว่ามีเมล็ดงอกเพียง 6.67 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 5-6) 

 

 

 
ภาพท่ี 5 ผลของเอทธิฟอนต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและจ านวนวันที่ให้เมล็ดมะขามป้อมงอก 50 % 

Control KNO3 1 % KNO3 4 % KNO3 2 % 
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ภาพท่ี 6 การงอกของเมล็ดมะขามป้อมที่ผ่านการแช่ในสารละลายเอทิฟอน 

 

ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่ออัตราการงอกของเมล็ดมะขามป้อม 

การใช้สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทุกความเข้มข้นท าให้เมล็ดมะขามป้อ ง 

มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่

ระหว่าง 56.67-86.67 เปอร์เซ็นต์ โดยที่สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.05 เปอร์เซ็นต์  

มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากที่สุด 86.67 เปอร์เซ็นต์ สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ทุกระดับ

ความเข้มข้นท าให้เมล็ดมะขามป้อมมีจ านวนวันที่ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าชุด

ควบคุม โดยใช้เวลา 8.30-20.67 วัน โดยสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.1 เปอร์เซ็นต์  

ใช้เวลานอ้ยที่สุด 8.3 วัน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับชุดควบคุมที่พบว่าเมื่อระยะผ่านไป 

32 วัน พบว่ามีเมล็ดงอกเพียง 6.67 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 7-8) 

 

 

Control Ethephon 15 mg/l            Ethephon 30 mg/l                      Ethephon 60 mg/l                       



 

149 
 

 
ภาพท่ี 7 ผลของสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตอ่เปอร์เซ็นต์การงอก 

และจ านวนวันที่ให้เมล็ดมะขามป้อมงอก 50 เปอร์เซ็นต์ 

 

    
ภาพท่ี 8 การงอกของเมล็ดมะขามป้อมที่ผ่านการแช่ในสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 

 

ผลของโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ต่ออัตราการงอกของเมล็ดมะขามป้อม 

การใช้สารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ทุกความเข้มข้นท าให้เมล็ดมะขามป้อมมี

เปอร์เซ็นต์การงอกมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่

ระหว่าง 66.67-70 เปอร์เซ็นต์ โดยที่สารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ 2 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์

การงอกมากที่สุด 70 เปอร์เซ็นต์ และสารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ทุกระดับความเข้มข้นใช้

เวลาที่ท าให้เมล็ดมะขามป้อมงอก 50 เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าชุดควบคุม โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 9.33-

20.66 วัน โดยสารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลาที่ท าให้เมล็ดงอก 50 

Control H2O2 0.025% H2O2 0.05% H2O2 0.1% 
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เปอร์เซ็นต์ มีคา่น้อยสุด คือ 9.33 วัน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับชุดควบคุมที่พบว่าเมื่อ

ระยะผา่นไป 32 วัน พบว่ามีเมล็ดงอกเพียง 6.67 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 9-10) 

 

    
 

ภาพท่ี 9 การงอกของเมล็ดมะขามป้อมที่ผ่านการแช่ในสารละลายโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ 

 

 
 

ภาพท่ี 10 ผลของโซเดียมไฮเปอร์คลอไรท์ตอ่เปอร์เซ็นต์การงอกและจ านวนวันที่ใหเ้มล็ด 

มะขามป้อมงอก 50 เปอร์เซ็นต์ 

  

Control NaOCI 0.5 %                          NaOCI 1 %                          NaOCI 2 %                          
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ผลของกรดแอสคอร์บิกต่ออัตราการงอกของเมล็ดมะขามป้อม 

การใช้สารละลายกรดแอสคอร์บิกทุกความเข้มข้นท าให้เมล็ดมะขามป้อมมีเปอร์เซ็นต์

การงอกมากกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่ระหว่าง 

53.33-76.67 เปอร์เซ็นต์ โดยที่สารละลายกรดแอสคอร์บิค 200 มิลลิกรัมต่อลิตร มีเปอร์เซ็นต์

การงอกมากที่สุด 76.67 เปอร์เซ็นต์ และสารละลายกรดแอสคอร์บิกทุกระดับความเข้มข้นใช้

เวลาที่ท าให้เมล็ดมะขามป้อมงอก 50 เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าชุดควบคุม โดยใช้เวลา 15-20.67 วัน 

โดยเมล็ดมะขามป้อมที่แช่ในสารละลายกรดแอสคอร์บิก 100 มิลลิกรัมต่อลิตรใช้เวลาน้อยที่สุด 

15 วัน ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญกับชุดควบคุมที่พบว่าเมื่อระยะผ่านไป 32 วัน พบว่ามี

เมล็ดงอกเพียง 6.67 เปอร์เซ็นต์ (ภาพที่ 11-12) 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ผลของสารละลายกรดแอสคอร์บิกต่อเปอร์เซ็นต์การงอก 

และจ านวนวันที่ให้เมล็ดมะขามป้อมงอก 50 เปอร์เซ็นต์ 
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ภาพท่ี 12 การงอกของเมล็ดมะขามป้อมที่ผ่านการแช่ในสารละลายกรดแอสคอร์บิก 

 

ผลของกรดจิบเบอเรลลิกต่ออัตราการงอกของเมล็ดมะขามป้อม 

การใช้สารละลายจิบเบอเรลลินทุกความเข้มข้นท าให้เมล็ดมะขามป้อมมีเปอร์เซ็นต์การ

งอกมากกว่าชุดควบคุมกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีเปอร์เซ็นต์การงอกอยู่ระหว่าง 46.66-

56.67 เปอร์เซ็นต์ โดยที่สารละลายจิบเบอเรลลิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ มีเปอร์เซ็นต์การงอกมากที่สุด 

56.67 เปอร์เซ็นต์ และสารละลายจิบเบอเรลลิน 0.1 และ 0.2 เปอร์เซ็นต์ใช้เวลาที่ท าให้เมล็ด

มะขามป้อมงอก 50 เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าชุดควบคุม โดยใช้ 25.67-29 วัน ซึ่งไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตกับชุดควบคุมที่แช่ด้วยน้ ากลั่น (ภาพที ่13-14) 

 

 
ภาพท่ี 13 ผลของสารละลายกรดจบิเบอเรลลิกต่อเปอร์เซ็นต์การงอก 

และจ านวนวันที่ให้เมล็ดมะขามป้อมงอก 50 เปอร์เซ็นต์ 

 

Control A acid 100 mg/l ppm A acid 200 mg/l A acid 400 mg/l 
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ภาพท่ี 14 การงอกของเมล็ดมะขามป้อมที่ผ่านการแช่ในสารละลายกรดจบิเบอเรลลิก 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

การศึกษาผลของวิธีกลต่อการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดมะขามป้อมพบว่าการขัด

เมล็ดด้วยกระดาษทรายท าให้เมล็ดมะขามป้อมอัตราการงอกดีที่สุด คือ 66.67 เปอร์เซ็นต์  

และจ านวนวันที่ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์ น้อยที่สุด คือ 13.33 วัน และการศึกษาผลของ

สารเคมีต่อการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดมะขามป้อม พบว่าการใช้สารเคมีช่วยเพิ่มอัตราการ

งอกของเมล็ดมะขามป้อม โดยที่สารละลายโพแทสเซียมไนเตรท 1 เปอร์เซ็นต์ และสารละลาย

ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.05 เปอร์เซ็นต์ มีความเหมาะสมต่อการเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ด

มะขามป้อมได้ดีที่สุด เนื่องจากท าให้เมล็ดมะขามป้อมมีอัตราการงอกสูงสุด 86.67 เปอร์เซ็นต์  

และจ านวนวันที่ท าให้เมล็ดงอก 50 เปอร์เซ็นต์น้อยที่สุด 7-8 วัน ในขณะที่ชุดควบคุมเมื่อเวลา

ผา่นไป 32 วันพบว่ามีเปอร์เซ็นต์การงอกน้อยมากคือ 6.67 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เนื่องจากสารละลาย

โพแทสเซียมไนเตรท เป็นสารละลายที่มีคุณสมบัติในด้านส่งเสริมการงอก (จวงจันทร์, 2529) 

และสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ มีคุณสมบัติช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ด และท าให้ต้น

กล้ามีความแข็งแรง โดยเป็นตัวกระตุ้นการหายใจ ซึ่งเร่งการขยายตัวของสารอาหารที่เก็บสะสม

ไว้ ท าให้ได้พลังงาน และสารที่จะน ามาใช้ในการสังเคราะห์ไปยังบริเวณที่ก าลังเติบโตเร็วยิ่งขึ้น 

นอกจากนีย้ังมีคุณสมบัติเป็นยาฆ่าเชื้อโรค โดยใช้ฆา่เชื้อให้แก่เมล็ดและอาหารที่เลี้ยงส าหรับการ

งอกได้ (นันทิยา, 2542) 

  

Control GA3 0.05% GA3 0.1% 

 

GA3 0.2% 
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แผนงานวิจัย  :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราช   

ดำรสิมเด็จพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ระยะที่2 

 

โครงการวิจัย  :    ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชในพื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

Antioxidant  activity of plants at Bhumibol Dam, Tak province 

 

 

 

  
 

 

นางสาวบุหรัน พันธุ์สวรรค์ 

ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตร ีสุทธจติต์ 

รศ. ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

การรับประทานอาหารของมนุษย์เราในบัจจุบันพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากมาย 

เช่น การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์เป็นประจ าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ 

หลอดเลือดแข็งตัว และมะเร็ง ขณะที่ผู้รับประทานอาหารประเภทพืชผักและผลไม้เป็นประจ ามี

ความเสี่ยงน้อยกว่า โดยในพืชผักและผลไม้ จะมีวิตามิน เกลือแร่ ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระ  (Antioxidant) เชน่ เบต้าคาโรทีน วิตามินซี  ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส  เป็นต้น 

ในขณะที่เนื้อสัตว์จะมีของเสียที่เกิดจากขบวนการเผาผลาญอาหารที่เรียกว่า “อนุมูลอิสระ” 

(Free Radical) เป็นจ านวนมาก  โดยอนุมูลอิสระ คอื สารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหาร

ในร่างกาย รวมถึงจากมลพิษต่าง ๆ เช่น โอโซน โลหะหนัก ควันบุหรี่ อนุมูลอิสระเหล่านี้ จะ

ท าลายโครงสร้าง และหน้าที่ของผนังเซลล์ ก่อให้เกิดความผิดปกติต่าง ๆ เช่น โรคชรา (แกก่อน

วัย) เนื่องจากเซลล์ถูกท าลาย โรคหลอดเลือด และ หัวใจขาดเลือด ผนังหลอดเลือดแข็งตัว 

(Atherosclerosis) โรคเสื่อมของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ท าให้เกิดขบวนการอักเสบ ท าให้เกิดการ

ท าลายเนื้อเยื่อรุนแรงขึ้น รวมถึงการกลายพันธุ์ (Mutation) ของเซลล์ ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็น

เซลล์มะเร็งได้ ร่างกายของเราจึงต้องมีกลไกในการควบคุมสารนี้และผลผลิตของมันเพื่อไม่ให้

ลุกลามไปท าร้ายร่างกายของเรา โดยร่างกายจะมีกลไกในการก าจัดอนุมูลอิสระโดยใช้สารอยู่ 2 

ชนิด ได้แก่ เอนไซม์และไม่ใช่เอนไซม์  ดังนั้นทางคณะผู้จัดท า โครงการวิจัยจึงได้เล็งเห็น

ความส าคัญของพืชที่ได้ศึกษาพบที่เขื่อนภูมิพล ได้แก่ กระบก ก่อแพะ กางขี้มอด เก็ดด า ขว้าว  

ค ามอกหลวง แคหางค่าง ง้าว งิ้วป่า แดง ตะคร้อ ตะลุมพุก ตีนนก เต็ง เต็งหนาม ประดู่ป่า  

เปล้าใหญ่ ผักหวานป่า ผ่าเสี้ยน มะกอกเกลื้อน  มะกอกป่า มะเกลือ มะขามป้อม มะค่าแต้  

มะม่วงหัวแมงวัน ยอป่า ยาบใบยาว รกฟ้า รักใหญ่ รัง เล็บเหยี่ยว สมอไทย สาธร สารภีป่า  

เสี้ยวป่า หนามมะเค็ด หว้า อ้อยช้าง ซึ่งเห็นสมควรที่จะศึกษาถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในลูกหว้า  

มะกอกป่า ยอดข้าวแก้ว และมะขามป้อม เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป และองค์กรที่

เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบกับข้อมูลทางด้านการแพทย์ และเภสัชกรรม และส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 

ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมของพืชในพืน้ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตากต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.เพื่อศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของหว้า (Syzygium cumini L.) มะกอกป่า (Spondias 

pinnata Kurz.) ยอดข้าวแก้ว (Orcxylum indicum Vent.) และมะขามป้อม (Phyllanthus emblica 

L.) ในพืน้ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

     3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของลูกหว้า  มะกอกป่า  

ยอดข้าวแก้ว และมะขามป้อม ในพืน้ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  

4. เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศกึษาประยุกต์ใชท้ั้งทางด้านเคมี ชีวเคมี การแพทย์และ

เภสัชกรรม และส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของพืชที่พบอยู่ในท้องถิ่น 

 

วิธีการศึกษาวิจัย  

ท าการเก็บตัวอย่างพืช 4  ชนิด ได้แก่ ลูกหว้า มะกอกป่า ยอดข้าวแก้ว และมะขามป้อม 

ในพื้นที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และท าการสกัดจากพืชตัวอย่าง โดยน าตัวอย่างพืชทั้ง 4 ชนิด 

ล้างให้สะอาดด้วยน้ ากลั่น 3-4 ครั้ง และผึ่งให้แห้ง ท าการหั่นพืชตัวอย่างแต่ละชนิดอย่างหยาบๆ 

จากนั้นท าการสุ่มและช่ังตัวอย่างพืชให้ได้น้ าหนัก 20 กรัม ปั่นบดด้วยเครื่องปั่นโดยใช้ตัวท า

ละลาย ได้แก่ Ethanol  ปริมาตร 80 mL ตั้งทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นกรองด้วย

กระดาษกรอง Whatman No. 1 และแยกส่วนสกัดออกจากตัวท าละลาย (solvent)  ด้วยเครื่อง 

Vacuum rotating evaporator ที่อุณหภูมิ 40C  จากนั้นท าการตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน

สารสกัดพืชตัวอย่าง โดยใช้ละลายสารสกัดของพืชตัวอย่าง 4 ชนิด ด้วย 70% Ethanol จากนั้นน า

สารสกัดปริมาตร25 L เติมลงในหลอดทดลองที่เตรียมไว้โดยมีสารละลายผสมของ 500 M 

ABTS ปริมาตร 900 L, 100 M Metmyoglobin ปริมาตร 100 L และ 5 mM PBS buffer 

ปริมาตร 1,500 L  และเริ่มปฏิกิริยาด้วยการเติม 108 M H2O2  ปริมาตร 500 L  ตั้งทิ้งไว้

เป็นระยะเวลา 20 นาที แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV/Vis Spectrophotometer  

ที่ความยาวคลื่น 734 nm และค านวณ %Inhibition ของสารสกัดจากพืชตัวอย่างเปรียบเทียบกับ 

Blank จากนั้นน าค่า %Inhibition ของสารสกัดจากพืชตัวอย่างค านวณหาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูล

อิสระจากกราฟมาตรฐาน Trolox ของข้อ 1 ซึ่งแสดงโดยค่า TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant 

Capacity) มีหน่วยเป็น mmole Trolox ต่อ 1 mg  พืชสด  

%Inhibition ของสารสกัดจากพืชตัวอย่าง  = (ABlank – Aสารสกัด) x 100 

                                                        ABlank 



 

158 
 

ผลการศึกษาวิจัย  

จากการศึกษาการสกัดพืชตัวอย่าง 4 ชนิด ได้แก่ มะขามป้อม มะกอกป่า ยอดข้าวแก้ว 

และลูกหว้า ในตัวท าละลาย Ethanol พบว่า สารสกัดที่สกัดได้จากมะกอกป่า มีสีเหลืองใส 

มะขามป้อมมีสีเหลืองปนน้ าตาลแดง ยอดข้าวแก้วมีสีเขียวเข้ม และลูกหว้ามีสีชมพูจางๆ 

ตามล าดับ (แสดงดังภาพที่ 1)   

    
 

      
ภาพท่ี 1 แสดงสารสกัดจากมะขามป้อม  มะกอกป่า ยอดข้าวแก้ว และลูกหว้า 

  

และจากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดพืชตัวอย่าง  4  ชนิด พบว่าสารสกัดมะข้าม

ป้อมมีปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด (10.63 mmole Trolox/g พืชสด) รองลงมาได้แก่ ลูก

หว้า (8.90 mmole Trolox/g พืชสด) ยอดข้าวแก้ว (5.27 mmole Trolox/g พืชสด) ตามล าดับ 

ขณะที่สารสกัดจากมะกอกป่ามีปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่ าที่สุด (2.53 mmole Trolox/g พืช

สด)  (แสดงดังตาราง  1)  

 

ตาราง  1  แสดงปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดพืชตัวอย่าง  4  ชนิด 

ชนิดตัวอย่างพืช TEAC (mmole Trolox/g พืชสด) 

1.  มะข้ามป้อม 10.63 0.16 

2.  มะกอกป่า 2.530.02 

3.  ยอดข้าวแก้ว 5.27 0.05 

4.  ลูกหว้า 8.90 0.26 

 

มะกอกปา่ 
มะขามปอ้ม 

ยอดข้าวแกว้ ลกูหว้า 
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ขณะที่การตรวจสอบหาปริมาณ Catechin  Tannic acid และ Trolox ของสารสกัดพืชทั้ง 4  

ชนิด จากการศึกษาพบว่าลูกหว้ามีปริมาณ Catechin  Tannic acid และ Trolox สูงที่สุด โดยมี

ปริมาณ 20, 27,614  และ 29,779 mmole Trolox/g พืชสด ตามล าดับ และมะข้ามป้อมพบ 

Tannic acid และ Trolox โดยมีปริมาณ 21,127 และ 131 mmole Trolox/g พืชสด ตามล าดับ 

ขณะที่มะกอกป่าจะพบเฉพาะ Tannic acid  (3,703 mmole Trolox/g พืชสด) และยอดข้าวแก้วพบ

เฉพาะ Trolox (1,282 mmole Trolox/g พืชสด) (แสดงดังตาราง  2) 

 

ตาราง  2   แสดงปริมาณ Catechin  Tannic acid และ Trolox  จากตัวอย่างพืช 4 ชนิด 

ชนิดตัวอย่างพืช สารต้านอนุมูลอิสระ (ppm/g พืชสด) 

Catechin Tannic acid Trolox 

1.  มะข้ามป้อม nd 21,12752  13131 

2.  มะกอกป่า nd 3,70329 nd 

3.  ยอดข้าวแก้ว nd nd 1,28275 

4.  ลูกหว้า 202 27,614909 29,779170 

n  =  3,    nd = not detection 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

จากการศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดพืชตัวอย่าง  4  ชนิด พบว่าสารสกัดมะ

ข้ามป้อมมีปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด (10.63 mmole Trolox/g พืชสด) รองลงมาได้แก่ 

ลูกหว้า (8.90 mmole Trolox/g พืชสด) ยอดข้าวแก้ว (5.27 mmole Trolox/g พืชสด) ตามล าดับ 

ขณะที่สารสกัดจากมะกอกป่ามีปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่ าที่สุด (2.53 mmole Trolox/g พืช

สด)  และจากการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดด้วยเครื่อง 

HPLC พบว่าลูกหว้ามีปริมาณ Catechin Tannic acid และ Trolox สูงที่สุด โดยมีปริมาณ 20, 

27,614  และ 29,779 mmole Trolox/g พืชสด ตามล าดับ และมะข้ามป้อมพบ Tannic acid และ 

Trolox โดยมีปริมาณ 21,127 และ 131 mmole Trolox/g พืชสด ตามล าดับ ขณะที่มะกอกป่าจะพบ

เฉพาะ Tannic acid  (3,703 mmole Trolox/g พืชสด) และยอดข้าวแก้วพบเฉพาะ Trolox (1,282 

mmole Trolox/g พืชสด) จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและ

สามารถน าไปประยุกต์ใชส้ าหรับพืชชนิดอื่นๆ  
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แผนงานวิจัย  : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด ารสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระยะที่ 2 

 

โครงการวิจัย  :  การศึกษาธาตุอาหารพืชและชนิดของพืชตระกูลถั่วที่มีคุณสมบัติในการ

บ ารุงดินที่พบในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

บริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของของเขื่อนภูมิพลมีลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ลาดชัน มีโอกาสเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย มีโอกาศสูง 

ที่จะสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องอาจมีการสูญเสียพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ ที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ได้ แต่

ลักษณะของสภาพป่าในพื้นที่ในปัจจุบันจะยังคงมีพืชที่ท าหน้าที่เติมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน

หลายชนดิโดยเฉพาะพืชในวงศ์ถั่วนั้นจัดเป็นแหล่งส าคัญในการอนุรักษ์ดิน นอกจากวงศ์ถั่วชนิดที่

เคยรู้จักและมกีารใชป้ระโยชน์อย่างกว้างขวางในภาคการเกษตรแลว้ อาจพบพืชวงศ์ถั่วชนิดใหม่ๆ 

ที่มีคุณสมบัติ ในการอนุรักษ์ดินให้ศึกษาได้อีกหลายชนิด  จึงควรมีการศึกษาถึงชนิด 

และการเจรญิเติบโตรวมถึงการปลดปล่อยธาตุอาหารพืชให้แก่ดินในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชื  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.ศึกษาชนิดและการเจริญเติบโตของพืชที่มีคุณสมบัติบ ารุงดิน การปลดปล่อยธาตุ

อาหารให้แก่ดนิ และปริมาณธาตุอาหารพืชในดินของพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชของเขื่อนภูมิพล 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

การทดลองที่ 1 ศกึษาชนิดและความหลากหลายของพชืบ ารุงดนิ 

ชนิดและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชของพืชที่พบในพืน้ที่เขื่อนภูมิพล  

 

การทดลองที่ 2 ศกึษาการปลดปล่อยธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ส ารวจและเก็บตัวอย่างดินบริเวณเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ปกปักพันธุกรรม

พืช การศึกษาการธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดิน  เก็บตัวอย่างดิน (ภาพที่ 1)  

และตัวอย่างพืชจากเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติจ านวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 

3 และ เส้นทางที่ 4 โดยเก็บตัวอย่างดินและตัวอย่างพืชเส้นทางละ 9 จุด ๆ ละ 5 ซ้ า ที่ระดับ

ความลึก 15 เซนติเมตร เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของดิน 

และวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารหลักในพืชที่พบในบริเวณจุดเก็บตัวอย่างดิน แล้ววิเคราะห์ดิน

โดยวิเคราะห์ความหนาแน่นรวมของดิน (Day,  1965) วิเคราะห์ปฏิกิริยาดินโดยใช้อัตราส่วนดิน

ต่อน้ า เท่ากับ 1:1 วัดค่า pH ด้วย pH meter วิเคราะห์ปริมาณอินทรียวัตถุด้วยวิธี Walkley-Black 
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Titration วิเคราะหป์ริมาณไนโตรเจนทั้งหมดโดยใช้ Kjeldahl method วิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัส

ที่สกัดได้โดยสกัดด้วยวิธี Bray II วิเคราะหป์ริมาณโพแทสเซียมที่สกัดได้ แคลเซียมที่สกัดได้ และ

แมกนีเซียมที่สกัดได้โดยสกัดด้วย 1 NNH
4
OAc ที่ pH 7 แล้ววัดปริมาณโพแทสเซียม แคลเซียม 

และแมกนีเซียมด้วยเครื่อง atomic absorption spectrophotometer (กรมพัฒนาที่ดิน, 2548) และ

วิเคราะห์พืช โดยวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในพืชโดยวิธี Kjeldahl method  วิเคราะห์

ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมดในพืชโดยวิธี colorimetry และวิเคราะห์ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมดใน

พืชโดยวิธี flame emission spectrophotometry (ศรสีม, 2547)  

 

 
 

ภาพท่ี 1 การเข้าเก็บตัวอย่างดินและพืช ในพืน้ที่เขื่อนภูมพิล 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

 การทดลองที่ 1  

ตัวอย่างพืชบ ารุงดนิที่พบได้แก่ โสนเขา เสีย้ว ชุมเห็ดไทย ซึ่งเป็นพืชที่สรา้งปมรากส าหรับ

ตรงึธาตุไนโตรเจนโดยพบพืชชนิดดังกล่าวขึน้กระจายอยู่ในบริเวณที่โล่งบริเวณทางเดินของแต่ละ

เส้นทาง 

โสนขน ชื่ออื่น โสนบก โสนดอน (ภาพที่  2) ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Aeschynomene 

americana L. ชื่อวงศ์คือ LEGUMINOSAE-PAPILIOIDEAE ลักษณะต้นมีล าต้นเหนือดินตั้งตรงได้

เอง ผิวล าต้นหยาบขรุขระ มีขน มีข้อ เห็นข้อปล้องชัดเจน ต้นอ่อนสีแดง ต้นแก่สีแดงเข้ม ใบมีสี

เขียวไวต่อการสัมผัส เป็นใบประกอบ ใบย่อยออกตรงขา้มกัน ดอกเดี่ยวดอกสีเหลือง ถ้าแก่เป็นสี

ม่วง กลีบเลี้ยงแยกกัน 4 - 5 สีแดงกลีบดอก 4 - 5 กลีบ ผลอ่อนมีสีขาว ผลแก่แล้วแตก  
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มีจ านวนมาก ผลมีขนาด 3 - 4 มิลลิเมตร เมล็ดมีจ านวนมากต่อผล และมีขนาดเล็ก มีสีเขียว

แกมน้ าตาล เม็ดแบนเรียว การกระจายพันธุ์ขึน้ตามที่ร้อนช้ืน พบตามทั่วไปการขยายพันธุ์ใชเ้มล็ด  

 

 
 

ภาพท่ี 2  โสนเขา (Aeschynomene Americana L.) 

 

ถั่วลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ (Centrosema pubescens Benth.) วงศ์ Leguminosae-

Papilionoideae ชื่อสามัญ Butterfly pea (ภาพที่ 3) ลักษณะเป็นพืชอายุหลายปี ลักษณะล าต้น

เลื้อยพัน ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางล าตน้ 1.5-1.9 มิลลิเมตร ล าต้นสีเขียวเข้มปนน้ าตาล มีขนสั้นๆ 

สีน้ าตาลแดงปกคลุมปานกลาง ใบมี 3 ใบย่อยและมีก้านใบ ใบรูปไข่ ใบบนยาว 4.5-7.7 

เซนติเมตร กว้าง 3.3-4.2 เซนติเมตร ใบข้างยาว 4.4-5.4 เซนติเมตร กว้าง 2.3-3.3 เซนติเมตร 

ลักษณะหูใบ เป็นรูปหนาม หรือแหลม มีสีน้ าตาล ช่วงออกดอกปลายเดือน ตุลาคม – กันยายน 

ซึ่งเร็วกว่าถั่วลายดอกสีมว่งประมาณหนึ่งเดือน ดอกแบบช่อกระจะ เกิดจากซอกข้อ ความยาวช่อ

ดอก 5.3-8.0 เซนติเมตร ดอกเดี่ยวรวมเป็นพวงขนาดเล็ก ความยาวของดอก 1.3-2.6 

เซนติเมตร กลีบดอกสีขาวอมเหลืองอ่อน ๆ ฝักแก่สีน้ าตาล รูปฝักค่อนข้างแบน รอยคอดระหว่าง

ข้อฝักไม่ชัดเจน ฝักยาว 9.5-11.4 เซนติเมตร กว้าง 0.5-0.6 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 3 ถั่วลาย (Centrosema pubescens Benth.) 

 

กวาวเครือแดง (Butea superba Roxb.) เป็นพืชในวงศ์ leguminosae อนุวงศ ์

papilionoideae (ภาพที่ 4) เป็นไม้เถายืนต้นรอเลื้อยขนาดใหญ่ ใบเป็นใบประกอบแบบฝ่ามือ ชนิด

มีใบย่อยสามใบ ใบกลางมีปลายใบโค้งมน โคนใบเรียว ผิวด้านบนเรียบด้านล่างมีขนอ่อนสั้นๆ 

ดอกคล้ายดอกแค มีสสี้ม เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ฝักแบนและบาง มีเมล็ดขนาดใหญ่ทางส่วนปลาย

ของฝัก ส่วนที่เหลือจะท าหน้าที่คล้ายเป็นปีกเพื่อให้ฝักที่มีเมล็ดแก่เต็มที่พร้อมจะขยายพันธุ์  

รากเป็นรากสะสมอาหารเกิดรากคล้ายกับมันส าปะหลัง เมื่อเกิดบาดแผลที่เปลือกจะมียางสีแดง

ซึมออกมาเพื่อปิดส่วนที่เป็นแผล   

 

 
ภาพท่ี 4  กวาวเครอืแดง (Butea superba Roxb.)  
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การทดลองท่ี 2 ความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่เขื่อนภูมิพล 

ผลการวิเคราะห์ดินทั้ง 3 เส้นทางศึกษาธรรมชาติ คือ เส้นทางที่ 1 ส้นทางที่ 3 และ

เส้นทางที่ 4 พบว่าสมบัติทางกายภาพของดิน ได้แก่ ความหนาแน่นรวมของดิน ค่าปฏิกิริยาดิน 

ค่าการน าไฟฟ้าของดิน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ยกเว้น ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุ

บวกของดนิและค่าอินทรีย์วัตถุที่มคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยดินในเส้นทางที่ 

3 และเส้นทางที่ 4 มีค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินและมีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง

กว่าดินในเส้นทางที่ 1 ดังตารางที่ 1 และ 2 สอดคล้องกับคุณสมบัติของอินทรีย์วัตถุที่เป็นปัจจัย

หนึ่งที่ท าให้ค่าความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดินเพิ่มขึ้น (ยงยุทธ, 2543) ขณะที่สมบัติ

ทางเคมีของดินพบว่า ปริมาณของธาตุไนโตรเจนและธาตุฟอสฟอรัสในทุกเส้นทางไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติกัน แต่พบความแตกต่างกันของปริมาณธาตุโพแทสเซียม  ธาตุแคลเซียมและ

ธาตุแมกนีเซียม (ตารางที่ 3 และ 4) โดยเส้นทางที่ 4 มีปริมาณของธาตุโพแทสเซียมและ

แมกนีเซียมสูงกว่าเส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางที่ 3) ขณะที่ 

เส้นทางที่ 3 พบว่ามีปริมาณของธาตุแคลเซียมสูงกว่าเส้นทางอื่นๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(ตารางที่ 3)  อย่างไรก็ตามการพบว่าดินในพื้นที่มีค่าการแลกเปลี่ยนประจุบวก และมีธาตุ

โพแทสเซียมสูง แสดงว่ามีความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืชชนิดต่างๆ ได้ดี สอดคล้อง

กับ Pampasit et al. (2000) ที่รายงานว่า การสะสมธาตุอาหารจะสูงบริเวณผิวดินและมีแนวโน้ม

ลดลงตามความลึกของช้ันดิน ในบริเวณที่มีความลาดชันของพื้นที่น้อยจะมีการสะสมของธาตุ

อาหารมากกว่าในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากและ Yemefack (1995) รายงานว่า ชนิดของป่าไม้จะ

มีความสัมพันธ์กับคุณสมบัติของดินหลายประการ และความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างเด่นชัด 

ป่าไม้แต่ละชนิดมีอิทธิพลต่อการสะสมอินทรียวัตถุ ธาตุไนโตรเจน โพแทสเซียม และความอุดม

สมบูรณ์ของดินแตกต่างกัน ดังนั้นหากสามารถลดการชะล้างหน้าดินได้ จะช่วยเพิ่มระดับความ

อุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่ได้มากขึ้นและจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของพืช

พรรณชนดิต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พชืสมุนไพร กล้วยไม้ดิน เห็ดราต่างๆ และพืชคลุมดิน ซึ่งจะ

ส่งผลใหเ้กิดความส าเร็จในการปกปักพันธุกรรมพชืในพืน้ที่ดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน  
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ตารางที่ 1  ค่าปฏิกิรยิาดิน (pH) ค่าการน าไฟฟ้าของดิน (electroconductivity; EC)  

ค่าความจุในการแลกเปลีย่นประจุบวกของดิน (cation exchange capacity; CEC) 

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ pH EC (dS/cm) 
CEC 

(cmol/kg) 

เส้นทางที่ 1 5.9 1.1 32.54 a 

เส้นทางที่ 3 6.6 0.8 43.72 b 

เส้นทางที่ 4 6.4 0.7 40.35 b 

 

ตารางที่ 2  ค่าอินทรยีวัตถุในดิน (organic matter; OM) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในดิน 

(total nitrogen) ฟอสฟอรัสที่สกัดได้ (extractable P)  

เส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ 
OM (%) Total N (%) 

extractable P  

(ppm) 

เส้นทางที่ 1 12.53 a 3.08 4.54 

เส้นทางที ่3 15.54 b 3.78 4.99 

เส้นทางที ่4 15.20 b 3.93 5.82 

 

ตารางที่ 3  ปริมาณ โพแทสเซียมที่สกัดได้ (exchangeable K) แคลเซียมที่สกัดได้ 

(exchangeable Ca) และปรมิาณ แมกนีเซียมที่สกัดได้ (exchangeable Mg) 

เส้นทางเดินศึกษา

ธรรมชาติ 

exchangeable K 

(ppm) 

exchangeable Ca 

(ppm) 

exchangeable Mg 

(ppm) 

เส้นทางที่ 1 70.56 a 3123 b  280 a 

เส้นทางที ่3 90.34 ab 2640 a 340 b 

เส้นทางที ่4 100.72 b 2610 a 450 c 

 

  



 

168 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ดินในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อนภูมิพลทั้งสามเส้นทางเป็นดินร่วนปนทรายมี

คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของดนิไม่แตกต่างกันมากนัก โดยทั่วไปแล้วทั้งสาม

เส้นทางมีค่าปฏิกิริยาของดินเป็นกลาง ปริมาณอินทรียวัตถุสูง ปริมาณธาตุอาหารหลักและธาตุ

อาหารรองอยูใ่นระดับปานกลาง นอกจากนีช้นิดของพืชที่พบในแตล่ะเส้นทางยังมีความคล้ายคลึง

กัน ดังนัน้วิธีการอนุรักษ์ดินในพื้นที่ดังกล่าวจึงไม่แตกต่างกันและควรใช้วิธีการอนุรักษ์พืชหน้าดิน 

เช่น ให้มีพืชตระกูลหญ้าและพืชตระกูลถั่วขึ้นปะปนกันไป ป้องกันไฟป่าที่เป็นสาเหตุของการ

สูญเสียอินทรีย์วัตถุและพืชบ ารุงดิน จึงจะช่วยลดการชะล้างหน้าดินลง และท าให้ดินในพื้นที่มี

ความอุดมสมบูรณ์สูงขึ้น ช่วยเกื้อกูลให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตและอยู่อาศัยในพื้นที่ได้อย่าง

ยั่งยืนตอ่ไป   
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แผนงานวิจัย  :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ 

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ระยะที่2 

 

โครงการวิจัย  :  ผีเสื้อและพืชอาหารในเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิพล 

Lepidoptera and its larval food plants in the Plant 

Genetic Conservation Area at the Bhumibol Dam 

 

 

 
 

 

ดร.วนิดา แซ่จงึ 

รศ.ดร.มนัส ทติย์วรรณ 

นายศักดิ์ชัย เครือสาร 

นายอภินันท์ เร่งเร็ว 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 

ผีเสื้อในโลกมี 215,000 ชนิด ใน 77 วงศ์ แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือผีเสื้อกลางวัน 

(Butterfly) 15,000 ชนิด และผีเสื้อกลางคืน(Moth) ซึ่งอาจมากกว่า 200,000 ชนิด (องุ่น, 2544) 

ในประเทศไทยได้มกีารส ารวจและจ าแนกผีเสื้อ รวม 40 วงศ์ ได้แก่ ผีเสื้อกลางวันจ านวน 11 วงศ์

จ านวน 1,114 ชนิด ได้แก่ วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) 64 ชนิด วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ า 

(Pieridae) 58 ชนิด วงศ์ผีเสื้อหนอนใบรัก  (Danaidae) 34 ชนิด วงศ์ผีเสื้อสีตาล (Satyridae) 103 

ชนิด วงศ์ผีเสื้อป่า (Amathusiidae) 29 ชนิด วงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ (สี่ขา) (Nymphalidae) 175 ชนิด 

วงศผ์เีสื้อเหลอืงหนาม (Acraeidae) 2 ชนิด วงศผ์เีสื้อหัวแหลม (Libytheidae) 4 ชนิด วงศ์ผีเสื้อปีก

กึ่งหุบ (Reodinidae) 24 ชนิด วงศ์ผีเสื้อสีน้ าเงิน (มรกต) (Lycaenidae) 345 ชนิด วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว 

(Hesperiidae) 276 ชนิด และผีเสื้อกลางคืน 29 วงศ์ ซึ่งคาดว่ามีจ านวนชนิดมากกว่าผีเสื้อ

กลางวันถึงสบิเท่า (Pinratana, 1988) 

การศกึษาผเีสื้อในประเทศไทยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2313 โดย Fabricius นักอนุกรมวิธานชาว

เดนมาร์ค และได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ Clerome arcesilaus ให้ผีเสื้อของไทย และในปี พ.ศ. 2459 

โดย E.J. Godfrey ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาของการศึกษาผีเสื้อในประเทศไทย ได้รวบรวม

ผีเสื้อไทยได้ถึง 371 ชนิด นอกจากนี้คณะส ารวจชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาศึกษาผีเสื้อในประเทศไทย 

โดยมีผลงานแสดงในเวปไซค์ Butterfly in Indo-China (สุทัศน์, 2554) การศึกษาผีเสื้อในประเทศ

ไทยโดยคนไทยในปี 2520 โดยนพ.บุญส่ง เลขะกุลและคณะ การศึกษาดังกล่าวปรากฏในหนังสือ 

Field Guide to the Butterflies of Thailand (Lekagul et al., 1997) บราเดอร์อ านวย ปิ่นรัตน์ในปี 

2522 (Pinratana, 1988) พิสุทธิ์ เอกอ านวยในปี 2546 (Ek-Amnuay, 2006) ปัจจุบันการศึกษา

ความหลากชนิดของผีเสื้อในประเทศไทยได้ท าไว้หลายแห่ง เช่นในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 

อุทยานแหง่ชาติเขาใหญ่ และเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว พบผีเสื้อรวม 285 ชนิด เกรียง

ไกร (2548) รายงานว่า มีแมลงในอันดับ Lepidoptera ที่ได้ท าการวินิจฉัยชื่อไว้แล้วในประเทศไทย 

2,488 ชนิด และคาดว่าพบชนิดใหมป่ีละประมาณ 5 ชนิด ทั้งนีจ้ากผลการส ารวจขององุ่น (2544) 

พบผีเสื้อและหนอน อีก 210 ชนิด รวม 29 วงศ์ และได้แก้ไขชื่อวิทยาศาสตร์ของผีเสื้อหลายชนิด

ซึ่งเดิมจ าแนกไว้ผิด ให้ถูกต้องตามหลักสากล ปัจจุบันมีประกาศพระราชบัญญัติสงวนและ

คุ้มครองสัตวป์่า 2535 ให้ผเีสื้อและแมลงอื่นๆ ทุกชนิดจัดเป็น “สัตว์ป่า” (เกรียงไกร, 2548) และ

ผีเสื้อหลายชนิดได้จัดเป็น “สัตว์ป่าคุ้มครอง” ได้แก่ผีเสื้อสมิงเชียงดาวทุกชนิดในสกุล Bhutanitis 

ผีเสื้อรักแร้ขาว (Papilio protenor) ผีเสื้อไกเซอร์ทุกชนิดในสกุล Stichophthalma ผีเสื้อหางดาบ

ตาลไหม ้Meandrusa sciron ผเีสื้อถุงทองทุกชนิดในสกุล Troides ผีเสื้อหางติ่งสะพายเขียว Papilio 

palinurus  ผีเสื้อกลางคืนสองชนิด ได้แก่ ผีเสื้อค้างคาว Lyssa zampa และผีเสื้อหางยาวทุกชนิด

ในสกุล Actias (ยุพิน 2554, โอฬาร 2551) 
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การศึกษาครั้งนี้มุ่งส ารวจชนิดของผีเสื้อและพืชอาหารของตัวอ่อนผีเสื้อในพื้นที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิพลที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศน์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเติมบันทึกหน้า

ใหม่ให้ศาสตร์ดา้นความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพื่อศึกษาความหลากชนิดของแมลงในกลุ่ม Lepidoptera ทั้งระยะหนอน และตัวเต็มวัย 

ที่พบภายในเขตพืน้ที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

3. ศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างหนอนผีเสือ้และชนิดพืชอาหาร ในวงจรชีวติของผีเสือ้ 

4. เพื่อเก็บรวบรวมชนิดของแมลงและจัดท าเป็นตัวอย่างอ้างองิ (specimens)                 

ทางวิทยาศาสตร์ 

 

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ 

การเก็บตัวอย่างตัวเต็มวัยและตัวอ่อนผีเสื้อรวมทั้งพืชอา หารของหนอนจากถิ่นอาศัย 

(Habitat) ที่ประกอบด้วยสังคมพืช (Plant community) ชนิดต่างๆ ในพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชซึ่ง

มีพื้นที่รวม 15,000 ไร่ ภายในบริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน

ตุลาคม 2555 ใช้หลักการเก็บตัวอย่างแมลงในถิ่นอาศัยต่างๆ ที่เสนอโดย Krebs (1999 ) และ 

Pedigo and Buntin (1994) ในพื้นที่วิจัยสี่เส้นทางส ารวจ (Trail surveys) ทั้งนี้แต่ละเส้นทางมี

ลักษณะทั่วไปของภูมิประเทศแตกต่างกันได้แก่เนินเขาสลับช้ันต่างๆ ที่มีความสูงเหนือ

ระดับน้ าทะเลแตกต่างกันสลับกับพืน้ราบที่เป็นพืน้ที่ป่าคละกันเป็นบริเวณที่มีความกว้างที่ต่างกัน   

การเก็บตัวอย่างเริ่มต้นในเส้นทางส ารวจที่หนึ่งระหว่างเดือนมกราคม ใช้วิธีเก็บตัวอย่างชนิดพืช

อาหารตัวอ่อนผีเสื้อ และนับจ านวนตัวเต็มวัยผีเสื้อในพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร ต่อเวลา 90 นาที

ต่อหนึ่งซ้ า การเก็บตัวอย่างกระท าทั้งหมด 4 ซ้ า รวมเวลาในการเก็บตัวอย่างในแต่ละเส้นทาง

ส ารวจ 360 นาที (6 ช่ัวโมง) ส าหรับการเก็บตัวอย่างตัวเต็มวัยผีเสื้อ เก็บโดยใช้สวิงผ้าขนาด

มาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางความกว้างปากสวิง 30 เซนติเมตร ลึก 75 เซนติเมตร ขนาดด้ามสวิง

ส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 เซนติเมตร ยาว 90 เซนติเมตร โฉบจับผีเสื้อก่อนน าไปใส่ในขวดฆ่าแมลง

ภายในบรรจุสารฆ่าแมลง ethyl acetate และบันทึกข้อมูลบอกสถานที่ วัน เดือน ปี และผู้เก็บ

ตัวอย่าง จากนั้นน าแมลงไปจัดรูปร่างภายใต้กล้องสเตอรีโอสโคปในห้องปฏิบัติการ คณะ

เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จากนั้นน าตัวอย่างผีเสื้อที่จัดรูปร่าง

แล้วมาวิเคราะห์ชนิดโดยใช้คู่มือการจ าแนกชนิดผีเสื้อตัวเต็มวัย (Ek-Amnauy, 2006; Pinratana, 
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1988) รวมทั้งใช้วิธีการตรวจสอบกับตัวอย่างแมลงต้นแบบในพิพิธภัณฑ์แมลง เช่นที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมวิชาการเกษตร 

เป็นต้น การวิเคราะห์ชนิดผีเสื้อบางวงศ์ได้รับความอนุ เคราะห์ให้ความช่วยเหลือจาก  Oregon 

State University, USA โดยศาสตราจารย์ Jeffrey C. Miller การวิเคราะห์ชนิดตัวอย่างพืชได้รับ

ความอนุเคราะหแ์ละความช่วยเหลือจากอาจารย์เด่น เครือสาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา คุณวิรัตน ์สมมิตร ผู้อ านวยการสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระแม่ย่า จังหวัดสุโขทัยรวมทั้ง

การใชว้ิธีการตรวจสอบกับตัวอย่างพืชในหอพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ แหง่ประเทศไทย 

การเก็บตัวอย่างหนอนผีเสื้อกระท าโดยการเดินส ารวจภายในพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่

ส ารวจและเก็บตัวอย่างตัวเต็มวัย 1,600 ตารางเมตรภายในเวลา 90 นาทีเช่นกัน โดยเก็บ

ตัวอย่างหนอนผีเสื้อขณะกัดกินพืชอาหารน ามาใส่ในกล่องพลาสติกขนาด 7.5 x 13 x 4 

เซนติเมตร ภายในบรรจุพืชอาหาร พร้อมทั้งบันทึกชื่อพืชอาหาร วัน เดือน ปี สถานที่พบ และชื่อ

ผู้เก็บตัวอย่าง จากนั้นน าหนอนผีเสื้อมาท าการบันทึกภาพในห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์

และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาและท าการเพาะเลี้ยงหนอนในกล่องพลาสติกขนาด 

15 x 10 x 5 เซนติเมตร บนฝากล่องเจาะเป็นรูกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร กรุด้วย

ตาข่ายตาถี่ส าหรับระบายอากาศ รองด้วยแผ่นกระดาษกรองจ านวน 1 แผ่น ต่อกล่อง เพื่อช่วย

เก็บความชื้น ให้ความชื้นด้วยการฉีดน้ าบนกระดาษกรองในกล่อง จากนั้นน าหนอนผีเสื้อและพืช

อาหารที่ใช้เลี้ยงใส่ในกล่องที่เตรียมไว้ 1 ตัวต่อกล่อง ดูแลความสะอาดโดยเปลี่ยนพืชอาหารและ

กระดาษกรองทุกๆ 2 วัน และเปลี่ยนกล่องใหม่ทุกๆ สัปดาห์ ท าการบันทึกจ านวนหนอนที่มีชีวิต

รอดหลังการลอกคราบแต่ละครั้ง จ านวนวันที่ใช้ในการลอกคราบทุกๆ ระยะจนถึงระยะดักแด้ 

จากนั้นท าการแยกดักแด้ใส่ในกล่องพลาสติกขนาด 10 x 6 x 3.5 เซนติเมตร จนกระทั่งดักแด้ฟัก

ออกเป็นตัวตัวเต็มวัยจึงน ามาจัดรูปร่างก่อนท าการจ าแนกชนิดโดยวิธีการดังกล่าวข้างต้น  

การส ารวจและเก็บตัวอย่างหนอนและผีเสื้อตัวเต็มวัยในเส้นทางส ารวจที่ 2, 3 และ 4 กระท า

ในช่วงเดือน เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม พ.ศ. 2555 ตามล าดับ การทดลองกระท าทั้งหมด 

4 ซ้ า โดยวิธีการเดียวกันกับการส ารวจและการเก็บตัวอย่างในเส้นทางส ารวจที่หนึ่ง 

 

ผลการทดลอง 

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเส้นทางส ารวจในบริเวณพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

เขื่อนภูมิพล เป็นพื้นป่าทุติยภูมิ (Secondary forest) ค่อนข้างโปร่ง เป็นลักษณะป่าแบบผลัดใบ 

พื้นที่ป่าลาดเอียง แดดส่องถึงพื้นดิน และเป็นที่เนินเขาสูงสลับช้ันต่างๆ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 

2,000 ไร่ ประกอบด้วยเนินเขาสลับที่ราบ บนเขาสูงบางเส้นทางส ารวจมไีผ่เป็นไม้เด่นขึ้นหนาแน่น 

(Bamboo-deciduous forest) พื้นที่ประมาณ 65% เป็นป่าโปร่งมีไม้ใหญ่ขึ้นกระจัดกระจาย
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ประกอบด้วย ยางแดง (Dipterocarpus turbinatus)ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius) สัก 

(Tectona grandis) แดง (Xylia xylocarpa var. kerri ) เก็ดแดง (Dalbergia dongnaiensis) กวาว 

(Adina cardifolia) มะขามป้อม (Phyllanthus emblica) ประดู่ส้ม (Bischofia javanica) มณฑาดอย 

(Talauma hodgsonii) สารภีดอย (Anneslea fragans) พื้นล่างมีกล้วยป่า (Musa spp.) หญ้าหลาก

ชนิด เช่น หญ้าคา (Imperata cylindrica) หญ้าถอดปล้อง (Equisetum debile) หญ้าพริกฟาน 

(Apluda mutica) หญ้าใบไผ่ (Setaria palmifolia) ข่าลิง (Globba sp.) พืชสกุล ข่า ไพล (Alpinia 

spp.) ผักไผ่น้ า (Polygonum sp.) เฟิร์นชนิดต่างๆที่เกาะอาศัยและขึ้นอยู่ตามพื้นดินได้แก่ 

Adianthum sp., Pteris sp., Selaginella sp. และกูดต้น (Cyathea spp.) ทั้งนี้เรือนยอดของป่า

สามารถแบ่งเป็น 3 ช้ันได้แก่ ไม้ช้ันสูง 10 - 14 เมตร เช่น ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus) ก่อ 

(Castanopsis indica) ไม้ช้ันกลางสูง 6 – 9 เมตร เช่น มะเม่า (Antidesma sootepense) เหมือด 

(Aporosa villosa) ไผ่ต่างๆในวงศ์ใหญ่ Bambusaceae และไม้ช้ันล่างความสูง 1– 5 เมตร ได้แก่ไม้

ในวงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) วงศ์หญ้า (Poaceae) วงศ์กก (Cyperaceae) เฟิร์น และกูดชนิด 

ต่างๆ มีแหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าปิง แอ่งน้ า และล าห้วยในทุกเส้นทางส ารวจ ช่วงเดือน

เมษายนเป็นเดือนที่รอ้นที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ย 36 องศาเซลเซียส ความชืน้สัมพัทธ์เฉลี่ย 73% 

ผลการส ารวจชนิดของผเีสื้อในถิ่นอาศัยดังกล่าวพบผีเสื้อชนิดต่างรวม 73 ชนิดในจ านวน

ดังกล่าวพบผีเสื้อที่ไม่ทราบชื่อวิทยาศาสตร์ (Morphospecies) รวม 17 ชนิด  และผีเสื้อที่ได้

วิเคราะห์ชื่อวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 12 วงศ์ (Family) รวม 56 ชนิด โดยวงศ์ผีเสื้อขาหน้าพู่ 

(Nymphalidae) พบมากที่สุดถึง 14 ชนิด (25%) รองลงมาได้แก่วงศ์ผีเสื้อสีน้ าเงิน (Lycaenidae) 

10 ชนิด (17.9%) วงศ์ผีเสื้อหางติ่ง (Papilionidae) 9 ชนิด (16.1%) วงศ์ผีเสื้อหนอนกะหล่ า 

(Pieridae) 8 ชนิด (14.3%) วงศ์ผีเสื้อบินเร็ว (Hesperiidae) 4 ชนิด (7.1%) วงศ์ผีเสื้อหนอนกระทู้ 

(Noctuidae) 4 ชนิด (7.1%) วงศ์ผีเสื้อจรวด (Sphingidae) 2 ชนิด (3.6%) และวงศ์ผีเสื้อหนอนกิน

ใบสัก (Hyblaeidae), ผเีสื้อสนี้ าตาล (Satyridae) ผีเสื้อหนอนบุ้ง (Lymantriidae) ผีเสื้อหนอนมังกร 

(Notodontidae) ผเีสื้อหนอนรา่น (Limacodidae) วงศล์ะ 1 ชนิด รวม 8.9% ตามล าดับ (ตารางที่ 1, 

3, 5 และ 7) พืชอาหารของตัวอ่อนผีเสื้อที่พบจากการส ารวจครั้งนี้ 20 วงศ์ รวม 33 ชนิดได้แก่ 

สัก (Tectona grandis)เถาเอ็นอ่อน(Cryptolepis buchanani)อบเชยเถา(Atherolepis pierrei )ปอย่าม 

(Colona winitii) เสี้ยวป่า(Bauhinia saccocalyx)  คนทา (Harrisonia perforate)มะขามป้อม 

(Phyllanthus emblic)ปอพาน (Colona auriculata) กล้วยป่า (Musa acuminate )   แดง(Xylia 

xylocarpa )ไผ่รวก (Thyrsostachys siamensis ) หูกวาง (Terminalia catappa) ตังสีไพร(Litsea 

glutinosa)  ประดู่ป่า (Pterocarpus macrocarpus)   มะรุมป่า (Albizia  lebbeck) หญ้าตดหมา 

(Paederia pilifera ) มะก่องข้าว (Abutilon indicum) เหมือด (Aporosa villosa) ขะเจาะ (Milletia 

sp.)กระทุ่ม(Mitragyna rotundifolia ) กระโดน (Careya arborea ) กระเช้าไก่ป่า (Aristolochia sp.) 
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คูน (Cassia fistula) ช้างโน้ม (Ochna integerrima) ติ้ว (Cratoxylum cochinchinense)ส้มเห็ด

(Hyminodictyon orixense) ชมพู่ (Eugenia javanica) กระพี้เครือ (Dalbergia foliacea) เครืออวด

เชือก (Combretum latifolium) ขี้เหล็กป่า (Cassia siamea)ขี้หนอน (Schoepfia fragrans)  เม่าสาย 

(Antidesma sootepense) กางขีม้อด (Albizia odoratissima) (ตารางที่ 2, 4, 6 และ 8) 

 

ตารางที่ 1 ผีเสื้อตัวเต็มวัยที่ส ารวจพบในเส้นทางส ารวจที่ 1 บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตากระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555  

วงศ์ ชนิด ร้อยละ 

Lycaenidae 

 ผเีสื้อฟา้พุ่มธรรมดา Acytolepis puspa (Fruhstorfer) 12.5 

 ผเีสื้อฟา้วาวสีต่างฤดู Jamides alecto (Felder) 18.8 

 ผเีสื้อฟา้ลาย Leptotes plinius (Fab.) 12.5 

 ผเีสื้อจรกาเมียลาย Euploea mulciber (Cramer) 12.5 

Pieridae 

 ผเีสื้อเณรธรรมดา Eurema hecabe (Linn.) 37.5 

 ผเีสื้อฟา้เมียเลียน Pareronia anais (Lesson) 6.2 

 

รวม 100 

หมายเหตุ : พิกัด X = 0498348, 0498264, 0498232, 0498216; Y = 1906996, 1907195, 

1907282, 1907346 
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ตารางท่ี 2 หนอนผีเสื้อและพืชอาหารที่ส ารวจพบในเส้นทางส ารวจที่ 1 บริเวณเขตอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555  

วงศ์ ชนิด วงศ์พืช ชนิดพชือาหาร 

Hyblaeidae  
ผเีสื้อกินใบสัก 

 Hyblaea puera Cramer     
Labiaceae สัก Tectona grandis Linn.f. 

