
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏบิัติงาน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยพะเยา

 





ค าน า 
 

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

ส าหรับแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ตามแผน
แม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นไปท่ีการวิจัยเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งผลจากการวิจัยจะสามารถน าไป
ขยายผลการด าเนินงานเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ โรงเรียน  
และภาคประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างฐานความรู้ทางวิทยาการที่จะน าไปสู่
การด าเนินงานศูนย์การเรียนรู้และเส้นทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นตัวอย่างด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรเพ่ือเป็น
แบบอย่างให้กับชุมชน ทั้งนี้การสนับสนุนโครงการพระราชด าริเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ความส าเร็จในการด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพะเยา 
 



 



๑ 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 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 



๒ 

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 

    



๓ 

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  



๔ 

คณะท างานจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
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. สันธวิัฒน์  พิทักษ์พล  ที่ปรึกษา 
๖. ดร.วิพรพรรณ์  เนื่องเม็ก ที่ปรึกษา 
๗. นายช านาญ  แสงแก้ว ที่ปรึกษา 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา พิทักษ์พล นักวิจัย 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศกัดิ์ ปิ่นมงคลกุล นักวิจัย 

๑๐. ดร.กนกอร ศรีม่วง นักวิจัย 
๑๑. ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ นักวิจัย 
๑๒. ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ นักวิจัย 
๑๓. ดร.คมศักดิ์ พินธะ นักวิจัย 
๑๔. ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ นักวิจัย 
๑๕. ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ นักวิจัย 
๑๖. ดร.บุญฤทธิ์   สินค้างาม นักวิจัย 
๑๗. ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ นักวิจัย 
๑๘. ดร.พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ นักวิจัย 
๑๙. ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส นักวิจัย 
๒๐. ดร.รณกร สร้อยนาค นักวิจัย 
๒๑. ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี นักวิจัย 
๒๒. ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน นักวิจัย 
๒๓. ดร.สกุลคุณ มากคุณ นักวิจัย 
๒๔. ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ นักวิจัย 
๒๕. ดร.ภาวินี จันทร์วิจิตร นักวิจัย 
๒๖. ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย นักวิจัย 
๒๗. ดร.อรดา ชุมภูค า นักวิจัย 
๒๘. นายอิฐสะราม แสนสุภา นักวิจัย 
๒๙. นางโกลัญญา ตายะ นักวิจัย 
๓๐ นางสาวเกศินี อัตถะกาศ นักวิจัย 
๓๑. นายอิฐสะราม แสนสุภา นักวิจัย 
๓๒. นางสาวเกตุวดี  เครือวัลย์ เลขานุการ 
๓๓. นางสาวสุดาพร  อาจหาญ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๔. นางสาวอรพรรณ พรหมธนพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

  



๕ 

สรุปผลการด าเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยพะเยา 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๗ ตอนที่ 
๔๔ ก ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นไป
ตามแผนงานที่วางไว้ มหาวิทยาลัยพะเยาจึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตสนองพระราชด าริ ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนังสือพระราชทานพระราชานุญาตในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.ของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และสร้างเครือข่ายนักวิจัยด้านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา และพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง (รัศมี ๕๐ กิโลเมตร) 

๓. เพ่ืออนุรักษ์พืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ และด าเนินการเป็น
ธนาคารพืชพรรณของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. เพ่ือส ารวจขึ้นทะเบียนรหัสต้นของพืชที่มีอยู่เดิมและหายากใกล้สูญพันธุ์ เพ่ือไปปลูกรักษา
พันธุกรรมไว้ในพ้ืนที่ที่ปลอดภัย 

๕. เพ่ือศึกษาพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสร้างฐานองค์ความรู้ทางวิทยาการ ที่
จะน าไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง 

๖. จัดท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่ เข้าร่วมสนอง
พระราชด าริ 

๗. ปลูกฝังสร้างให้เด็กและเยาวชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
จากการสรุปข้อมูลโครงการวิจัยต่างๆ ที่คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยพะเยาได้เข้าร่วมในโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ จ านวน ๓๑ โครงการ ในปีนี้สามารถจ าแนกโครงการวิจัยเข้ากรอบกิจกรรมการด าเนินงาน
ตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้ดังนี้  

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร มีการด าเนินงานวิจัยจ านวน ๒ โครงการ ประกอบด้วย โครงการใน
กิจกรรมปกปักทรัพยากร จ านวน ๑ โครงการ กิจกรรมส ารวจรวบรวมทรัพยากร จ านวน ๑ โครงการ และ
กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร จ านวน ๐ โครงการ 

กรอบการใช้ประโยชน์ทรัพยากร มีการด าเนินงานวิจัยจ านวน ๑๙ โครงการ ประกอบด้วยโครงการ
ในกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร จ านวน ๑๘ โครงการ และกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร จ านวน 
๑ โครงการ  



๖ 

กรอบการสร้างจิตส านึก มีการด าเนินงานวิจัยและบริการวิชาการ จ านวน ๑๐ โครงการ ประกอบ 
ด้วยโครงการในกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร จ านวน ๐ โครงการ และกิจกรรมสนับสนุนการ
อนุรักษท์รัพยากร จ านวน ๑๐ โครงการ 

 
ตารางท่ี ๑ สรุปจ านวนโครงการตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีท่ีหก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โครงการวิจัย/บริการ

วิชาการ 
F๑ F๒ F๓ 

F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 
รวม  ๓๑ โครงการ ๑ ๑ ๐ ๑๘ ๑ ๐ ๐ ๑๐ 
 

ตารางท่ี ๒ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย F๑ F๒ F๓ 
F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

๑. การศึกษาและจัดท าพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

√        

๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรภูลังกา: 
การส ารวจและการประเมินค่าทาง
โภชนาการของแหล่งวัตถุดิบอาหาร
โปรตีนจากปลาและสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกท้องถิ่น เพื่อความม่ันคงทาง
อาหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชน
พ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

 √       

๓. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเพ่ือ
การเป็นแหล่งโปรตีนอย่างยั่งยืนของ
ชุมชนบนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัด
พะเยา 
 

   √     



๗ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย F๑ F๒ F๓ 
F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

๔. ความหลากชนิดของปลาและสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น เพ่ือความ
มั่นคงทางอาหารโปรตีนของชุมชนพ้ืนที่
สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

   √     

๕. การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้าน
โปรตีนและไขมันของสัตว์น้ าและสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกที่เป็นแหล่งอาหาร
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในชุมชนพื้นที่สูง
ชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

   √     

๖. การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้
ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการ
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา ปีที่ ๓ 

   √     

๗. ผลของการตัดแต่งกิ่งและการสารพา
โคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและ
คุณภาพของผลมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้า
แคโรทีนสูง 

   √     

๘. ฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็งล าไส้มนุษย์ชนิดรุกรานจาก
สารสกัดมะเกี๋ยง 

   √     

๙. ฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น การชะลอความแก่
และผลต่อความขาวแก่ผิวหนังของสาร
สกัดมะเกี๋ยง 

   √     

๑๐. ผลของ ๑-เมทิลไซโคลโพรพีนและ
แคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพหลังการ
เก็บเก่ียวและอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยง
ผลสด 

   √     

๑๑. โครงสร้างทางพันธุกรรมและ
นิเวศวิทยาของเต่าบก Indotestudo 
spp. เพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน ใน
เขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

   √     

๑๒. นิเวศวิทยาและความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเต่าปูลู (Platysternon 
megacephalum Gray, ๑๘๓๑) ใน
เขตอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

   √     



๘ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย F๑ F๒ F๓ 
F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

๑๓. การศึกษาความหลากชนิดของเชื้อราไม
คอไรซาในกล้วยไม้ดินบางชนิดในเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา 

   √     

๑๔. การเจริญเติบโต การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ าแบบฉับพลัน 
และการต้านทานโรค Aeromonas 
hydrophila ของปลาเทพา, 
Pangasius sanitwongsei Smith, 
๑๙๓๑ จ านวน ๓ สายพันธุ์เพ่ือการ
อนุรักษ์และส่งเสริมการเพาะลี้ยงเชิง
พาณิชย์ 

   √     

๑๕. สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโร
ซิเนสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเพ่ือ
ความกระจ่างขาวจากสารสกัดมะแฟน 

   √     

๑๖. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไล
เคนในพ้ืนที่ปกปักอนุรักษ์ทรัพยากร
ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

   √     

๑๗. การศึกษาอนุกรมวิธาน ภูมิปัญญา และ
การใช้ประโยชน์จากเห็ดในพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

   √     

๑๘. การศึกษาความหลากหลายและ
อนุกรมวิธานของเห็ดในพ้ืนที่ปกปัก
อนุรักษ์ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
พะเยา 

   √     

๑๙. ปัจจัยจากถิ่นอาศัยในพ้ืนที่ปกปัก
อนุรักษ์ทรัพยากรต่อการกระจายและ
ความหลากหลายของเห็ด ภูมิปัญญา 
และการใช้ประโยชน์ 

   √     

๒๐. การเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดใบ 
เมล็ดและกากเมล็ดงาม้อน ต่อการต้าน
การอักเสบในเซลล์ถุงลมปอดมนุษย์ 

   √     

๒๑. ระบบสารสนเทศการเพาะพันธุ์เห็ด 
เพ่ือการบริโภคและการส่งเสริมอาชีพ 
กรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์
กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

    √    



๙ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย F๑ F๒ F๓ 
F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๒. รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า” 
ในจังหวัดพะเยา 

       √ 

๒๓. แนวทางการจัดการและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร “เจียว
กู่หลานป่า”ในจังหวัดพะเยา 

       √ 

๒๔. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ
ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สมุนไพร “เจียวกู่
หลานป่า” ในจังหวัดพะเยา 

       √ 

๒๕. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง 
วงจรชีวิตเห็ด เพ่ือสร้างความตระหนัก
ในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

       √ 

๒๖. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการ
เรียนการสอนและการใช้วิธีบริหาร
จัดการขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมด้วยการ
สร้างจิตลักษณะด้านความส านึก 
(Sense of Belonging) ในการอนุรักษ์
ความหลากหลายของพืชพรรณไม้
ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

       √ 

๒๗. การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้น า
เยาวชนเพื่อสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
ความหลากหลายของพืชพรรณไม้
ธรรมชาติที่มีส่วนร่วมกับชุมชนแม่กา 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

       √ 



๑๐ 

ที ่ ชื่อโครงการวิจัย F๑ F๒ F๓ 
F๑A๑ F๑A๒ F๑A๓ F๒A๔ F๒A๕ F๒A๖ F๓A๗ F๓A๘ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๘. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพ่ือ
สร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณ
ธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่กา อ าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

