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แผนปฏบิัติงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐   

 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา  

 



ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ในนามของมหาวิทยาลัย
นเรศวรพะเยา ณ ขณะนั้น) โดยมหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญต่อการจัดสรรงบประมาณการวิจัยให้กับคณะ
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย ในการจัดท าแผนงานวิจัยและการบริการวิชาการด้านการอนุรั กษ์ทรัพยากร  
ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยพะเยาและได้ด าเนินงานสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

ส าหรับแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแผน
แม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นไปท่ีการวิจัยเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลจากการวิจัยจะสามารถน าไปขยาย
ผลการด าเนินงานเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน และ  
ภาคประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างฐานความรู้ทางวิทยาการที่จะน าไปสู่การ
ด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรเพ่ือเป็นแบบอย่าง
ให้กับชุมชน ทั้งนี้การสนับสนุนโครงการพระราชด าริเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

 

  



๓ 

 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองประธานกรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา รองประธานกรรมการ 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ รองประธานกรรมการ 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธานกรรมการ 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองประธานกรรมการ 

๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต รองประธานกรรมการ 

๘. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รองประธานกรรมการ 

๙. เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

รองประธานกรรมการ 

๑๐. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๑. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๒. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๓. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๔. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๕. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๖. ผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการ 

๑๗. คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ กรรมการ 

๑๙. คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร์ กรรมการ 

๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

๒๒. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

๒๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

๒๔. คณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 

๒๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๒๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 

๒๗. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

๒๘. คณบดีคณะศิลปศาสตร์ กรรมการ 



๒๙. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ กรรมการ 

๓๐. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

๓๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

๓๒. คณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

๓๓. คณบดีวิทยาลัยการศึกษา กรรมการ 

๓๔. คณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

๓๕. ผู้อ านวยการกองกลาง กรรมการ 

๓๖. ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการ 

๓๗. ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต กรรมการ 

๓๘. ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 

๓๙. ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 

๔๐. ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการ 

๔๑. ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ กรรมการ 

๔๒. ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กรรมการ 

๔๓. ผู้อ านวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

๔๔. ผู้อ านวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ กรรมการ 

๔๕. ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

๔๖. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กรรมการ 

๔๗. ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ กรรมการ 

๔๘. ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือกลาง กรรมการ 

๔๙. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง กรรมการ 

๕๐. ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่แบบ

สร้างสรรค ์

กรรมการ 

๕๑. ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

๕๒. ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 

๕๓. หัวหน้างานประสานและส่งเสริมโครงการวิจัย กรรมการและเลขานุการ 

๕๔. ผู้ประสานงานคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มพ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕๕. ผู้ประสานงานคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มพ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕๖. ผู้ประสานงานคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มพ. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

    



๕ 

คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ที่ปรึกษา 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 
๓. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ 
๕. รองศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ 
๖. ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ 
 

คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
๑. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ   ประธานคณะท างาน 
๒. ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์    รองประธานคณะท างาน 
๓. ผู้แทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  คณะท างาน 
๔. ผู้แทนคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์    คณะท างาน 
๕. ผู้แทนคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะท างาน 
๖. ผู้แทนคณบดีคณะนิติศาสตร์     คณะท างาน 
๗. ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    คณะท างาน 
๘. ผู้แทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์    คณะท างาน 
๙. ผู้แทนคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะท างาน 
๑๐. ผู้แทนคณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะท างาน 
๑๑. ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ คณะท างาน 
๑๒. ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์    คณะท างาน 
๑๓. ผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์   คณะท างาน 
๑๔. ผู้แทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    คณะท างาน 
๑๕. ผู้แทนคณบดีคณะศิลปะศาสตร์    คณะท างาน 
๑๖. ผู้แทนคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะท างาน 
๑๗. ผู้แทนคณบดีคณะสหเวชศาสตร์    คณะท างาน 
๑๘. ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยการศึกษา    คณะท างาน 
๑๙. ผู้แทนคณบดีวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม    คณะท างาน 
๒๐. ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยสัตว์ทดลอง    คณะท างาน 
๒๑. ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ    คณะท างาน 
๒๒. ผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือกลาง    คณะท างาน 



๒๓. ผู้อ านวยการศูนย์เครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ คณะท างาน 
  แบบสร้างสรรค์ 
๒๔. ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา คณะท างาน 
๒๕. หัวหน้างานประสานและส่งเสรมิโครงการวิจัย   คณะท างานและเลขานุการ 
๒๖. ผู้ประสานงานโครงการ อพ.สธ.-มพ.    คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ  



๗ 

คณะท างานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย ์ วัฒนาธร ที่ปรึกษา 
๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ไมตรี  สุทธจิตต์ ที่ปรึกษา 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ทิตย์วรรณ ที่ปรึกษา 
๔. รองศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ที่ปรึกษา 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นครนิทร์  ชัยแก้ว ที่ปรึกษา 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันธวิัฒน์  พิทักษ์พล = ที่ปรึกษา 
๗. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก ที่ปรึกษา 
๘. นายช านาญ  แสงแก้ว ที่ปรึกษา 
๙. รองศาสตราจารย์ ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ นักวิจัย 

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เชี่ยวสวุรรณ นักวิจัย 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์  กรีธาชาติ นักวิจัย 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ นักวิจัย 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูม ิ พรหมณะ นักวิจัย 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  พิทักษ์พล นักวิจัย 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศกัดิ์  ปิ่นมงคลกุล นักวิจัย 
๑๖. ดร.กนกอร  ศรีม่วง นักวิจัย 
๑๗. ดร.กฤตชญา  อิสกุล นักวิจัย 
๑๘. ดร.กัลยา  จ าปาทอง นักวิจัย 
๑๙. ดร.ธิดา ไชยวังศรี นักวิจัย 
๒๐. ดร.เนติ  เงินแพทย์ นักวิจัย 
๒๑. ดร.ภาวินี  จันทร์วิจิตร นักวิจัย 
๒๒. นางสาวนิภาพร  ทิพย์เดโช นักวิจัย 
๒๓. นางสาวพันธิตรา  กมล นักวิจัย 
๒๔. นายเกรียงไกร  สีตะพันธุ์ นักวิจัย 
๒๕. นายชาติ  ฐานิจสรณ์ นักวิจัย 
๒๖. นายตฤณ  เสรเมธากุล นักวิจัย 
๒๗. นายอิฐสะราม  แสนสุภา นักวิจัย 
๒๘. นางสาวเกตุวดี  เครือวัลย์ เลขานุการ 
๒๙. นางสาวสุดาพร  อาจหาญ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 



สรุปผลการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
พะเยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ 
ตอนที่ ๔๔ ก ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชด าริ 
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาตในการเข้าร่วมสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้าน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง (รัศมี ๕๐ กิโลเมตร) 

๓. เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ  และด าเนินการเป็น
ธนาคารพืชพรรณของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. เพ่ือส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์  เพ่ือไปปลูกรักษา
พันธุกรรมไว้ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย 

๕. เพ่ือศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ 
ที่จะน าไปสู่การอนุรักษ ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

๖. จัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ 

๗. ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
จากการสรุปข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ ที่คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ประจ าปี 
๒๕๖๐ จ านวน ๓๓ โครงการ ในปีนี้สามารถจ าแนกโครงการวิจัยเข้ากรอบกิจกรรมการด าเนินงานตามแผน
แม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ดังนี้  

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีการด าเนินงานวิจัยจ านวน ๘ โครงการ ประกอบด้วย โครงการใน
กิจกรรมปกปักทรัพยากร จ านวน ๐ โครงการ กิจกรรมส ารวจรวบรวมทรัพยากร จ านวน ๗ โครงการ และ
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร จ านวน ๑ โครงการ 



๙ 

กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร มีการด าเนินงานวิจัยจ านวน ๑๙ โครงการ ประกอบด้วยโครงการใน
กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร จ านวน ๑๘ โครงการ และกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จ านวน ๑ 
โครงการ  

กรอบการสร้างจิตส านึก มีการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน ๖ โครงการ ประกอบ ด้วย
โครงการในกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร จ านวน ๐ โครงการ และกิจกรรมสนับสนุนการ
อนุรักษท์รัพยากร จ านวน 6 โครงการ 

 
ตารางท่ี ๑ สรุปจ านวนโครงการตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีท่ีหก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 
โครงการวิจัย/บริการ

วิชาการ 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 
รวม  ๓๓ โครงการ ๐ ๗ ๑ ๑๘ ๑ ๐ ๐ ๖ 
 
  



ตารางที่ ๒ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐   

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

๑. การพัฒนาการใช้สาหร่ายและดัชนี
คุณค่าของสาหร่ายเดสมิดส์เป็นดัชนี
บ่งชี้คุณภาพน้ าทางชีวภาพและ
ศักยภาพการใช้ประโยชน์ของความ
หลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายใน
จังหวัดพะเยา  

   √     

๒. การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ
สารสกัดมะไฟจีนที่มีต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง 

   √     

๓. การศึกษาเชิงจลนศาสตร์เอนไซม์ของ
ตัวยับยั้งชนิดแซนโทนต่อแอลฟากลูโค
ซิเดสที่แยกได้จากส่วนที่รับประทานได้
ของติ้วขาว 

   √     

๔. การเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาน้ า
หมึก ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

   √     

๕. การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้
ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา ปีที่ ๒ 

   √     

๖. ผลของวัสดุคลุมดินและการให้ปุ๋ยต่อ
การเจริญเติบโตของต่อการเจริญเติบโต
ของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรที
นสูง 

   √     

๗. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสมบัติการ
ต้านอนุมูลอิสระของกัมมี่เยลลี่มะเก๋ียง 

   √     



๑๑ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

๘. ผลของสารสกัดมะเกี๋ยงในหนูขาวที่
เหนี่ยวน าให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วย
แอลเนม 

   √     

๙. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา: 
การอนุรักษ์กล้วยไม้ในถ่ินอาศัย 

 √       

๑๐. สภาพแวดล้อมและระยะเวลาการให้น้ า
ต่อการเจริญและออกดอกและการ
ขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อของ
กล้วยไม้ดินเอ้ืองฉัตรมรกตเพ่ือการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์   

 √       

๑๑. การส ารวจ รวบรวมข้อมูล การเก็บ
ตัวอย่างและขยายพันธุ์เอ้ืองเขาแกะ 
(Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) 
A.H.Kent) ด้วยวธิีเพาะเมล็ด 

 √       

๑๒. การส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ดินใน
มหาวิทยาลัยพะเยา 

 √       

๑๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา: พืชวงศ์ขิงข่า 

 √       

๑๔. การส ารวจพืชวงศ์ขิงข่าในเขตพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 

 √       

๑๕. การศึกษาสาเหตุหลักการเกิดโรคในขิง
ของจังหวัดพะเยา 

  √      



ที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

๑๖. ปัจจัยทางกายภาพและสังคมพืชใน
ระบบนิเวศของพืชวงศ์ขิงใน
มหาวิทยาลัย พะเยา 

 √       

๑๗. การอนุรักษ์ทรัพยากรและการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากปิ้งขาวพื้นที่
อนุรักษ์ทรัพยากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
โดยพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ 
และฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อสุขภาพและ
ความงาม 

   √     

๑๘. การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ
จากผลปิ้งขาว ในพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยพะเยา 

   √     

๑๙. การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบฟีนอล
ลิกจากปิ้งขาว 

   √     

๒๐. การศึกษาระบบนิเวศของต้นปิ้งขาว 
พ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรมหาวิทยาลัย
พะเยา 

   √     

๒๑. การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ปิ้งขาว 
(Clerodendrum glandulosum  
Lindl.) ด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ  

   √     

๒๒. การใช้ประโยชน์จากปัจจัยทางชีวภาพ
เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากผักหวานป่า  

   √     

๒๓. การศึกษาระบบนิเวศ ชนิด และความ
สัมพันธุ์ของไมคอร์ไรซาต่อผักหวานป่า 
จังหวัดพะเยา 

   √     

๒๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของผักหวานป่าในจังหวัดพะเยา 

   √     



๑๓ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

๒๕. การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของ
ผักหวานป่า จังหวัดพะเยา โดยเทคนิค 
อาร์เอพีดี 

   √     

๒๖.  การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุน
การด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านการปลูก
พืชสมุนไพร โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

    √    

๒๗. การใช้ประโยชน์ของพืชและจุลินทรีย์ที่
พบภายในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร
มหาวิทยาลัยพะเยาส าหรับบ าบัดน้ า
เสียชุมชน 

   √     

๒๘. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวมรดก
ธรรมชาติและพันธุ์พืชเชิงสร้างสรรค์ใน
พ้ืนที่  เปราะบางพ้ืนที่ชุ่มน้ า โป่งดิน-
โป่งน้ า และบ่อน้ าซับอุ่นตามธรรมชาติ  
ของจังหวัดพะเยา 

       √ 

๒๙. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนใน
การอนุรักษ์และพ้ืนฟูเส้นทางการ
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ต าบลผา
ช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

       √ 

๓๐. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย
ทางชีวภาพของพืชและสัตว์น้ าพื้นถ่ิน
ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

       √ 



ที ่ ชื่อโครงการวิจัย 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรต าบลผา
ช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

๓๑. การศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนทางด้าน
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เส้นทางการ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรต าบลผาช้างน้อย 
จังหวัดพะเยา 

       √ 

๓๒. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 

       √ 

๓๓. การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยพะเยา  

       √ 

หมายเหตุ  
F๑ = กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  F๒ = กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
F๓ = กรอบการสร้างจิตส านึก  F๑A๑ = กิจกรรมปกปักทรัพยากร  
F๑A๒ = กิจกรรมส ารวจรวบรวมทรัพยากร F๑A๓ = กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
F๒A๔ = กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร F๒A๕ = กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
F๒A๖ = กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร F๓A๗ = กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
F๓A๘ = กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
  



๑๕ 

ตารางท่ี ๔ โครงการวิจัยและการจัดตามงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑. การพัฒนาการใช้สาหร่ายและดัชนีคุณค่าของสาหร่ายเดสมิดส์เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพ
น้ าทางชีวภาพและศักยภาพการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพของ
สาหร่ายในจังหวัดพะเยา  

๒๘๐,๐๐๐  

๒. การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดมะไฟจีนที่มีต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง 

๒๓๒,๐๐๐  

๓. การศึกษาเชิงจลนศาสตร์เอนไซม์ของตัวยับยั้งชนิดแซนโทนต่อแอลฟากลูโคซิเดสที่
แยกได้จากส่วนที่รับประทานได้ของติ้วขาว 

๒๗๐,๐๐๐  

๔. การเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาน้ าหมึก ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

๒๒๑,๐๐๐ 

๕. การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ ๒ 

 

๖. ผลของวัสดุคลุมดินและการให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต่อการเจริญเติบโตของต้น
มะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง 

๒๖๒,๐๐๐ 

๗. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของกัมมี่เยลลี่มะเกี๋ยง ๑๘๙,๕๐๐ 

๘. ผลของสารสกัดมะเกี๋ยงในหนูขาวที่เหนี่ยวน าให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยแอลเนม ๒๗๖,๕๐๐ 

๙. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา: การอนุรักษ์กล้วยไม้ในถิ่นอาศัย 

 

๑๐. สภาพแวดล้อมและระยะเวลาการให้น้ าต่อการเจริญและออกดอกและการ
ขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้ดินเอ้ืองฉัตรมรกตเพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์   

๒๒๐,๐๐๐ 

๑๑. การส ารวจ รวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่างและขยายพันธุ์เอ้ืองเขาแกะ 
(Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) A.H.Kent) ด้วยวิธีเพาะเมล็ด 

๑๖๓,๐๐๐ 

๑๒. การส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ดินในมหาวิทยาลัยพะเยา ๑๕๙,๐๐๐ 

๑๓. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยพะเยา: พืช
วงศ์ขิงข่า 

 



ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) 

๑๔. การส ารวจพืชวงศ์ขิงข่าในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา ๑๖๐,๐๐๐ 

๑๕. การศึกษาสาเหตุหลักการเกิดโรคในขิงของจังหวัดพะเยา ๑๙๐,๐๐๐ 

๑๖. ปัจจัยทางกายภาพและสังคมพืชในระบบนิเวศของพืชวงศ์ขิงในมหาวิทยาลัย พะเยา ๑๘๐,๐๐๐ 

๑๗. การอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากปิ้งขาวพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และฤทธิ์
ทางชีวภาพ เพื่อสุขภาพและความงาม 

 

๑๘. การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากผลปิ้งขาว ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๔๘,๐๐๐ 

๑๙. การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบฟีนอลลิกจาก
ปิ้งขาว 

๒๕๗,๐๐๐ 

๒๐. การศึกษาระบบนิเวศของต้นปิ้งขาว พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา  ๒๖๔,๐๐๐  

๒๑. การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ปิ้งขาว (Clerodendrum glandulosum  Lindl.) ด้วย
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

 ๒๒๘,๐๐๐  

๒๒. การใช้ประโยชน์จากปัจจัยทางชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมและฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากผักหวานป่า  

 

๒๓. การศึกษาระบบนิเวศ ชนิด และความสัมพันธุ์ของไมคอร์ไรซาต่อผักหวานป่า 
จังหวัดพะเยา 

๒๖๒,๐๐๐ 

๒๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักหวาน
ป่าในจังหวัดพะเยา 

๒๓๔,๕๐๐ 

๒๕. การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของผักหวานป่า จังหวัดพะเยา โดยเทคนิค อาร์เอพีดี ๒๒๘,๐๐๐ 

๒๖.  การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีด้านการปลูกพืชสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา  

๒๘๑,๗๐๐ 

๒๗. การใช้ประโยชน์ของพืชและจุลินทรีย์ที่พบภายในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัย
พะเยาส าหรับบ าบัดน้ าเสียชุมชน 

๒๘๘,๐๐๐ 

๒๘. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวมรดกธรรมชาติและพันธุ์พืชเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่  
เปราะบางพ้ืนที่ชุ่มน้ า โป่งดิน-โป่งน้ า และบ่อน้ าซับอุ่นตามธรรมชาติ  ของจังหวัด
พะเยา 

๒๑๓,๐๐๐ 



๑๗ 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) 

๒๙. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการอนุรักษ์และพ้ืนฟูเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ต าบลผา
ช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

 

๓๐. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์น้ าพื้นถ่ินในพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรต าบลผาช้างน้อย จังหวัด
พะเยา 

๒๐๕,๐๐๐ 

๓๑. การศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เส้นทางการท่องเที่ยว
ธรรมชาติ ในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรต าบลผาช้างน้อย 
จังหวัดพะเยา 

๒๒๗,๐๐๐ 

๓๒. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. ๒๐๐,๐๐๐ 

๓๓. การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย  ๒๐,๐๐๐ 

รวม ๕,๙๕๙,๒๐๐ 

  



สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐   

 
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ ๑ ปกปักทรัพยากร 
-ไม่มี- 

 
กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจรวบรวมทรัพยากร 

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา: การอนุรักษ์กล้วยไม้ใน
ถิ่นอาศัย 

๒. สภาพแวดล้อมและระยะเวลาการให้น้ าต่อการเจริญและออกดอกและการขยายพันธุ์ในสภาพปลอด
เชื้อของกล้วยไม้ดินเอื้องฉัตรมรกตเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์   

๓. การส ารวจ รวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่างและขยายพันธุ์เอ้ืองเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis 
(Rchb.f.) A.H.Kent) ด้วยวิธีเพาะเมล็ด 

๔. การส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ดินในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๕. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยพะเยา: พืชวงศ์ขิงข่า 
๖. การส ารวจพืชวงศ์ขิงข่าในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 
๗. ปัจจัยทางกายภาพและสังคมพืชในระบบนิเวศของพืชวงศ์ขิงในมหาวิทยาลัย พะเยา 

กิจกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาทรัพยากร 
๑. การศึกษาสาเหตุหลักการเกิดโรคในขิงของจังหวัดพะเยา   



๑๙ 

กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

๑. การพัฒนาการใช้สาหร่ายและดัชนีคุณค่าของสาหร่ายเดสมิดส์เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ าทางชีวภาพ
และศักยภาพการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายในจังหวัดพะเยา  

๒. การตรวจสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดมะไฟจีนที่มีต่อระบบประสาทส่วนกลาง 
๓. การศึกษาเชิงจลนศาสตร์เอนไซม์ของตัวยับยั้งชนิดแซนโทนต่อแอลฟากลูโคซิเดสที่แยกได้จากส่วนที่

รับประทานได้ของติ้วขาว 
๔. การเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาน้ าหมึก ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา 

จังหวัดพะเยา 
๕. การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ ๒ 
๖. ผลของวัสดุคลุมดินและการให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์

เบต้าแคโรทีนสูง 
๗. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของกัมมี่เยลลี่มะเกี๋ยง 
๘. ผลของสารสกัดมะเกี๋ยงในหนูขาวที่เหนี่ยวน าให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยแอลเนม 
๙. การอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากปิ้งขาวพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากร มหาวิทยาลัย

พะเยา โดยพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และฤทธิ์ทางชีวภาพ เพ่ือสุขภาพและความงาม 
๑๐. การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากผลปิ้งขาว ในพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากร มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๑. การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบฟีนอลลิกจากปิ้งขาว 
๑๒. การศึกษาระบบนิเวศของต้นปิ้งขาว พ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๓. การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ปิ้งขาว (Clerodendrum glandulosum  Lindl.) ด้วยเทคนิคการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
๑๔. การใช้ประโยชน์จากปัจจัยทางชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมและฤทธิ์ทางชีวภาพจากผักหวานป่า  
๑๕. การศึกษาระบบนิเวศ ชนิด และความสัมพันธุ์ของไมคอร์ไรซาต่อผักหวานป่า จังหวัดพะเยา 
๑๖. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักหวานป่าในจังหวัดพะเยา 
๑๗. การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของผักหวานป่า จังหวัดพะเยา โดยเทคนิค อาร์เอพีดี 
๑๘. การใช้ประโยชน์ของพืชและจุลินทรีย์ที่พบภายในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยาส าหรับ

บ าบัดน้ าเสียชุมชน 
กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

๑. การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน
การปลูกพืชสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  

กิจกรรมที่ ๖ วางแผนพัฒนาทรัพยากร 
-ไม่มี-  



กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

-ไม่มี- 
 

กิจกรรมที่ ๘ พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
๑. การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวมรดกธรรมชาติและพันธุ์พืชเชิงสร้างสรรค์ในพ้ืนที่  เปราะบางพ้ืนที่

ชุ่มน้ า โป่งดิน-โป่งน้ า และบ่อน้ าซับอุ่นตามธรรมชาติ  ของจังหวัดพะเยา 

๒. การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการอนุรักษ์และพ้ืนฟูเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ใน
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

๓. การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์น้ าพ้ืนถิ่น ในพ้ืนที่โครงการเขต
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา  

๔. การศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ ในพ้ืนที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

๕. การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 
๖. การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย 



๒๑ 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๑ ปกปักทรัพยากร 

-ไม่มี- 
 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจรวบรวมทรัพยากร 

๒.๒  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา: การอนุรักษ์กล้วยไม้ใน
ถิ่นอาศัย 

๒.๓  สภาพแวดล้อมและระยะเวลาการให้น้ าต่อการเจริญและออกดอกและการขยายพันธุ์ในสภาพปลอด
เชื้อของกล้วยไม้ดินเอื้องฉัตรมรกตเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์   

๒.๔  การส ารวจ รวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่างและขยายพันธุ์เอ้ืองเขาแกะ (Rhynchostylis coelestis 
(Rchb.f.) A.H.Kent) ด้วยวิธีเพาะเมล็ด 