Noctuidae    
ผเีสื้อมะเดื่อ  

Asota plana Walker 
Asclepiadaceae 

เถาเอ็นอ่อน Cryptolepis bushanani  

Roem. & Schult.  

 

ผีเสื้อหนอนเจาะผลแถบขาว 

 Bastilla crameri Moore 
Leguminnosae มะรุมป่า Albizia lebbeck (Linn.) Benth. 

 

ผเีสื้อหนอนเจาะผล  

Bastilla spp. 
Leguminnosae มะรุมป่า A. lebbeck (Linn.) Benth. 

Nymphalidae    
ผเีสื้อจรกาหนอนยี่โถ 

 Euploea core Lucus 
Asclepiadaceae อบเชยเถา Zygostelma benthami Baill 

Papilionidae    
ผเีสื้อเชิงลายธรรมดา  

Chilasa clytia (Linn.) 
Lauraceae 

ตังสีไพร Litsea glutinosa (Lour.) C. B. 

Rob. 

Sphingidae     

ผเีสื้อเหยี่ยว  

Macroglossum sitiene 

Walker 

Rubiaceae หญ้าตดหมา Paederia pilifera Hook.f. 

 
Morphospecies 1  Theaceae ปอย่าม Colona winitii (Craib) Craib 

 
Morphospecies 2                                      Leguminnosae เสี้ยวป่า Bauchinia saccocalyx Pierre 

 
Morphospecies 3 Simaroubaceae 

คนทา Harrisonia perforate (Blanco) 

Merr. 

 
Morphospecies 4 Euphorbiaceae 

มะเม่าสาย Antidesma sootepense 

Craib 

 
Morphospecies 5 Malvaceae 

มะก่องข้าว Abutilon indicum (Linn.) 

Sweet 

 
Morphospecies 6   Malvaceae มะก่องข้าว Abutilon indicum (Linn.) Sweet  

                                                  Morphospecies 7  Euphorbiaceae มะขามป้อม Phyllanthus emblica Linn. 

หมายเหตุ : พิกัด X = 0498348, 0498264, 0498232, 0498216; Y = 1906996, 1907195, 

1907282, 1907346 
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ตารางท่ี 3 ผีเสื้อตัวเต็มวัยที่ส ารวจพบในเส้นทางส ารวจที่ 2 บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2555  

วงศ์ ชนิด ร้อยละ 

Hesperiidae ผเีสื้อหนอนหญ้า Potanthus Confucius Fruhstorfer 3.2 

 

ผีเสื้อลายด่างตาลแดง Pseudocoladenia dan 

Fruhstorfer 1.5 

Lycaenidae 

 ผเีสื้อฟา้หิ่งห้อยสีคล้ า Chilades pandava (Horsfield) 19.5 

 

ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อ Arhopala pseudocentaurus 

(C.&R.Felder) 2.4 

Nymphalidae 

                                                                                                  ผเีสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core Lucus  3.7 

 

ผเีสื้อใบรักลายเสือ Danaus genutia (Cramer)  12.2 

 

ผเีสื้อกระทกรกธรรมดา Cethosia cyane Fruhstorfer  6.2 

 

ผเีสื้อกะลาส ีNeptis hylas (Linn.)  3.7 

Papilionidae 

 ผเีสื้อหางติ่งธรรมดา Papilio polytes (Linn.)             8.5 

 

ผเีสื้อถุงทองธรรมดา Troides aeacus Felder  3.7 

 

ผเีสื้อหางตุม้จุดชมพู Pachliopta aristolochiae (Fab.)      6.1 

Pieridae 

 ผเีสื้อขาวแคระ Leptosia nina (Fruhstorfer)  8.5 

 

ผเีสื้อเณรธรรมดา Eurema hecabe (Linn.)  7.3 

 

ผเีสื้อหนอนคูน Catopsilla pomona (Fab.) 9.8 

Satyridae 

 ผเีสื้อตาลพุ่ม Mycalesis perseoides (Moore) 3.7 

 

รวม 100 

หมายเหตุ : พิกัด X = 0499863, 0499884, 0499944, 0500047; Y = 1906981, 1907176, 

1907385, 1906926 
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ตารางท่ี 4 หนอนผีเสื้อและพืชอาหารที่ส ารวจพบในเส้นทางส ารวจที่ 2 บรเิวณเขตอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. 2555  

วงศ์ ชนิด วงศ์พืช พืชอาหาร 

Lymantriidae 
ผเีสื้อหนอนบุ้งหูแดง  

Olene mendosa (Hubner) 
Leguminnosae 

ป ร ะ ดู่ ป่ า  Pterocarpus  

macrocarpus Kurz 

 

ผเีสื้อหนอนบุ้งหูแดง  

Olene mendosa (Hubner) 
Lecythidaceae กระโดน Careya arborea Roxb. 

 

ผเีสื้อหนอนบุ้งหูแดง  

Olene mendosa (Hubner) 
Rubiaceae 

ก ร ะ ทุ่ ม  Mytrogyna rotundifolia 

(Roxb.) Kuntze 

Papilionidae 
ผเีสื้อหางตุม้จุดชมพู  

Pachliopta aristolochiae (Fab.) 
Aristolochiaceae ไก่ฟ้ายักษ์ Aristolochia sp. 

Pieridae 
ผเีสื้อหนอนคูนธรรมดา  

Catopsilia pomona (Fab.) 
Leguminnosae คูน Cassia fistula Linn. 

 
Morphospecies 8 Ochnaceae 

ช้างน้าว Ochna integerrima (Lour) 

Merr. 

 
Morphospecies 9 Hypericaceae 

ติ้ ว  Cratoxylum cochinchinense 

(Lour) Blume 

 
Morphospecies 10 Euphorbiaceae 

เหมือด Aporosa villosa (Wall.ex 

Lindl) Baill. 

 
Morphospecies 11 Oxalidaceae 

ส้มเห็ด  Hymenodictyon orixense 

(Roxb.) Mabb. 

  Morphospecies 12 Myrtaceae ชมพู่ Eugena javanica Lam. 

หมายเหตุ : พิกัด X = 0499863, 0499884, 0499944, 0500047; Y = 1906981, 1907176, 

1907385, 1906926 
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ตารางที่ 5 ผีเสื้อตัวเต็มวยัที่ส ารวจพบในเส้นทางส ารวจที่ 3 บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาก ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555  

วงศ์ ชนิด ร้อยละ 

Lycaenidae ผเีสื้อฟา้หิ่งห้อยสีคล้ า Chilades pandava (Horsfield) 2.1 

 

ผีเสื้อฟ้าไม้ก่อ Arhopala pseudocentaurus 

(C.&R.Felder) 4.1 

Nymphalidae                                                                                                  ผเีสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core Lucus  3.1 

 

ผีเสื้อหนอนใบรักฟ้าใหญ่ Tirumala septentrionis 

(Butler) 6.4 

 

ผเีสื้อใบรักลายเสือ Danaus genutia (Cramer)  5.1 

 

ผเีสื้อกระทกรกธรรมดา Cethosia cyane Fruhstorfer  3.5 

 

ผเีสื้อแพนซีตาลไหม้ Junonia iphita (Cramer) 3.1 

 

ผเีสื้อเสอืดาวใหญ่ Phalanta phalanta (Drury) 4.1 

 

ผเีสื้อแพนซีมยุรา Junonia almana L. 2.1 

 

ผเีสื้อตาลหางแหลม Vindula erota (Fab.) 3.1 

 

ผเีสื้อกะลาส ีNeptis hylus (Linn.)  4.1 

Papilionidae ผเีสื้อหางติ่งธรรมดา Papilio polytes (Linn.)             4.3 

 

ผเีสื้อเชิงลายธรรมดา Chilasa clytia (Linn.) 4.3 

 

ผเีสื้อหางตุม้จุดชมพู Pachliopta aristolochiae (Fab.)      12.1 

Pieridae ผเีสื้อฟา้เมียเลียน Pareronia anias (lesson) 21.5 

 

ผเีสื้อเณรสา่หร ีEurema sari (Moore)  17.0 

 

รวม 100 

หมายเหตุ : พิกัด X = 0500641, 0500050, 0501017, 0501341; Y = 1905828, 1905975, 

1906073, 1906108 
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ตารางที่ 6  หนอนผีเสื้อและพืชอาหารที่ส ารวจพบในเส้นทางส ารวจที่ 3 บริเวณเขตอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2555  

หมายเหตุ : พิกัด X = 0500641, 0500050, 0501017, 0501341; Y = 1905828, 1905975, 

1906073, 1906108 

วงศ์ ชนิด วงศ์พืช พืชอาหาร 

Lycaenidae 
ผเีสื้อม่วงใบไม้เหนือ  

Amblypodia anita (Hewitson) 

Leguminosae 
ขะเจาะ Milletia sp. 

 

ผเีสื้อฟา้หิ่งห้อยสีคล้ า  

Chilades pandava (Horsfield) 

Leguminosae ประดู่ป่า  

Pterocarpus macrocarpus Kurz 

 

ผเีสื้อมรกต  

Surendra quercetorum (Moore)  

Leguminosae กางขี้มอด  

Albizia odoratissima (Linn.f.) 

Benth 

Noctuidae ผเีสือ้มวนหวาน Eudocima falonia (Linn.) Leguminosae ขะเจาะ Milletia sp. 

Notodontidae ผเีสื้อหนอนมังกร Phalera sp. Papilionaceae 
กระพี้เครือ Dalbergia foliacea 

Wall.  

Nymphalidae    
ผเีสื้อจรกาหนอนยี่โถ  

Euploea core lucus 
Combretaceae 

เครืออวดเชอืก   

Combretum latifolium Blume 

Papilionidae    
ผเีสื้อเชิงลายธรรมดา   

Chilasa clytia (Linn.) 
Lauraceae 

ตังสไีพร  

Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 

Pieridae 
ผเีสื้อหนอนคูนธรรมดา 

 Catopsilia pomona (Fab.) 
Leguminosae 

ขีเ้หล็กป่า  

Senna siamea (Lam) Irwin & 

Barneby 

Sphingidae     
ผเีสื้อเหยี่ยว  

 Macroglossum sitiene Walker 
Rubiaceae 

หญ้าตดหมา  

Paederia pilifera Hook.f. 

 
Morphospecies 13 Leguminosae 

ประดู่ป่า  

Pterocarpus macrocarpus Kurz 

 
Morphospecies 14                                      Olacaceae ขีห้นอน Schoepfia fragrans Wall. 

  Morphospecies 15 Malvaceae 
ปอพาน Colona auriculata (Desv.) 

Craib 
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ตารางท่ี 7 ผีเสื้อตัวเต็มวัยที่ส ารวจพบในเส้นทางส ารวจที่ 4 บริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตากระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2555  

วงศ์ ชนิด ร้อยละ 

Hesperiidae 

 ผเีสื้อหนอนใบข้าว Pelopides manthias (Fab.) 2.1 

Lycaenidae 

 

 

ผเีสื้อหนอนถั่วสีน้ าเงิน Lampides boeticus (Linn.) 6.4 

 

ผเีสื้อฟา้ขอบขนธรรมดา Anthene emolus (Godart) 2.1 

 

ผเีสื้อพุม่ไม้ธรรมดา Hypolycaena erylus Fruhstorfer 21.3 

Nymphalidae 

                                                                                                  ผเีสื้อจรกาหนอนยี่โถ Euploea core Lucus  2.1 

 

ผเีสื้อจรกามาลายู Euploea camaralzeman Butler  4.3 

 

ผเีสื้อใบรักลายเสือ Danaus genutia (Cramer)  2.1 

 

ผเีสื้อหนอนใบรักธรรมดา Danias chisippus (Linn.) 2.1 

 

ผเีสื้อแพนซีสตีาล Junonia lemonias (Cramer) 2.1 

Papilionidae 

 

 

ผเีสื้อสะพายฟ้า Graphium sarpedon (Fruhstorfer)             4.3 

 

ผเีสื้อหนอนมะนาว Papilio demoleus (Linn.) 4.3 

 

ผเีสื้อเชิงลายธรรมดา Chilasa clytia (Linn.) 2.1 

 

ผเีสื้อหางตุม้จุดชมพู Pachliopta aristolochiae (Fab.)      4.3 

 

ผเีสือ้ม้าลายธรรมดา  Graphium macareus (Fruhstorfer) 6.4 

 

ผเีสื้อหนอนจ าปี Graphium doson (C.&R.Felder) 2.1 

 

ผเีสื้อหางติ่งธรรมดา Papilio polytes (Linn.)             8.5 

 

ผเีสื้อม้าลายจุด Graphium megarus Fruhstorfer 2.1 

 

ผเีสือ้เหลืองสยามธรรมดา Cepora iudith (Doubleday) 10.6 

 

ผเีสือ้หนอนใบกุ่มขอบตาลไหม้  Appias lyncida Fruhstorfer 4.3 

 

ผเีสือ้หนอนใบกุ่มธรรมดา Appias albina C.&R. Felder  6.4 

  รวม 100 

หมายเหตุ : พิกัด X = 0499630, 0499569, 0499540, 0499362; Y = 1905007, 1904680, 

1904494, 1904368 
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ตารางที่ 8 หนอนผีเสื้อและพืชอาหารที่ส ารวจพบในเส้นทางส ารวจที่ 4 บริเวณเขตอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างเดือน มกราคม พ.ศ. 2555  

วงศ์ ชนิด วงศ์พืช พืชอาหาร 

Hesperiidae 
ผเีสื้อหนอนมว้นใบกล้วย 

 Erionota thrax Linn. 
Musaceae 

กล้วยป่า   

Musa acuminata Colla 

Limacodidae 
ผเีสื้อหนอนบุ้งปกขาว 

 Clethrogyna turbata (Butler)  
Leguminosae แดง Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. 

Lycaenidae 
ผเีสื้อมรกต  

Surendra quercetorum (Moore)  
Leguminosae 

กางขี้มอด  

Albizia odoratissima (Linn.f.) Benth 

Papilionidae 
ผเีสื้อหางตุม้จุดชมพู  

Pachliopta aristolochiae (Fab.) 
Aristolochiaceae ไก่ฟ้ายักษ์ Aristolochia sp. 

 

ผเีสื้อเชิงลายธรรมดา 

 Chilasa clytia (Linn.) 
Lauraceae 

ตังสไีพร  

Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. 

Sphingidae 
ผเีสื้อจรวด  

Theretra clotho (Drury) 
Euphorbiaceae 

เหมอืด 

 Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) 

Baill. 

 
Morphospecies 16 Gramineae 

ไผ่รวก 

 Thyrsostachys siamensis Gambler 

  Morphospecies 17 Combretaceae หูกวาง Teminalia catappa Linn. 

หมายเหตุ : พิกัด X = 0499630, 0499569, 0499540, 0499362; Y = 1905007, 1904680, 

1904494, 1904368 
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สรุปและอภิปรายผล 

ผลการส ารวจพบผีเสื้อได้ในทุกเส้นทางส ารวจและมีจ านวนชนิดสอดคล้องกับสังคมพืช

ในถิ่นอาศัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบนเส้นทางส ารวจที่ 3 พบจ านวนชนิดผีเสื้อมากที่สุดถึง 28 ชนิด 

(ตารางที่ 5 และ 6) ซึ่งแสดงให้เห็นประโยชน์ในการช่วยผสมเกสรและขยายพันธุ์พืช  จากรายงาน

ของกลุ่มงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ (2552) พบว่าพืน้ที่ที่พบผีเสื้อมากสอดคล้อง

กับความหลากหลายของพันธุ์ไม้ในระบบนิเวศน ์การส ารวจครั้งนี้ยังพบว่าแหล่งหากินของผีเสื้อมี

สองแหล่งใหญ่ๆ คือน้ าหวานจากดอกไม้ของพรรณไม้หลากชนิด และตามโป่งดินบริเวณริมห้วย 

แอง่น้ าขัง หรอืพืน้ดินที่ที่ชืน้แฉะซึ่งเป็นแหล่งแรธ่าตุอาหารที่ผีเสื้อต้องการปะปนอยู่ เช่นผลไม้เน่า 

มูลสัตว์ และซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย โดยผีเสื้อส่วนใหญ่ออกหากินขณะแสงแดดไม่จัดและมี อากาศ

แจ่มใสซึ่งเป็นช่วงเวลาระหว่าง 8.00 – 11.00 น แต่ช่วงกลางวันที่แสงแดดจัด หรือครึ้มฟ้าครึ้มฝน 

หรอืลมแรง ผีเสื้อจะหลบพักตามร่มไม้ และเริ่มออกหากินอีกครั้งระหว่างเวลา 15.00 -18.00 น. 

ทั้งนี้ในฤดูร้อนพื้นที่แห้งแล้งมาก ผีเสื้อจะรวมกลุ่มตามริมห้วยและแอ่งน้ าขังหรือพื้นดินที่ชื้นแฉะ 

พื้นที่ท าการส ารวจนี้เป็นเพียงบางส่วนของเขตอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  

ซึ่งมีปัจจัยทั้งทางกายภาพเช่นสภาพทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่และช่วงเวลาที่ท าการส ารวจรวมทั้ง

ปัจจัยทางชีวภาพ เช่นสังคมของพืชและสัตว์ที่แตกต่างกัน และยังมีอีกหลายเส้นทางส ารวจ 

ที่สมควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นฐานข้อมูลความหลากหลายทางชนิดของผีเสื้อที่สมบูรณ์ 

เพื่อการใช้ประโยชน์จากป่าการอนุรักษ์ และกิจกรรมด้านนันทนาการ เช่นการดูและศึกษาชนิด

ของผีเสื้อเพื่อความเพลิดเพลิน และพัฒนาทักษะการสังเกตตลอดจนการปลูกฝังจิตส านึกให้มี

ความรัก และเข้าใจธรรมชาติของผีเสื้อในระบบนิเวศน์ ซึ่งในปัจจุบันจ านวนผีเสื้อที่พบเห็นนั้นมี

จ านวนน้อยลง หลายชนดิอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการคุ้มครองให้

สามารถด ารงเผ่าพันธุ์ได้ในระบบนิเวศน์ (ยุพิน, 2554) ตามที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่อ

อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม  

พ.ศ. 2547 ซึ่งอนุสัญญานี้เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ครอบคลุมการอนุรักษ์ทั้งพันธุกรรม  

ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศน์ที่มีวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้

ประโยชน์จากองค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การเข้าถึงทรัพยากร

พันธุกรรม และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม 
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แผนงานวิจัย  :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระยะที่ 2 

 

โครงการวิจัย  :  การจัดการความเสี่ยงของระบบนิเวศทางน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช  

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยใช้ Bayesian Network 

Aquatic ecosystem at the Bhumibol Dam risk management in 

plant genetic conservation area, Tak Province using Bayesian 

Network 

 

 
 

 

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 

นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

จากที่ในปีงบประมาณ 2550 คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมศึกษาความ

หลากหลายทางชีวภาพของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ในหัวข้อวิจัยต่างๆ 

เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน การหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารในดิน ความ

หลากหลายของเห็ดและการใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ าส าหรับการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ความ

หลากหลายของแพลงก์ตอนพชื ความหลากหลายของแมลงน้ า ความหลากหลายของปลา ความ

หลากหลายของแมลงในอันดับโคลีออฟธีรา การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่และจัดท าฐานข้อมูลภูมิ

สารสนเทศ ความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิร์น ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ใน

นิทรรศการและการประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

รวมถึงการจัดนิทรรศการถาวร ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของกองทัพเรือ บริเวณ เขาหมาจอ 

อ.สัตหบี จังหวัดชลบุรี และได้จัดท าเป็นหนังสอืรวบรวมผลงานวิจัยทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ

มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551 จากการศึกษาครั้งนั้นพบว่าระบบนิเวศทางน้ า

บริเวณท้ายเขื่อนมคีุณภาพน้ าค่อนขา้งต่ าเนื่องจากเป็นน้ าที่ถูกเก็บกักอยู่ในระดับลึก ซึ่งอาจมีผล

ต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าและความหลากหลายทางชีวภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการ

ประเมินความเสี่ยงของระบบนิเวศแหล่งน้ าโดยการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าในพื้นที่

ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล และจะมีการประยุกต์ใช้เบย์เซียนเน็ตเวิร์คในการประเมินความ

เสี่ยงของระบบนิเวศต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า เพื่อที่จะสร้างมาตรการต่างๆ และจัดท า

แผนการจัดการความเสี่ยง และเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

 

กรอบแนวความคิด 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อประเมินความเสี่ยงของระบบนิเวศทางน้ าบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยการประยุกต์ใช ้Bayesian Network 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ท าการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพและเคมี 4 ครั้งในรอบปี 

โดยก าหนดจากการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล จากจุดเก็บตัวอย่างในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

เขื่อนภูมิพล (ภาพที่ 1) โดยเก็บที่ระดับกึ่งกลางความลึก ยกเว้นปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียเก็บ

ตัวอย่างที่ผิวน้ าลึก 30 เซนติเมตร เก็บรักษาตัวอย่างน้ าโดยการแช่ในถังน้ าแข็ง น ามาวิเคราะห์ใน

หอ้งปฏิบัติการ ส าหรับข้อมูลที่สามารถท าการวิเคราะห์ในภาคสนามได้ท าการวิเคราะห์ทันที ท า

การเก็บตัวอย่างในแหล่งน้ าในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จ านวน 5 สถานี 

คือ สถานีที่ 1 ทางขึ้นสันเขื่อน สถานีที่ 2 หลังร้านอาหาร สถานีที่ 3 ใกล้สะพานจุดปล่อยปลา 

(ห้วยแก่ง) สถานีที่ 4-1 หลังสนามกอล์ฟหลุมที่ 14 (ห้วยสามเงา) สถานีที่ 4-2 บริเวณบ่อตกปลา 

(ห้วยสามเงา) ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน ครั้งที่ 3 กรกฎาคม ครั้งที่ 4 เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2555 (ภาพที่ 2) จากนั้นน าเข้าข้อมูลใน Bayesian network รวมถึงการสัมภาษณ์

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงเพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ าของพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แผนที่พื้นที่แสดงเส้นทางจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าของล าน้ าที่ไหลลงสูแ่ม่น้ าปิง        

บริเวณเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
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ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศกึษาพบว่าคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าของพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพลอยู่ใน

ระดับปานกลาง ปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังคือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 

ปริมาณฟอสเฟต แอมโมเนีย และบีโอดี โดยแหล่งน้ าที่มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรมมากคือ

แหล่งน้ าในเส้นทางส ารวจที่ 1 อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของระบบนิเวศยังอยู่ในระดับต่ าแต่ควรมี

การจัดการเช่นการรักษาระดับน้ าในช่วงฤดูแล้ง โดยการสร้างฝายชะลอน้ า ส่วนในแหล่งน้ านิ่ง

ควรมีแผนการจัดการคุณภาพน้ าเช่นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเพื่อเร่งการย่อย

สลายสารอินทรีย์และเป็นออกซิเจนส าหรับใช้ในการหายใจของสัตว์น้ า รวมถึงการเปิดโอกาสให้

ชุมชนที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร

สัตว์น้ าของเขื่อน เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ าเพื่อน ามาวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

 

ดัชนีคุณภาพน้ า 

จากการศึกษาดัชนีคุณภาพน้ าในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม 2555 ในแต่ละ

เส้นทาง พบว่ามีคา่เฉลี่ยดัชนคีุณภาพน้ าเท่ากับ 63.4 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ (p<0.05) ในแต่ละเส้นทาง โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในเส้นทางที่ 2 บริเวณหลังร้านอาหาร 

เท่ากับ 64.8 รองลงมา คือ เส้นทางที่ 4-1 และ4-2 บริเวณหลังสนามกอล์ฟหลุมที่ 14 และ

บริเวณอ่างเก็บน้ า มีค่าเท่ากับ 63.3 และมีค่าน้อยที่สุดในเส้นทางที่ 1 บริเวณสันเขื่อน มีค่า
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เท่ากับ 62.7 ตามล าดับ (ภาพที่ 3) เพื่อพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ของดัชนีคุณภาพน้ าทั่วไปพบว่า

แหลง่น้ ามีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 

คุณภาพน้ าในแต่ละช่วงเวลาที่ท าการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนตุลาคม 2555 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในช่วง

เดือนมกราคม มคี่าเท่ากับ 69.0 รองลงมา คอื ช่วงเดือนเมษายน มีค่าเท่ากับ 66.8 และค่าเฉลี่ย

ดัชนคีุณภาพน้ าน้อยที่สุดในช่วงเดอืนกรกฎาคม มีคา่เท่ากับ 60.0 ตามล าดับ (ภาพที่ 4) 

 
ภาพท่ี 3 ดัชนคีุณภาพน้ า ของน้ า ในบริเวณพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมพิล จังหวัดตาก 

 
ภาพท่ี 4 ดัชนคีุณภาพน้ าของน้ าในบริเวณพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชืเขื่อนภูมพิล จังหวัดตาก 

 

การจัดท าตัวแบบกรอบแนวคดิและ Bayesian Network  

จากการจัดท าตัวแบบกรอบแนวคิด (Cause-effect conceptual model) ของความเสี่ยง

ของระบบนิเวศทางน้ าบริเวณเขื่อนภูมิพล อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก ตลอดจนทบทวนข้อมูลที่มี

อยู่ และท าการพิจารณาซ้ าตัวแบบกรอบแนวคิด (Review on conceptual model) เพื่อพิจารณา

อย่างรอบคอบถึงปัจจัยที่อาจส่งผลต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าในบริเวณดังกล่าว รวมถึงการ

ระบุระดับของตัวแปร (State definition) และน าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมและความคิดเห็นของ

นักวิจัยและผู้เช่ียวชาญมาเข้าสู่ Bayesian Network โดยใช้โปรแกรม NeticaTM เพื่อเชื่อมโยง
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เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 2 เส้นทางที่ 3 เส้นทางที่ 4-1 เส้นทางที่ 4-2 

62.7a 64.8a 63.0a 63.3a 63.3a 

ดัชนคีุณภาพน้ า 
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100.0

มกราคม เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม 

69.0a 66.8ab 60.0b 62.2ab 

ดัชนคีุณภาพน้ า 
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Variables) ซึ่งเป็นเหตุ กับ จุดสุดท้าย (End point) ซึ่งเป็นผลโดยใน

ที่นี้หมายถึงทรัพยากรปลาในระบบนิเวศทางน้ าของแต่ละบริเวณที่ท าการศึกษา โดยมีตัวแบบ

การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าที่มีผลตอการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ประกอบด้วยตัวแปรที่เป็น

สาเหตุ ได้แก่ เดือน (Month) สถานี (Station) ช่วงเวลาที่มีแสง (Light Period) ปริมาณน้ าฝน 

(Precipitation) ระดับน้ า (Water Level) อุณหภูมิ (Temperature) แอมโมเนีย (Ammonia) ไนเตรท 

(Nitrate) ไนไตรท์ (Nitrite) และฟอสเฟต (Phosphate) และตัวแปรที่เป็นผล ได้แก่ทรัพยากรปลาใน

แหล่งน้ า (Fish Abundance) โดยความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแสดงในภาพที่ 33 โดยตัวแบบ

ประกอบด้วย 21 ตัวแปรและ 25 ความสัมพันธ์ 2,429 ความน่าจะเป็น (ภาพที่ 5) และจากการ

วิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปร พบว่าตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณปลาในระบบนิเวศแหล่งน้ าใน

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชของเขื่อนภูมิพล มากที่สุดคือ ปริมาณแอมโมเนีย ปริมาณออกซิเจนที่

ละลายน้ า ปริมาณฟอสเฟต และค่าการน าไฟฟ้า โดยสถานการณ์ในปัจจุบันมีความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับต่ า 

 

  

 

  

 

 

       

  

 

 

ภาพท่ี 5 โครงขา่ยเบย์เซียนที่แสดงปัจจัยที่มีผลต่อทรัพยากรประมง 

ในระบบนิเวศทางน้ าของเขื่อนภูมิพล 
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สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 จากการประเมินความเสี่ยงของระบบนิเวศทางน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนภูมิ

พล อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก พบว่าคุณภาพน้ าส่วนใหญ่ยังมีคุณภาพน้ าที่เหมาะสมต่อ 

การด ารงชีวติของสัตวน์้ า อย่างไรก็ตามเนื่องจากแหล่งน้ าที่ท าการศึกษาเป็นล าน้ าย่อยในบริเวณ

เส้นทางศึกษาและเป็นล าน้ าที่ไหลลงสู่ล าน้ าสายหลักที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนภูมิพล  ดังนั้น

ผลกระทบหรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าจึงไม่เห็นอย่างชัดเจน โดยความเสี่ยง

ด้านคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าที่ศึกษาได้รับผลกระทบจากปัจจัยของปริมาณบีโอดี แอมโมเนีย 

ฟอสเฟต และการน าไฟฟ้าที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะบริเวณสถานีที่ 1 ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่มี 

การเคลื่อนที่ของน้ าน้อย ส าหรับคุณภาพน้ าในพารามิเตอร์อื่นๆ โดยทั่วไปมีคุณภาพใกล้เคียงกับ

ที่รายงานโดย สันธิวัฒน์ และคณะ (2550) ที่ท าการศึกษาคุณภาพน้ าบางประการบริเวณล าน้ า

ปิงในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ตั้งแต่บริเวณใต้เขื่อนภูมิพล

จนมถึงเหนือเขื่อนแม่ปิงตอนล่าง จ านวน 5 สถานี โดยเก็บข้อมูล 3 ครั้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม  

ถึงเดือนกรกฎาคม 2550 ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน้ ามีค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด และค่าเฉลี่ย 

ตามล าดับดังนี้ อุณหภูมิ 26.70, 25.28, 25.82 องศาเซลเซียส ความโปร่งแสง 338, 30, 90.8 ซม. 

ความขุ่น 2.18, 0.10, 0.79 NTU ปริมาณของแข็งแขวนลอย 8.75, 0.25, 2.78 มิลลิกรัมต่อลิตร 

การน าไฟฟ้า 184.0, 176.0, 179.8 ไมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า 

3.62, 1.21, 2.18 มิลลกิรัมต่อลิตร บีโอดี 2.75, 0.70, 1.73 มิลลิกรัมต่อลิตร ความเป็นกรด-ด่าง 

7.49, 5.61, 6.50 ความเป็นด่าง 119, 91, 101.8 มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้าง 84.0, 61.0, 

72.2 มิลลกิรัมต่อลิตร แอมโมเนีย 1.35, 0.09, 0.37 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนเตรท 0.49, 0.01, 0.16 

มิลลิกรัมต่อลิตร ออร์โธฟอสเฟต 0.85, 0.12, 0.48 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณคลอโรฟิลล์เอ 

3.40, 1.00, 1.89 ไมโครกรัมต่อลิตร จากการศึกษานี้พบว่าระบบนิเวศน้ าท้ายเขื่อน เป็นระบบ

นิเวศเฉพาะที่ได้รับน้ าที่เก็บกักเหนอืเขื่อนในระดับลึก มกีารเปลี่ยนแปลงระดับน้ าที่ถูกควบคุมโดย

การปฏิบัติงานของเขื่อน มีปริมาณออกซิเจนละลายน้ าต่ าและเป็นแหล่งน้ าที่มีความอุดมสมบูรณ์

ต่ า แต่ส าหรับแหล่งน้ าที่ศึกษาในครั้งนี้ได้รับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้ าน้อยกว่าในล า

น้ าสายหลัก รวมถึงแหล่งน้ าที่ศึกษาเป็นล าน้ าขนาดเล็กและเป็นบริเวณต้นน้ า ดังนั้นการจัดการ

ความเสี่ยงของระบบนิเวศจงึควรด าเนนิการในลักษณะที่เป็นการรักษาระดับน้ าในช่วงฤดูแล้ง เช่น

การสรา้งฝายชะลอน้ า สว่นในแหล่งน้ าซึ่งเป็นแหล่งน้ านิ่งควรจะมีแผนการจัดการคุณภาพน้ าเช่น

การเพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าเพื่อเร่งการย่อยสลายสารอินทรีย์และเป็นออกซิเจน

ส าหรับใช้ในการหายใจของสัตว์น้ า รวมถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชนที่อยู่บริเวณท้ายเขื่อนแม่ปิง

ตอนล่าง ได้เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าของเขื่อน เป็นต้น 
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เอกสารอ้างอิง 

กรมประมง. 2530. เอกสารวิชาการสถาบันวิจัยประมงน้ าจดืแห่งชาติ เรื่องเกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อ
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นุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 25370 

สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล, รัฐภูม ิพรหมณะ, ศุภลักษณ์ ฤทธิ์แผลง, ภาวิณี ทุ่งเย็น และวาสนา ณ  ฝั้น. 2550.  

คุณภาพน้ าบางประการในพืน้ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เขื่อนภูมิ

พล จังหวัดตาก. รายงานฉบบัสมบูรณเ์สนอต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาก
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แผนงานวิจัย  :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ระยะที่ 2 

 

โครงการวิจัย  :  ศักยภาพทางด้านอาหารและพลังงานของสาหร่ายที่พบในเขตพื้นที่

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 

 
 

 

ดร. รัฐภูมิ  พรหมณะ 

ดร. เนติ เงินแพทย์ 

นายคมศักดิ์ พินธะ 

ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 

 

 

 

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ปัจจุบันจ านวนประชากรโลกเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดความต้องการทางด้านอาหาร

และพลังงานเพิ่มมากขึ้น สาหร่าย (algae) จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากสาหร่าย

เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบได้ตามแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วไป มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว หากมีน า

สาหร่ายเหล่านี้มาใช้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งพลังงาน จะมีข้อได้เปรียบพืชอาหาร และพืช

พลังงาน หลายประการ ปัจจุบันมีชาวบ้าน 2 พื้นที่ที่น าสาหร่ายมาท าเป็นอาหารอย่างจริงจังคือ 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย น าสาหร่ายสีเขียวที่เรียกว่าสาหร่ายไกมาท าไกยี และไกแผ่น

ปรุงรสจ าหน่าย เนื่องจากสาหร่ายไกมีปริมาณมาก และพบได้ง่ายในแหล่งน้ าธรรมชาติ โดย

พบว่าสาหร่ายไกมีคุณค่าทางโภชนาการ และมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง นอกจากนี้ยังพบสาหร่าย

ที่สามารถเจรญิได้ตามแหล่งน้ าที่มสีารอาหารสูง (eutrophjc) เชน่ สาหร่าย Microcystis sp. ซึ่งพบ

ได้ในบ่อพักน้ าหลังการเพราะเลี้ยงกุ้ง ซึ่งสาหร่ายชนิดนี้สามารถสร้างสารพิษไมโครซิสติน  

(microcystins) อันเป็นสารพิษส่งเสริมให้เกิดมะเร็งตับ (tumor promotor) ให้เร็วขึ้น (ยุวดี พีรพรพิ

ศาล,2549) ดังนั้นการน าสาหร่าย Microcystis sp. นอกจากการน ามาผลิตไบโอดีเซลจะช่วยลด

การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์สู่ช้ันบรรยากาศจึงช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้ (Mustafa, 2010) 

ดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้จึงเล็งเห็นความส าคัญของการน าสาหร่ายเหล่านี้ ที่สามารถเจริญเติบโตตาม

แหล่งน้ าธรรมชาติ มาศึกษาเพื่อสามารถน าสาหร่ายเหล่านั้นไปต่อยอดและพัฒนาเพื่อเป็นทั้ง

แหลง่อาหาร ยารักษาโรค และพลังงานทดแทนได้ในอนาคต  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อทราบศักยภาพทางด้านอาหารและความสัมพันธ์กับระบบนิเวศของสาหร่ายที่พบ

ในเขตพืน้ที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

3. เพื่อทราบปริมาณน้ ามันชีวภาพอย่างหยาบของสาหร่ายที่พบในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. สาหร่ายเตา (Spirogyra sp. ,ST) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

2. สาหร่ายไก (Microspra sp. ,MT) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

3. สาหร่ายไก (Cladophora sp. ,CP) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

4. สาหร่ายเตา (Spirogyra sp. ,SC) เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชยีงค า จังหวัดพะเยา  

5. สาหร่ายไก (Cladophora sp. ,CC) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย  

6. สาหร่าย Microcystis sp. (MC) เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสียของฟาร์มกุ้ง จังหวัดเชียงราย  

 ศึกษาคุณภาพน้ าตามคุณสมบัติทางด้ายกายภาพและเคมีของแหล่งน้ า (ศึกษา

อุณหภูมิน้ า อากาศ pH ค่าการน าไฟฟ้า BOD DO และสารอาหารในแหล่งน้ า) 

ศึกษาศักยภาพทางด้านอาหาร 

ศกึษาคุณค่าทางโภชนาการ (ปริมาณโปรตนี ปริมาณไขมัน ปริมาณเถ้า ปริมาณความชื้น 

ปริมาณคาร์โบไฮเดรท ปริมาณเส้นใย) 

ศกึษารงควัตถุของสาหรา่ย (คลอโรฟิลล์ เอ และ บี และแคโรทีนอยด์) 

ศกึษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (ด้วยเทคนิค ABTS และเทคนิค DPPH) 

ศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงาน  

ศกึษาปริมาณน้ ามันชีวภาพอย่างหยาบ 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาปัจจัยคุณภาพน้ าทางกายภาพและเคมีบางประการ 

จากการศึกษาปัจจัยคุณภาพน้ าทางกายภาพและเคมีบางประการซึ่งแหล่งน้ าที่มีการเจริญ

ของสาหร่าย โดยศึกษาบริเวณจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 6 แหล่งจุดเก็บตัวอย่าง ตัวอย่างละ 5 จุดเก็บตัวอย่าง

พบว่าแหลง่น้ าที่มกีารเจรญิของสาหร่ายจะมีอุณหภูมิอากาศสูงกว่าอุณหภูมิของแหล่งน้ า อย่างไร

ก็ตามอุณหภูมนิ้ าและอุณหภูมอิากาศอาจมีความแปรผันตามปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ าที่พบการ

เจริญของสาหร่าย อาทิเช่น ช่วงเวลาของการเก็บตัวอย่างน้ า และปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของการเก็บ

ตัวอย่างน้ าในแต่ละแหล่งเก็บตัวอย่าง สภาพอากาศ ณ วันเก็บตัวอย่างแหล่งน้ า และพบว่า

อุณหภูมิน้ ากับอุณหภูมิอากาศเป็นไปตามธรรมชาติของมาตรฐานแหล่งน้ าผิวดิน (กรมควบคุม

มลพิษ) อุณหภูมิอากาศมผีลตอ่กระบวนการเมทาบอลิซึมของสาหร่าย โดยเฉพาะการสังเคราะห์

แสงของสาหร่าย อีกทั้งอุณหภูมิอากาศสูงจะส่งผลให้อุณหภูมิของแหล่งน้ าสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่ง

อุณหภูมิมีผลต่อปฏิกิริยาภายในเซลล์ของสาหร่าย มีผลต่อการท างานของเอนไซม์รวมถึงโครงสร้าง
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และองค์ประกอบของเซลล์ตา่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมมิีผลต่อปริมาณโปรตีนและปริมาณไขมัน

ของสาหร่าย ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่ายแต่ละชนิดอาจมีอุณหภูมิที่

แตกต่างกัน นอกจากนี้อุณหภูมิอากาศยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าของคุณภาพน้ า เช่น ค่า

ออกซิเจนละลาย หรือค่าการน าไฟฟ้า เป็นต้น โดยปกติในแม่น้ าสายส าคัญของประเทศไทย จะมี

ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิผันแปรอยู่ช่วง 23-32 องศาเซลเซียส (ส่วนแหล่งน้ าส านักจัดการคุณภาพน้ า 

กรมควบคุมมลพิษ, 2546) เป็นต้น และจากการประเมินคุณภาพแหล่งน้ าที่มีการเจริญของสาหร่าย 

โดยใช้วธิีการประเมินตาม AARL-PC Score โดยได้ใช้พารามิเตอร์ที่เป็นปัจจัยทางด้านกายภาพ และเคมี

บางประการที่เป็นพื้นฐานทั่วไปของการวิเคราะห์คุณภาพน้ า โดยใช้พารามิเตอร์ในการวิเคราะห์ คือ 

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ าปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ค่าการน า

ไฟฟ้า และปริมาณสารอาหารซึ่งได้แก่ ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน และ

ออโธฟอสฟอรัส โดยน าปริมาณของพารามิเตอร์เหล่านี้เปรียบเทียบกับตารางประเมินคุณภาพ AARL-PC 

Score โดยพบว่าคุณภาพน้ าของสาหรา่ยเตา (ST) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา และ

คุณภาพน้ าของสาหร่าย Microcystis aeruginosa (MCI) ที่เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสีย จากบ่อกุ้ง 

จังหวัดเชยีงรายมีคะแนนตามการประเมนิเท่ากัน คือ 2.9 แสดงคุณภาพน้ าปานกลาง (mesotrophic 

status) รองลงมาคือคุณภาพน้ าของสาหร่ายไก (CP) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอปัว จังหวัด

น่านมีคะแนนตามการประเมิน 2.8 แสดงคุณภาพน้ าปานกลาง (mesotrophic status) ส่วนคุณภาพน้ า

ของสาหร่ายไก (MT) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และคุณภาพน้ า

ของสาหร่ายไก (CC) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีคะแนนตามการ

ประเมินเท่ากันคือ  2.6 แสดงคุณภาพน้ าดีปานกลาง (oilgotrophic mesotrophic status) และ

คุณภาพน้ าของสาหร่ายเตา (SC) ที่เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา มีคะแนนตามการ

ประเมิน 2.2 แสดงคุณภาพน้ าดีปานกลาง (oilgotrophic mesotrophic status) เป็นต้น 
 

การศึกษาศักยภาพทางด้านอาหารและพลังงาน 

จากการศึกษาส ารวจสาหร่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยพบว่า

สาหร่าย Microcystis aeruginosa (MCI) เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสียจากบ่อกุ้ง จังหวัดเชียงราย 

มีปริมาณโปรตีนมากที่สุด ถึง 43.00±0.4 เปอร์เซ็นต์ แต่อย่างไรก็ตามสาหร่ายชนิดนี้ไม่

เหมาะสมที่จะน ามารับประทานเนื่องจากสร้างสารพิษไมโครซิสติน (microcystins) อันเป็นสารพิษ

ที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเนื้อเยื่อต่าง ๆ ถ้าได้รับในปริมาณน้อยแต่ถ้าได้รับเข้า

ไปบ่อย ๆ จะเกิดการสะสมที่เพราะมีบทบาทในการเร่งการเกิดมะเร็ง (tumor promotor) ให้เร็วขึ้น 

(ยุวดี พีรพรพิศาล, 2549) ดังนั้นจึงไม่มีศักยภาพทางด้านอาหาร ส่วนสาหร่ายที่มีปริมาณโปรตีน