       √ 

๒๙ การส ารวจและการศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมของการเรียนการสอน การ
บริหารจัดการของโรงเรียนและชุมชน 
ต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึก
การอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช
พรรณไม้ธรรมชาติชุมชนแม่กาภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

       √ 

๓๐. นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ ) 

       √ 

๓๑. เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 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   



๑๑ 

ตารางท่ี ๓ โครงการวิจัยและการจัดตามงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๑. การศึกษาและจัดท าพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๐๐,๐๐๐ 

๒. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรภูลังกา: การส ารวจและ
การประเมินค่าทางโภชนาการของแหล่งวัตถุดิบอาหารโปรตีนจากปลาและสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๓. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเพ่ือการเป็น
แหล่งโปรตีนอย่างยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

๑๙๑,๕๐๐ 

๔. ความหลากชนิดของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงทาง
อาหารโปรตีนของชุมชนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

๑๙๑,๕๐๐ 

๕. การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนและไขมันของสัตว์น้ าและสัตว์สะเทิน
น้ าสะเทินบกที่เป็นแหล่งอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในชุมชนพ้ืนที่สูงชุมชนภู
ลังกา จังหวัดพะเยา 

๑๙๑,๓๐๐ 

๖. การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ ๓ 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๗. ผลของการตัดแต่งกิ่งและการสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและคุณภาพ
ของผลมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง 

๒๐๙,๐๐๐ 

๘. ฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งล าไส้มนุษย์ชนิดรุกรานจากสารสกัด
มะเกี๋ยง 

๒๑๙,๖๐๐ 

๙. ฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น การชะลอความแก่และผลต่อความขาวแก่ผิวหนังของสารสกัด
มะเกี๋ยง 

๒๑๖,๒๕๐ 

๑๐. ผลของ ๑-เมทิลไซโคลโพรพีนและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
และอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด 

๑๖๘,๓๔๐ 

๑๑. โครงสร้างทางพันธุกรรมและนิเวศวิทยาของเต่าบก Indotestudo spp. เพื่อการ
อนุรักษ์อย่างยั่งยืน ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๒๕,๑๐๐ 

๑๒. นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเต่าปูลู (Platysternon 
megacephalum Gray, ๑๘๓๑) ในเขตอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 

๑๗๔,๗๐๐ 

๑๓. การศึกษาความหลากชนิดของเชื้อราไมคอไรซาในกล้วยไม้ดินบางชนิดในเขต
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๐๔,๐๐๐ 

๑๔. การเจริญเติบโต การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ าแบบฉับพลัน และการ
ต้านทานโรค Aeromonas hydrophila ของปลาเทพา, Pangasius 

๑๘๑,๕๐๐ 



๑๒ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
sanitwongsei Smith, ๑๙๓๑ จ านวน ๓ สายพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมการ
เพาะลี้ยงเชิงพาณิชย์ 

๑๕. สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเพ่ือความ
กระจ่างขาวจากสารสกัดมะแฟน 

๒๕๕,๐๐๐ 

๑๖. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไลเคนในพ้ืนที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๕๕,๐๐๐ 

๑๗. การศึกษาอนุกรมวิธาน ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากเห็ดในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๕๑๐,๐๐๐ 

๑๘. การศึกษาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของเห็ดในพื้นที่ปกปักอนุรักษ์
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๕๕,๐๐๐ 

๑๙. ปัจจัยจากถิ่นอาศัยในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรต่อการกระจายและความหลากหลาย
ของเห็ด  ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์ 

๒๕๕,๐๐๐ 

๒๐. การเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดใบ เมล็ดและกากเมล็ดงาม้อน ต่อการต้านการ
อักเสบในเซลล์ถุงลมปอดมนุษย์ 

๒๕๕,๐๐๐   

๒๑. ระบบสารสนเทศการเพาะพันธุ์เห็ด เพ่ือการบริโภคและการส่งเสริมอาชีพ 
กรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๕๖,๐๐๐ 

๒๒. รูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า” ในจังหวัดพะเยา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒๓. แนวทางการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร “เจียวกู่
หลานป่า”ในจังหวัดพะเยา 

๑๙๕,๐๐๐ 

๒๔. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สมุนไพร “เจียวกู่หลาน
ป่า” ในจังหวัดพะเยา 

๑๙๕,๐๐๐ 

๒๕. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพ่ือสร้างความตระหนักใน
การอนุรักษ์พันธ์เห็ด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๖๒,๕๐๐ 

๒๖. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอนและการใช้วิธีบริหารจัดการ
ขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วมด้วยการสร้างจิตลักษณะด้านความส านึก (Sense of 
Belonging) ในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

๒๗. การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนเพื่อสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความ
หลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติที่มีส่วนร่วมกับชุมชนแม่กา โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒๒๕,๒๐๐ 



๑๓ 

ล าดับ ชื่อโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
๒๘. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติ

ของชุมชนบ้านแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙๔,๕๐๐ 

๒๙. การส ารวจและการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอน การบริหาร
จัดการของโรงเรียนและชุมชน ต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติชุมชนแม่กาภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๙๔,๕๐๐ 

๓๐. นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ ) 

๑๐๔,๕๐๐ 

๓๑. เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  

ไม่ใช้
งบประมาณ 

รวม ๔,๖๑๙,๙๙๐ 

  



๑๔ 

สรุปแผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑   

 
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

กิจกรรมที่ ๑ ปกปักทรัพยากร 
๑. การศึกษาและจัดท าพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจรวบรวมทรัพยากร 

๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรภูลังกา: การส ารวจและการประเมินค่าทางโภชนาการของแหล่ง
วัตถุดิบอาหารโปรตีนจากปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร  
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 
 

กิจกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาทรัพยากร 
- ไม่มี -  



๑๕ 

กรอบการใช้ประโยชน์ 
 

กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
๑. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเพ่ือการเป็นแหล่งโปรตีนอย่าง

ยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 
๒. ความหลากชนิดของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคงทางอาหารโปรตีนของ

ชุมชนพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 
๓. การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนและไขมันของสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่เป็น

แหล่งอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในชุมชนพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 
๔. การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ ๓ 
๕. ผลของการตัดแต่งกิ่งและการสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและคุณภาพของผลมะเกี๋ยงสาย

พันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง 
๖. ฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งล าไส้มนุษย์ชนิดรุกรานจากสารสกัดมะเกี๋ยง 
๗. ฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น การชะลอความแก่และผลต่อความขาวแก่ผิวหนังของสารสกัดมะเกี๋ยง 
๘. ผลของ ๑-เมทิลไซโคลโพรพีนและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บ

รักษามะเกี๋ยงผลสด 
๙. โครงสร้างทางพันธุกรรมและนิเวศวิทยาของเต่าบก Indotestudo spp. เพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๐. นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเต่าปูลู (Platysternon megacephalum Gray, 

๑๘๓๑) ในเขตอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
๑๑. การศึกษาความหลากชนิดของเชื้อราไมคอไรซาในกล้วยไม้ดินบางชนิดในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๒. การเจริญเติบโต การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ าแบบฉับพลัน และการต้านทานโรค 

Aeromonas hydrophila ของปลาเทพา , Pangasius sanitwongsei Smith, ๑๙๓๑ จ านวน ๓ 
สายพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมการเพาะลี้ยงเชิงพาณิชย์ 

๑๓. สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเพ่ือความกระจ่างขาวจาก
สารสกัดมะแฟน 

๑๔. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไลเคนในพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๕. การศึกษาอนุกรมวิธาน ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากเห็ดในพ้ืนที่ปกปักอนุรักษ์ทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๖. การศึกษาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของเห็ดในพ้ืนที่ปกปักอนุรักษ์ทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๗. ปัจจัยจากถิ่นอาศัยในพื้นที่ปกปักอนุรักษ์ทรัพยากรต่อการกระจายและความหลากหลายของเห็ด  ภูมิ

ปัญญา และการใช้ประโยชน์ 
๑๘. การเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดใบ เมล็ดและกากเมล็ดงาม้อน ต่อการต้านการอักเสบในเซลล์ถุงลม

ปอดมนุษย ์    



๑๖ 

กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
๑. ระบบสารสนเทศการเพาะพันธุ์เห็ด เพ่ือการบริโภคและการส่งเสริมอาชีพ กรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการ

อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

กิจกรรมที่ ๖ วางแผนพัฒนาทรัพยากร 
- ไม่มี -



กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

-ไม่มี- 
 

กิจกรรมที่ ๘ พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
๑. รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพร “เจียวกู่หลาน

ป่า” ในจังหวัดพะเยา 
๒. แนวทางการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า”ในจังหวัด

พะเยา 
๓. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า” ในจังหวัด

พะเยา 
๔. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอนและการใช้วิธีบริหารจัดการขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วม
ด้วยการสร้างจิตลักษณะด้านความส านึก (Sense of Belonging) ในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ของพืชพรรณไม้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖. การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช
พรรณไม้ธรรมชาติที่มีส่วนร่วมกับชุมชนแม่กา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๗. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่
กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๘. การส ารวจและการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอน การบริหารจัดการของโรงเรียน
และชุมชน ต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณไม้
ธรรมชาติชุมชนแม่กาภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๙. นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ ) 

๑๐. เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 





กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๑ ปกปักทรัพยากร 

๑. การศึกษาและจัดท าพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 



  



๒๑ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ การศึกษาและจัดท าพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑  
งบประมาณท่ีได้รับ   ๑๐๐,๐๐๐ บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑  ปี 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือศึกษาและจัดท าพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

บทสรุปโครงการ  

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยด าเนินโครงการ อพ.สธ.ตาม
แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพ่ือให้การด าเนินงานของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยพะเยา ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีแนวคิดที่จะด าเนินงานตามตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่
หก (๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการการศึกษาและจัดท าพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและด าเนินงานตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก 
(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
  



๒๒ 

แผนการด าเนนิงาน 
 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการ X            

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง X X           

ส ารวจพื้นที่ปกปักทรัพยากร  X X X X X X X X    

รวบรวมข้อมูลการจัดท าเส้นทางปก
ปักทรัพยากร 

   X X X X X     

วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าเส้นทางศึกษา
พ้ืนที่ปกปักทรัพยากร 

         X X  

สรุปและรายงานผล           X X 

 



กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
 

กิจกรรมที่ ๒ ส ารวจรวบรวมทรัพยากร 
๑. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรภูลังกา: การส ารวจและการประเมินค่าทางโภชนาการของแหล่ง
วัตถุดิบอาหารโปรตีนจากปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 