๒.๕  การส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ดินในมหาวิทยาลัยพะเยา 
๒.๖  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยพะเยา: พืชวงศ์ขิงข่า 
๒.๗  การส ารวจพืชวงศ์ขิงข่าในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 
๒.๘  ปัจจัยทางกายภาพและสังคมพืชในระบบนิเวศของพืชวงศ์ขิงในมหาวิทยาลัย พะเยา 

  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา: การอนุรักษ์
กล้วยไม้ในถิ่นอาศัย 

ภาษาอังกฤษ Biodiversity in the Nature Trails Located in Plant Genetic Conservation Area 
under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 
at the University of Phayao, Phayao Province: Orchid in situ Conservation 

ผู้รับผิดชอบ  
๑. ดร.กนกอร ศรีม่วง (หัวหน้าโครงการ) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๗๔ มือถือ ๐๘๑๘๘๑๙๔๐๒ 
E-mail : s.kanokorn@gmail.com 
๒. ดร.วาสนา พิทักษ์พล(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๔๙ มือถือ ๐๘๑๙๕๒๑๕๗๔ 
E-mail : wasnan@yahoo.com 
๓. ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๑๔๖ มือถือ ๐๘๑๗๘๔๒๒๓๖ 
E-mail : p_nuring@yahoo.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือหาแนวทางในการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้ที่มีถิ่นก าเนิดและถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติอยู่ในเขต

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยความพยายามเพ่ิมจ านวนชนิด จ านวนประชากร โดยใช้เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งกล้วยไม้อิงอาศัยและกล้วยไม้ดิน 

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
 



๒๓ 

บทสรุปโครงการ 
ชุดโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ในถิ่นอาศัย ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา อันประกอบไปด้วยโครงการย่อย

ทั้งสิ้น ๓ โครงการย่อย ได้แก่ การส ารวจ รวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่างและขยายพันธุ์เอ้ืองเขาแกะ 
(Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) A.H.Kent) ด้วยวิธีเพาะเมล็ด การส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ดินใน
มหาวิทยาลัยพะเยา และสุดท้าย สภาพแวดล้อมและระยะเวลาการให้น้ าต่อการเจริญและออกดอกและการ
ขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อของกล้วยไม้ดินเอ้ืองฉัตรมรกตเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์โดยการน าเทคนิค
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยใช้เมล็ดของกล้วยไม้มาท าการเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห์ที่มีการปรับสูตรเพ่ือให้
เหมาะสมกับการเพ่ิมจ านวนต้นอ่อนกล้วยไม้เป็นจ านวนมาก  ทั้งกล้วยไม้ดินและกล้วยไม้อิงอาศัยโดยมุ่งหวัง
ให้การอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าวิธีการดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในส่วนของ
ระยะการให้น้ าที่ส่งผลต่อการออกดอกและขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ เพ่ือมุ่งหวังจะผลิตกล้วยไม้ที่มี
ศักยภาพในการใช้ประโยชน์ทั้งในแง่การอนุรักษ์และเชิงการค้า นอกจากนี้ยังได้ท าการจัดพิมพ์เอกสารชุดคู่มือ
การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้อย่างง่าย เพ่ือใช้ประกอบการท ากิจกรรมในแง่ของการฝึกอบรมหรือเพ่ือประโยชน์แก่
บุคคลทั่วไปที่สนใจที่จะเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ที่อยู่ตามบ้านเรือนทั่วไปอันจะเป็นการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ด้วยวิธีอย่างง่าย 
แผนการด าเนนิงาน 

การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. การประชุมเพ่ือรับทราบการก าหนดกรอบการ
บริหารงานและติดตามผลเพ่ือเป็นมติร่วมที่
คณะผู้วิจัยทุกฝ่ายยอมรับและต้องปฏิบัติตาม : 
ประชุมเมื่อเริ่มโครงการ 

คณะผู้วิจัยทุกท่าน พร้อมที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 

๒ . การประชุมการก ากับงาน เ พ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของงานพร้อมรับทราบปัญหา
อุปสรรคการร่วมมือหาทางแก้ไขปัญหาและกา
อนุมัติงบประมาณ: ก าหนดประชุมทุกเดือน 

หัวหน้าโครงการหรือตัวแทน 

๓. การรายงานความก้าวหน้าของผลงานในแต่ละ
โครงการวิจัยย่อย แสดงผลการศึกษาให้ผู้เข้าร่วม
วิจัยทุกท่านในชุดโครงการวิจัยทราบโดยจัดในรูป
ของการประชุมรับฟังการบรรยายโครงการละ ๑ 
ครั้ง (๖ เดือน) 

ผู้วิจัยทุกท่าน 

๔. การประชุมเพ่ือปิดโครงการวิจัยย่อย: ก าหนด
ประชุมเมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของแต่ละ
โครงการวิจัยย่อย 

คณะผู้วิจัยทุกคน พร้อมที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
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ปลอดเชื้อของกล้วยไม้ดินเอ้ืองฉัตรมรกตเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ภาษาอังกฤษ Environmetal and water application timing on growth and flowering and In 

vitro propagation of Liparis siamensis Rolfe ex Downie for conservation and 
utilization 

ผู้รับผิดชอบ  
๑. ดร.วาสนา พิทักษ์พล (หัวหน้าโครงการ) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๔๙ มือถือ ๐๘๑๙๕๒๑๕๗๔ 
E-mail : wasnan@yahoo.com 
๒. ดร.กนกอร ศรีม่วง(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๗๔ มือถือ ๐๘๑๘๘๑๙๔๐๒ 
E-mail : s.kanokorn@gmail.com 
๓. ผศ.ดร.อนุพันธุ์ กงบังเกิด(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศร อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๖๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๕-๙๖๓๓๑๕ มือถือ ๐๕๕๙๖๓๓๐๑ 
E-mail : anupank@nu.ac.th 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
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๒๕ 

บทสรุปโครงการ 
กล้วยไม้ดินสกุล Liparis เป็นสกุลที่ใหญ่มากพบทั่วโลกถึง ๓๕๐ ชนิด  พบได้ตามป่าพลัดใบและไม่

ผลัดใบในทุกภูมิภาคของเอเซีย ส่วนใหญ่เจริญเติบโตในพ้ืนที่ลาดชันบนภูเขาสูง ประเทศไทยพบกล้วยไมสกุลนี้
ประมาณ ๓๑-๓๒ ชนิด (อบฉันท์และชุมพล ๒๕๔๓  และสลิล ๒๕๔๙)  กล้วยไม้ดินเอ้ืองฉัตรมรกต (Liparis 
siamensis Rolfe ex Downie)  เป็นกล้วยไม้ดินทีมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเอาไปใช้ประโยชน์ทางการค้า 
เนื่องจากมีฟอร์มใบและฟอร์มดอกที่สวยงามสามารถน าไปพัฒนาเป็นกล้วยไม้กระถางได้   โดยในปัจจุบัน
กล้วยไม้ในประเทศไทยมีปริมาณลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากการตัดไม้ท าลายป่า การบุกรุกพ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร 
การพังทลายของดิน น้ าหลาก และไฟป่า  รวมทั้งพฤติกรรมของมนุษย์ นอกจากนั้นยังพบว่ากล้วยไม้จ านวน
มากหลายชนิดได้ถูกน าออกมาจากป่าเพ่ือการค้า เพ่ือปลูกไว้ดูเล่นและเพ่ือการวิจัย ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุที่ท าให้
ประชากรกล้วยไม้ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีกล้วยไม้หลายชนิดอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์
โดยเฉพาะกล้วยไม้ที่เป็นที่ต้องการของตลาดและพวกท่ีมีการกระจายตัวน้อย มีประชากรขนาดเล็ก  มีโอกาสที่
จะลดจ านวนลดและสูญพันธุ์ได้สูงกว่า รวมทั้งลักษณะของเมล็ดกล้วยไม้ดินที่มีขนาดเล็กมากน้อยกว่า ๑ 
ไมโครกรัมและในเมล็ดมีอาหารสะสมอยู่น้อยหรือแทบไม่มีเลยจึงท าให้อัตราการงอกของเมล็ดกล้วยไม้น้อย
มากในสภาพธรรมชาติ    (จิราพรรณ,๒๕๕๐)  จะเห็นได้ว่ากล้วยไม้ดินจึงมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังนั้น
การอนุรักษ์กล้วยไม้จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น   

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดินจ านวน 
๕,๗๒๗ ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๑,๑๔๗ ไร่ 
และพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้การก ากับดูแลของกรมป่าไม้ จ านวน ๔,๕๘๐ ไร่ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรัง
และป่าเบญจพรรณ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์เรียบร้อยแล้ว  ในอดีตต าบลแม่กาพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าไม้และพ้ืนที่เ กษตรกรรม เมื่อ
มหาวิทยาลัยมีการเปิดเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่
เกษตรกรรมไปเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งท าให้ความสัมพันธ์ของคนกับป่าไม้เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ในมหาวิทยาลัยพะเยายังคงมีสภาพเป็นป่าอยู่ โดยส่วนใหญ่จะเป็นป่าผลัดใบ ได้แก่ป่าเต็งรังและป่าเบญจ
พรรณ แต่ในระยะยาวสภาพผืนป่าดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพของการเติบโตของชุมชนโดยรอบ
ซึ่งมีผลท าให้ป่าที่เหลืออยู่มีความเสื่อมโทรมหรือลดจ านวนลง โดยมีงานวิจัยเกี่ยวกล้วยไม้ส่วนใหญ่จะเป็นการ
ส ารวจความหลายหลายของกล้วยไม้ โดยนิรมล และคณะ (๒๐๐๘)  ได้ท าการส ารวจความหลากหลายของ
กล้วยไม้บริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๐  
พบกล้วยไม้จ านวน ๓ วงศ์ย่อย ๑๓ สกุล ๒๙ ชนิด  และต่อมาการศึกษาของวิทยา และคณะ (๒๐๑๐) ได้ท า
การส ารวจกล้วยไม้ดินในพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ พบกล้วยไม้ดินทั้งสิ้น ๒ วงศ์ย่อย ๘ สกุล ๒๑ ชนิด ใน วงศ์ย่อย 
Orchidoideae พบ ๓ สกุล และวงศ์ย่อย Epidendroideae พบ ๕ สกุล สกุลที่พบชนิดมากที่สุ ดคือ 
Habenaria ๙ ชนิด รองลงมาคือ Eulophia ๔ ชนิด Liparis และ Nervilia สกุลละ ๒ ชนิดตามล าดับ อีก ๔ 
สกุลได้แก่ Cymbidium, Pecteilis, Peristylus และ Spathoglottis พบสกุลละ ๑ ชนิด  จะเห็นได้ว่ากล้วยไม้



ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยามีปริมาณลดลงและมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ทั้งนี้เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัย
พะเยามีก่อสร้างอาคารเพ่ิมมากข้ึน ท าให้พื้นที่ป่าถูกบุกรุกเป็นพื้นท่ีอาคารรวมเป็นที่พักของคนงานก่อสร้าง 

ดังนั้นการวิจัยทางด้านอนุรักษ์กล้วยไม้จึงเป็นสิ่งจ าเป็น โดยงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและระยะเวลาของการให้น้ าต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดิน
เอ้ืองฉัตรมรกต และศึกษาการน าเมล็ดของกล้วยไม้ดินเอ้ืองฉัตรมรกต มาขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ เพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์กล้วยไม้ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และท าการขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินเพ่ือน ากลับคืนสู่
ธรรมชาติ และเพ่ือน าข้อมูลการเจริญเติบโตและการออกดอกของกล้วยไม้ดินเอ้ืองฉัตรมรกตไปใช้ประโยชน์ใน
การผลิตเป็นไม้ดอกกระถางต่อไป 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
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๓. ศึกษาสภาพแวดล้อมของการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของ
กล้วยไม้ดินเอ้ืองฉัตรมรกตในสภาพ
ธรรมชาติ   
๔. ศึกษาผลของการให้น้ าต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอกของ
กล้วยไม้ดินเอ้ืองฉัตรมรกตในวัสดุปลูก         

๕.ศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินเอ้ือง
ฉัตรมรกตด้วยเมล็ดในสภาพปลอดเชื้อ         

๖. จัดท ารายงานความก้าวหน้า                     

๗. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา         

๘. เผยแพร่ผลการวิจัย             

๙. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์             
 
  



๒๗ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การส ารวจ รวบรวมข้อมูล การเก็บตัวอย่างและขยายพันธุ์เอ้ืองเขาแกะ (Rhynchostylis 

coelestis (Rchb.f.) A.H.Kent) ด้วยวิธีเพาะเมล็ด 
ภาษาอังกฤษ Survey, data collection, sampling  and  in vitro seed germination of 

Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) A.H.Kent 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ดร.กนกอร ศรีม่วง (หัวหน้าโครงการ) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๗๔ มือถือ ๐๘๑๘๘๑๙๔๐๒ 
E-mail : s.kanokorn@gmail.com 
๒ ดร.ภาวินี จันทร์วจิิตร(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๑๔๖ มือถือ ๐๘๑๗๘๔๒๒๓๖ 
E-mail : p_nuring@yahoo.com 
๓. นางสาวชุติมา ในเพ็ชร(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๔ ต่อ ๑๗๗๕ มือถือ ๐๘๑๘๘๑๙๔๐๒ 
E-mail : chujaiphet@gmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือรวบรวมพันธุกรรมเอ้ืองเขาแกะ 

๓. เพ่ือขยายพันธุ์เอ้ืองเขาแกะโดยวิธีการเพาะเมล็ด 

งบประมาณ 
๑๖๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
เอ้ืองเขาแกะ หรือ Rhynchostylis coelestis (Rchb.f.) A.H.Kent เป็นกล้วยไม้สกุลช้างอีกชนิดหนึ่ง

ที่พบเห็นได้ทั่วไปตามป่าผลัดใบหรือป่าดิบแล้ง ในพ้ืนที่ป่าโปร่งผลัดใบคงไม่มีเอ้ืองชนิดไหนที่มีความงาม
เทียบเท่ากับ เอ้ืองเขาแกะ ซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มกล้วยไม้สกุลช้าง (Rhynchostylis) อีกแล้ว ในธรรมชาติเรา



มักพบ เขาแกะ ได้ทั่วไปบนคาคบไม้เตี้ย-สูงในป่าโปร่งร้อน เขาแกะ นับได้ว่าเป็นกล้วยไม้ที่ทนร้อนได้อย่างดี
ที่สุด เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีล าต้นเรียว สูง ๑๗-๒๕ ซม.  ทางภาคเหนือ เราอาจจะได้ยิน เอ้ืองขี้หมา เขาแกะ
หรือเอ้ืองเขาควาย นอกจากนี้ เขาแกะ ยังได้รับฉายาเป็นชื่อแบบอินเตอร์อีกด้วยว่า Blue Foxtail แปลว่า 
จิ้งจอกหางน้ าเงิน เนื่องจากลักษณะดอกสีขาวปนน้ าเงิน 

การท าลายสภาพนิเวศวิทยาไม่ว่า จะเป็นการตัดไม้เพ่ือปลูกสิ่งก่อสร้าง หรือการจ าหน่ายในระดับ
ท้องถิ่นล้วนมีผลต่อความอยู่รอดของพันธุ์กล้วยไม้ป่าทั้งสิ้น นอกจากนี้ การน ากล้วยไม้ป่าออกมาเพ่ือจ าหน่าย
ทั้งในระดับท้องถิ่นหรือรวบรวมโดยพ่อค้าเพ่ือส่งออกไปยังต่างประเทศถือได้ว่าเป็นการลดปริมาณของกล้วยไม้
ในธรรมชาติ โดยตรง เอ้ืองเขาแกะในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผลการ
ส ารวจจ านวนประชากรเอ้ืองเขาแกะในปัจจุบันไม่พบการแพร่กระจายพันธุ์ของประชากรเอ้ืองเขาแกะในเขต
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาเลย เนื่องจากการใช้พ้ืนที่เพ่ือการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารปฏิบัติการ ส่งผลให้
เกิดการตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของเอ้ืองเขาแกะ ปัจจุบันมีเพียงเล็กน้อยที่ถูกพบว่ามี
ประชากรบางส่วนที่ยังอาศัยอยู่ในบริเวณต้นไม้ใหญ่รอบๆ พ้ืนที่ป่าของมหาวิทยาลัย เช่น บริเวณป่าสักหน้า
มหาวิทยาลัย หรือไม้เต็ง ไม้พลวงที่มีขนาดค่อนข้างสูงใหญ่หลังพระต าหนัก หรือทางไปอ่างเก็บน้ าแห่งที่ ๓ แต่
ต้นอ่อนที่แสดงถึงความสามารถในการแพร่ขยายพันธุ์ได้นั้นไม่มี 

ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ รวมรวบพันธุกรรมเอ้ืองเขาแกะ การศึกษาชีววิทยาบาง
ประการเกี่ยวกับสภาพถิ่นที่อยู่อาศัย เช่น ความชอบในการเกาะของไม้ต้น รวมทั้ง หาสภาวะที่เหมาะสม และ
สูตรอาหาร ในการส่งเสริมให้เกิดการงอกเพ่ิมขึ้นของเมล็ดเอ้ืองเขาแกะในสภาพปลอดเชื้อในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเพ่ิมปริมาณต้นอ่อน ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งเป็นการ
อนุรักษ์พันธุกรรมเอ้ืองเขาแกะในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.การเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการวิจัย                        

๒. ออกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูล                   

๓. ผสมเกสรฝักกล้วยไม้เอ้ืองเขาแกะ                   
๔.เก็บฝักกล้วยไม้เพ่ือน ามาท าการ
ทดลอง                       

๕.  บันทึกและสรุปผลการทดลอง                       

๖.  จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์                       
  



๒๙ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การส ารวจและรวบรวมกล้วยไม้ดินในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ภาษาอังกฤษ The survey and collection terrestrial orchids at University of Phayao 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร (หัวหน้าโครงการ) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๑๔๖ มือถือ ๐๘๑๗๘๔๒๒๓๖ 
E-mail : p_nuring@yahoo.com 
๒. ดร.ตฤณ เสรเมธากุล(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๕๕ มือถือ ๐๘๑๗๘๔๖๗๒๕ 
E-mail : trinsmk@gmail.com  
๓. ดร.กนกอร ศรีม่วง(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๗๔ มือถือ ๐๘๑๘๘๑๙๔๐๒ 
E-mail : s.kanokorn@gmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ดินทุกชนิดในเขตมหาวิทยาลัยและพ้ืนที่โดยรอบ 

๓. เพ่ือขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินทุกชนิดโดยวิธีการเพาะเมล็ด 

งบประมาณ 
๑๕๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหา้หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่ประมาณ ๕,๗๐๐ ไร่ 

สภาพภูมิประเทศมีลักษณะเป็นภูเขา มีความสูงประมาณ ๔๕๐-๕๐๐ เมตรจากระดับน้ าทะเล ซึ่งมหาวิทยาลัย
ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้พ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติส าหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจัดว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสูงไม่ว่าจะเป็นพรรณไม้ เห็ด รา แมลง 
นก รวมทั้งกล้วยไม้ซึ่งเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทย จากการส ารวจความหลากหลาย



ของกล้วยไม้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ โดย นิรมล และคณะ (๒๐๐๘) พบกล้วยไม้ ๓ 
วงศ์ย่อย ได้แก่ Epidendroideae, Orchidiodeae และ Vandoideae รวมทั้งหมด ๑๕ สกุล ๓๑ ชนิด โดย
กล้วยไม้ที่พบมากที่สุดคือสกุล Dendrobium จากการศึกษากล้วยไม้ดิน ในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติบริเวณ
มหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา ของวิทยาและคณะ (๒๐๑๐) ได้ท าการส ารวจกล้วยไม้ดิน พบว่าในขณะนั้นพบ
กล้วยไม้ดินทั้งสิ้น ๘ สกุล ๒๑ ชนิด โดยสกุลที่พบชนิดมากที่สุดคือ Habenaria ๙ ชนิด รองลงมาคือ 
Eulophia ๔ ชนิด Liparis และ Nervilia สกุลละ ๒ ชนิดตามล าดับ อีก ๔ สกุลได้แก่ Cymbidium, Pecteilis, 
Peristylus และ Spathoglottis พบสกุลละ ๑ ชนิด  ในปี ๒๕๕๙ ได้มีการริเริ่มการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้
ดินในสกุล Liparis ซึ่งถือเป็นการน าร่องในการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินในระยะการทดลองอันดับแรกๆ 
ดังนั้นปัจจุบันจึงได้มีแนวคิดในอนุรักษ์และขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินทั้งหมดที่สามารถพบได้ในปัจจุบัน เนื่องจาก
การเปิดป่าเพ่ือใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้างเริ่มมีมากขึ้นอยู่ทุกขณะ ดังนั้น โครงการนี้จึงได้จัดตั้งขึ้นมาเพ่ือสานต่อ
โครงการการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน Liparis แต่เพ่ิมเติมโดยการเก็บรวบรวมพันธุกรรมและเพาะขยายพันธุ์
กล้วยไม้ดินที่สามารถพบได้ในปัจจุบัน โดยหวังว่าเมื่อสิ้นสุดการก่อสร้างทั้งหมดในอนาคต มหาวิทยาลัยจะ
ยังคงมีต้นพันธุ์กล้วยไม้ดินหลงเหลืออยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นป่าอนุรักษ์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติให้คนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้และศึกษาต่อไป 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.การเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการวิจัย                        
๒.ออกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและรวบรวม
ข้อมูล       

๓.เก็บฝักกล้วยไม้เพ่ือท าการเพาะเมล็ด           

๔. บันทึกและสรุปผลการทดลอง                       

๕.จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์                       
 
  



๓๑ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตมหาวิทยาลัยพะเยาอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา: พืชวงศ์ขิงข่า 

ภาษาอังกฤษ Biodiversity in the Nature Trails Located in Plant Genetic Conservation Area 
under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn at the University of Phayao, Phayao Province: Zingiberaceae 

ผู้รับผิดชอบ  
๑. ดร.กนกอร ศรีม่วง (หัวหน้าโครงการ) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๗๔ มือถือ ๐๘๑๘๘๑๙๔๐๒ 
E-mail : s.kanokorn@gmail.com 
๒. นางสาวพันธิตรา กมล(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๘๓๘ มือถือ ๐๘๗๕๒๔๔๔๕๒ 
E-mail : pundesup@gmail.com 
๓. นางสาวนิภาพร ทิพย์เดโช(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๓๒๔๓ มือถือ ๐๘๔-๐๔๓๗๒๕ 
E-mail : Tar_rare@hotmail.com 
๔. ดร.ตฤณ เสรเมธากุล(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๕๕ มือถือ ๐๘๑๗๘๔๖๗๒๕ 
E-mail : trinsmk@gmail.com 

  

mailto:trinsmk@gmail.com


วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. ส ารวจและรวบรวมพืชวงศ์ขิงข่าท้ังหมดในเขตมหาวิทยาลัยพะเยาและพ้ืนที่โดยรอบ 

๓. ศึกษาเชื้อก่อโรคส าคัญที่เกิดขึ้นกับขิงในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดพะเยา 