รองลงมาคือ สาหร่าย ไก (CC) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดย
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มีค่าเฉลี่ยโปรตีนอยู่ในช่วง 32.33±0.4 เปอร์เซ็นต์ และสาหร่ายไก (CP) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ า

น่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีปริมาณโปรตีนเพียง 9.63±0.4 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการรายงานของ 

ยุวดี พีรพรพิศาล (ยุวดี พรีพรพิศาล, 2544) พบว่าสาหร่ายไกมีปริมาณโปรตีน 21 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง

มีปริมาณน้อยกว่าสาหร่ายไก (CC) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

และมีมากกว่าสาหร่ายไก (MT)ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน อาจ

เนื่องมาจากแหล่งน้ าที่มีการเจริญ ของสาหร่ายไก (MT) มีปริมาณสารอาหารในแหล่งน้ าต่ า โดย

พบว่ามีปริมาณไนเตรท–ไนโตรเจนและปริมาณไนไตรท์-ไนโตรเจนต่ า ซึ่งสารอาหารเหล่านี้สาหร่าย

น าไปใช้ในการสร้างเป็นแหล่งโปรตีนจึงท าให้สาหร่ายไก (MT) มีปริมาณโปรตีนน้อยและ จาก

การศึกษาของทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์ (ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์, 2553) ได้ท าการทดลองเพาะเลี้ยง

สาหร่ายไกแบบมหมวลในบ่อซีเมนต์ระบบน้ าวน โดยใช้น้ าทิ้งจากโรงอาหารที่มีการเติมฟอสเฟต

ฟอสฟอรัส พบปริมาณโปรตีนของสาหร่ายไกเพียง 10.05-17.58 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาหร่ายเตา 

ซึ่งจากการรายงานของ ยุวดี พีรพรพิศาล (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2544) พบว่าสาหร่ายเตามีปริมาณ

โปรตีน 23.76 เปอร์เซ็นต์ แต่จากการศึกษาสาหร่ายเตาในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทย พบว่าสาหร่ายเตา (ST) ที่เก็บตัวอย่าง จากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีปริมาณโปรตีน

เพียง 11.27±0.4 เปอร์เซ็นต์ และสาหร่ายเตา (SC) ที่เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

พบปริมาณโปรตนีเพียง 10.77 เปอร์เซ็นต์ เท่าน้ัน 

การศกึษาความชื้น พบว่าสาหร่าย Microcystis aeruginosa (MCI) เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสีย 

จากบ่อกุ้ง จังหวัดเชียงรายมีปริมาณความชื้นมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วง 5.91±0.4 เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนสาหร่ายเตา (ST) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีปริมาณใกล้เคียง

กับสาหร่ายเตา(SC) ที่เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  โดยพบปริมาณความชื้น อยู่

ในช่วง 3.38±0.1 และ 3.34±0.0 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนสาหร่ายไก (CP) ที่เก็บตัวอย่างจาก

แม่น้ าน่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน สาหร่ายไก (CC) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าโขง อ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย และสาหร่ายไก (MT) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่านมี

ปริมาณความชื้นใกล้เคียงกัน โดยมีปริมาณความชื้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.35±0.1, 2.54±0.4 

และ 2.07±0.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

การศึกษาปริมาณไขมัน โดยพบว่าสาหร่ายไก (CC) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าโขง อ าเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.04±0.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพบว่ามี

ปริมาณไขมันมากกว่า สาหร่ายที่ท าการทดลองเพาะเลี้ยงสาหร่ายไกแบบมหมวลในบ่อซีเมนต์

ระบบน้ าวน โดยใช้น้ าทิ้งจากโรงอาหารที่มีการเติมฟอสเฟตฟอสฟอรัส ซึ่งมีปริมาณไขมัน 1.84-

2.45 เปอร์เซ็นต์ (ทวีศักดิ์ ขวัญไตรรงค์, 2553).แต่มีมากกว่าสาหร่ายไก (MT) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ า

น่าน อ าเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน พบปริมาณไขมันเพียง 0.57±0.0 เปอร์เซ็นต์ และสาหร่ายไก (CP) 
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เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน พบปริมาณไขมันเพียง 0.57±0.1 เปอร์เซ็นต์ 

ส่วนสาหร่ายเตา (SC) ที่เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยามีปริมาณใกล้เคียงกับ

สาหร่ายเตา (ST) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีปริมาณไขมัน

เฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.68±0.1 และ 1.53±0.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาหร่าย Microcystis aeruginosa (MCI) 

เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสีย จากบ่อกุ้ง จังหวัดเชียงราย มีปริมาณไขมันเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.92±0.1 

เปอร์เซ็นต ์

จากการศึกษาปริมาณเถ้า จากการศึกษาปริมาณเถ้าพบว่า สาหร่ายไก (MT) เก็บ

ตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และสาหร่ายไก (CC) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ า

โขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณเถ้าใกล้เคียงกัน โดยมีคา่เฉลี่ยเถ้าอยู่ในช่วง 43.74±0.3 

และ 40.69±0.4 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ และ สาหร่ายไก (CP) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอปัว 

จังหวัดน่าน มีปริมาณเถ้าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 18.91±0.1 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาหร่ายเตา (ST) ที่เก็บ

ตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่านมีปริมาณเถ้าใกล้เคียงกับสาหร่ายเตา (SC) ที่

เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.56±1.1 และ 15.73±0.6 

เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ส่วนสาหร่าย Microcystis aeruginosa (MCI) เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสีย จาก

บ่อกุ้งจังหวัดเชยีงราย มีปริมาณเถ้าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 8.55±0.0 เปอร์เซ็นต์ 

การศึกษาเส้นใยอาหาร จากการศึกษาพบว่า สาหร่ายไก (CC) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ า

โขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีค่าใกล้เคียงกับปริมาณเส้นใยของสาหร่ายไก (MT) ที่เก็บ

ตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน และสาหร่ายไก (CP) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน 

อ าเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีปริมาณเส้นใยอยู่ในช่วง 14.93±0.1, 12.10±0.3 และ 12.13±0.4 

ตามล าดับ ซึ่งพบว่ามีปริมาณเถ้าน้อยกว่าสาหร่ายไกที่เพาะเลี้ยงสาหร่ายไกแบบมหมวลในบ่อ

ซีเมนต์ระบบน้ าวน โดยใช้น้ าทิ้งจากโรงอาหารที่มีการเติมฟอสเฟตฟอสฟอรัส โดยพบว่ามีปริมาณ

เส้นใยอยู่ในช่วง 20.78-27.90 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาหร่ายเตา (SC) เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชียงค า 

จังหวัดพะเยา มีปริมาณเถ้าใกล้เคียงกับสาหร่ายเตา (ST) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวัง

ผา จังหวัดน่าน โดยพบว่ามีปริมาณเส้นใยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 13.59±1.2 และ 12.31±0.1 เปอร์เซ็นต์ 

ตามล าดับ โดยพบว่ามีปริมาณเส้นใยมากกว่าซึ่งจากการรายงานของ ยุวดี พีรพรพิศาล ที่มี

ปริมาณเส้นใยของสาหร่ายเตาเพียง 7.66 เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาปริมาณเส้นใยของ

สาหร่าย Microcystis aeruginosa (MCI) เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสีย จากบ่อกุ้ง จังหวัดเชียงราย มี

ปริมาณเส้นใยเพียง 2.80±0.3 เปอร์เซ็นต์ 

การศึกษาคาร์โบไฮเดรตหรือแซ็กคาไรด์  (saccharide)  ซึ่งพบว่า สาหร่ายเตา(ST) เก็บ

ตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กับสาหร่ายเตา (SC) เก็บตัวอย่างจากอ าเภอ

เชียงค า จังหวัดพะเยา มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตใกล้เคียงกัน โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 55.71 
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และ 52.07 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ซึ่งมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตน้อยกว่า จากการรายงานของ ยุวดี 

พีรพรพิศาล โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 56.31 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาหร่ายไก(CP) เก็บตัวอย่างจาก

แม่น้ าน่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 35.99 เปอร์เซ็นต์โดยมีปริมาณ

มากกว่าสาหร่ายไก (MT) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีปริมาณ

คาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 31.89 เปอร์เซ็นต์ พบว่ามีมากกว่าสาหร่ายไก (CC) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าโขง 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่ากับ 27.25 เปอร์เซ็นต์ และสาหร่าย 

Microcystis aeruginosa (MCI) เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสีย จากบ่อกุ้ง จังหวัดเชียงราย พบว่ามี

ปริมาณคารโ์บไฮเดรต เท่ากับ 38.82 เปอร์เซ็นต์ 

อย่างไรก็ตามสาหร่าย Microcystis aeruginosa (MCI) เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสีย จากบ่อกุ้ง 

จังหวัดเชยีงราย ถึงแม้วา่จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ก็สามารถก่อให้เกิดพิษไมโครซิสติน ซึ่ง

เป็นสารพิษประเภท เอนโดทอกซิน (endotoxin) เป็นสารพิษที่เมื่อเซลล์ผลิตขึ้นแล้วยังคงค้างอยู่

ภายในเซลล์ (ธีรศักดิ์ สมดี, 2002) ซึ่งเมื่อน ามาท าการศึกษา อาจมีการปนเปื้อนของสารพิษ

ดังกล่าวลงสู่อาหารได้ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อรา่งกายได้  

จากการศึกษาปริมาณรงควัตถุของสาหร่าย ทั้ง 6 ตัวอย่างสาหร่าย โดยท าการศึกษา

ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ คลอโรฟิลล์ บี และปริมาณแคโรทีนอยด์ของสาหร่าย ของสาหร่ายทั้ง 6 ตัวอย่าง 

พบว่าสาหร่ายเตา (SC) ที่เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชียงค าจังหวัดพะเยา และสาหร่ายเตา (ST) ที่เก็บ

ตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และ บี ใกล้เคียงกัน 

และมีปริมาณมากที่สุด โดยพบว่าสาหร่ายเตา (SC) ที่เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชียงค า จังหวัด

พะเยา มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และ บีมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.38±0.03 และ 3.22±0.03 

มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ ส่วนสาหร่ายไก (MT) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน 

อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน กับสาหร่ายไก (CC) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าโขง อ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชยีงราย มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และ บีใกล้เคียงกัน โดยสาหร่ายไก (MT) มีคลอโรฟิลล์ 

เอ และ บี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.47±0.02 และ 2.03±0.02 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง 

ตามล าดับ ส่วนสาหร่ายไก (MT) มีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และ บี  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.42±0.0 

และ 4.14±0.00 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง ตามล าดับ ส่วนสาหร่ายไก (CP) เก็บตัวอย่างจาก

แม่น้ าน่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน ปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ และ บี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.56±0.07 

และ 3.20±0.07 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้งตามล าดับ และสาหร่าย สาหร่าย Microcystis 

aeruginosa (MCI) เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสีย จากบ่อกุ้ง จังหวัดเชียงรายมีปริมาณ

คลอโรฟิลล์ เอ และ บี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.10±0.02 และ 2.40±0.02 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนัก

แหง้ ตามล าดับ 
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จากการศึกษาปริมาณแคโรทีนอยด์พบว่าสาหร่าย  Microcystis aeruginosa  (MCI) มี

ปริมาณแคโรทีนอยด์มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.26±0.00 มิลลกิรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง ซึ่งมี

ปริมาณแคโรทีนอยด์มากกว่าเมื่อเทียบกับมะละกอกระป๋องซึ่งมีปริมาณแคโรทีนอยด์เท่ากับ 0.25 

มิลลกิรัมต่อกรัม ส่วนสาหร่ายเตา (SC) ที่พบในเขตพื้นที่ อ าเภอเชียงค ามีปริมาณแคโรทีนอยด์ มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.20±0.01 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง มากกว่าสาหร่ายเตา(ST) ที่พบบริเวณ

แม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีค่าเฉลี่ยของปริมาณแคโรทีนอยด์ อยู่ในช่วง 

0.14±0.01 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง และพบว่าปริมาณแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายไก (CC) ที่พบ

บริเวณแม่น้ าโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีปริมาณแคโรทีนอยด์เฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.11±0.01 

มิลลกิรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง พบว่ามีปริมาณแคโรทีนอยด์มากกว่าสาหร่ายไก (MT) ที่พบบริเวณ 

แมน่้ าน่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่านโดยมีปริมาณแคโรทีนอยด์เฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.05±0.00 มิลลิกรัม

ต่อกรัมน้ าหนักแหง้ และปริมาณแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายไก (CP) ที่พบบริเวณแม่น้ าน่าน อ าเภอ

ปัว จังหวัดน่าน โดยมีปริมาณแคโรทีนอยด์เฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.04±0.00 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนัก

แห้ง  

จากการทดสอบความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอส และความสามารถใน

การยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอช โดยพบว่าสาหร่ายเตา (SC) เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชียงค า 

จังหวัดพะเยา มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอช และความสามารถในการยับยั้ง

อนุมูลอิสระดีพีพเีอชมากที่สุด โดยมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 50 เปอร์เซ็นต์ 

หรอื IC50 (half maximal Inhibitory Concentration) ใช้ปริมาณสาหร่ายเพียง 1.91 และ 4.95 มิลลิกรัม

ต่อมิลลิลิตรซึ่งพบว่า มีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทีเอส และดีพีพีเอช ส่วน

สาหร่ายเตา (ST) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีค่าความเข้มข้นที่

สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องใช้ปริมาณสาหร่ายเตา 16.32 และ 19.88 

มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่วนสาหร่ายไก (CP) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน มี

ค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งต้องใช้ปริมาณสาหร่ายไกเพียง 

76.56 และ 96.39 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรซึ่งพบว่ามีความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีที

เอส และดีพีพีเอชมากกว่า สาหร่ายไก (MT) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัด

น่าน ซึ่งมีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ต้องใช้ปริมาณสาหร่าย

มากถึง 110.20 และ 97.58 มิลลกิรัมต่อมลิลิลิตรและสาหร่ายไก (CC) เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าโขง 

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีค่าความเข้มข้นที่สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 50 เปอร์เซ็นต์ 

ต้องใช้ปริมาณสาหร่ายมากถึง 138.87 และ 97.58 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและสาหร่าย Microcystis 

aeruginosa (MCI) เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน้ าเสีย จากบ่อกุ้ง จังหวัดเชียงราย มีค่าความเข้มข้นที่สามารถ

ยับยั้งอนุมูลอิสระที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ต้องใช้ปริมาณสาหร่าย 122.98 และ 76.35 มิลลิกรัมต่อ
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มิลลิลิตรอย่างไรก็ตาม สาหร่ายสาหร่าย Microcystis aeruginosa (MCI) ไม่สามารถน ามารับประทานได้

เนื่องจากอาจก่อให้เกิดสารพิษต่อร่างกายได้ ดังนั้นสาหร่าย  Microcystis aeruginosa (MCI) จึงไม่

เหมาะสมที่จะใช้เป็นสารตา้นอนุมูลอสิระได้ 
 

การศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงาน 

จากการส ารวจ ศึกษาสาหร่ายจากแหล่งน้ าธรรมชาติที่พบเจริญในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทย พบว่าสาหร่ายไก (CC) ที่เก็บตัวอย่างแม่น้ าโขงอ าเภอเชียงของ จังหวัด

เชียงราย มีปริมาณน้ ามันชีวภาพมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.70±0.1 เปอร์เซ็นต์ส่วนสาหร่ายไก (MT) ที่

เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีปริมาณน้ ามันชีวภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 

3.67±0.3 เปอร์เซ็นต์ และสาหร่ายไก  (CP) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

ซึ่งเป็นคนละชนิดกับสาหร่ายไกจากจุดเก็บตัวอย่างทั้ง 2 พบว่ามีปริมาณน้ ามันชีวภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 

2.23±0.3 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สาหร่ายมีการเจริญเติบโต เป็นต้น 

แตอ่ย่างไรก็ตามจากการส ารวจพบสาหร่ายไก (MT) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา 

จังหวัดน่าน มีปริมาณในแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ถึงแม้จะมีปริมาณน้ ามันชีวภาพน้อย

กว่าสาหร่ายไก (CC) ที่เก็บตัวอย่างแมน่้ าโขง อ าเภอเชยีงของ จังหวัดเชยีงราย แต่มีศักยภาพในเชิง

ปริมาณมากกว่า จากการส ารวจสาหร่ายเตาที่พบในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนพบว่า สาหร่าย

เตา (ST) ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีปริมาณน้ ามันชีวภาพเฉลี่ย

อยู่ที่ 3.50±0.4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนสาหร่ายเตา (SC) เก็บตัวอย่างจากอ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยามี

ปริมาณน้ ามันชีวภาพเฉลี่ยอยู่ที่ 1.70±0.1 เปอร์เซ็นต์และเมื่อเปรียบเทียบกับสาหร่ายเตาที่

ท าการศึกษาในประเทศมาเลเซียซึ่งมีปริมาณน้ ามันมากถึง 7.3 เปอร์เซ็นต์ (A.B.M. Sharif 

Hossain, 2008) ของน้ าหนักแห้ง ทั้งนี้ปริมาณน้ ามันน้ ามันชีวภาพของสาหร่ายที่พบในเขตพื้นที่

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยจะมีปริมาณน้อยกว่าแต่มีการเจริญตามแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงมี

ต้นทุนในการผลิตน้ ามันชีวภาพน้อยกว่า และนอกจากนี้ การศึกษาสาหร่าย Microcystis aeruginosa 

(MCI) ที่พบว่าปริมาณน้ ามันชีวภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง1.57±0.1 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้วา่สาหร่ายชนิด

นี้จะมีปริมาณน้ ามันชีวภาพน้อยแต่การน าสาหร่ายชนิดนี้มาผลิตน้ ามันชีวภาพจะเป็นการลด

มลพิษทางน้ าได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากสาหร่าย  Microcystis aeruginosa สามารถสร้างสารพิษไม

โครซิสติน (microcystins) อันเป็นสารพิษที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังและเนื้อเยื่อต่าง ๆ 

ถ้าได้รับในปริมาณน้อย แตถ่้าได้รับเข้าไปบ่อย ๆ จะเกิดการสะสมที่ตับ มีผลกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง

ตับ (tumor promotor) เร็วขึ้น (ยุวดี พีรพรพิศาล. 2552; Jun Chen, 2007)  

การน าสาหร่ายจากแหล่งน้ าธรรมชาติเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน 

เพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน จะช่วยลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต เนื่องจากพลังงานที่
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ผลิตได้จากฟอสซิล หรือแหล่งพลังงานจากปิโตเลียม ซึ่งเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถน า

กลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้น จึงต้องเร่งศึกษาแหล่งพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานจากชีวมวล เพื่อ

น ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนจากแหล่งพลังงานจาก ปิโตเลียม อีกทั้งการใช้พลังงานจากชีว

มวลเหล่านี้ยังไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่สะอาด

กว่าแหล่งพลังงานจากปิโตเลียม ลดปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเครื่องยนต์ได้ 

อีกทั้งการเพราะเลีย้งสาหร่ายยังสามารถลดต้นทุนในการผลิต โดยการประยุกต์ใช้คาร์บอนไดออกไซด์

จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้กับสาหร่ายได้อีกทางหนึ่งด้วยจึงช่วยลดปริมาณ

ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ และลดต้นทุนการผลิตสาหรา่ยพลังงาน 
 

สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

การศกึษาศักยภาพทางด้านอาหารและพลังงานของสาหร่ายที่พบในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยได้ท าการศึกษาและเก็บตัวอย่างสาหร่ายที่มีการเจริญตามแหล่งน้ า

ธรรมชาติ ได้แก่ สาหร่ายเตา (ST) กับสาหร่ายไก (CP) ที่พบในบริเวณ แม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา 

จังหวัดน่าน สาหรา่ยไก (MT) ที่พบในบริเวณ แม่น้ าน่าน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน สาหร่ายเตา (SC) ที่

พบในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา สาหร่ายไก (CC) ที่พบบริเวณแม่น้ าโขงอ าเภอเชียงของ 

จังหวัดเชียงรายและสาหร่าย Microcystis aeruginosa (MCI) ที่พบในบ่อพักน้ าเสียจากฟาร์มกุ้ง 

จังหวัดเชยีงราย รวมทั้งสิน้ 6 ตัวอย่างสาหร่ายซึ่งได้ผลการวิจัยดังนี้ 

สาหร่ายเตา (SC) ที่พบในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา มีศักยภาพทางด้านอาหาร

เป็นแหล่งคาร์โบไฮเตรท และเส้นใย อีกทั้งยังมีปริมาณรงควัตถุสูง มีความสามารถในการยับยั้ง

อนุมูลอิสระสูงที่สุด จึงเหมาะสมที่จะใช้เป็นอาหารเสริมให้แก่คน และสัตว์ได้ แต่ไม่มีศักยภาพ

ทางดา้นพลังงานเพียงพอ เนื่องจากมีปริมาณน้ ามันชีวภาพเพียงเล็กน้อย ส่วนสาหร่ายเตา (ST) ที่

พบบริเวณ แม่น้ าน่าน อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีศักยภาพทางด้านอาหารเป็นแหล่งคาร์โบไฮเตรท

เส้นใย ปริมาณรงควัตถุ และความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระสูง แต่มีความสามารถในการ

ยับยั้งอนุมูลอิสระน้อยกว่าสาหร่ายเตา (SC) ที่พบในเขตพื้นที่อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยาอย่างไรก็

ตามก็ยังมีศักยภาพทางด้านพลังงานน้อย เนื่องจากมีปริมาณน้ ามันชีวภาพเพียงเล็กน้อย

เท่านั้น สาหร่ายไก (MT) มีศักยภาพทางด้านอาหาร โดยใช้เป็นแหล่งเส้นใย และแหล่งรงควัตถุ ใน

ส่วนของปริมาณคลอโรฟิลล์ได้ อย่างไรก็ตามก็ยังมีศักยภาพทางด้านพลังงานน้อยเนื่องจากมีปริมาณ

น้ ามันชีวภาพเพียงเล็กน้อย สาหร่ายไก (CP) มีศักยภาพทางด้านอาหารและด้านพลังงานน้อย อีก

ทั้งยังพบว่ามีการเจรญิเติบโตของสาหรา่ยตามแหล่งน้ าธรรมชาติปริมาณน้อยด้วย สาหร่ายไก (CC) 

ที่เก็บตัวอย่างจากแม่น้ าโขง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายมีศักยภาพทางด้านอาหารเป็นแหล่งคาร์

โบไฮเตรท และเส้นใย อีกทั้งยังมีศักยภาพทางด้านพลังงานมากที่สุด เนื่องจากมีปริมาณน้ ามัน
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ชีวภาพมากที่สุดอีกด้วย และสาหร่าย Microcystis aeruginosa (MCI) ที่พบในบ่อพักน้ าเสียจาก

ฟาร์มกุ้ง จังหวัดเชียงราย มีปริมาณโปรตีนสูง และจากการศึกษาปริมาณรงควัตถุ มีปริมาณ

คลอโรฟิลล์สูง แต่มีปริมาณแคโรทีนอยด์สูง อย่างไรก็ตามสาหร่ายชนิดนี้เป็นสาหร่ายที่สร้าง

สารพิษ ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ า จึงไม่เหมาะที่จะน ามาพัฒนาเป็นแหล่งอาหาร จึงเหมาะสมที่จะน ามา

พัฒนาเป็นแหล่งพลังงานมากกว่า ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้ ามันชีวภาพน้อยแต่พบว่ามีปริมาณมากใน

แหล่งน้ า หากมีการน าสาหร่ายชนิดนี้มาพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานจะช่วยลดต้นทุนในการ

เพาะเลี้ยงและยังเป็นการลดปัญหาสารพิษในแหล่งน้ าที่เกิดจากสาหรา่ยชนิดนี้อกีด้วย 
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แผนงานวิจัย  :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา: กิจกรรมปกปัก ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 

 

โครงการวิจัย  :   การศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างมวลชีวภาพของหญ้าแฝกหอม

(Vetiveria zizanioides L.) กับชุดดินที่พบในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

บริเวณพื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพื้นของมหาวิทยาลัยพะเยามีลักษณะทาง

ภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ลาดชัน เนื่องจากเป็นภูเขา ในฤดูแล้งมักเกิดไฟไหม้บ่อยครั้งและเมื่อเข้าสู่ฤดู

ฝนจะเกิดการชะล้างพังทะลายของดินอย่างรุนแรงท าให้ดินในบริเวณดังกล่าวสูญเสียหน้าดินและ

ความอุดมสมบูรณ์ไปได้โดยง่าย ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีการสูญเสีย

พันธุกรรมพืชชนิดตา่งๆ ที่เคยมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว จากการส ารวจเบื้อ

ต้นพบว่าในพื้นที่ของโครงการมีหญ้าแฝกหอมขึ้นอยู่ในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งน่าจะมีการขยาย

พื้นที่ของหญ้าแฝกชนิดดังกล่าวให้เพื่มขึ้นเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและที่ส าคัญเป็นการ

อนุรักษ์พันธุกรรมของหญ้าแฝกชนิดดังกล่าวไว้ได้เนื่องจากจ านวนประชากรของแฝกหอมที่

ส ารวจพบมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากปัญหาไฟป่าและการแก่งแย่งแข่งขันของวัชพืชอื่น เช่น 

หญ้าคา และสาปเสือ เป็นต้น ในด้านการอนุรักษ์ดนินั้นนิยมปลูกหญ้าแฝกหอมเพื่อลดการชะล้าง

พังทลายของดิน ขณะเดียวกันระบบรากฝอยที่หยั่งลึกลงไปตามความลกึของดิน เกาะยึดดินท าให้

เกิดความแข็งแรงสามารถช่วยลดการสูญเสียน ้าได้ 25-70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งยังเป็นแนวรั้วที่จะช่วย

กรองเศษพืช ตะกอนดิน รวมทั้งสิ่งปฏิกูลต่างๆ ไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน ้า นอกจากนี้รากหญ้าแฝกที่

มีจ านวนมากใต้ดินนั้นจะช่วยดูดซับสารเคมีในน ้าเป็นการรักษาคุณภาพน ้าและแหล่งน ้า รากของ

หญ้าแฝกมีความยาวถึง 3 เมตร หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของดินและระยะการ

เจริญเติบโต (จเร สดากร, 2535) ขณะที่ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนั้นการขายพื้นที่ของ

แฝกหอมโดยการน าไปปลูกเพื่อศึกษาการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตในชุดดินต่างๆ ที่พบใน

พื้นที่ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยานั้น  จะมีประโยชน์ในด้านการ

อนุรักษ์พันธุกรรมของของแฝกหอมได้เป็นอย่างดี 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.การศึกษาความสัมพันธ์ของการสร้างมวลชีวภาพและการเจริญเติบโตของหญ้า

แฝกหอมในชุดดินที่พบในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชืของมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

กิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการติดตามการเจริญเติบโตของหญ้าแฝกที่

พบในในสภาพธรรมชาติของพื้นที่โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา โดย
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การบันทึกลักษณะล าต้น ใบ ดอก โดยการสุ่มจากประชากรทั้งหมดมาเป็นตัวอย่างร้อยละห้า 

ความสูงวัด วัดขนาดล าต้น ความกว้างใบ ขนาดกอ และจ านวนต้นจากกอ  

กิจกรรมที่ 2 ศกึษาการเจรญิเติบโตและการสรา้งมวลชีวภาพของแฝก โดยปลูกแฝกหอม

เพื่อศึกษาในชุดดินเชียงคานและชุดดินพะเยา โดยน าแฝกหอมที่พบในธรรมชาติในบริเวณพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา มาขยายพันธุ์ในถุงด าให้ได้จ านวนเพียงพอที่จะทดลองในแต่ละชุดดิน โดยแต่

ละชุดดินวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (RCBD) 3 ซ้ า เพื่อเปรียบเทียบวิธีการ

ในชุดดินที่แตกต่างกัน 2 ชุดดิน คือ T1 คือชุดดินพะเยา และ T2 คือ ชุดดินเชียงคาน ท าการ

ทดลองโดยปลูกแฝกที่เพาะช าในถุงด า แล้วจึงเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพของ

หญ้าแฝก  

 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

กิจกรรมที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการติดตามการเจริญเติบโตของหญ้า

แฝกที่พบในในสภาพธรรมชาติของพื้นที่โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา 

จากการส ารวจพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่บริเวณภูเขาทางเข้าพื้นที่อ่างเก็บน้ าแห่งที่ 3 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา (ห้วยทับช้าง) ของคณะวิจัย พบหญ้าแฝกเจริญเติบโตอยู่ในธรรมชาติ

เป็นบริเวณกว้าง มีเนื่อที่ประมาณ 1 ไร่ และ ดร.วีรชัย ณ นคร ได้เข้าไปส ารวจพบว่าเป็นชนิด

แฝกหอมที่ขึ้นเองในสภาพธรรมชาติ (ภาพที่ 1) และมีคุณค่าควรแก่การศึกษาถึงการเจริญเติบโต

และลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการน าไปใช้ประโยชน์ของแฝกชนิดดังกล่าวต่อไป แฝกหอมที่

พบในพืน้ที่อนุรักษ์พันธุกรรมพชืของมหาวิทยาลัยพะเยามีลักษณะใบยาว มีความยาวของใบเฉลี่ย 

65 เซนติเมตร กว้าง 0.7 เซนติเมตร หลังใบโค้ง ปลายใบแบนมีสีเขียวเข้มเนื้อใบค่อนข้างเนียน มี

ไขเคลือบ (wax) มากท าให้ดูมัน ท้องใบออกสีขาวซีดกว่าด้านหลังใบและเมื่อน าใบส่องดูกับแดด

จะเห็นรอยกั้นขวางในเนื้อใบ (septum) ค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะพื้นใบบริเวณส่วนโคนและ

กลางใบ เส้นกลางใบ (midrib) ฝังอยู่ในตัวแผ่นไม่โตหรือเด่นชัดเจน เนื้อใบค่อนข้างเนียนมีไข

เคลือบมากท าให้ดูนุ่มมัน ขนาดของกอมีเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ย 11 เซนติเมตร มีจ านวนต้นต่อกอ

เฉลี่ย 10 ต้น ดอกมีสอีมมว่ง รากหยั่งลึกประมาณ 113 เซนติเมตร นอกจากนี้ยังพบว่ามีการแตก

กอค่อนขา้งหลวม หนอ่กลม ยืดปล้องเร็ว โคนกอเล็ก ใบแก่ค่อนขา้งเล็ก   
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ภาพท่ี 1 การเข้าส ารวจพื้นที่ที่พบหญ้าแฝกของ ดร.วรีชัย ณ นคร 

 

ในด้านการเจริญเติบโตของแฝกหอมในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

ในเดือนมีนาคม เกิดไฟป่าในพื้นที่ท าให้ส่วนใบของหญ้าแฝกถูกไฟเผาทั้งหมดเหลือเฉพาะส่วน

เหง้าซึ่งอยู่ไต้ดิน (ภาพที่ 2) ในกลางเดือนเมษายน จะเริ่มมีฝนตกแฝกที่ถูกไฟใหม้จะเริ่ม

เจริญเติบโตขึ้นใหม่ (ภาพที่ 3) จากนั้นจะเจริญเติบโตและเริ่มแก่ในเดือนกรกฎาคม  และเริ่ม

ทยอยออกดอกในเดือนตุลาคม (ภาพที่ 4) ในด้านการตรวจวัดการเจรญิเติบโตพบว่าต้นหญ้าแฝก

มีความสูง โดยการวัดจากต้นที่เจริญเติบโตดีที่สุดในกอที่เป็นตัวอย่างเลือกเฉพาะต้นที่ยังไม่แทง

ดอก แล้ววัดจากระดับพื้นดินถึงปลายใบที่ยาวที่สุดใช้หน่วยวัดเป็นเซนติเมตรพบว่ามีความสูง

เฉลี่ย 101 เซนติเมตร  
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ภาพท่ี 2 ความเสียหายทีเกิดจากไฟป่าในเดือน มีนาคม  

 
 

ภาพท่ี 3 การเจรญิเติบโตหลังไฟใหม้ 
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ภาพท่ี 4 ลักษณะการออกดอก 

 

การปลูกแฝกเพื่อศกึษาในชุดดินต่างๆ ที่พบในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา  

เปอร์เซ็นต์การรอดชีวิตของแฝกที่ท าการทดลองมีเปอร์เซ็นต์การรอดชีวิต 100 

เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ความสูงของต้นในแต่ละช่วงอายุของแฝกที่ปลูกในต่างชุดดินพบว่าไม่มีความ

แตกต่างทางสถิติ (ตารางที่ 1) แต่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของแฝกในระยะที่

แฝกอายุ 180 วัน ในด้านการแตกกอ น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง และมวลชีวภาพ (ตารางที่ 2 ถึง 5) 

ที่พบว่าการปลูกในดินชุดเชียงคานท าให้แฝกเจรญิเติบโตได้ดีกว่าปลูกในชุดดินพะเยา  

 

ตารางท่ี 1 ความสูงของแฝกหอมที่ระยะเวลาแตกต่างกัน 

ชุดดินที่ท าการ

ทดลอง 
อายุ (วัน) 

30 60 90 120 150 180 

ชุดดินพะเยา 66.5 85.3 98.2 121.5 130.7 135.3 

ชุดดินเชยีงคาน 72.1 92.9 105.1 129.4 137.8 142.3 

LSD (5%) 6.22 9.25 7.35 9.42 9.44 8.01 
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ตารางท่ี 2 การแตกกอ (ต้น/กอ) ของแฝกหอมที่ระยะเวลาแตกต่างกัน 

ชุดดินที่ท าการ

ทดลอง 
อายุ วัน) 

30 60 90 120 150 180 

ชุดดินพะเยา 3.3 4.9 6.5 7.8 8.6 9.4* 

ชุดดินเชยีงคาน 4.2 5.9 7.9 9.6 10.2 11.8 

LSD (5%) 1.21 1.24 1.53 2.11 2.01 2.35 

 

ตารางท่ี 3 น้ าหนัดสดต่อกอ (กรัม) ของแฝกหอมที่ระยะเวลาแตกต่างกัน 

ชุดดินที่ท าการ

ทดลอง 
อายุ (วัน) 

30 60 90 120 150 180 

ชุดดินพะเยา 33.7 42.6 63.7 91.4 98.3 102.6* 

ชุดดินเชยีงคาน 38.4 47.9 69.3 98.8 105.6 110.7 

LSD (5%) 5.11 6.21 5.54 6.14 6.88 7.87 

 

ตารางท่ี 4 น้ าหนักแห้งต่อกอ (กรัม) ของแฝกหอมที่ระยะเวลาแตกต่างกัน  

ชุดดินที่ท าการ

ทดลอง 
อายุ (วัน) 

30 60 90 120 150 180 

ชุดดินพะเยา 10.3 15.2 20.9 33.6 34.4 36.2* 

ชุดดินเชยีงคาน 12.1 16.7 22.8 35.4 37.3 38.1 

LSD (5%) 1.97 2.01 2.11 1.91 1.75 1.84 

 

ตารางท่ี 5 มวลชีวภาพ (กรัม) ของแฝกหอมที่ระยะเวลาแตกต่างกัน 

ชุดดินที่ท าการ

ทดลอง 
อายุ (วัน) 

30 60 90 120 150 180 

ชุดดินพะเยา 271.5 389.0 530.4 854.0 871.0 905.0* 

ชุดดินเชยีงคาน 323.5 426.5 587.0 897.0 904.5 973.5 

LSD (5%) 55.12 52.43 60.65 56.31 61.11 54.33 
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สรุปผลการทดลอง 

การติดตามการเจริญเติบโตของแฝกหอมที่เจริญเติบโตตามธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์

พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยานั้น พบปัญหาการตายของใบที่เกิดจากไฟป่า ในเดือนมีนาคม 

จากนั้นเข้าสู่ระยะการแตกหน่อที่เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและระยะที่ใบและรากเจริญเติบโตจะ

เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายน และระยะออกดอกในเดือนตุลาคม การ

เจริญเติบโตของแผกในชุดดินเชียงคานและชุดดินพะเยาซึ่งเป็นสองชุดดินหลักที่พบมากในพื้นที่

จังหวัดพะเยาควรได้รับการสนับสนุนให้เร่งด าเนนิการตอ่ไป  

 

เอกสารอ้างอิง 

 

จเร สดากร. (2535). แฝก. นสพ. กสิกร 65(2): 135-140. 
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แผนงานวิจัย  :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : ทรัพยากรฐานความรู้ 

สู่การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 

 

โครงการวิจัย  :   การส ารวจและวเิคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานของสว่นที่กินได้ ในผักพื้นบ้าน

ที่ใช้เป็นอาหารได้ตามภูมิปญัญาท้องถิ่น ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 
 

 

นายรณกร  สร้อยนาค 

นางสาวสุวลี  ฟองอินทร์ 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



 

212 
 

ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

ผักพื้นบ้าน หมายถึงพรรณพืชผักพื้นบ้านหรือพรรณไม้พื้นเมืองในท้องถิ่นซึ่งอาจเกิดขึ้น

เองตามธรรมชาติหรอืน ามาปลูกไว้ เพื่อสะดวกในการเก็บมาบริโภคผักพื้นบ้านมีชื่อเฉพาะของแต่

ละท้องถิ่นและน าไปประกอบเป็นอาหารพื้นเมืองตามกรรมวิธีเฉพาะของท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้

พรรณไม้เหล่านีย้ังถูกน ามาใช้ประโยชน์ดา้นยารักษาโรค ดา้นเครื่องใช้ไม้สอย ดา้นเครื่องแต่งกาย 

และเศรษฐกิจอีกด้วย ผักพื้นบ้านมีสารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการที่ส าคัญๆ ได้แก่ แร่ธาตุ

และวิตามิน เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก และวิตามินซี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติ

หลายประการที่ช่วยในการรักษาโรคความเสื่อมของร่างกาย เพราะมีคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยสาร

ต้านอนุมูลอิสระ สีเขียว และรสฝาดของผักพื้นบ้านจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ผักพื้นบ้ าน

ประกอบไปด้วยสารที่เรียกว่า "สารผัก" (Phytonutrient) เช่น คาโรทีนอยด์ ฟลาโวนอยด์ โปรแอน

โทรไซยานิดิน คาเตซินและเทอร์ปีน เป็นต้น ท าหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ กระตุ้นภูมิ

ต้านทานโรคป้องกันเซลล์มะเร็ง และเนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ 

และจากรายงานการส ารวจพืชผักและสมุนไพรที่พบในมหาวิทยาลัยนเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศ

พะเยา พบว่าพืชผักและสมุนไพรที่พบ ได้แก่ สาบแร้ง สาบกา หยั่งสมุทร สะเดา ชงโค ผักกาด

โคก หงอนไก่ไทย สาบเสือ หิ่งเม่นน้อย หิ่งเม่น หญ้าหัวรากน้อย หนาดค า กะตืดแมว เหียง 

กลอย กะตังใบ ผักหวานป่า มะระขี้นก เพกา กะทกรก  คอกม้าแตกถั่ว เซอราโต ประดู่ป่า 

ทองพันช่ัง เต็ง  ก าลังควายถึก หรือเครือเดา  สาวสนม ผักคราดหัวแหวน ตูมกาขาว ครามป่า 

และขี้ครอก เป็นต้น (สุกัลยา, 2552) ดังนั้นคณะผู้จัดท าโครงการวิจัยจึงได้เห็นถึงความส าคัญ

ของงานวิจัยดังกล่าวและต้องการต่อยอด โดยจะท าการส ารวจเพิ่มเติมพืชผักพื้นบ้านที่สามารถ

น ามาบริโภคได้และวิเคราะห์หาองค์ประกอบพื้นฐานของส่วนที่กินได้ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่

ประชาชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถน าไปประกอบกับข้อมูลทางด้านการแพทย์หรือ

เภสัชกรรม ส่งเสริมการปลูกในเชิงธุรกิจหรือขยายพันธุ์และใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑเ์สริมสุขภาพ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมของ

พืชผักพืน้บ้านที่พบในมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพื่อส ารวจพืชผักพืน้บ้านที่สามารถน ามาบริโภคได้ในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบพื้นฐานของส่วนที่กินได้ ในพืชผักพื้นบ้านที่พบในเขตพื้นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา 

4. เพื่อน าความรูท้ี่ได้จากการศกึษาประยุกต์ใชท้ั้งทางดา้นเคมีชีวเคมีการแพทย์และเภสัช

กรรมและส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของพืชผักพืน้บ้าน 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

 1. การเตรยีมตัวอย่าง  

เก็บตัวอย่างจากบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา และในชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัย ซึ่งได้

พืชผักพื้นบ้านจ านวน 5 ชนิด คือผักที่บริโภคส่วนยอด ได้แก่ ส้มป่อย (Acacia concinna (Willd.) 

DC.) ชงโค (Bauhinia purpurea Linn) และสะเดา (Azadirachta indica Juss. var. siamensis 

Valeton) ผักที่บริโภคส่วนผล ได้แก่ เพกา (Oroxylumindicum Linn Kurz) และมะระขี้นก 

(Momordicacharantia Linn) มาล้างท าความสะอาด คัดเลือกผักพื้นบ้านที่สมบูรณ์ และไม่เน่าเสีย 

จากนั้นน าไปวิเคราะหค์ุณภาพทางดา้นต่างๆ ดังนี้ 

 

2. การวเิคราะห์ตัวอย่าง 

2.1 การวิเคราะหค์ุณภาพทางเคมี 

2.1.1 ปริมาณความชื้นโดยใช้วธิี Gravimetric method (AOAC, 2000) 

2.1.2 ปริมาณเถ้าโดยใช้วธิี Gravimetric method (AOAC, 2000) 

2.1.3 เส้นใยอาหาร โดยใช้วธิี Gravimetric method (A.O.A.C., 2000)  

2.1.4 ปริมาณไขมันโดยใช้วธิี Drying method (AOAC, 2000) 

2.1.5 โปรตนีและไนโตรเจน โดยวิธี Kjedahl(AOAC, 2000) 

2.1.6 คารโ์บไฮเดรต หาค่าได้จาก 100 - (ผลรวมขององค์ประกอบพืน้ฐาน

ทางเคมีที่วิเคราะหไ์ด้) 

2.2 การวิเคราะหป์ริมาณคลอโรฟิลล์ 

 น าตัวอย่างผักพื้นบ้านแต่ละชนิด มะระขี้นกและเพกา ใช้ส่วนผล ส้มป่อย 

ชงโค และสะเดา ใช้สว่นยอด วิเคราะหป์ริมาณคลอโรฟิลล์ด้วยเครื่อง SPAD-502 บันทึกค่า  
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3. การวเิคราะห์ทางสถิติ 

 ทุกการทดลองท า 3 ซ้ า วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design 

(CRD) วิเคราะห์ผลทางสถิติโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance)  

ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ถ้ามีความแตกต่างอย่างมีระดับนัยส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% จะน ามาเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan' s New Multiple Range Test (DMRT) 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

จากการออกส ารวจพืชผักพื้นบ้านที่สามารถน ามาบริโภคได้ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย

พะเยา พบพืชผักพื้นบ้านที่สามารถน ามาบริโภคได้ไม่กี่ชนิด เช่น ผักหวานป่า สะเดา ชงโค ผัก

คราดหัวแหวน มะระขี้นก ส้มป่อย และเพกา เป็นต้น จากงานวิจัยของ เนวิชญานิ์ (2552);  

สุกัลยา (2552); บุหรันและคณะ (2553) ได้ส ารวจพืชผักและสมุนไพรที่พบในมหาวิทยาลัย

นเรศวรวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา ซึ่งส ารวจพบพืชผักหลายชนิด ได้แก่ สะเดา ชงโค ผักกาด

โคก ผักหวานป่า มะระขี้นก เพกา และผักคราดหัวแหวน เป็นต้น ซึ่งชนิดและจ านวนของพืชผัก

พื้นบ้านที่พบในมหาวิทยาลัยพะเยาลดลง อาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาขยายการปลูกสร้าง

อาคารใหมข่ึน้เป็นจ านวนมากบนพืน้ที่ที่เคยส ารวจพบพืชผักพื้นบ้านดังกล่าว ท าให้พืชผักพื้นบ้าน

บางชนิดสูญหายไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี1 ผักพืน้บ้านที่คัดเลือกมาวิเคราะหอ์งค์ประกอบพืน้ฐานทางเคมีของสว่นที่กินได้ 

  

ชงโค (Butterfly Tree) 

 Bauhinia purpurea L. 

มะระขี้นก (Bitter Cucumber) 

Momordicacharantia L. 

เพกา (Broken bone) 

Oroxylumindicum L. 

สะเดา (Neem Tree) 

 Azadirachta indica Juss. var. siamensis Valeton 

ส้มป่อย (Soap Pod) 

Acacia concinna (Willd.) DC. 
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จากนั้นได้คัดเลือกผักพื้นบ้านที่สามารถน ามาบริโภคได้เพื่อน ามาศึกษาองค์ประกอบ

พืน้ฐานทางเคมีของส่วนที่กินได้ จากที่ส ารวจพบหลงเหลือในมหาวิทยาลัยพะเยาส่วนหนึ่งกับผัก

พื้นบ้านที่พบในชุมชนบริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งได้คัดเลือกพืชผักพื้นบ้านที่

น่าสนใจ 5 ชนิดคือ ผักที่บริโภคส่วนยอด ได้แก่ ส้มป่อย ชงโคและสะเดา ผักที่บริโภคส่วนผล 

ได้แก่ เพกา และมะระขีน้ก เป็นต้น การวิเคราะหอ์งค์ประกอบพืน้ฐานทางเคมีของผักพื้นบ้านชนิด

ต่างๆ พบว่าปริมาณโปรตีน ไขมันคาร์โบไฮเดรต ความชื้น เถ้า และเยื่อใย ของผักพื้นบ้านชนิด

ต่างๆ มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 0.12-3.93%, 0.01-0.48%, 9.16-14.74%, 73.78-87.72%, 

0.65-4.52% และ 1.20-8.46% ตามล าดับ (ตารางที่ 1) 

 

ตารางที่ 1 องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของผักพื้นบ้านชนิดต่างๆ 

ชนิดผัก 

องค์ประกอบพื้นฐานทางเคมี (%) 

โปรตีน ไขมัน 
คาร์โบไฮเ

ดรต 
ความชื้น เถ้า เยื่อใย 

มะระ

ขีน้ก 

0.02 ± 

0.02 

0.23± 

0.21 

9.35 ± 

5.29 

87.72 ± 

5.30 

1.38 ± 

0.43 

1.30 ± 

0.83 

ส้มป่อย 
3.35 ± 

2.23 

0.28 ± 

0.17 

11.57 ± 

3.62 

82.67 ± 

3.60 

0.94 ± 

0.11 

1.20 ± 

0.16 

เพกา 
0.12 ± 

0.16 

0.01 ± 

0.03 

14.74 ± 

9.38 

82.37 ± 

9.33 

0.65 ± 

0.09 

1.67 ± 

0.46 

ชงโค 
3.93 ± 

2.66 

0.37 ± 

0.25 

11.09 ± 

4.33 

81.43 ± 

5.02 

1.52 ± 

0.19 

2.11 ± 

0.63 

สะเดา 
3.59 ± 

2.59 

0.48 ± 

0.04 

9.16 ± 

5.16 

73.78 ± 

6.50 

4.52 ± 

1.67 

8.46 ± 

0.58 

 

ส าหรับการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ด้วยเครื่องคลอโรฟิลล์มิเตอร์ พบว่าสะเดาเป็น

ผักพืน้บ้านที่มปีริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ส้มป่อย เพกา ชงโคและมะระขี้นก โดย

มีปริมาณคลอโรฟิลล์เท่ากับ 26.94, 23.36, 18.20, 13.40 และ 3.89 SPAD unit ตามล าดับ 

(ภาพที่ 2) 
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ภาพท่ี 2 ปริมาณคลอโรฟิลล์ของผักพืน้บ้านชนิดตา่งๆ 

 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากการส ารวจพชืผักพืน้บ้านที่สามารถน ามาบริโภคได้ในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัย 

พะเยา พบผักหวานป่า สะเดา ชงโค ผักคราดหัวแหวน มะระขี้นก ส้มป่อย และเพกา ซึ่งผัก

พื้นบ้านที่คัดเลือกมาเพื่อศึกษาองค์ประกอบพื้นฐานทางเคมีของส่วนที่กินได้ 5 ชนิด คือผักที่

บริโภคส่วนยอด ได้แก่ ส้มป่อยชงโคและสะเดา และผักที่บริโภคส่วนผล ได้แก่ เพกาและมะระ

ขี้นก พบว่าปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ความชื้น เถ้า และเยื่อใย มีค่าระหว่าง  

0.12-3.93, 0.01-0.48, 9.16-14.74, 73.78-87.72, 0.65-4.52 และ 1.20-8.46% ตามล าดับ 

ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์ของผักพื้นบ้าน 5 ชนิด พบว่าสะเดาเป็นผักพื้นบ้านที่มี

ปริมาณคลอโรฟิลล์สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ส้มป่อย เพกา ชงโคและมะระขี้นก โดยมีปริมาณ

คลอโรฟิลล์เท่ากับ 26.94, 23.36, 18.20, 13.40 และ 3.89 SPAD unit ตามล าดับ และในบรรดา

ผักพื้นบ้านทั้งหมดที่ท าการศึกษา พบว่าสะเดามีปริมาณเถ้า เยื่อใย และไขมันสูงที่สุด  

(4.52%, 8.46% และ 0.48%) 
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แผนงานวิจัย :    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปัก

พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา : ทรัพยากรฐานความรู้ 

สู่การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด 

 

โครงการวิจัย :  การพัฒนาผลิ ตภัณฑ์สี ย้ อมผ้ าจากพื ช ให้ สี ย้ อมบริ เ วณพื้ นที่

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร. กิตติ  สัจจาวัฒนา 

 

 

คณะ เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

ประดู่ป่า (Pterocarpus  macrocarpus Kurz.) 