  



๒๕ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อแผนงานวิจัย โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรภูลังกา: การส ารวจและการประเมินค่าทาง
โภชนาการของแหล่งวัตถุดิบอาหารโปรตีนจากปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น 
เพ่ือความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์ใน
ชุมชนพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
 
โครงการย่อยท่ี ๑ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนและไขมันของสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ า

สะเทินบกที่เป็นแหล่งอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในชุมชนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัด
พะเยา 

โครงการย่อยท่ี ๒ ความหลากชนิดของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น เพื่อความมั่นคงทางอาหาร
โปรตีนของชุมชนพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

โครงการย่อยท่ี ๓ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเพ่ือการเป็นแหล่ง 
โปรตีนอย่างยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

ผู้รับผิดชอบ ดร.เกรียงไกร สีตะพันธุ์ (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย) (หัวหน้าโครงการย่อย) 
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
ดร. สกุลคุณ มากคุณ (หัวหน้าโครงการย่อย)  
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ (หัวหน้าโครงการย่อย)  
สังกัดคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา 
๓. เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ในพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา 
๔. เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเพ่ือการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยนืส าหรับเป็นอาหารชาติพันธุ์ของชุมชนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 
  



๒๖ 

บทสรุปโครงการ 
ปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกจะเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนใกล้ตัว และราคาถูก แต่พบว่า 

ปัจจุบันมีการเพ่ิมข้ึนของประชากรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาการบุกรุกท าการเกษตรเชิงเดียว
อย่างต่อเนื่อง และการใช้สารเคมีในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการท าการเกษตรในรูปแบบที่ไม่ถูกวิธี จึงส่งผลเสียต่อ
ทรัพยากรความหลากหลายของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก รวมถึงส่งผลเสียต่อความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในชุมชนพ้ืนที่สู ง  อย่างหลีกเลี่ ยงไม่ ได้  รวมถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่มีความเปราะบาง และเสื่อมโทรมได้ง่ายหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติในด้านต่างๆ ซึ่งหากสังคมยังคงปล่อยให้เป็นไปในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตต่อระบบนิเวศ
ด้านต่างๆ และน ามาซึ่งผลกระทบที่ยากจะแก้ไขต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้นโครงการนี้จึงได้จัดท าแผนการศึกษา
เมนูอาหารโปรตีนจากปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่มีในท้องถิ่น ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลา 
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และอาหารแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความหลากหลายทางชีวิภาพและความ
หลากหลายทางพันธุ์กรรมของปลาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบและถูกน ามาใช้ท าเป็นอาหารในพื้นที่สูง เพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับการน าไปประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนพ้ืนที่สูง
บริเวณภูลังกา จังหวัดพะเยา ๓ พ้ืนที่ คือ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา หมู่บ้านปางค่าเหนือ และหมู่บ้านปางค่าใต้ ที่
มีพ้ืนที่อยู่ในบริเวณศูนย์พัฒนาฯ โครงการหลวงปังค่า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา และเพ่ือจัดเผยแพร่ชนิดพันธุ์
และข้อมูลทางพันธุ์กรรมของปลา สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก รวมถึงจัดเผยแพร่องค์ความรู้คุณค่าทางโภชนาการ
ของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่นในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ ซึ่งถือเป็นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ส าคัญ ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้สนใจสามารถสามารถน าฐานข้อมูลทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ เพ่ือขยายไปสู่ผู้ที่
สนใจและชุมชนใกล้เคียงน าไปใช้เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรในพ้ืนที่สูงแบบยั่งยืน รวมถึงเพ่ือรักษา
ชนิดพันธุ์ปลา สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น และอาหารเฉพาะถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ ดี อันจะเป็น
การส่งเสริมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ ที่น าไปสู่การ
พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูวิถีชีวิต และส่งเสริมรูปแบบการผลิตของชุมชนที่พ่ึงตนเองด้านอาหาร และสุขภาพ
ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น  โดยการสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นในชุมชน และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพที่สร้างขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนา
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และยั่งยืน และการ
เชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสาธารณะ และการเสริมสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน น าไปสู่การเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรมของ
ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ และประสานให้เกิดการเรียนรู้และความร่วมมือกับชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป 
  



๒๗ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการ X            

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง X            

ด าเนินโครงการย่อยที่ ๑, ๒ และ ๓  X X X X X X X X    

รายงานความก้าวหน้าครั้งที่ ๑      X       

วิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลงานที่
ศึกษา 

         X X  

สรุปและรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

          X X 

 



 



กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๓ ปลูกรักษาทรัพยากร 

- ไม่มี - 





กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ ๔ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

๑. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเพ่ือการเป็นแหล่งโปรตีนอย่าง
ยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

๒. ความหลากชนิดของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น เพ่ือความมั่นคงทางอาหารโปรตีนของ
ชุมชนพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

๓. การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนและไขมันของสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่เป็น
แหล่งอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในชุมชนพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 

๔. การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ ๓ 

๕. ผลของการตัดแต่งกิ่งและการสารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและคุณภาพของผลมะเกี๋ยงสาย
พันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง 

๖. ฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งล าไส้มนุษย์ชนิดรุกรานจากสารสกัดมะเกี๋ยง 
๗. ฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น การชะลอความแก่และผลต่อความขาวแก่ผิวหนังของสารสกัดมะเกี๋ยง 
๘. ผลของ ๑-เมทิลไซโคลโพรพีนและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บ

รักษามะเกี๋ยงผลสด 
๙. โครงสร้างทางพันธุกรรมและนิเวศวิทยาของเต่าบก Indotestudo spp. เพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๐. นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเต่าปูลู (Platysternon megacephalum Gray, 

๑๘๓๑) ในเขตอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
๑๑. การศึกษาความหลากชนิดของเชื้อราไมคอไรซาในกล้วยไม้ดินบางชนิดในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๒. การเจริญเติบโต การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ าแบบฉับพลัน และการต้านทานโรค 

Aeromonas hydrophila ของปลาเทพา , Pangasius sanitwongsei Smith, ๑๙๓๑ จ านวน  
๓ สายพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมการเพาะลี้ยงเชิงพาณิชย์ 

๑๓. สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเพ่ือความกระจ่างขาวจาก
สารสกัดมะแฟน 

๑๔. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไลเคนในพื้นที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๕. การศึกษาอนุกรมวิธาน ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากเห็ดในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๖. การศึกษาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของเห็ดในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
๑๗. ปัจจัยจากถิ่นอาศัยในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรต่อการกระจายและความหลากหลายของเห็ด  ภูมิปัญญา 

และการใช้ประโยชน์ 



  



๓๓ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเพ่ือการเป็นแหล่ง

โปรตีนอย่างยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูม ิ

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณท่ีได้รับ   ๑๙๑,๕๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเพ่ือการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนส าหรับเป็นอาหารชาติพันธุ์ของชุมชนพื้นที่สูง จังหวัดพะเยา 
 
บทสรุปโครงการ 

ปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกจะเป็นแหล่งอาหารประเภทโปรตีนใกล้ตัว และราคาถูก แต่
พบว่า ปัจจุบันมีการเพ่ิมขึ้นของประชากรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดปัญหาการบุกรุกท าการเกษตร
เชิงเดียวอย่างต่อเนื่อง และการใช้สารเคมีในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการท าการเกษตรในรูปแบบที่ไม่ถูกวิธี จึงส่งผล
เสียต่อทรัพยากรความหลากหลายของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก รวมถึงส่งผลเสียต่อความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในชุมชนพ้ืนที่สูง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชาติบนพื้นที่สูงส่วนใหญ่มีความเปราะบาง และเสื่อมโทรมได้ง่ายหากเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติในด้านต่างๆ ซึ่งหากสังคมยังคงปล่อยให้เป็นไปในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตต่อระบบนิเวศ
ด้านต่างๆ และน ามาซึ่งผลกระทบที่ยากจะแก้ไขต่อไปในอนาคตได้ ดังนั้นโครงการนี้จึงได้จัดท าแผนการศึกษา
เมนูอาหารโปรตีนจากปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่มีในท้องถิ่น ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของปลา 
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และอาหารแต่ละประเภท รวมถึงศึกษาความหลากหลายทางชีวิภาพและความ
หลากหลายทางพันธุ์กรรมของปลาสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่พบและถูกน ามาใช้ท าเป็นอาหารในพื้นที่สูง เพ่ือ
เป็นข้อมูลส าหรับการน าไปประกอบอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนพ้ืนที่สูง
บริเวณภูลังกา จังหวัดพะเยา ๓ พ้ืนที่ คือ หมู่บ้านสิบสองพัฒนา หมู่บ้านปางค่าเหนือ และหมู่บ้านปางค่าใต้ ที่
มีพ้ืนที่อยู่ในบริเวณศูนย์พัฒนาฯ โครงการหลวงปังค่า อ าเภอปง จังหวัดพะเยา และเพ่ือจัดเผยแพร่ชนิดพันธุ์
และข้อมูลทางพันธุ์กรรมของปลา สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก รวมถึงจัดเผยแพร่องค์ความรู้คุณค่าทางโภชนาการ
ของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่นในรูปแบบเอกสารเผยแพร่ ซึ่งถือเป็นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ส าคัญ ที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้สนใจสามารถสามารถน าฐานข้อมูลทั้งหมดไปใช้ประโยชน์ เพ่ือขยายไปสู่ผู้ที่
สนใจและชุมชนใกล้เคียงน าไปใช้เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรในพ้ืนที่สูงแบบยั่งยืน รวมถึงเพ่ือรักษา
ชนิดพันธุ์ปลา สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกท้องถิ่น และอาหารเฉพาะถิ่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่ ดี อันจะเป็น
การส่งเสริมการใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ ในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพ ที่น าไปสู่การ
พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูวิถีชีวิต และส่งเสริมรูปแบบการผลิตของชุมชนที่พ่ึงตนเองด้านอาหาร และสุขภาพ
ด้วยทรัพยากรท้องถิ่น โดยการสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นในชุมชน และใช้ประโยชน์จากความ



๓๔ 

หลากหลายทางชีวภาพที่สร้างขึ้น ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และการพัฒนา
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และยั่งยืน และการ
เชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์ความรู้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และสาธารณะ และการเสริมสร้าง
จิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน น าไปสู่การเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรมของ
ตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จ และประสานให้เกิดการเรียนรู้และความร่วมมือกับชุมชนที่เข้มแข็ง เพ่ือน าไปสู่
การปฏิบัติในวงกว้างต่อไป 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง X            