๔. ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกรในเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
บทสรุปโครงการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความหลากหลายของพืชนานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชพ้ืน
ล่าง จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด จ านวน ๓๘วงศ์ ๑๓๒ ชนิด โดยแบ่งเป็นพืช
ดอกใบเลี้ยงคู่ ๒๑วงศ์ ๕๒ ชนิด ใบเลี้ยงเดี่ยว๑๐ วงศ์ ๗๐ ชนิด พบพืชในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) มาก
ที่สุด ๑๑ สกุล ๓๐ ชนิด พบพืชกลุ่มเฟิน ๗ วงศ์ ๑๐ ชนิด โดยในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้พบว่า เขตพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยายังมีความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงข่า ซึ่งจากการส ารวจล่าสุดของยุพิน และสมญา 
(๒๕๕๒) พบพืชวงศ์ขิงข่าทั้งสิ้น พบ ๕ สกุล ๑๔ ชนิด ซึ่งถือว่ามีความหลากหลายค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกัน
ในส่วนของการปลูกขิงข่าในจังหวัดพะเยาพบว่ามีการเข้าท าลายของโรคแบคทีเรียและเชื้อราค่อนข้างมาก โดย
ในปี ๒๕๕๕/๒๕๕๖ มีการปลูกขิงทั้งจังหวัด เป็นพื้นที่ ๖,๔๔๑ ไร่ แต่มีความเสียหายเกิดข้ึนเฉพาะอ าเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ถึง ๓๗๓ ไร่ จากพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด  ๓๗๘๖ ไร่ ซึ่งถือว่ามีอัตราการเสียหายค่อนข้างสูงมากถึง 
๑๐% ด้วยกัน ดังนั้นโครงการนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือส ารวจรวบรวมความหลากหลายของพืชในวงศ์ขิงข่าทั้งหมดที่
เหลืออยู่ในปัจจุบัน การศึกษานิเวศวิทยา สภาพถิ่นที่อยู่อาศัย ลักษณะดินที่ปลูกอาศัย รวมถึงการตรวจหา
สาเหตุเชื้อก่อโรคหลักๆ ที่เกิดขึ้นกับการปลูกขิงของเกษตรกรไปด้วย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อมูลพื้นฐานที่ได้
จากการศึกษาชีววิทยาของพืชวงศ์ขิงข่าในมหาวิทยาลัยพะเยา จะเป็นข้อมูลส าคัญที่เราจะใช้ส าหรับค าแนะน า
ให้กับเกษตรกร รวมเป็นศูนย์การเรียนรู้พืชวงศ์ขิงอย่างครบวงจรต่อไปในอนาคต 
  



๓๓ 

แผนการด าเนนิงาน 
การประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. การประชุมเพ่ือรับทราบการก าหนดกรอบการ
บริหารงานและติดตามผลเพ่ือเป็นมติร่วมที่
คณะผู้วิจัยทุกฝ่ายยอมรับและต้องปฏิบัติตาม : 
ประชุมเมื่อเริ่มโครงการ 

คณะผู้วิจัยทุกท่าน พร้อมที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 

๒ . การประชุมการก ากับงาน เ พ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าของงานพร้อมรับทราบปัญหา
อุปสรรคการร่วมมือหาทางแก้ไขปัญหาและกา
อนุมัติงบประมาณ: ก าหนดประชุมทุกเดือน 

หัวหน้าโครงการหรือตัวแทน 

๓. การรายงานความก้าวหน้าของผลงานในแต่ละ
โครงการวิจัยย่อย แสดงผลการศึกษาให้ผู้เข้าร่วม
วิจัยทุกท่านในชุดโครงการวิจัยทราบโดยจัดในรูป
ของการประชุมรับฟังการบรรยายโครงการละ ๑ 
ครั้ง (๖ เดือน) 

ผู้วิจัยทุกท่าน 

๔. การประชุมเพ่ือปิดโครงการวิจัยย่อย: ก าหนด
ประชุมเมื่อส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของแต่ละ
โครงการวิจัยย่อย 

คณะผู้วิจัยทุกคน พร้อมที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
 

 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การส ารวจพืชวงศ์ขิงข่าในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา จ.พะเยา 
ภาษาอังกฤษ A taxonomic survey of Zingiberaceae species in the University of Phayao, 

Phayao province 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. นางสาวพันธิตรา กมล (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๘๓๘ มือถือ ๐๘๗๕๒๔๔๔๕๒ 
E-mail : pundesup@gmail.com 
๒. รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๗๓๒ มือถือ ๐๘๑๗๐๗๕๒๓๔ 
E-mail : preeyanan9@hotmail.com 
๓. ผศ.ดร.คงศักดิ์ พร้อมเทพ(ผู้ร่วมวิจัย) 
คงศักดิ์  
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ 1732  มือถือ 0875244452 
E-mail : kongsakdip@nu.ac.th 
๔. นางสาวธันยาภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ 3156 มือถือ 0867285399 
E-mail : s.kanokorn@gmail.com 
๕. นางสาวหทัยรัตน์ เลขสุข(ผู้ร่วมวิจัย) 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ 3838 มือถือ 08-7802-6202 
E-mail : hathairat_ls@hotmail.com 
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๓๕ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือส ารวจและศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเปรียบเทียบ จัดท าค าบรรยายของพืชวงศ์ขิง 

จัดท ารูปวิธาน (Key) รวมทั้งจัดท าพรรณไม้แห้ง (herbarium specimen) พืชวงศ์ขิง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลพรรณไม้ในบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

งบประมาณ 
๑๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
พืชวงศ์ขิงมีการแพร่กระจายอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียเขตร้อน จีนตอนใต้และอินเดีย 

ทั้งโลกพบประมาณ ๕๐ สกุล ๑๔๐๐ ชนิด ในประเทศไทยพบพืชวงศ์นี้กระจายอยู่ทั่วประเทศในทุกสภาพป่าที่
มีความชุ่มชื้น มีประมาณ ๒๖ สกุล ๓๐๐ ชนิด [๑]  ลักษณะทั่วไปของพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae)  เป็นพืช
ล้มลุกหลายปีที่มีล าต้นใต้ดิน  หรือเหง้า (rhizome) ส่วนล าต้นเหนือดินเป็นกาบใบที่หุ้มกันเป็นล าต้นเทียม ใบ
เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับในระนาบเดียวกัน ดอกเป็นดอกช่ออาจจะเกิดบนยอดของล าต้นเหนือดินหรือเกิดจาก
เหง้า  และมีกลิ่นซึ่งเกิดจากต่อมน้ ามันหอมระเหยอยู่ในทุกส่วนของพืช โดยเฉพาะที่เหง้า อีกทั้งพืชในวงศ์นี้
จ านวนมากสามารถน ามาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านสมุนไพร เช่น ขม้ิน ไพล กระชายด า เครื่องเทศปรุงรสอาหาร 
เช่น ขิง กระชาย กระวาน เป็นต้น เครื่องส าอาง และไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม เช่น ปทุมมา กระเจียวขาว 
กระเจียวส้ม เป็นต้น  และยังมีการวิจัยสารสกัดจากเหง้าของพืชวงศ์ขิงบางชนิดมาใช้ก าจัดแมลงศัตรูพืชอีก
ด้วย จึงนับได้ว่าพืชวงศ์ขิงเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความส าคัญยิ่งชนิดหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยพะเยาตั้งอยู่บนพ้ืนที่ป่าเต็งรังที่มีความอุดมสมบูรณ์บนเนื้อที่ประมาณ ๓๐๐๐ ไร่ ท าให้
โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยามีพรรณไม้ที่มีความหลากหลายทั้งไม้ยืนต้น  ไม้พ้ืนล่าง โดยเฉพาะชื่อวงศ์ขิง 
(Zingiberaceae) ซึ่งส ารวจพบ กระเจียวสุเทพ (Curcuma ecomata Craib.) ซึ่งเป็นพืชเฉพาะถิ่นของ
ประเทศไทย รวมทั้งพืชวงศ์ที่สามารถที่เป็นอาหาร เช่น กระทือ ว่านเปรี้ยว เป็นต้น (ปราณีและคณะ, ๒๐๑๑)  
แต่ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยาได้เติบโต ขยายอาคารเรียนเพ่ือรองรับจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษามาขึ้น ท าให้
พ้ืนที่ลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลจ านวนชนิดพันธุ์ของพืชวงศ์ขิงได้  ดังนั้นการส ารวจพืชวงศ์ขิงบริเวณมหาวิทยาลัย
พะเยาในครั้งนี้ ต้องการส ารวจความหลากหลายของพืชวงศ์ขิงบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยาในปัจจุบันและเพ่ือ
เป็นแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายพันธุ์พืชวงศ์ขิงต่อไป 
  



แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ส ารวจพรรณไม้แห้งท่ีเก็บรวบรวมไว้ที่
หอพรรณไม้ 

                    

๒.เก็บตัวอย่างพืชวงศ์ขิงท่ีพ้ืนที่บริเวณ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

      

๓.จัดท าพรรณไม้แห้งและตัวอย่างดอง        

๔.ตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง           

๕.จัดท ารายงาน และน าเสนอผล การวิจัย                     

๖..ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย  ในวารสาร
ระดับชาติ 

                      

 
  



๓๗ 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ชื่อโครงการ ปัจจัยทางกายภาพและสังคมพืชในระบบนิเวศของพืชวงศ์ขิงในมหาวิทยาลัยพะเยา 
ภาษาอังกฤษ Physical Factors and Plant Community of Zingiberaceae Ecosystem in 

University of Phayao 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ดร.ตฤณ เสรเมธากุล (หัวหน้าโครงการ) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๕๕ มือถือ ๐๘๑๗๘๔๖๗๒๕ 
E-mail : trinsmk@gmail.com 
๒. ดร.กนกอร ศรีม่วง(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๗๔ มือถือ ๐๘๑๘๘๑๙๔๐๒ 
E-mail : s.kanokorn@gmail.com 
๓ ดร.ภาวินี จันทร์วจิิตร(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๑๔๖ มือถือ ๐๘๑๗๘๔๒๒๓๖ 
E-mail : p_nuring@yahoo.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. ศึกษาระบบนิเวศ (Ecosystem) ของพืชวงศ์ขิง ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชและพ้ืนที่ป่าของ

มหาวิทยาลัย 
๓. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาคัดเลือกพ้ืนที่ทีเหมาะสมส าหรับการเจริญเติบโตของพืชวงศ์ขิงและปลูก

ขยายพันธุ์ 
งบประมาณ 

๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) 
บทสรุปโครงการ 



มหาวิทยาลัยพะเยา  ตั้งอยู่ในเขตต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งในอดีตมาต าบลแม่กา 
เป็นชุมชนที่อยู่นอกเขตเมืองพะเยา ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  และเนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ต าบลยังมีสภาพเป็นป่าไม้ ประชากรจึงมีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้รอบบริเวณชุมชนเป็นแหล่งท ามาหากินด้วย 
ได้แก่การใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งผลผลิตจากป่าที่เป็นเนื้อไม้และที่ไม่ใช่เนื้ อไม้  ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์
และการใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมจากที่ดินป่าไม้  วิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณนี้จึงต้องพ่ึงพาอาศัยป่า คือเป็น
แหล่งท ากินและเป็นพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารหล่อเลี้ยงชุมชนต าบลแม่กาและใกล้เคียงและสายน้ าดังกล่าวยังไหลลงสู่
กว้านพะเยา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเดิมเป็นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ขออนุญาตใช้พ้ืนที่ป่าสงวน
แห่งชาติภายใต้การก ากับดูแลของกรมป่าไม้ จ านวน ๕,๗๒๗ ไร่ โดยได้ด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่บางส่วนจากเดิม
ที่เป็นพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่เกษตรกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย  และได้มีการเปิดให้มีการเรียน
การสอนอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. ๒๕๔๒  และตั้งแต่นั้นมาก็มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ของที่ดิน
จากพ้ืนที่ป่าไม้หรือพ้ืนทีเกษตรกรรม ไปเป็นพื้นอยู่อาศัย การเพ่ิมของประชากรของคนเพ่ิมข้ึน มีความต้องการ
ในการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ิมขึ้นตลอดจนมีการพัฒนาทางด้านสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมขึ้น ซึ่งท าให้วิถีชีวิตของ
ประชากรในต าบลแม่กาเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ระหว่างคนในพื้นท่ีกับป่าไม้มีวิถีท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

อย่างไรก็ตามพ้ืนที่บางส่วนของมหาวิทยาลัยยังคงมีสภาพเป็นป่าอยู่ โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณด้านทิศ
เหนือ  โดยป่าส่วนใหญ่จะเป็นป่าผลัดใบ ได้แก่ป่าเต็งรังและมีป่าเบญจพรรณขึ้นในพ้ืนที่แคบๆ บริเวณขอบทาง
น้ า  ในระยะยาวสภาพป่าดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพชุมชนที่ ก าลังเจริญเติบโต
โดยรอบ  ท าให้สภาพป่าที่เหลืออยู่เสื่อมโทรมลงไป พรรณไม้หลายชนิดหาได้ยากข้ึนหรืออาจจะสูญพันธุ์ไปจาก
พ้ืนที่ป่าของมหาวิทยาลัย 

พืชวงศ์ขิง เป็นพรรณไม้ชนิดหนึ่งที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพป่า หากแต่ถ้ามีการจัดการ
พ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์มีการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและปลุกจิตส านึกให้ประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบ ตระหนักถึงการรักษาพ้ืนที่ป่า ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สภาพป่าที่มีอยู่ก็คงความ
อุดมสมบูรณ์อยู่ได้  

การศึกษาถึงปัจจัยทางกายภาพและลักษณะสังคมพืชและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลพืช
พรรณไม้และสัตว์ป่า รวมทั้งความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างทรัพยากรทางชีวภาพกับสภาพสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน ความสูงจากระดับน้ าทะเล แสง อุณหภูมิ ความชื้นและอ่ืนๆ  ซึ่งรวมกัน
เป็นระบบนิเวศของป่า โดยจะท าให้สามารถเข้าใจถึงธรรมชาติของมันและสามารถน าไปวางแผนในการจัดการ
และการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะพืชวงศ์ขิงได้อย่างยั่งยืน ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัย
ต่อไป 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ศึกษาและรวบรวมพ้ืนที่เบื้องต้น                       



๓๙ 

๒.คัดเลือกพ้ืนที่แปลงวิจัย                       

๓.เตรียมอุปกรณ์ภาคสนาม                     

๔.เก็บข้อมูลปัจจัยทางกายภาพ   

๕.เก็บข้อมูลสังคมพืช               

๖.การวิเคราะห์ดิน ในห้องปฏิบัติการ               

๗.วิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการศึกษา                       

๘.จัดท ารายงาน                       

 
  



กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๓ ปกปักทรัพยากร 

๓.๑ การศึกษาสาเหตุหลักการเกิดโรคในขิงของจังหวัดพะเยา 
  



๔๑ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การศึกษาสาเหตุหลักการเกิดโรคในขิงของจังหวัดพะเยา 
ภาษาอังกฤษ The study of the main pathogenic associated with ginger disease in Phayao 
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ผู้รับผิดชอบ  

๑. นางสาวนิภาพร ทิพย์เดโช (หัวหน้าโครงการ) 
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มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖๖ ต่อ 3156 มือถือ 0899231004 
E-mail : surisa_yee@hotmail.com 
๓. ดร.กนกอร ศรีม่วง(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๒๗๔ มือถือ ๐๘๑๘๘๑๙๔๐๒ 
E-mail : s.kanokorn@gmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือส ารวจสาเหตุการเกิดโรคในขิงของพ้ืนที่จังหวัดพะเยา 
๓. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นแหล่งให้ความรู้การปลูกขิงและการป้องกันการเกิดโรคอย่างถูกวิธีและ

ยั่งยืนให้กับเกษตรกรในจังหวัดพะเยา 
งบประมาณ 

๑๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) 
บทสรุปโครงการ 
 ขิงเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของไทย โดยมีมูลค่าการส่งออกในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก โดย
ประเทศไทยถูกจัดอันดับเป็นผู้ส่งออกขิงเป็นอันดับที่ ๕ ของโลกในปี ๒๐๑๒ (Factfish, ๒๕๕๖)  การผลิตขิง
ในประเทศไทยนั้นผลิตขึ้นเพ่ือบริโภคภายในประเทศส่วนหนึ่งและส่งออกต่างประเทศอีกจ านวนหนึ่ง ข้อมูล



จากเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๕๗  ประเทศไทยท าการส่งออกขิงแห้งและขิงสด  รวมเป็น  ๒๖,๘๐๒  ตัน  
คิดเป็นมูลค่า  ๑,๒๔๙,๖๖๙,๓๖๐  บาท โดยประเทศคู่ค้าส าคัญได้แก่  ปากีสถาน  ญี่ปุ่น และเนเธอแลนด์  ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทยยังมีการน าเข้าขิงในปี ๒๕๕๗ เป็นจ านวน  ๑,๔๒๒.๕๒๒  ตัน  คิดเป็นมูลค่าการ
น าเข้า ๖๑,๐๐๖,๓๔๑  บาท การผลิตขิงในประเทศไทยที่มากในประเทศไทยได้แก่ จังหวัด เพชรบูรณ์ เลย 
เชียงราย และพะเยา  (อภิรักษ์ , มปป)  โดยในเขตภาคเหนือตอนบนจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นจังหวัดที่สามารถ
ผลิตขิงได้มากที่สุด จากข้อมูลในปี  ๒๕๕๓/๒๕๕๔  พบว่าจังหวัดพะเยาสามารถผลิตขิงสดเป็นจ านวนทั้งสิ้น  
๕,๕๑๐  ตัน  (พานิชย์จังหวัดพะเยา, ๒๕๕๔)  
 ปัญหาหลักของการปลูกขิงของเกษตรกรนอกจากปัญหาด้านราคาท่ีผกผันแล้ว  ปัญหาด้านต้นทุนที่สูง  
และปัญหาโรคในขิงเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายเป็นอย่างยิ่งต่อเกษตรกร  เพราะบางโรคสามารถสร้าง
ความเสียหายได้สูงถึง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคในขิงมีความหลากหลายทั้งเชื้อแบคทีเรีย 
เชื้อรา และแมลงศัตรูพืช  ความต้องการของตลาดในการใช้ขิงทั้งในและต่างประเทศ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี 
แต่ขณะที่เกษตรกรกลับมีต้นทุนที่สูงและมีความเสี่ยงในความเสียหายที่เกิดจากการระบาดของโรค ที่สร้าง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก 
 ดังนั้น โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสาเหตุการเกิดโรคของขิง ในจังหวัดพะเยาเพื่อเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการจัดการ ป้องกันและก าจัดการเกิดโรคที่จะระบาดสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกขิงใน
จังหวัดพะเยา ในอนาคตต่อไป 
แผนการด าเนนิงาน 
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มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และฤทธิ์ทางชีวภาพ เพ่ือสุขภาพและ
ความงาม 

๔.๑๐ การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากผลปิ้งขาว ในพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากร มหาวิทยาลัย
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เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  
๔.๑๔ การใช้ประโยชน์จากปัจจัยทางชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมและฤทธิ์ทางชีวภาพจากผักหวาน

ป่า  
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ภาษาอังกฤษ Development of algae and Desmid Conservation Value Index as biological 
indicator of water quality and potential utilization of algal biodiversity in 
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บทสรุปโครงการ 
ในจังหวัดพะเยา นั้นเป็นพ้ืนที่ได้ด าเนินโครงการสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นั้น  เพราะพ้ืนที่ประกอบด้วย
พ้ืนที่หลากหลายทั้งมีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากผืนป่าแล้วยังมีแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงท าให้ในพ้ืนที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ มีระบบนิเวศหลากหลายส่งผลท าให้มีความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์และจุลินทรีย์สูง  
ด้วยเหตุนี้การศึกษาถึงความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายเดสมิดส์ในพื้นที่พะเยาจะท าให้ทราบ
ข้อมูลอันเป็นปัจจุบันของความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพน้ า     และเติมเต็มองค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพในการส่งเสริมให้มีการศึกษาและใช้ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น และ
พัฒนาการใช้แพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายเดสมิดส์เป็นดัชนีทางชีวภาพประเมินคุณภาพน้ า 

งานวิจัยนี้จึงมีความประสงค์จะเก็บตัวอย่างในแหล่งน้ าจืดต่างๆในจังหวัดพะเยา เพ่ือตรวจสอบความ
หลากหลายของสาหร่าย กลุ่มต่างๆคุณภาพน้ าที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาดัชนีคุณค่าของเดสมิดส์(Desmid 
Conservation Value Index) ในการเป็นตัวบ่งชี้ทางชีวภาพในพ้ืนที่จังหวัดพะเยานอกจากนั้นเพ่ือหาข้อมูล
ด้านศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ของทรัพยากรสาหร่ายในพ้ืนที่ศึกษา  ผลการศึกษาของโครงการ
ศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรชีวภาพเพ่ือพัฒนาการประยุกต์ใช้สาหร่ายเป็นดัชนีบ่งชี้
สภาพแวดล้อมทางน้ าเพ่ือใช้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางน้ าอย่างง่าย โดยมุ่ง เน้นที่จะจัดท าเอกสารเผยแพร่ 
“คู่มือ การใช้ความหลากหลายของสาหร่ายบ่งชี้คุณภาพน้ า ในจังหวัดพะเยา” ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ
ความหลากหลายของสาหร่ายที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าในพ้ืนที่จังหวัดพะเยาซึ่งจะน าไป
เผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ชุมชน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้ทราบถึงความรู้ใน
ทรัพยากรในท้องถิ่นและตระหนักรวมกันถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความหลากหลายทาง
ชีวภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวพระราชด าริของโครง อพ. สธ 
อย่างยั่งยืนต่อไป 
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๔๙ 

บทสรุปโครงการ 
 ระบบประสาทเป็นระบบส าคัญที่ควบคุมการท างานของร่างกายให้เป็นปกติ โดยการใช้กระบวนการ
และสารสื่อประสาท (neurotransmitters) ที่หลากหลาย เมื่อเกิดความผิดปกติของระบบประสาท โดยเฉพาะ
ระดับของสารสื่อประสาทที่เปลี่ยนแปลง มักส่งผลท าให้เกิดความผิดปกติ ได้แก่ ความวิตกกังวล ซึมเศร้า หรือ
ความจ าบกพร่อง จากการรายงานของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มี
จ านวนผู้ป่วยโรควิตกกังวล ๒๗,๘๒๒ โรคซึมเศร้า ๒๐,๗๔๔ รายต่อประชากรหนึ่งแสนคนในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
นอกจากนี้จ านวนผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคสมองเสื่อมยังมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นตามประชากรผู้สูงอายุไทย(๑) โรคและความ
ผิดปกติทางระบบประสาทเหล่านี้มีผลท าให้คุณภาพการด ารงชีวิตและประสิทธิภาพการท างานด้อยลง รวมทั้ง
ส่งผลต่อผลลัพธ์โดยรวมของเศรษฐกิจระดับชาติ ที่ต้องใช้งบประมาณในการรักษาและดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ 
 ดังนั้น ในปัจจุบันการประยุกต์ใช้พืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเพ่ือบ ารุงประสาทโดยเฉพาะในการเพ่ิม
ความจ า ก าลังได้รับความนิยมเพ่ิมข้ึน เช่น มีการรายงานผลการเพ่ิมการเรียนรู้และความจ าเมื่อบริโภค Ginko(
๒) และพรมมิ(๓) ซึ่งพืชสมุนไพรเหล่านี้ล้วนแต่มีสารประกอบที่ส าคัญ และในสารเหล่านั้นมักมีคุณสมบัติเป็น
สารต้านออกซิเดชันหรือสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ซึ่งมีการรายงานในอดีตว่าสารที่มีคุณสมบัติเป็น
สารต้านออกซิเดชันอาจช่วยป้องกัน ชะลอ และรักษาโรคทางระบบประสาท(๔) โดยไปมีผลลดอันตรายที่เกิด
จากความบกพร่องในการท างานของไมโตคอนเดรีย (mitochondrial dysfunction)(๕) นอกจากนั้น ยังพบว่า
การรับประทานวิตามินเสริม เช่น วิตามินเอ ซี และอี ช่วยท าให้ผู้ป่วยโรควิตกกังวลและซึมเศร้าซึ่งเกิดจาก
ความเครียด มีอาการดีข้ึน(๖) 
 มะไฟจีน (Clausena lansium (Lour.) Skeels) เป็นพืขในวงศ์ Rutaceae ซึ่งพบได้ในประเทศอินเดีย 
จีนตอนใต้ เวียดนาม และไทย เปลือกของต้นมะไฟจีนมีสารส าคัญเป็นประเภท coumarin(๗) ส่วนต้นพบสาร
กลุ่ม triterpine(๘ ) เมล็ดพบสารกลุ่ม amide derivatives(๙ ) และที่ ใบเป็นสาร cyclic amides(๑๐ ) 
นอกจากนี้ยังพบกลุ่ม volatile compounds ด้วยจากใบ ผล และเมล็ดของมะไฟจีน(๑๑) มะไฟจีนมี
คุณสมบัติทางชีวภาพหลากหลาย เช่น มีฤทธิ์ป้องกันตับ (hepatoprotective activity)(๑๒) ต้านมะเร็ง 
(anticancer)(๑๓) มีฤทธิ์ลดระดับน้ าตาลในเลือด (hypoglycemic)(๑๔) ฤทธิ์ต้านเชื้อราและต้านไวรัส 
(antifungal and antiviral activities) ต้ านการ อัก เ สบ  ( anti-inflammatory) และต้ านออกซิ เ ด ชั น 
(antioxidant activity)(๑๕)  
 เมื่อค านึงถึงคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันการเกิดโรคทางระบบประสาทแล้ว และ
มะไฟจีนเป็นพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวนี้จึงน่าจะมีศักยภาพในการป้องกันโรคทางระบบประสาทได้ นอกจากนั้น
ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของพืชท้องถิ่นซึ่งเป็นพืชอนุรักษ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของสารสกัดมะไฟจีนต่อระบบประสาทส่วนกลาง อันจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประยุกต์ใช้มะไฟจีนเพื่อสุขภาพต่อไป 
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บทสรุปโครงการ 
โรคเบาหวาน เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดขึ้นจากการเสียสมดุลของการใช้กลูโคสในกระแสเลือด ซึ่ง