สาบเสอื (Eupatorium  odoratum  Linn.)  
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ที่มาและความส าคัญของโครงการวิจัย 

ในปัจจุบันพบว่าสีมีอิทธิพลเหนือจิตใจของมนุษย์อย่างมากมาย สังเกตได้จากการ

ซือ้หาปัจจัยสี่ ที่ใชใ้นการด ารงชีวติประจ าวัน ซึ่งได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย 

ก็มีเลือกหาซื้อสีที่สวย ผู้ผลิตสินค้าปัจจัยสี่ก็มีการเติมแต่งสีให้น่ากิน น่าใช้ เต็มไปด้วยชีวิตชีวา 

เพือ่สนองความต้องการของผู้บริโภค และสีเป็นต้นเหตุให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ด้วยเช่นกัน  สีจึงเป็น

สิ่งหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะสีผสมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง (กุสุมา, 2549) สีของพืชนั้นถือว่ามี

ความส าคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มาช้านาน ซึ่งมนุษย์เรามีความต้องการใช้สีของพืชมา

ตกแต่งสิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุงห่ม อาหาร และ อื่นๆ ล้วนท ามาจาก

ส่วนต่าง ๆ ของพืชทั้งนั้น ปัจจุบันผู้คนในสังคมได้หันมาสนใจในการรักษาสภาพแวดล้อมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นกันมากขึ้นมีความสนใจที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมากขึ้น  การ

ย้อมสีผ้าหรอืเส้นใยด้วยสีธรรมชาติจึงกลับมาอีกครั้งเพราะสีธรรมชาติไม่สร้างมลภาวะ สามารถ

ลดการน าเข้าสีสังเคราะหไ์ด้ การตระหนักถึงผลเสียของการใช้สีสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ซึ่งรวมไปถึงผลกระทบต่อผู้ผลิต ผูบ้ริโภคและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างขั้นตอนการผลิตสี การย้อม

สี และการน าไปใช้สวมใส่ ดังจะเห็นได้จากการยกเลิกการผลิตหรือการน าเข้าวัตถุดิบที่เป็นสาร

ก่อมะเร็ง เช่น เบนซิดีน ที่ใช้ในการผลิตสีสังเคราะห์ในหลายประเทศ หรือการออกกฎหมายห้าม

น าเข้าผลติภัณฑ์สิ่งทอที่ย้อมด้วยสีเอโซ (azo dyes) ที่สามารถแตกตัวให้สาร aromatic amines ที่

มีแนวโน้มเป็นสารก่อมะเร็ง ในกลุ่มประเทศยุโรป ดังนั้นจึงเกิดความสนใจในการน าเอาสี

ธรรมชาติมาใช้แทนสีสังเคราะหใ์นการย้อม ผา้กันมากขึน้ เนื่องจากมีความเป็นพิษและผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมนอ้ยกว่า  

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่บนพืน้ที่ที่มลีักษณะภูมปิระเทศที่ล้อมรอบไปด้วย พื้นที่ป่า

ที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์พืช โดยจะมีทั้งป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งซึ่งมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพ และที่ผ่านมามีโครงการส ารวจพืชให้สีย้อมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่มหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา ซึ่งได้ส ารวจและรวบรวมพืชที่ให้สีย้อมไว้  จึงเหมาะที่ส าหรับการศึกษาสารให้สี

ย้อมผ้าที่เป็นองค์ประกอบของพืช เพื่อเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการบูรนาการภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของพืชให้สีย้อมธรรมชาติ และคืนให้แก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นตัวเลือกใน

การเลือกใช้สีในการย้อมผ้าของกลุ่มผู้ผลิตผ้าในชุมชนต่าง ๆ สามารถน าไปพิจารณาใช้ได้อย่าง

สะดวก เป็นการเพิ่มความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์และความเพิ่มความนิยมในผลิตภัณฑ์

สินค้าของกลุ่มชุมชนมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

2. เพื่อต่อยอดและขยายผลการวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีย้อม

ผา้จากพืชให้สีย้อมที่ส ารวจพบในโครงการ การส ารวจและรวบรวมพันธุ์พืชให้สีย้อมบริเวณพื้นที่

มหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา 

3. เพื่อเป็นข้อมูลในการสร้างคู่มือการย้อมสีธรรมชาติ (Handbook of Natural Dyes) ที่

กลุ่มผู้ผลิตสนิค้าในชุมชนต่าง ๆ สามารถน าไปพิจารณาใช้ได้อย่างสะดวก  

4. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการบูรนาการภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชให้สีย้อม

ธรรมชาติ และคืนใหแ้ก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

วิธีการย้อมและการเก็บตัวอย่างส่วนประกอบของพืชท่ีให้สี 

วิธีการย้อม โดยวิธีการย้อมร้อน 

น าเอาผ้าดิบและผ้าฝ้ายลงไปย้อมในภาชนะที่ต้มสีย้อมอยู่ ใช้ไม้พายส าหรับคนสีคน

เพื่อให้เส้นผ้าฝา้ยนั้นโดนสีย้อมอย่างทั่วถึงจนกว่าจะได้สตีามที่เราต้องการ 

วิธีการย้อม 

1) น าเส้นฝ้ายหรือผ้าฝ้ายที่จะน าไปย้อมมาซักด้วยน้ าสะอาดเพื่อขจัดฝุ่นผงและไขต่างๆ 

จากนั้นบีบน้ าออกใหห้มาดเพื่อที่ให้สยี้อมตดิเส้นฝา้ยหรือผ้าฝ้ายอย่างสม่ าเสมอ 

2) น าเส้นฝ้ายหรือผ้าฝ้ายที่บีบหมาดแล้วลงไปต้มในหม้อน้ าสี คนเส้นฝ้ายหรือผ้าฝ้าย

อย่างสม่ าเสมอเพื่อให้สีเข้าไปในเส้นฝ้ายหรือผ้าฝ้ายอย่างทั่วถึงประมาณ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง 

(ขึน้อยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่น ามาย้อม) และใช้ไฟกลางๆ 

3) เมื่อได้สีตามที่ต้องการแลว้น าเส้นฝ้ายหรือผ้าฝา้ยขึ้นจากหม้อต้ม บิดให้หมาดน าไปซัก

ด้วยน้ าสะอาดแล้วตากให้แห้ง ถ้าต้องหารให้สีเข้มขึ้นสามารถน ามาต้มอีกครั้งจนกว่าจะได้สี

ตามที่ต้องการ 
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ส่วนประกอบของพืชท่ีใช้ย้อมและการเก็บตัวอย่าง 

1) เก็บตัวอย่างของช้ินส่วนประกอบของพืชที่ใช้ย้อม คือ ใบสาบเสือ เปลือกเพกา เปลือก

กระบก เปลือกมะกอกป่า เปลือกประดู่ป่าและเปลือกรกฟ้า 

2) ช่ังชิ้นส่วนประกอบของพืชมา 3 กิโลกรัม เติมน้ า 15 ลิตร แช่ทิ้งไว้ 24ช่ัวโมง ส่วน

ส่วนประกอบของพชืที่เป็นใบน ามาผึ่งลมพอหมาดในอุณหภูมหิอ้งเป็นเวลา 1วัน 

 

ขั้นตอนในการย้อม 

 1) น าส่วนประกอบของพืชที่ให้สีของพืชแต่ละชนิดมา แช่ หมัก หรือผึ่งลม ตามชิ้น

ส่วนประกอบของพชืที่น ามาสกัดท าสีย้อม คือ ใบ และเปลือกของล าตน้ 

 2) เมื่อท าการพักส่วนประกอบของพชืโดยการหมัก แช่ หรอืผึงลมแล้วได้ตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว้แลว้ ก็น ามาต้มสกัดสีย้อมในภาชนะที่ใชต้้มสี 

 3) เมื่อตม้จนช้ินส่วนประกอบของพชืให้สีแล้วน ามากรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ าสี 

 4) น าน้ าสีที่ได้ไปต้มอีกครั้งเพื่อที่จะใช้ในการย้อม เมื่อต้มสีได้ที่แล้วเติมสารช่วยให้ติดสี

ลงไปในหม้อต้มปริมาณ 20 กรัม สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้น และค่อยๆเติมลงไป

จนกว่าจะได้สแีละเฉดสีที่ต้องการ 

 5) น าเส้นฝ้ายหรือผ้าฝา้ยที่ใช้ทดสอบสีน าลงไปย้อมในภาชนะที่ต้มสีใช้ไม้คนคนสี เพื่อให้

สีเข้าไปในเส้นฝ้ายหรือผ้าฝ้ายอย่างทั่งถึงโดยย้อมประมาณ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง (ขึ้นอยู่กับ

วัตถุดิบที่น ามาย้อม) 

 6) เมื่อได้สีที่ตามที่ต้องการแล้วน าเส้นฝ้ายหรือผ้าฝ้ายออกจากหม้อต้ม เอามาพักไว้ใน

กะละมังพักผา้ 

 7)  เมื่อน าผา้ออกจากภาชนะต้มมาพักไว้ที่กะละมังพักผ้าแล้วน าผ้าที่ได้ ไปแช่ในสารช่วย

ย้อม 15 นาที ในภาชนะที่เตรยีมสารช่วยย้อมไว้เพื่อให้สทีี่ได้ตดิเส้นฝา้ยหรือผ้าฝ้ายมากขึ้น 

 8) เมื่อแช่ในสารช่วยติดสีคอื สารส้ม และจุนส ีเรยีบร้อยแล้วหลังจากนั้นบิดให้หมาดแล้ว

น าไปซักด้วยน้ าสะอาดแล้วตากแห้ง 

9)  สังเกตสีและเฉดสีที่ได้ 

10) น าเส้นฝ้ายหรือผ้าฝ้ายที่ย้อมได้สีแล้วไปทดสอบ การติดทนของสีโดยการ ซักด้วย

น้ าเปล่า และผงซักฟอก  

11) น าสีเส้นฝ้ายผ้าฝา้ยที่ได้มาจัดเฉดสี ของแต่ละ่สี แตล่ะพชื 
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การเก็บข้อมูล 

ลักษณะที่เก็บ                 วิธีการเก็บขอ้มูล 

เฉดสี 

 

C3 = 3.68-5.00 = สีมคีวามเข้ม 

C2 = 2.34-3.67 = สีผสมหรือสี

กลาง 

C1 = 1.00-2.33 = สีออ่น 

สารช่วยติดสีที่มผีลตอ่การตดิสีย้อมธรรมชาติในเส้นฝา้ย 5 คะแนน = ดีมาก 

4 คะแนน = ดี 

3 คะแนน = ปานกลาง 

2 คะแนน = พอใช้ 

1 คะแนน = น้อย 

การตดิทนของสตี่อการซักล้างดว้ยน้ าเปล่าและผงซักฟอก 

 

 

 

 

5 คะแนน = ดีมาก 

4 คะแนน = ด ี

3 คะแนน = ปานกลาง 

2 คะแนน = พอใช้ 

1 คะแนน = น้อย 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 ได้น าพืชย้อมสีจ านวน 6 จาก 7 ชนิดที่มีการส ารวจพบในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา

ได้แก่ กระบก (Irvingia malayana Oliv Ex A.)  ประดู่ป่า (Pterocarpus  macrocarpus Kurz..) 

เพกา (Oroylum  indicum (L.) Kurz.) มะกอกป่า (Spondias  pinnata Kurz.) รกฟ้า (Terminalia  

alata Heyne ex Roth.) และสาบเสือ (Eupatorium  odoratum  Linn.) (กิตติ และคณะ, 2555)  มา

ท าการทดสอบการย้อมสีในผ้าดิบและเส้นฝ้ายโดยวิธีการย้อมร้อน ใช้สารช่วยติดสี 3 ชนิดได้แก่ 

ขี้เถ้า สารส้มและจุนสี ใช้เวลาการย้อม 3 ช่วงเวลาได้แก่ 30 40 และ 60 นาที  พบว่า  พืชทั้ง 6 

ชนิดให้ความเข้มของเฉดสีไม่แตกต่างกัน ให้คะแนนความเข้มสตีั้งแต่ 2.40-4.60 คะแนน  กระบก

และมะกอกป่าให้ค่าการติดสีอยู่ในระดับโทนอ่อนถึงปานกลาง ส่วนประดู่ป่า เพกา รกฟ้าและ

สาบเสือให้ค่าการติดสีอยู่ในระดับสีเข้ม  เมื่อน าผ้าจากการย้อมทั้งหมดไปผ่านการซักล้างด้วย

น้ าเปล่าและผงซักฟอกพบว่า ทั้งหมดให้ค่าการติดสีไม่แตกต่างกันคือไม่มีการตกสีของผ้าที่ผ่าน

การซักล้าง (ตารางที่ 1)    
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 เมื่อพจิารณาการตดิของสีในการย้อมสทีี่ 30 40 และ 60 นาทีพบว่า  การใช้เวลาย้อมสีที่ 

60 นาทีให้คา่ติดสสีูงสุดที่ 4.05 คะแนนจัดเป็นโทนให้สีเขม้ แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับ

การย้อมสีที่ 30 นาทีที่ให้ค่าการติดสีที่ 3.40 คะแนนจัดเป็นโทนสีปานกลาง  ซึ่งเมื่อน าไปผ่าน

การซักล้างด้วยน้ าเปล่าและผงซักฟอกพบในทิศทางเดียวกันว่า  การย้อมสีในระยะเวลาที่ 60 

นาทีให้การตดิสีดีสุดที่ 4.64 และ 4.78 คะแนน แตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญกับการย้อมสีที่ 

30 นาทีที่ให้การติดสีที่ 4.33 คะแนนทั้งสองการซักล้าง  (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 1  การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยค่าย้อมติดของสีและการติดทนของสีผ่านการซักล้าง

ด้วยน้ าเปล่าและผงซักฟอก 

 

  

พืชย้อมสี 

 

ค่าเฉลี่ย (คะแนน) 

การย้อมติดของสี 

การย้อมติดสีหลังการ

ซักล้างด้วยน้ าเปล่า 

การย้อมติดสีหลังการ

ซักล้างด้วยผงซักฟอก 

 

กระบก 2.55 4.60 4.40 

ประดู่ป่า 4.30 4.67 4.89 

เพกา 4.25 4.62 4.70 

มะกอกป่า 2.40 3.78 3.85 

รกฟ้า 4.60 4.62 4.78 

สาบเสือ 4.52 4.74 4.92 

F-test Ns ns Ns 

Mean 3.77 4.51 4.59 

CV(%) 18.40 4.00 7.00 
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ตารางที่ 2  การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยค่าการย้อมติดของสีและการติดทนของสีผ่านการซัก

ล้างด้วยน้ าเปล่าและผงซักฟอกในเวลาการย้อมที่ 30  40 และ 60 นาที 

* ตัวอักษรที่ต่างกันในแตล่ะคอลัมน์หมายถึงความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยวิธี DMRT 

 

 ส่วนการใช้สารช่วยติดสีทั้ง 3 ชนิดพบว่า จุนสีช่วยในการติดสีดีที่สุดที่ 4.26 คะแนน 

แตกต่างกับการใชข้ีเ้ถ้าและสารส้มช่วยในการตดิสีอย่างมีนัยส าคัญ (ตารางที่ 3) 

 

ตารางที่ 3  การเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยค่าการย้อมติดของสีและการติดทนของสีผ่านการซัก

ล้างด้วยน้ าเปล่าและผงซักฟอกในสารช่วยติดสีชนิดขี้เถ้า  สารส้มและจุนสี 

* ตัวอักษรที่ต่างกันในแตค่อลัมน์หมายถึงความแตกต่างทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 โดยวิธี DMRT 

  

 

พืชย้อมสี 

 

ค่าเฉลี่ย* (คะแนน) 

การย้อมตดิของสี 

การย้อมตดิสีหลังการซัก

ล้างดว้ยน้ าเปล่า 

การย้อมตดิสีหลังการ

ซักล้างดว้ยผงซักฟอก 

30 3.40 b 4.33 c 4.33 b 

45 3.89 a 4.53 b 4.67 a 

60 4.05 a 4.64 a 4.78 a 

Mean 3.78 4.50 4.59 

CV(%) 18.40 4.00 7.00 

พืชย้อมสี 

 

ค่าเฉลี่ย (คะแนน) 

การย้อมตดิของสี 

การย้อมตดิสีหลังการซัก

ล้างดว้ยน้ าเปล่า 

การย้อมตดิสีหลังการ

ซักล้างดว้ยผงซักฟอก 

ขีเ้ถ้า 3.80 b 4.67 b 4.70 a 

สารส้ม 3.26 c 4.03 c 4.31 b 

จุนสี 4.26 a 4.81 a 4.78 a 

Mean 3.77 4.50 4.60 

CV% 18.40 4.00 7.00 
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เมื่อน าผา้ที่ผ่านการย้อมสไีปซักล้างดว้ยน้ าเปล่าและผงซักฟอกแล้วพบว่า  พืชแต่ละชนิด

ให้เฉดสีหลังการซักล้างด้วยน้ าเปล่าและผงซักฟอกเหมือนกันดังนี้ สีเทาอมม่วงจากกระบก สี

น้ าตาลด าจากประดู่ป่า  สีเขียวน้ าตาลจากเพกาและสาบเสือ สีเทาด าจากมะกอกป่าและรกฟ้า  

(ตารางที่ 4) และเมื่อท าสอบการท าผงย้อมสโีดยใช้เครื่อง Lyophilizer พบว่า สามารถน าน้ าย้อมสี

ของเปลือกจากกระบก ประดู่ป่า เพกา มะกอกป่า รกฟ้า และใบของสาบเสือ พัฒนาเป็นผงให้

ปริมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 0.65%  2.35%  0.75%  0.67% 2.07% และ 1.89%  ตามล าดับ 

 

 

ตารางท่ี 4   ตารางการเทียบเฉดสีของผ้าดิบที่ผ่านการซักล้างดว้ยน้ าเปล่าและผงซักฟอก 

พืชย้อมสี 

ปริมาณน้ าของพืชย้อมสี 

(มล.) ปริมาณผงที่ได้ (กรัม) 

สัดส่วน 

(เปอร์เซ็นต์) 

กระบก 875 5.70 0.65 

ประดู่ป่า 890 20.91 2.35 

เพกา 825 6.19 0.75 

มะกอกป่า 1,025 6.85 0.67 

รกฟ้า 850 17.65 2.07 

สาบเสือ 1,650 31.21 1.89 

ล าดับที่ พืชสีย้อม สารช่วยติดสี Color Code รหัสเฉดสี 

1 เพกา ขีเ้ถ้า GreenYellow #ADFF2F 

สารส้ม DarkOliveGreen1 #CAFF70 

จุนสี OliveDrab2 #B3EE3A 

2 สาบเสือ ขีเ้ถ้า OliveDrab #6B8E23 

สารส้ม YellowGreen #9ACD32 

จุนสี OliveDrab4 #698B22 

3 ประดู่ป่า ขีเ้ถ้า SaddleBrown #8B4513 

สารส้ม Peru #CD853F 

จุนสี Tan4 #8B5A2B 

4 กระบก ขีเ้ถ้า LightGoldenrod #EEDD82 

สารส้ม LightGoldenrod1 #FFEC8B 
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ภาพท่ี 1  ผา้มัสลินที่ย้อมด้วยเปลือกประดู่ป่าแช่ในสารช่วยติดสีชนิด จุนสี  

หลังทดสอบการซักล้างด้วยผงซักฟอก 
 

สรุปผลการทดลอง 

พืชให้สีย้อมทั้ง 6 ชนิดให้ความเข้มของเฉดสีไม่แตกต่างกัน ให้คะแนนความเข้มสีตั้งแต่ 

2.40-4.60 คะแนน โดยเปลือกของกระบกและมะกอกป่าอยู่ในระดับสีอ่อน พืชที่เหลืออยู่ใน

ระดับสีเข้ม  พชืแตล่ะชนิดให้เฉดสีดังนี้ สีเทาอมมว่งจากกระบก สีน้ าตาลด าจากประดู่ป่า  สีเขียว

น้ าตาลจากเพกาและสาบเสือ สีเทาด าจากมะกอกป่าและรกฟ้า โดยพบว่า สารช่วยติดสีขี้เถ้าและ

เวลาย้อมที่ 45 และ 60 นาที ให้ผลการย้อมและทนต่อการซักล้างด้วยน้ าเปล่าและผงซักฟอกดี

ที่สุด  การท าผงย้อมสีพบว่า  สามารถน าน้ าย้อมสีของเปลือกจากกระบก ประดู่ป่า เพกา 

มะกอกป่า รกฟ้า และใบของสาบเสือ พัฒนาเป็นผงให้ปริมาณเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 0.65% 

2.35%  0.75%  0.67% 2.07% และ 1.89%  ตามล าดับ โดยปริมาณผงย้อมสีที่ได้ขึ้นอยู่กับ

ชิน้ส่วนและปริมาณของพชืที่น ามาทดลอง   
 

 

  

จุนสี LightGoldenrod2 #EEDC82 

5 รกฟ้า ขีเ้ถ้า DarkOrange4 #8B4500 

สารส้ม Goldenrod3 #CD9B1D 

จุนสี Orange4 #8B5A00 

6 มะกอกป่า ขีเ้ถ้า PaleGoldenrod #EEE8AA 

สารส้ม Khaki2 #EEE685 

จุนสี AntiqueGold #DDC488 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหาที่ท าการวิจัย 

การรับประทานอาหารของมนุษย์เราในบัจจุบันพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ มากมาย 

เช่น การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์เป็นประจ าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ 

หลอดเลือดแข็งตัว และมะเร็ง ขณะที่ผู้รับประทานอาหารประเภทพืชผักและผลไม้เป็นประจ ามี

ความเสี่ยงน้อยกว่า โดยในพืชผักและผลไม้ จะมีวิตามิน เกลือแร่ ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้าน

อนุมูลอิสระ  (Antioxidant) เชน่ เบต้าคาโรทีน วิตามินซี  ทองแดง สังกะสี และแมงกานีส  เป็นต้น 

ในขณะที่เนื้อสัตว์จะมีของเสียที่เกิดจากขบวนการเผาผลาญอาหารที่เรียกว่า “อนุมูลอิสระ” 

(Free Radical) เป็นจ านวนมาก  โดยอนุมูลอิสระ คอื สารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหาร

ในร่างกาย รวมถึงจากมลพิษต่าง ๆ เช่น โอโซน โลหะหนัก ควันบุหรี่ อนุมูลอิสระเหล่านี้ จะ

ท าลายโครงสร้าง และหน้าที่ของผนังเซลล์ ก่อให้เกิดความผิดปกติต่าง ๆ เช่น โรคชรา (แกก่อน

วัย) เนื่องจากเซลล์ถูกท าลาย โรคหลอดเลือด และ หัวใจขาดเลือด ผนังหลอดเลือดแข็งตัว 

(Atherosclerosis) โรคเสื่อมของระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ท าให้เกิดขบวนการอักเสบ ท าให้เกิดการ

ท าลายเนื้อเยื่อรุนแรงขึ้น รวมถึงการกลายพันธุ์ (Mutation) ของเซลล์ ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็น

เซลล์มะเร็งได้ ร่างกายของเราจึงต้องมีกลไกในการควบคุมสารนี้และผลผลิตของมันเพื่อไม่ ให้

ลุกลามไปท าร้ายร่างกายของเรา โดยร่างกายจะมีกลไกในการก าจัดอนุมูลอิสระโดยใช้สารอยู่ 2 

ชนิด ได้แก่ เอนไซม์และไม่ใช่เอนไซม์  ดังนั้นทางคณะผู้จัดท าโครงการวิจัยจึงได้เล็งเห็น

ความส าคัญของพืชผักและสมุนไพรที่ได้ศึกษาพบที่มหาวิทยาลัยพะเยาในปี 2550 โดยอาจารย์สุ

กัลยา ภู่ทอง ได้แก่ พันงูขาว สาบแร้ง สาบกา หยั่งสมุทร สะเดา ชงโค หนาดวัว ผักกาดโคก  

หงอนไก่ไทย สาบเสือ หญ้าเจ้าชู้ หิ่งเม่นน้อย หิ่งเม่น หญ้าหัวรากน้อย หนาดค า กะตืดแมว  

เหียง กลอย โด่ไม่รู้ล้ม ปอแก่นเทา หนาด หญ้าคา หญ้าน้ าดับไฟ  กะตังใบ ผักหวานป่า มะระ

ขี้นก หญ้าปันยอด เพกา หญ้าตดหมา กะทกรก คอกม้าแตก ถั่วเซอราโต ประดู่ป่า ทองพันช่ัง  

เต็ง ก าลังควายถึกหรือเครือเดา สาวสนม ผักคราดหัวแหวน ตูมกาขาว ครามป่า หญ้าไม้กวาด  

ขี้ครอก  ซึ่งเห็นสมควรที่จะศึกษาถึงฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในพืชผักและสมุนไพรในส่วนที่เหลือ

จากการศึกษาในปีงบประมาณ 2551-2552 (โดยได้ท าการศึกษาในพืช 9 ชนิด ได้แก่  โด่ไม่รู้ล้ม 

ผักคราดหัวแหวน หญ้าตดหมา เหียง ผักหวานป่า มะระขี้นก เพกา กะทกรก และทองพันช่ัง)  

เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป และองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อน าไปประกอบกับข้อมูล

ทางด้านการแพทย์ และเภสัชกรรม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑเ์สริมสุขภาพ ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมของ

พืชผักและสมุนไพรไทยที่พบในมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อศกึษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอสิระพืชผักและสมุนไพร ในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา 

3. เพื่อน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาประยุกต์ใช้ทั้งทางด้านเคมี ชีวเคมี การแพทย์และ

เภสัชกรรม และส่งเสริมให้ประชาชนได้เห็นคุณค่าของพืชผักและสมุนไพรที่พบอยู่ในท้องถิ่น 

 

วิธีการศึกษาวิจัย  

ท าการเก็บตัวอย่างพืช 20 ชนิด ได้แก่ หญา้พันงูขาว (Achyranthes aspera Linn.)  สะเดา 

(Azadirachta indica A.Juss. var. siamensis Valeton) ชงโค (Bauhinia purpurea L.) หงอนไก่ไทย  

(Celosia argentea Linn.) สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M.King) หญ้าเจ้าชู้ 

(Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin.) หญ้าหัวรากน้อย (Cyanotis cristata Roem.& Schult) 

กลอย (Dioscorea hispida Dennst.) ปอแก่นเทา (Grewia eriocarpa Juss.) หนาด (Blumea 

balsamifera (L.) DC.)  หญ้าคา (Imperata cylindrical Beauv) กะตังใบ (Leea indica) หญ้าปัน

ยอด  (Minosapudica  L.) ถั่วเซอราโต (Macroptilium atropurpureum) ประดู่ป่า (Pterocarpus 

macrocarpus Kurz) เต็ง (Shorea obtusa Wall. ex Blume) สาวสนม (Sonerila deflexa Craib) 

ครามป่า (Indigofera galegoides DC.) หญ้าไม้กวาด (Leptochloa chinensis Nees) ขีค้รอก (Urena 

Lobata L.)  และท าการสกัดพืชตัวอย่าง โดยน าตัวอย่างพืชทั้ง 20 ชนิด ล้างให้สะอาดด้วยน้ ากลั่น 

3-4 ครั้ง และผึ่งให้แห้ง ท าการหั่นพืชตัวอย่างแต่ละชนิดอย่างหยาบๆ จากนั้นท าการสุ่มและช่ัง

ตัวอย่างพืชให้ได้น้ าหนัก 20 กรัม ปั่นบดด้วยเครื่องปั่นโดยใช้ตัวท าละลาย ได้แก่ Ethanol 

ปริมาตร 80 mL ตั้งทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman 

No.1 และแยกส่วนสกัดออกจากตัวท าละลาย (Solvent) ด้วยเครื่อง Vacuum rotating evaporator 

ที่อุณหภูม ิ40C  ท าการบันทึกสีของสารสกัดจากพืชตัวอย่างทั้ง 20 ชนิด 

  



 

231 
 

ผลการศึกษาวิจัย  

จากการศกึษาการสกัดพืชตัวอย่าง 20 ชนิด ได้แก่ พันงูขาว สะเดา ชงโค หงอนไก่ไทย  

สาบเสือ หญ้าเจ้าชู้  หญ้าหัวรากน้อย  กลอย ปอแก่นเทา หนาด หญ้าคา กะตังใบ หญ้าปันยอด  

ถั่วเซอราโต ประดู่ป่า เต็ง สาวสนม ครามป่า หญ้าไม้กวาด และขีค้รอก ในตัวท าละลาย Ethanol  

พบว่า สารสกัดที่สกัดได้มสีีแตกต่างกันออกไปตั้งแตส่ีขาว น้ าตาล เขียว จนถึงเขียวเข้ม (แสดงดัง

ภาพที่ 1)  

 

            

        
ภาพท่ี 1 แสดงสารสกัดจากพืชตัวอย่าง 

 

 และการศกึษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดพืชตัวอย่าง 20  ชนิด พบว่าสารสกัดมะ

ข้ามป้อมมปีริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด (10.63 mmole Trolox/g พืชสด) รองลงมาได้แก่ 

ลูกหว้า (8.90 mmole Trolox/g พืชสด) ยอดข้าวแก้ว (5.27 mmole Trolox/g พืชสด) ตามล าดับ 

ขณะที่สารสกัดจากมะกอกป่ามีปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่ าที่สุด (2.53 mmole Trolox/g พืช

สด)  (แสดงดังตาราง  1)  

 

ตาราง  1  แสดงปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดพืชตัวอย่าง  20  ชนิด 

ชนิดตัวอย่างพืช 

TEAC 

(mmole Trolox/g พืชสด) 

ชนิดตัวอย่างพืช 

 

TEAC 

(mmole Trolox/g พืชสด) 

1.  พันงูขาว 2.10  0.08 11. หญ้าคา 0.73±2.18 

2. สะเดา 0.38±0.15 12. กะตังใบ 5.13±1.64 

3. ชงโค 0.30±0.08 13. หญ้าปันยอด 54.82±0.00 

4. หงอนไก่ไทย 1.99±0.17 14. ถั่วเซอราโต 136.57±65.54 

5. สาบเสือ 8.90±0.26 15. ประดู่ป่า 14.40±0.59 
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ชนิดตัวอย่างพืช 

TEAC 

(mmole Trolox/g พืชสด) 

ชนิดตัวอย่างพืช 

 

TEAC 

(mmole Trolox/g พืชสด) 

6. หญ้าเจา้ชู้ 10.63±0.16 16.เต็ง 25.01±1.78 

7. หญ้าหัวรากน้อย 5.27±0.05 17. สาวสนม 26.05±0.00 

8. กลอย 0.15±0.03 18. ครามป่า 412.86±17.65 

9. หนาด 2.62±0.00 19. หญ้าไม้กวาด 35.67±6.74 

10. ปอแก่นเทา 2.53±0.02 20. ขีค้รอก 2.15±0.99 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

สีของสารสกัดที่แตกต่างกันจะมีผลท าให้พืชตัวอย่างมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแตกต่างกัน

ด้วยเช่นกัน ซึ่งสารสกัดที่มีสีเข้มจะมีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยปริมาณสูงที่สุด ได้แก่  

ครามป่า รองลงมา คือ ถั่วเซอราโต ขณะที่สารสกัดจากกลอยมีปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระต่ า

ที่สุด ดังนั้นควรเลือกพืชที่มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง เช่น ครามป่า ถั่วเซอราโต ศึกษา

องค์ประกอบของสารตา้นอนุมูลอสิระที่แสดงฤทธิ์สูง 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

มหาวิทยาลัยพะเยา มที าเลที่ตัง้อยู่ใน ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ครอบคลุม

พืน้ที่จ านวน 5,727 ไร่  พืน้ที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ที่ปกคลุมด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิด  สภาพป่า

ที่พบส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ส าคัญที่พบได้แก่ เต็ง รัง ไม้สัก มะค่าโมง 

ตะเคียน ยางแดง ประดู่ ก่อ ตะแบก เหวียง พลวง เก็ดด า เก็ดแดง และกระบก เป็นต้น [1] ผล

ต่อเนื่องจากการพัฒนาเพื่อจัดตัง้มหาวิทยาลัยพะเยา ในหลายปีที่ผ่านมาท าให้มีการท าลายพื้นที่

ป่าบางส่วนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ส่งผลท าให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ในพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นคณะวิจัยจึงเห็นว่าควรมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่

จะต้องศกึษาความหลากหลายของจุลินทรีย์ (ยีสต์และรา) ในดินป่าไม้บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากหลายของชนิดหรือสปีชีส์ การแพร่กระจาย และ

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรยีสต์และราที่มีในท้องถิ่น  เพื่อคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ยีสต์

และราที่แยกไปใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมในงานวิจัยต่อยอดต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์และรา ในดินป่าบริเวณเขตพื้นที่โครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จ. พะเยา ในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา  

3. อนุรักษ์ทรัพยากรจุลินทรีย์ (ยีสต์และรา) โดยเก็บรักษาสายพันธุ์ของยีสต์และราที่แยก

ได้ในศูนย์รวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์ (culture collection) ของจุลินทรีย์ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ท าการเก็บตัวอย่างดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าห้วยทับช้าง บริเวณป่าเต็งรังในเขตมหาวิทยาลัย

พะเยา แบ่งบริเวณที่ต้องการศึกษาออกเป็นแปลงย่อย โดยให้แต่ละแปลงมีสภาพพื้นที่ ชนิดของ

ดิน และพืชใกล้เคียงกัน ท าแผนผังก าหนดต าแหน่งการเก็บตัวอย่างดินแบบสุ่มในแปลงย่อย โดย

ท าการเก็บแบ่งแปลงย่อยเป็น 2 แปลง แต่ละแปลงแบ่งเป็น 12 แปลงย่อย โดยเก็บดินตัวอย่าง

แปลงย่อยละ 24 ตัวอย่าง (24 จุด) จากนั้นท าการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของดิน ได้แก่ 

การหาค่าพีเอช (pH) ค่าความชื้นและปริมาณสารอินทรีย์ในดิน และศึกษาความหลากหลาย

ของยีสต์และราในดินโดยการเพาะเลี้ยงยีสต์ให้องปฏิบัติการ โดยแยกยีสต์จากตัวอย่างดินด้วย

วิธี enrichment ใช้อาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญของยีสต์ แต่ไป
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ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ชนิดอื่น โดยยีสต์ที่แยกได้ทั้งหมดจะน าไปศึกษาลักษณะทางฟีโน

ไทป์ ท าการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ D1/D2 domain และท าการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ แล้วน าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปท าการจัดจ าแนกและระบุสปีชีส์โดย

ใช้อนุกรมวิธานแบบโพลีฟาสิก 

ท าการแยกราจากตัวอย่างดินโดยใช้วิธีการแยกเชื้อจากตัวอย่างดินโดยตรง (Direct 

soil plating) หรือแยกเชื้อจากสารแขวนลอยดินเจือจาง (Soil dilution plating) ให้ได้เชื้อบริสุทธิ์ 

ราที่แยกได้น ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิคชีววิทยาระดับโมเลกุล แล้วน า

ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาท าการจัดจ าแนกและระบุสปีชีส์ของรา จากนั้นเก็บรักษาสายพันธุ์ของยีสต์

และราที่แยกได้ไว้ในศูนย์รวบรวมและเก็บรักษาสายพันธุ์ของ จุลินทรีย์เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ใน

อนาคต 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการวิเคราะหส์มบัติทางเคมีของดิน พบว่าตัวอย่างดินมคี่าปฏิกิรยิาในชว่งเป็นกรดปาน

กลางถึงเป็นกลาง (pH 5.6-7.3) ความชื้นในดินมีค่า 8.62-18.37 เปอร์เซ็นต์ และมีระดับความ

อุดมสมบูรณ์ของปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีค่าระดับปานกลางถึงสูง (1.61-5.93 เปอร์เซ็นต์)  

ซึ่งระดับความสมบูรณ์ของอินทรีย์ทั้งระดับสูง ค่อนข้างสูง และปานกลาง แสดงให้เห็นสภาพดิน

ในป่าที่ศึกษายังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่ ซึ่งอินทรียวัตถุเหล่านี้ก็มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตเช่น 

จุลินทรีย์ในดินดว้ย  

ผลการแยกเชื้อราพบว่าตัวอย่างดิน 1 กรัมมีจ านวนโคโลนีของเชื้อราที่นับได้เท่ากับ  

104 - 107 cfu/g แยกเชื้อราได้จ านวน 80 ไอโซเลต สามารถบ่งบอกชนิดได้ 40 ไอโซเลต โดยพบ

เชื้อ Penicillium มากที่สุด เชื้อราที่พบเป็นเชื้อราในกลุ่ม Zygomycota  1 จีนัส รวม 2 ไอโซเลต 

ได้แก่ Mucor และเป็นเชื้อราในกลุ่ม Hyphomycetes 4 จีนัส รวม 38 ไอโซเลต ได้แก่ Aspergillus, 

Penicillium, Fusarium และ Paecilomyces และเป็นเชื้อราที่ไม่สามารถบ่งบอกชนิดได้ เนื่องจากไม่

พบการสรา้งสปอร์จ านวน 40 ไอโซเลต  
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                 ก.   Fusarium sp.                              ข. Aspergillus sp.       

     
      ค. Penicillium sp.                              ง. Penicillium sp. 

   
      จ. Mucor sp.    ฉ. Paecilomyces sp. 

    
     ช. Unknown 1    ซ. Unknown 2    ฌ. Unknown 3  ญ. 

Unknown 4 

 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างเชื้อราที่แยกได้ 

 

ผลการนับจ านวนยีสต์ในดินด้วยการท าเจือจางตัวอย่างดินและท าการเพาะเลี้ยงยีสต์บน

อาหาร  YM Agar ที่เติม Chloramphenicol 100 mg/L และ Sodium propionate 1 g/L พบว่าดิน 1 

กรัม มียีสตจ์ านวน 1.0×103-9.6×104 CFU/g 

ผลการคัดแยกยีสต์จากดินโดยวิธี enrichment จากตัวอย่างดินแปลงที่ 1 สามารถแยก

ยีสต์ได้ 33 ไอโซเลต ส่วนตัวอย่างดินแปลงที่ 2 สามารถแยกยีสต์ได้ 21 ไอโซเลต รวมทั้งหมด

จ านวน 54 ไอโซเลต จากผลการศกึษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลนี ลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาของเซลล์ คุณสมบัติทางสรีรวทิยาและชีวเคมี  

ยีสต์ที่มลีักษณะทางสัณฐานวิทยาของโคโลนี  สัณฐานวิทยาของเซลล์  และลักษณะทาง

สรีรวิทยาและชีวเคมี ที่เหมือนกันจะถูกน ามาจัดกลุ่มอยู่ด้วยกันและสุ่มเลือกกลุ่มละ 2 ไอโซเลต 
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เพื่อน าไปเพิ่มจ านวนปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ D1/D2 ของ 26S rDNA gene ด้วย PCR โดยใช้ไพร

เมอร์ NL-1 และ NL-4 และน ามาวิเคราะห์ด้วย agarose gel electrophoresis ให้ผลการทดลองดัง

ภาพ 10  จากภาพที่ 2 พบว่าบริเวณ D1/D2 ของยีสต์มีความยาวประมาณ 500-600 นิวคลีโอ

ไทด์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ตัวอย่าง D1/D2 PCR products บริเวณ 26S rDNA gene ของยีสต ์
 

 การเปรียบเทียบเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ D1/D2 ของ 26 rDNA gene กับ

ฐานข้อมูล NCBI พบว่ายีสต์ 47 ไอโซเลตสามารถระบุสปีชีส์ได้ 20 สปีชีส์ ดังนี้  Issatchenkia 

orientalis จ านวน 2 ไอโซเลต Issatchenkia occidentalis จ านวน 3 ไอโซเลต Torulaspora 

delbrueckii จ านวน 3 ไอโซเลต Kazachstania unispora จ านวน 3 ไอโซเลต Candida maltose 

จ านวน 1 ไอโซเลต Candida gosingica จ านวน 1 ไอโซเลต Candida glabrata จ านวน 4 ไอโซเลต 

Candida nivariensis จ านวน 2 ไอโซเลต Candida orthopsilosis จ านวน 3 ไอโซเลต Candida 

tropicalis จ านวน 1 ไอโซเลต Candida sekii จ านวน 4 ไอโซเลต Kluyveromyces sp. จ านวน 2 ไอ

โซเลต Candida sp. จ านวน 3 ไอโซเลต Wickerhamomyces anomalus  จ านวน 3 ไอโซเลต  

Candida diversa จ านวน 3 ไอโซเลต Debaryomyces nepalensis จ านวน 1 ไอโซเลต 

Cryptococcus humicola จ านวน 2 ไอโซเลต Trichosporon dehoogii จ านวน 1 ไอโซเลต 

Saccharomyces cerevisiae จ านวน 3 ไอโซเลต และ Pichia spartinae จ านวน 2 ไอโซเลต 

นอกจากนี้ยังมียีสต์อีกจ านวน 7 ไอโซเลตที่ไม่สามารถระบุสปีชีส์ได้ซึ่งคาดว่าจะเป็นยีสต์สปีชีส์

ใหม่ที่ค้นพบในพืน้ที่ป่าไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 1) ไอโซเลต UP4.3 และ UP12.1 มี

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสปีชีส์ Candida ernobii  2) ไอโซเลต UP4.2 และ UP7.2 มีความสัมพันธ์

ใกล้ชิดกับ สปีชีส์ Candida savonica 3) ไอโซเลต UP17.1 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสปีชีส์ 

Acremonium implicatum และ 4) ไอโซเลต UP2.3 และ UP5.2 มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสปีชีส์ 

Pichia mexicana   
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สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ยีสต์และรามีความส าคัญในระบบนิเวศป่าไม้หลายประการ เช่น เป็นผู้ย่อยสลายที่ส าคัญ

ในระบบนิเวศป่าไม้โดยยีสต์และราหลายสปีชีส์มีการสร้างเอนไซม์หลายชนิดออกมาย่อยสลาย

ซากพืชซากสัตว์ในดินส่งผลท าให้เกิดการหมุนเวียนแร่ธาตุภายในดินโดยซึ่งพืชสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้  นอกจากนี้เส้นใยของเชื้อรายังท าให้ดินเกาะตัวเป็นก้อน ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียน

อากาศในดิน ท าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์และอุ้มน้ าได้ดีมากขึ้น(ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2541) ผล

การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน พบว่าตัวอย่างดินมีค่าปฏิกิริยาในช่วงเป็นกรดปานกลางถึง

เป็นกลาง (pH 5.6-7.3) ความชื้นในดินมีค่า 8.62-18.37 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณอินทรียวัตถุใน

ดินมคี่าระดับปานกลางถึงสูง (1.61-5.93 เปอร์เซ็นต์)  การแยกเชื้อราพบว่าตัวอย่างดิน 1 กรัมมี

จ านวนโคโลนีของเชื้อราที่นับได้เท่ากับ 3 x104 - 2x107 cfu/g แยกเชื้อราได้จ านวน 34 ไอโซเลท 

โดยจัดเป็นราในกลุ่ม Ascomycetes 8 ชนิด Hyphomycetes 3 ชนิด และเป็นเชื้อราที่ไม่สามารถ

บ่งบอกชนิดได้ เนื่องจากไม่พบการสร้างสปอร์ 40 ชนิด เชื้อราในดินที่พบในการศึกษาครั้งนี้ส่วน

ใหญ่จัดอยู่ในกลุ่ม Hyphomycetes เชื้อที่พบมากได้แก่ราในสกุล Aspergillus, Penicillium, และ 

Fusarium เนื่องจากวิธีที่ใช้แยกคือ soil dilution plate ซึ่งเป็นวีที่ใช้แยกเชื้อรามาจากสปอร์ และรา

ทั้ง 3 สกุลจัดว่าเป็นราที่สามารถแยกได้ในดินส่วนใหญ่ (Charlie and Watkinson, 1996) ถ้า

ต้องการแยกเพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดเชื้อราในดินป่าควรจะใช้วิธีการที่แตกต่าง

ออกไปหรือใช้หลายวิธีร่วมกัน เช่น soil plate method, alcohol treatment method, heat 

treatment method และ baiting method (เลขาและคณะ, 2542) การแยกยีสต์จากตัวอย่างดิน 

พบว่าดิน 1 กรัม มียีสต์จ านวน 1.0×103-9.6×104 CFU/g การคัดแยกยีสต์จากดินโดยวิธี 

enrichment ได้ยีสตร์วมทั้งหมดจ านวน 54 ไอโซเลต จากผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา

ของโคโลนี ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเซลล์ คุณสมบัติทางสรีรวิทยาและชีวเคมี และท าการ

เปรียบเทียบเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ D1/D2 ของ 26 rDNA gene กับฐานข้อมูล 

NCBI พบว่ายีสต์ 47 ไอโซเลตสามารถระบุสปีชีส์ได้ 20 สปีชีส์ มียีสต์จ านวน 7 ไอโซเลตที่ไม่

สามารถระบุสปีชีส์ได้ซึ่งคาดว่าจะเป็นยีสต์สปีชีส์ใหม่ จากผลการทดลองทั้งหมดพบว่าดินพื้นที่

ป่าไม้ในมหาวิทยาลัยพะเยามีความหลากหลายของสปีชีส์ยีสต์สูง มีการพบยีสต์ทั้งหมดจ านวน 

24 สปีชีส์ แบ่งออกเป็นยีสต์ที่เคยค้นพบและรายงานการค้นพบมาก่อนหน้านี้แล้วจ านวน 20 สปี

ชีส ์และยีสต์ที่คาดวา่น่าจะเป็นสปีชีสใ์หม่ที่ไม่เคยค้นพบมาก่อนในโลกนีจ้ านวน 4 สปีชีส์ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการส ารวจเบื้องต้นของราและยีสต์ในดินป่าเต็งรัง บริเวณเขตพื้นที่ป่า

ห้วยทับช้าง ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา โดยการแยกเชื้อ เพาะเลี้ยง และจ าแนก

ชนิดโดยการศึกษารูปร่างลักษณะและคุณสมบัติของราและยีสต์แต่ละชนิด จึงเป็นข้อมูลพื้นฐาน

ทางการศึกษาที่ส าคัญในการศึกษาความหลากชนิดของเชื้อรา (species diversity) เพื่อน าความรู้
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พืน้ฐานดา้นบทบาทและกิจกรรมของเชื้อราในระบบนิเวศป่าไม้มาใช้ประโยชน์ในการจัดการป่าไม้ 

อีกทั้งยังเป็นการเก็บรักษาแหล่งพันธุกรรมของเชื้อราเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นต่อไปใน
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา มีที่ดินทั้งหมดจ านวน 5,727 ไร่ นอกจากนั้น ยังอยุ่ในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช

กุมารี โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ นอกจากผืน

ป่าแล้วยังมีแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงท าให้ในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ท าให้มีความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืช สัตว์และจุลินทรีย์สูง  

ส าหรับจุลินทรีย์ในกลุ่มของแบคทีเรยี แอคติโนมัยสีทและสาหร่าย มีบทบาทที่ส าคัญ

ต่อระบบนิเวศของป่าไม้ในเขตร้อนชื้น ในการช่วยย่อยสลายซากพืชและซากสัตว์ ท าให้เกิดการ

หมุนเวียนของแร่ธาตุและสารอาหารภายในดิน นอกจากนี้ยังสามารถละลายแร่ธาตุและ

สารอาหารในดิน ท าให้พืชสามารถใช้แร่ธาตุและสารอาหารในการเจริญเติบโตได้ แบคทีเรีย แอ

คติโนมัยสีทบางชนิดสามารถเจริญร่วมกับพืช (plant-associate) และสร้างฮอร์โมนพืช 

(phytohormones) ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สามารถส่งเสริมอุดมสมบูรณ์ของดินในป่าไม้

และสามารถใช้ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้บ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ แบคทีเรีย แอคติโนมัยสีทและสาหร่าย หลายๆ สายพันธุ์ สามารถน ามาใช้ประโยชน์