การส ารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่สูง X X           

การเก็บตัวอย่าง  X X X X X X X X X   

การสกัดเอ็นเอและการวิเคราะห์
เครื่องหมายทางพันธุกรรม 

   X X X X X X X X X 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม         X X X X 

สรุปผลการวิจัย           X X 

เผยแพร่ผลการวิจัย          X X  X 

 

  



๓๕ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเพ่ือการเป็นแหล่ง

โปรตีนอย่างยั่งยืนของชุมชนบนพื้นที่สูงชุมชนภูลังกา จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ  ดร. เกรียงไกร สีตะพันธุ์ สังกัด  

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 

 งบประมาณท่ีได้รับ   ๑๙๑,๕๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี
 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ในพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา 
และพ้ืนที่ใกล้เคียงภายในรัศมีประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ในจังหวัดพะเยา 

 
บทสรุปโครงการ 

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพเป็นล าดับที่ ๑๘๘ มี
ผลบังคับใช้ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ครอบคลุมการอนุรักษ์ทั้ง
พันธุกรรม ชนิดพันธุ์ และระบบนิเวศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้
ประโยชน์องค์ประกอบความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน การเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม และการ
แบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม ซึ่งปัจจุบันมีการศึกษา ส ารวจ รวบรวม และจัดท าฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ า และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกที่ถูกต้องตามหลัก
อนุกรมวิธาน  โดยเฉพาะในชุมชนพ้ืนที่สูงของจังหวัดพะเยายังมีรายงานไว้น้อยมาก ทั้งนี้ทรัพยากรสัตว์น้ า 
และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในธรรมชาติถือเป็นแหล่งอาหารโปรตีนใกล้ตัวที่มีความส าคัญต่อชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
เนื่องจากอาหารโปรตีนมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย และการพัฒนาการของสมองของทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ ซึ่งปัจจุบันยังมีอีกหลายพ้ืนที่ในประเทศไทยที่ยังอยู่ในสภาวะที่ยังยากแค้น โดยเฉพาะชุมชนบน
พ้ืนที่สูงของภาคเหนือตอนบน เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ ได้แก่ การอยู่ห่างไกลจากการคมนาคม และ
การที่ยังไม่มีความรู้เรื่องของการเลี้ยงสัตว์เพ่ือไว้เป็นอาหารได้ตลอดทั้งปี เป็นต้น ดังนั้นอาหารหลักจึงหนีไม่พ้น
อาหารกลุ่มคาร์โบไฮเดรทเป็นหลัก โดยกินกับพริกป่นและผงชูรสเท่านั้น โดยเฉพาะในเด็กวัยที่ก าลัง
เจริญเติบโต นับเป็นอันตรายอย่างยิ่ง สุ่มเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ  (Undernourished people) และ
พัฒนาการของสมองของเด็ก ส าหรับอาหารโปรตีนนั้นนานครั้งจึงจะได้กิน เนื่องจากต้องใช้เวลานานกว่ าจะ
เลี้ยงหมูเพ่ือเป็นอาหารได้หนึ่งตัว บางครั้งพบว่าใช้เวลาไปเกือบปี หรือการช าแหละเพ่ือเป็นอาหารก็ต้องรอ
เป็นมื้อพิเศษ เช่นการมีงานแต่งงาน หรืองานพิธีที่ส าคัญ และท่ีส าคัญยังพบว่าการเลี้ยงสัตว์ใหญ่มักจะมีปัญหา
เรื่องของอาหารที่จะมาให้สัตว์กิน ดังนั้นอาหารโปรตีนที่ชุมชนบนพ้ืนที่สูงจะได้รับคือได้จากการรวบรวมปลา 
และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จากแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่อาศัย หรือบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ล าธาร และล า
น้ าขนาดเล็กที่ไหลผ่านชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการบุกรุกท าการเกษตรเชิงเดียวอย่างต่อเนื่อง และ
การใช้สารเคมีในรูปแบบต่างๆ เพ่ือการท าการเกษตรในรูปแบบที่ไม่ถูกวิธี จึงส่งผลเสียต่อทรัพยากรปลาและ
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก ที่เป็นแหล่งอาหารโปรตีนใกล้ตัวและราคาถูกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากยังปล่อยให้



๓๖ 

เป็นไปในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดสภาวะวิกฤตต่อระบบนิเวศต่างๆ และน ามาซึ่งผลกระทบที่ยากจะแก้ไขต่อไป
ในอนาคตได้ ดังนั้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การศึกษาความหลาก
ชนิดของปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จึงนับเป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องด าเนินการศึกษาอย่างรีบด่วน ทั้งนี้เพ่ือ
น าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนด้านการอนุรักษ์ การปกปักรักษา และการใช้ทรัพยากรชาติ เพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการด ารงชีวิตของคนไทยควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน  นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษายังจะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดการ
ทรัพยากรปลาและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกเพ่ือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างเหมาะสมต่อไป 

 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการ X            

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ส ารวจสภาพภูมิประเทศ เพ่ือก าหนด
จุดเก็บตัวอย่าง 

X X           

เก็บตัวอย่างปลาและสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก 

 X   X   X   X  

จ าแนกชนิดปลาและสัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบกอย่างละเอียด และค่าดัชนี
ความหลากหลาย 

 X X  X X  X X  X X 

รายงานความก้าวหน้า      X       

สรุปและรายงานผลการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ 

           X 

  



๓๗ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ การประเมินคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนและไขมันของสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน

บกท่ีเป็นแหล่งอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พบในชุมชนพ้ืนที่สูงภูลังกา จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ  ดร. สกุลคุณ มากคุณ  

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณท่ีได้รับ ๑๙๑,๓๐๐ บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกในพ้ืนที่สูงชุมชนภู
ลังกา 

๓. เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่สูงชุมชนภูลังกา 
 

บทสรุปโครงการ 
ปัจจุบันพบว่ามีประชากรเป็นจ านวนมากที่มีภาวะทุพโภชนาการ โดยเฉพาะภาวะขาดโปรตีนซึ่ง

พบมากในประชาชนในพ้ืนที่สูงที่มีการเพ่ิมจ านวนของประชากรสูงมากขึ้น ภาวะขาดโปรตีนยังพบมากในเด็ก
ซึ่งเป็นวัยที่ก าลังเจริญเติบโต ท าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการและพัฒนาการของสมอง 
โภชนาการที่ดีคือการที่ร่างกายได้รับอาหารที่ถูกหลักโภชนาการหรือมีสารอาหารครบถ้วนและมีปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกาย และร่างกายใช้สารอาหารเหล่านั้นในการ
เสริมสร้างสุขภาพอนามัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ โปรตีนเป็นสารอาหารที่ส าคัญและจ าเป็นต่อการ
เจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เป็นองค์ประกอบส าคัญของร่างกาย แต่ข้อจ ากัดในการบริโภคอาหาร
โปรตีนของประชาชนบนพ้ืนที่สูงมีหลายประการด้วยกัน เช่น การขาดความรู้ในการท าการเกษตร ความ
ห่างไกลจากการคมนาคม และการมีพ้ืนที่ราบน้อย การผลิตอาหารประเภทโปรตีนจึงค่อนข้างยาก แต่ทั้งนี้ สิ่ง
ที่ส าคัญที่สุดที่คือการขาดความรู้ในด้านโภชนศาสตร์ ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ให้เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย 

ชุมชนพ้ืนที่สูงภูลังกาเป็นพ้ืนที่ที่มีทรัพยากรแหล่งน้ าธรรมชาติและที่สร้างขึ้น เช่น ฝาย อ่างเก็บน้ า 
ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าหลากหลายชนิดที่สามารถน ามาประกอบเป็นอาหารได้ สัตว์น้ าและสัตว์
สะเทินน้ าสะเทินบกจัดเป็นแหล่งที่ดีของโปรตีน เช่นเดียวกับพวกเนื้อสัตว์ เนื้อหมู เนื้อวัว หรือเนื้อไก่ 
นอกจากนี้ยังพบว่าสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกมีปริมาณไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวปริมาณสูง แต่มี ปริมาณ
โคเลสเตอรอลต่ า การศึกษาคุณค่าของอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก จึงเป็นประโยชน์
ในด้านการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีในท้องถิ่นอย่างถูกหลักโภชนาการ อีกท้ังเพ่ิมกระแสความนิยมบริโภค
อาหารปลอดภัย และอาหารสุขภาพ รวมไปถึงสามารถส่งเสริมให้เป็นอาหารส าหรับนักท่องเที่ยว สอดคล้องกับ
กระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส าคัญใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ 



๓๘ 

ดังนั้นโครงการนี้จึงได้จัดท าแผนการศึกษาเมนูอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บกที่มีในท้องถิ่น และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
ของทรัพยากรสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการน าไปประกอบอาหารที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนพ้ืนที่สูงบริเวณภูลังกา จังหวัดพะเยา ๓ พ้ืนที่ คือ หมู่บ้านสิบ
สองพัฒนา หมู่บ้านปางค่าเหนือและหมู่บ้านปางค่าใต้ ที่มีพ้ืนที่อยู่ในบริเวณศูนย์พัฒนาฯ โครงการหลวงปังค่า 
อ าเภอปง และเพ่ือจัดเผยแพร่องค์ความรู้คุณค่าทางโภชนาการของทรัพยากรสัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทิน
บกในเอกสารเผยแพร่ เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพ่ือขยายไปสู่ผู้ที่สนใจและชุมชน
ใกล้เคียงน าไปใช้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนของประชากรในพ้ืนที่สูงแบบยั่งยืนต่อไป 

 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ด าเนินการขออนุมัติด าเนินโครงการ X            

การจัดท าฐานข้อมูลเมนูอาหารจาก
สัตว์น้ าและสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 

 X X X         

การส ารวจและเก็บตัวอย่างอาหาร     X X X      

การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ
ของอาหาร 

      X X X X   

สรุปและเสนอแนะแนวทางในการน า
ผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ประโยชน์ และ
รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ 

          X X 

 
  



๓๙ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อแผนงานวิจัย การปลูกรักษา การแปรรูปและการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงพืชในโครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ปีที่ ๓ 

 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
 
โครงการย่อยท่ี ๑ ผลการตัดแต่งกิ่งและการให้สารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและคุณภาพของผล

มะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง  
โครงการย่อยท่ี ๒ ฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งล าไส้มนุษย์ชนิดรุกรานจากสารสกัดมะเกี๋ยง  
โครงการย่อยท่ี ๓ ฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น การชะลอความแก่และผลต่อความขาวของผิวหนังของสารสกัด

มะเกี๋ยง 
โครงการย่อยท่ี ๔ ผลของสาร ๑- เมทิลไซโคลโพรพีนและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บ