เป็นผลมาจากสภาวะขาด (เบาหวานชนิดที่ ๑) หรือร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลิน (เบาหวานชนิดที่ ๒) ส่งผล
ให้ระดับน้ าตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น จากรายการศึกษาทางคลินิกอย่างต่อเนื่องพบว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุ
หลักให้เกิดโรคแทรกซ้อนเรื้อรังตามมาหลายชนิด ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความดันสูง โรคไตเรื้อรัง 



ภาวะเบาหวานขึ้นจอตา ภาวะภูมิคุ้มกันต่ า เป็นต้น จากสถิติจ านวนผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๕ โดยส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขพบว่า จ านวนผู้ป่วย
เพ่ิมขึ้นทุกปี และเป็นจ านวนที่มากกว่าโรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง และยังคาดการณ์ว่าจ านวนผู้ป่วย
เบาหวานทั่วประเทศจะมากกว่าแปดแสนคนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้นโรคเบาหวานจึงเป็นหนึ่งในปัญหา
สาธารณสุขล าดับต้นๆ ของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องลดจ านวนผู้ป่วยเบาหวาน
รายใหม่ให้ลดลงหรือไม่ให้เพ่ิมไปมากกว่ากว่านี้ ร่วมกับการดูแลรักษาไม่ให้ผู้ป่วยเบาหวานเกิดภาวะแทรกซ้อน 
โดยแนวทางการรักษาโรคเบาหวานด้วยยาประกอบด้วยหลายแนวทางการรักษา ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับระดับของภาวะ
น้ าตาลในเลือด เช่น การรักษาด้วยยาต้านเบาหวานชนิดรับประทาน สารยับยั้งการสลายน้ าตาล อินซูลิน เป็น
ต้น โดยทั่วไปแล้วสารยับยั้งการสลายน้ าตาลมักถูกใช้ในการรักษาในล าดับแรกๆ ในผู้ที่เพ่ิงได้รับการวินิจฉัยว่า
เป็นผู้ป่วยที่จัดในกลุ่มก่อนเป็นเบาหวาน และผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานที่มีระดับน้ าตาลที่ไม่สูง
มากนักและไม่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผิดปรกติทางพันธุกรรม ซึ่งในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มนี้มีแนวโน้ มที่จะ
สามารถรักษาระดับของน้ าตาลในกระแสเลือดให้กลับมาอยู่ในระดับปรกติหรือใกล้เคียงปรกติได้ดี สารยับยั้ง
การสลายน้ าตาลมีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการท างานของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสลายน้ าตาล ชนิดต่างๆ 
ได้แก่ แอลฟากลูโคซิเดส ซูเครส และอะไมเลส ยาที่ใช้ในการลดระดับน้ าตาลในกระแสเลือดมักเป็นยาในกลุ่ม
ตัวยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดส ทั้งนี้เนื่องจากแอลฟากลูโคซิเดสเป็นเอนไซม์ตัวสุดท้ายที่เข้าสลายมอลเทสซึ่งเป็น
ผลผลิตจากการสลายโมเลกุลของแป้ง ให้ได้น้ าตาลกลูโคสแล้วจึงถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสตามล าดับ ยากลุ่มตัว
ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสที่ใช้ในการรักษาภาวะน้ าตาลในกระแสเลือดสูงในปัจจุบันประกอบด้วย acarbose, 
voglibose และ miglitol ซึ่งให้ผลการรักษาที่ดีและมีความปลอดภัยสูง แต่อย่างไรก็ตามยาในกลุ่มดังกล่าวก็
ยังคงมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ท้องอืด แน่นท้อง ผายลมบ่อย ถ่ายเหลว ปวดท้อง และไม่ควรใช้ยานี้
ในผู้ที่มีปัญหาทางระบบทางเดินอาหาร หรือไต เป็นต้น ดังนั้นยาที่มีผลข้างเคียงน้อยกว่าจึงเป็นทางเลือกที่
น่าสนใจ ในปัจจุบันมีรายงานทั้งทางเภสัชวิทยาและเคมีเภสัชพบว่าพืชสมุนไพร พืชผัก ผลไม้หลายชนิดมีฤทธิ์
ในการลดน้ าตาลที่ดี โดยสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญมักเป็นสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในกลุ่มฟลาโวนอยด์ ลิกแนน อัล
คาลอยด์ แซนโทน เป็นต้น รายงานการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารกลุ่มแซนโทน ซึ่งมี
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสที่ดี ซึ่งพืชสมุนไพร ผลไม้ และผักพ้ืนบ้านไทย ที่มีแซนโทนเป็งค์
องค์ประกอบทางเคมีหลัก ได้แก่ พืชสกุลมังคุด (Garcinia) และพืชสกุลติ้ว (Cratoxylum) โดยพบว่าเปลือก
มังคุด (Garcinia mangostana) และไม้มะดัน (G. schomburgkiana) มีแซนโทนเป็นองค์ประกอบหลัก แต่
อย่างไรก็ตามเปลือกมังคุดหรือไม้มะดันไม่สามารถน ามาบริโภคได้โดยตรง ซึ่งต่างกับติ้ วขาว (Cratoxylum 
formosum) ที่สามารถน าใบ ยอดอ่อน และดอก มาบริโภคได้โดยตรงได้ตลอดทั้งปี และบริโภคกันอย่าง
แพร่หลายในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่จะให้พืชผักพ้ืนบ้านมา
บริโภคเพ่ือป้องกันและรักษาโรคเบาหวาน หรือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งไม่มีปัญหาเรื่อง
ข้อจ ากัดของฤดูการเหมือนการใช้เปลือกมังคุด และมีอัตราการทดแทนมวลชีวภาพที่ดีกว่าการใช้ไม้มะดัน ด้วย
เหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจศึกษาสารออกฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสจากล าไส้ของหนู 
จากส่วนที่รับประทานได้ของติ้วขาว โดยการแยกสกัดสารออกฤทธิ์ด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟี และพิสูจน์
โครงสร้างของสารที่แยกได้ด้วยเทคนิคทางสเปกโตรสโกปี หลังจากนั้นจึงน ามาทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์



๕๓ 

แอลฟากลูโคซิเดสจากล าไส้ของหนู ตลอดจนการศึกษาทางจลนศาสตร์เอนไซม์เพ่ือทราบกลไกการยับยั้ง
เอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส ทั้งนี้เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษามาเผยแพร่เพ่ือให้ประชาชนโดยทั่วไป
ทราบถึงความส าคัญในการใช้ติ้วขาวในการป้องกัน/รักษาเบาหวาน และคุณค่าของติ้วขาวที่พึงอนุรักษ์พันธุ์พืช
เอาไว้ในฐานะที่เป็นพืชที่ในในการบริโภคและใช้เป็นยาสมุนไพร น าข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลประกอบการวิจัยใน
ขั้นสูงต่อไปทั้งในสัตว์ทดลอง/มนุษย์เพ่ือประเมินประสิทธิภาพในการป้องกัน/รักษา และความเป็นพิษ 
ตลอดจนน ามาประยุกต์ใช้ในทางเภสัชกกรมและทางการแพทย์ต่อไป 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑. เก็บรวบรวมตัวอย่างพืชสกุลติ้ว                     

๒. ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการ                       
๓. เตรียมสิ่งสกัดชนิดต่างๆ โดยการ
สกัดแบบ Liquid-Liquid extraction 
ใช้น้ าเป็นตัวท าละลายสิ่งสกัดเมทานอล 
และตามด้วยการพาร์ทิชั่นด้วย เฮกเซน 
ไดคลอโรมีเทน เอทิลอะซิเทต และบิว
ทานอล ตามล าดับ                     

๔. ทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์แอลฟา
กลูโคซิเดสจากล าไส้หนูเบื้องต้น                         
๕. แยกสกัดและหาโครงสร้างของสารที่
แยกได้                   
๖.ศึกษาจลนศาสตร์เอนไซม์เพ่ือระบุ
กลไกการยับยั้ง                     
๗. สรุปและจัดท ารายงานผลการศึกษา
ฉบับสมบูรณ์                     

 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การเพาะพันธุ์และการอนุบาลปลาน้ าหมึก ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
ภาษาอังกฤษ Induced breeding and larval rearing of butterfly barb (Opsarius pulchellus) in 

the University of Phayao plant genetic conservation areas, Phayao province 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. นายเกรียงไกร สีตะพันธุ์ (หัวหน้าโครงการ) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ตอ่ ๑๗๓๔  
E-mail : kook๘๒@hotmail.com 
๒. นายอิฐสะราม แสนสุภา 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ตอ่ ๑๗๓๔ 
E-mail: imamoza@hotmail.com 
๓. นายชาติ  ฐานิจสรณ ์
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๕๔๔๖-๖๖๖๖ ตอ่ ๑๗๓๔ 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือศึกษาการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ าหมึกจากแหล่งน้ าธรรมชาติด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์ 
๓. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความหนาแน่นที่แตกต่างกันที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอด ของลูก

ปลาน้ าหมึกวัยอ่อน 

๔. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของอาหารต่างชนิดที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต และอัตรารอด ของลูกปลาน้ าหมึก
วัยอ่อน 

งบประมาณ 
๒๒๑,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 



๕๕ 

การเพาะพันธุ์ และการอนุบาลปลาน้ าหมึก ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย
พะเยา จังหวัดพะเยา เป็นการศึกษาทราบปริมาณฮอร์โมนที่เหมาะสมส าหรับการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ าหมึกที่
รวบรวมจากแหล่งน้ าธรรมชาติ รวมถึงท าการศึกษาพัฒนาการของคัพภะ และลูกปลาน้ าหมึกวัยอ่อน 
นอกจากนี้ยังจะศึกษาวิธีการอนุบาลลูกปลาน้ าหมึกให้มีอัตราการเจริญเติบโต และอัตรารอดสูงที่สุด โดย
การศึกษาความหนาแน่นที่เหมาะสมส าหรับอนุบาลลูกปลาน้ าหมึกวัยอ่อน และศึกษาอาหารที่เหมาะสม
ส าหรับอนุบาลลูกปลาน้ าหมึกวัยอ่อน ซึ่งการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ าหมึกถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วย
อนุรักษ์ปลาชนิดนี้ให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงหากสามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ าหมึกได้ในปริมาณมาก ยังจะส่งผล
ดีต่อธุรกิจปลาสวยงามของประเทศไทยในอนาคตอีกแนวทางหนึ่ง 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑.รวบรวมปลาน้ าหมึกจากแหล่งน้ า
ธรรมชาติ ในจังหวัดพะเยา                     
๒.เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมสถานที่ 
ที่เก่ียวข้องกับการเพาะขยายพันธุ์ปลาน้ า
หมึก                     

๓.เริ่มการทดลองหัวข้อการเพาะพันธุ์ปลา
น้ าหมึกด้วยฮอร์โมนสังเคราะห์                       
๔. เริ่มการทดลองหัวข้อความหนาแน่นที่
เหมาะสมส าหรับอนุบาลลูกปลาน้ าหมึกวัย
อ่อน                       

๕.เริ่มการทดลองหัวข้ออาหารที่เหมาะสม
ส าหรับอนุบาลลูกปลาน้ าหมึกวัยอ่อน                       
๖.สรุปและรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์                        

 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ ๒ 
ภาษาอังกฤษ Cultivation, processing and utilization of Makiang plant in the Plant Genetic 

Conservation Project under the Royal Initiative of Highness Princess Maha Chakri 
Sirindhorn at the University of Phayao, Second Year. 

ผู้รับผิดชอบ  
1. ดร.วาสนา พิทักษ์พล (หัวหน้าโครงการ) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3249 มือถือ 0819521574 
E-mail : wasnan@yahoo.com  
2. ดร.รณกร สร้อยนาค(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3164 มือถือ 0818821930 
E-mail : ronnakornsr@hotmail.com 
3. ดร.วาทิตา ผจญภัย(ผู้ร่วมวจิัย) 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1750 มือถือ 0804167173 
E-mail : phachonpai@yahoo.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือศึกษาผลของวัสดุคลุมดินและการให้ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโร

ทีนสูงที่ปลูกในพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. เพ่ือศึกษาผลของการเติมสารละลายน้ ามะเกี๋ยงที่สกัดได้ ปริมาณเจลาติน และปริมาณกรด
แอสคอร์บิก (วิตามินซี) ลงในสูตรพ้ืนฐานของการผลิตกัมมี่เยลลี่ เพ่ือหาสูตรที่เหมาะสมส าหรับการ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มะเกี๋ยง รวมทั้งศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของกัมมี่เยลลี่มะเกี๋ยง
ที่ผลิตได้ เพ่ือให้มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 



๕๗ 

๔. เพ่ือศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจในหนูขาวเพศผู้ที่
เหนี่ยวน าให้มีภาวะความดันโลหิตสูง 

๕. เพ่ือเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ การแปรรูปและการการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ
จาก มะเกี๋ยงพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา 

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

บทสรุปโครงการ 
มะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่  สามารถ

เจริญเติบโตรวดเร็ว ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี มีศัตรูท าลายน้อย   มีการปลูกกระจายตามที่อยู่
อาศัยตามสวน และไร่นาต่างๆ โดยผลจะสุกแก่และเก็บเกี่ยวได้ในเดือนกรกฏคมถึงสิงหาคม ผลมะเกี๋ยงมี
ลักษณะยาวรี ความยาวประมาณ ๑-๒ เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อใกล้สุกจะมีสีแดงเมื่อแก่จัดจะมีสีแดง
คล้ าจนด า  ผลสดมีรสเปรี้ยวจัด ท าให้คนไม่นิยมทานผลสด ส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคกันในท้องถิ่นในรูปของผล
สุกและผลไม้ดอง ในปัจจุบันต้นมะเก๋ียงมีปริมาณลดลงเนื่องจากมีการตัดโค่นท าลายแต่ไม่มีการปลูกทดแทนซึ่ง
คาดว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย ดังนั้นมะเกี๋ยงจึงถูกจัดให้เป็นพืชหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืช อันเนื่องพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (โสภี , ๒๕๓๘) จากการ
ส ารวจพืชมะเกี๋ยงของโครงการ อพ.สธ. ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๗–๒๕๓๘ พบว่ามะเกี๋ยงมีขึ้นอยู่ทั่วไปในภาคเหนือ
ตอนบน  ส่วนใหญ่พบขึ้นอยู่ตามแหล่งชุมชน  ไม่พบต้นมะเกี๋ยงที่ขึ้นในป่าธรรมชาติ แหล่งที่พบมะเกี๋ยง ได้แก่ 
เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน  และพิษณุโลก  ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ ไม่พบต้น
มะเกี๋ยง ในต่างประเทศมีรายงานว่าพบในประเทศอินเดีย  และพม่า  จากรายงานการด าเนินงานส ารวจและ
คัดเลือกสายต้นมะเกี๋ยง (Clonal selection ) ของโครงการ อพ.สธ. ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗–๒๕๓๘ พบต้น
มะเกี๋ยง จ านวน ๕๐๐ ต้น คัดเลือกลักษณะต้นดีเด่นไว้ ๑๙ ต้น และตอนกิ่งน าสายต้นดังกล่าวไปปลูกรวบรวม
พันธุ์ไว้ในพ้ืนที่ของโครงการ  อพ.สธ. ซึ่งขอใช้พ้ืนที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  วิทยาเขต
ล าปาง รวมทั้งได้น าเมล็ดจากต้นที่มีลักษณะดีอีกจ านวน ๔๖ ต้น  มาเพาะ และส่งต้นกล้าไปปลูกตามแหล่ง
ต่าง ๆ เพ่ือการคัดเลือกพันธุ์  โดยน าไปปลูกในพ้ืนที่ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ศูนย์วิจัยและ พัฒนาการ
เกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยยาง
หนองคาย (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, ๒๕๕๕) รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้าร่วม
สนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์มะเกี๋ยง โดยในปี  พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับความอนุเคราะห์ให้น าต้น
มะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมาปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาจ านวนสามสายพันธุ์ได้แก่  สายพันธุ์ 
RIT ต. ๑๐๗๒/๑/๑๓ , สายพันธุ์ RIT บ. ๒๑๐๓/๑๘/๒ และสายพันธุ์ LP๐๐๗   ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีเบต้าแค
โรทีนสูง ซึ่งพบว่ามีการปรับตัวและสามารถเจริญเติบโตได้ดี 

ผลมะเกี๋ยงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  ประกอบด้วยสารโปรตีน   ไขมัน   วิตามินหลายชนิด และ
กรดอะมิโนหลายตัว และแคลเซียม  นอกจากใช้รับประทานผลสดยังมีการน าเอาผลมะเกี๋ยงมาแปรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม ได้แก่ ชามะเกี๋ยง น้ ามะเกี๋ยงพร้อมดื่ม ไวน์มะเกี๋ยง เนค
ตาร์มะเกี๋ยง ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารว่าง ได้แก่ เยลลี่มะเกี๋ยง มะเกี๋ยงแช่อ่ิมแห้ง โยเกิร์ตมะเกี๋ยง แยม



มะเกี๋ยง นอกจากนี้ผลมะเกี๋ยงยังถูกน ามาใช้สกัดเป็นสีผสมอาหาร เนื่องจากในส่วนเปลือกของผลมี
องค์ประกอบทีเ่ป็นสารสี (pigment) ม่วงแดงในกลุ่มของแอนโธไซยานิน (anthocyanins) โดยมี cyanidin ๓-
glucoside เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง
และโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน นอกจากนี้ในส่วนเนื้อของผลสุกยังพบกรดอินทรีย์ที่ให้รสเปรี้ยวจ าพวกกรดซิ
ตริก (citric acid) และกรดมาลิก (malic acid) รวมทั้งผลมะเกี๋ยงมีสารออกฤทธิ์ในทางยาหลายด้าน เช่น สาร
ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ซึ่งจัดเป็นสารประกอบฟีนอลิก เช่น resveratrol สามารถป้องกันโรค
หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ส่วนเปลือกพบสารในกลุ่ม โพลีฟีนอล (polyphenols) และแทนนิน (tannins) ซึ่งเป็น
สารกลุ่มเดียวกับที่พบในเปลือกและเมล็ดองุ่น ท าหน้าที่จับสารกระตุ้นการเกิดมะเร็งที่เป็นอนุมูลอิสระ ท าให้
ป้องกันโรคมะเร็งได้ สารเหล่านี้ท าหน้าที่จับกับอนุมูลอิสระในร่างกาย ท าให้สามารถป้องกันโรคต่างๆที่มี
สาเหตุมาจากการมีภาวะอนุมูลอิสระเกินได้  และเมล็ดมะเกี๋ยงประกอบด้วยสารน้ ามันหอมระเหย
ประกอบด้วยคือ linalool, R-terpinene, R-ionone และ caryophyllene ซึ่ง linalool (๓,๗-dimethy ๑-
๑, ๖-octadien-๓-๐) เป็นสารพวก terpene alcohol ซึ่งมีกลิ่นหอม  ซึ่งใช้มากในอุตสาหกรรมน้ าหอมและ
แต่งกลิ่น (สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลล้านนาล าปาง , ๒๕๔๔; ๒๕๔๕)  นอกจากนั้นยังมี
รายงานว่ามะเกี๋ยงมีสารออกฤทธิ์ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมากมาย เช่น ß- carotene, resveratrol, 
catechol rutin, quercetin, gallic acid และ anthrocyanin อยู่เป็นปริมาณมาก   นอกจากนั้นยังมีฤทธิ์ใน
การลดปริมาณ low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C)   ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดี หากมีมากจะเกาะที่
ผนังหลอดเลือดท าให้เกิดเส้นเลือดตีบ ท าให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ 

มะเกี๋ยงจึงเป็นพืชหนึ่งที่มีศักยภาพสูงและสามารถน าไปพัฒนาต่อได้ในเชิงอุตสาหกรรมต่างๆได้ เช่น
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง   แต่ผลผลิตมะเกี๋ยงไม่แน่นอน เนื่องจาก
การผลิตมะเกี๋ยงในระดับเกษตรกร ส่วนใหญ่ยังไม่มีการท าสวนมะเกี๋ยง  ผลมะเกี๋ยงที่น ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่
จะเก็บจากต้นที่ขึ้นเองตามหัวไร่ปลายนาหรือหลังดังนั้นการปลูกมะเกี๋ยงเพ่ือการค้าจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการ
เพ่ิมมูลค่ามะเกี๋ยงได้   แต่ข้อมูลด้านการปลูก การจัดการต่างๆ รวมถึงการใช้ประโยชน์และการจัดการต่างๆ
เกี่ยวกับมะเกี๋ยงมีข้อมูลน้อยมาก โดยในการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาต่อยอดการปลูกรักษา การแปรรูป
และการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง ซึ่งพืชในโครงการ อพสธ. เป็นปีที่ ๒ โดยมี โดยเป็นการศึกษาต่อยอดใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙  โดยทางด้านการปลูกรักษาจะท าศึกษาผลของการใช้วัสดุคลุมดินจากเส้นไยธรรมชาติ
ร่วมกับการให้ปุ๋ยชนิดต่างๆการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูง ๓ สายพันธุ์ที่ได้ความ
อนุเคราะห์จากโครงการ  อพ.สธ. ให้น าต้นมะเกี๋ยงมาปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาจ านวน ๓ สายพันธุ์ 
ได้แก่  สายพันธุ์ RIT ต. ๑๐๗๒/๑/๑๓ , สายพันธุ์ RIT บ. ๒๑๐๓/๑๘/๒ และสายพันธุ์ LP๐๐๗  ซึ่งได้มีการ
ปลูกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  และทางด้านการแปรรูปมะเกี๋ยงจะท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สมบัติการต้านอนุมูลอิสระของกัมมี่เยลลี่ มะเกี๋ยงนอกจากนี้ทางด้านการใช้ประโยชน์จากผลมะเกี๋ยงเพ่ือเป็น
อาหารสุขภาพจะท าการศึกษาผลของสารสกัดมะเกี๋ยงในหนูขาวที่เหนี่ยวน าให้เกิดความดันโลหิตสูงด้วยแอ
ลเนม เนื่องจากมีรายงานว่ามะเกี๋ยงมีศักยภาพในการลดความรุนแรงและปกป้องโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งใน
ปัจจุบัน พบว่ายังมีรายงานทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการน าสารสกัดมะเกี๋ยงมาใช้ป้องกันภาวะดังกล่าวน้อย
มาก และกลไกการออกฤทธิ์ยังไม่ชัดเจน จึงเป็นที่มาท าให้คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก



๕๙ 

มะเกี๋ยงที่มีต่อความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจในหนูขาวเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวน าให้มีภาวะความดัน
โลหิตสูงโดยสาร L-NAME ซึ่งเป็นศึกษาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านการวิจัยในการพัฒนาแปรรูปพืชมะเกี๋ยง ให้
กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ส าหรับการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพ่ิม (Value-added products) ส่งเสริมรายได้  ทั้งนี้ผลการศึกษาทั้งหมดจะเป็นองค์ความรู้ในด้านเพ่ือ
การอนุรักษ์ การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จาก “มะเกี๋ยง” พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ทางคณะผู้วิจัยมีเป้าหมายที่จะ
สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยกับประชาชนรอบๆมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดใกล้เคียง หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา ในการอนุรักษ์ต้นมะเกี๋ยง โดยในอนาคตอาจจะมีการขยายพันธุ์
มะเกี๋ยงเพ่ือที่จะน าต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมาปลูกในบริเวณบ้าน ชุมชนอาศัย หรือใกล้ๆ
ส านักงาน เพ่ือที่จะน าผลมะเกี๋ยงมารับประทานผลสด น ามาแปรรูป หรือน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ
สุขภาพ  ท าให้มะเกี่ยงให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น และเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่น ามาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง องค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้จากแผนงานวิจัยนี้ จะพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเป็น “ศูนย์การ
เรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการวิชาการที่ส าคัญในจังหวัดพะเยาและทาง
ภาคเหนือตอนบน ที่เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับ“มะเกี๋ยง”พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตาม
โครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอนาคต 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑. ทบทวนองค์ความรู้                         

๒. เตรียมวัตถุดิบในการทดลอง                       

๓.ท าการทดลอง            

๔. รายงานความก้าวหน้า                       
๕. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
ทดลอง           

๖. เผยแพร่ผลงานวิจัย                       

๗. เขียนรายงานฉบับสมบูรณ์                         
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สายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง 
ภาษาอังกฤษ Effect of  muching material and fertilizer application on growth of high 

betacarotene  makiang  tree   
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๖๑ 

บทสรุปโครงการ 
มะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางหรือขนาดใหญ่  สามารถ

เจริญเติบโตรวดเร็ว ทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี มีศัตรูท าลายน้อย   มีการปลูกกระจายตามที่อยู่
อาศัยตามสวน และไร่นาต่างๆ โดยผลจะสุกแก่และเก็บเกี่ยวได้ในเดือนกรกฏคมถึงสิงหาคม ผลมะเกี๋ยง มี
ลักษณะยาวรี ความยาวประมาณ ๑-๒ เซนติเมตร ผลอ่อนมีสีเขียว เมื่อใกล้สุกจะมีสีแดงเมื่อแก่จัดจะมีสีแดง
คล้ าจนด า  ผลสดมีรสเปรี้ยวจัด ท าให้คนไม่นิยมทานผลสด ส่วนใหญ่จะนิยมบริโภคกันในท้องถิ่นในรูปของผล
สุกและผลไม้ดอง ในปัจจุบันต้นมะเก๋ียงมีปริมาณลดลงเนื่องจากมีการตัดโค่นท าลายแต่ไม่มีการปลูกทดแทนซึ่ง
คาดว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทย ดังนั้นมะเกี๋ยงจึงถูกจัดให้เป็นพืชหนึ่งในโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรม
พืช อันเนื่องพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) (โสภี , ๒๕๓๘)     จาก
การส ารวจพืชมะเกี๋ยงของโครงการ อพ.สธ. ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๗–๒๕๓๘ พบว่ามะเกี๋ยงมีขึ้นอยู่ทั่วไปใน
ภาคเหนือตอนบน  ส่วนใหญ่พบขึ้นอยู่ตามแหล่งชุมชน  ไม่พบต้นมะเกี๋ยงที่ขึ้นในป่าธรรมชาติ แหล่งที่พบ
มะเกี๋ยง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน  และพิษณุโลก  ส่วนจังหวั ด
อ่ืน ๆ ไม่พบต้นมะเกี๋ยง ในต่างประเทศมีรายงานว่าพบในประเทศอินเดีย  และพม่า  จากรายงานการ
ด าเนินงานส ารวจและคัดเลือกสายต้นมะเกี๋ยง (Clonal selection ) ของโครงการ อพ.สธ. ในระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๓๗–๒๕๓๘ พบต้นมะเกี๋ยง จ านวน ๕๐๐ ต้น คัดเลือกลักษณะต้นดีเด่นไว้ ๑๙ ต้น และตอนกิ่งน าสายต้น
ดังกล่าวไปปลูกรวบรวมพันธุ์ไว้ในพ้ืนที่ของโครงการ  อพ.สธ. ซึ่งขอใช้พ้ืนที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา  วิทยาเขตล าปาง รวมทั้งได้น าเมล็ดจากต้นที่มีลักษณะดีอีกจ านวน ๔๖ ต้น  มาเพาะ และส่งต้น
กล้าไปปลูกตามแหล่งต่าง ๆ เพ่ือการคัดเลือกพันธุ์   โดยน าไปปลูกในพ้ืนที่ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรี
สะเกษ และศูนย์วิจัยยางหนองคาย (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล , ๒๕๕๕) รวมทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาก็เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุ์มะเกี๋ยง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้รับ
ความอนุเคราะห์ให้น าต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมาปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาจ านวนสาม
สายพันธุ์ได้แก่  สายพันธุ์ RIT ต. ๑๐๗๒/๑/๑๓ , สายพันธุ์ RIT บ. ๒๑๐๓/๑๘/๒ และสายพันธุ์ LP๐๐๗   ซ่ึง
เป็นสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูง ซึ่งพบว่ามีการปรับตัวและสามารถเจริญเติบโตได้ดี 

ผลมะเกี๋ยงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วย สารโปรตีน ๖.๖๔% ไขมัน ๒.๔๑% วิตามินหลาย
ชนิด และกรดอะมิโนหลายตัว รวมไปถึงพลังงานทั้งหมด ๒๗๙.๕๘ กิโลแคลอรี และแคลเซียม๔๐๘.๖๐ 
มิลลิกรัม นอกจากใช้รับประทานผลสดยังมีการน าเอาผลมะเกี๋ยงมาแปรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ เช่น น้ า
มะเกี๋ยงพร้อมดื่ม ชามะเกี๋ยง ไวน์มะเกี๋ยง มะเกี๋ยงดอง มะเกี๋ยงแช่อ่ิม โยเกิร์ต น้ ามะเกี๋ยงเข้มข้น และสีผสม
อาหารจากมะเกี๋ยง รวมทั้งมีการน าผลมะเกี๋ยงมาท าเป็นเครื่องส าอางค์ และอ่ืนๆ นอกจากนี้มีรายงานว่าผล
มะเกี๋ยงมีสารออกฤทธิ์ในทางยาหลายด้าน เช่นสารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ซึ่งจัดเป็นสารประกอบฟี
นอลิก  เช่น resveratrol ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ส่วนเปลือกพบสารในกลุ่มโพลี ฟีนอล 
(polyphenols) และแทนนิน (tannins) ท าหน้าที่จับสารกระตุ้นการเกิดมะเร็งที่เป็นอนุมูลอิสระ ท าให้ป้องกัน
โรคมะเร็งได้ และเมล็ดมะเกี๋ยงประกอบด้วยสารน้ ามันหอมระเหยประกอบด้วยคือ linalool, R-terpinene, 
R-ionone และ  caryophyllene ซึ่ ง  linalool (๓ ,๗ -dimethy ๑ -๑ , ๖ -octadien-๓ -๐ ) เ ป็ นส ารพวก 



terpene alcohol ซึ่งมีกลิ่นหอม  ซึ่งใช้มากในอุตสาหกรรมน้ าหอมและแต่งกลิ่น (สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชงคลล้านนาล าปาง, ๒๕๔๔; ๒๕๔๕)  ดังนั้นมะเกี๋ยงจึงเป็นพืชหนึ่งที่มีศักยภาพสูงและสามารถ
น าไปพัฒนาต่อได้ในเชิงอุตสาหกรรมต่างๆได้ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรม
เครื่องส าอาง แต่ผลผลิตมะเกี๋ยงไม่แน่นอน เนื่องจากการผลิตมะเกี๋ยงในระดับเกษตรกร ส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
ท าสวนมะเกี๋ยง  ผลมะเกี๋ยงที่น ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่จะเก็บจากต้นที่ขึ้นเองตามหัวไร่ปลายนาหรือหลังบ้าน 
ดังนั้นการปลูกมะเกี๋ยงเพ่ือการค้าจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการเพ่ิมมูลค่ามะเกี๋ยงได้ แต่ข้อมูลด้านการปลูกและ
การจัดการต่างๆเกี่ยวกับมะเกี๋ยงมีข้อมูลน้อยมาก  ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้วัสดุคลุมดินจาก
เส้นไยธรรมชาติร่วมกับการให้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตของต้นมะเกี๋ยง โดยท าการศึกษากับ
มะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูง ๓ สายพันธุ์ที่ได้ความอนุเคราะห์จากโครงการ  อพ.สธ. ให้น าต้นมะเกี๋ยง
มาปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาจ านวนสามสายพันธุ์ ได้แก่  สายพันธุ์ RIT ต. ๑๐๗๒/๑/๑๓ , สายพันธุ์ RIT 
บ. ๒๑๐๓/๑๘/๒ และสายพันธุ์ LP๐๐๗ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ต้นมะเกี๋ยงที่เป็นสามารถใช้แหล่งพันธุ์มะเกี๋ยงและเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตมะเกี๋ยงให้กับชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สนใจ และเพ่ือยกระดับ
มะเกี๋ยงให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป 
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ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของกัมมี่เยลลี่มะเกี๋ยง 
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บทสรุปโครงการ 
 มะเกี๋ยง (Syzygium nervosum var. Paniala) เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่พบมากใน
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย และเป็นพืชพ้ืนเมืองที่อยู่ในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สามารถน ามาท าประโยชน์ได้อย่างมาก โดย
ผลมะเกี๋ยงนิยมน ามาบริโภคทั้งในรูปของผลสดหรือน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ชามะเกี๋ยง น้ า
มะเกี๋ยงพร้อมดื่ม ไวน์มะเกี๋ยง เนคตาร์มะเกี๋ยง เยลลีมะเกี๋ยง มะเกี๋ยงแช่อ่ิมแห้ง โยเกิร์ตมะเกี๋ยง และแยม
มะเกี๋ยง เป็นต้น ลักษณะผลของมะเกี๋ยงผลสดจะมีเนื้อนุ่ม รูปกลม ผิวเปลือกผลบาง ผลอ่อนสีเหลืองปนเขียว 
เมื่อสุกแก่เต็มที่มีสีน้ าตาลแดงถึงด าเข้ม ผลรสเปรี้ยวและฝาด มีกลิ่นหอมเฉพาะ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 



สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง, ๒๕๔๔) นอกจากนี้มะเกี๋ยงยังเป็นผลไม้ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ
สูง โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ซึ่งเป็นสารอาหารประเภทวิตามินที่ละลายได้ดีในน้ ามันสูง 
เป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุ และสารพฤกษเคมี (phytochemical) ที่มีส่วนประกอบของสารส าคัญหลาย
ชนิด เช่น แอนโธไซยานิน (anthocyanins) แคโรทีนอยด์ (carotenoids) ฟลาโวนอยด์ ( flavonoids) 
สารประกอบฟีนอล (phenolic compounds) (ทวีพร, ๒๕๓๐) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่น
และสารต้านมะเร็งบางชนิด จะเห็นได้ว่ามะเกี๋ยงมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
แต่ก็ยังมีข้อจ ากัดคือสามารถเก็บเกี่ยวผลิตผลได้เพียงปีละครั้งในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนเท่านั้น ซึ่งจาก
ประโยชน์ทางด้านคุณค่าทางโภชนาการและข้อจ ากัดของผลมะเกี๋ยงดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดท่ีจะท าการแปรรูป
ผลมะเกี๋ยงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถหารับประทานได้ตลอดทั้งปี 
 การพัฒนาการแปรรูปผลไม้เป็นทางเลือกหนึ่งที่จะเพ่ิมความหลากหลายและเพ่ิมมูลค่าให้กับผลไม้ได้ 
เนื่องจากผลไม้โดยส่วนใหญ่จะบริโภคผลสดหรือการแปรรูปโดยการท าแห้ง ท าให้ผลไม้มีราคาไม่สูงมากนักแต่
ถ้าน ามาแปรรูปจะมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น งานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะน าผลมะเกี๋ยงมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ คือ 
กัมมี่เยลลี่จากมะเกี๋ยง ซึ่งใช้ทานเป็นของว่างหรือขนมขบเคี้ยวที่มีประโยชน์ ที่สามารถเก็บรักษาคุณค่า
ทางพฤษเคมีและวิตามินซีไว้ได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการให้ผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่มี
ฤทธิ์ในการต้านสารอนุมูลอิสระ ท าได้โดยการเติมส่วนผสมที่มีสารออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นการ
วิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยงเป็นผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่ที่มีฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิต และผู้บริโภคได้มีผลิตภัณฑ์แปรรูป
ผลไม้ที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งสามารถส่งเสริมการปลูกให้กับเกษตรกรได้ เพ่ือให้มะเกี๋ยงเป็นพืชที่มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจต่อไป 
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๖๗ 

บทสรุปโครงการ 
โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่พบได้บ่อยที่สุดโรคหนึ่ง(๑) ซึ่งถ้า

ภาวะความดันโลหิตสูงคงอยู่เป็นเวลานาน ท าให้เพ่ิมอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคต่างๆได้มากมาย โดยเฉพาะ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular disease) ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประชากรทั่ว
โลกรวมทั้งประเทศไทย (๒) ทั้งที่ข้อมูลการศึกษามากมาย ที่แสดงให้เห็นว่าโรคความดันโลหิตสูง สามารถ
ป้องกันหรือลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคได้ โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการรับประทานอาหาร (๓), (๔) 

ปัจจุบันนี้ ตลาดของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพในกลุ่มพืชผัก ผลไม้รวมถึงสมุนไพร มีแนวโน้มการ
ขยายตัวทางการตลาดเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผู้บริโภคให้ความส าคัญและใส่ใจกับสุขภาพมากข้ึน อีกทั้ง
รายงานการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในพืชผัก ผลไม้ สามารถป้องกันและช่วยลดอัตราเสี่ยง
การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ส าคัญๆ อาทิเช่น โรคหลอดเลือดสมอง เบาหวาน รวมถึงโรคความดันโลหิตสูงได้ 
(๕), (๖) 

มะเกี๋ยง (Makiang) หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า Cleistocalyx nervosum var. paniala เป็น
พืชที่พบได้มากในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย รวมถึงจังหวัดพะเยา พืชชนิดนี้ก าลังได้รับความสนใจ
และสามารถน าไปพัฒนาต่อได้ในเชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหาร จากรายงานการศึกษาคุณค่า
ทางโภชนาการของผลมะเกี๋ยง พบว่ามีสารอาหารต่างๆที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์เป็นสารต้าน
อนุ มู ล อิ ส ร ะม ากมาย  เ ช่ น  ß- carotene, resveratro, catechol rutin, quercetin, gallic acid และ 
anthrocyanin อยู่ เป็นปริมาณมาก (๗ ), (๘ ) นอกจากนั้นยั งมีฤทธิ์ ในการลดปริมาณ low-density 
lipoprotein cholesterol (LDL-C) (๙) ซึ่งเป็นไขมันที่ไม่ดี หากมีมากจะเกาะที่ผนังหลอดเลือดท าให้เกิดเส้น
เลือดตีบ ท าให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงได้ ดังนั้น “มะเกี๋ยง”จึงน่าจะเป็นพืชที่มีศักยภาพในการลดความ
รุนแรงและปกป้องโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งในปัจจุบัน พบว่ายังมีรายงานทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับการน าสาร
สกัดมะเกี๋ยงมาใช้ป้องกันภาวะดังกล่าวน้อยมาก และกลไกการออกฤทธิ์ยังไม่ชัดเจน     จึงเป็นที่มาท าให้
คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลของผลิตภัณฑ์สารสกัดจากมะเกี๋ยงที่มีต่อความดันโลหิต และอัตราการเต้นของหัวใจใน
หนูขาวเพศผู้ที่ถูกเหนี่ยวน าให้มีภาวะความดันโลหิตสูงโดยสาร L-NAME ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ เป็นการต่อยอด
องค์ความรู้ทางด้านการวิจัยในการพัฒนาแปรรูปพืชมะเกี๋ยง ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ ส าหรับ
การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพ่ิม (Value-added products) ส่งเสริมรายได้ 
และกระตุ้นจิตส านึกให้แก่คนในท้องถิ่นเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์พืชมะเกี๋ยงตามพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
  



แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ทบทวนวรรณกรรม                     

๒.เตรียมสารสกัดและกรรมวิธีเพ่ือใช้สกัด
มะเกี๋ยง 

              

๓.เตรียมสัตว์ทดลอง อุปกรณ์ สารเคมี                     

๔.ทดสอบฤทธิ์สารสกัดมะเกี๋ยงในการ
รักษาโรคความดันโลหิตสูง 

              

๕.จัดท ารายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

                    

๖.วิเคราะห์และสรุปผลของสารสกัด
มะเกี๋ยงในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง 

              

๗.เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง 

              

๘.จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์                     

 
  



๖๙ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การอนุรักษ์ทรัพยากรและการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากปิ้งขาวพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติ และฤทธิ์ทางชีวภาพ เพื่อ
สุขภาพและความงาม 

ภาษาอังกฤษ Resource Conservation and Utilization Development from Ping-Khao 
(Clerodendrum glandulosum Lindl.) in Resource Conservation Area, University 
of Phayao by Development of Natural Dyeing Process and Biological Activities 
for Health and Beauty 

ผู้รับผิดชอบ  
1. ดร.กัลยา จ าปาทอง (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1713 มือถือ 0924088979 
E-mail : k_jumpatong@yahoo.com 
2. ผศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์ 054466664 มือถือ 0816759469 
E-mail : su_buddha@hotmail.com 
3. ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3077 มือถือ 081-8777056 
E-mail : sitthisakus@hotmail.com 
4. ดร.ธิดา ไชยวังศรี(ผู้ร่วมวิจยั) 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์ 3677 มือถือ 0908931569 
E-mail : thidach@yahoo.com 

  

mailto:thidach@yahoo.com


วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรและขยายพันธุ์ปิ้งขาว 
๓. พัฒนาระบบการจัดการการใช้ประโยชน์จากปิ้งขาว 
๔. หาความสัมพันธ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายของพฤกษ เคมีในปิ้งขาว

เพ่ือหาประสิทธิภาพของการน าไปใช้ประโยชน์ 
งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
บทสรุปโครงการ 
 งานวิจัยนี้สนใจที่จะศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากส่วนต่างๆของ ปิ้งขาว 
โดยคาดว่าสารสกัดท่ีได้จากส่วนต่างๆอาจจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี และสนใจการพัฒนากระบวนการย้อมสีด้าย
ฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากผลสดของปิ้งขาว เพ่ือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการน าสารสกัดจากธรรมชาติมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด อีกท้ังปิ้งขาวเป็นพืชที่พบได้ในระบบนิเวศเฉพาะ มีการกระจายตัวของ
แหล่งที่พบน้อย ท าให้มีปริมาณน้อยในธรรมชาติดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการขยายพันธุ์โดยการใช้เทคโนโลยี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและวิธีต่างๆเพ่ือเพ่ิมจ านวนในการขยายพันธุ์เพ่ือให้เหมาะกับการน าไปใช้ประโยชน์โดยที่ไม่
ต้องท าลายต้นเดิมที่พบตามธรรมชาติ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากต้นปิ้งขาว
อย่างยั่งยืนต่อไป 
  



๗๑ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑. รวบรวมพันธุ์ปิ้งขาวเก็บข้อมูลเชิง
พ้ืนที่                     
๒. ส ารวจข้อมูลความหลหากหลายทาง
ชีวภาพของพ้ืนที่                     

๓. เก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญา                     

๔. ขยายพันธุ์ปิ้งขาว เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ               

๕. การศึกษาระบบนิเวศของต้นปิ้งขาว               

๖. พัฒนาการย้อมสีธรรมชาติของปิ้งขาว               
๗. สกัดสารและทดสอบสารออกฤทธิ์ใน
ปิ้งขาว               
๘. วิเคราะห์ผล สรุปโครงการและเขียน
รายงาน                     

 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติจากผลปิ้งขาว ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
ภาษาอังกฤษ Development of Natural Dyeing Process from Ping-khao (Clerodendrum 

glandulosum Lindl.) in Resource Conservation Area, University of Phayao 
ผู้รับผิดชอบ  

1. ดร.กัลยา จ าปาทอง (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1713 มือถือ 0924088979 
E-mail : k_jumpatong@yahoo.com 
2. นายวรณ์ ดอนชัย (ผู้ร่วมวิจัย) 
ศูนย์เรียนรู้สิ่งทอพื้นบ้าน 
มูลนิธิวัฒนเสรี ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57000 
โทรศัพท์ 081-8119801 มือถือ 081-8119801 
E-mail : worndonchai@gmail.com 
3. ดร. ศันศนีย์ ค าบุญชู (ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ม ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 053-943401 มือถือ 053-943401 
E-mail : sunsanee.k@cmu.ac.th 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพ์ันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพื่อศึกษาชนิดและปรมิาณของสาระส าคญักลุ่มฟีนอลลิกที่สกัดได้จากผลปิ้งขาว 

๓. เพื่อศึกษาเปรียบเทยีบผลของความคงทนของสีต่อการซัก และต่อแสงเมื่อใช้สาร
ช่วยย้อมต่างชนิดกัน 

งบประมาณ 
๒๔๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  



๗๓ 

บทสรุปโครงการ 
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากระบวนการย้อมด้ายฝ้ายด้วยสีธรรมชาติจากผลของปิ้ง

ขาวที่พบในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา โดยในกระบวนการย้อมจะทดลองใช้สารช่วยย้อม
ที่มาจากธรรมชาติ และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ หรืออันตรายทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค เช่น น้ าต้มจากใบยูคา
ลิปตัส ไคโตซาน โปรตีนจากถั่วเหลือง และโพลิเมอร์บางชนิด เพ่ือเป็นตัวกลางในการยึดเกาะหมู่ฟังก์ชันของ
ด้ายฝ้ายและสารสีที่สกัดได้จากผลปิ้งขาว และจะท าการทดสอบความคงทนของผ้าที่ย้อมได้ (ความคงทนต่อ
แสง และความคงทนต่อการซัก) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เพ่ือหาสภาวะที่เหมาะสมของการย้อมด้ายฝ้าย
ด้วยผลปิ้งขาวเพ่ือประยุกต์ใช้ในการเป็นสีย้อมธรรมชาติต่อไป 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ท าการสืบค้นข้อมูลปัจจุบัน                         
๒.ท าการสกัดสารสกัดจากผลปิ้งขาวที่ข้ึน
ตามธรรมชาติและวิเคราะห์หาชนิดและ
ปริมาณของสารสีกลุ่มฟีนอลลิก                     