ในทางอุตสาหกรรม การแพทย์ การเกษตรและสิ่งแวดล้อมได้เช่น การสร้างสารออกฤทธ์ทาง

ชีวภาพ สารปฏิชีวนะ สารสี ฮอร์โมนพืช และไบโอดีเซล เป็นต้น  

จากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในหลายปีที่ผา่นมามีการขยายตัวของอาคารสถานที่

อย่างรวดเร็ว เพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนท าให้พื้นที่ป่าไม้บางส่วนลดลง ส่งผล

กระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ในพื้นที่ ดังนั้น

คณะผู้รว่มวิจัยจงึมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องท าการศกึษาความหลากหลายของแบคทีเรีย แอ

คติโนมัยสีท และสาหร่าย ในพื้นที่ป่าไม้บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และปก

ปักษ์รักษาทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่น โดยสร้างฐานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวความหลากหลายของชนิด 

การกระจายและความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมในพื้นที่ รวมถึงการคัดเลือกสายพันธุ์ที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้แบบบูรณการเพื่อเป้าหมายในการจัดตั้ง “ ศูนย์การ

เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ มหาวิทยาลัยพะเยา”  เพื่อให้เป็นสถานที่เรียนรู้และบริการ

วิชาการแก่ประชาชนในจังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบน 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท และสาหร่ายในป่า

บริเวณเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

3. ท าการเก็บรักษาและรวบรวมสายพันธุ์ของแบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท และสาหร่ายใน

เขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ในอนาคต 

4. จัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของแบคทีเรีย แอคติโนมัยสีท 

และสาหร่ายที่พบในเขตพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับบริการ

วิชาการแก่ผู้สนใจ 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

1. ก าหนดขอบเขตพืน้ที่ท าการศึกษา วิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดิน บริเวณพื้นที่ป่าใกล้

ห้วยทับช้าง ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ในบริเวณป่าเต็งรังโดยแบ่งบริเวณที่

ต้องการศกึษาออกเป็นแปลงย่อยๆ โดยให้แต่ละแปลงมีสภาพพื้นที่ ชนิดของดิน และพืชใกล้เคียง

กัน ท าแผนผังก าหนดต าแหน่งการเก็บตัวอย่างดินแบบสุ่มในแปลงย่อย โดยท าการเก็บแบ่งแปลง

ย่อยเป็น 2 แปลง แต่ละแปลงแบ่งเป็น 12 แปลงย่อย โดยเก็บดินตัวอย่างแปลงย่อยละ 20 

ตัวอย่าง (20 จุด)โดยใช้จอบเสียม หรือพลั่วขุดหลุมเป็นรูปตัว V ลึกประมาณ 10-15 เซนติเมตร 

จากผิวดินน ามาท าการวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและเคมีของดิน  ได้แก่ ค่าพีเอช ค่า

ความชื้นของดิน 
 

  
 

ภาพท่ี 1 แสดงพืน้ที่เก็บตัวอย่างดินบริเวณป่าใกล่อ่างเก็บน้ าหว้ยทับช้างในพื้นที่ โครงอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2. ศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียในดิน (Atlas and Bartha, 1993; อรวรรณ, 

2544) ช่ังตัวอย่างดิน 10 กรัม ท าการเจือจางด้วยน้ ากลั่นที่ฆ่าเชื้อ แล้ว 90 มิลลิลิตร เจือจางถึง

ระดับ 10 -6 ความเจือจางที่เลือกท าคือ 10 -3, 10 -4, 10-5 และ 10-6 ท าความเจือจางละ 2 ซ้ า 

เพาะเลี้ยงลงในอาหาร Nutrient Agar โดยวิธีการ spread plate บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส 

เป็นเวลา 24 – 48 ช่ัวโมง นับจ านวนโคโลนีทั้งหมดที่เจริญบนจานอาหารจากนั้นน ามา cross 

streak บนอาหาร Nutrient Agar บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 – 48 ช่ัวโมงน า

โคโลนีเดี่ยวที่ได้มาย้อมสีแกรมเพื่อแยกแกรมแบคทีเรยีน าแบคทีเรยีแกรมบวกรูปแท่งและกลมมา

ทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมีเพื่อจัดจ าแนก โดยอ้างอิงจาก Bergey’s Manual of Determinative 

Bacteriology  

3. ศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียกลุ่ม แอคติโนมัยซีท (actinomycetes) ในดิน 

(Hayakawa et al.,2010) ตรวจนับจ านวนและคัดแยกแอคติโนมัยสีท โดยเริ่มจากอบดินที่

อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 16  ช่ัวโมง ใช้เทคนิค dilution plate count ด้วยวิธี spread 

plate บนอาหาร Starch Casein agar (SCA) ที่เติมยาปฏิชีวนะ cycloheximide ความเข้มข้น

สุดท้ายที่ 0.05 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน นับ

จ านวนเชื้อที่เจรญิบนผิวหนา้อาหารเลี้ยงเชือ้ บันทึกและค านวณจ านวนของแอคติโนมัยสีทเป็นค่า 

CFU/กรัมของดิน คัดแยกแอคติโนมัยสีทที่มีความแตกต่างของลักษณะสัณฐานวิทยาของโคโลนี 

(colony morphology) ท าให้เชื้อบริสุทธิ์ด้วยเทคนิค cross streak บนอาหาร SCA บ่มที่อุณหภูมิ 

30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7-14 วัน เก็บโคโลนีเดี่ยวของแอคติโนมัยสีทสายพันธุ์บริสุทธิ์ลงใน

อาหาร SCA slant เพื่อใช้เป็นเชื้อทดสอบในการจัดจ าแนกด้วยลักาณะทางนิวเมอริคอล

ตามลักาณะทางฟีโนไทป์ที่แยกได้ และน าเก็บรักษาในระยะยาว ในอาหารเลี้ยงเชื้อ Starch Casein 

borth (SCB) ที่มกีลีเซอรอล (glyceral) 20 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูม ิ-20 องศาเซลเซียส 

4. ศึกษาความหลากหลายของ ไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายในดิน (Zancan et al., 

2006) น าตัวอย่างดินที่เก็บจากพืน้ที่ทั้ง 24 ตัวอย่าง ปริมาณ ตัวอย่างละ 10 กรัมผสมกับน้ ากลั่น

ทีท าการฆ่าเชื้อเรียบร้อย ปริมาตร  90 มิลลิลิตร ท าการเจือจางล าดับส่วนโดยวิธี 10 fold serial 

dilution ที่ความเจือจาง 10-1,10-2 และ 10-3 ท าการ Spread plate ลงในจานอาหารเพาะเลี้ยงไซ

ยาโนแบคทีเรีย โดยใช้อาหารเลี้ยงเชื้อในการคัดเลือกดังนี้ Soil water Media, BG-11 medium 

และ  Bold’s basal medium (BBM) โดยใช้ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร แต่ละความเจือจางให้ท า 2 ซ้ า 

ทั้งหมด 15ตัวอย่าง  น าจานอาหารที่ท าการ Spread plate ไปเพาะเลี้ยงภายใต้สภาวะที่มีแสง

สว่างตลอดเวลา 24 ช่ัวโมง/วัน ที่มีความเข้มแสง 5000 ลักซ์ ที่อุณหภูมิห้อง เป็นระยะเวลา 25- 

30 วัน นับจ านวนโคโลนีทั้งหมดที่เจริญบนจานอาหารและท าการจัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา 
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ผลการศึกษาวิจัย 

1.การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีบางประการของดิน บริเวณป่าใกล้ ห้วยทับช้าง 

ดินที ่ท าการศกึษาทั้ง 24 ตัวอย่างมีค่า pH อยู่ในช่วงเป็นปานกลาง (pH 6.6-7.3) ถึงเป็น

กรดเล็กน้อย (pH 6.1-6.5) จากค่าเฉลี่ยความชื้นในดินพบว่าดินตัวอย่างทั้ง 24 ตัวอย่างมี

เปอร์เซ็นต์ความช้ืนอยู่ระหว่าง 8.62-18.37 เปอร์เซ็นต์ ผลการวิเคราะห์ปริมาณอิทีย์วัตถุในดินชี้

ว่าทั้ง 24 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นป่าเต็งรัง มีระดับความอุดมสมบูรณ์ของอินทรียวัตถุในดินแบบ ความ

สมบูรณ์ของอนิทรีย์ปานกลาง ถึงสูง (>3.5 เปอร์เซ็นต์)  แสดงให้เห็นสภาพดินในป่าที่ศึกษายังคง

ความอุดมสมบูรณ์อยู่ ซึ่งอินทรียวัตถุเหล่านี้ก็มีอิทธิพลต่อสิ่งมีชีวิตเช่น จุลินทรีย์กลุ่มต่างๆในดิน

ด้วย 

2.ความหลากหลายของแบคทเีรยีในดิน 

ผลการนับจ านวนแบคทีเรยีในดินตัวอย่างอย่าง มีค่าประมาณ 1-1.87 x106 CFU/g (ตาราง

ที่ 1) โดยเบื้องต้น คัดแยกจากตัวอย่างดินทั้งหมด 24 ตัวอย่าง ได้ตัวอย่างแบคทีเรีย ทั้งสิ้น 82 

สายพันธุ์ (Isolates) สามารถจัดจ าแนกแยกด้วยวิธีทางชีวเคมีพบแบคทีเรียแกรมบวก กลุ่มที่พบ

เด่นได้แก่ Lactobacillus, Clostridium และ Bacillus Staphylococcus Micrococcus และ 

Streptococcus ตามล าดับ และพบว่า จีนัส Acinetobacter เป็นแบคทีเรียแกรมลบที่พบการ

กระจายมากที่สุด (ภาพที่ 2)  

 

 
ภาพท่ี 2 แสดงตัวอย่างของจุลินทรีย์กลุ่มแบคทีเรยีที่คัดแยกได้ 

A) Lactobacillus sp. B) Clostridium sp. C) Bacillus sp. D) Staphylococccus sp. E) Streptococcus 

sp. F) Micrococcus sp. G) Pseudomonas sp. H) Acinetobacter sp. 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการนับจ านวนแบคทีเรีย แอคติโนมัยซีท ไซยาโนแบคทีเรียและ

สาหร่ายในดินตัวอย่าง 

ตัวอย่างดนิที่ ปริมาณไซยาโนแบคทเีรยี

และสาหร่าย (CFU/g) 

ปริมาณแอคติโนมัยสีท 

(CFU/g) 

ปริมาณแบคทีเรีย  

(CFU/g) 

1 4.2x103 3.80x105 1.32 × 106 
2 7x104 7.00x105 - 

- 3 8.8x104 4.60x105 - 

- 4 3.4x104 2.10x106 - 

- 5 6x104 1.34x106 - 

- 6 2.6x104 8.5x105 1.87 × 106 
7 3.6x104 <105 - 

- 8 7.6x102 <105 - 

- 9 1.24x106 3.4x105 - 

- 10 2.48x103 <105 - 

- 11 8.8x102 <105 1.34 × 106 
12 3.4x103 2.31x106 1.38 × 106 
13 1.24x103 1.76x106 1.86 × 106 
14 2.48x103 1.68x106 2.16 × 106 
15 8.8x102 1.09x106 1.0 × 106 
16 3.4x103 >106 1.0 × 106 
17 1.54x104 1.87x106 1.0 × 106 
18 9.8x103 1.96x106 1.0 × 106 
19 6.8x104 1.97x106 2.10 × 106 
20 6.8x104 >106 1.67 × 106 
21 3.8x103 1.11x106 1.0 × 106 
22 1.16x104 1.32x106 1.0 × 106 
23 2.6x103 >106 1.0 × 106 
24 3.2x103 >106 1.0 × 106 

 

3.ความหลากหลายของแบคทเีรยีกลุ่มแอคติโนมัยสีทในดิน 

พบปริมาณแอคติโนมัยสีทที่นับได้บนจานเพาtเชื้อ อยู่ในช่วงเฉลี่ยประมาณ 105 CFU/กรัม 

ของดินตัวอย่าง การคัดแยกแอคติโนมัยสีท ได้เชื้อบริสุทธิ์จากตัวอย่างดินจ านวน 115 ไอโซเลท 

พบลักษณะสัณฐานวิทยาที่แตกต่างกันของโคโลนี เซลล์และสปอร์ทั้งหมด 28 กลุ่ม โดยสามารถ

จัดจ าแนกกลุ่มของแอคติโนมัยสีทสายพันธุ์ทดสอบที่มีลักษณะทางฟีโนไทป์เหมือนกันที่มี

เปอร์เซ็นต์ความเหมือน 100%  โดยวิเคราะหแ์บบนิวเมอริคัลตามลักษณะทางฟีโนไทป์ได้ทั้งหมด 
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103 กลุ่ม ผลจากการวิเคราะห์แบบนิวเมอริคัล โดยการเทียบเคียงระหว่างแอคติโนมัยสีทสาย

พันธุ์ทดสอบกับสายพันธุ์อ้างอิงพบว่าแอคติโนมัยสีทสายพันธุ์ทดสอบมีความใกล้เคียงกับสาย

พันธุ์อา้งองิทั้งหมด 17 สปีชีส์ ใน 8 จีนัสได้แก่ Saccharothix aerocolonigenes, Streptosporagium 

corrugatum,S. albidum, Thermomonspora comogena, Actinomadura spadix, A. 

verrucosospora, Actinomadura sp., Streptomycetes rochei , S. longisporoflavus , S. 

phaeochomogenes, S. albus, S. Cellulosae, Streptomycetes sp. ,Kibdelosporangium aridum, 

Streptoalloterichus hindustanadus, Nocardia  brasiliensis และ N. otitidiscaviarium    แอคติโน

มัยสีทที่พบ 8 จีนัส โดยจีนัสที่มีการกระจายสูงส่วนใหญ่อยู่ในจีนัส Streptomycetes (60 ไอโซ

เลท) รองลงมาเป็นจีนัส Streptoalloterichus (21 ไอโซเลท), Actinomadura (16 ไอโซเลท) และ 

Saccharothix (11 ไอโซเลท) ตามล าดับ จีนัสที่พบได้ยากคือจีนัส Streptosporagium (2 ไอโซเลท), 

Kibdelosporangium (2 ไอโซเลท), Nocardia (2 ไอโซเลท) และ Thermomonspora (1 ไอโซเลท) 

(ภาพที่ 3)  

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงตัวอย่างของจุลินทรีย์กลุ่มแอคติโนมัยซีท ต่างๆที่คัดแยกได้ 

A,B,C,D) Streptomycetes  spp. E) Streptoalloterichus sp., F) Saccharotrix sp. G) 

Actinomaduran sp.  H) Actinomaduran sp.  *หมายเหตุ: ลูกศร (→) ชีร้ะบุเชลล์และ

การจัดเรยีงตัวเป็นเส้นสายคล้ายเส้นใยเชือ้ราของแอคติโนมัยสีทสายพันธุ์ที่คัดแยกได้ 
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4.ความหลากหลายของไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายในดิน 

พบปริมาณเซลล์อยู่ที่ประมาณ 7.6x102 ถึง 1.24x106 CFU/g (ตารางที่ 1) การศึกษาครั้ง

นี้พบการกระจาย ของไซยาโนแบคทีเรียและสาหร่ายทั้งหมด 22 จีนัส 137  ไอโซเลท โดยพบ

สาหร่ายดิวิ ช่ัน Chlorophyta พบจ านวน 5 จีนัส คัดแยกได้ 52 ไอโซเลทได้แก่จีนัส 

Chlamydomonas, Chlorella, Chlorococcum และ Klebsormidium และจ าแนกไม่ได้อีก3 ไอโซเลท 

ดิวิช่ัน Bacillaliophyta พบ 2 จีนัส มี 8 ไอโซเลท  และที่ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ อีก 4 ชนิด 

นอกจากนั้นพบไซยาโนแบคทีเรีย Division Cyanophyta ทั้งสิ้น 15 จีนัส คัดแยกได้ 84 ไอโซเลท

ได้แก่ Leptolyngbya, Phormidium, Pseudanabaena , Hapalosiphon, Nostoc, Tolypothirx, 

Lyngbya, Scytonema, Annabaena, Komvophoron, Microculeus, Blenothirx, Calothirx, 

Westiellopsis และ Mastigocladus  จากการศึกษาครั้งนี้พบความชุกชุมของพบไซยาโนแบคทีเรีย

ชนิดเด่น คือ Leptolyngbya , Phormidium, Pseudanabaena, Hapalosiphon และ Nostoc (ภาพ3) 

 

 
ภาพท่ี 3 แสดงตัวอย่างจนีัสของสาหรา่ยและไซยาโนแบคทีเรยีกลุ่มตา่งๆที่คัดแยกได้ 

A) Chlamydomonas, B) Chlorella, C) Chlorococcum, D) Klebsormidium, E) Leptolyngbya,  

F) Phormidium, G) Hapalosiphon, H) Nostoc  

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

จากการศกึษาความหลากหลายและการคัดแยกจุลินทรีย์ในดิน จากพืน้ที่การใช้ประโยชน์ 

ในพืน้ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ระยะเวลาที่ท าการศึกษาเก็บตัวอย่างตั้งแต่เดือน

ตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.2555 วิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพบางประการของดินได้แก่ 
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pH และ ความชื้น พบว่า pH อยู่ในช่วง 5.63 – 6.78 และความชื้นในดินมีค่าความชื้นอยู่ระหว่าง 

5.57 – 9.61 เปอร์เซ็นต์ พบ ปริมาณเซลล์จุลินทรีย์กลุ่มต่างๆในดินตัวอย่างเฉลี่ยอยู่ในช่วง 

7.6x102 ถึง 2.31x106 CFU/g พบจ านวนแบคทีเรียทั้งหมด อยู่ระหว่าง 5.0 x 105  - 4.9x108 

CFU/g  พบว่าปริมาณแอคติโนมัยสีทอยู่ที่ประมาณ 105-1.97x106  CFU/g  สาหร่ายและไซยาโน

แบคทีเรียพบอยู่ที่ประมาณ 7.6x102 ถึง 1.24x106 CFU/g โดยปริมาณจุลินทรีย์ที่พบทั้งหมดนั้น 

พบในปริมาณปกติเมื่อเทียบกับการศกึษาในดินป่าเขตร้อนอื่นๆ 

จากการคัดแยกจุลินทรีย์ในดินจากพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยพะเยา สามารถคัดเลือก

แบคทีเรียที่มีลักษณะโคโลนีแตกต่างกันได้ทั้งหมด 57 ไอโซเลต จ าแนกได้ 8 จีนัสแบ่งเป็น

แบคทีเรียแกรมบวก  32 ไอโซเลต  การคัดแยกแอคติโนมัยสีทได้เชื้อบริสุทธิ์จากตัวอย่างดิน

จ านวน 115 ไอโซเลท มีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์อ้างอิงทั้งหมด 17 สปีชีส์ ใน 8 จีนัส ส่วน

สาหร่ายหน้าดินกลุ่มยูคาริโอต พบสาหร่ายทั้งหมด 2 ดิวิช่ัน รวมทั้งหมด  7 จีนัส 33 สปีชีส์ คัด

แยกได้ 45 ไอโซเลท และพบไซยาโนแบคทีเรียทั้งสิ้น 15 จีนัส สามารถคัดแยกได้ 84 ไอโซเลท 

รวมแลว้ในการศึกษาครั้งนี้พบจุลินทรีย์ในดิน สามารถวินิจฉัยได้ในถึงระดับจีนัสจ านวน 38 จีนัส 

และระดับชนิดจ านวน 50 สปีชีส์ สามารถคัดแยกเพื่อเก็บรักษาสายพันธุ์ได้ทั้งหมดจ านวน 301 

ไอโซเลท โดยตัวอย่างที่คัดแยกได้ทั้งหมด เก็บรักษาไว้ที่ คลังจุลินทรีย์ ห้องปฏิบัติการวิจัยจุล

ชีววิทยาและปรสิตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรจุลินทรีย์เพื่อใน

การน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 

จากการวิจัยครั้งนี้มีแนวทางการน าจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆที่คัดแยกได้มุ่งไปทางการพัฒนา

ผลติภัณฑ์เพื่อการเกษตรและการพัฒนาผลติภัณฑ์ท้องถิ่น เชน่แบคทีเรยีทั้งแกรมบวกและลบ จะ

น าไปศกึษาคุณสมบัติการสร้างไฟโตฮอร์โมนเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ส าหรับสาหร่าย

และไซยาโนแบคทีเรียนั้นจะคัดเลือกกลุ่มที่สามารถตรึงไนโตรเจนและกลุ่มที่มีความสามารถใน

การผลิตโพลีแซคคาร์ไรด์ได้เพื่อน าไปใช้พัฒนาเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพช่วยในการปรับสภาพ

ดินก่อนเพาะปลูกพืช ส่วนแอคติโนมัยซีทนั้นพบว่ามีการสร้างสารสี ที่หลากหลายในระหว่างการ

เจริญจะน าไปคัดเลือกสายพันธุ์ที่มคีวามสามารถในการสร้างสารสีที่มีคุณสมบัติ ยั้บยั้งการเจริญ

ของแบคที่เรียได้ เพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตสีย้อมผ้าที่มีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียได้ และน าองค์

ความรูท้ี่ได้จากการใชป้ระโยชน์ของจุลินทรีย์อบรมส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

เพื่อการเรียนรู้การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่นและ

พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนได้ตอ่ไป 
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โครงการวิจัย  :  ผลของการเพาะเชื้อเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเจรญิเติบโตและการดูด

ซับธาตุอาหารของกล้าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์ในการฟื้นฟูป่าไม้ 
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ที่มาและความส าคัญของงานวิจัย 

ไมคอร์ไรซ่าเป็นราชนิดหนึ่งที่อยู่ร่วมกับรากพืช เป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน 

(mutualistic symbiotic symbiosis) เส้นใยของราเจริญอยู่ในช้ันคอร์เทกซ์ (cortex) ของรากพืชและ

มีเส้นใยที่เจริญยื่นออกมานอกราก (external hyphae) ซึ่งจะช่วยการดูดซึมน้ าและแร่ธาตุให้แก่

พืชท าให้พืชมีการเติบโตได้มากขึ้น ในขณะที่ราได้สารอาหารจากการสังเคราะห์แสงของพืช 

นอกจากนี้ยังช่วยให้พืชมีความต้านทานโรคได้มากขึ้นด้วย โดยราเอคโตไมคอร์ไรซาเข้าอาศัย

กล่าวคือราเจริญห่อหุ้มรากพืชช่วยให้รากพืชสามารถรักษาความชื้นได้ดีขึ้นและป้องกันการเกิด

โรคที่ระบบรากได้ด้วยยังพบว่าราเอคโตไมคอร์ไรซามีประสิทธิภาพในการละลายธาตุอาหารใน

รูปที่ไม่เป็นประโยชน์ตอ่พืชให้อยู่ในรูปที่พชืใช้ประโยชน์ได้  ยังพบว่าราเอคโตไมคอร์ไรซาไม่ท าให้

เกิดโรคแก่พืชอาศัยแต่สามารถท าให้พืชมีความต้านทานต่อโรคได้มากขึ้น (Hawksworth et al., 

1995, Hawkins, et al., 2000)   

เห็ดบางชนิดที่อาศัยอยู่กับรากพืชซึ่งเป็นเอคโตไมคอร์ไรซ่ายังมีประโยชน์กับต้นไม้

มากมายเช่น ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวและปริมาณของรากพืช ช่วยเพิ่มรากความสามารถในการดูดซับน้ า

และแร่ธาตุอาหารให้แก่ต้นไม้  เช่น ฟอสฟอรัส (P) ไนโตรเจน (N) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม 

(Ca) และธาตุอื่น ๆ  ช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศน์ป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น ท าให้ป่ามี

ความสมบูรณ์ขึ้น (Marks and Kozlowski, 1973) ซึ่งเห็ดในกลุ่มนี้มีความส าคัญและสามารถ

น าไปใช้ในการพื้นฟูป่าไม้และเพาะปลูกพืชบางชนิดได้  ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

ผลของเห็ดตับเต่า (ราเอคโตไมคอร์ไรซ่า) ตอ่การเติบโตของต้นกล้าไม้ผล เพื่อเพิ่มการเติบโต ลด

ปริมาณการใชปุ้๋ยเคมี  อีกทั้งยังสามารถน าไปใช้ในการฟื้นฟูป่าและป่าที่เสื่อมโทรมอกีด้วย   

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.เพื่อศกึษาผลของเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซ่าต่อการเจริญเติบโตของพืช และความเข้มข้น

ของธาตุอาหารในพืช 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

ผลของเชื้อเห็ดตับเต่าต่อการเติบโตของพืชอาศัย 

ปลูกเชื้อเห็ดตับเต่าให้แก่พืชอาศัย 10 ชนิด ได้แก่ กระท้อน ขนุน ชมพู่ ฝรั่ง มะขาม  

มะไฟ มะม่วง มังคุด ลิ้นจี่ และล าไย โดยการน าดินผสมส าเร็จรูปที่ฆ่าเชื้อแล้วใส่ในกระถางปลูก 
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และขุดหลุมเพื่อท าการใส่เชื้อเห็ดตับเต่า จากนั้นน าหัวเชื้อเห็ดตับเต่าที่เลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่างผสม

กับน้ าขย้ าให้เส้นใยหลุดจากเมล็ดข้าวฟ่างแล้วกรองเอาเมล็ดข้าวฟ่างออกให้เหลือแต่น้ า จากนั้น

น ารากพืชอาศัยจุ่มลงในน้ าที่มเีส้นใยเชื้อเห็ดตับเต่า น าต้นไมท้ี่ปลูกเชื้อแล้วไปปลูกในกระถางและ

กลบดินปลูก  จากนั้นน าน้ าที่มีเส้นใยรดซ้ าอีกครั้ง (ปริมาณเชื้อเห็ดตับเต่า 60 กรัม/ 1 ต้น)  โดย

วางแผนการทดลองเป็นแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) มี  2 กรรมวิธี 

คือ ปลูกเชื้อและไม่ปลูกเชื้อเห็ดตับเต่าให้พืชอาศัย 10 ชนิด แต่ละกรรมวิธีท าการทดลอง 3 ซ้ า 

ซ้ าละ 3 ต้น (กระถางละ 1 ต้น) รดน้ าให้พืชอาศัยในปริมาณที่เหมาะสมทุกๆ 2 วัน วัดการเติบโต

ทุกๆ 7 วัน โดยนับจ านวนข้อกิ่ง ความยาวเส้นรอบวง ความสูง และนับจ านวนใบ 
 

ตรวจสอบการเข้าอาศัยของเชื้อเห็ดตับเต่าในรากพืชอาศัย 

ตรวจการเข้าอาศัยอยู่กับรากพืชหาของเชื้อเห็ดตับเต่าหลังจากปลูกเชื้อร่วมกับรากพืช

อาศัยทั้ง 10 ชนิด นาน 4 เดือน โดยใช้คอดินตอกบริเวณใกล้โคนต้นพืชอาศัยลึกประมาณ 5 

เซนติเมตร น าดินที่มีรากพืชอาศัยเก็บใส่ในถุงพลาสติกแล้วใช้ยางรัดมัดไว้เพื่อไม่ให้ดินแห้ง 

จากนั้นล้างดินออกจากรากพืชอาศัยผ่านตะแกรงร่อนด้วยน้ าเปล่าให้เหลือแต่รากพืช จากนั้นน า

รากที่สะอาดไปวางในจานที่รองด้วยกระดาษกรองพรมน้ าพอชื้น แล้วน ารากพืชไปตรวจหาการ

เข้าอาศัยของเชื้อเห็ดตับเต่าในรากพืชภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์  

จากการศกึษาผลเชือ้เห็ดตับเต่าต่อการเติบโตของพชือาศัยคือไม้ผลทั้ง 10 ชนิด  ได้ผลดังนี ้ 

1. จ านวนข้อกิ่ง 

จ านวนข้อกิ่งของไม้ผล 6 ชนิด ได้แก่ มังคุด ขนุน กระท้อน ฝรั่ง มะไฟ และมะม่วงใน

กรรมวิธีที่ปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า มีจ านวนข้อกิ่งมากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้ปลูกเชื้ออย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ  โดยต้นมังคุดมจี านวนข้อกิ่งมากที่สุดเท่ากับ 8.33 ข้อ (ตารางที่ 1) 

2. ความยาวเส้นรอบวง 

ความยาวเส้นรอบวงของไม้ผล 6 ชนิด ได้แก่กระท้อน ชมพู่ มะม่วง มังคุด มะขาม และ

ล าไย ในกรรมวิธีที่ปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า มีความยาวเส้นรอบวงมากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้ปลูกเชื้อ

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยต้นกระท้อนมีความยาวเส้นรอบวงมากที่สุดเท่ากับ 1.20 

เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 

3. ความสูง 

ความสูงของไม้ผล 7 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ขนุน ชมพู่ มะไฟ กระท้อน มังคุด และล าไย 

ที่ปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า มีความสูงที่มากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้ปลูกเชื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดย

ต้นมะม่วงมีความสูงมากที่สุดเท่ากับ 60.37 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 
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4. จ านวนใบ 

จ านวนใบของไม้ผล 6 ชนิด ได้แก่ มะขาม ฝรั่ง ขนุน มังคุด มะไฟ และมะม่วง ปลูกเชื้อ

เห็ดตับเต่า มีจ านวนใบที่มากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ได้ปลูกเชื้ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดย

ต้นมะขามมจี านวนใบมากที่สุดเท่ากับ 69.38 ใบ (ตารางที่ 1)  

จากผลการเติบโตของไม้ผลที่ใช้ในการทดลอง พบว่าไม้ผลในกรรมวิธีที่ปลูกด้วยเชื้อเห็ด

ตับเต่าส่วนใหญ่มีการเจิญเติบโตดีกว่ากรรมวิธีที่ไม่ปลูกเชื้อ ซึ่งสอดคล้องกับกิติมา (2541) ที่ท า

การเปรียบเทียบผลการศึกษาการปลูกราเวสสิคูล่าร์-อาร์บัสคูลาร์  ไมคอร์ไรซา (VAM) 6 ชนิด 

ให้กับกล้าสักที่ได้รับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ พบว่า ไม้สักที่ได้รับการปลูกเชื้อมีการเติบโตทางด้าน

ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับคอราก น้ าหนักแห้งส่วนยอด น้ าหนักแห้งส่วนราก และน้ า

น้ าหนักแหง้รวมมากกว่ากล้าสักที่ไม่ได้ปลูกเชื้อ 

 

ตารางท่ี 1 การเติบโตของไม้ผลที่ปลูกเชื้อและไม่ปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า 

ชนิดพชื ค่าเฉลี่ยการเติบโต 

จ านวนข้อกิ่ง (ข้อ) เส้นรอบวง (ชม.) ความสูง (ชม.) จ านวนใบ (ใบ) 

ใส่เชื้อ ไม่ใส่

เชื้อ 

ใส่เชื้อ ไม่ใส่

เชื้อ 

ใส่เชื้อ ไม่ใส่เชื้อ ใส่เชื้อ ไม่ใส่

เชื้อ 

1. ฝร่ัง 3.33a 1.67b 0.73b 0.75a 35.68b 53.40a 24.92a 22.75b 

2. ขนุน 4.38a 2.50b 0.81b 0.84a 54.93a 44.48b 21.92a 8.38b 

3. มังคุด 8.33a 6.33b 0.87a 0.82b 35.63a 33.17b 17.67a 13.67b 

4. มะไฟ 2.75a 1.67b 0.96b 0.98a 48.68a 46.60b 14.33a 6.46b 

5. มะม่วง 1.96a 1.67b 0.92a 0.90b 60.37a 55.37b 14.04a 12.79b 

6. ลิน้จี่ 2.67b 4.54a 1.09b 2.23a 42.28b 47.37a 50.92b 77.88a 

7. ล าไย 2.54b 2.63a 0.77a 0.75b 28.92a 26.73b 36.92b 56.67a 

8.กระท้อน 4.29a 2.00b 1.20a 1.15b 42.33a 37.50b 24.75b 26.33a 

9. ชมพู่ 2.63b 3.54a 1.03a 0.91b  51.58a 48.83b 9.13b 39.33a 

10. มะขาม 6.88b 7.96an 0.85 a 0.70b 35.42b 38.20a 69.38a 55.58b 

หมายเหตุ  

*ค่าเฉลี่ยในแถวที่ตามด้วยอักษรเดียวกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติตามวิธีการวิเคราะห์แบบ 

One Sample T-test ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 
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การเข้าอาศัยของราเห็ดตับเต่าในรากของพืชอาศัย 

จากการศกึษาการเข้าอาศัยของเชื้อเห็ดตับเต่าในรากของพืชทดสอบทั้ง 10 ชนิด พบว่ามี

การเข้าอาศัยในรากลิ้นจี่มากที่สุดเท่ากับ 54% รองลงมา คือ ล าไย 46.3% และนอกจากนี้ยัง

พบว่ารากของไม้ผล ได้แก่ ลิน้จี่ ล าไย ฝรั่ง กระท้อน ชมพู่ ขนุน และมะขาม ในกรรมวิธีที่ปลูกเชื้อ

เห็ดตับเต่ามีการเข้าอาศัยของเชื้อเห็ดในรากพืชอาศัยมากกว่ากรรมวิธีที่ไม่ปลูกเชื้ออย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติซึ่ง (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับดีพร้อม (2550) พบว่าลิ้นจี่เป็นพืชอาศัยของ

เห็ดตับเต่าเชน่กัน 
 

ตารางท่ี 2 การเข้าอาศัยของเชื้อเห็ดตับเต่า 

ชนิดไม้ผล การเข้าอาศัยของเชื้อเห็ดตับเต่า (%)  

ใส่เชื้อ ไม่ใส่เชื้อ 

1. ฝร่ัง 26.7a 19.7b 

2. ขนุน 13ns 0ns 

3. มังคุด 4ns 0ns 

4. มะไฟ 0ns 0ns 

5. มะม่วง 4ns 0ns 

6. ลิน้จี่ 54a 51b 

7. ล าไย 46.3a 23.7b 

8.กระท้อน 22a 7.3b 

9. ชมพู่ 12.7b 17a 

10. มะขาม 10a 6.3b 
 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ผลของราเห็ดตับเต่าซึ่งเป็นเอคโตไมคอร์ไรซาต่อการเติบโตของไม้ผล 10 ชนิด พบว่าต้น

พืชที่ปลูกด้วยราเอคโตไมคอร์ไรซามีการเติบโตมากกว่าที่ไม่ได้ปลูกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

โดยมีไม้ผลที่ได้แก่ มังคุด มะม่วง กระท้อน และขนุน มีการเติบโตได้รวดเร็วขึ้น เมื่อเปรียบเทียบ

กับพืชชนิดอื่นที่ปลูกพร้อมกัน  

 การเข้าอาศัยของเห็ดตับเต่ากับพืชอาศัยพบว่า เห็ดตับเต่าเข้าอาศัยที่ต้นลิ้นจี่ ต้นล าไย 

ต้นฝรั่ง ต้นกระท้อน ต้นชมพู่ ต้นขนุน และต้นมะขามตามล าดับ 

จากผลการทดลอง ต้นกระท้อน และต้นขนุนมีแนวโน้มที่เหมาะสมในการน ามาใช้เป็นพืช

อาศัยของเชื้อเห็ดตับเต่า และเพื่อใช้เป็นพืชอาศัยในการผลิตเห็ดตับเต่าต่อไป  
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 

ปัญหาน้ าเสียเป็นปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญมากปัญหาหนึ่ง การบ าบัดน้ าเสียเป็นวิธีที่จะท าให้

น้ าเสียมีมลสารลดลงจนไม่เกิดอันตรายต่อผู้ที่ต้องใช้น้ าและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวพระราชด าริให้ใช้วิถีธรรมชาติ บ าบัดน้ าเสียด้วยพืช หรือ

ที่เรียกว่า “ระบบบึงประดิษฐ์” เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียแบบอาศัยธรรมชาติ ค่าลงทุนก่อสร้างระบบและค่า

ควบคุมดูแลระบบต่ า ใช้พลังงานน้อย พืชที่ปลูกในระบบบึงประดิษฐ์ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีชนิดหลากหลายมาก

นัก ประเทศในเขตร้อน(Tropical zone) มีความหลากหลายทางชีวภาพมาก มีชนิดพืชน้ ามากกว่า 100 ชนิด 

(สุชาดา, 2542) เพียงแต่ยังไม่มีการศึกษาชนิดพืชในเขตร้อนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการบ าบัดน้ าเสีย

ร่วมกับระบบบึงประดิษฐ์ได้ มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่ในต าบลแม่กา จ.พะเยา บริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ที่มี

ความอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชสูง การส ารวจและจัดท าเป็นฐานข้อมูลของพืช

จึงเอื้ออ านวยต่อการศึกษาชนิดพืชที่สามารถน ามาใช้บ าบัดน้ าเสียในระบบบึงประดิษฐ์ได้และสามารถขยาย

ผลต่อไปสู่การเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมต่อสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมถึงการออกแบบระบบบึง

ประดิษฐ์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอกีด้วย 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อรวบรวมชนิดพชืน้ าและพืชโผล่พ้นน้ าในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา  

3. ศกึษาความสามารถของพืชน้ าและพืชโผล่พ้นน้ าจากฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

ในการบ าบัดน้ าเสีย 

4. เพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชน้ าและพืชโผล่พ้นน้ าที่สามารถประยุกต์ใชไ้ด้ในการบ าบัดน้ าเสีย  
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วิธีการศึกษาวจิัย 

 การศึกษาในครั้งนี้แบ่งออกเป็นสามขั้นตอนหลักได้แก่การเลือกชนิดพืช และการทดสอบพืช โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี ้

ขั้นตอนการเลือกพืช 

ใช้ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบบึงประดิษฐ์ รวมถึงเกณฑ์ในการออกแบบและ

ควบคุมระบบบึงประดิษฐ์ เพื่อคัดกรองพืชที่มีแนวโน้มปลูกได้ในระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ เช่น ขึ้น

ได้ในน้ าหรอืที่ช้ืนแฉะ พบในบริเวณรับน้ าเสีย เป็นต้น  

ขั้นตอนการทดสอบการเจรญิเติบโตของพชื 

 น าพืชที่ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์แล้วมาเพาะในกระถางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 20 ซม. 

ลึก 30 ซม. มีพื้นที่หน้าตัด 354.5ตารางเซนติเมตรปลูกพืชในกระถาง ชนิดพืชละ 4 กระถาง ท าการศึกษา

การเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดจะทั้งหมด 3 ซ้ า (Rep1, Rep2, Rep3) โดยท าการทดลองเปรียบเทียบกับ

พืชในกระถางควบคุมที่ป้อนน้ าประปา (Control) ในช่วงแรกป้อนน้ าประปาผสมปุ๋ยคอกเล็กน้อยเพื่อให้พืชตั้ง

ตัวได้สังเกตจากลักษณะใบ การงอกหน่อหรอืต้นเพิ่ม จากนั้นท าการป้อนน้ าเสียชุมชนจากระบบบ าบัดน้ าเสีย

ของอาคารวทิยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งมีค่า COD อยู่ในช่วง 70-200 มก./ล. โดยเพิ่มปริมาณน้ าเสีย

ตามระยะเวลาดังแสดงในตาราง 1  

ตาราง 1 การเพิ่มปริมาณน้ าเสียในการทดลอง 

จ านวนวันที่ท า

การทดลอง 

ภาระบรรทุกทางชล

ศาสตร์ (HLR) 

,ชม./วัน 

ความถี่ในการเติม

น้ าเสีย,  

คร้ัง/วัน 

ปริมาณน้ า

เสีย,  

ลบ.ม./วัน 

อัตราภาระบรรทุก

สารอินทรยี์,  

กรัมซีโอดี/ตร.ม.*วัน 

0-30 5  2 0.0018 64 

31-45 10  4 0.0036 129 

46-60 15  6 0.0054 204 

61-70 30  12 0.0108 386 

  

วัดการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้การวัดความสูง จ านวนต้นที่เพิ่มขึ้น ความหนาแน่นของพืช สภาพของพืช

ได้แก่ สีใบ ลักษณะใบ เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลพชืมาวิเคราะห์และสรุปเป็นฐานข้อมูลพืชที่สามารถเจริญเติบโต

ได้ในน้ าเสีย ใช้เป็นแนวทางในการเลือกพืชท้องถิ่นใช้ในการบ าบัดน้ าเสียหรือใช้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังการ

กระทบกระเทือนนิเวศของพืชในบริเวณพืน้ที่รองรับน้ าเสียในอนาคตต่อไป 
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ผลการศึกษาวิจัย 

 ด าเนินการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลพันธุ์พืชในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาโดยท าการแยกพืชตาม

ลักษณะการเจริญเติบโตต่างๆ เช่น ความทนน้ าท่วมของพืช ความสูง และลักษณะการเจริญเติบโตของพืช 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจคัดเลือกชนิดพืชเพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการบ าบัดน้ าเสียด้วยระบบบึง

ประดิษฐ์ และสืบค้นข้อมูล ทฤษฏี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้พืชเพื่อบ าบัดน้ าเสียเพื่อจัดท า

เกณฑ์ในการเลือกพืช โดยในเบื้องต้นสามารถคัดชนิดพืชที่มีความเป็นไปได้ในการน ามาใช้กับระบบบึง

ประดิษฐ์โดยพิจารณาจาก  

 1. พืชสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพที่มนี้ ามาก ชื้นแฉะ หรือน้ าท่วมขัง 

 2. พืชเป็นลักษณะไม้พุ่ม ไม้ล้มลุกหรอื วัชพืช ไม่เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่  

 3. เจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มแีสงแดดมาก  

จากรายชื่อพืชที่พบในบริเวณลุ่มน้ าแม่ต  าซึ่งได้มีการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยพะเยามาก่อนหน้านี้ พบพืชที่มี

ลักษณะเข้ากับเกณฑ์จ านวน 10 ชนิด ได้แก่ พันงูขาว ผักคราดหัวแหวน หญ้าหัวรากน้อย มะระขี้นก 

ทองพันช่ัง ครามป่า หนาดวัว หนาด หญ้าปันยอด และหญ้าคา โดยชนิดพืชที่น ามาทดสอบความทนน้ าเสีย

ได้แก่หญ้าปันยอด (Mimosa pucida L.)  ต้นหนาด (Plucheaindica Linn.) หญ้าคา (Imperatacy lindrica 

Beauv) และผักคราดหัวแหวน (Acmellaoleracea. L) น าเชื้อพันธุ์พืชที่คัดเลือกเบื้องต้นมาแล้วว่าสามารถ

ประยุกต์ใช้กับระบบบึงประดิษฐ์ได้มาท าการขยายพันธุ์ให้มีจ านวนและขนาดต้นเหมาะสมโดยเพาะพืชใน

กระถาง ชนิดพืชละ 4 กระถาง ท าการป้อนน้ าเสียชุมชนจากระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารวิทยาลัยพลังงาน

และสิ่งแวดล้อมซึ่งมีค่าซีโอดีอยู่ในช่วง 70-200 มก./ล. โดยป้อนน้ าเสียเป็นช่วงตามลักษณะของการ

ออกแบบระบบบึงประดิษฐ์ที่นยิมป้อนน้ าเสียเป็นช่วงเพื่อให้ มีช่วงเกิดปฏิกิริยาย่อยสลายแบบใช้ออกซิเจนได้

ดีขึ้น 

 จากการทดสอบความทนต่ อน้ า เสียของพืชพบว่ าที่ อัตราภาระบรรทุกทางชลศาสตร์  

5-10 เซนติเมตรต่อวันพืชทุกชนิดสามารถเจริญเติบโตได้ในระดับดี แต่เมื่อเพิ่มอัตราภาระบรรทุกทางชล

ศาสตร์ขึ้นเป็น 15 และ 30 เซนติเมตรต่อวันพืชบางชนิดเริ่มมีอาการใบแห้ง และเจริญเติบโตได้

น้อยลง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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หญ้าปันยอด (Mimosa pucida L.)  

 หญ้าปันยอดหรือไมยราพต้นเล็กเป็นไม้ล้มลุกกึ่งเลื้อย การเจริญเติบโตของหญ้าปันยอดภายใต้

สภาวะเครียดจากน้ าเสีย พบว่าในสัปดาห์แรกพืชมีการปรับตัวได้ในสภาวะน้ าเสียมีการแตกยอดและเพิ่ม

ความยาวกิ่งอย่างต่อเนื่องแต่กิ่งจะแห้งตายลงในเวลาต่อมา พืชมีเจริญเติบโตในลักษณะเลื้อยมากกว่าการ

เจริญในแนวดิ่ง เนื่องจากภายใต้สภาวะเครียดจากน้ าเสียเมื่อพืชได้รับมลสารจากน้ าเสียมากขึ้นท าให้เยื่อ

เลือกผ่าน (semi-permeable membrane) ของพืชท าหน้าที่ในการเลือกผ่านธาตุอาหารให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสมในการเจริญเติบโตและพยายามลดการใช้พลังงานในการล าเลียงน้ าและธาตุอาหารในแนวดิ่งโดย

เลี่ยงการเจรญิเติบโตในแนวดิ่งมาเจริญเติบโตในแนวนอนแทนเป็นเพราะในสภาวะเครียดของพืช พืชจะมีการ

ปรับค่าศักย์แรงดันของน้ า (water pressure potential, ) จากเยื่อเลือกผ่านของพืชเนื่องจากการเคลื่อนที่

ของน้ าในแนวดิ่งจะใช้พลังงานมากกว่าในการเกิดแรงดันออสโมซิสจากรากไปสู่ล าตันในส่วนที่สูงขึ้น 

(Kozlowskiand Pallardy, 2002) เมื่อเพิ่ม HLR เป็น 10 15และ 30 เซนติเมตรต่อวัน พบว่าช่วงแรกที่มีการ

เพิ่ม HLR ใบจะเหลืองและร่วงซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของ Necrosis โดยใบพืชพยายามปกป้องส่วนอื่นๆ ของล า

ต้นพืชไม่ได้ได้รับอันตรายจากมลสารที่มีมากขึ้นไปยังบริเวณอื่นและลดอัตราการสูญเสียน้ าในกระบวนการ

ดูดและคายน้ าของพืชอย่างไรก็ตามอัตราการเจริญส่วนล าต้นเหนือดินจะพบว่าพืชมีความสามารถในการ

ปรับตัวได้ในระดับที่ดแีสดงอาการเป็น Low Toxicity Response กับน้ าเสียชนดินี ้

 

ต้นหนาด (Plucheaindica Linn.) 

 ต้นหนาดเป็นไม้พุ่ม พบว่าเมื่อทดลองป้อนน้ าเสียได้ 7 สัปดาห์พบว่ายอดพืชมีอาการเฉาและหลุด

ร่วงไป อาจเนื่องมาจากเมื่อต้นหนาดมีอายุเพิ่มมากขึ้นประกอบกับการเจริญอยู่ในกระถางท าให้รากเจริญได้

ในพื้นที่จ ากัด การดึงดูดน้ าและสารอาหารไปเลี้ยงการเจริญของยอดจึงเป็นไปได้อย่างไม่เต็มที่  นอกจากนี้

มลสารที่พชืได้รับเข้าไปมีความเป็นอันตรายและท าลายเนื้อเยื่อเจรญิของยอดที่งอกออกมาใหม่ท าให้เกิดการ

หลุดร่วงในลักษณะของ Holonecrosis ร่วมกับ Wilting Injury ซึ่งเป็นลักษณะปรากฏที่เกิดขึ้นเมื่อพืชได้รับการ

กระทบจากมลสารที่มากเกินระดับที่จะปรับสมดุลของน้ าและประจุของเกลือภายในล าต้นพืชให้เหมาะสมกับ

การปรับตัวในระยะแรก ดังนั้นการน าต้นหนาดมาใช้บ าบัดน้ าเสียเหมาะสมเฉพาะกับระบบที่มีความลึกของ

ตัวกลางมากเพื่อเอื้ออ านวยให้รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้มาก และต้นหนาดเหมาะสมในการบ าบัดน้ า

เสียที่ความเข้มขน้ไม่สูงมากนัก 
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หญ้าคา (Imperatacy lindrica Beauv.) 

 พืชในกลุ่มหญ้ามีการน ามาปลูกในระบบบึงประดิษฐ์อยู่พอสมควร ส่วนมากเป็น หญ้าสตาร์ หญ้า

คาลลา และหญ้าโคสครอส สามารถบ าบัดมลสารจ าพวกไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ของแข็งแขวนลอย และ

โลหะหนักได้ (ภัทรานิษฐ์ เปลี่ยนไธสง, 2555) พบว่าเมื่อท าการป้อนน้ าเสีย เป็นเวลาสองอาทิตย์หญ้าคามี

การเจรญิอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเพิ่มภาระบรรทุกทางชลศาสตร์ขึ้นเป็น 10 ซม./วัน ใบหญ้าคาเริ่มเปลี่ยนเป็นสี

แดงและแห้ง พบว่าความสูงของหญ้าคามีอัตราการเพิ่มน้อยลงและมีความสูงของพืชลดลงในบางซ้ า การที่

ใบของหญ้าคาเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงจากนั่นก็แห้งกรอบเป็นลักษณะของ Holonecrosis และเกิดการชะงักการ

เจริญเติบโตอย่างทันทีซึ่งเป็นการตอบสนองต่อความเป็นพิษของน้ าเสียกึ่งเฉียบพลัน ดังนั้นหญ้าคาไม่

สามารถทนน้ าเสียในปริมาณสูงได้จงึไม่สามารถน ามาใช้บ าบัดน้ าเสียได้การเจริญเติบโตภายใต้สภาวะเครียด

ที่มนี้ าเสียชนดินีพ้ืชแสดงอาการเป็น Sub-Acute Effect with Very High Toxicity Response 

  

ผักคราดหัวแหวน (Acmellaoleracea L.) 