รักษามะเกี๋ยงผลสด 
 
ผู้รับผิดชอบ ผศ. ดร.วาสนา พิทักษ์พล (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย) (หัวหน้าโครงการย่อย) 

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
ดร.คมศักดิ์ พินธะ (หัวหน้าโครงการย่อย)  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์ (หัวหน้าโครงการย่อย)  
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ดร.รณกร สร้อยนาค (หัวหน้าโครงการย่อย)  
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ  ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ปี 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุหหรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาผลของการตัดแต่งกิ่งและการให้สารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและผลผลิต
ของมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงที่ปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา  

๓. เพ่ือศึกษาผลของสาร๑-เมทิลไซโคลโพรพีนและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการ
เก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด 

๔. เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น การชะลอความแก่และผลต่อความขาวแก่ผิวหนังของสารสกัด
มะเกี๋ยง 

๕. เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งล าไส้มนุษย์ชนิดรุกรานจากสารสกัด
มะเกี๋ยง 



๔๐ 

๖. เพ่ือเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการการใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากมะเกี๋ยง 
บทสรุปโครงการ 

มะเกี๋ยง (Makiang, Cleistocalyx nervosum var. paniala) เป็นพืชพื้นเมืองในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลมะเกี๋ยงมี
คุณค่าทางโภชนาการสูง  ประกอบด้วยสารโปรตีน ๖.๖๔% ไขมัน ๒.๔๑ % วิตามินหลายชนิด และกรดอะมิ
โนหลายตัว รวมไปถึงพลังงานทั้งหมด ๒๗๙.๕๘ กิโลแคลอรี และแคลเซียม  ๔๐๘.๖๐ มิลลิกรัม ดังนั้นจึง
สามารถน าเอาผลมะเกี๋ยงสามารถน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารได้หลายชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์ประเภท
เครื่องดื่ม ได้แก่ ชามะเกี๋ยง น้ ามะเกี๋ยงพร้อมดื่ม ไวน์มะเกี๋ยง เนคตาร์มะเกี๋ยง ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารว่าง 
ได้แก่ เยลลี่มะเกี๋ยง มะเกี๋ยงแช่อ่ิมแห้ง โยเกิร์ตมะเกี๋ยง แยมมะเกี๋ยง นอกจากนี้ผลมะเกี๋ยงยังถูกน ามาใช้สกัด
เป็นสีผสมอาหาร เนื่องจากในส่วนเปลือกของผลมีองค์ประกอบที่เป็นสารสี (pigment) ม่วงแดงในกลุ่มของ
แอนโธไซยานิน (anthocyanins) โดยมี cyanidin ๓-glucoside เป็นองค์ประกอบหลัก ซึ่งมีฤทธิ์เป็นสารต้าน
อนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งและโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน นอกจากนี้ในส่วนเนื้อของ
ผลสุกยังพบกรดอินทรีย์ที่ให้รสเปรี้ยวจ าพวกกรดซิตริก (citric acid) และกรดมาลิก (malic acid) นอกจากนี้
ผลมะเกี๋ยงมีสารออกฤทธิ์ในทางยาหลายด้าน เช่น สารในกลุ่มฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) ซึ่งจัดเป็น
สารประกอบฟีนอลิก เช่น resveratrol สามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน ส่วนเปลือกพบสารในกลุ่ม 
โพลีฟีนอล (polyphenols) และแทนนิน (tannins) ซึ่งเป็นสารกลุ่มเดียวกับที่พบในเปลือกและเมล็ดองุ่น ท า
หน้าที่จับสารกระตุ้นการเกิดมะเร็งที่เป็นอนุมูลอิสระ ท าให้ป้องกันโรคมะเร็งได้ สารเหล่านี้ท าหน้าที่จับกับ
อนุมูลอิสระในร่างกาย ท าให้สามารถป้องกันโรคต่างๆท่ีมีสาเหตุมาจากการมีภาวะอนุมูลอิสระเกินได้  

มะเกี๋ยงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางพบเห็นทั่วไปในภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน จากการ
ส ารวจพืชมะเกี๋ยงของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี 
พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ พบว่ามะเกี๋ยงมีขึ้นอยู่ทั่วไปในภาคเหนือตอนบน เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง 
พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก ส่วนใหญ่พบขึ้นอยู่ตามแหล่งชุมชน ไม่พบต้นมะเกี๋ยงที่ขึ้นในป่า
ธรรมชาติ จากรายงานการด าเนินงานส ารวจและคัดเลือกสายต้นมะเกี๋ยง (Clonal selection ) ของโครงการ 
อพ.สธ. ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ พบต้นมะเกี๋ยงจ านวน ๕๐๐ ต้น และได้ท าการคัดเลือกลักษณะ
ต้นดีเด่นไว้ ๑๙ ต้น และตอนกิ่งน าสายต้นดังกล่าวไปปลูกรวบรวมพันธุ์ไว้ในพ้ืนที่ของ อพ.สธ. ซึ่งขอใช้พ้ืนที่
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตล าปาง รวมทั้งได้น าเมล็ดจากต้นที่มีลักษณะดีอีก
จ านวน ๔๖ ต้น มาเพาะและส่งต้นกล้าไปปลูกตามแหล่งต่างๆ เพ่ือการคัดเลือกพันธุ์ โดยน าไปปลูกในพ้ืนที่
ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรล าปาง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยยางหนองคาย   โดยที่มหาวิทยาลัยพะเยาก็เป็น
หน่วยงานหนึ่งที่ได้เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พืชมะเกี๋ยง โดยได้เข้าร่วมประชุมกับหน่อย
งานอ่ืนๆอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์ให้น าต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีเบต้าแค
โรทีนสูง จ านวน ๓ พันธุ์ให้น ามาปลูกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

คณะผู้วิจัยได้สนใจที่จะศึกษาผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตพาโคลบิวทราโซลในการกระตุ้น
การออกดอกและการติดผลของมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูง ๓ พันธุ์ รวมทั้งศึกษาผลสาร ๑-MCP 
และแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยวผลสด  ศึกษาฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น การชะลอ
ความแก่และผลต่อความขาวแก่ผิวหนังของสารสกัดมะเกี๋ยง ศึกษาฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งล า
ไส่มนุษย์ชนิดรุกรานจากสารสกัด ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ การแปรรูปและการการใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจาก “มะเกี๋ยง” พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ



๔๑ 

ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา อย่างยั่งยืนต่อไปนอกจากนี้ทางคณะผู้วิจัยมีเป้าหมายที่จะสร้างความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับประชาชนรอบๆมหาวิทยาลัยหรือจังหวัดใกล้เคียง หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยพะเยา ในการอนุรักษ์ต้นมะเกี๋ยง โดยในอนาคตอาจจะมีการขยายพันธุ์มะเกี๋ยงเพ่ือที่จะน าต้น
มะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีเบต้าแคโรทีนสูงมาปลูกในบริเวณบ้าน ชุมชนอาศัย หรือใกล้ๆส านักงาน เพ่ือที่จะน าผล
มะเกี๋ยงมารับประทานผลสด  หรือน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางค์ ผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ  ท าให้
มะเกี่ยงให้เป็นที่ยอมรับและแพร่หลายมากขึ้น และเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพที่น ามาประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง องค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้จากแผนงานวิจัยนี้ จะพัฒนาไปสู่การจัดตั้งเป็น “ศูนย์การเรียนรู้และ
การใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัย
พะเยา” ซึ่งคาดว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งบริการวิชาการที่ส าคัญในจังหวัดพะเยาและทางภาคเหนือ
ตอนบน ที่เผยแพร่ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับ“มะเกี๋ยง”พืชในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามโครงการ
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในอนาคต  

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ประชุมกรรมการ X  X  X  X  X  X X 

ด าเนินการวิจัย  X X X X X X X X X X X 

จัดท ารายงานความก้าวหน้า      X X X X X X X 

วิเคราะห์และสรุปผลวิจัย      X X X X X X X 

เผยแพร่ผลงานวิจัย          X X X 

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์           X X 

  



๔๒ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ ผลการตัดแต่งกิ่งและการให้สารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและคุณภาพของผล

มะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.วาสนา พิทักษ์พล  

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณท่ีได้รับ   ๒๐๙,๐๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือศึกษาผลของการตัดแต่งกิ่งต่อการออกดอกและคุณภาพของผลมะเกี๋ยง  สายพันธุ์เบต้า

แคโร-ทีนสูง   
๓. เพ่ือศึกษาผลของการให้สารพาโคลบิวทราโซลต่อการออกดอกและคุณภาพของผลมะเกี๋ยง

สายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง   
บทสรุปโครงการ 

มะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var. paniala) ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ พบ
เห็นทั่วไปในภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน การส ารวจพืชมะเกี๋ยงของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๓๘ พบว่า มะเกี๋ยงมีขึ้นอยู่ทั่วไป
ในภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่พบขึ้นอยู่ตามแหล่งชุมชน ไม่พบต้นมะเกี๋ยงที่ขึ้นในป่าธรรมชาติ แหล่งที่พบ
มะเกี๋ยง ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง พะเยา น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก ส่วนจังหวัดอ่ืน 
ๆ ไม่พบต้นมะเกี๋ยง ในต่างประเทศมีรายงานว่าพบในประเทศอินเดีย และพม่า จากรายงานการด าเนินงาน
ส ารวจและคัดเลือกสายต้นมะเกี๋ยง (clonal selection) ของโครงการ อพ.สธ. ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ – 
๒๕๓๘ พบต้นมะเกี๋ยง จ านวน ๕๐๐ ต้น คัดเลือกลักษณะต้นดีเด่นไว้ ๑๙ ต้น และตอนกิ่งน าสายต้นดังกล่าว
ไปปลูกรวบรวมพันธุ์ไว้ในพ้ืนที่ของ อพ.สธ. ซึ่งขอใช้พ้ืนที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยา
เขตล าปาง รวมทั้งได้น าเมล็ดจากต้นที่มีลักษณะดีอีกจ านวน ๔๖ ต้น มาเพาะและส่งต้นกล้าไปปลูกตามแหล่ง
ต่าง ๆ เพ่ือการคัดเลือกพันธุ์ โดยน าไปปลูกในพ้ืนที่ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรที่สูงเชียงราย (วาวี) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรล าปาง ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยยาง
หนองคาย (ศูนย์ข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
เชียงราย, ๒๕๕๔) 