๓.ทดลองย้อมด้ายฝ้ายด้วยสารสกัดผลปิ้ง
ขาว โดยใช้สารช่วยติดสีที่แตกต่างกัน               
๔.ทดสอบค่าสี ความเข้มสีและความ
คงทนของสี(ต่อการซักและต่อแสง) ด้าย
ฝ้ายที่ย้อมด้วยสารสกัดผลปิ้งขาว โดยใช้
สารช่วยติดสีที่แตกต่างกัน                   

๕.สรุปและรายงานผล                       
 

  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารประกอบฟีนอลิกจากปิ้งขาว 
ภาษาอังกฤษ Determination of Antioxidant activities and Biological Activities of Phenolic 

Compounds from Ping-Khao (Clerodendrum glandulosum Lindl.) 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ดร.ธิดา ไชยวังศรี (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๓๖๗๗ มือถือ ๐๙๐๘๙๓๑๕๖๙ 
E-mail : thidach@yahoo.com 
๒. ดร.กัลยา จ าปาทอง(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๗๑๓ มือถือ ๐๙๒๔๐๘๘๙๗๙ 
E-mail : k_jumpatong@yahoo.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือท าการสกัดสารสกัดหยาบจากส่วนต่างๆของปิ้งขาวในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัย

พะเยา เช่น ใบ ล าต้น  และราก 

๓. เพ่ือทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS assay ของสารสกัดหยาบจากปิ้งขาวที่ขึ้น
ตามธรรมชาติ 

๔. เพ่ือทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (ฤทธิ์ต้านเชื้อมาลาเรีย ต้านมะเร็ง และต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิด) ของ
ส่วนสกัดหยาบโดยวิธี in vitro เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานของสารสกัดหยาบจากปิ้งขาวที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติ 

๕. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบชนิด และปริมาณของสารออกฤทธิ์ด้านต่างๆของสารสกัดหยาบจากปิ้งขาวที่
ขึ้นตามธรรมชาติ 

งบประมาณ 
๒๕๗,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
 งานวิจัยนี้มีความสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญทางเคมี การทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และคุณสมบัติอ่ืนๆของสารสกัดจากส่วนประกอบต่างๆของปิ้งขาวที่ส ารวจพบใน



๗๕ 

พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา เช่น  ใบ ล าต้น และราก เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในเรื่องของปิ้ง
ขาวที่ครบถ้วน จะได้เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการน าปิ้งขาว ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งทางด้านสุขภาพ
และความงาม ทั้งนี้ยังสามารถน าองค์ความรู้ถ่ายทอดกลับคืนสู่ท้องถิ่น ในรูปแบบของการ ถ่ายทอด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ท าการสืบค้นข้อมูลปัจจุบัน                         
๒.ท าการสกัดสารสกัดหยาบจากปิ้งขาว
ที่ข้ึนตามธรรมชาติ                       
๓.ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด
หยาบที่สกัดได้             
๔.ทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดหยาบที่สกัดได้             
๕.หาปริมาณ Total Phenolic 
Content ด้วย Folin Ciocalteu's 
reagent             
๖.สรุปและรายงานผล                       

 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การศึกษาระบบนิเวศของต้นปิ้งขาว พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา 
ภาษาอังกฤษ Ecology Study of Ping-Khao (Clerodendrum glandulosum Lindl.) in Resource 

Conservation Areas, University of Phayao 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๐๗๗ มือถือ ๐๘๑-๘๗๗๗๐๕๖ 
E-mail : sitthisakus@hotmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. หาความสัมพันธ์ต้นปิ้งขาวกับปัจจัยทางระบบนิเวศ 

งบประมาณ 
๒๖๔,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
การน าต้นปิ้งขาวมาใช้ปรโยชน์ในด้านเป็นพืชให้สีย้อมหรืออาหารจ าเป็นจะต้องรู้ถึงระบบนิเวศของพืช

ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปิ้งขาว  ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการสร้างสารประกอบในการออกฤทธิ์ของปิ้ง
ขาว เช่น อายุพืช อุณหภูมิ แสงสว่าง ฤดูกาล ความชื้นในอากาศ และความชื้นในดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ปริมาณน้ าฝน ต่อการสร้างสารออกฤทธิ์ที่เหมาะสมจากธรรมชาติ ซึ่งการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษา
เกี่ยวกับความหลากหลายของปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพในบริเวณที่พบต้นปิ้งขาวบริเวณพ้ืนที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา โดยเลือกจากแหล่งที่มีปริมาณมากและเป็นแหล่งที่มีการใช้ประโยชน์ ท า
การตรวจสอบพันธุ์ต้นปิ้งขาว และพันธุ์พืชที่พบใกล้เคียงเพ่ือหาข้อมูลความสัมพันธ์ของระบบนิเวศต้นปิ้งขาว
กับปัจจัยทางกายภาพและพืชที่พบ และจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแหล่ง
ต้นปิ้งขาวในการน าไปใช้โยชน์และการปลูกเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
  



๗๗ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส ารวจสภาพภูมิประเทศ เพ่ือก าหนดจุด
เก็บตวัอย่าง                         

๒.วางแปลง เก็บตัวอย่าง                       

๓.วิเคราะห์ความหลากหลายของพันธุ์ไม้                       

๔.วิเคราะห์องค์ประกอบของดิน                       
๕.วิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลใน
การน าไปใช้ประโยชน์                   
๖.สรุปและรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์                     

 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การอนุรักษ์ และขยายพันธุ์ปิ้งขาว (Clerodendrum glandulosum  Lindl.) ด้วยเทคนิค

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ภาษาอังกฤษ Conservation and Micropropagation of Ping-Khao (Clerodendrum glandulosum 

Lindl.) Through Plant Tissue Culture 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ผศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๔ มือถือ ๐๘๑๖๗๕๙๔๖๙ 
E-mail : su_buddha@hotmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมะสมต่อการชักน าให้เกิดยอดและรากจ านวนมากของปิ้งขาว 

๓. น าต้นปิ้งขาว ออกปลูกในสภาพธรรมชาติเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

งบประมาณ 
๒๒๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
โครงการวิจัยนี้จะท าการศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีต่อการเพ่ิมปริมาณยอดของปิ้ ง

ขาว และเพ่ืออนุรักษ์ต้นปิ้งขาว โดยใช้ฮอร์โมนในกลุ่มของไซโตไคนินชนิด BA ความเข้มข้นต่างๆ  เนื่องจากมี 
BA เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตในกลุ่มไซโตไคนินที่มีคุณสมบัติกระตุ้นการแบ่งเซลล์และเปลี่ยนแปลง
รูปร่างของเซลล์โดยมีบทบาทส่งเสริมการสังเคราะห์ RNA  และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์จึงมีผลให้
เพ่ิมปริมาณยอด 
  



๗๙ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.รวบรวมพันธุ์ปิ้งขาว                         
๒.ศึกษาพัฒนาเทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อ
และชักน าให้เกิดต้น                       
๓.ศึกษาพัฒนาเทคนิคการขยายเพิ่ม
จ านวนต้น                       

๔.ศึกษาการชักน าให้เกิดแคลลัส                       
๕.ศึกษาพัฒนาระบบการย้ายออก
ปลูก                   
๖.สรุปและรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์                     

 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์จากปัจจัยทางชีวภาพเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมและฤทธิ์ทางชีวภาพจาก

ผักหวานป่า 
ภาษาอังกฤษ  Biological Factors Utilization for Genetic Conservation and Biological  Activity   

from Pak-Wanpa (Melientha suavis Pirre.) 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๐๗๗ มือถือ ๐๘๑-๘๗๗๗๐๕๖ 
E-mail : sitthisakus@hotmail.com 
๒. ดร.กัลยา จ าปาทอง(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๗๑๓ มือถือ ๐๙๒๔๐๘๘๙๗๙ 
E-mail : k_jumpatong@yahoo.com 
๓. ผศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๔ มือถือ ๐๘๑๖๗๕๙๔๖๙ 
E-mail : su_buddha@hotmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. อนุรักษท์รัพยากรและขยายพันธุ์ผักหวานป่า 
๓. หาความสัมพันธ์ทางชีวภาพของเชื้อรากลุ่มไมเชื้อรากลุ่มไมคอร์ไรซาต่อต้นผักหวานป่า 
๔. หาความสัมพันธ์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายของพฤกษเคมีในผักหวาน

ป่าและผักหวานป่าปลูกเพ่ือหาประสิทธิภาพของการน าไปใช้ประโยชน์ 
๕. สร้างนักวิจัยระดับปริญญาเอกจากบัณฑิตศึกษา สาขาชีววิทยา 

งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

  



๘๑ 

บทสรุปโครงการ 
 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์เพ่ิมเติมจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โครงการ“การอนุรักษ์พันธุกรรม
และการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากผักหวานป่าโดยฤทธิ์ทางชีวภาพ”  ได้แก่ การศึกษาปัจจัยทางชีวภาพของ
กลุ่มเชื้อราไมคอร์ไรซ่าต่อการเกิดและการเจริญของผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูก การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดี
เอ็นเอของผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูก การวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์ของผักหวานป่าและผักหวาน
ป่าปลูก คุณค่าทางโภชนาการ เพ่ือพัฒนาผักหวานป่าจังหวัดพะเยาให้เป็นที่น่าเชื่อถือส าหรับการน าไปเป็น
อาหารและผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ อีกทั้งน าไปใช้ในการจัดการทรัพยากรผักหวานป่าร่วมกันระหว่างชุมชนและ
หน่วยงานทั้งในและนอกพ้ืนที่ในการน าข้อมูลไปจัดการการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่างๆจากผักหวานป่าใน
พ้ืนที่จังหวัดพะเยาต่อไป 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
๑. รวบรวมปัจัยทางชีวภาพตอ่การเกิด 
ผักหวานป่าและผักหวานป่าปลูกและ
เก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่                     

๒. ศึกษา DNA fingerprint               
๓. ขยายพันธุ์ผักหวานป่า เพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ                 
๔. วิเคราะห์ความสัมพันธุ์ของสายพันธ์
และการออกฤทธิ์                     
๕. วิเคราะห์ผล สรุปโครงการและเขียน
รายงาน                       

 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การศึกษาระบบนิเวศ ชนิด และความสัมพันธุ์ของไมคอร์ไรซาต่อผักหวานป่า จังหวัดพะเยา 
ภาษาอังกฤษ The study of Ecology, Species  and  Relationships of Mycorrhiza on  Pak-

Wanpa (Melientha suavis Pirre.), Phayao Province 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๓๐๗๗ มือถือ ๐๘๑-๘๗๗๗๐๕๖ 
E-mail : sitthisakus@hotmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. หาความสัมพันธ์ของไมคอร์ไรซากับระบบนิเวศต่อการเจริญของผักหวานป่า 

งบประมาณ 
๒๓๔,๕๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
 จากงานวิจัยย้อนหลังไป ๑๐ ปีที่เก่ียวข้องกับการส ารวจความหลากหลายของเชื้อรากลุ่มไมคอร์ไรซา
ในพ้ืนที่ป่าต่างๆของประเทศไทยพบว่า ป่าเต็งรัง (dry dipterocarp forest) มีความหลากหลายของชนิด เอก
โตไมคอร์ไรซา (ecto-mycorrhiza) มากที่สุด  ซึ่งเชื้อราในกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพลบทบาทหน้าที่
ต่อการเจริญเติบโตและการพบต้นผักหวานป่าได้ ถ้าหากทราบชนิด ระบบนิเวศและความสัมพันธ์กับผักหวาน
ป่าแล้ว สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในด้านการเพาะปลูกผักหวานป่าเพื่อการอนุรักษ์และเป็นอาหารให้กับคนใน
พ้ืนที่จังหวัดพะเยาได้ต่อไป 
  



๘๓ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง 
ส ารวจสภาพภูมิประเทศ เพ่ือก าหนดจุด
เก็บตัวอย่าง                         

๒.วางแปลง เก็บตัวอย่าง                       
๓.วิเคราะห์ความหลากหลายของไมคอร์
ไรซา                       

๔.วิเคราะห์องค์ประกอบของดิน                       
๕.วิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลใน
การน าไปใช้ประโยชน์                   
๖.สรุปและรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์                     

 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของผักหวานป่าใน

จังหวัดพะเยา 
ภาษาอังกฤษ Biological activities and Nutritional Values of Pak-Wanpa and Pak-Wanpa 

cultivated (Melientha suavis Pierre.) in Phayao Province 
ผู้รับผดิชอบ  

1. ดร.กัลยา จ าปาทอง (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 1713 มือถือ 0924088979 
E-mail : k_jumpatong@yahoo.com 
2. ดร.เกียรติสุดา ปูอุตรี (ผู้ร่วมวิจัย) 
กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400 
โทรศัพท์ 02-2017000 มือถือ 089-6720398  
E-mail : kieatsuda@yahoo.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือทดสอบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS assay ของสารสกัดหยาบจากยอด

อ่อน และใบ ของผักหวานป่า และผักหวานป่าปลูก 
๓. เพ่ือทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ (ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิด) ของส่วนสกัดหยาบโดยวิธี in vitro 

เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานของสารสกัดหยาบจากยอดอ่อน และใบ ของผักหวานป่า และผักหวาน
ป่าปลูก 

๔. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบชนิด และปริมาณของสารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของสารสกัดหยาบจากยอดอ่อน และใบ ของผักหวานป่า และผักหวานป่าปลูก 

งบประมาณ 
๒๒๘,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
โครงการนี้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ เช่น วิตามินซี วิตามินเอ วิตามินบี 

โปรตีน คาร์โบไฮเดรต เป็นต้น ศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ของสารสกัดหยาบจากยอด
อ่อน และใบ ของผักหวานป่าที่ส ารวจพบในป่าของเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และผักหวาน



๘๕ 

ป่าปลูก เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ในเรื่องคุณค่าทางโภชนาการของผักหวานป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ และผักหวาน
ป่าปลูก ที่ครบถ้วน ทั้งชนิดและปริมาณ เพ่ือเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการน าผักหวานไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้ทั้งทางด้านสุขภาพและความงาม ทั้งนี้ยังสามารถน าองค์ความรู้ถ่ายทอดกลับคืนสู่ท้องถิ่น ใน
รูปแบบของการถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชนได้อีกทางหนึ่ง โดยผักหวานป่าและผักหวานป่า
ปลูกที่จะน ามาศึกษา จะเป็นผักหวานในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอปง หรืออ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ที่แสดงปริมาณและฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระ และฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีสุด ซึ่งผลการวิจัยจะน ามาจาก “โครงการการทดสอบฤทธิ์ต้านออกซิเดชันและ
ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากผักหวานป่า” ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปี ๒๕๕๘ 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ท าการสืบค้นข้อมูลปัจจุบัน                       

๒.ท าการสกัดสารสกัดหยาบจาก
ผักหวานป่า ในพ้ืนที่ศึกษา จ.พะเยา                   
๓.วิเคราะห์ชนิดและหาปริมาณ
สารส าคัญที่มีฤทธิ์ออกซิเดชันและฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากยอด
อ่อนผักหวานป่า         
๔.วิเคราะห์ชนิดและหาปริมาณ
สารส าคัญที่มีฤทธิ์ออกซิเดชันและฤทธิ์
ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบจากใบแก่
ผักหวานป่า           

๕.สรุปและรายงานผล                         
 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของผักหวานป่า จังหวัดพะเยา โดยเทคนิค อาร์เอพีดี 
ภาษาอังกฤษ DNA fingerprint analysis of Pak-Wanpa (Melientha suavis Pirre.), Phayao by 

using RAPD. 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ผศ.ดร.ภพเก้า พุทธรักษ์ (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๔ มือถือ ๐๘๑๖๗๕๙๔๖๙ 
E-mail : su_buddha@hotmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. วิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอและจัดจ าแนกพืชกลุ่มผักหวานป่าที่ได้จากการส ารวจในพ้ืนที่ จังหวัด

พะเยา 
๓. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ลายพิมดีเอ็นเอและจัดจ าแนกพืชกลุ่มผักหวานป่ามาใช้เชื่อมโยงกับข้อมูล

ด้านสารออกฤทธิ์และความหลากหลายของพืช 
งบประมาณ 

๒๘๑,๗๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
บทสรุปโครงการ 

การวิจัยนี้เป็นการจ าแนกและวิเคราะห์ความแตกต่างในระดับพันธุกรรมของพืชผักหวาน โดยใช้
เทคนิค RAPD ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการตรวจสอบพืชผัก
หวานและพืชใกล้เคียงว่ามีความต่างหรือเหมือนกัน เพ่ือประโยชน์ในการน าพืชไปใช้ให้ถูกต้องตรงพันธุ์ และใช้
เป็นหลักฐานที่ช่วยในการสนับสนุนการจัดจ าแนกพืช โดยวิธีทางพฤกษอนุกรมวิธาน ( taxonomy) และจาก
ข้อมูลที่ได้ จะน าไปเชื่อมโยงกับโครงการวิจัยการศึกษาหาปริมาณสารออกฤทธิ์ของผักหวานที่พบในจังหวัด
พะเยา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกแหล่งและชนิดของผักหวานในจังหวัดพะเยา ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อไป 
  



๘๗ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส ารวจสภาพภูมิประเทศ เพ่ือก าหนดจุด
เก็บตัวอย่าง                         
๒.หาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดดีเอ็น
เอ ส าหรับการท า PCR โดยการท าจาก
ตัวอย่าง DNA ที่เก็บจากพ้ืนที่จังหวัด
พะเยา               
๓.สังเคราะห์ primer และเก็บตัวอย่าง
ผักหวานที่มีท้ังหมดในจังหวัดพะเยา 
และบันทึกข้อมูลเบื้องต้น               

๔.เตรียม DNA ท า PCR และจัดจ าแนก               
๕.วิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลใน
การน าไปใช้ประโยชน์                   
๖.สรุปและรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์                     

 
  



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การใช้ประโยชน์ของพืชและจุลินทรีย์ที่พบภายในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา

ส าหรับบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
ภาษาอังกฤษ Utilization of Plants and Microorganism in the Resource Conservation Area at 

University for Domestic Wastewater Treatment 
ผู้รับผิดชอบ  

1. ผศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ (หัวหน้าโครงการ) 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท์ 054466666 มือถือ 0836033371 
E-mail : torpong.envi@gmail.com 
2. ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ(ผู้ร่วมวิจัย) 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์ 054466666 ต่อ 3412 มือถือ 0834739339 
E-mail : nathiyat@hotmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือให้ได้ระบบบ าบัดน้ าเสียต้นแบบส าหรับบ าบัดน้ าเสียจากชุมชนที่มีการใช้ประโยชน์จากพืชและ

จุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยสามารถใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้
ต้นแบบด้านการบ าบัดน้ าเสียส าหรับชุมชน 

๓. เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบ าบัดของระบบบ าบัดน้ าเสียแบบบึงประดิษฐ์ส าหรับ
บ าบัดน้ าเสียจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์สายพันธ์ต่างๆ ในศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการบ าบัดน้ า
เสียส าหรับชุมชน 

งบประมาณ 
๒๘๘,๐๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

  



๘๙ 

บทสรุปโครงการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นสถาบันทางอุดมศึกษาในภาคเหนือตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพนานาชนิด ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายตัวเพ่ือรองรับต่อการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่อย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และได้มีพ้ืนที่อนุรักษ์และปกปักพันธุกรรมพืชชนิดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ซึ่งภายในบริเวณดังกล่าวมีการ พบพันธุกรรมพืชหลากหลายชนิดทั้งพืชและจุลินทรีย์จ านวนมาก 

ระบบบึงประดิษฐ์เป็นระบบบ าบัดน้ าเสียที่อาศัยหลักการบ าบัดทางธรรมชาติโดยมีกลไกการบ าบัด
หลักเป็นการใช้จุลินทรีย์ทางธรรมชาติเพ่ือย่อยสลายสารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ าเสียร่วมกับการใช้ออกซิเจนในการ
บ าบัดให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO๒) และน้ า (H๒O) ทั้งนี้ชั้นกรองและพืชชนิดต่างๆ ที่อยู่ในระบบ
บ าบัดจะมีอิทธิพลโดยตรงต่อการแพร่ของออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ภายในระบบ และส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพการบ าบัดของระบบบ าบัด 

ระบบบึงประดิษฐ์ในปัจจุบันได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย 
เนื่องจากเหตุผลหลายประการ อาทิ ค่าก่อสร้างระบบไม่แพงเมื่อเทียบกับระบบบ าบัดชนิดอ่ืนๆ ค่าด าเนินงาน
และการควบคุมดูแลระบบค่อนข้างต่ าเนื่องจากมีเครื่องจักรอุปกรณ์น้อยเมื่อเทียบกับระบบบ าบัดทางชีวภาพ
ประเภทอ่ืนๆการด าเนินงานและการดูแลระบบเป็นไปตามระยะเวลาต่างจากระบบอ่ืนๆ และระบบมี
เสถียรภาพแม้ว่าสภาวะแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น ด้วยเหตุนี้การศึกษาวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งที่จะศึกษาการ
ท างานของระบบบ าบัดจริง ซึ่งท าการศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบด้านการบ าบัดน้ าเสีย วิทยาลัยพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการใช้พืชที่มีศักยภาพในการบ าบัดน้ าเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักคราดหัวแหวนใน
ระบบบ าบัดแบบบึงประดิษฐ์เพ่ือเป็นการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืชที่พบภายในมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป 
ตลอดจนใช้เทคนิคในระดับอณูวิทยา (Molecular biology) ส าหรับประยุกต์ใช้เพ่ือจ าแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์
ในระบบบ าบัดน้ าเสียจริงส าหรับน าไปใช้งานต่อไป 
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๑. ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง                       
๒. เตรียมระบบ wetland และเริ่ม 
start up ระบบ                     
๓. ทดลองปัจจัยต่างๆ เช่น OLR และ 
HRT ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบ               
๔. พัฒนาเทคนิค PCR-DGGE เพ่ือ
วิเคราะห์ความหลากหลายของจุลินทรีย์
ในระบบบ าบัด                       

๕. วิเคราะห์ตัวอย่างเพ่ือหาความ
หลากหลายของจุลินทรีย์ในระบบบ าบัด                       

๖. สรุปผลการทดลองและเขียนรายงาน                     
๗. เตรียมบทความตน้ฉบับเพ่ือเผยแพร่
ในวารสารวิชาการ                     

 
  



๙๑ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร

ทีด่ีด้านการปลูกพืชสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาษาอังกฤษ Development of Information Systems Supporting the Implementation of the 
Good Agricultural Practices Standards for Medicinal Plants of Plant Genetic 
Conservation Project Under the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess 
Maha Chakri Sirindhorn at Un 
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2331 มือถือ 0819216992 
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2. ดร.พรเทพ โรจนวสุ(ผู้ร่วมวิจัย) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000 
โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 2333 มือถือ 0816815019 
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3. นายวรกฤต แสนโภชน์(ผู้รว่มวิจัย) 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศและแอพลิเคชั่นสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (GAP) ด้านการปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพรในเขตอ าเภอเมืองพะเยาได้รับการรับรอง
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 



งบประมาณ 
๒๘๑,๗๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินงานศึกษาวิจัยที่สนองพระราชด าริฯ ทั้งด้านการศึกษาประเมิน