 ผักคราดหัวแหวนหรือชื่อท้องถิ่นภาคเหนือคือผักเผ็ดเป็นผักพื้นบ้าน เป็นวัชพืชในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ และปาปัวนิวกินี ขึ้นในที่ชื้น ตามที่รกร้างว่างเปล่า ข้างถนน หรือริมตลิ่ง (นันทวัน บุญยะประภัศร, 

2542) จึงมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตได้ในน้ าเสีย ผักคราดหัวแหวนสามารถเจริญเติบโตได้ดีในน้ าเสียเมื่อ

เปรียบเทียบกับระบบควบคุมที่ป้อนน้ าประปาพืชมีการเจริญเติบโตน้อยกว่าอย่างชัดเจนดังแสดงในภาพ 1 

จากการสังเกตพบว่าเมื่อดอกแก่และร่วงลงจะมีอัตราการงอกต้นใหม่สูง 

  

 
ภาพ 1 ความสูงของผักคราดหัวแหวนที่เพิ่มขึ้น 
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จากการศกึษาในสามอาทิตย์แรกผักคราดหัวแหวนมีการเจริญอย่างต่อเนื่อง โดยมีการแตกยอดตามข้อของ

กิ่ง และออกดอก เมื่อเพิ่ม HLR เป็น 10 เซนติเมตรต่อวัน 15 เซนติเมตรต่อวัน และ 30 เซนติเมตรต่อวัน ใบมี

สีเขียวเข้มมคีวามยาวของกิ่งและยอดเพิ่มจ านวนอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผักคราดหัวแหวนสามารถทนน้ าเสียได้

ดีและสามารถเพิ่มจ านวนได้หลายทาง ระบบรากฝอยดี  

 

สรุปและวิจารณ์ผลการวิจัย 

 ผลการศกึษาพบว่าพืชในพืน้ที่ลุ่มน้ าแมต่  าที่มสีามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการบ าบัดน้ าเสียเป็นพืชใน

กลุ่มที่เจริญเติบโตได้ในพื้นที่ชื้นแฉะ หรือในน้ า รวมทั้งกลุ่มวัชพืชที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ จาก

ฐานขอ้มูลพืชในพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยาพบว่ามีพืชที่มีแนวโน้มใช้ในการบ าบัดน้ าเสียได้ 10 ชนิด ได้แก่ พันงู

ขาว (Achyranthesaspera Linn.) ผักคราดหัวแหวน(Acmellaoleracea L.) หญ้าหัวรากน้อย(Cyanotiscristata 

Linn.) มะระขี้นก(Momordicachrantia Linn.) ทองพันช่ัง(Rhinacanthusnasutus L.) ครามป่า

(Tephrosiapurpurea Linn.) หนาดวัว(Plucheaindica Linn.) หนาด(Plucheaindica Linn.) หญ้าปันยอด(Mimosa 

pucida L.) และหญ้าคา (Imperatacy lindrica Beauv.) การศกึษาครั้งนีไ้ด้ท าการทดสอบพืชจ านวน 4 ชนิดกับ

น้ าเสียที่มีค่าซีโอดีเฉลี่ย 125 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่หญ้าปันยอด หนาด หญ้าคาและผักคราดหัวแหวน ผล

การศึกษาพบว่าผักคราดหัวแหวนมีแนวโน้มเจริญเติบโตได้ในน้ าเสียดีที่สุด โดยเพิ่มความสูงจาก 19 

เซนติเมตรได้เป็น 40 เซนติเมตรโดยประมาณ และมีจ านวนต้นพืชเพิ่มมากขึ้น พืชที่ไม่สามารถเจริญเติบโต

ได้ในน้ าเสียได้แก่หญ้าคาและต้นหนาด โดยพบใบแห้งตายมากขึ้นเมื่อเพิ่มอัตราภาระบรรทุกสารอินทรี ย์

สูงขึ้น โดยควรมีการศึกษาความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียของระบบบึงประดิษฐ์ที่ปลูกต้นคราดหัวแหวน

ต่อไปในอนาคตเพื่อให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบ าบัดน้ าเสียได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้เกิดการ

อนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชกลุ่มนีเ้พิ่มขึน้ 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

การเพิ่มจ านวนอย่างมากของดีปลีน้ าที่ปรากฏขึ้นในกว๊านพะเยา เป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่ง่ายนักใน

แหล่งน้ าอื่นๆ ดีปลีน้ าเป็นพืชน้ าชนิดหนึ่งที่มีราก ล าต้นและใบเจริญเติบโตอยู่ใต้น้ าและแผ่ขยายขนาดและ

จ านวนมากขึ้นลามออกไปในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งพบจ านวนมากในกว๊านพะเยา โดยผลจากงานวิจัยนี้จะเป็น

การรายงานครั้งแรกของประเทศไทยที่อธิบายถึงคุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดีปลีน้ า

ในแหล่งน้ าธรรมชาติ  เพื่อเป็นการพยายามค้นหาศักยภาพของดีปลีน้ าเพื่อให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์จาก

การที่มีการเพิ่มจ านวนในปริมาณที่มากได้อันเป็นการสร้างเสริมคุณค่าให้กับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่น อีกทั้งเพื่อน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดแนวทางในการจัดการพื้นที่แหล่งน้ าเชิงอนุรักษ์ความหลายทาง

ชีวภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งศกึษาเรียนรู้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชื ในพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนสยามบรมราชกุมารี ที่มุ่งเน้นด้าน

การปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใหส้ามารถด ารงอยู่ได้อย่างสมดุลในธรรมชาติ และสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อทราบคุณค่าทางโภชนาการของดปีลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา 

3. เพื่อทราบปริมาณของรงควัตถุของดปีลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา 

4. เพื่อทราบปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดีปลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา 

5. เพื่อเพิ่มคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมและความ

หลากหลายทางชีวภาพ  

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

เก็บตัวอย่างดีปลีน้ าที่พบในเขตพื้นที่กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา  ท าการศึกษาศักยภาพทางด้าน

อาหาร โดยท าการศึกษา หาปริมาณโปรตีน ไขมัน เถ้า ความชื้น และเส้นใย และปริมาณคาร์โบไฮเตรท ที่

พบในดีปลีน้ า และศึกษาปริมาณรงควัตถุ รวมถึงศึกษาความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระดีปลีน้ าโดย

เทคนิค เอบีทีเอช และดีพีพเีอช  และปริมาณน้ ามันชีวภาพ ที่พบในดีปลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา 
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ผลการศึกษาวิจัย 

การศึกษาศักยภาพทางด้านอาหารของดปีลีน้ า 

การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของดีปลีน้ า 

ตาราง 1 แสดงปรมิาณคุณค่าทางโภชนาการของดีปลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา 

คุณค่าทางโภชนาการ ผลการศึกษา (เปอร์เซ็นต์) 

เปอร์เซ็นต์เถ้า 29.67 ±0.5 

เปอร์เซ็นต์ความช้ืน 8.53 ±0.3 

เปอร์เซ็นต์ไขมัน 1.17 ±0.2 

เปอร์เซ็นต์โปรตนี 11.40 ±0.1 

เปอร์เซ็นต์เส้นใย 6.85 ±0.2 

เปอร์เซ็นต์คารโ์บไฮเตรท 42.38 

  

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงปริมาณคุณค่าทางโภชนาการของดปีลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา 

 

จากการศกึษาคุณค่าทางโภชนาการของดปีลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา พบว่ามีปริมาณคาร์โบไฮเตรท

มากที่สุดโดยมีคา่เฉลี่ย 42.38 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือ ปริมาณเถ้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 29.67±0.5 เปอร์เซ็นต์ 

ปริมาณโปรตีนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 11.40±0.1 เปอร์เซ็นต์ปริมาณความชื้นมีค่าเฉลี่ยอยู่
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8.53 

1.17 
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เปอร์เซ็นต์ความช้ืน 

เปอร์เซ้นต์ไขมัน 

เปอร์เซ็นต์โปรตีน 

เปอร์เซ็นต์เส้นใย 

เปอร์เซ็นต์คาร์โบไฮเตรท 



 

268 
 

ในช่วง 8.53±0.3 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณเส้นใยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.85±0.2 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณไขมันมี

ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1.17±0.2 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ 

 

การศึกษาปริมาณรงควัตถุของดปีลี 

ตาราง 2 แสดงปรมิาณรงควัตถุของดีปลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา 

ปริมาณรงควัตถุของดปีลีน้ า ผลการศึกษา (มิลลิกรัมตอ่กรัมน้ าหนักแห้ง) 

คลอโรฟิลล์ เอ 15.96 ±5.8 

คลอโรฟิลล์ บ ี 6.08 ±1.9 

คลอโรทีนอยด์ 9.72 ±0.5 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงปริมาณรงควัตถุขอดีปลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา 

 

จากการศึกษาปริมาณรงควัตถุของดีปลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา พบว่ามีปริมาณคลอโรฟิลล์ เอ 

15.96±5.8 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง ปริมาณคลอโรฟิลล์ บี 6.08±1.9 มิลลิกรัมต่อกรัมน้ าหนักแห้ง 

และพบว่ามีปริมาณแคโรทีนอยด์  9.72±0.5 มิลลกิรัมต่อกรัมน้ าหนักแหง้ ดังภาพ 
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การศึกษาปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดปีลีน้ า 

ตาราง 3 แสดงความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระเอบีทเีอชของสารสกัดดีปลีน้ า 

ความเข้มข้น 

ของสารสกัดดีปลีน้ า 

ความสามารถในการยับยั้ง

อนุมูลอิสระดีพีพีเอช 

ความสามารถในการยับยั้ง

อนุมูลอิสระเอบีทเีอช 

1000 53.8 ±0.0 96.4 ±0.0 

500 38.5 ±0.0 96.5 ±0.0 

250 34.6 ±0.0 95.2 ±0.0± 

125 23.9 ±0.1 92.4 ±0.0 

62.5 14.9 ±0.1 87.2 ±0.0 

 

 

 
ภาพที่ 4 แสดงความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอสิระ  

ของสารสกัดดีปลีน้ า 

 

จากการศึกษาความสามารถในการยังยั้งอนุมูลอิสระพบว่า ดีปลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยามี

ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระดีพีพีเอชที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ 845 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร และ

ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอสิระเอบีทีเอชที่ 50 เปอร์เซ็นต์ ที่ความเข้มขน้ 183 ไมโครกรัมต่อมลิลิลิตร  
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การศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงาน 

จากการศึกษาปริมาณน้ ามันชีวภาพของดีปลีน้ าที่พบในกว๊านพะเยา พบว่ามีปริมาณ 12.5±1 

เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักกรัมตอ่น้ าหนักแหง้ 

 

สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

การศึกษาศักยภาพทางด้านอาหารของดีปลีน้ า พบว่าดีปลีน้ าที่เจริญเติบโตขึ้นในกว๊านพะเยามี

ปริมาณคาร์โบไฮเตรทมากที่สุด รองลงมาคือปริมาณโปรตีน ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารทั้งทางด้าน

แหล่งคาร์โบไฮเตรท และแหล่งโปรตีนส าหรับสัตว์กินพืชได้ และยังพบว่ามีปริมาณคลอโรฟิลล์สูง อีกทั้งมี

ปริมาณแคโรทีนอยด์ที่ไม่น้อยเช่นกัน   ส่วนศักยภาพทางด้านฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ พบว่าดีปลีน้ าในกว๊าน

พะเยานั้นมีศักยภาพต่ าส าหรับการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนื่องจาก ต้องใช้ปริมาณสูงในการยับยั้งอนุมูล

อิสระ และจากการศึกษาศักยภาพทางด้านพลังงานนั้นพบว่าดีปลีน้ าในกว๊านพะเยามีศักยภาพที่สามารถ

น าไปสกัดน้ ามันชีวภาพ (bio-oil) ได้แตอ่าจตอ้งใชป้ริมาณมากซึ่งศักยภาพในด้านนี้อาจลดลงในช่วงฤดูกาลที่

ปริมาณน้ าในกว๊านพะเยาลดปริมาณลงซึ่งท าให้ดปีลีน้ าลดจ านวนลงตาม   

การวิจัยในครั้งนี้ท าการเก็บทุกส่วนของดีปลีน้ าที่ขึ้นเจริญเติบโตในกว๊านพะเยาแล้วน ามาผสมกัน

เพื่อน าไปแบ่งวิเคราะห์และสกัดสารต่างๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าหากแยกเฉพาะส่วนของดีปลีน้ าเพื่อน าไป

วิเคราะห์และสกัดสารต่างๆ อาจได้ผลการวิเคราะห์ปริมาณคุณค่าทางโภชนาการ รงควัตถุและฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากแต่ละส่วนของดีปลีน้ า ได้แก่ ราก ล าต้น ใบ ยอดและดอก อาจมี

การสร้างและสะสมสารต่างๆไว้ในประเภทที่แตกต่างกันและสะสมไว้ในปริมาณที่แตกต่างกัน  ดังนั้นหากมี

การน าส่วนเฉพาะของดีปลีน้ ามาท าการวิเคราะห์ก็อาจจะท าให้ผลการวิจัยที่อาจจะแตกต่างออกไปจากการ

น าทุกส่วนของดีปลีน้ ามารวมและผสมกัน นอกจากนีก้็อาจเป็นไปได้ว่าสภาวะการเจริญเติบโตของดีปลีน้ าใน

ช่วงเวลาหรือฤดูกาลที่แตกต่างกันก็อาจส่งผลให้เกิดการสร้างและสะสมไว้ของสารต่างๆในปริมาณที่

แตกต่างกันได้ จากการส ารวจพบว่าดีปลีน้ าสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วจนสามารถพบเห็นได้อย่าง

มากมายในกว๊านพะเยาในช่วงปลายฤดูฝนจนถึงปลายฤดูหนาวในปริมาณน้ าที่มีมากในกว๊านพะเยา แล้วจะ

ค่อยๆลดจ านวนลงตามปริมาณน้ าในกว๊านพะเยาที่ค่อยๆลดปริมาณลงเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนจนเหลือน้อยใน

ปลายฤดูร้อนและต้นฤดูฝน  ดังนั้นหากมีการเก็บดีปลีน้ าในกว๊านพะเยาในช่วงฤดูกาลที่แตกต่างกันมา

วิเคราะหห์าสารต่างๆ ก็อาจเป็นไปได้วา่จะได้ผลของประเภทและปริมาณของสารต่างๆแตกต่างกัน 

ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าดีปลีน้ าในกว๊านพะเยาเป็นพืชน้ าท้องถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งมี

ปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงและมีปริมาณโปรตีนในระดับรองลงมา ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการใช้เป็น

อาหารสัตว์กินพืชได้  นอกจากนี้ยังมีปริมาณคลอโรฟิลล์สูงและปริมาณแคโรทีนอยด์ในระดับรองลงมา แต่
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อย่างไรก็ตามศักยภาพในการใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนั้นอยู่ในระดับที่ต่ า ส่วนปริมาณน้ ามันชีวภาพอย่าง

หยาบที่สกัดได้จากดีปลีน้ าที่เจริญเติบโตในกว๊านพะเยานั้นมีอยู่ 12.5 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักแห้ง ซึ่งอาจ

น ามาใช้ประโยชน์ได้ในช่วงเวลาที่มีปริมาณของดีปลีน้ าเจริญเติบโตอย่างมากในฤดูกาลที่มีน้ ามากในกว๊าน

พะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

การอนุรักษ์พืชพันธ์และสัตว์นั้นนอกจากท าการส ารวจพื้นที่เพื่อให้ทราบถึงชนิดและปริมาณแล้วยัง

ต้องศกึษาถึงองคป์ระกอบของมันว่าประกอบด้วยสารอะไรบ้าง มีประโยชน์หรือมีโทษอย่างไร (เกษม, 2535)  

บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยพะเยานั้นล้อมรอบด้วยพื้นที่ท าการเกษตร ได้แก่ ข้าวโพด ยางพารา อ้อย 

และการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีการใช้ปุ๋ย สารเคมี และยาฆ่าแมลงเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการสะสมในพื้นที่ท า

การเกษตร และมีโอกาสเกิดการปนเปื้อนสู่แหล่งน้ าที่ท าการศึกษา ปุ๋ย สารเคมีและยาฆ่าแมลงเหล่านี้ มี

โลหะหนัก ประเภทตะกั่ว แคดเมียม และปรอทเป็นองค์ประกอบ ซึ่งเมื่อสารเหล่านี้ถูกชะล้างจากหน้าดินไหล

ลงสู่แหล่งน้ าท าให้สัตว์น้ าที่อาศัยแหล่งน้ านั้นก็ได้รับสารพิษเหล่านี้ตามไปด้วย ส่งผลให้สัตว์น้ ามีการเจริญที่

ผิดปกติ ลดจ านวน หรือสูญพันธ์ (วิไล, 2536) ขณะเดียวกันเมื่อชาวบ้านน าสัตว์เหล่านี้ไปบริโภคก็จะได้รับ

สารพิษเหล่านี ้ซึ่งท าให้เกิดการเจ็บป่วยหรอืเกิดอาการผิดปกติต่อร่างกาย จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาถึงปริมาณ

โลหะหนักทั้ง 3 ชนิด ที่สะสมอยู่ในปลาที่อาศัยในแหล่งดังกล่าว ซึ่งข้อมูลที่ได้นอกจากเป็นตัวชี้วัดถึงความ

ปลอดภัยในการบริโภคปลาของชาวบ้านบริเวณโดยรอบแล้ว ยังชี้ให้เห็นได้ว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนี้เป็น

อย่างไร ซึ่งสามารถท านายอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศน์ในอนาคต(ประมาณ , 2521) ทั้งนี้เรา

ยังสามารถน าข้อมูลนี้เป็นแนวทางในการวางแผนการส่งเสริมการอนุรักษ์หรือปรับเปลี่ยนวิถีการท า

การเกษตรของชาวบ้านเพื่อปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น การลดการใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง เพื่อลดการ

ปนเปื้อนโลหะหนักสู่แหลง่น้ าอีกทางหนึ่งด้วย (ศุภมาศ, 2540) 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2.ศกึษาระดับการสะสมของโลหะหนักในปลาจ านวน 3 ชนิดที่อาศัยในแหล่งน้ า บริเวณมหาวิทยาลัย

พะเยา  

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

ท าการวิเคราะห์ปริมาณ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ในส่วนของเหงือก เนื้อส่วนท้องและเนื้อส่วน

บริเวณหลัง ของปลา 3 ชนิด ที่อาศัยในแหล่งน้ าบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาโดยเก็บตัวอย่างปลา 3 ชนิด 

จากแหล่งน้ าที่ท าการศึกษา ได้แก่ อ่างหลวง อ่างเก็บน้ าหน้าโรงเรียนสาธิต และอ่างเก็บน้ าหน้าเวียงพะเยา 

ทุกๆ 3 เดือน รวม 4 ครั้ง ระหว่างเดือนมกราคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556  น ามาล้างท าความสะอาด ช่ัง
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น้ าหนักตัว วัดความยาวตัว และบันทึกผลเพื่อไปท าการวิเคราะห์ จากนั้นน าไปแช่เยือกแข็งเพื่อท าการ

ทดลองต่อไป  

 

การเตรยีมตัวอย่างปลา 

ใช้ส่วนเหงือก เนื้อส่วนท้อง และเนื้อส่วนหลัง (Dorsal muscle) อย่างละ 10 กรัม น าตัวอย่างไป

อบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง น าตัวอย่างที่ผ่านการอบแห้งจ านวน 4 กรัม (ช่ัง

โดยเครื่องช่ังทศนิยม 4 ต าแหน่ง) ไปบดละเอียดและน าตัวอย่างที่บดละเอียดใส่ขวดรูปชมพู่ แล้วเติมกรดไน

ตรกิ ประมาณ 5 – 10 มิลลลิิตร ทิง้ไว้ 1 คืน จากนั้นน าตัวอย่างมาเติมกรดไนตริก 10 มิลลิลิตร และน าไปตั้ง

บนเครื่องแลกเปลี่ยนความรอ้น อุณหภูม ิ140 องศาเซลเซียส ประมาณ 72ช่ัวโมง แล้วเติมกรดไฮโดรคลอริก 

3 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปให้ความร้อน ให้ระเหยช้าๆ จนเกือบแห้ง และน าไปกรองแล้วเติมกรดไนตริก 2 

มิลลลิิตร และน้ ากลั่น 20 มิลลลิิตร น าไปต้มจนสิ่งที่เหลืออยู่ละลายหมด แล้วปรับปริมาตรด้วยน้ ากลั่นให้ได้ 

25 มิลลิตร จากนั้นท าการตรวจหาปริมาณโลหะหนัก ชนิดต่างๆ ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ด้วยเครื่อง 

Atomic Absorption Spectrometry ตามวิธีการ AOAC (2000) 

การวางแผนการทดลองทางสถิติ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completed Randomize Design) 

วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสิ่งทดลองตามวิธี Duncan 

New Multiple Range Test โดยท าการทดลองจ านวน 3 ซ้ า 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

เก็บตัวอย่างปลา 3 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน และปลายี่สก ท าการศึกษาความชื้น (AOAC, 

2000) ของเหงือก เนือ้ส่วนท้อง และเนือ้ส่วนหลัง ของปลาแต่ละชนิด ได้ผลการศกึษาแสดงในตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ปรมิาณความชื้น (%) ของเหงอืก เน้ือสว่นท้อง และเน้ือส่วนหลัง ของปลานิล ปลาตะเพยีน และปลาดุก 

บรเิวณอ่างหลวง อ่างน้ าหน้าโรงเรยีนสาธติ และอ่างน้ าหน้าเวียงพะเยา 

แหลง่น้ า ปลานิล ปลาตะเพยีน ปลายี่สก 

เหงอืก เนื้อส่วน

ท้อง 

เนื้อส่วน

หลัง 

เหงอืก เนื้อส่วน

ท้อง 

เนื้อส่วน

หลัง 

เหงอืก เนื้อส่วน

ท้อง 

เนื้อส่วน

หลัง 

อา่งหลวง 80.39 

±  

4.58b
ก 

80.31    

±    

2.88b
ข 

78.63   

±     

1.14b
ค 

88.90 

±   

0.66a
ก 

79.84    

±    

3.46a
ข 

78.49    

±    

2.43a
ค 

83.08 

±   

1.33a
ก 

82.14     

±      

0.72a
ข 

70.73     

±      

1.45b
ค 

อา่งน้ า

โรงเรียน

สาธติฯ 

86.36 

±   

3.52a
ก 

89.50    

±    

7.63a
ข 

81.14     

±    

8.76a
ค 

82.28 

±   

7.63b
ก 

77.67    

±    

2.43b
ข 

76.13    

±    

8.53b
ค 

82.14   

±   

4.03a
ก 

83.71     

±     

5.07a
ข 

74.02    

±     

2.67a
ค 

อา่งหน้า

เวยีง

พะเยา 

78.63 

±  

3.99b
ก 

73.80   

±      

3.41b
ข 

73.24    

±    

4.53b
ค 

86.99 

±   

6.23a
ก 

79.73    

±      

2.91a
ข 

76.76    

±    

1.88b
ค 

80.65 

±   

1.96b
ก 

81.95      

±     

4.43b
ข 

73.96    

±    

3.86b
ค 

a,b,c ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่ต่างกันในแนวตั้งมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 

ก,ข,ค ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่ต่างกันในแนวนอนมีความแตกต่งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤ 0.05) 

 

 ผลการศึกษาปริมาณไขมัน (AOAC, 2000) ส่วนของเหงือก เนื้อส่วนท้อง และเนื้อส่วนหลังของ

ตัวอย่างปลา 3 ชนิด ได้แก่ ปลานลิ ปลาตะเพียน และปลายี่สก ได้ผลการศกึษาแสดงในตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 แสดงปริมาณไขมันในส่วนของเหงือก เน้ือส่วนท้อง และเน้ือส่วนหลังของปลานิล ปลาตะเพียน

และปลายี่สก ที่อาศัยในอ่างหลวง อ่างน้ าหน้าโรงเรยีนสาธิต และอ่างน้ าหน้าเวียงพะเยา 
แหลง่น้ า ปลานิล ปลาตะเพียน ปลาย่ีสก 

เหงือก เนือ้ส่วน

ท้อง 

เนือ้ส่วน

หลัง 

เหงือก เนือ้ส่วน

ท้อง 

เนือ้ส่วน

หลัง 

เหงือก เนือ้ส่วน

ท้อง 

เนือ้ส่วน

หลัง 

อา่งหลวง 4.07 ± 

0.05b 

10.45 ± 

0.37a 

2.35 ± 

0.27c 

4.28 ± 

0.28b 

12.18 ± 

1.32a 

3.42 ± 

0.16c 

4.06 ± 

0.06b 

12.04 ± 

0.81a 

3.41 ± 

0.23c 

อา่งน้ า

โรงเรียน

สาธิตฯ 

4.82 ± 

0.20b 

10.12 ± 

0.89a 

2.15 ± 

0.20c 

4.54 ± 

0.26b 

10.17 ± 

0.22a 

3.36 ± 

0.19c 

4.55 ± 

0.38b 

10.61 ± 

0.52a 

3.16 ± 

0.18c 

อา่งหน้า

เวียงพะเยา 

3.95 ± 

0.06b 

10.64 ± 

0.98a 

2.43 ± 

0.10c 

4.03 ± 

0.22b 

11.15 ± 

0.40a 

3.33 ± 

0.46c 

4.25 ± 

0.26b 

11.09 ± 

1.06a 

3.20 ± 

0.17c 

a,b,c ค่าเฉลี่ยที่ก ากับด้วยอักษรที่ต่างกันในแนวนอนมคีวามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 

0.05) 

เก็บตัวอย่างปลา 3 ชนิด ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน และปลายี่สก ท าการตรวจหาปริมาณโลหะ

หนัก ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ของเหงอืก เนือ้ส่วนท้อง และเนือ้ส่วนหลัง ของปลาแต่ละชนิด ได้ผล

การศกึษาแสดงในตารางที่ 3  

 

ตารางท่ี 3 แสดงปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ที่พบในส่วนเหงือก เน้ือส่วนท้อง และเน้ือส่วน

หลังของปลานิล ปลาตะเพียน และปลายี่สก ที่อาศัยในอ่างหลวง อ่างน้ าหน้าโรงเรียน

สาธิต และอ่างน้ าหน้าเวียงพะเยา 

ชนิดปลา 
ส่วนที่

วิเคราะห์ 
โลหะหนัก อ่างหลวง 

อ่างน้ า

โรงเรยีนสาธิต 

อ่างหน้าเวียง

พะเยา 

ปลานลิ เหงอืก Cd (mg/kg) 0.34 0.32 0.34 

  Pb (mg/kg) 23.03 11.43 10.32 

  Hg (mg/kg) 0.50 0.23 0.20 

 เนือ้ส่วนท้อง Cd (mg/kg) 0.55 0.29 0.43 

  Pb (mg/kg) 16.23 10.45 10.40 

  Hg (mg/kg) 0.22 0.22 0.23 

 เนือ้ส่วนหลัง Cd (mg/kg) 0.34 0.23 0.32 

  Pb (mg/kg) 8.80 9.25 9.78 
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ชนิดปลา 
ส่วนที่

วิเคราะห์ 
โลหะหนัก อ่างหลวง 

อ่างน้ า

โรงเรยีนสาธิต 

อ่างหน้าเวียง

พะเยา 

  Hg (mg/kg) 1.00 0.43 0.21 

ปลาตะเพียน เหงอืก Cd (mg/kg) 0.56 0.36 0.32 

  Pb (mg/kg) 20.65 10.62 10.42 

  Hg (mg/kg) 0.20 0.22 0.20 

 เนือ้ส่วนท้อง Cd (mg/kg) 1.06 0.30 0.38 

  Pb (mg/kg) 11.59 11.21 9.83 

  Hg (mg/kg) 0.91 0.47 0.36 

 เนือ้ส่วนหลัง Cd (mg/kg) 0.13 0.31 0.41 

  Pb (mg/kg) 9.97 9.16 8.93 

  Hg (mg/kg) 0.19 0.24 0.20 

ปลายี่สก เหงอืก Cd (mg/kg) 0.84 0.29 0.41 

  Pb (mg/kg) 21.03 9.97 9.82 

  Hg (mg/kg) 0.19 0.20 0.18 

 เนือ้ส่วนท้อง Cd (mg/kg) 0.46 0.28 0.35 

  Pb (mg/kg) 10.56 10.57 11.02 

  Hg (mg/kg) 0.92 0.47 0.39 

 เนือ้ส่วนหลัง Cd (mg/kg) 0.82 0.29 0.39 

  Pb (mg/kg) 8.43 10.48 9.64 

  Hg (mg/kg) 0.28 0.24 0.19 

 

สรุปและอภิปรายผลการทดลอง 

 จากผลการศกึษาปริมาณความช้ืน (%) ของเหงือก เนื้อส่วนท้อง และเนื้อส่วนหลัง ของปลานิล ปลา

ตะเพียน และปลาดุก บริเวณอ่างหลวง อ่างน้ าหน้าโรงเรียนสาธิต และอ่างน้ าหน้าเวียงพะเยา (ตารางที่ 1) 

แสดงให้เห็นว่าปลานลิ ปลาตะเพียน และปลายี่สก มคีวามช้ืนที่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ เมื่อศึกษาความชื้นใน

เหงือก เนื้อส่วนท้อง และเนื้อส่วนหลัง พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยเหงือกมี

ความชื้นสูงสุด เนื้อส่วนท้องมีความชื้นรองลงมา และเนื้อส่วนหลังความชื้นต่ าสุด และเมื่อศึกษาความชื้นใน

เหงอืก เนือ้ส่วนท้อง และเนือ้ส่วนหลัง ของปลาแต่ละชนิดที่อาศัยในอ่างหลวง อา่งน้ าโรงเรียนสาธิต และอ่าง
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น้ าหนา้เวียงพะเยา พบว่าปริมาณความชื้นในส่วนต่างๆ ของปลาแต่ละชนิดที่อาศัยในอ่างน้ าโรงเรียนสาธิตมี

ปริมาณความชื้นสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่อาศัยในอ่างหลวงและอ่าง

น้ าหนา้เวียงพะเยา 

 ปลามีความชืน้เป็นองค์ประกอบหลักประมาณ 70 – 80% ซึ่งขึ้นกับส่วนต่างๆของปลา ชนิดของปลา 

และแหล่งที่อยู่อาศัย จากการศึกษานี้พบว่าเหงือกมีปริมาณความชื้นสูงสุด เพราะลักษณะทางกายภายของ

เหงือกปลาประกอบด้วยเส้นเหงือกเล็กๆ (Gill filament) ท าหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจน โดยเส้นเหงือก

นั้นมีลักษณะอ่อนนุม่ เส้นฝอยขนาดเล็กจ านวนมาก สามารถดูดซับความชื้น และมีพื้นที่ผิวมาก ด้วยเหตุนี้จึง

ท าให้เหงอืกสามารถดูดซับความช้ืนได้มากกว่าเนือ้ส่วนท้อง และเนือ้ส่วนหลัง 

  การศกึษาปริมาณไขมันในส่วนของเหงือก เนื้อส่วนท้อง และเนื้อส่วนหลังของปลานิล ปลาตะเพียน

และปลายี่สก ที่อาศัยในอ่างหลวง อ่างน้ าหน้าโรงเรียนสาธิต และอ่างน้ าหน้าเวียงพะเยา (ตารางที่ 2) พบว่า

ปลาตะเพียนและปลายี่สกมีปริมาณไขมันสูงกว่าปลานิลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปลาสามารถแบ่งตาม

ปริมาณไขมันได้เป็น 3 กลุ่ม คือ ปลาที่มีไขมันสูง ปลาที่มีไขมันค่อนข้างสูง และปลาที่มีไขมันต่ า ทั้งนี้ปลาทั้ง 

3 ชนิดนั้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มปลาที่มีไขมันค่อนข้างสูง คือมีความชื้นมากกว่า 2.5% ผลการศึกษานี้สอดคล้อง

กับผลการศึกษาของ Puwastien et al. (1999) ซึ่งท าการศึกษาปริมาณองค์ประกอบทางเคมีของปลาใน

ประเทศไทยทั้งในรูปแบบปลาสดและปลาที่ผ่านการปรุงอาหาร พบว่า ปลาตะเพียนสดมีไขมัน เท่ากับ 7.4 

กรัม/เนื้อปลา 100 กรัม และปลานิลสดมีไขมัน เท่ากับ 1.8 กรัม/เนื้อปลา 100 กรัม และเมื่อศึกษาปริมาณ

ไขมันในเหงือก เนื้อส่วนท้อง และเนื้อส่วนหลัง พบว่าปริมาณไขมันเนื้อส่วนท้องมีปริมาณสูงสุด เหงือกมี

ปริมาณรองลงมา และเนื้อส่วนหลังมีปริมาณต่ าสุด เพราะลักษณะกายภาพของปลาส่วนท้องประกอบด้วย

อวัยวะภายในต่างๆ  เป็นแหล่งสะสมพลังงานและอาหารเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโต จึงมี

ปริมาณไขมันสูงสุด เหงอืกประกอบด้วยเส้นเลือดฝอยมาหล่อเลี้ยงจ านวนมาก ซึ่งผนังของเส้นเลือดฝอยนั้น

มีไขมันเป็นองค์ประกอบ จึงท าให้มีปริมาณไขมันรองลงมา ขณะที่เนื้อส่วนหลังมีปริมาณไขมันต่ าสุด เพราะ 

บริเวณเนือ้ส่วนหลังประกอบด้วยกล้ามเนือ้ซึ่งใช้ในการเคลื่อนไหวเป็นจ านวนมาก และบริเวณเนื้อส่วนหลังนี้

มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จงึท าให้มีปริมาณไขมันต่ าสุด 

การศึกษาปริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ที่พบในส่วนเหงือก เนื้อส่วนท้อง และเนื้อส่วนหลัง

ของปลานลิ ปลาตะเพียน และปลายี่สก ที่อาศัยในอ่างหลวง อ่างน้ าหน้าโรงเรียนสาธิต และอ่างน้ าหน้าเวียง

พะเยา (ตารางที่ 3) การที่ศึกษาในส่วนเหงือก เนื้อส่วนท้อง และเนื้อส่วนหลัง ของปลาแต่ละชนิด เพราะ 

เหงือกท าหน้าที่ในการหายใจและกรองสารต่างๆ ก่อนเข้าสู่ตัวปลา เนื้อส่วนท้อง เพราะมีปริมาณไขมันสูง 

โดยโลหะหนักดังกล่าวนั้นสามารถสะสมในเนื้อเยื่อที่มีไขมันสูงได้มากกว่าเนื้อเยื่อที่มีไขมันต่ า และเนื้อส่วน

หลงัเพราะเป็นส่วนที่ผู้บริโภครับประทาน  
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ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 

นั้นก าหนดให้มปีริมาณตะกั่ว ได้ไม่เกิน 1 มิลลกิรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม (เว้นแตอ่าหารที่มีสารตะกั่วปนเปื้อน

ตามธรรมชาติในปริมาณที่สูง ให้มีได้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 

ก าหนดให้มีปริมาณปรอท ได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม ส าหรับอาหารทะเล และไม่เกิน 

0.02 มิลลกิรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับอาหารอื่นๆ 

จากผลการวิเคราะหป์ริมาณแคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ดังแสดงตารางที่ 3 พบว่าเนื้อส่วนหลังของ

ปลาตะเพียนในอ่างหลวง มีปริมาณแคดเมียมต่ าสุด เท่ากับ 0.13 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเนื้อส่วนท้องปลา

ตะเพียน ในอ่างหลวงมปีริมาณแคดเมียมสูงสุด เท่ากับ 1.06 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ของส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ซึ่งก าหนดให้มีปริมาณแคดเมียมใน

อาหารได้ไม่เกิน 5.50 มิลลกิรัม/กิโลกรัม (อภญิญาและอัญชลี, 2539) ซึ่งผลการทดลองนี้สอดคล้องกับการ

ทดลองของสุกัญญา (2543) ท าการวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม โครเมียม ทองแดง และตะกั่วในปลาจาก

ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ้งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่ามีปริมาณ

แคดเมียมปริมาณแคดเมียมที่ตรวจพบในปลาตะเพียนขาวมีค่า < 0.099* – 1.148 +0.005 ในปลาหมอไทย

มีค่า < 0.099* – 1.380+0.082 และในปลากระดี่หม้อมีค่า 0.143+0.000 -1.149+0.142  มิลลิกรัม/

กิโลกรัม 

จากผลการศึกษาปริมาณตะกั่ว (ตารางที่ 3) พบว่าทุกตัวอย่างมีปริมาณตะกั่วสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 

โดยเหงือกปลานิลในอ่างหลวงมปีริมาณตะกั่วสูงสุด เท่ากับ 23.03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเนื้อส่วนหลังปลา

ยี่สกในอ่างหลวงมปีริมาณตะกั่วต่ าสุด เท่ากับ 8.43 มิลลกิรัม/กิโลกรัม ตะกั่วสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ 3 ทาง 

คือ ทางอาหาร ทางการหายใจ และทางผิวหนัง เมื่อสาร ตะกั่วเข้าสู่ร่างกาย ส่วนใหญ่จะจับยึดอยู่กับเม็ด

เลือดแดงจะไปลดการสร้าง heme ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของเม็ของเม็ดเลือดแดงโดยไปยับยั้งเอ็นไซม์

ที่เกี่ยวกับการสร้าง heme นอกจากนี้ ตะกั่วยังมีผลต่อตับ หัวใจและเส้นเลือด ภาวะเจริญพันธุ์ โครโมโซม 

และเป็นก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และความพิการแต่ก าเนดิอีกด้วย (นิรนาม, 2556) 

จากผลการศึกษาปริมาณปรอท (ตารางที่3) พบว่ามีจ านวน 2 ตัวอย่าง ได้แก่ เนื้อส่วนท้องปลา

ตะเพียนอ่างหลวง เท่ากับ 0.91 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเนื้อส่วนท้องปลายี่สก อ่างหลวง เท่ากับ0.92 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) 

เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ปรอทที่เข้าสู่ร่างกาย จะถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตทันที 

และกระจายไปยังสมองและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายได้รวดเร็ว การได้รับสารปรอทสะสมเป็นเวลานานจะท า
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ให้มีอาการมือ และใบหน้าเกิดอาการบวมและเจ็บ บางคนอาจเกิดอาการเหน็บชาบางส่วนจนเป็นอัมพาต 

โรคที่เกิดจากปรอท เรียกว่า โรคมินามาตะ (นิรนาม, 2556) 

จากการที่มีปริมาณตะกั่วและปรอทสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 

98 (พ.ศ.2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน นั้นสาเหตุหนึ่งอาจมาจากแหล่งน้ าทั้ง 3 เป็นที่รองรับ

น้ าจากที่สูงโดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งพื้นที่เหล่านั้นท าการเกษตร ซึ่งมีการใช้สารเคมีทางการเกษตร 

เมื่อเกิดฝนตกท าให้เกิดการชะล้างน าสารเคมีฯมาสู่แหล่งน้ าทั้ง 3 แหลง่ได้ 

 

สรุปผลการทดลอง 

 ผลการศึกษาปริมาณโลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม ตะกั่ว และปรอท ส่วนเหงือก ส่วนท้อง และเนื้อ

ส่วนหลัง ของปลานิล ปลาตะเพียน และปลายี่สก ในอ่างหลวง อ่างหน้าโรงเรียนสาธิต และอ่างหน้าเวียง

พะเยา พบว่าปริมาณแคดเมียมของทุกตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานมาตรฐานอาหารและยา

ของสหรัฐอเมริกา (USFDA) ส่วนปริมาณตะกั่วที่พบในเหงือกปลานิลในอ่างหลวงมีปริมาณตะกั่วสูงสุด 

เท่ากับ 23.03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณปรอทของเนื้อส่วนท้องปลาตะเพียนอ่างหลวง เท่ากับ 0.91 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม และเนื้อส่วนท้องปลายี่สก อ่างหลวง เท่ากับ0.92 มิลลิกรัม/กิโลกรัม สูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) เรื่องมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน 
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สุกัญญา ทิพยวัจนา. 2546. การวิเคราะห์ปริมาณแคดเมียม โครเมียม ทองแดง และตะกั่วในปลาจากระบบ

บ าบัดน้ าเสียแบบบ่อผึ้งของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อภญิญา อนิทรโชติ และ อัญชลี ส าเภา. 2539. การวิเคราะหห์าปริมาณโครเมียม แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว 

และปรอท ในสัตว์ทะเลแถบชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พ

ชันสเปกโตรสโกปี. ภาควิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

  

http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ecology/chapter2/chapter2_airpolution11.htm
http://www.il.mahidol.ac.th/e-media/ecology/chapter2/chapter2_airpolution11.htm
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แผนงานวิจัย  :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา : กิจกรรมอนุรักษ์ 

และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

 

โครงการวิจัย  :   การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา 

Monitoring of water quality in plant genetic protection area, Phayao 

University, Phayao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 

อาจารย์กรทิพย์ กันนิการ์ 

นางสาวกานต์พิชชา ปัญญา 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
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มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ตระหนักถึงความส าคัญของการกระจายโอกาส และการสร้างความเสมอภาค

ทางการศึกษาโดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษายังไม่เอื้อต่อการขยับฐานะทาง

สังคม ผู้มีฐานะดียังคงได้เปรียบทางสังคม มีโอกาสในการศึกษามากกว่าในขณะที่ผู้ที่อยู่ห่างไกลยังด้อย

โอกาสที่จะเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้น ณ บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอ

เมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดินจ านวน 5,727 ไร่ และได้เริ่มท าการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 

จนถึงปัจจุบัน หลังจากนั้นได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านวิชาการและด้านกายภาพ โดยในด้านกายภาพนั้นได้มี

การก่อสร้างอาคารรวมถึงสถานที่สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น อาคารเรียน หอพัก สนามกีฬา 

อาคารปฏิบัติการ หอประชุม และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆเพิ่มเติมอีกจ านวนมากท าให้สภาพแวดล้อมภายใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจมีผลต่อสภาพแวดล้อมและ

ระบบนิเวศของแหล่งน้ า ซึ่งถือเป็นระบบนิเวศที่มีความเปราะบางและมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจาก

กิจกรรมต่างๆ ค่อนข้างสูง คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ 

 

กรอบแนวความคิด 
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อศกึษาคุณภาพน้ าบางประการในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพชือันเนื่องมากพระราชด าริ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. เพื่อประเมินคุณภาพน้ าบางประการที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวติที่อาศัยอยู่ภายในแหล่งน้ า 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

 ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ าทั้งหมด 4 จุด โดยเก็บตัวอย่างน้ าจากอ่างเก็บน้ าและแหล่งน้ าที่ส าคัญใน

พื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ าทางด้านกายภาพและเคมี จากแหล่งน้ าในมหาวิทยาลัย

พะเยา 5 แหล่งน้ า (ภาพที่ 1) โดยท าการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าในภาคสนามและเก็บตัวอย่างน้ าที่บริเวณ

กึ่งกลางแหล่งน้ า เก็บรักษาตัวอย่างน้ าโดยการแช่ในถังน้ าแข็งและน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ตัวอย่าง

ส าหรับการวิเคราะห์ก๊าซที่ละลายในน้ าเช่นปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ าท าการเก็บตัวอย่างด้วยขวด BOD 

ที่ความลึก 30 เซนติเมตร วิเคราะห์ทันทีหลังจากเก็บตัวอย่าง ท าการเก็บตัวอย่างในแหล่งน้ าต่อไปนี้ คือ 

สถานีที่ 1 อ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 สถานีที่ 2 อ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 สถานีที่ 3 แหล่งน้ าผลิตประปา สถานีที่ 4 อ่าง

เก็บน้ าด้านหน้าหอพักนิสิตเวียงพะเยา และ สถานีที่ 5 อ่างเก็บน้ าห้วยทับช้าง (ภาพที่ 1) ระหว่างเดือน

กรกฎาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน้ าในแหลง่น้ าของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ผลการศึกษาวิจัย 

ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยคุณภาพน้ าได้แก่ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า บีโอดี ความเป็นกรด-ด่าง 

และอุณหภูมิ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างแหล่งน้ า ส่วนปัจจัยที่มีความแตกต่างกัน

ระหว่างแหล่งน้ าได้แก่ปริมาณแอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต ความเป็นด่าง ความกระด้าง การน า

ไฟฟ้า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ ความขุ่น ปัจจัยที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างระยะเวลาที่เก็บตัวอย่างได้แก่ 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ความกระด้าง และการน าไฟฟ้า ปัจจัยที่มีความ

แตกต่างระหว่างระยะเวลาที่เก็บตัวอย่างได้แก่ บีโอดี ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง ฟอสเฟต อุณหภูมิ 

และความขุ่น จากการประเมินคุณภาพน้ าด้วยดัชนีคุณภาพน้ าพบว่าแหล่งน้ าที่มีคุณภาพต่ าที่สุดได้แก่อ่าง

เก็บน้ าหนา้หอพักนิสิตเวียงพะเยา และช่วงระยะเวลาที่น้ ามีคุณภาพต่ าที่สุดได้แก่เดือนพฤศจิกายน อย่างไรก็

ตามแหล่งน้ าในมหาวิทยาลัยพะเยายังมีคุณภาพน้ าอยู่ในระดับปานกลาง และส่วนใหญ่ยังมีค่าที่เหมาะสมต่อ

การด ารงชีวิตของสัตว์น้ าแต่ควรมีการเฝ้าระวังและก าหนดแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษที่จะเพิ่มมาก

ขึน้ในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การด าเนินการวิจัย 

 

การประเมินคุณภาพน้ าตามมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินและการประเมินคุณภาพน้ าโดยใช้ดัชนี

คุณภาพน้ า (Water quality index: WQI) 

การศกึษาคุณภาพน้ าโดยการประเมนิค่าดัชนีคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าภายในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในชว่งระหว่างเดือนกรกฎาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โดยใช้ปัจจัยคุณภาพน้ า
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จ านวน 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า (Dissolved Oxygen) ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (Biochemical Oxygen Demand) ค่าความ

ขุ่นของน้ า (Turbidity) ปริมาณไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate- Nitrogen) และ ปริมาณฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส 

(Phosphate-Phosphorus) พบว่าคุณภาพน้ าบริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าดัชนี

คุณภาพน้ าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p< 0.05) ในแต่ละสถานีที่เก็บตัวอย่าง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

61 มีคุณภาพน้ าอยู่ในระดับปานกลาง โดยบริเวณที่มีค่าเฉลี่ยดัชนีคุณภาพน้ ามากที่สุด ได้แก่ สถานีที่ 1, 2, 

3 และ 5 มีค่าเท่ากับ 62 ส่วนจุดที่มีค่าดัชนีคุณภาพน้ าน้อยที่สุด ได้แก่ สถานีที่ 4 บริเวณอ่างเก็บน้ า

ด้านหน้าหอพักนิสิตเวียงพะเยา มีค่าดัชนีคุณภาพน้ าเท่ากับ 54 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าคุณภาพน้ าใน

พื้นที่ระหว่างช่วงเวลาที่ท าการศึกษามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ภาพที่ 3) และสถานีที่ 4 มี

คุณภาพน้ าต่ าที่สุด 

 การประเมินค่าดัชนีคุณภาพน้ าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงเดือน

กรกฎาคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 พบว่าดัชนีคุณภาพน้ าในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยจะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 มีค่าเท่ากับ 65 

รองลงมา ได้แก่ ช่วงเดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม มีค่าเท่ากับ 64 และมีค่าดัชนีคุณภาพน้ าน้อยที่สุด

ในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีคา่เท่ากับ 52 ตามล าดับ (ภาพที่ 4) 
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ภาพท่ี 3 ค่าดัชนคีุณภาพน้ าในแต่ละสถานีเก็บตัวอย่างในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ภาพท่ี 4 ค่าดัชนีคุณภาพน้ าในช่วงเวลาที่เก็บตัวอย่างในพืน้ที่ปกปักพันธุกรรมพชื 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

 การศกึษาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งเป็นพื้นที่ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งหมด 5 สถานี โดยระหว่างเดือน กรกฎาคม 2555 ถึงเดือน 

กุมภาพันธ์ 2556 พบการเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์คุณภาพน้ าต่างๆ คือ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน

น้ าไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญระหว่างสถานีเก็บตัวอย่างและช่วงระยะเวลาที่เก็บตัวอย่าง โดย

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าที่มคีวามเหมาะสมต่อการด ารงชีวติของสัตวน์้ าซึ่งไม่ควรต่ ากว่า 3 มิลลิกรัม/
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ลิตร (กรมประมง, 2530) จากการศึกษาพบว่าปริมาณออกซิเจนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วนปริมาณบีโอดี

พบว่ามีค่าสูงที่สุดในอ่างเก็บน้ าหน้าหอพักนิสิตเวียงพะเยา โดยพบว่ามีค่า 5.6 มิลลิกรัม/ลิตร ในเดือน

พฤศจิกายน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดินพบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์

มาตรฐานแหล่งน้ าประเภทที่ 4 (กรมควบคุมมลพิษ. 2537)  ทั้งนี้เนื่องจากในแหล่งน้ าดังกล่าวได้รับ

ผลกระทบจากทิ้งจากหอพักและในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกน้อยท าให้ไม่มีการเจือจาง

ของของเสียในแหล่งน้ าดังกล่าว นอกจากนั้นในอ่างเก็บน้ าแห่งนี้ยังพบว่ามีค่าแอมโมเนีย  ไนไตรท์ ไนเตรท 

ไนโตรเจน และฟอสเฟต ฟอสฟอรัส มีค่าสูงกว่าแหล่งน้ าอื่นๆ ซึ่งในเวลาต่อมาพบการแพร่กระจายของ

ผักตบชวาในปริมาณมาก รวมถึงท าให้เกิดการบลูมของแพลงก์ตอนพืช โดยปริมาณ บีโอดี  ในแหล่งน้ า

สามารถบ่งบอกถึงอินทรียวัตถุที่อยู่ในแหล่งน้ าเพราะจุลินทรีย์จะใช้ปริมาณออกซิเจนในการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ น้ าที่ม ีBOD สูง แสดงวา่มีสารอินทรีย์อยู่มาก จุลินทรีย์จึงต้องใช้ออกซิเจนเพื่อสลายสารอนิทรีย์  

 ปัจจัยคุณภาพน้ าที่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างแหล่งน้ าได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่

ละลายน้ า บีโอดี ความเป็นกรด-ด่าง และอุณหภูมิ ส่วนปัจจัยที่มีความแตกต่างกันระหว่างแหล่งน้ าได้แก่ 

แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ฟอสเฟต ความเป็นด่าง ความกระด้าง การน าไฟฟ้า คาร์บอนไดออกไซด์อิสระ 

ความขุ่น ปัจจัยที่ไม่มีความแตกต่างระหว่างเวลาที่เก็บตัวอย่างได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ า 

แอมโมเนีย ไนไตรท์ ไนเตรท ความกระด้าง และการน าไฟฟ้า ปัจจัยที่มีความแตกต่างระหว่างระยะเวลาที่

เก็บตัวอย่างได้แก่ บีโอดี ความเป็นกรด-ด่าง ความเป็นด่าง ฟอสเฟต อุณหภูมิ และ ความขุ่น จากการ

ประเมินคุณภาพน้ าด้วยดัชนีคุณภาพน้ าพบว่าแหล่งน้ าที่มีคุณภาพต่ าที่สุดได้แก่อ่างเก็บน้ าหน้าหอพักนิสิต

เวียงพะเยา และช่วงระยะเวลาที่น้ ามีคุณภาพต่ าที่สุดได้แก่เดือนพฤศจกิายน 

 นอกจากปัจจัยของแหลง่น้ าที่อยู่ใกล้กับหอพักนิสิตซึ่งก่อให้เกิดปัญหาน้ าเสียแล้วปัจจัยอื่นที่มีผลต่อ

การเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพน้ าของมหาวิทยาลัยพะเยา คือ ต าแหน่งที่ตั้งของแหล่งน้ าและฤดูกาลที่

เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ซึ่งเป็นตัวแปรหลักของปัญหาคุณภาพน้ า และจากการ

พิจารณาปัจจัยคุณภาพน้ าที่ส าคัญพบว่า ปริมาณบีโอดี มีค่าเกินมาตรฐาน อย่างไรก็ตามแหล่งน้ าใน

มหาวิทยาลัยพะเยายังมีคุณภาพน้ าอยู่ในระดับปานกลาง และส่วนใหญ่ยังมีค่าที่ เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต

ของสัตว์น้ า แต่ก็ควรมีการจัดการบ าบัดและฟื้นฟูคุณภาพน้ าตามมาตรการที่ก าหนดขึ้นเพื่อลดปัจจัยที่มีผล

ต่อความเสี่ยงด้านคุณภาพน้ า เช่น การตดิตั้งเครื่องใหอ้ากาศ ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ าอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและบุคลากรตระหนักถึงปัญหาน้ าเสียภายใน

มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 
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เอกสารอ้างอิง 

กรมประมง. 2530. เอกสารวิชาการสถาบันวิจัยประมงน้ าจดืแหง่ชาติ เรื่องเกณฑค์ุณภาพ 

        น้ าเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ าจดื 

กรมควบคุมมลพิษ. 2537. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.   