มะเกี๋ยงเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีศักยภาพสูงในการแปรรูป โดยบริษัทเอกชน
แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ท าการรับซื้อผลมะเกี๋ยงจาก
เกษตรกร โดยรับซื้อในราคาอยู่ระหว่าง ๑๐ – ๒๐ บาทต่อกิโลกรัม โดยผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปได้แก่ น้ ามะเกี๋ยง
พร้อมดื่ม น้ ามะเกี๋ยงเข้มข้น และ ไวน์มะเกี๋ยง รวมทั้งมีการน าผลมะเกี๋ยงมาท าเป็นเครื่องส าอาง และอ่ืน ๆ 
โดยปัญหาส่วนใหญ่พบว่าผลผลิตมะเกี๋ยงมีปริมาณที่ไม่แน่นอน เนื่องจากการผลิตมะเกี๋ยงในระดับเกษตรกร 
ส่วนใหญ่ยังไม่มีการท าสวนมะเกี๋ยงอย่างแพร่หลาย ผลมะเกี๋ยงท่ีน ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่จะเก็บจากต้นที่ขึ้นเอง
ตามหัวไร่ปลายนาหรือหลังบ้าน นอกจากนั้นเกษตรกรยังขาดพันธุ์ ขาดความรู้ในด้านการผลิตและการเขต
กรรม  รวมทั้งยังมีข้อมูลด้านการตัดแต่งก่ิงยังน้อย 



๔๓ 

การตัดแต่งกิ่ง (pruning) การตัดแต่งกิ่งนับว่าเป็นการจัดการที่มีความส าคัญในการปฏิบัติดูแล
รักษาและกาจัดการสวนใน ปัจจุบัน เพราะจะต้องมีการตัดแต่งกิ่งเพ่ือการจัดทรงต้นในต้นมะเกี๋ยงที่ยังไม่ให้
ผลผลิต ซึ่งจะมีการ เจริญเติบโตทางด้านกิ่งและใบอยู่ตลอด และการตัดแต่งกิ่งในระยะทีต้นมะเกี๋ยงที่ให้
ผลผลิตแล้ว โดยการตัด แต่งกิ่งจะต้องมีการค านึงถึงการจัดการในด้านอ่ืนๆ เช่น การให้ปุ๋ย การใช้เครื่องทุ่น
แรงภายในการปฏิบัติงาน การฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคและแมลง และการเก็บเกี่ยว นอกจากจ าท าให้การ
จัดการภายในสวนสะดวก แล้วยังเป็นแนวทางการเพิ่มคุณภาพของผลผลิตมะเกี๋ยง   

สารพาโคลบิวทราโซลมีชื่อทางเคมีคือ[(๒RS,๓RS)-๑-๑(๔-chlorophenyl)-๔,๔-dimethyl-๒-(๑
H-๑ , ๒ , ๔ -triazol-๑ -yl) pentan-๓ -๐ -ol] (International Union of Pure and Applied Chemistry, 
IUPAC) สารพาโคลบิวทราโซล (Paclobutrazol; PBZ) จัดอยู่ในกลุ่มสารชะลอการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเป็น
สารยับยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลินที่มีผลท าให้การเจริญเติบโตทางด้านกิ่งใบลดลง และส่งเสริมให้เกิดการ
ออกดอกมากขึ้น (พีรเดช, ๒๕๓๗; Poerwanto et al., ๒๐๐๖) โดยมีผลในการยับยั้งการสังเคราะห์ จิบเบอ
เรลลินในขั้นตอนการเกิดออกซิเดชั่นจาก kaurene ไปเป็นกรด kaurenoic โดยไปยับยั้งการท างานของ 
cytochrome P๔๕๐  ซึ่ ง เป็น coenzyme ในการท างานของเอนไซม์  oxygenase ที่ เป็นเอนไซม์ ใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลง kaurene ไปเป็นกรด kaurenoic ท าให้พืชมีปริมาณของจิบเบอเรลลินลดลง 
(Rademacher, ๒๐๐๐) การใช้สารพาโคลบิวทราโซลมีประสิทธิภาพมากในการชักน าให้ไม้ผลเขตร้อนชื้นยืน
ต้นหลายชนิดออกดอกได้ ได้แก่ ทุเรียน) มะม่วง และมังคุด ((Subhadrabandhu and Kaiviparkbunyay, 
๑๙๙๘ และPoerwanto et al., ๒๐๐๖)  

ดังนั้นการศึกษาการจัดการผลิตมะเกี๋ยง โดยการตัดแต่งก่ิงและการให้สารพาโคลบิวทราโซลต่อการ
ออกดอกและคุณภาพของผลมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนามะเกี๋ยงให้
เป็นพืชที่ได้รับความนิยมในฐานะพืชเพ่ือสุขภาพแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต
ต่อไป 
  



๔๔ 

แผนการด าเนนิงาน 
 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

เตรียมความพร้อมของต้นมะเกี๋ยง X X X          

ศึกษาการเจริญเติบโตและการ
ปรับตัวของต้นมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้า
แคโรทีนสูง ๓ สายพันธุ์ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา   

 X X X  X X X X X X X 

ศึกษาผลของการตัดแต่งก่ิงต่อการ
ออกดอกและคุณภาพของผลมะเกี๋ยง
สายพันธุ์เบต้าแคโรทีนสูง ๓ สายพันธุ์
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา   

   X X X X X X X X  

ศึกษาผลของการให้สารพาโคลพิวท
ราโซลต่อการออกดอกและคุณภาพ
ของผลมะเกี๋ยงสายพันธุ์เบต้าแคโรที
นสูง ๓ สายพันธุ์ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
พะเยา   

   X X X X X X X X X 

จัดท ารายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

     X X      

เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง 

         X X X 

จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์           X X 

 

  



๔๕ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ ฤทธิ์ต้านการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งล าไส้มนุษย์ชนิดรุกรานจากสารสกัดมะเกี๋ยง 
ผู้รับผิดชอบ ดร. คมศักดิ์ พินธะ 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณท่ีได้รับ   ๒๑๙,๖๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญทางพฤกษเคมีกลุ่มฟีนอลลิก ฟลาโวนอยด์ แอนโธไซยานิน

และโปรแอนโธไซยานิดินรวมในสารสกัดมะเกี๋ยง 
๓. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อความเป็นพิษในเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่มนุษย์ 
๔. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการยับยั้งการเคลื่อนที่ (migration) และแพร่กระจาย 

(invasion) ของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่มนุษย์ 
๕. เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการหลั่ง (secretion) และการท างาน (activity) 

เอนไซม์ matrix metalloproteinase ในเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่มนุษย์ 
 
บทสรุปโครงการ 

จากการศึกษาท่ีผ่านมานักวิจัยตลอดจนกลุ่มแพทย์ที่ท าการรักษาผู้ป่วยมะเร็งพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่
เสียชีวิตจากการรุกรานและแพร่กระจาย (metastasis) ของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะต่างๆ ของร่างกายในผู้ป่วย
มะเร็งระยะสุดท้าย การแพร่กระจายของโรคมะเร็งเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนที่ เซลล์แพร่กระจายแยกออกจาก
ก้อนมะเร็งปฐมภูมิเข้าไปสู่เนื้อเยื่อข้างเคียง  รุกรานเข้าสู่เส้นน้ าเหลืองหรือเส้นเลือดเพ่ือหลีกเลี่ยงจากระบบ
ภูมิคุ้มกันของร่างกายระหว่างที่ลอยอยู่ในกระแสเลือดหรือน้ าเหลือง และแพร่กระจายไปยังต าแหน่งทุติยภูมิ
เพ่ือแบ่งตัวเพ่ิมจ านวนเซลล์มะเร็ง ในระหว่างการเพ่ิมจ านวนเซลล์มะเร็งจะมีการกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์
หลอดเลือด (angiogenesis)  เพ่ือมาเลี้ยงเซลล์มะเร็งที่ต าแหน่งที่แพร่กระจายไปอยู่ใหม่  ขบวนการที่ส าคัญ
ที่สุดคือขบวนการรุกรานของเซลล์มะเร็งซึ่งเกิดขึ้นจากเซลล์มะเร็งกลายเป็นเซลล์ที่มีคุณสมบัติรุกราน โดย
เซลล์มะเร็งในจุดก าเนิดจะสร้างและหลั่งเอนไซม์เพ่ือให้มีการย่อยสลายโมเลกุลที่เป็นองค์ประกอบนอกเซลล์  
(extracellular matrix, ECM)  เ ช่ น  collagen และ  basement membrane  ของ เ ยื่ อบุ ผิ ว   เ พ่ื อ ให้
เซลล์มะเร็งแพร่กระจายผ่านจากเนื้อเยื่อไปยังเส้นเลือดและเนื้อเยื่อข้างเคียงได้  เซลล์มะเร็งบางชนิดสามารถ
เจริญและแพร่กระจายผ่านเส้นเลือดออกไปสู่เนื้อเยื่อภายนอก (extracellular matrix, ECM)  โดยอาศัย
เอนไซม์ได้แก่  trypsin,  chymotrypsin, plasminogen  และ matrix metalloproteinase (MMPs)  ใน
มนุษย์พบว่าเอนไซม์ที่ส าคัญที่สุดต่อการสลายเนื้อเยื่อภายนอก  ท าให้เซลล์มะเร็งเกิดการรุกราน ( invasion) 
การแพร่กระจาย (metastasis) คือ MMPs  ซึ่งเป็นเอนไซม์ในกลุ่ม zinc-containing endopeptidase  โดย
สามารถแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ  ได้แก่ collagenase, stromelysins, gelatinases และ membrane-type 
MMPs (MT- MMPs) ตามล าดับด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วนั้นถ้าหากว่าในเซลล์มะเร็งมีการสร้างหรือหลั่ง 
MMP ออกมามากก็ส่งผลให้มีการรุกรานของเซลล์มะเร็งได้มากและพบว่าในโรคมะเร็งระยะรุกรานจะมีระดับ
ของ MMPs สูงมากจนร่างกายของเราเกิดความไม่สมดุลระหว่างสารยับยั้ งการท างานของ MMPs กับ ระดับ



๔๖ 

ของ MMPs ที่หลั่งออกมาส่งผลให้เซลล์มะเร็งมีความสามารถในการรุกรานและแพร่กระจายได้ในที่สุด ดังนั้น
ถ้าหากว่าสามารถที่จะน าพืชพ้ืนบ้านมายับยั้งหรือชะลอการรุกรานของเซลล์มะเร็งโดยยับยั้งการท าหน้าที่และ
การหลั่งของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยและสลาย ECM ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่สามารถชะลอการรุกราน
ของเซลล์มะเร็งได ้
 
แผนการด าเนนิงาน 
 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

เตรียมสารสกัดมะเกี๋ยง X X           

วิเคราะห์สารพฤกษเคมีในสารสกัด  X X          

ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดต่อ
การเจริญของเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่
มนุษย์ชนิดรุกราน โดยวิธี MTT 