พันธุกรรมพืชให้ทราบองค์ประกอบ คุณสมบัติ และการใช้ประโยชน์พืชพรรณ รวมทั้งการวางแผนและพัฒนา
พันธุกรรมพืชในระยะยาวตามแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในเขตจังหวัดพะเยาและพ้ืนที่
ใกล้เคียง ประเทศไทยมีพืชผักสมุนไพรนานาชนิดที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสรรคุณทางยา โดยเป็นที่รู้จัก
และน ามาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย แต่เกษตกรผู้ปลูกยังไม่มีความรู้หรืออาจมีความรู้บ้างแต่ยังไม่รู้ชัดเจน
ในองค์ความรู้ด้านการป้องกันศัตรูพืช และมักจะเลือกใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลงมาป้องกันและก าจัดศัตรูพืช 
จึงท าให้มีสารเคมีตกค้างที่พืชผักสมุนไพรค่อนข้างสูง การด าเนินการผลิตพืชสมุนไพรตามหลักการผลิตตาม
ระบบเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices, GAP) จึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกพืชสมุนไพร 
ประกอบกับส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยาได้มีโครงการส่งเสริมการเข้ารับรองมาตรฐาน GAP ให้แก่เกษตรกร 
และในปัจจุบันเกษตกรและประชาชนส่วนใหญ่มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้ใช้งานแอพพลิเคชั่น
ในชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากข้ึน โดยใช้ผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่และแท็บเล็ต จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ด้าน
การปลูกพืชสมุนไพร ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีกระบวนการวิจัยตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูลระเบียบปฏิบัติ GAP ๘ ขั้นตอน เพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลองกระบวนการท างานระบบและน ามาออกแบบ
และพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศและแอพลิเคชั่นสนับสนุนการเพาะปลูกตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ GAP โดย
ระบบดังกล่าวจะออกแบบเป็นแอพลิเคชั่นให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของเกษตกรผู้เพาะปลูกพืช
สมุนไพรและสะดวกต่อการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต เพ่ือช่วยท าให้เกษตกรสามารถบันทึกข้อมูล
และติดตามตรวจสอบการด าเนินงานตามขั้นตอนของ GAP และสามารถบันทึกข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ภาพถ่าย 
และวีดิโอที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชสมุนไพร ได้ครอบคลุมข้อก าหนดเกี่ยวกับพ้ืนที่เพาะปลูก แหล่งน้ า 
การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการขนย้ายผลิตผล เพ่ือให้ได้ผลผลิตพืช
สมุนไพรที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค นอกจากนั้นนักวิชาการเกษตรของ
ส านักงานเกษตรจังหวัด ยังสามารถติดตามตรวจสอบการด าเนินงานเพาะปลูกตามขั้นตอนระเบียบปฏิบัติ GAP 
ของเกษตกร ผ่านแอพพลิเคชั่นได้ รวมทั้งยังสามารถใช้เป็นระบบสนับสนุนการจัดเก็บเอกสารหลักฐานรองรับ
การประเมินตรวจสอบเพ่ือขอการรับรองมาตรฐาน GAP ได้อีกด้วย การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะท าการส ารวจและ
ศึกษาข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานระบบจากหน่วยงานที่รับผิดชอบมาตรฐาน GAP ได้แก่ นักวิชาการ
เกษตร ของส านักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และศึกษาจากกลุ่มผู้ใช้งานระบบ ได้แก่  กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืช
สมุนไพร กลุ่มหมอพ้ืนบ้านหรือหมอเมือง และเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับมาตรฐาน GAP และมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตามวงจรการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือการสนอง
พระราชด าริฯ ด้านการจัดท าฐานข้อมูลพันธุกรรมพันธุ์พืช และระบบสารสนเทศสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพร
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ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย และสามารถอนุรักษ์สมุนไพรไทยไว้อย่างยั่งยืน โดยระบบสารสนเทศ
ดังกล่าว สามารถน าขยายผลไปใช้กับพืชชนิดอ่ืนๆ ภายใต้โครงการพระราชด าริฯ ได้ และท าให้เกษตกรและผู้
ปลูกพืชสมุนไพร ได้รับการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติด าเนินงานด้านการปลูกพืชสมุนไพร จนได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GAP ช่วยให้ผลผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม และท า
ให้เกษตรมีรายได้เพ่ิมขึ้น และประโยชน์เชิงสังคมและชุมชน ช่วยส่งเสริมให้เกษตกรและผู้ปลูกพืชสมุนไพรใน
เขตอ าเภอเมืองพะเยา ตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรและการเพาะปลูกที่ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัย ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาวิธีการเพาะปลูกพืชสมุนไพรได้อย่างยั่งยืน 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ขออนุมัติโครงการและท าสัญญา                         

๒. ศึกษาและจัดการข้อมูลทุติยภูมิ                       
๓. ส ารวจและศึกษาข้อมูลความ
ต้องการของผู้ใช้งานระบบ                        

๔. วิเคราะห์และออกแบบระบบ                      
๕. พัฒนาระบบ และจัดท าคู่มือการใช้
งาน                     

๖. ทดสอบระบบ                        

๗. ประเมินระบบ                          

๘.  ฝึกอบรมการใช้งานระบบ                          
๙. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบผ่าน
สื่อต่างๆ                     

๑๐. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์                         
 
  



กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ ๖ วางแผนพัฒนาทรัพยากร 

-ไม่มี- 
 

กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

-ไม่มี- 
 

กิจกรรมที่ ๘ พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
๘.๑ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวมรดกธรรมชาติและพันธุ์พืชเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่  เปราะบางพ้ืนที่

ชุ่มน้ า โป่งดิน-โป่งน้ า และบ่อน้ าซับอุ่นตามธรรมชาติ  ของจังหวัดพะเยา 

๘.๒ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการอนุรักษ์และพ้ืนฟูเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ใน
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

๘.๓ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์น้ าพื้นถ่ิน ในพ้ืนที่โครงการเขต
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา  

๘.๔ การศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ ใน
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

๘.๕ การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 
๘.๖ การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวมรดกธรรมชาติและพันธุ์พืชเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่  
เปราะบางพ้ืนที่ชุ่มน้ า โป่งดิน-โป่งน้ า และบ่อน้ าซับอุ่นตามธรรมชาติ  ของจังหวัดพะเยา 
ภาษาอังกฤษ The Natural Heritage and Plant Genetic Creative Tourism Development  Model 

in Vulnerable Area of Wetland, Salt lick- mouth of a spring and  
Hot spring of Phayao Province 
ผู้รับผิดชอบ  

๑. ผศ.ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔-๔๖๖๖๖๖๙ ต่อ ๑๕๑๒ มือถือ ๐๘๕๐๕๖๐๐๔๑ 
E-mail : prakobsirip@hotmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. ส ารวจศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติและพันธุ์พืชของพ้ืนที่ชุ่มน้ าระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ ของจังหวัดพะเยา 

๓. พัฒนารูปแบบและเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่กลมกลืนกับศักยภาพของพื้นที่ชุ่มน้ า ความ
หลาก หลายทางชีวภาพและชุมชนวัฒนธรรม 

งบประมาณ 
๒๑๓,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
ความเปราะปางของพันธุ์พืชและความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ที่เป็นส่วนประกอบของ

ธรรมชาติในพ้ืนที่ชุ่มน้ า ที่เป็นส่วนค้ าจุนแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตต่างๆ  โดยเฉพาะในพ้ืนที่
เป็นแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารที่มีกายภาพพิเศษที่ให้ความปลอดภัยและเป็นพ้ืนที่ ที่เสี่ยงต่อการสูญหาย 
(Security and Risk) ของพ้ืนที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต (Habitat) ดังเช่น พ้ืนที่ ๔ พ้ืนที่ดังนี้  ๑) พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
(Wetland)  ๒) โป่งดิน (Salt licks) ๓) โป่งน้ า (mouth of a spring)  ๔) บ่อน้ าซับอุ่นตามธรรมชาติ  ที่มี
ความหลากหลายของพันธุ์พืชบก พืชน้ าและความหลากหลายทางธรรมชาติชีวภาพมากมาย ซึ่งมาว่าจะมีพ้ืนที่
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ก็มีความส าคัญและความเสี่ยงต่อการถูกรุกรานสูงจากการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีความเปราะปางและฟ้ืนฟูยาก  

การส ารวจศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวธรรมชาติและพันธุ์พืชของพ้ืนที่ชุ่มน้ า โป่งดิน-โป่งน้ า และบ่อ
น้ าซับอุ่นตามธรรมชาติ เป็นการศึกษาเพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากศักยภาพพ้ืนที่ให้เหมาะสม การเป็น



แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ  ทางพันธุกรรมพืช และความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น และส่งเสริมคุณค่าด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา  ที่เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว เสริมกิจกรรม Unseen in Thailand การเทียนทางน้ าหนึ่งเดียวในโลกที่กว๊านพะเยา ณ วัดติโลก
อาราม ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งถูกบรรจุลงในกิจกรรมประเพณี ๑๒ เดือนในเว็บ
ไซด์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย http://thai.tourismthailand.org อีกทั้งยังมีทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียง อาทิ กว๊านพะเยา ทะเลสาบน้ าจืดที่ใหญ่เป็นล าคับท่ี ๓ ของประเทศไทย น้ าตกภูซาง 
น้ าตกอุ่นแห่งเดียวในประเทศไทยในอุทยานแห่งชาติภูซาง แม้กระท้ังลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศที่
เหมาะสมต่อการด ารงชีวิต และมีวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมล้านนาที่ไม่ได้ถูกปรุงแต่งเหมือนหลายจังหวัดใน
ภาคเหนือ แต่อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวนี้เป็นการกระตุ้นให้คนในจังหวัดพะเยาและจังหวัด
ใกล้เคียงเดินทางมาท่องเที่ยวเองเท่านั้น รวมถึงเป็นเพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นที่จัดกิจกรรมประเภทนี้ได้ 
จึงท าให้นักท่องเที่ยวมีมาจากต่างถิ่นหรือจังหวัดไกล ก็ยังมองจังหวัดพะเยาเป็นแค่เมืองผ่านเท่านั้น ซึ่งในปี 
๒๕๕๐ จังหวัดพะเยามีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่ เข้ามาเที่ยวในจังหวัดพะเยาเพียง  ประมาณ 
๔๑๙,๑๒๙ คนต่อปี (ส านักงานสถิติจังหวัดพะเยา , ๒๕๕๒) แต่ทั้งนี้ต้องเป็นการด าเนินกิจกรรมทางการ
ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างมูลค่าเชิงสร้างสรรค์ โดยน าข้อมูลด้านทรัพยากรทางพันธุ์พืช
ของพ้ืนที่ชุ่มมามาเป็นองค์ประกอบและการถ่ายทอดความรู้เพ่ือการท่องเที่ยวของ พ้ืนที่ชุ่มน้ า โป่งดิน-โป่งน้ า 
และบ่อน้ าซับอุ่นตามธรรมชาติ ดังเช่น ในพ้ืนที่ชุ่มน้ าหนองเล็งทรายที่ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าของประเทศ
ไทย ซึ่งจาการส ารวจของ สุกัญญา (๒๕๕๒) ที่ท าการศึกษาความหลากหลายของพืชน้ าในพ้ืนที่ชุ่มน้ า หนอง
เล็งทราย อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พบพืชน้ าจ านวน ๔๗ ชนิด จัดอยู่ใน ๓๗ สกุล ๒๘ วงศ์ ประเภทของพืช
ที่พบมากที่สุดคือ พืชชายมี ๓๖ ชนิด รองลงมาคือพืชใต้น้ ามี ๕ ชนิด  และในพ้ืนที่ชุ่มน้ านานาชาติ คือ กว๊าน
พะเยามี พันธุ์พืชถึง ๔๙ ชนิด  จากพรรณไม้น้ าที่ส ารวจพบทั้งหมด ๕๐ ชนิด  จัดอยู่ใน  ๒๘ วงศ์ (Family) 
๔๑ สกุล (Genus) ๔๓ ชนิด (Species) และจากการศึกษาพันธุ์พืชในพ้ืนที่แหล่งน้ าซับ (พ้ืนที่ชุ่มน้ า) ต าบลจ า
ป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  (พิมลพรรณ, ๒๕๕๔) พบว่าโครงสร้างภายในบันทึกรายละเอียดได้รวม 
๒๑ ชนิด จัดอยู่ใน ๒๐ สกุล ๒๑ วงศ์ ประเภทของพืชที่พบมากที่สุดคือ พืชโผล่เหนือน้ ามี ๙ ชนิด รองลงมา
คือ พืชใต้น้ ามี ๖ ชนิด 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการศึกษาส ารวจและการประเมินศักยภาพ ใน
พ้ืนที่เปราะบาง  พ้ืนที่ชุ่มน้ า โป่งดิน-โป่งน้ า และบ่อน้ าซับอุ่นตามธรรมชาติ  ของจังหวัดพะเยา เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภาคครัวเรือน และการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ไปพร้อมกันกับการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชนและมรดกธรรมชาติและพันธุ์พืชเชิงสร้างสรรค์และกลมกลืน 
  



๙๗ 
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๓. ส ารวจพื้นที่ศึกษาและข้อมูล
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๔. ศึกษาศักยภาพของพ้ืนที่ชุ่มน้ าทั้ง 
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๕. พัฒนาแบบประเมินและ
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๙๙ 

บทสรุปโครงการ 
ต าบลผาช้างน้อย ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่ประมาณ ๗,๘๐๐ ไร่ สภาพพ้ืนที่

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและมีล าธารไหลผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ตั้งของ
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนที่ได้มีด าเนินโครงการตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี และเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีได้เสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวาย
รายงานการจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนร่วมกับชุมชนบ้าน
ปางพริก เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนรอบข้างให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี และจากการที่ได้เข้าไปพัฒนาเส้นทางในเบื้องต้น พบว่า พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชนมี
ความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ าอยู่มากแต่ยังขาดการ
ส ารวจเพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านพันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิตในเขตอนุรักษ์ จึงจ าเป็นที่ต้องศึกษาเพ่ือ
รวบรวมเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลทรัพยากรให้สมบูรณ์มากยิ่งขื้น จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลผา
ช้างน้อย ผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ร่วมกับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในการทูลเกล้า
ถวายพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชระดับท้องถิ่น 

จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่องเป็น
ล าดับ จาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓ ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ ลดลงเหลือ ๙๗.๘๘ ล้าน
ไร่ หรือ ร้อยละ ๓๐.๕ ของพ้ืนที่ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ลดลงเหลือ ๘๑ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕.๓ ของ
พ้ืนที่ประเทศ ในปี ๒๕๔๑ ส่วนพื้นที่ป่าชายเลนลดลงจาก ๒.๓ ล้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เหลือเพียง ๑.๑ ล้าน
ไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๔ สภาพพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและ
บางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบ สูญพันธุ์ไป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกล 
ทรงเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชโดยทรงเริ่มด า เนินงานพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมา โดยมีพระราชด าริให้
ด าเนินการส ารวจรวบรวมปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่างๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธานต่อโดยได้มีการจัดตั้งโครงการ
และด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา การด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมมากขึ้น โดยระยะแรก
พ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ คือ พื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กองทัพเรือ 
เช่น หมู่เกาะแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี เกาะในความรับผิดชอบกองทัพเรือที่โครงการฯ ,พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ กองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา เขาวังเขมร  อ าเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี , พ้ืนที่สร้างป่าตามแนวพระราชด าริฯ 
และป่าพันธุกรรมพืชทับลาน ครบุรี, พ้ืนที่หนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา , พ้ืนที่โครงการ



อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สวนเปิดป่าเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ,  พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โคกภูตากา อ าเภอเวียง จังหวัดขอนแก่น และพ้ืนที่เขื่อนใหญ่ของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ๑๓ เขื่อนทั่วประเทศ  เนื้อที่รวม ๓๐,๘๕๐ ไร่ อันได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อน
สิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนท่าทุ่งนา เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง เขื่อนอุบลรัตน์ 
เขื่อนสิรินธร เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนน้ าพุง เขื่อนห้วยกุ่ม และ โรงไฟฟ้าล าตะคอง แต่ต่อมาได้มีการด าเนินการ
ท าให้พ้ืนที่และกิจกรรมด าเนินงานของโครงการกระจายออกไปในภูมิภาคต่างๆ และมีการด าเนินงานที่
หลากหลาย เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่นจังหวัด กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ และ
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจ  พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงาน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพ้ืนที่
รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ อีกทั้งยังมีกิจกรรมภายใต้โครงการ อันได้แก่ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 
กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุกรรมพืช กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น ส่วนด้านการพัฒนาพ้ืนที่
เฉพาะนั้น  จะมีการด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรในพ้ืนที่ต่าง ๆ แต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานและวางแผนงานหลักเป็นการเฉพาะในแต่ละพ้ืนที่กิจกรรมปกปัก
พันธุกรรมพืช เป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือที่จะปกปักพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ นอกเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แก่ ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในศูนย์วิจัยและสถานีทดลองป่า 
ซึ่งเมื่อรักษาป่าธรรมชาติไว้ก็จะรักษาพันธุกรรมดั้งเดิมในแต่ละพ้ืนที่  โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาในระดับต่างๆ จัดท าโครงการปกปักป่าของสถาบัน ท าการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ 
ภายในสถาบัน (ส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ, ๒๕๔๔) 

การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ณ พ้ืนที่ต าบลผผาช้างน้อย อ าเภอปงจังหวัดพะเยา มีการ
ประสานการด าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกันพิจารณาวางแผนด าเนินงาน ในการอนุรักษ์
พรรณพืช และศึกษาชีวภาพต่างๆในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพ่ือสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการที่จะ
น าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนา 

ทั้งนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมสนองพระราชด าริในการด าเนินงานกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ เนื่องจากในปีงบประมาณ 
๒๕๕๐ คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืชเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ในหัวข้อวิจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน  การ
หมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารในดิน ความหลากหลายของเห็ดและการใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ าส าหรับการ
ด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืช ความหลากหลายของแมลงน้ า ความหลากหลาย
ของปลา ความหลากหลายของแมลงในอันดับโคลีออฟธีรา การเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่และจัดท าฐานข้อมูล



๑๐๑ 

ภูมิสารสนเทศ ความหลากหลายของพืชกลุ่มเฟิร์น ซึ่งผลการศึกษาดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ในนิทรรศการและ
การประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมถึงการจัดนิทรรศการถาวร 
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาของกองทัพเรือ บริเวณ เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี และได้จัดท าเป็น
หนังสือรวบรวมผลงานวิจัยทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่
เสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐ (เสวียน และคณะ
, ๒๕๕๐) ต่อมาคณะนักวิจัยได้ร่วมวิจัยในแผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ พ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพทั้งด้านพืช สัตว์ แมลง สัตว์น้ า เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ จึงได้ขยาย
พ้ืนที่ในการส ารวจรวบรวมพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ต าบลผาช้างน้อย อ าเภอปงจังหวัดพะเยา เพ่ือส ารวจรวบรวม
ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบกและระบบนิเวศน้ า รวมถึงการพัฒนาเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาดังกล่าว ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทางคณะวิจัยได้
ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศบกและน้ าในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา ได้ข้อมูลน่าสนใจคือ 

ผลการศึกษาการส ารวจความหลากหลายของพืชและสัตว์น้ าปี ๒๕๕๘ ในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา พบพืช ๓๑ วงศ์ ๖๒ ชนิด พืชส าคัญเช่น หวายป่า มะค่าโมง มังคุดป่า 
แปะก๊วย อบเชยป่า ฮ่อสะพายควาย คอแลน มะกอกฟาน  พบสัตว์น้ ากลุ่มปลา ๘ วงค์   ๒๑ ชนิด เช่น ปลาบู่
แคระ ปลาค้อ ปลาจาด ปลากระทุงเหว ปลาแก้มช้ า  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ๗ วงค์ ๑๐ ชนิด เช่นกบหนอง กบหัว
โต อึ่งกราย อ่ึงน้ าเต้า ซึ่งคนในพื้นที่ได้มีการใช้ประโยชน์จากพืชและพันธุ์สัตว์น้ าในการน ามาเป็นอาหารและยา
รักษาโรคและสามารถสร้างเส้นทางการทอ่งเที่ยวหรือเส้นทางศึกษาธรรมมชาติ จ านวน ๒ เส้นทางทางด้าน
นิเวศทางบก และทางน้ า 

จากข้อมูลผลการวิจัยเบื้องต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการด ารงอยู่ของพืชและสัตว์น้ าใน
พ้ืนที่ โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนมาช่วยในการจัดการ เนื่องจากการที่คณะนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลมา
ระยะหนึ่งพบว่า หาการด าเนินศึกษาทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ของเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
นั้น ควรอาศัยองค์ความรู้ของชุมชนในการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้
จะช่วยให้พื้นที่ได้รับข้อมูลการอนุรักษ์และฟืนฟู จากภูมิปัญญาของชุมชนเอง และสามารถให้การอนุรักษ์ท าได้
อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องอาศัยคนนอก มาจัดการเหมือนการจัดการในอดีต ในบางแห่ง และก่อให้เกิดความรัก 
ความหวงแหนในพ้ืนที่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากฐานทรัพยากรทางชีวภาพในปัจจุบัน ประเมิน
ศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชและสัตว์น้ า การเพาะขยายพันธุ์เพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารและการเพ่ือการอนุรักษ์สู่พ้ืนที่ อนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ต าบลผาช้างน้อยให้เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป 

โดยสรุป โครงการการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของชุมชนในการอนุรักษ์และพ้ืนฟูเส้นทางการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 



สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา จึงเป็นโครงการระยะต่อมา ใน
การจัดการพ้ืนที่พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา ในส่วนของการร่วมมือของทุก
ภาคส่วนโดยเฉพาะในในพ้ืนที่เอง ที่จะจัดการด้วยตนเอง 
แผนการด าเนนิงาน 
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๒๐๕,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าพันบาทถ้วน) 

บทสรุปโครงการ 
จากการส ารวจความหลากหลายของพืชและสัตว์น้ าปี ๒๕๕๘ ในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ต าบลผา

ช้างน้อย จังหวัดพะเยา พบพืช ๓๑ วงศ์ ๖๒ ชนิด พืชส าคัญเช่น หวายป่า มะค่าโมง มังคุดป่า แปะก๊วย อบเชย
ป่า ฮ่อสะพายควาย คอแลน มะกอกฟาน  พบสัตว์น้ ากลุ่มปลา ๘ วงค์  ๒๑ ชนิด เช่น ปลาบู่แคระ ปลาค้อ 
ปลาจาด ปลากระทุงเหว ปลาแก้มช้ า  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ๗ วงค์ ๑๐ ชนิด เช่นกบหนอง กบหัวโต อึ่งกราย อ่ึง
น้ าเต้า ซึ่งคนในพ้ืนที่ได้มีการใช้ประโยชน์จากพืชและพันธุ์สัตว์น้ าในการน ามาเป็นอาหารและยารักษาโรค 



จากข้อมูลผลการวิจัยเบื้องต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
จากฐานทรัพยากรทางชีวภาพในปัจจุบัน ประเมินศักยภาพของความหลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยและแนว
ทางการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์น้ า การเพาะขยายพันธุ์เพ่ือใช้เป็นแหล่ง
อาหารและการเพ่ือการอนุรักษ์สู่พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยข้อมูลเหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการ
จัดการทรัพยากรในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ต าบลผาช้างน้อยให้เกิดความยั่งยืนได้ต่อไป 
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ส ารวจสภาพภูมิประเทศ เพ่ือก าหนด
จุดเก็บตัวอย่าง                         

๒.เก็บข้อมูล ท าการส ารวจ                       

๓.วิเคราะห์ความหลากหลาย                         

๔.คัดเลือกสายพันธุ์พืชและสัตว์น้ า                         

๕.เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์                 
๖.ประเมินผล สรุปและรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูร์                     

 
  