        2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

        แหง่ชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผวิดิน ตีพมิพ์ใน  

        ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 
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กิจกรรมที่ 5  กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพชื 

1. การท าหอ้งสมุดซีดีเอ็นเอของกระเจยีว (ซับจนีัสยูเคอคูมา) ในพืน้ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา 

2. การท าดีเอ็นเอบาร์โค้ดในปลาท้องถิ่น 5 ชนิด ในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 
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แผนงานวิจัย  :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา : ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการสร้างจติส านึก 

 

โครงการวิจัย  :   การท าห้องสมุดซีดเีอ็นเอของกระเจยีว (ซับจนัีสยูเคอคูมา) ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

นเรศวรพะเยา 

 

 

 
 

 

 

ผศ. ดร. สุภัค มหัทธนพรรค 

 

 

 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  

กระเจียวเป็นไม้หัวล้มลุกอายุหลายปี มีล าต้นใต้ดินแบบเหง้าอยู่ในสกุลขมิ้น (Curcuma) ของวงศ์ขิง 

(Zingiberaceae) โดยมีอยู่ใน ประเทศไทยราว 30 ชนิด กระจายพันธุ์อยู่ทั่วประเทศ พืชสกุลนี้แบ่งเป็น 2 สกุล

ย่อยคือ Eucurcuma ซึ่งมีกระเจียวเป็นตัวแทนที่รู้จักกันดีในด้านไม้ดอก จึงเรียกเป็นกลุ่มกระเจียว และ 

Paracurcuma ซึ่งมีปทุมมาเป็นตัวแทน พืชดังกล่าวถูกน ามาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมพืชสวนโดยนิยม

น ามาเป็นไม้ประดับและตกแต่งสถานที่ในประเทศไทยนิยมน ามาใช้เป็นไม้กระถางค่อนข้างมาก และเป็น

สินค้าส่งออกที่ส าคัญเนื่องจากดอกและใบที่มีความสวยงาม  (Pubuwpern, 1992) ในการเก็บรักษาพันธุ์พืช

ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์ในวิธีการดั้งเดิมนั้นจะต้องใช้เวลานาน และแรงงานมาก อีกทั้งยังต้องใช้พื้นที่ใน

การทดลองจ านวนมาก ปัจจุบันมกีารปรับปรุงพันธุ์โดยการใชเ้ทคนิคทางดา้นพันธุวิศวกรรมซึ่งมีข้อได้เปรียบ

มากกว่าวิธีการปรับปรุงพันธุ์พืชแบบดั้งเดิมคือสามารถส่งถ่ายยีนที่ต้องการให้กับพืชแต่ละชนิดได้โดยตรงใน

ระดับพันธุกรรมโดยไม่ต้องกังวลถึงข้อจ ากัดของสภาพที่เข้ากันไม่ได้ (Incompatibility) จากการผสมข้ามชนิด 

(Species) ต่างสกุล (Genus) หรอืต่างวงศ์ (Family) นอกจากนั้นยังเลือกใส่เฉพาะยีนที่ต้องการโดยตรง ซึ่งถือ

ว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการปรับปรุงคุณภาพของพืชให้ดีขึ้น  แต่ทั้งนี้ในการเก็บรักษาพันธุ์และการ

ปรับปรุงพันธุ์ในเทคนิคพันธุวิศวกรรมนัน้ต้องอาศัยการแยกยีนแล้วศกึษาการแสดงออกของยีนก่อน  ซึ่งหาก

สามารถเก็บรวบรวมยีนในรูปแบบของห้องสมุดดีเอ็นเอแล้ว จะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการเก็บรักษา

พันธุกรรมและการปรับปรุงพันธุ์  (สุรินทร์, 2543) 

โครงการหอ้งสมุดดีเอ็นเอของกระเจียวเป็นการใช้เทคโนโลยีทางด้านชีวโมเลกุลในการเก็บรักษายีน

ของพชืกลุ่มกระเจียวในรูปแบบของห้องสมุดซีดเีอ็นเอ โดยโครงการวิจัยนี้จึงจะท าการรวบรวมซีดีเอ็นเอของ

พืชสกุลย่อย Eucurcuma และจะน ายีนที่ได้จาก การรวบรวมในห้องสมุดซีดีเอ็นเอไปศึกษาต่อในด้านการ

แสดงออกและหน้าที่ของยีนต่าง ๆ ต่อไป  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ยิ่งในการเป็นฐานข้อมูลทางด้านพันธุ์กรรมพืช  

และอาจน าไปใช้ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพชืและการปรับปรุงพันธุ์พืชในอนาคตต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เก็บรวบรวมยีนชนิดต่าง ๆ ของกระเจียว สกุลย่อย Eucurcuma  ซึ่งมีลักษณะดอกสีแดงโดยการ

ท าหอ้งสมุดซีดีเอ็นเอ 

3. หาสภาวะที่เหมาะสมในการศกึษาการแสดงออกของยีนที่เก็บรวบรวมได้ 
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วิธีการศึกษาวิจัย 

 เตรียมอาร์เอ็นเอ (total RNA) โดยน ากลีบดอกของกระเจียวที่มีดอกสีแดงจากการส ารวจบริเวณ

มหาวิทยาลัยพะเยาและพืน้ที่โดยรอบมาบดใหล้ะเอียดในไนโตรเจนเหลว จากนั้นเก็บตัวอย่างที่อุณหภูมิ –80 

C เพื่อน าไปใช้ในการสกัดอาร์เอ็นเอ (total RNA)  จากนั้นน าไปสกัดอาร์เอ็นเอ โดยวิธีของ TRIZOL 

Reagent การสังเคราะห์ First Strand cDNA โดยเติม RiboLock Ribonuclease inhibitor 20 Unit/reaction 

และเติม dNTPs 1 mM (dATP, dTTP, dCTP และ dGTP) ผสมให้เข้ากัน บ่มที่ 37Cนาน 5 min จากนั้นเติม 

RevertAidM-MuLV Reverse Transcriptase 200 Unit/reaction บ่มที่ 42C นาน 1 hr และหยุดปฏิกิริยา

โดยความร้อนที่ 70C นาน 10 min เก็บ ไว้ที่ -70C  น าไปเพิ่มปริมาณของ ปฏิกิริยา PCR โดยเตรียม

สารละลายปริมาตร 20 l ลงใน eppendorf tube ขนาด 0.2 ml ซึ่งประกอบด้วย 1x reaction buffer (10 

mM Tris-HCl pH 8.8, 50 mM KCl, 0.1% Triton X-100), 2 mM MgCl2, dNTPs (dATP, dTTP, dCTP และ 

dGTP) อย่างละ 200 M, ไพรเมอร์ (ที่ออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับดีเอ็นเอพาหะได้) อย่างละ 0.5 g,  

Taq DNA polymerase 2.5 Unit/reaction และ 1stcDNA (DNA template) 40 ng ปรับปริมาตรสุดท้ายด้วย 

deionize water จากนั้นจึงด าเนินการเพิ่มขยายปริมาณ 1st cDNA ด้วยเครื่อง PCR โดยท าอุณภูมิในขั้นตอน

การ Annealing ตั้งแต่ 40 ถึง 55 องศาเซลเซียส  และท าการส่งถ่ายชิ้นส่วน cDNA เข้าสู่แบคทีเรีย 

(Transformation) หลังจากนั้นท าการตรวจสอบแบคทีเรยีที่ได้รับดีเอ็นเอสายผสม (Recommbinant DNA) เก็บ

รักษาแบคทีเรียที่ได้รับการส่งถ่ายดีเอ็นเอไว้ที่ -80 oC  และท าการ subculture ทุกเดือนโดยการเลี้ยงใน

อาหาร LB ที่มสีารปฏิชีวนะผสมเพื่อน าไปท าการศกึษาล าดับเบสและการแสดงออกของยีนต่อไป 
 

ผลการศึกษาวิจัย 

จากการเตรียมอาร์เอ็นเอ (total RNA) โดยน ากลีบดอกของกระเจียวที่มีดอกสีแดงที่ได้จากการ

ส ารวจบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่โดยรอบมาบดให้ละเอียดในไนโตรเจนเหลว หลังจากนั้นท าการ

สังเคราะห์ First strand cDNA แล้วน ามาเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยเทคนิค Polymerase chain reaction (PCR) 

พบสภาวะที่ใชอุ้ณหภูมทิี่เหมาะสม ในขั้นตอนการ Annealing คือ 45 องศาเซลเซียส  ท าให้เกิด PCR product 

ดังแสดงในตารางที่ 1 จากนั้นน ามาเชื่อมต่อเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ pTZ57R/T แล้วส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์ผู้รับคือ  

Eschericia coli พบว่าสายพันธุ์แบคทีเรียที่สามารถรับพลาสมิดดังกล่าวคือ DH5-α บนอาหารเลี้ยงเชื้อ LB-

Amplicillin/X-gal agar plate จากนั้นท าการตรวจสอบแบคทีเรียที่ได้รับดีเอ็นเอสายผสม (recombinant DNA) 

โดยการแยกพลาสมิดโดยวิธี Alkaline (Maniatis et al, 1982) จากนั้นท าการตรวจสอบพลาสมิดโดยการตัด

ด้วยเอนไซม์ตัดจ าเพาะได้แก่ EcoRI และ PstI  จากนั้นท าการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Agarose Gel 

Electrophoresis ปรากฏว่ามีแบคทีเรียที่ได้รับการส่งถ่ายยีนจ านวน 50 โคลนที่ได้รับการส่งถ่ายยีน หลังจาก
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การสุ่มหาล าดับเบสจ านวน 3 โคลนพบว่า มีจ านวน 1 โคลนที่มี cDNA ที่เข้ารหัสเกี่ยวกับยีนที่เกี่ยวข้องกับ

การผลิตเอทธีลีนในดอกไม้ โดยพบว่ามีความเหมือนกับยีนที่เข้ารหัส  ACS (ACC SYNTHASE) ; 1-

aminocyclopropane-1-carboxylate synthase  ซึ่งยีนดังกล่าวเป็นยีนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสร้างฮอร์โมน

ในพืชคือฮอร์โมนในกลุ่มเอทธีลีน ส่วนอีก 2 โคลนเป็นล าดับที่ไม่เหมือนยีนใดใน ฐานข้อมูล  Genbank 

(National Center for Biotechnology Information)  ซึ่งงานวิจัยต่อไปจะน าชิ้นส่วนของซีดีเอ็นเอที่เก็บใน

แบคทีเรยีไปหาล าดับเบสต่อไป 

 

ตารางที่ 1  สภาวะ (condition) ในเทคนิค PCR 

อุณหภูมิ         94°C 94°C       45°C       72°C 72°C       

ระยะเวลา        1 min 1 min       1min       1 min 10min  

จ านวนรอบ        1 cycle 30 cycles 1 cycle 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

จากการวิจัยดังกล่าวพบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณซีดีเอ็นเอคือที่อุณหภูมิในขั้นตอน  

Anealing ของการท า PCR คือที่อุณหภูมิ  45 องศาเซลเซียส  และพบว่าสามารถท าดีเอ็นเอสายผสมเพื่อเก็บ

รวบรวม cDNA ที่เข้ารหัสยีนต่าง ๆ โดยน ามาเชื่อมต่อเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ pTZ57R/T แล้วส่งถ่ายเข้าสู่เซลล์

ผู้รับคือ  Eschericia coli สายพันธุ์แบคทีเรียที่สามารถรับพลาสมิดดังกล่าวคือ DH5-α ซึ่งได้หาล าดับเบส

ของยีนที่ส่งถ่ายเข้าสู่แบคทีเรียแล้วบางส่วนแต่การศึกษาถึงล าดับเบสของยีนที่เก็บสะสมได้ต้องใช้วัสดุ

สารเคมีที่มีราคาแพงจงึท าให้การวิจัยท าได้อย่างจ ากัด  
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แผนงานวิจัย  :   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช

มหาวิทยาลัยพะเยา : ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการสร้างจติส านึก 

 

โครงการวิจัย  :   การท าดีเอ็นเอบาร์โค้ดในปลาท้องถ่ิน 5 ชนิด ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 
 

 

 

ดร.ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง

ความหลากหลายทางชีวภาพ มีความหมายครอบคลุมถึงความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ความหลากหลาย

ทางระบบนิเวศ และความหลากหลายทางพันธุกรรม ซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้รับการถ่ายทอดลักษณะทาง

พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอมาจากพ่อและแม่ จึงท าให้สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมีองค์ประกอบทางพันธุกรรมที่

คล้ายคลึงกันมากกว่าสิ่งมีชีวติต่างชนิดกัน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยพื้นที่ประมาณ 5,727 ไร่ และมีอ่างเก็บน้ าหลายแห่ง เพื่อใช้ในการ

ผลิตน้ าประปาไว้ใช้ภายในมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาความหลากหลายของชนิดปลาใน

แหล่งน้ าดังกล่าว งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยท าดีเอ็นเอ

บาร์โค้ด (DNA barcoding) ในปลาท้องถิ่น จ านวน 5 ชนิด ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้ยีน 

cytochrome c oxidase I (COI) ในการจัดจ าแนกชนิด และศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของปลา ซึ่งผล

จากการวิจัยครั้งนีจ้ะได้ฐานข้อมูลในการศึกษาด้านต่างๆ ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวจิัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อศกึษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดในปลาท้องถิ่น 5 ชนิด ในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

วิธีการศึกษาวจิัย 

ท าการรวบรวมตัวอย่างปลาท้องถิ่นจากอ่างเก็บน้ า ในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา มาจ าแนกชนิด

โดยศึกษาจากลักษณะภายนอก จากนั้นท าการตัดครีบปลามาแช่ในขวดพลาสติกที่มเีอทิลแอลกอฮอล์เข้มข้น 

95 เปอร์เซ็นต์ เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ท าการสกัดดีเอ็นเอโดยวิธี Phenol-chloroform Method 

(ดัดแปลงจาก Sambrook and Russell, 2001) จากนั้นท าการตรวจสอบคุณภาพดีเอ็นเอที่สกัดได้ด้วยวิธี 1% 

agarose gel electrophoresis แล้วเก็บดีเอ็นเอที่สกัดได้ที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 

การเพิ่มปริมาณยีน COI โดยวิธี Polymerase Chain Reaction กระท าโดยใช้ Primers ในการเพิ่ม

ปริมาณยีน COI ขนาด 648 bp (Ward et al., 2005) และมีปริมาตรของ PCR reaction mixture ทั้งหมด

เท่ากับ 25 ไมโครลิตร ซึ่งประกอบด้วย DNA template ปริมาตร 1 ไมโครลิตร, ultrapure water ปริมาตร 

18.75 ไมโครลิตร, 10x PCR buffer ปริมาตร 2.25 ไมโครลิตร, MgCl2 ปริมาตร 1.25 ไมโครลิตร, 10 M 

ของแต่ละ primer ปริมาตร 0.25 ไมโครลิตร, 0.05 mM dNTP ปริมาตร 0.125 ไมโครลิตร และ 0.625 U 
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ของ Taq polymerase โดย PCR amplification มีสภาวะการท างานทั้งหมด 35 รอบ ดังนี้ 94 องศาเซลเซียส 

30 วินาที, 54 องศาเซลเซียส 30 วินาที และ 72 องศาเซลเซียส 1 นาที หลังจากนั้นน า PCR product ที่ได้

ปริมาตร 4 ไมโครลิตรผสมกับ 6x loading dye แล้วน าไปท า 1% agarose gel electrophoresis 

และท าการตรวจสอบล าดับนิวคลีโอไทด์ โดยน า PCR product ที่ได้ไปตรวจสอบหาล าดับนิวคลีโอ

ไทด์ของยีน COI โดยใช้ Thermo Sequence Fluorescent Labeled Primer Cycle Sequencing Kit (Amersham 

Pharmacia Biotech; Macrogen, Inc.) หลังจากนั้นน าล าดับนิวคลีโอไทด์ที่ได้ไปเปรียบเทียบความคล้ายคลึง

ของนิวคลีโอไทด์ในฐานข้อมูล GenBank โดยใช้โปรแกรม BLASTn (NCBI, http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

(Altschul et al., 1990) และฐานข้อมูล BOLD (http://www.boldsystems.org; The Barcode of Life Database) 

น าล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ในปลาแต่ละชนิดมาท าดีเอ็นเอบาร์โค้ด โดยใช้โปรแกรม Clustal W 

(Thomson et al., 1994) จากนั้นท าการศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ โดยการสร้าง Phylogenetic tree 

ด้วยโปรแกรม Genetyx version 5.0 โดยก าหนดค่า Bootstrap ที่ 1000 replication 

 

ผลการศึกษาวจิัย 

จากการรวบรวมชนิดปลาจาก 2 แหล่งน้ า คือ อ่างหลวง พบปลาทั้งหมด 3 อันดับ 5 วงศ์ 8 ชนิด 

และอ่างเก็บน้ า 2 พบปลาทั้งหมด 3 อันดับ 4 วงศ ์7 ชนิด ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ชนิดปลาที่รวบรวมได้ในเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

Order Family ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย 
อ่างหลวง 

(ตัว) 

อ่างเก็บน้ า 2 

(ตัว) 

1. 

Perciformes 

Cichlidae Oreochromis 

niloticus 

ปลานลิ 2 - 

  Oreochromis 

mossambicus 

ปลาหมอเทศ - 2 

 Ambassidae Parambassis 

siamensis 

ปลาแป้นแก้ว 1 2 

 Osphronemi

dae 

Trichogaster 

trichopterus 

ปลากระดี่

หม้อ 

- 1 

2. 

Cypriniforme

s 

Cyprinidae Barbonymus 

gonionotus 

ปลาตะเพียน

ขาว 

2 2 

  Leptobarbus 

hoevenii 

ปลาบ้า 2 2 

  Labeo rohita ปลายี่สกเทศ 1 2 

  Cirrhinus cirrhosus ปลา

นวลจันทร์

เทศ 

1 2 

3. 

Siluriformes 

Clariidae Clarias batrachus ปลาดุกด้าน 2 - 

 Loricariidae Hypostomus 

plecostomus 

ปลาซักเกอร์ 1 - 

จากการศกึษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาแต่ละชนิด โดยน าล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI ของปลาแต่

ละชนิดมาท าดีเอ็นเอบาร์โค้ด โดยให้สีแต่ละเบสคือ สีเขียวแทนเบส A, สีแดงแทนเบส T, สีด าแทนเบส G 

และสีน้ าเงินแทนเบส C (ภาพที่ 1) 
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ATGATCAAATTTATAATGTTATCGTTACTGCCCATGCCTTCGTAATAATCTTCTTTATAG 

                                               

TAATGCCCATCCTCATCGGAGGATTCGGAAACTGACTTGTGCCTCTAATAATTGGAGCCC 

                                               

CCGACATAGCATTCCCACGAATAAACAACATAAGCTTCTGATTACTACCCCCATCATTCC 

                                               

TGCTATTATTAGCCTCCTCTGGTGTTGAAGCCGGGGCTGGGACAGGATGAACAGTATACC 

                                               

CCCCTCTTGCAGGAAACCTAGCTCACGCAGGAGCATCAGTAGACCTAACAATTTTCTCAC 

                                               

TCCACTTAGCAGGTGTATCCTCAATTCTAGGTGCAATTAATTTTATCACCACAACTATTA 

                                               

ACATAAAACCCCCAGCCATCTCCCAATATCAAACACCACTATTCGTTTGATCTGTACTCG 

                                               

TGACCGCCGTACTACTCCTCCTATCACTACCTGTTTTAGCCGCCGGAATTACAATACTAC 

                                               

TAACAGATCGAAACCTTAATACTACATTCTTTGACCCAGCAGGCGGAGGAGACCCAATTC 

                                               TCTACCAACACCTGTTCTGATTCTT 

 

ภาพท่ี 1 ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของปลาตะเพียนขาว 

 

ผลการศกึษาความสัมพันธ์เชงิวิวัฒนาการของยีน COI ของปลาแต่ละชนิด โดยน าล าดับนิวคลีโอไทด์

ของยีน COI ของปลาทุกชนิดมาศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ โดยการสร้าง Phylogenetic tree ด้วย

โปรแกรม Genetyx (ภาพที่ 2) 
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ภาพท่ี 2 ความสัมพันธ์เชงิวิวัฒนาการของปลาที่รวบรวมได้จากพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ว่า ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน COI สามารถแยกปลาชนิดเดียวกันออกจาก

ปลาชนิดอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งปลาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ สอดคล้องกับการ

จ าแนกชนิดปลาตามระบบอนุกรมวิธานของ Nelson (2006) ได้แก่ กลุ่มของปลาในอันดับ Cypriniformes 

ได้แก่ ปลานวลจันทร์เทศ ปลายี่สกเทศ ปลาตะเพียนขาว และปลาบ้า กลุ่มของปลาในอันดับ  Perciformes 

ได้แก่ ปลาหมอเทศ ปลานลิ ปลากระดี่หมอ้ และปลาแป้นแก้ว และกลุ่มของปลาในอันดับ Siluriformes ได้แก่ 

ปลาดุกด้าน และปลาซักเกอร์ ซึ่งปลาดุกด้านแยกไปเป็นสิ่งมีชีวิตนอกกลุ่ม (out group species) ของปลาใน

อันดับ Cypriniformes ในขณะที่ปลาซักเกอร์เป็นสิ่งมชีีวตินอกกลุ่มในปลาทั้งหมดที่ท าการศึกษาในครั้งนี้ 

 

สรุปและวิจารณ์ผลการศึกษา 

จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า ดีเอ็นเอบาร์โค้ดเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูง 

สามารถจ าแนกและแยกความแตกต่างของปลาชนิดตา่งๆ ได้ โดยแบ่งปลาออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ สอดคล้อง

กับระบบอนุกรมวิธาน ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นฐานข้อมูลของปลาในประเทศ

ไทยต่อไปได้ 

 

0.0530 

0.0232 
46 

0.0182 
94 

0.0120 
74 

0.0100 
59 

0.0782 100 
0.0000 
100 ปลานวลจันทร์เทศ 2.1 0.0000 

ปลานวลจันทร์เทศ 2.2 
ปลานวลจันทร์เทศ 1.1 0.0000 

0.0965 100 
0.0000 
100 ปลาย่ีสกเทศ 2.1 0.0000 

ปลาย่ีสกเทศ 2.2 0.0000 
ปลาย่ีสกเทศ 1.1 0.0000 

0.0638 100 
0.0000 
88 ปลาตะเพียนขาว 2.1 0.0000 

ปลาตะเพียนขาว 2.2 0.0000 
0.0015 97 ปลาตะเพียนขาว 1.1 0.0000 

ปลาตะเพียนขาว 1.2 0.0000 
0.0722 100 
0.0000 
95 ปลาบ้า 1.1 

ปลาบ้า 1.2 0.0000 
0.0000 88 ปลาบ้า 2.1 

ปลาบ้า 2.2 0.0000 
0.1475 100 ปลาดุกด้าน 1.1 0.0000 

ปลาดุกด้าน 1.2 0.0000 

0.0212 64 
0.0233 
87 

0.0744 100 
0.0265 
100 ปลาหมอเทศ 2.1 0.0000 

ปลาหมอเทศ 2.2 0.0000 
0.0273 100 ปลานิล 1.1 0.0000 

ปลานิล 1.2 0.0000 
ปลากระดี่หม้อ 2.1 0.1062 

0.1803 100 100 ปลาแป้นแก้ว 2.1 0.0000 
ปลาแป้นแก้ว 2.2 0.0000 
ปลาแป้นแก้ว 1.1 

0.0000 ปลาซักเกอร์ 1.1 0.0530 

Cypriniformes 

Perciformes 

Siluriformes 

Siluriformes 
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กิจกรรมที่ 7  กิจกรรมสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

1. การเชื่อมโยงและถ่ายถอดข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อท่องเที่ยวการ เรียนรู้และ

ท่องเที่ยวในพืน้ที่ธรรมชาติ 

2. โครงการค่ายผู้น าเยาวชนพิทักษ์ล าน้ าอิงและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รุ่นที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2556 

3. ศูนย์วิชาการและฝกึอบรมยางภาคเหนอื 

4. สวนพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย คณะศิลปศาสตร์ 
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แผนงานวิจัย  :  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด ารสิมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 

: ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการสร้างจติส านึก 

 

โครงการวิจัย  : การเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเรียนรู้และ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.ประกอบศริ ิ ภักดีพินิจ 

ดร.สุริยา ส้มจันทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

การวิจัยเรื่องการเชื่อมโยงและถ่ายทอดข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อท่องเที่ยวการเรียนรู้

และท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ นี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้ 1.ศึกษาความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ที่มี

ต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่

ธรรมชาติ 2.วิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติ และ 3.เพื่อพัฒนาสื่อและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการ

ท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติ  ประชากร ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ บุคลากรและ

นิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนประมาณ 12,000 คน และขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 405 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบประเมินศักยภาพ  

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการ

ท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ธรรมชาติ  

3. วิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ที่ธรรมชาต ิ 

4. เพื่อพัฒนาสื่อและกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน

พืน้ที่ธรรมชาติ  

 

สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ต่อการพัฒนาการเรียนรู้และการท่องเที่ยวในพื้นที่

ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.54) ) โดย

ด้านที่กลุ่มตัวอย่างต้องการมากที่สุดคือ ด้านการสื่อความหมายทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยว อยู่ใน

ระดับมาก ( X  = 3.66) รองลงมาคือ ด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ อยู่ในระดับมาก ( X  

= 3.55) ด้านวิธีการสื่อความหมายทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.54) ด้านการ

บริหารจัดการพื้นที่ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.53) เท่ากันกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดับมาก (

X  = 3.53) และน้อยที่สุดคือ ด้านกิจกรรมนันทนาการ อยู่ในระดับมาก ( X  = 3.46)  
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จากการวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติ โดยวิธีการเดินส ารวจ พบพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา 7 

พื้นที่ ผลการศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์พืชทั้ง 7 พื้นที่ ดังนี้  พื้นที่ 1 บริเวณอ่างหลวง พบชนิดพันธุ์พืช 

จ านวน 10 ชนิด จัดอยู่ใน 5 วงศ ์โดยวงศท์ี่มีชนิดพันธุ์มากที่สุด คอื วงศ์ PAPILIONACEAE พื้นที่ 2 บริเวณจุด

ชมวิวหลังหอพัก พบชนิดพันธุ์พืช จ านวน 5 ชนิด จัดอยู่ใน 3 วงศ ์โดย ชนิดพันธุ์พืชที่ส ารวจพบได้แก่ จามจุรี 

กางหลวง รัง ราชพฤกษ์ และเหียง พื้นที่  3 บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต พบชนิดพันธุ์พืช จ านวน 21 ชนิด จัด

อยู่ใน 14 วงศ์ โดยวงศ์ที่มีจ านวนชนิดพันธุ์พืชมากที่สุด คือ DIPTEROCARPACEAE พื้นที่ 4 จากการส ารวจ

บริเวณอาคารเรียนรวมข้างโภชนา พบชนิดพันธุ์พืช จ านวน 7 ชนิด จัดอยู่ใน 6 วงศ์ โดยวงศ์ที่มีจ านวนชนิด

พันธุ์พชืมากที่สุด คอื PAPILIONACEAE พืน้ที่ 5 จากการส ารวจบริเวณตรงข้ามหน้าบ้านพักผู้บริหาร พบชนิด

พันธุ์พืช จ านวน 7 ชนิด จัดอยู่ใน 5 วงศ์ โดยวงศ์ที่มีจ านวนชนิดพันธุ์พืชมากที่สุด คือ DIPTEROCARPACEAE 

และ พื้นที่ 6 จากการบริเวณรอบอ่างเก็บน้ าสวนยางพารา พบชนิดพันธุ์พืช จ านวน 6 ชนิด จัดอยู่ใน 4 วงศ ์

โดยวงศ์ที่มีจ านวนชนิดพันธุ์พืชมากที่สุด คือ MIMOSACEAE ซึ่งจากการศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ พบว่าพื้นที่ที่มี

ความหลากชนิดของชนิดพันธุ์พืช ได้แก่ พื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต  

การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติ  

ประกอบด้วย 6 ด้าน 1. ด้านการสื่อความหมายทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยว กิจกรรมประกอบด้วย 1. 

ควรจัดท าป้ายสื่อความหมายด้านความส าคัญและคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 2. ควรจัดท าป้าย

สื่อความหมายด้านความหลากหลายของพันธุ์พืชที่มีในพื้นที่ 2. ด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมประกอบด้วย 1. ควรจัดตกแต่งภูมิทัศน์และบรรยากาศ

บริเวณรอบได้ค านึงถึงความสงบ ความรื่นรมย์ และสุนทรียภาพของพื้นที่  2. ควรจัดท าสื่อด้านการเรียนรู้

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 3. วิธีการสื่อความหมายทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยว  กิจกรรม

ประกอบด้วย 1. ควรจัดท าป้ายให้ข้อมูลความรู้ 2. ควรจัดท าคู่มือการเรียนรู้ / น าเที่ยว และ 3. ควรจัดท า

รูปแบบสื่อดจิติอล เช่น e-magazine  ที่สามารถดาวโหลดลงโทรศัพท์มือถือ / แท็ปเลทได้, ระบบน าเที่ยวบน 

google map 4. ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ กิจกรรมประกอบด้วย 1. ส่งเสริมจัดเวรยามเฝ้าระวังความ

ปลอดภัย  และ 2 .  ส่ ง เสริมการให้ความรู้ ด้ านความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมประกอบด้วย 1. จัดสถานที่/

บริเวณ จุดชมวิว / ถ่ายรูป 2. จัดท าป้ายบอกทาง และ 3. ส่งเสริมให้มีร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก และ 6. 

ด้านกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมประกอบด้วย 1. สนับสนุนและส่งเสริมสถานที่เพื่อการพักผ่อน / ชม

ทิวทัศน์ในบรรยากาศที่สงบ 2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเชิงสุขภาพ เช่น การขี่จักรยานท่องเที่ยวชมวิว

ทิวทัศน์ธรรมชาติ การพายเรอื การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  
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อภิปรายผล 

ความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ที่มีต่อการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติ พบว่า ความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ต่อการพัฒนาการเรียนรู้

และการท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 405 คน ผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้องการด้านการสื่อความหมายทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยว อยู่ในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 รองลงมา ด้านแรงจูงใจในกาเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 ด้านวิธีการสื่อความหมายทางการเรียนรู้และการท่องเที่ยว อยู่ ใน

ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ อยู่ในระดับมาก และด้านสิ่งอ านวยความ

สะดวก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 และด้านกิจกรรมนันทนาการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.46 ตามล าดับ สอดคล้องกับ สิทธิกร  โนรินทร์ (2551: 120-130) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมและ

ทัศนคติต่อการจัดการและอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยม จังหวัดแพร่ของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทย มี

จุดมุ่งหมายของการวิจัยดังนี้คือเพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยในอุทยาน

แห่งชาติแม่ยมในปัจจุบัน และเพื่อศึกษาทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการจัดการและอนุรักษ์

ธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติแม่ยม วิธีเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถาม แต่ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน 

ทัศนคติของนักทองเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการจัดการและการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ยมจังหวัดแพร่ 

ภาพรวม อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด โดยีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการแบ่งพื้นที่การจัดการ สอดคล้องกับยง

ยุทธ แก้วอุดม (2550) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนท่าดา่น ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษา

ระดับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่น ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนท่าด่าน 

ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและประชาชน

ในท้องถิ่น ที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนท่าด่าน ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดย

จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ และรายได้ และ 3) เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว

เชงินเิวศของชุมชนท่าดา่น อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก กลุ่มตัวอย่างคือนักท่องเที่ยวจ านวน 270 คน และ

ประชาชนในท้องถิ่น จ านวน 130 คน ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนท่าดา่น ต าบลหินตั้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านพื้นที่ ด้านกิจกรรมและกระบวนการ และด้านการมีส่วนร่วม ส่วนด้านการจัดการอยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนท่าด่าน ต าบลหินตั้ง อ าเภอ

เมือง จังหวัดนครนายก โดยรวมอยู่นะดับมาก 
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การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ธรรมชาติ โดยวิธีการเดินส ารวจ พบพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา 6 

พื้นที่ ผลการศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์พืชทั้ง 6 พื้นที่ ดังนี้  พื้นที่ 1 บริเวณอ่างหลวง พบชนิดพันธุ์พืช 

จ านวน 10 ชนิด จัดอยู่ใน 5 วงศ์ โดยวงศ์ที่มี  ชนิดพันธุ์มากที่สุด คือ วงศ์ PAPILIONACEAE พื้นที่ 2 บริเวณ

จุดชมวิวหลังหอพัก พบชนิดพันธุ์พืช จ านวน 5 ชนิด จัดอยู่ใน 3 วงศ์ โดย ชนิดพันธุ์พืชที่ส ารวจพบได้แก่ 

จามจุรี กางหลวง รัง ราชพฤกษ์ และเหียง พื้นที่ 3 บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิต พบชนิดพันธุ์พืช จ านวน 21 

ชนิด จัดอยู่ใน 14 วงศ์ โดยวงศ์ที่มีจ านวนชนิดพันธุ์พืชมากที่สุด คือ DIPTEROCARPACEAE พื้นที่ 4 จากการ

ส ารวจบริเวณอาคารเรียนรวมข้างโภชนา พบชนิดพันธุ์พืช จ านวน 7 ชนิด จัดอยู่ใน 6 วงศ์ โดยวงศ์ที่มี

จ านวนชนิดพันธุ์พืชมากที่สุด คือ PAPILIONACEAE พื้นที่ 5 จากการส ารวจบริเวณตรงข้ามหน้าบ้านพัก

ผู้บริหาร พบชนิดพันธุ์พืช จ านวน 7 ชนิด จัดอยู่ใน 5 วงศ์ โดยวงศ์ที่มีจ านวนชนิดพันธุ์พืชมากที่สุด คือ 

DIPTEROCARPACEAE และพื้นที่ 6 จากการบริเวณรอบอ่างเก็บน้ าสวนยางพารา พบชนิดพันธุ์พืช จ านวน 6 

ชนิด จัดอยู่ใน 4 วงศ ์โดยวงศท์ี่มจี านวนชนิดพันธุ์พืชมากที่สุด คือ MIMOSACEAE พื้นที่ 7 บริเวณข้างอาคาร

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม จากการส ารวจพบว่า มีดัชนีความหลากชนิดของไม้ต้น (H') มีค่า 2.58 

ชนิดพันธุ์พืชที่มีความส าคัญในพื้นที่ ได้แก่ พลวง (Dipterocarpus tuberculatns Roxb.) โดยมีค่าดัชนี

ความส าคัญ (IVI) สูงสุด 186.49 มีค่าดัชนีความหลากชนิด 3.20 โดยไม้พื้นล่างที่เป็นพันธุ์ไม้เด่น ได้แก่ 

พลวง (Dipterocarpus tuberculatns Roxb.) มีค่าดัชนีความส าคัญ (IVI) สูงสุด คือ 88.60 มีความสม่ าเสมอ

ของชนิดพันธุ์ มีคา่ 1.22   

ซึ่งจากการศกึษาทั้ง 7 พืน้ที่ พบว่าพืน้ที่ที่มคีวามหลากชนิดของชนิดพันธุ์พืช ได้แก่ พื้นที่บริเวณหน้า

โรงเรียนสาธิต สอดคล้องกับ อภิรมย์ พรหมจรรยาและคณะ (2543) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยว

เพื่อชุมชน กรณีศึกษาชุมชนเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา โดยมีกลุ่มประชากรในการศึกษา 6 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการบริษัทน าเที่ยว ผู้บริหารระดับนโยบายและแผน นักวิชาการ กลุ่ม

พนักงานเจ้าหน้าที่งานอนุรักษ์กรมป่าไม้และกรมศิลปากร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา 

โดยได้เสนอแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวภายใต้แนวทางพัฒนา คือ 1. การก าหนดพื้นที่ (Zoning) เพื่อ

คัดเลือกเฉพาะพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการท่องเที่ยว เพื่อจัดเป็นเขตพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อการจ ากัดให้ มี

กิจกรรมการท่องเที่ยวเกิดขึ้นในบางพื้นที่เท่านั้น แบ่งเป็น เขตบริการ เขตการพัฒนาการท่องเที่ยวกึ่ง

ธรรมชาติ เขตการท่องเที่ยวธรรมชาติ เขตเกษตรกรรมและชุมชน และเขตอนุรักษ์  2. การจัดการพื้นที่

ท่องเที่ยว การใช้ที่ดิน และควบคุมอาคาร จัดท าการส ารวจตรวจสอบพื้นที่ป่ าสงวนและพื้นที่สาธารณะ 

จัดท าแผนแม่บทการใช้ที่ดิน จัดท าผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ พิจารณาและก าหนดพื้นที่เพื่อประกาศเขต

คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การควบคุมอาคาร ก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง หรือดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
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บางชนิด และ 3. การจัดองค์กรบริหารและกฎหมาย โดยจัดให้มีองค์กรระหว่างหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

เพื่อท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย การควบคุมและประสานงาน พัฒนาระบบเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการ

ของเสียและบริการให้เกิดประสิทธิภาพ แปรสภาพองค์กรด้านการท่องเที่ยวให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้อง

กับการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่ และปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้รองรับกับการท าหน้าที่ขององค์กร 

และยังสอดคล้องกับ สดใส สร่างโศรกและคณะ (2546) ได้ศึกษา เรื่อง โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อหา

รูปแบบและแนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของพื้นที่ป่าดงนาทามอ าเภอโขงเจียม จังหวัด

อุบลราชธานี พบว่าสมาชิกได้รว่มกันระดมความคิดเห็นและเสนอความต้องการที่แท้จริง น ามาสู่การก าหนด

รูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ด้วยการก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยว มีกิจกรรมที่หลากหลาย สร้างโอกาสการมี

ส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน และกระจายรายได้ให้กับสมาชิกอย่างเป็นธรรม โดยโครงการนี้ได้ใช้

กระบวนการหลายอย่างในการผลักดันให้ชุมชนได้ปรับเปลี่ยนแนวคิด คือ ต้องสร้างความตระหนักให้กับ

ชุมชนและหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง ค้นหารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชน ค้นหาศักยภาพ

ของชุมชน ก าหนดกิจกรรมและมาตรการการจัดการท่องเที่ยว ทดลองกิจกรรมการท่องเที่ยว 2 ครั้ง และ

น าเสนอผลการท่องเที่ยว ทั้งนี้ได้ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดความยั่งยืนไว้ 

6 ลักษณะ คือการท่องเที่ยวจะต้องอยู่บนพื้นฐานของวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน 1. การท่องเที่ยวจะต้องอยู่บน

พื้นฐานของวิถีชีวิตของแต่ละชุมชน 2. ชุมชนต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการท่องเที่ยว 3. ชุมชนควร

พิจารณาการท่องเที่ยวในฐานะเป็นอาชีพเสริมจากงานประจ าที่มีอยู่แล้ว 4. ชุมชนควรร่วมกับนักวิชาการ 

องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5. ชุมชนควรจะมีกระบวนการใน

การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมในชุมชน และ 6. ชุมชนจะต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมธรรมชาติ

และพยายามที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

การพัฒนาสื่อและกิจกรรมเพื่อการเรยีนรู้และการท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน

พืน้ที่ธรรมชาติ  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 
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พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยว

ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในพืน้ที่ธรรมชาติ 

กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และการท่องเที่ยวด้าน

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในพืน้ที่ธรรมชาติ 

1. ด้านการสื่อความหมายทางการเรยีนรูแ้ละ

การท่องเที่ยว 

1. ควรจัดท าป้ายสื่อความหมายด้านความส าคัญ

และคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ 

2. ควรจัดท าป้ายสื่อความหมายด้านความ

หลากหลายของพันธุ์พืชที่มีในพืน้ที่ 

2. ด้านแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

1. ควรจัดตกแต่งภูมิทัศนแ์ละบรรยากาศบริเวณ

รอบได้ค านึงถึงความสงบ ความรื่นรมย์ และ

สุนทรียภาพของพื้นที่ 

 2. ควรจัดท าสื่อด้านการเรียนรู้ความหลากหลาย

ทางชีวภาพในพืน้ที่   

3. วิธีการสื่อความหมายทางการเรยีนรู้และ

การท่องเที่ยว 

1. ควรจัดท าป้ายใหข้้อมูลความรู้ 

2. ควรจัดท าคู่มือการเรียนรู้ / น าเที่ยว 

3. ควรจัดท ารูปแบบสื่อดจิิตอล เช่น e-magazine  

ที่สามารถดาวโหลดลงโทรศัพท์มอืถือ / แท็ปเลท

ได้, ระบบน าเที่ยวบน google map 

4. ด้านการบริหารจัดการพื้นที่ 1. สง่เสริมจัดเวรยามเฝา้ระวังความปลอดภัย 

2. สง่เสริมการใหค้วามรู้ดา้นความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 1. จัดสถานที่/บริเวณ จุดชมวิว / ถ่ายรูป 

2. จัดท าป้ายบอกทาง 

3. สง่เสริมให้มีร้านจ าหน่ายสินค้าที่ระลึก 

6. ด้านกิจกรรมนันทนาการ 1. สนับสนุนและส่งเสริมสถานที่เพื่อการพักผ่อน / 

ชมทิวทัศนใ์นบรรยากาศที่สงบ 

2. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเชงิสุขภาพ เช่น  

การขี่จักรยานท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติ 

การพายเรอื การเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 



 

312 
 

สอดคล้องกับ สุจิตราภา พันธ์วิไล (2545 : 156-174) ได้ศึกษารูปแบบการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมโดยชุมชนมสี่วนรว่ม : กรณีศึกษา บ้านหล่อชา(อาข่า) ต าบลแม่ยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

มีวัตถุประสงค์คอื 1) ศึกษารูปแบบและวิธีการในการจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วน

ร่วม กลุ่มตัวอย่างมี 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน 46 คน 2. ผู้ให้ข้อมูลซึ่งได้ เข้าร่วมการ

อภปิรายกลุ่ม จ านวน 41 คน และ 3. ตัวแทนของนักท่องเที่ยวต่างชาติจ านวน 100 คน โดยวิธีการศึกษาแบบ

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชก้ารสังเกตแบบไม่มสี่วนรว่ม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ด้าน

รูปแบบและวิธีการจัดการหมูบ่้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมบ้านหล่อชา ซึ่งเป็นการท างาน

ร่วมกันของชุมชนกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเชียงราย โดยแต่ละฝ่ายมีโครงสร้างองค์กรเพื่อการ

ด าเนนิงานอย่างชัดเจน คอื ชุมชนเป็นผู้รับผดิชอบการปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้านตามโครงสร้างองค์กรที่จัดไว้ 

ทั้งในด้านการจัดการพื้นที่หมู่บ้าน รูปแบบการน าเที่ยว บุคลากร การเงิน/บัญชีของโครงการ ส่วนสมาคม

พัฒนาประชากรและชุมชนเชียงรายเป็นพี่เลี้ยงในด้านการลงทุนด้วยการให้กู้ยืมกองทุนหมุนเวียนโดยปลอด

ดอกเบี้ย ด้านนโยบาย และด้านการตลาด  ด้านรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการพัฒนาการจัดการหมู่บ้าน

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมสี่วนร่วมในอนาคต พบว่า องค์กรเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชนจะต้องเป็น

เอกเทศ แบ่งหน้าที่รับผดิชอบกันอย่างชัดเจน ที่ส าคัญจะต้องมีฝ่ายพัฒนาจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรม

ของท้องถิ่น และฝ่ายพัฒนาบุคลากร โดยคัดเลือกจากเยาวชนและชาวบ้านผู้สนใจในการงานอนุรักษ์

ศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และในขณะเดียวกันมีข้อสังเกตของ ดวงพร  เพิ่มสุวรรณ (2547 : 169-172) ได้

ศึกษาผลของกิจกรรมการท่องเที่ยวต่อการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรในลุ่มน้ าแม่แตงตอนล่าง : 

กรณีศึกษาบ้านแม่ตะมาน ต าบลกื้ดช้าง อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ตอ่แนวคิดและการจัดการทรัพยากรดิน น้ า และป่าไม้ของคนในชุมชน รวมไปถึงการ

เปลี่ยนการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและระบบนิเวศในพื้นที่ด้วย โดยอาศัยแนวคิดที่ส าคัญในการ

วิเคราะหไ์ด้ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรและการวิเคราะห์ผลกระทบ เป็นต้น โดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกชุมชน การสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มี