   X X        

ทดสอบผลของสารสกัดต่อการท างาน
ของเอนไซม์ MMP จากเซลล์มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่มนุษย์ชนิดรุกราน 

     X X      

ทดสอบผลของสารสกัดต่อการหลั่ง
ของเอนไซม์ MMP จากเซลล์มะเร็ง
ล าไส้ใหญ่มนุษย์ชนิดรุกราน 

       X X    

การทดสอบความสามารถของสาร
สกัดต่อการยับยั้งการแพร่กระจาย
ของจากเซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่มนุษย์
ชนิดรุกราน 

        X X   

การทดสอบความสามารถของสาร
สกัดต่อการยับยั้งการรุกรานของจาก
เซลล์มะเร็งล าไส้ใหญ่มนุษย์ชนิด
รุกราน 

         X X  

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

           X 

  



๔๗ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ ฤทธิ์ต้านไกลเคชั่น การชะลอความแก่และผลต่อความขาวแก่ผิวหนังของสารสกัดมะเกี๋ยง 
ผู้รับผิดชอบ ดร.พยุงศักดิ์   ตันติไพบูลย์วงศ์ 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณท่ีได้รับ  ๒๑๖,๒๕๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือศึกษาความสามารถของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อฤทธิ์ anti-glycation, anti-aging และ skin 

whitening 
 

บทสรุปโครงการ 
ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่อยู่ในท้องตลาดทั่วไปมักมุ่งเน้นการป้องกันและการฟ้ืนฟูความ

ชราของผิวหนัง (anti-aging) ซึ่งความชราภาพของผิวหนังจะมีลักษณะของผิวหนังที่มีริ้วรอยเหี่ยวย่น หมอง
คล้ า ผิวหนังขาดความชุ่มชื้นและหยาบกระด้าง โดยปัจจัยที่ส่งผลท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ
เช่น อายุฮอร์โมน รังสี UV จากแสงแดด อนุมูลอิสระ การอักเสบ มลพิษและ ความเครียดเป็นต้น ยกตัวอย่าง
เช่นแสง UV ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดขบวนการ aging ของผิวหนัง ซึ่งรังสี UV ส่งผลต่อเซลล์ที่อยู่ในชั้น
ต่างๆของผิวหนังรวมทั้งองค์ประกอบภายนอกเซลล์ (extracellular matrix) ท าให้เกิดริ้วรอยที่ลึกรวมทั้งเกิด
ลักษณะของผิวคล่ าหมอง ซึ่งแสง UV เป็นตัวกลางที่ส าคัญที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆกับเซลล์และ
องค์ประกอบภายนอกเซลล์ผิวหนังเช่น แสง UV กระตุ้นให้ collagen และ elastin ในผิวหนังมีปริมาณที่
ลดลงโดยการกระตุ้นเซลล์ fibroblast ให้มีการสร้างเอนไซม์  matrixmetalloproteinases (MMPs) และ
เอนไซม์ elastase ออกมาเพ่ิมมากขึ้น โดยเอนไซม์ดังกล่าวจะส่งท าให้เกิดการสลาย collagen และ elastin 
ในชั้น dermis ของผิวหนังท าให้ผิวหนังขาดความยืดหยุ่นและเกิดริ้วรอยได้ นอกจากนี้รังสี UV ยังเป็นปัจจัย
ส าคัญในการกระตุ้นให้เซลล์ melanocyte มีการผลิตเม็ดสี melanin เพ่ิมมากขึ้นยังผลท าให้เกิดความหมอง
คล้ าของผิวหนัง นอกจากแสง UV แล้วยังพบว่ากระบวนการอักเสบก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดผลเสียต่อ
ผิวหนังได้โดยที่เซลล์ระบบภูมิคุ้มกันที่อยู่ในชั้นผิวหนังสามารถหลั่งสาร cytokine ออกมาหลายชนิดท าให้เกิด
อาการบวมแดงนอกจากนั้นยังกระตุ้นการสลาย collagen ผ่านการกระตุ้นการสร้าง MMPs อีกด้วยและปัจจัย
ที่ส าคัญอีกอย่างที่พบได้มากในสังคมเมืองปัจจุบันนั้นคือระดับอนุมูลอิสระที่เพ่ิมมากขึ้นยังส่งผลท าให้ 
collagen ของเซลล์ผิวหนังเกิดการ crosslink กันยังผลท าให้เกิดริ้วรอยในชั้นผิวหนังได้ ในปัจจุบันจะเห็นว่า
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางชั้นน ามักนิยมหาสารสกัดจากธรรมชาติมาใส่ในผลิตภัณฑ์เพ่ือป้องกันการชราของ
ผิวหนัง (anti-aging) 

ดังนั้นหากว่าเราสามารถ หาสารสังเคราะห์หรือสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดเพ่ือป้องกัน
การชราของผิวหนัง (anti-aging) ที่มีเป้าหมายเก่ียวกับฤทธิ์ทางชีวภาพที่สามารถกระตุ้นการสร้างองค์ประกอบ
ภายนอกเซลล์ผิวหนังเช่น collagen  ป้องกันการสลายองค์ประกอบภายนอกเซลล์จากเอนไซม์จ าพวก MMPs 
collagenase ลดการสังเคราะห์เม็ดสีผิว melanin (pigmentation) ลดอนุมูลอิสระและป้องกันการอักเสบได้ 
ก็จะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายส าคัญที่จะลดปัจจัยเสื่อมสภาพจากความชราได้ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงสนใจที่จะน า



๔๘ 

สารสกัดจากเนื้อมะเกี๋ยงมาท าการศึกษาเกี่ยวกับผลต่อการสร้างเม็ดสี melanin (melanin content) ผลต่อ
ความเป็นพิษต่อเซลล์ผิวหนังที่มีการสร้างสารสีเมลานินและเซลล์ fibroblast ผลต่อการต้านอนุมูลอิสระใน
เซลล์ fibroblast ผลต่อการยับยั้งการเกิด glycation และการท าหน้าที่ของเอนไซม์ (enzyamatic activities) 
tyrosinase,  collagenase และ MMP ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยองค์ประกอบภายนอกเซลล์ของผิวหนัง 
เพ่ือที่จะสามารถน าไปสู่การพัฒนาสูตรต ารับเฉพาะและสามารถน าไปพัฒนาต่อเป็นเครื่องส าอางต่อไปได้ 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

เตรียมสารสกัดมะเกี๋ยง X X           

ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัด
มะเกี๋ยงต่อเซลล์ผิวหนังที่มีการสร้าง
สารสีเมลานินโดยวิธี MTT 

  X          

ผลของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการท า
หน้าที่ของเอนไซม์ tyrosinase, 
collagenase และ MMP ที่เก่ียวข้อง
กับการย่อยองค์ประกอบภายนอก
เซลล์ของผิวหนัง 

   X X X       

ผลของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อการสร้าง
เม็ดสี melanin (melanin 
content) 

      X X X    

ผลของสารสกัดมะเกี๋ยงต่อต่อการ
ยับยั้งการเกิด glycation 

        X X X  

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ์ 

           X 

 
  



๔๙ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ ผลของ ๑-เมทิลไซโคลโพรพีนและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวและอายุ

การเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด 
ผู้รับผิดชอบ ดร.รณกร สร้อยนาค 

สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณท่ีได้รับ   ๑๖๘,๓๔๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือศึกษาระดับความเข้มข้นและระยะเวลาาที่เหมาะสมของสาร ๑-MCP ในการรักษา

คุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในบริโภคผลสด 
๓. เพ่ือศึกษาผลของการรมด้วย ๑-MCP ร่วมกับแคลเซียมคลอไรด์ ในการรักษาคุณภาพและยืด

อายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีศักยภาพในบริโภคผลสดที่เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห้องและอุณหภูมิต่ า 
 
บทสรุปโครงการ 

มะเกี๋ยง (makiang, Cleistocalyx nervosum var. paniala) เป็นไม้ผลพ้ืนเมืองในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
ต้นมะเกี๋ยงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ส่วนใหญ่พบขึ้นอตามแหล่งชุมชน จากรายงานของโครงการ อพ.สธ. ที่ท า
การส ารวจต้นมะเกี๋ยงในเขตภาคเหนือของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗–๒๕๓๘ พบต้นมะเกี๋ยงในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายล าพูนล าปางพะเยาและน่าน รวมทั้งได้รวบรวมสายพันธุ์มะเกี๋ยงจากแหล่งต่างๆมา
ปลูกไว้ที่โครงการ อพสธ. สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและสถาบันวิจัยและฝึกอบรมเกษตรล าปาง   มะเกี๋ยงผล
สดจะมีเนื้อนุ่ม รูปกลม ผิวเปลือกผลบาง ผลอ่อนสีเหลืองปนเขียว เมื่อสุกแก่เต็มที่มีสีน้ าตาลแดงถึงด าเข้ม เนื้อ
ผลสีขาว ผลรสเปรี้ยว และมีกลิ่นหอมเฉพาะ (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตร
ล าปาง, ๒๕๔๔) ผลมะเกี๋ยงสามารถเก็บเกี่ยวระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม นิยมน ามาบริโภคผลสดและแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆเช่น น้ ามะเกี๋ยง  พร้อมดื่มไวน์มะเกี๋ยง แยมมะเกี๋ยง เนคต้ามะเกี๋ยง มะเกี๋ยงดอง
และมะเกี๋ยงแช่อ่ิม (กาญจนา,๒๕๕๕) 

ผลมะเกี๋ยงมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ซึ่งเป็น
สารอาหารประเภทวิตามินที่ละลายได้ดีในน้ ามันสูง เป็นแหล่งของวิตามิน แร่ธาตุ และสารพฤกษเคมี 
(phytochemical) ที่มีส่วนประกอบของสารส าคัญหลายชนิด เช่น แอนโธไซยานิน (anthocyanins) แคโรที
นอยด์ (carotenoids) ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) สารประกอบฟีนอล (phenolic compounds) (ทวีพร, 
๒๕๓๐) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเป็นสารต้านออกซิเดชั่นและสารต้านมะเร็งบางชนิด จะเห็นได้ว่ามะเกี๋ยงมี
ศักยภาพในการพัฒนาเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ  รวมทั้งการบริภาคมะเกี๋ยงผลสดได้รับความนิยม
ค่อนข้างน้อยซึ่งเป็นข้อจ ากัด เนื่องจากผลมะเกี๋ยงมีลักษณะเปลือกบางชอกช้ าได้ง่ายท าให้มีอายุในการเก็บ
รักษาสั้นโดยปัญหาที่ส าคัญหลังการเก็บเกี่ยวของมะเกี๋ยงผลสดคือการสูญเสียคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยว
นอกจากนั้นยังพบว่ามะเกี๋ยงมีการเน่าเสียได้ง่ายเนื่องจากการเข้าท าลายของจุลินทรีย์ก่อโรค    รวมทั้งการ
เสื่อมสภาพที่เกิดจากการสุกของผลไม้ โดยก๊าซเอทิลีน (Ethylene) เป็นฮอร์โมนพืชที่มีบทบาทส าคัญมากต่อ