๑๐๕ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ 

ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

ภาษาอังกฤษ Study of Local wisdom of community to conservation and restore for Nature 
Tourism in Plant Genetic Conservation Project Areas under the Royal Initiative 
of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn at Pha Chang Noi 
subditrict Plant Genetic Conser 
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1. ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ (หัวหน้าโครงการ) 
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000  
โทรศัพท์ 054466666 ต่อ 1252 มือถือ 0943419545 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือสนองพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีในการบริการวิชาการ

ด้านการท่องเที่ยวแก่เยาวชน 
๓. เพ่ือให้ศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู เส้นทางการท่องเที่ยวธรรมชาติ ใน

พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา 

๔. เพ่ือให้ชุมชน ในพ้ืนที่ ภูมิปัญญาของชุมชนทางด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 

งบประมาณ 
๒๒๗,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

  



 
บทสรุปโครงการ 

ต าบลผาช้างน้อย ต าบลผาช้างน้อย ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอปง จังหวัดพะเยา มีพ้ืนที่ประมาณ 
๗,๘๐๐ ไร่ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและมีล าธารไหลผ่านหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมนที่ได้มีด าเนินโครงการตามพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยได้ทูลเกล้าถวายรายงานการจัดท าเส้นทางศึกษาธรรมชาติของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
เบ็ตตี้ดูเมนร่วมกับชุมชนบ้านปางพริก เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง
ให้กับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจากการที่ได้เข้าไปพัฒนาเส้นทางในเบื้องต้น 
พบว่า พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศบกและ
ระบบนิเวศน้ าอยู่มากแต่ยังขาดการส ารวจเพ่ือรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานด้านพันธุกรรมพืชและสิ่งมีชีวิตในเขต
อนุรักษ์ จึงจ าเป็นที่ต้องศึกษาเพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลทรัพยากรเพ่ือใช้ในการอนุรักษ์และพัฒนาเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรให้สมบูรณ์มากยิ่งขื้น จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกัน
ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย ผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ร่วมกับตัวแทนจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการทูลเกล้าถวายพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ของชุมชนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสนอง
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชระดับท้องถิ่น 

การท่องเที่ยวจากอดีต ถึงปัจจุบัน พบว่ามีผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ผ่านมา ทั้งในมิติด้านบวก
และลบ ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะเมื่อเมื่อนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ  ย่อมมีการติดต่อ
สัมพันธ์กับคนในท้องที่  ซึ่งจะมีผลตามมาทั้งด้านบวกและด้านลบ  แม้ว่าผลกระทบด้านนี้จะไม่มีตัวเลขข้อมูลที่
ชัดเจนสนับสนุน  บางเรื่องมีลักษณะเป็นนามธรรม  กว่าจะปรากฏให้เห็นผลเสียต้องใช้เวลานาน  และ
ผลกระทบนั้นมักจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสร้างวิถีชีวิต  เอกลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
รวมถึงสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวนั้น ๆ  บางเรื่องเมื่อเกิดขึ้นแล้วแก้ไขยากซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยว
ที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

ผลกระทบด้านบวก เช่น ๑)  มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวท าให้มาตรฐาน
การครองชีพของคนในท้องถิ่นดีขึ้น  สืบเนื่องมาจากผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ  ที่ก่อให้เกิดการกระจายรายได้  
กระจายโอกาสการจ้างงานไปสู่คนในท้องถิ่นมากขึ้น  ทั้งทางตรง และทางอ้อม  ท าให้มีอ านาจในการจับจ่ายใช้
สอยซื้อสินค้าและบริการที่จ าเป็นเพ่ือการด าเนินชีวิตที่ดีขึ้นได้  ๒) ความสะดวกสบายจากสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  ในประเทศที่พัฒนาแล้วกิจการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการส่วนใหญ่จะพัฒนาขึ้นมาเพ่ือคน
ในท้องถิ่นเป็นหลักส าคัญ  ส่วนนักท่องเที่ยวจะได้รับประโยชน์จากกิจการในลักษณะของผลพลอย ๓)  การ
เดินทางท่องเที่ยวจะช่วยให้เกิดสันติภาพแห่งมวลมนุษย์  สหประชาชาติได้เคยประกาศไว้ในปี  พ.ศ.๒๕๑๐ 
(ค.ศ.๑๙๖๗)  เป็นปีการท่องเที่ยวสากล และก าหนดค าขวัญที่ว่า  “การท่องเที่ยวเป็นหนทางไปสู่สันติภาพ”  
(Tourism  is  a  Passport  to  Peace)  เมื่อมีการเดินทางไปยังท้องที่ต่าง ๆ ผู้คนมีโอกาสสังสรรค์ร่วม



๑๐๗ 

กิจกรรมกัน  ย่อมจะท าให้ผู้คนที่มาจากสังคมที่แตกต่างกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิด ได้เห็นและมีโอกาส
ใช้ชีวิตความเป็นอยู่  ขนบธรรมเนียมประเพณีร่วมกันและกัน  ต่างฝ่ายจะต่างมีโอกาสถ่ายทอดและรับความรู้
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  และน ากลับไปเผยแพร่ยังภูมิล าเนาของตนจนท าให้ค ากล่าวที่ว่า  “การท่องเที่ยว
ท าให้โลกปราศจากพรมแดนทางการเมือง”  เป็นจริง  ๔) การเดินทางท่องเที่ยวช่วยกระตุ้นให้เห็นคนใน
ท้องถิ่นเห็นถึงความส าคัญของวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  นาฎศิลป์  การละเล่น  ฯ  ของท้องถิ่น
ท าให้เกิดความต้องการที่จะค้นคว้าอนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเหล่านี้ ๕)การท่องเที่ยว
ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการศึกษา  ทั้งในวงกว้างคือช่วยให้คนมีโลกทัศน์กว้าง  ความรู้และประสบการณ์ที่ได้
พบเห็นด้วยตนเองนั้นจะมีประโยชน์  สามารถน ามาปรับใช้กับวิถีชีวิตในสังคมได้  ๖)  การท่องเที่ยวจะช่วยลด
ปัญหาการอพยพหลั่งไหลเข้าไปแออัดในเมืองหลวง ตามธรรมชาติมนุษย์มักจะรักถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอน
ของตน หากตนมีโอกาสมีงานอาชีพที่ก้าวหน้าเหมาะสมในภูมิล าเนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะเป็นหนทางช่วย
ลดปัญหาได้  ทั้งนี้เพราะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเปิดโอกาสให้คนในท้องถิ่นประกอบอาชีพรายย่อย  ๗)  กระตุ้น
ให้ใช้ทรัพยากรไร้ค่าให้เกิดประโยชน์  ให้มีการคิดค้นที่จะน าทรัพยากรส่วนเกินหรือไร้ค่ามาประดิษฐ์คิดค้นเป็น
ของใช้  ของที่ระลึกในรูปของสินค้าพ้ืนเมืองจ าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว  ๘)  เกิดทัศนคติที่ดี ความประทับใจจาก
การเดินทางท่องเที่ยวจะท าให้บุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อสถานที่นั้น และนึกถึงอยู่ตลอดเวลา ยามเมื่อมีโอกาส
และช่องทางที่จะให้ความช่วยเหลือ ความประทับใจที่เคยมีมาในอดีตก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นให้ตัดสินใจใน
ด้านที่เป็นคุณได้ ซึ่งถ้าหากเป็นการตัดสินใจให้ความช่วยเหลือระดับชาติแล้ว และ ๙) การลดช่องว่างระหว่าง
ประเทศร่ ารวยกับประเทศยากจน  คนมั่งมีในเมืองมาสู่ชนบท  จะก่อให้เกิดความรู้สึกเข้าใจและเห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน  ปัญหาความตึงเครียดระหว่างประเทศจึงหมดไป ประโยชน์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  ถึงแม้
จะปรากฏในรูปของนามธรรม  แต่ก็นับว่าเป็นประโยชน์ที่มีคุณค่าหรือที่เรียกว่า  “มิติทางจิตวิญญาณ” ช่วยให้
มนุษย์มีความเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ 

ผลกระทบด้านลบ เช่น ๑)  ด้านสิ่งแวดล้อมมีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยเนื่องจากขาดการวาง
แผนการใช้ทรัพยากร ท าให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ  เช่น อากาศเสีย น้ าเสีย ขยะ รวมทั้งการแย่งชิงทรัพยากรน้ า 
การตัดไม้ท าลายป่า เป็นต้น รวมทั้งชาวบ้านเปลี่ยนแบบแผนการใช้ทรัพยากร  จากเดิมท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เ พ่ือการเกษตร เช่น ใช้ป่าเ พ่ือเป็นแหล่งต้นน้ า อาหาร และยาสมุนไพร ต้องเปลี่ยนหรือแบ่งปัน
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือกิจกรรมการท่องเที่ยว ท าให้เกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรองรับได้ จนยากต่อ
การฟ้ืนฟูให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ได้ดังเดิม และเกิดการบุกรุกและเปิดพ้ืนที่ใหม่ ๆ  เพ่ือรองรับการท่องเที่ยว 
โดยขาดการวางแผนและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เช่น ท าให้เกิดการลดลงของความหลากหลายทาง
ชีวภาพหรือเป็นช่องทางให้เกิดการล่าสัตว์ การขโมยพันธุกรรมพืชหรือสัตว์ ๒) ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
เป็นธุรกิจบริการที่ต้องพ่ึงการเข้ามาของนักท่องเที่ยว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมือง
ระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก  รวมทั้งการขยายพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ ย่อมส่งผลกระทบต่อชุมชน และ
เมื่อคนในท้องถิ่นละท้ิงภาคเกษตรมาอยู่ในภาคบริการ  เช่น การขนส่ง การน าเที่ยว ร้านอาหาร เช่นเหตุที่เกาะ
ช้าง เมื่อการท่องเที่ยวบูม ชาวสวนทุเรียนที่เกาะช้างไม่สนใจที่จะพัฒนาสวนของตน หันมาเป็นคนขับรถรับ
นักท่องเที่ยวแทนเป็นต้น  เมื่อนักท่องเที่ยวลดจ านวนลงหรือเปลี่ยนไปเที่ยวที่อ่ืน คนในท้องถิ่นก็ย่อมได้รับ
ผลกระทบไปด้วยและเป็นการยากที่จะกลับเข้าสู่ภาคการเกษตรเพราะขาดทักษะและวิธีคิดแบบพ่ึงตนเอง อีก



ทั้ง การตลาดเป็นตัวก าหนดรูปแบบการท่องเที่ยวท าให้ต้องมีการลงทุนด้วยงบประมาณจ านวนมาก จึงเป็นการ
ยากท่ีคนท้องถิ่นจะด าเนินการได้โดยล าดัง ท าให้การกระจายรายได้ของภาพรวมของการท่องเที่ยวจะมีสัดส่วน
อยู่กับผู้ลงทุนในจ านวนที่มากกว่าคนหรือประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้ง การท่องเที่ยวเป็นการด า เนินกิจกรรม
ทางธุรกิจซึ่งต้องแสวงหาผลก าไรสูงสุด  ต้องมีการแข่งขันด้านคุณภาพ ราคา หรือสร้างสินค้าใหม่ ๆ เพ่ือให้
ธุรกิจมุ่งไปสู่การท าก าไร ท าให้ขาดการมองถึงการท าลายคุณภาพทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
เป็นวิธีคิดท่ีมองสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมมิใช่ต้นทุนทางธุรกิจ ส่งผลท าให้ค่าครองชีพและราคาที่ดินใน
พ้ืนที่ท่องเที่ยวสูงกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๓) ด้านสังคม ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมจากเดิมชาวบ้านมีการช่วยเหลือ
มีแบ่งปันมีความเอ้ือเฟ้ือต่อคนภายนอก  กลับกลายเป็นการตีค่าของการให้ในรูปของราคา  เงินตราจึงเป็นสิ่ ง
ส าคัญมากกว่าน้ าใจและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  นักท่องเที่ยวเข้ามาแย่งการใช้พ้ืนที่ทางสังคมของชุมชน  
เช่น  ลานบ้าน  ช่วงเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนยามว่างงาน  การช่วยเหลือด้านงานบุญ – ประเพณี  ซึ่งเป็นการเข้า
มาท าลายความเป็นส่วนตัวของชุมชน น าพาปัญหาสังคมสู่ชุมชน  เช่น ยาเสพติด โสเภณี เอดส์ การพนัน 
อาชญากรรม และการเลียนแบบการบริโภคของนักท่องเที่ยว ๔) ด้านวัฒนธรรม เกิดความขัดแย้งทาง
วัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น เช่น การแต่งกายไม่สุภาพ นุ่งกางเกงขาสั้น(มากๆ) ใส่เสื้อคอ
กว้างคว้านลึก หรือการมีพฤติกรรมกอดจูบ เปลือยกายอาบแดด การปีนป่ายขึ้นไปบนปูชนียสถาน ฯลฯ สิ่ง
เหล่านี้ชาวตะวันตกอาจไม่รู้สึกว่าเป็นความเสียหาย  หรือเป็นการกระทบที่ลบหลู่ดูหมิ่นวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่
อย่างใด  ซึ่งอาจเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  หรือจงใจก็ตาม  ล้วนก่อให้เกิดความขัดแย้งทั้งสิ้น  บางครั้งถึงกับ
มีการประท้วง  ต่อต้าน  หรือไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยว หรือเกิดการสร้างภาพ หรือวัฒนธรรมเทียมที่ถูกท าให้
เป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการจากคนภายนอกหรือนักท่องเที่ยว เช่น ให้มีการแต่งกายประจ าเผ่าในวันที่
จะมีการท่องเที่ยวเพ่ือเอาใจนักท่องเที่ยว โดยไม่ใช่วิถีชีวิตปัจจุบันของชาวบ้าน ท าให้ลดคุณค่าของวัฒนธรรม 
และการเกิดการปะทะทางวัฒนธรรมในฐานะผู้ที่เหนือกว่ากับผู้ด้อยกว่า  ท าให้ชาวบ้านขาดความภาคภูมิใจ
และรู้สึกว่าตัวเองด้อยพัฒนา เช่น การเข้ามาแจกของ การแนะน าให้ขาวบ้านเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตที่ต้องพ่ึงพาภายนอกมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย อาหาร การรักษาสุขภาพ และสิ่งอ านวยความ
สะดวกทั้งในระดับชุมชน และระดับในครัวเรือน เป็นต้น และ๕)ด้านการเมือง การเกิดความขัดแย้งเรื่อง
ผลประโยชน์ภายในชุมชน แบ่งกันเป็นพวกเป็นฝ่ายเพ่ือการแสวงหาอ านาจและผลประโยชน์ของกลุ่มตนให้
ยาวนานต่อไป การพัฒนาที่ผ่านมาชาวบ้านถูกท าให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าภายนอก ทั้งความรู้ 
ความสามารถ ท าให้ไม่กล้าจัดการกับปัญหาเพราะกลัวท าผิดหรือการไม่ยอมรับจากภายนอก และชาวบ้านมัก
ถูกเรียกร้องให้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยว โดยไม่มี โอกาสเลือกว่าจะจัดการ
ท่องเที่ยวหรือไม่ กลายเป็นผู้ถูกท่องเที่ยวโดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการท่องเที่ยวด้วยตนเอง 

ในการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันได้มีแนวความคิดที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม จากการท่องเที่ยวที่เน้นการ
พักผ่อน หาประสบการณ์ใหม่ มาเป็นการท่องเที่ยวที่เพ่ือการเรียนรู้ (Education-Tourism) อันสืบเนื่องจาก
การที่สังคมไทยได้เปลี่ยนเป็นสังคมเพ่ือการเรียนรู้ (Knowledge Society) หรือองค์กรแห่งการเรียนรู้  
(Leaning Organization) การท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่เกิดความแตกต่างในการท่องเที่ยวเพ่ือการ
เรียนรู้ คือ การท่องเที่ยวที่นอกจากจะให้ความเพลิดเพลินการท่องเที่ยวยังเป็นการให้ความรู้จากแหล่ง
ท่องเที่ยว โดยที่นักท่องเที่ยวได้รับความรู้จากแหล่งท่องเที่ยวโดยไม่ต้องมีการอธิบาย 



๑๐๙ 

บนฐานคิดภูมิปัญญาของชุมชน เกิดจากการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่มีการสั่งสมความรู้มวล
ประสบการณ์ต่างๆ  ที่มีการสืบทอดจากอดีตจนถึงปัจจุบัน  ที่ เป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายโดยมี
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านกับชาวบ้าน  จากชุมชนหนึ่งสู่ชุมชนหนึ่งจนท าให้สังคมชาวบ้านมีความเป็น
ปึกแผ่นมั่นคง ดังนั้นชุมชนทุกชุมจึงมีภูมิปัญญาของตนเองในการด ารงอยู่ และสร้างองค์ความรู้ในการด าเนิน
กิจกรรมในชุมชน ภูมิปัญญาเหล่านี้เป็นความรู้ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดมาให้เรา มี
วิธีการหลายอย่างที่ท าให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคมปัจจุบัน คือ ๑) การอนุรักษ์   คือการบ ารุงรักษา
สิ่งที่ดีงามไว้เช่น ประเพณีต่าง ๆ หัตถกรรม และคุณค่าหรือการปฏิบัติตนเพ่ือความสัมพันธ์อันดีกับคนและ
สิ่งแวดล้อม ๒) การฟ้ืนฟู คือ การรื้อฟ้ืนสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือก าลังจะเลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ 
เช่นการรื้อฟ้ืนดนตรีไทย ๓) การประยุกต์ คือ การปรับหรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้าด้วยกัน 
ให้เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม่ การท าพิธีบวช
ต้นไม้ เพ่ือให้เกิดส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติ รักษาป่ามากยิ่งขึ้น การประยุกต์ประเพณีการท าบุญข้าวเปลือกที่
วัด มาเป็นการสร้างธนาคารข้าว เพ่ือช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน และ ๔) คือการสร้างใหม่  คือ การค้นคิดใหม่ที่
สัมพันธ์กับความรู้ดั้งเดิม เช่น การประดิษฐ์โปงลาง การคิดโครงการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน โดย
อาศัยคุณค่าความเอ้ืออาทรที่ชาวบ้านเคยมีต่อกันมาหารูปแบบใหม่ เช่น การสร้างธนาคารข้าว ธนาคารโค
กระบือ การรวมกลุ่มแม่บ้าน  เยาวชน เพ่ือท ากิจกรรมกันอย่างมีระบบมากยิ่งขึ้น 

จากข้อมูลเบื้องต้นของพ้ืนที่ใน อบต.ผ่าช้างน้อย มีพ้ืนที่ อุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติ รวมถึง
แนวความคิดด้านการท่องเที่ยวที่ปรับเปลี่ยนความต้องการการท่องเที่ยว จากเพ่ือความสนุกสนาน มาสู่การ
ท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้และประสบการณ์ ดังนั้นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ จึงมี
ความส าคัญในการวางรากฐานของการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ท าให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ อีกท้ังการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเพ่ือการเรียนรู้ ยังช่วยให้ชุมชน 
โรงเรียนในพื้นที่ พ้ืนที่ได้เรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเข้าใจแนวทางอนุรักษ์ที่ถูกต้องและ 
ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติสามารถคงอยู่กับพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน 

ผลการศึกษาการส ารวจความหลากหลายของพืชและสัตว์น้ าปี ๒๕๕๘ ในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา พบพืช ๓๑ วงศ์ ๖๒ ชนิด พืชส าคัญเช่น หวายป่า มะค่าโมง มังคุดป่า 
แปะก๊วย อบเชยป่า ฮ่อสะพายควาย คอแลน มะกอกฟาน  พบสัตว์น้ ากลุ่มปลา ๘ วงค์   ๒๑ ชนิด เช่น ปลาบู่
แคระ ปลาค้อ ปลาจาด ปลากระทุงเหว ปลาแก้มช้ า  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า ๗ วงค์ ๑๐ ชนิด เช่นกบหนอง กบหัว
โต อึ่งกราย อ่ึงน้ าเต้า ซึ่งคนในพื้นท่ีได้มีการใช้ประโยชน์จากพืชและพันธุ์สัตว์น้ าในการน ามาเป็นอาหารและยา
รักษาโรคและสามารถสร้างเส้นทางการทอ่งเที่ยวหรือเส้นทางศึกษาธรรมมชาติ จ านวน ๒ เส้นทางทางด้าน
นิเวศทางบก และทางน้ า 

จากข้อมูลผลการวิจัยเบื้องต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการด ารงอยู่ของพืชและสัตว์น้ าใน
พ้ืนที่ โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนมาช่วยในการจัดการ เนื่องจากการที่คณะนักวิจัยได้ศึกษาข้อมูลมา
ระยะหนึ่งพบว่า หาการด าเนินศึกษาทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ ของเส้นทางการท่องเที่ยวเพ่ือการเรียนรู้
นั้น ควรอาศัยองค์ความรู้ของชุมชนในการพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้
จะช่วยให้พื้นที่ได้รับข้อมูลการอนุรักษ์และฟืนฟู จากภูมิปัญญาของชุมชนเอง และสามารถให้การอนุรักษ์ท าได้



อย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องอาศัยคนนอก มาจัดการเหมือนการจัดการในอดีต ในบางแห่ง และก่อให้เกิดความรัก 
ความหวงแหนในพื้นที่ 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติจากฐานทรัพยากรทางชีวภาพในปัจจุบัน ประเมินศักยภาพของความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปัจจัยและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์
น้ า การเพาะขยายพันธุ์เพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารและการเพ่ือการอนุรักษ์สู่พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยข้อมูล
เหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ต าบลผาช้างน้อยให้เกิด
ความยั่งยืนได้ต่อไป 

โดยสรุป การศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนในการอนุรักษ์และพ้ืนฟูเส้นทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา จึงเป็นโครงการระยะต่อมา ในการจัดการ
พ้ืนที่พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชต าบลผาช้างน้อย จังหวัดพะเยา ในส่วนของการร่วมมือของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะในในพ้ืนที่เอง ที่จะจัดการด้วยตนเอง 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

๑.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ส ารวจสภาพภูมิประเทศ เพ่ือก าหนด
จุดเก็บตัวอย่าง                         
๒.เก็บข้อมูล ท าการส ารวจ ศึกษาภูมิ
ปัญญาชุมชน                 
๓.วิเคราะห์ข้อมูล สร้างระบบการ
จัดการความรู้                     

๔.การคืนความรู้ให้แก่ชุมชน                       
๕.ประเมินผล สรุปผลและรายงานผล
การศึกษาฉบับสมบูรณ์                     

 
  



๑๑๑ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การเข้าร่วมจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย  
ผู้รับผิดชอบ  

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๕๒ มือถือ ๐๙๔๓๔๑๙๕๔๕ 
E-mail : Rspgup@gmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษพันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ การประชุม
วิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สินสิ่งตน 

งบประมาณ 
๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 
๑. เตรียมข้อมูลโครงการ                        
๒.ขออนุมัติโครงการ                       
ขั้นด าเนินการ (D)........................... 
๓. ด าเนินโครงการ                    
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............. 
๔. สรุปผลโครงการ                        
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
๕. สรุปข้อควรปรับปรุงเพ่ือการ
ด าเนินงานในปีต่อไป                        

 



โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบ  

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ๕๖๐๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๕๔๔๖๖๖๖๖ ต่อ ๑๒๕๒ มือถือ ๐๙๔๓๔๑๙๕๔๕ 
E-mail : Rspgup@gmail.com 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษพันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลัย 

งบประมาณ 
๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมืน่บาทถ้วน) 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
ขั้นวางแผนงาน (P)...................... 
๑. เตรียมข้อมูลโครงการ                        
๒.ขออนุมัติโครงการ                       
ขั้นด าเนินการ (D)........................... 
๓. ด าเนินโครงการ                    
ขั้นสรุปและประเมินผล (C) ............. 
๔. สรุปผลโครงการ                        
ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
๕. สรุปข้อควรปรับปรุงเพื่อการ
ด าเนินงานในปีต่อไป                        

 