ส่วนร่วม รวมถึงรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านแม่ตะมาน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ เป็นการท่องเที่ยวแบบมวลชน รวมถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้

การท่องเที่ยวว่าเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามากกว่าตระหนักในคุณค่า เกิดการแย่งชิงในการเข้าถึงทรัพยากรในพื้นที่ 

ซึ่งส่งผลท าใหเ้กิดความขัดแย้งและการใชท้รัพยากรแบบเปิดเสรีตามมา  นอกจากนี้  การเข้ามาของการ

ท่องเที่ยวในพืน้ที่ มอียู่ 3 มิติ คือ 1. การเปลี่ยนการใช้ที่ดินในภาคการเกษตรเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยพลวัต

ของตัวมันเอง มีการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตจากระบบเกษตรแบบยังชีพไปเป็นกึ่งพาณิชย์ และ

การเกษตรแบบพันธะสัญญาในท้ายที่สุด 2. การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ในในภาคการเกษตรไปสู่รูปแบบอื่น 
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เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความเป็นเมือง อันเป็นผลมาจากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

รัฐ  และ 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่มีส่วนในการเร่งให้มีการเปลี่ยนแปลงและผลักดัน โดยการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ท าให้มูลค่าที่ดินในพื้นที่สูงขึ้น และราคาที่ดินก็เป็นตัวก าหนดการใช้ที่ดิน ที่ดินราคาสูง

ย่อมถูกน าไปใช้ในกิจกรรมที่ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งหมายถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินจากภาคเกษตร

ไปเป็นธุรกิจการท่องเที่ยว อีกทั้งในส่วนของผลกระทบของการท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านแม่ตะมานนั้น พบว่า 

การท่องเที่ยวปางช้าง ท าให้ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่แม่ตะมานถูกท าลายอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลมาจากการ

จัดการท่องเที่ยวที่ปราศจากการวางแผนในการจัดการทรัพยากร และรูปแบบการท่องเที่ยวแบบมวลชนท า

ให้จ านวนช้างเพื่อบริการนักท่องเที่ยวมากเกินกว่าความสามารถที่จะรับได้ของพื้นที่ นอกจากนี้ยังเป็นตัวเร่ง

ให้มกีารสูญเสียทรัพยากรที่ดนิของคนในชุมชน มีผลท าให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิถีชีวิตและการจัดการ

ทรัพยากร ชาวบ้านแม่ตะมานได้เปลี่ยนจากการประกอบอาชีพด้านการเกษตรไปเป็นแรงงานในภาคการ

ท่องเที่ยว  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษา 

 ในการพัฒนาสื่อและกิจกรรมเพื่อการเรยีนรู้และการท่องเที่ยวด้านความหลากหลายทางชีวภาพใน

พืน้ที่ธรรมชาติ ควรมี   

 1) ควรมกีารศกึษาเพิ่มเติมในด้านการออกแบบสิ่งอ านวยความสะดวกในพืน้ที่ธรรมชาติให้มีความ

สอดคล้องและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม เช่น มา้นั่งพักผ่อน จุดชมวิว ห้องน้ า ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยว เป็นต้น 

 2) ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรที่มีความสามารถในการสื่อความหมายธรรมชาติเพื่อรองรับการ

ส่งเสริมการเรยีนรูข้องนิสติในมหาวิทยาลัยและการท่องเที่ยว 

3) ควรจัดให้มีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มหีน้าที่รับผดิชอบในการดูแลและบ ารุงรักษาพืน้ที่

ธรรมชาติอย่างตอ่เนื่อง รวมถึงการจัดสรรงบประมาณในการบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการวิจัย : โครงการค่ายผู้น าเยาวชนพิทักษ์ล าน้ าอิงและอนุรักษ์พันธุกรรมพชื รุ่นที่ 9 

 

 

 

 

ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity) กล่าวคือ  

มีความหลากหลายทางพันธุกรรม ความหลากลายในชนิดพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศน์   

ซึ่งพรรณพืชที่ศึกษาพบไม่ต่ ากว่า 12 ,000 ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา 3,000 กว่าชนิด เฟิร์น 633 ชนิด  

และกล้วยไม้มากว่า 1,000 ชนิด พบเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น  

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น

ล าดับ ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบ  สูญพันธุ์ไป 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงมสีายพระเนตรกว้างและยาวไกล ทรงเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชโดยทรงเริ่มด าเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ตั้งแตป่ี พ.ศ. 2503 เป็นต้นมา โดยมีพระราชด าริให้ด าเนินการส ารวจรวบรวมปลูกดูแลรักษาพรรณ

พืชต่างๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช

กุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อโดยได้มีการจัดตั้งโครงการและด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้น

มา การด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมี

หน่วยงานต่างๆ เนื้อที่รวม 30,850 ไร่ ซึ่งมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

(อพ.สธ.) เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ  

แม่น้ าอิงเป็นแม่น้ าสายหลักสายหนึ่งของพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศ มีต้นก าเนิดมาจาก

เทือกเขาผีปันน้ า ทางทิศตะวันตกของอ าเภอแม่ใจ ไหลผ่านกว๊านพะเยาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ สู่พื้นที่

อ าเภอดอกค าใต้ แล้วไหลขึ้นทางเหนือผ่านอ าเภอจุนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่อจากนั้นไหลเข้ าสู่พื้นที่

จังหวัดเชยีงราย ผา่นอ าเภอเทิง พญาเม็งราย ขุนตาล เชียงของ ไหลลงสู่แม่น้ าโขง สิ้นสุดที่หมู่บ้านปากอิงใต้ 

ระยะทางประมาณ 260 กิโลเมตร มพีืน้ที่ลุ่มน้ าประมาณ 8,377 ตารางกิโลเมตร มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ า

ท่วมถึง ระหว่างหุบเขา มีองค์ประกอบของระบบนิเวศย่อย เช่น หลง หนอง จ า ป่าริมน้ า รวมถึงกว๊านพะเยา 

และหนองเล็งทรายซึ่งจัดว่าเป็นบึงน้ าจืดหรือพื้นที่ ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญในระดับนานาชาติ ที่มีความ

หลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ าและพืชน้ าสูง 

ปัจจุบัน ชุมชนที่อาศัยในลุ่มน้ าอิงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก มีปัญหาด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่นปัญหาคุณภาพน้ าเสื่อมโทรมในกว๊านพะเยา ตลอดจนล าน้ าอิง

ตลอดสาย  โดยแม่น้ าอิงช่วงต้นน้ ามีคุณภาพน้ าจัดอยู่ในแหล่งน้ าประเภทที่ 3 ทั้งที่เป็นช่วงต้นน้ า สาเหตุมา

จากมีชุมชนจ านวนมากตอนเหนือและรอบกว๊านพะเยาปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าอิงโดยตรง รวมถึงชุมชนอีก

จ านวนหนึ่งระบายน้ าทิ้งผ่านทางล าน้ าสาขาที่ส าคัญเช่นห้วยน้ าพุง และล าน้ าแม่ลาว เป็นต้น นอกจากนั้น

ตลอดล าน้ าอิงมีโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งขาดการมสี่วนรว่มของประชาชนในการบริหารจัดการ มีปัญหาการ
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บุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ และรุกล้ าล าน้ า ปัญหาผลกระทบของการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ท าให้

คุณภาพน้ าและความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรประมงมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง  การสร้างความ

ตระหนักถึงผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงต่อ

สภาวะมลพิษนั้น จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ท าให้ปัญหาต่างๆ คลี่คลายลงได้ในระยะยาว  

พื้นที่ต้นน้ าของล าน้ าอิงคือพื้นที่ผืนป่าดอยหลวงที่มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทาง

ชีวภาพของพืชและสัตว์นานาชนิด ในการศึกษาสภาพธรรมชาติและปัญหามลพิษของล าน้ าเพียงอย่างเดียว

อาจไม่เพียงพอต่อการให้เยาวชนมองเห็นความส าคัญของพื้นที่ต้นน้ า ดังนั้นในโครงการนี้จึงได้น าเสนอเรื่อง

ของความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะในด้านของพันธุกรรมพืชและสัตว์ บริเวณพื้นที่ต้นน้ ามาให้

เยาวชนได้เรียนรูเ้พิ่มเติม ซึ่งจะเป็นการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบตั้งแต่พื้นที่ต้น

น้ า กลางน้ า และปลายน้ า และสอดคล้องกับแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เสนอต่อ

คณะกรรมการด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพชื อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ อีกทางหนึ่งด้วย 

จากเหตุผลดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้มี

โครงการจัดค่ายผู้น าเยาวชนพิทักษ์ล าน้ าและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่เน้นให้นักเรียนได้ออกไปสัมผัสกับ

ธรรมชาติรอบๆ ตัว แลว้ฝึกการสังเกต ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า และทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้ าอย่างง่าย 

รวมถึงการใช้ดัชนีทางชีวภาพ เช่นสัตว์หน้าดิน แมลงน้ า และปลา เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ า (biological 

indicator) ในชุมชนของตนเอง   

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่อให้ความรู้ด้านนิเวศวิทยาทางน้ าและการใช้ดัชนีทางชีวภาพในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

น้ าอย่างง่ายแก่เยาวชน 

3. เพื่อสร้างเครือขา่ยเยาวชนและผูน้ าเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในพืน้ที่ลุ่มน้ าอิง 

4. สร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เยาวชนดา้นปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะปัญหาการ

เสื่อมโทรมของความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษในล าน้ าอิง 
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วิธีการด าเนินงาน 

1. จัดท าโครงการฯ แผนก าหนดการ พรอ้มทั้งขออนุมัติเงนิงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการจาก

งบประมาณแผ่นดนิ พ.ศ. 2556 

2. ประสานงานกับหน่วยงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมต่างๆ ในจังหวัด

พะเยาและเชียงราย วิทยากรและอาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัย

พะเยา ที่มคีวามช านาญทางดา้นนิเวศวิทยา การจัดการสิ่งแวดล้อม และกระบวนการมสี่วนรว่ม 

3. กิจกรรมสร้างเครือค่ายโรงเรียนโดยการเดินทางไปพบปะผู้บริหารโรงเรียนเพื่อชี้แจงโครงการ

และประเมินความพร้อมของโรงเรียน 

4. รูปแบบการด าเนินการจัดค่ายฯ อย่างครา่วๆ มีดังนี้ 

- การจัดคา่ยส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมปลาย ซึ่งเป็นตัวแทนจากโรงเรยีนที่อยู่ในเขตลุ่มน้ าอิงใน

จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชยีงราย จ านวนนักเรียน 50 คน จ านวน 4 วัน ในชว่งปิดภาคเรียนฤดูร้อน 

- บรรยายด้านการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

- การบรรยายด้านนิเวศวิทยาแหล่งน้ า คุณภาพน้ า และผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศ

แหลง่น้ า 

- การบรรยายและปฏิบัติการด้านการใช้ดัชนีทางชีวภาพในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า

อย่างง่าย 

- การบรรยายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ าอิง 

- แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 10 กลุ่มๆ ละ 5 คน 

- ส ารวจแหล่งน้ า และคุณสมบัติของน้ า ตลอดจนเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในน้ าที่สามารถใช้เป็น

ดัชนทีางชีวภาพ เชน่สัตว์หน้าดิน (benthos) แมลงน้ า (aquatic insect) และปลา (fish) 

- ฝึกวิเคราะห์คุณภาพน้ าบางประการด้วยเครื่องมืออย่างง่าย เช่นความโปร่งแสง อุณหภูมิ 

ความเป็นกรดเป็นด่าง และฝกึใช้เครื่องมอืบางชนิดเช่นเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 

- ฝึกหาความสัมพันธ์ ระหว่างคุณภาพน้ าและชนิดของสิ่งมีชีวิต ดัชนีความหลากหลายทาง

ชีวภาพในแหล่งน้ าร่วมกับอาจารย์และนิสติพี่เลีย้ง และอภปิรายสรุปผลการศกึษา 

- ทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยหลวงเพื่อศึกษาการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และศูนย์วิจัยและ

พัฒนาประมงน้ าจดืพะเยา 

- นิเทศโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อประเมินการน าความรูจ้ากการอบรมไปใช้ประโยชน์ 
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สถานที่ด าเนินกิจกรรม โครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา  กว๊านพะเยา อุทยานแห่งชาติดอยหลวง  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจดื

พะเยา และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้น าเยาวชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความรู้ด้านนิเวศวิทยาทางน้ าและการใช้ดัชนีทางชีวภาพในการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าอย่างง่าย สามารถน าไปใช้ประเมินคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าได้ 

2. เครือข่ายเยาวชนและผู้น าเยาวชนด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มน้ าอิงน าความรู้จากการอบรมไป

เผยแพร่ท าใหป้ัญหาสิ่งแวดล้อมของแม่น้ าอิงลดน้อยลง 

3. เยาวชนมีจิตส านึกและความตระหนักด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยเฉพาะปัญหาการเสื่อม

โทรมของความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษในล าน้ าอิง เป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

 

การประเมินผลโครงการ 

ประเมินผลการด าเนินการและความจ าเป็นของโครงการฯ จากแบบสอบถามโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ของโครงการฯ ให้ข้อเสนอแนะ ประเมิน สรุปผล และรายงาน 

กลุ่มเป้าหมาย   

 ภายในมหาวิทยาลัย 

o นิสติ    จ านวน.......30.....คน 

o บุคลากรสายวิชาการ  จ านวน........5......คน 

o บุคลากรสายสนับสนุน  จ านวน........5......คน 

o อื่น ๆ ระบุ ................................... จ านวน................คน 

 รวมทั้งสิ้น    จ านวน....40.....คน 

 ภายนอกมหาวิทยาลัย (ชุมชน หรอืภาครัฐ หรอืภาคเอกชน หรือหนว่ยงานวิชาชีพ) 

โรงเรียนในจังหวัดพะเยา   จ านวน     29    คน 

โรงเรียนในจังหวัดเชียงราย  จ านวน     50   คน 

รวมทั้งสิ้น  จ านวน     79    คน 
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ตารางท่ี 1 ความเหมาะสมของสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ล าน้ าอิง  และอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช รุน่ที่ 9 

ความเหมาะสม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

ค่าเฉลี่ย 
ผล

ประเมนิ 
จ านวน

คน % 

จ านวน

คน % 

จ านวน

คน % 

จ านวน

คน % 

จ านวน

คน % 

1.การคัดเลอืกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโดยวธีิ 

สมัครใจ 
51 64.6 24 30.4 3 3.8 1 1.3 - - 1.42 มากที่สุด 

2. การตอ้นรับจากทางค่าย 41 51.9 30 38.0 6 7.6 2 2.5 - - 1.61 มาก 

3. สถานท่ีจัดค่าย 34 43.0 38 48.1 6 7.6 1 1.3 - - 1.67 มาก 

4. พธีิเปิด - ปิดค่าย 26 32.9 35 44.3 15 19.0 3 3.8 - - 1.94 มาก 

5. สถานท่ีทัศนศกึษา 35 44.3 36 45.6 6 7.6 2 2.5 - - 1.68 มาก 

6.ชว่งเวลาท่ีจัดท าแต่ละกิจกรรม 27 34.2 33 41.8 17 21.5 2 2.5 - - 1.92 มาก 

7.การดูแลเอาใจใส่ของนสิิตพี่เลีย้ง 64 81.0 9 11.4 6 7.6 - - - - 1.27 มากที่สุด 

8. สถานท่ีพักอาศัย 22 27.8 40 50.6 13 16.5 4 5.1 - - 1.99 มาก 

9. อาหารและเครื่องดื่ม 37 46.8 23 29.1 14 17.7 4 5.1 1 1.3 1.85 มาก 

10. ระยะเวลาท่ีจัดค่ายจ านวน 4 วัน 27 34.2 31 39.2 21 26.6 - - - - 1.92 มาก 

11. การจัดสันทนาการโดยนสิิตรุ่นพี่ 56 70.9 17 21.5 4 5.1 2 2.5 - - 1.42 มากที่สุด 

หมายเหตุ : คะแนนผลการประเมิน 1.0 – 1.5 = มากที่สดุ 

    1.6 – 2.5 = มาก 

    2.6 – 3.5 = ปานกลาง 

    3.6 – 4.5 = น้อย 

    4.5 – 5.0 = น้อยที่สุด 
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ตารางท่ี 2 ความรู้และความเข้าใจด้านวชิาการของผู้เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์ล าน้ าอิง  และอนุรักษ์พนัธุกรรมพชื รุ่นที่ 9 

 

ความเหมาะสม 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

ค่าเฉลี่ย 
ผล

ประเมนิ 
จ านวน 

คน % 

จ านวน 

คน % 

จ านวน 

คน % 

จ านวน 

คน % 

จ านวน 

คน % 

1.  ความรู้ท่ีได้รับจากวิทยากรบรรยาย 39 49.4 36 45.6 4 5.1 - - - - 1.56 มาก 

2.  ความรู้จากการท าปฏิบัตกิาร 32 40.5 43 54.4 4 5.1 - - - - 1.65 มาก 

3.  ความรู้จากการท ากิจกรรมกลุ่ม 34 43.0 36 45.6 9 11.4 - - - - 1.68 มาก 

4.  ความรู้จากการไปทัศนศกึษา 36 45.6 35 44.3 8 10.1 - - - - 1.65 มาก 

5.  ความรู้ท่ีได้สามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ 43 54.4 31 39.2 3 3.8 2 2.5 - - 1.54 มาก 

6.  สามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้เพื่อนได้ 33 41.8 38 48.1 5 6.3 3 3.8 - - 1.72 มาก 

7.  ท่านต้ังใจที่จะเก็บขอ้มูลและขยายเครอืขา่ยผู้น าเยาวชนพิทักษ์

ล าน้ าอิงต่อไป 

34 43.0 38 48.1 7 8.9 - - - - 1.66 มาก 

8.  ความเข้าใจด้านระบบนเิวศในแหล่งน้ าและดัชนทีางชวีภาพ 34 43.0 35 44.3 10 12.7 - - - - 1.70 มาก 

9.  ความตระหนักถึงความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม 

58 73.4 19 24.1 2 2.5 - - - - 1.29 มากที่สุด 

หมายเหตุ : คะแนนผลการประเมิน 1.0 – 1.5 = มากที่สดุ 

    1.6 – 2.5 = มาก 

    2.6 – 3.5 = ปานกลาง 

    3.6 – 4.5 = น้อย 

    4.5 – 5.0 = น้อยที่สุด 
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ภาพกิจกรรม 
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โครงการวิจัย  :  ศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางภาคเหนือ 

 

 

 

 

 
 

 

 

ดร. บุญฤทธิ์ สินค้างาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ยางพารา (Hevea brasiliensis Mull.) เป็นพืชอุตสาหกรรมที่ส าคัญยิ่ง  นับตั้งแต่ปี 2534 

เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพาราเป็นอันดับ  1 ของ

โลก  ในปัจจุบันยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรทั่วประเทศไทยให้ความสนใจต้องการปลูก

เป็นอย่างมาก และรัฐบาลได้ให้การส่งเสริมการปลูกยางพาราในทุกภาคของประเทศ นับตั้งแต่ 

ภาคใต้, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื, ภาคเหนือ และภาคกลาง โดยมีพื้นที่ปลูกยาง 

16.89 ล้านไร่ ซึ่งเป็นพืชที่มีอนาคตสดใสเนื่องจากทั่วโลกยังมีความจ าเป็นในการใช้ยางพาราอยู่

เป็นจ านวนมาก ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวของปริมาณการผลิตและการใช้

ยางพาราหรือยางธรรมชาติ เฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี คาดการณ์ว่าปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ

ของโลกในอีก 7  ปีข้างหน้า หรือในปี 2558 จะสูงถึง 10.6 ล้านตัน กอปรกับในอนาคต "วิกฤติ

พลังงานโลก" เป็นเรื่องที่ตอ้งตระหนัก ซึ่งก็ต้องเกี่ยวพันกับราคาน้ ามันที่อาจเพิ่มสูงขึ้น ความต้อง

ยางสังเคราะหท์ี่ท ามาจากน้ ามันจึงมีแนวโน้มลดน้อยลง ดังนั้น ราคาและความต้องการยางพารา

จงึอยู่ในระดับที่สูงมากขึ้น 

ด้วยสถานการณป์ัจจุบันราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑด์ีมากอย่างที่ไม่เคย

ปรากฏมาก่อน คือ กิโลกรัมละ 140-160 บาท (ยางแผ่นดิบ) ปัจจัยดังกล่าวท าให้มีการเร่งเพิ่ม

พืน้ที่การปลูกยางพาราในแทบทั่วทุกภาคของไทย เชน่ ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่ประเทศผู้ผลิตยางรายอื่นๆ ก็เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกยางเช่นกัน 

โดยเฉพาะอินโดนีเซียที่อาจกลายมาเป็นคู่แข่งส่งออกยางที่น่ากลัวในอนาคต นอกจากนี้ยัง

ปรากฏว่า ประเทศจีน ประเทศผู้ซึ่งใช้ยางอันดับหนึ่งที่ได้หันมาเพิ่มพื้นที่ปลูกยางเพื่อตอบสนอง

ความตอ้งการใช้ยางภายในประเทศและลดการน าเข้า รวมทั้งได้เข้าร่วมลงทุนปลูกยางในประเทศ

ลาว พม่า และเวียดนาม ดังนั้นจึงเป็นที่แน่นอนว่าในอนาคตเราจะเห็นผลผลิตยางพาราของโลก

เพิ่มขึ้น ขณะที่ปริมาณการใช้ยางของโลกต้องขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจโลก 

หากเป็นเช่นนั้นแล้ว ถ้าเราไม่มีการบริหารจัดการกับผลผลิตยางพาราที่ดีในอนาคต ก็จะมีความ

เสี่ยงที่ราคายางพาราอาจจะตกต่ าเนื่องจากปริมาณผลผลิตที่ล้นตลาดได้ ดังนั้นอนาคตยางพารา

จะสดใสอย่างยั่งยืนหรือไม่ อาจเริ่มต้นได้ที่การจัดการภายในประเทศของเราเองการศึกษากลไก

ระบบสหกรณ์กับการพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดยางพารากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบนของประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัย การสร้างเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิต

ยางพาราระดับกลุ่มจังหวัด และศึกษากระบวนการแปรรูปยางพารา ศึกษาลู่ทางขยายการผลิต

และการตลาดยางแผ่นรมควันและยางแผ่นผึ่งแห้งของชาวสวนยางพารา ให้สามารถ เพิ่มมูลค่า

และใช้ภายในประเทศ ตลอดทั้งแนวทางการจัดตัง้ตลาดกลางซือ้ขาย 
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มหาวิทยาลัยพะเยาได้ริเริ่มปลูกยางพาราตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ในเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 

50 ไร่ โดยแบ่งเป็นแปลงยางพาราเพื่อการศึกษา วิจัย และเศรษฐกิจ จ านวน 45 ไร่ ปัจจุบันมีต้น

ยางพารา จ านวน 2,000 ต้น พันธุ์ที่ปลูกมีอยู่ 2 พันธุ์ ได้แก่ RRIM600 ซึ่งมีปริมาณผลผลิตน้ า

ยางเฉลี่ย 240 กิโลกรัม/ไร่ และพันธุ์ RRIM251 ปริมาณผลผลิตน้ ายางเฉลี่ย 330 กิโลกรัม/ไร่  

และแปลงยางพาราที่ปลูกไว้ส าหรับเป็นแปลงต้นพันธุ์ที่ใช้ในการติดตา ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น

แปลงผลิตต้นกล้ายางเพื่อขยายพันธุ์ จ านวน 5 ไร่ ปัจจุบันมีต้นยางพารา จ านวน 850 ต้น ด้วย

ความสอดคล้องกับสานการณก์ารเจรญิเติบโตของธุรกิจยางพาราในประเทศแบบยั้งไม่อยู่ ความ

ตื่นตัวของเกษตรกรที่มีอย่างล้นพ้นต่อพืชชนิดนี้ ราคาผลผลิตที่ยากยิ่งจะพืชใดมากเทียบเคียง 

กอปรกับยังไม่มีสถานศึกษาใดในเขตภาคเหนือที่ให้ความส าคัญในเรื่องยางพาราอย่างเป็นระบบ

และครบวงจร  ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า  ประจวบเหมาะกับยางพาราที่ทางมหาวิทยาลัยได้

เพาะปลูกไว้ได้ถึงเวลาเปิดกรีดหน้ายางในการผลิตเป็นอุตสาหกรรมยางแผ่นดิบแล้ว   ยิ่งไปกว่า

นั้นจากความตื่นตัวดังกล่าวยังส่งผลไปถึงสถานการณ์การผลิตกล้ายางเพื่อการจ าหน่ายในแต่ละ

ปี พบว่า ไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรส่งผลถึงราคากล้ายางพุ่งขึ้นอย่างก้าว

กระโดดอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนประมาณ 45-60 บาท และคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควรอันเนื่อง

มาผลกระทบจากการขนส่งที่ยังตอ้งพึ่งพิงแหล่งผลติกล้ายางพาราจากภาคตะวันออกและภาคใต้  

ประเด็นนี้เองสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยที่มีแปลงขยายพันธุ์ซึ่งเตรียมการไว้ส าหรับเป็นแม่

พันธุ์เพื่อใช้ติดตา จึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่ทางมหาวิทยาลัยจะสามารถผลิตกล้ายางพารา

จากแปลงขยายพันธุ์ดังกล่าวเพื่อการจ าหน่ายในอนาคต เกษตรกรจะได้รับกล้ายางที่มีคุณภาพดี

และราคาต่ ากว่าปัจจุบัน จากการที่เป็นพืชใหม่เกษตรกรมีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องๆได้รับ

การเรียนรู้ทุกกระบวนการของการผลิต การปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการผลิต  กอปรกับ

ในปัจจุบันหนว่ยทางดา้นการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่หวังผลก าไรในภาคเหนือเริ่มมีการตื่นตัว

กันมากขึ้น  ดังนั้นจึงเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้มีโอกาสเป็นผู้น าเกี่ยวกับ

เรื่องยางพาราในเขตภาคเหนือจึงน่าที่จะได้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ยางพาราแบบครบวงจรโดย

อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง  

สถาบันวิจัยยาง องค์การสวนยาง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นต้น เพื่อเป็น

ที่ฝึกอบรม เรียนรู้ เ รื่ องยางพาราแบบครบวงจร ดั งนั้ นทางคณะเกษตรศาสตร์และ

ทรัพยากรธรรมชาติได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและศักยภาพของสวนยางพาราดังกล่าว  จึงได้

จัดท าโครงการ “โครงการจัดตัง้ศูนย์วิชาการและฝกึอบรมยางพาราภาคเหนอื”  
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติยางแบบครบวงจรแก่เกษตรกรและผูส้นใจ 

3. เพื่อเป็นแหล่งผลิตนสิิตให้เป็นนักวิชาการที่มีความเช่ียวชาญเรื่องยางพาราโดยเฉพาะ 

4. เพื่อเป็นแหล่งพัฒนางานวิจัยยางพาราในทุกมิติใหส้อดคล้องกับพืน้ที่ภาคเหนือ 

5. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการยางให้แก่ผู้สนใจในทุกระดับ 

 

ผลการด าเนินงาน 

ตามที่คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ใน

การด าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์วิชาการและฝึกอบรมยางพาราภาคเหนือนั้น โดยเริ่มด าเนินการ

ตั้งแตป่ีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมา คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัย

ให้เข้ามามีบทบาทในการจัดการแปลงยางพาราทั้งหมด ณ บริเวณอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 ของทาง

มหาวิทยาลัย  

ในการนี้ตัง้แต่ปีงบประมาณดังกล่าว คณะเกษตรศาสตร์ฯจึงได้ด าเนินการพัฒนาพื้นที่ใน

เบือ้งตน้ซึ่งประกอบไปด้วย 

1) แปลงยางพาราที่ใชส้ าหรับเป็นแปลงขยายพันธุ์เพื่อผลิตกิ่งพันธุ์จ านวน 850 ต้น  

ได้ท าการตัดต้น (Top pruning) จ านวนต้นทั้งหมดให้เหลือความสูงอยู่ที่ 1.00 เมตร 

เพื่อใช้ในการเตรยีมเป็นต้นแมพ่ันธุ์ตายางในอนาคต (ดังภาพที่ 1-1,-2) 
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ภาพท่ี 1 แสดงพืน้ที่แปลงขยายพันธุ์เพื่อผลิตกิ่งพันธุ์ก่อนการ Top Pruning 
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              ภาพท่ี 1 แสดงพื้นที่แปลงขยายพันธุ์เพื่อผลิตกิ่งพันธุ์หลังจากการ Top Pruning 

 

2) แปลงส าหรับเปิดกรีดอายุ 7-8 ปีจ านวน 1,200 ต้น  

3) แปลงส าหรับเปิดกรีดอายุ 9 ปี จ านวน 500 ต้น 

ได้ด าเนินการก าจัดวัชพืชและปรับพื้นที่บางส่วนใต้ต้นทั้งหมดเพื่อรองรับการใช้เป็น

พืน้ที่ส าหรับเปิดกรีดในอนาคต (ดังภาพที่ 2) 
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             ภาพท่ี 2 แสดงพื้นที่แปลงที่พร้อมส าหรับการเปิดกรีด 
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งานตามแผนงานโครงการที่จะท าต่อไป    

1. การพัฒนาพืน้ที่เพื่อผลติกล้ายางโดยใช้แปลงขยายพันธุ์ในการผลิต  โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

 - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาแปลงผลติตายาง 

 - เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลติกล้าที่ได้จากการตอ่ตา 

2. การเปิดกรีดยางจากแปลงที่ 1 และ 2 โดยมีเป้าหมายดังนี้ 

- เพื่อสร้างรายได้ในการหล่อเลี้ยงศูนย์ยางฯในเบือ้งต้นจากการผลติยางก้นถ้วย 

- เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การผลติยางในอนาคต 
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โครงการวิจัย : สวนพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย คณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์ณัฐวร  วงศ์จติราทร 

 

 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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ความส าคัญและที่มาของปัญหาท่ีท าการวิจัย 

 วิถีชีวิตของคนไทยเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับพืชพรรณไม้มาตลอด สิ่งที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ตั้งแต่อาหารหลัก ผัก ผลไม้ เชื้อเพลิง ในการหุงต้มอาหาร เส้นใยที่ถักทอเป็นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 

แมแ้ตเ่ครื่องประทินผิวเพื่อความงาม ของผู้หญิงก็ได้มาจากพรรณไม้ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย ก็รักษาด้วยพืช

สมุนไพร การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของแต่ละ บุคคลก็ใช้พรรณไม้

เป็นส าคัญ ดังนั้น วรรณคดี จึงเป็นเสมือนต าราว่าด้วยเรื่องพชืพรรณไม้ที่มี คุณค่ายิ่ง เพราะไม่เพียงแต่

บอกถึงความ หลากหลายของพืช ลักษณะ ความงดงาม การมี กลิ่นหอม ยังบอกถึงคุณค่าและการใช้

ประโยชน์ ซึ่งแสดงถึงภูมปิัญญาของคนไทยอีกด้วยการ สอดแทรกเรื่องพรรณไม้ในวรรณคดีไทยมักอยู่

ใน บทชมป่า ชมสวนเปรียบเทียบความสวยงาม ของพรรณไม้กับผู้หญิง บทเกี้ยวพาราสี และบท อาลัย

รัก ผูอ้่านจงึได้ทั้งอรรถรส และความรู ้ไปพร้อมกัน  

 พรรณไม้ในวรรณคดีไทย นอกจากจะเป็นพันธุ์ไม้พื้นเมืองแล้ว ยังมีไม้ปลูก พืชผัก ไม้ผล ไม้

ดอกหอม อีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นไม้ต่างประเทศ แต่มีการน าเข้ามาปลูกในเมืองไทยเป็นเวลานานมาก

แล้ว จนเป็นที่รู้จักคุ้นเคยของคน ไทย บางชนิดเจริญเติบโตได้ดี และขยายพันธุ์ไปทั่วท้องถิ่น จนเข้าใจ

ว่า เป็นพืชพื้นเมืองของไทย นอกจากนั้นยังมีไม้ประดับที่ปลูก เพื่อความสวยงามอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นที่

นิยมอยู่ในปัจจุบัน และคนส่วนใหญ่อาจเข้าใจว่า เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ ที่เพิ่งน าเข้ามา เช่น 

ดาวเรือง เบญจมาศ หงอนไก่ ยี่เข่ง และยี่โถ เมื่อได้อ่านวรรณคดีจะทราบได้ ทันทีว่า แท้จริงแล้วไม้

ประดับต่างถิ่นเหล่านีม้ี ปลูกในเมอืงไทยมานานแลว้ บางชนิดมมีาตั้งแต ่สมัยอยุธยา 

 ชื่อของพรรณไม้บางชนิดในวรรณคดี มีการเขียนสะกดแตกต่างออกไปจากค าทั่วไปบ้าง ทั้งนี ้

เพื่อให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ เช่น มะม่วง เป็นหมากม่วง ล าใย เป็น ร าไย และกระทุ่ม 

เป็นกลุ่ม เป็นต้น ถึงแมว้่า วรรณคดีไทยจะใหค้วามรูใ้นเรื่องพรรณไม้อย่าง มากมายและมีคุณค่ายิ่ง แต่

บางบทบางตอน อาจมีข้อขัดแย้งกับความเป็นจริงอยู่บ้าง ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า อาจเป็นเพราะกลอนพา

ไป (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว) 

 ส าหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สามารถท าการอนุรักษ์ให้

ในระดับเบือ้งตน้ก่อนคือ การขยายพันธุ์ ไม้หอมมีวิธีการขยายพันธุ์หลายรูปแบบ เช่น การตอน การติด

ตา การทาบกิ่ง การเสียบยอด การเพาะเมล็ด แล้วแต่ชนิดของพันธุ์พืชและวัตถุประสงค์ในการ

ขยายพันธุ์ชนิดนั้นๆ ซึ่งในแต่ละวิธีการมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างง่ายหรือยาก และต้องอาศัยความ

ช านาญแตกต่างกันออกไป  

 ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจึงมีความสนใจในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการ 

“สวนพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย คณะศิลปศาสตร์” เพื่อสนองพระราชด าริฯ เรียนรู้รวบรวมและปลูก

รักษาพันธุ์ไม้หอมที่ปรากฏในวรรณคดีไทย ศกึษาด้านโภชนาการและการขยายพันธุ์ไม้หอมที่ปรากฏใน

วรรณคดีไทย ตลอดจนสรา้งจิตส านึกให้นิสิตและบุคลากร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้หอม
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ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์เพื่อน าไปสู่การ

ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 1. เพื่อสนองพระราชด าริ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 2. เพื่อเรียนรู้รวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์ไม้หอมที่ปรากฏในวรรณคดีไทย 

 3. เพื่อศกึษาด้านโภชนาการและการขยายพันธุ์ไม้หอมที่ปรากฏในวรรณคดีไทย 

 4. เพื่อสร้างจิตส านึกให้นิสิตและบุคลากร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธุ์ไม้หอมที่

ปรากฏในวรรณคดีไทย ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของการอนุรักษ์เพื่อน าไปสู่การใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 5. เพื่อปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ  และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

 

วิธีการศึกษาวิจัย 

 1. เรียนรู้รวบรวมรายชื่อพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย 

 2. ศกึษาด้านการขยายพันธุ์ไม้หอมที่รวบรวมได้ 

 3. ศกึษาด้านโภชนาการของพันธุ์ไม้หอมที่รวบรวมได้ 

 4. ขออนุมัตโิครงการ 

 5. น าพันธุ์ไม้หอมที่รวบรวมได้มาปลูก 

 6. ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 

 

ผลการศึกษาวิจัย 

พรรณไม้หอมในวรรณคดี 

สายหยุด ปีบ กรรณิการ์ กระดังงา การเวก กาหลง กุหลาบ แก้ว ขจร เข็ม จ าปา จ าปูน 

ชมนาด นางแย้ม พุดซ้อน พุดน้ าบุตร  

การขยายพันธุ์ไม้หอม 

การขยายพันธุ์ไม้หอมมีหลายวิธีการด้วยกัน เช่น การตอน การติดตา การทาบกิ่ง การเสียบ

ยอด การเพาะเมล็ด แล้วแต่ชนิดของพันธุ์พืชและวัตถุประสงค์ในการขยายพันธุ์ชนิดนั้นๆ ซึ่งในแต่ละ

วิธีการมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างง่ายหรือยาก และต้องอาศัยความช านาญแตกต่างกันออกไป เช่น

วิธีการปักช าอย่างง่ายๆ โดยใช้วัสดุที่หางา่ย ต้นทุนน้อยและไม่ต้องดูแลมาก 
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 1. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

  1.1 กรรไกร หรือมีดคมๆ สักอันหนึ่ง อันนี้ส าคัญมาก หากมีดที่ใช้ไม่คม แผลที่เกิดจาก

การตัดอาจช้ า และท าให้เกิดการเนา่ของกิ่งที่เราช าได้ง่าย 

  1.2 กระถาง หรือขวดพลาสติก ขนาดพอเหมาะเท่าที่เรามี (กระถางใส่ต้นไม้ที่เราชื้อมาก็

ได้ ถ้าไม่มีกระถางให้หาขวดน้ าอัดลมพลาสติกขนาดใหญ่ หรือขวดอย่างอื่นที่มีขนาดประมาณ  2 ลิตร

ขึน้ไป ตัดขวดให้ปากกว้างพอที่จะท างานได้สะดวก หากเป็นขวดควรเจาะรูที่ก้นขวด 3 - 4 รู 

  1.3 ถุงพลาสติกใสที่ไม่มีรอยรั่ว ที่สามารถใส่วัสดุตามข้อ 1.2 ได้และมีพื้นที่เหลือว่างๆ 

พอที่จะให้กิ่งกระทบกับถุงหรอือื่นๆ 

  1.4 ยางวงที่ใชร้ัดของ เอาไว้ใช้รัดปากถุง 

  1.5 วัสดุเพาะช า มแีกลบเก่า และทรายน้ าจืดละเอียดอย่างละเท่าๆ กัน หากหาแกลบเก่า

ไม่ได้ แกลบใหม่ก็ใช้ได้แตต่้องแช่น้ าไว้ 1 คืน แล้วเทน้ าทิง้ ท าอย่างนี้ 2 - 3 ครั้ง ทรายก็ท าเหมอืนกัน 

  1.6 ฟ๊อกกี ้เพื่อใชฉ้ีดน้ าให้ความช้ืน 

 2. การเตรยีมวัสดุปักช า 

  2.1 ผสมทรายกับขีเ้ถ้าแกลบให้เข้ากันดี 

  2.2 เทวัสดุปักช าที่ผสมแล้วใส่กระถางหรือขวดที่เตรียมไว้ รดน้ าให้ชุ่มอีกครั้ง (หากชุ่ม

พอจะเห็นน้ าค่อยๆ ไหลออกมาจากก้นกระถาง) วัสดุที่ใส่กระถางควรต่ ากว่าปากกระถางประมาณ 1 

นิว้ 

3. การเลือกกิ่งที่จะใช้ปักช า 

  ควรเลือกกิ่งที่ไม่แก่หรอือ่อนเกินไป (สังเกตจากสีของกิ่งต้องเป็นสีเขียวอมเทาหรือน้ าตาล 

กิ่งที่อ่อนเกินไปจะมีสีเขียว กิ่งที่แก่เกินไปจะมีสีเทาหรือน้ าตาล ความยาวของกิ่งปักช ายาวประมาณ  6 

- 9 นิว้ และควรเป็นกิ่งยอด 

 4. การเตรยีมกิ่งที่จะใช้ปักช า 

  4.1 ตัดกิ่งจากต้นและตัดใบออกใหเ้หลือใบเฉพาะที่ยอด 2 - 3 ใบก็พอ ใบเอาไว้มากไม่ได้

ครับ เพราะว่าใบจะคายน้ าจนใบร่วง (ระวังไว้นะตรงนี้ส าคัญมาก) 

  4.2 ตัดโคนกิ่งใหมใ่ห้ต่ ากว่าข้อที่ตดิใบ ประมาณ 0.5 - 1 ซม. (ต้นไม้ส่วนใหญ่จะออกราก

ที่ขอ้ปล้อง) 

  4.3 น ากิ่งที่ได้จากข้อ 4.2 ไปจุม่น้ าให้เร็วที่สุด (กิ่งที่เหี่ยวจากการคายน้ ามีโอกาสตายสูง) 

  4.4 หากเป็นพันธุ์ไม้ที่ออกรากยากควรใช้ฮอร์โมนเร่งราก เช่น เซราดิกซ์ รูสโกร เป็นต้น 

จุ่มให้ถึงบริเวณข้อ และผึ่งลมในที่ร่มหรือที่มืดได้ก็ยิ่งดี เพราะว่าฮอร์โมนจะเสื่อมคุณภาพเร็วหากโดน

แสงสวา่งหรอืความรอ้น 
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 5. การปักช า 

  เมื่อเตรยีมวัสดุและกิ่งที่จะใช้ปักช าเรียบร้อยแลว้ การปักช ามีขัน้ตอนในการปฏิบัติดังนี้ 

  5.1 น ากระถางที่ใส่วัสดุเพาะช าที่เตรียมไว้แล้วรดน้ าให้ชุ่ม ท าการอัดวัสดุเพาะช าให้แน่น

อีกครั้ง 

  5.2 ปักกิ่งช าให้ลึกพอสมควร (อย่างน้อยต้องให้บริเวณข้อปล้องที่จะให้รากออก 1.5 - 2 

นิว้ (จากผิวด้านบนของวัสดุที่ใชใ้นการปักช า) ปักกิ่งให้หา่งกัน 1 - 2 นิว้ แล้วแต่ขนาดกิ่ง 

  5.3 เมื่อปักกิ่งช าเรียบร้อยแล้วน ามาใส่ถุงพลาสติกที่เตรียมไว้ ฉีดพ่นน้ าโดย ฟ๊อกกี้ให้ชุ่ม

อีกครั้ง และให้มีน้ าเหลืออยู่ที่ก้นถุงประมาณ 200 - 300 ซีซี (เอาไว้ควบคุมระดับความชื้นภายในถุง

ปักช า) 

  5.4 จากนั้นมัดปากถุงให้แน่น (ถุงต้องเป่าให้กลม (กลมเหมือนถุงแกง) และไม่มีส่วนใดๆ 

ติดกับกิ่งที่ปักช า) 

  5.5 น าไปตั้งไว้ในที่รม่ร าไร ประมาณ 15 วัน หากใบที่กิ่งปักช ายังเขียวอยู่ แสดงว่าการปัก

ช าประสบความส าเร็จ 

  5.6 เมื่อปักช าได้ประมาณ 21 วัน ท าการเปิดปากถุงแต่ยังไม่ควรเอาถุงออก 

  5.7 เมื่อเปิดถุงแล้ว 3 - 4 วัน ดูกิ่งปักช าว่าปกติดอียู่หรอืไม่ ถ้าปกติดกี็เอาถุงออก 

  5.8 หลังจากเอาถุงออกแล้วประมาณ 7 - 15 วัน ย้ายปลูก 

(นพพล เกตุประสาท. หน่วยอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชพรรณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืช

ทดลองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

 

ตารางแสดงความรู้ความเข้าใจ โครงการ สวนพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย คณะศิลปศาสตร์ 

ประเด็น / หัวข้อ การ

พิจารณา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 

1. บุคลากรและนิสติได้

เรียนรู้รวบรวมและ

ปลูกรักษาพันธุ์ไม้หอม 

15.3 61.3 22.8 0.6 0 3.91 

2. บุคลากรและนิสติได้

ศกึษาด้านโภชนาการ

ของพันธุ์ไม้หอม 

15.0 52.9 30.3 1.8 0 3.81 

3. บุคลากรและนิสติเกิด

จติส านึกมีความเข้าใจ
19.2 45.3 35.4 0 0 3.84 
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ประเด็น / หัวข้อ การ

พิจารณา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 

เกี่ยวกับพันธุ์ไม้หอมที่

ปรากฏอยู่ในวรรคดี

ไทย 

4. บุคลากรและนิสติ

ตระหนักถึง

ความส าคัญในคุณค่า

ของการอนุรักษ์เพื่อ

น าไปสู่การใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 

15.6 58.6 25.2 0.6 0 3.89 

5. บริเวณคณะศิลป

ศาสตร์ มภีูมิทัศนท์ี่

สวยงาม บรรยากาศ

ร่มรื่น สอดคล้องกับ

ธรรมชาติ เกิด

สุนทรียภาพแก่

บุคลากรและนิสติ 

15.9 62.8 20.7 0.6 0 3.94 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.90 

  

 ผู้ส่งแบบประเมินทังหมด จ านวน..333.. คน โดยท าการสุ่มตัวอย่างจากประชากรคณะศิลป

ศาสตร์ทั้งสิน้ 2,541 คน ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง..333.. คน  

 1. เพศ   ชาย    จ านวน ...121... คน  คิดเป็นรอ้ยละ 36.3 

      หญิง   จ านวน ....212.. คน  คิดเป็นรอ้ยละ 63.7 

 2. สถานภาพ อาจารย์ จ านวน ....9..... คน  คิดเป็นรอ้ยละ 2.7 

      เจ้าหน้าที่ จ านวน ....13.... คน  คิดเป็นรอ้ยละ 3.9 

      นิสติ  จ านวน ....311... คน  คิดเป็นรอ้ยละ 93.4 

 จากการส ารวจความรู้ความเข้าใจ โครงการสวนพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย คณะศิลป

ศาสตร์ ผู้ตอบแบบส ารวจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสวนพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย อยู่ในระดับ

มาก มีคา่เฉลี่ยคือ 3.90 และสามารถอธิบายตามล าดับได้ดังนีค้ือ บริเวณคณะศิลปศาสตร์ มีภูมิทัศน์ที่
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สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น สอดคล้องกับธรรมชาติ เกิดสุนทรียภาพแก่บุคลากรและนิสิต มีค่าเฉลี่ย

สูงสุดอยู่ในระดับมากคือ 3.94 รองลงมาคือ บุคลากรและนิสิตได้เรียนรู้รวบรวมและปลูกรักษาพันธุ์ไม้

หอม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ 3.91 และน้อยที่สุดคือ บุคลากรและนิสิตได้ศึกษาด้านโภชนาการ

ของพันธุ์ไม้หอม มีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือ 3.81 ตามล าดับ 

 

สรุปและวิจารณ์การศึกษาวิจัย 

 พรรณไม้หอมในวรรณคดีมทีั้งหมด 16 ชนิด ได้แก่ สายหยุด ปีบ กรรณิการ์ กระดังงา การเวก 

กาหลง กุหลาบ แก้ว ขจร เข็ม จ าปา จ าปูน ชมนาด นางแย้ม พุดซ้อน พุดน้ าบุตร 

 จากการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (แผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ.2556) : สวน

พันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย คณะศิลปศาสตร์ สามารถสรุปผลการด าเนนิงานได้ดังนี้ 

 พันธุ์ไม้หอมในวรรณคดี ได้แก่ 

 วิธีการขยายพันธุ์ไม้หอม คอื การตอน การติดตา การทาบกิ่ง การเสียบยอด  การเพาะเมล็ด 

และวิธีที่ง่ายสามารถหาอุปกรณ์ได้สะดวกและประหยัดค่าใช้จา่ยคือ “การปักช า” 

 จากการส ารวจความรู้ความเข้าใจ โครงการสวนพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย คณะศิลป

ศาสตร์ ผูต้อบแบบส ารวจจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 333 คน เป็น ชาย 121 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 เพศ

หญิง 212 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.7 และเป็นอาจารย์ 9 คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.7 เจ้าหน้าที่ 13 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.9 และนิสิต 311 คน คิดเป็นร้อยละ 93.4 ตามล าดับ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับสวนพันธุ์ไม้หอมในวรรณคดีไทย อยู่ในระดับมาก มีคา่เฉลี่ยคือ 3.90  

 

น าผลการประเมินโครงการมาปรับปรุงแก้ไข 

 1. ควรมีการศึกษาพันธุ์ไม้หอมให้มากขึ้นและสรรหามาปลูกเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

 2. ควรศึกษาการขยายพันธุ์ไม้หอมอย่างถูกวิธี อย่างหลากหลายและท าการขยายพันธุ์ 

 3. ควรศึกษาข้อมูลทางโภชนาการของไม้หอมและน าพันธุ์ไม้หอมที่ทรงคุณค่าทางโภชนาการ

มาปลูกเพื่อการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ตอ่ไป 

 4. ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและมีกลวิธีที่ท าให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต

ตระหนักถึงคุณค่าของไม้หอมและร่วมกันอนุรักษ์ไว้ 

 5. ควรมีการเลือกพันธุ์ไม้หอมในการปลูกและตกแต่งให้เหมาะกับสถานที่ และสวนบริเวณ

โดยรอบคณะศิลปศาสตร์ และสู้การถ่ายทอดและขยายแนวปฏิบัติอย่างกว้างขวาง 
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