๕๐ 

กระบวนการสุกของผลไม้ (Fruit ripening) โดยเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยเอทิลีนจะไปกระตุ้น
ให้เกิดการเสื่อมสลายตัวของคลอโรฟิลล์ ท าให้ผลิตผลเกิดการเปลี่ยนแปลงสีเป็นสีเหลืองหรือสีส้มในระหว่าง
การสุกของผลเร็วขึ้นและเอทิลีนมีผลส่งเสริมการท างานของเอนไซม์หลายชนิด เช่น PME และ Cellulase ท า
ให้เนื้อผลภายในอ่อนนิ่มลง รวมทั้ง เอทิลีนช่วยการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแป้งเป็นน้ าตาล การลดลงของ
ปริมาณกรด ท าให้ผลไม้มีรสชาติดี โดยปกติพืชสามารถผลิตเอทธิลีนได้และจะผลิตมากขึ้นในสภาพเครียดเช่น 
การเข้าท าลายของโรค การเกิดบาดแผล การสุก แก่และการชราภาพของพืช   เอทธิลีนเป็นฮอร์โมน พืชที่มี
บทบาทส าคัญต่อการชราภาพของพืช และ ๑ เมทิลไซโคลโพรเพน (๑-Methylcyclopropene,๑-MCP) เป็น
สารประกอบ ที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการท า งานของเอทธิลีน ไม่เป็นพิษต่อพืชและสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่น
และมี ประสิทธิภาพสูงที่ระดับความเข้มข้นต ่า ปัจจุบันมี รายงานหลายฉบับศึกษาการใช้๑-MCPเพ่ือลดการ
เสื่อม สภาพและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้ได้  

แคลเซียมเป็นแร่ธาตุจ าเป็นต่อกระบวนการเมตาบอลิซึมของเซลล์และเนื้อเยื่อโดยเป็น
องค์ประกอบของสารประกอบเพคตินใน middle lamella แคลเซียมท าให้เกิด cross link ช่วยท าให้
โครงสร้างของเซลล์แข็งแรงการได้รับแคลเซียมจากภายนอกไม่เพียงช่วยเพ่ิมปริมาณแคลเซียมภายในผลแต่
แคลเซียมยังมีผลต่อความแข็งแรงของผนังเซลล์ท าให้เซลล์ไม่บอบช้ าง่ายและส่งผลให้การเข้าท าลายของ
จุลินทรีย์น้อยลง (Conway et al., ๑๙๙๓) การแช่ผลิตผลในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์เป็นอีกกรรมวิธีหนึ่ง
ที่น ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวโดยสารละลายแคลเซียมคลอไรด์สามารถช่วย
ปรับปรุงความกรอบของเนื้อผลไม้ได้โดยช่วยให้เนื้อเยื่อมีความแข็งแรงโดยที่ความเข้มข้นของสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ที่เหมาะสมในการปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของผลไม้  รวมทั้งมีรายงานว่าแคลเซียมคลอ
ไรด์(CaCl๒) ซึ่งเป็นสารเคมีที่จัดอยู่ในกลุ่มปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถช่วยรักษาคุณภาพของผลิตผลหลัง
การเก็บเกี่ยวโดยช่วยเพ่ิมความแข็งแรงให้กับเซลล์ ลดอัตราการหายใจ ลดการผลิตเอทิลีนและลดอัตราเร็วใน
การอ่อนนุ่มของผลไม้ระหว่างการสุกรักษาคุณภาพและท าให้มีอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น    โดยวาสนาและ
คณะ (๒๕๕๘) รายงานว่าการแช่ผลมะเกี๋ยงในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ๒% เป็นเวลา ๑๐ นาทีช่วยรักษา
คุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษามะเกี๋ยงได้ ดังนั้นการใช้ ๑-MCP สารยับยั้งการท างานของเอทธิลีนร่วมกับ
การใช้สารCaCl๒ น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถลดการสูญเสียของคุณภาพมะเกี๋ยงผลสดและช่วยยืดอายุ
การเก็บรักษาผลที่มีศักยภาพในการบริโภคสดได้ 
  



๕๑ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

คัดเลือกมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่มีศักยภาพ
ในการบริโภคผลสดจ านวน ๒ สาย
พันธุ์ โดยท าการวิเคราะห์คุณภาพ
ทางเคมี กายภาพและคุณภาพในการ
บริโภค 

X X X X         

ศึกษาระดับความเข้มข้นในการรม
สาร ๑-MCP  ต่อคุณภาพและอายุ
การเก็บรักษามะเกี๋ยงผลสด 

   X X        

ศึกษาผลของสาร ๑-MCPและ CaCl๒ 
ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษา
มะเกี๋ยงผลสด 

   X X X X      

จัดท ารายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัย 

      X      

วิเคราะห์และสรุปผล ๑-MCPและ 
CaCl ๒ ต่อคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษามะเกี๋ยงผลสด 

    X X X X X    

เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง 

           X 

 
  



๕๒ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ โครงสร้างทางพันธุกรรมและนิเวศวิทยาของเต่าบก Indotestudo spp. เพ่ือการอนุรักษ์

อย่างยั่งยืน ในเขตมหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูม ิ

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณท่ีได้รับ ๑๒๕,๑๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ปี 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษานิเวศวิทยาของเต่าบกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา  
๓. เพ่ือศึกษาโครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเต่าบกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย

พะเยา 
๔. น าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ท่ียั่งยืนและใช้เป็นฐานข้อมูลเพ่ือการ 

 
บทสรุปโครงการ 

ประชากรเต่าบกในประเทศไทยลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วในทุกพ้ืนที่ที่มีการรายงานการ
แพร่กระจายได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริโภคเต่าตามวิถีชีวิตท้องถิ่น การค้าเต่าชนิดต่างๆ ที่เพ่ิมขึ้นอย่างมาก 
นอกจากนี้การล่าเพ่ือขายเป็นอาหาร การท าลายป่าและการปนเปื้อนของน้ าจากโครงการต่างๆ ในพ้ืนที่อาศัย 
รวมถึงการท าฟาร์มเต่าซึ่งต้องการสายพันธุ์จากป่าเพ่ือมาใช้ท าพ่อแม่พันธุ์ ก็เป็นภัยคุกคามอย่างรุนแรงต่อเต่า
บก ขณะที่เต่าบกทุกสายพันธุ์ในประเทศก าลังถูกคุกคามโดยการล่าเพ่ือการด ารงชีพในท้องถิ่น การบริโภค
ภายในประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการล่าเพ่ือการค้าระหว่างประเทศไปยังประเทศเวียดนามและจีน นอกจากนี้
เต่าบกหลายชนิดยังถูกจับเพ่ือการบริโภคตามความเชื่อเกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนและการล่าเพ่ือน ามาเป็น
สัตว์เลี้ยง ปัจจุบันยังมีการเพาะขยายพันธุ์น้อยและงานวิจัยเกี่ยวกับนิเวศวิทยาตลอดถึงพันธุกรรมเต่าใน
ประเทศไทยยังมีน้อย จึงท าให้สถานภาพของเต่าบกหลายชนิดเข้าสู่สภาวะวิกฤติและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ที่บริเวณต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ประกอบด้วยที่ดินจ านวน ๕,๗๒๗ 
ไร่ ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย จ านวน ๑,๑๔๗ ไร่ และที่ป่า
สงวนแห่งชาติ มีสภาพป่าเป็นป่าเต็งรังที่มีความหลากหลายทางชีวภาพค่อนข้างสูง มีการแพร่กระจายของ
สิ่งมีชีวิตทั้งพืช , เห็ดราและสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแพร่กระจายของเต่าบก ขณะเดียวกันพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ อาทิเช่น การเผาป่า ภัยแล้ง เป็นต้น ท าให้
ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อการแพร่กระจายของเต่าบกในพ้ืนที่ ประกอบกับการจ ากัดการกระจาย
ตัวของเต่าบก กล่าวคือ พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาถูกล้อมรอบด้วยชุมชนและหมู่บ้าน การกระจายตัวของเต่าบก
ไปยังพ้ืนที่อ่ืนจึงเป็นไปได้ยาก นอกจากนั้นยังไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับนิเวศวิยาและความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเต่าบกในพ้ืนที่ ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงเน้นการศึกษานิเวศวิทยา , ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม และโครงสร้างทางพันธุกรรมของเต่าบกในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล เพ่ือ
ประโยชน์ในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไป  



๕๓ 

แผนการด าเนินงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในมหาวิทยาลัยพะเยา 

X            

การส ารวจและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยพะเยา 

X X           

เก็บข้อมูลปัจจัยกายภาพ ได้แก่สภาพ
อากาศ แสง อุณหภูมิอากาศ น้ า และ
ดิน ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ  

 X X X X X X X X X   

การสกัดเอ็นเอและการวิเคราะห์
เครื่องหมายทางพันธุกรรม 

   X X X X X X X X X 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม
และทางนิเวศวิทยา 

        X X X X 

สรุปผลการวิจัย           X X 

เผยแพร่ผลการวิจัย          X X  X 

 

 

 

 



๕๔ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ นิเวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเต่าปูลู (Platysternon egacephalum 

Gray, ๑๘๓๑) ในเขตอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูม ิ 

สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณท่ีได้รับ    ๑๗๔,๗๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษานิเวศวิทยาของเต่าปูลูในเขตอ าเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 
๓. เพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะส าหรับการอนุรักษ์เต่าปูลูในเขตพ้ืนที่จังหวัดพะเยาโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน ชุมชนที่มีการแพร่กระจายเต่าปูลูเป็นพื้นที่ต้นแบบ 
๔. เพ่ือศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเต่าปูลูในเขต

อ าเภอภูซาง และน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นแนวทางในการอนุรักษ์เต่าปูลูในพ้ืนที่อ่ืนๆของจังหวัดพะเยา 
 
บทสรุปโครงการ 

การศึกษานิ เวศวิทยาและความหลากหลายทางพันธุกรรมของเต่าปูลู  ( Platysternon 
megacephalum) ในเขตอุทยานแห่งชาติภูซาง จังหวัดพะเยาเพ่ือการอนุรักษ์ โดยท าการศึกษาในพ้ืนที่ที่มี
ระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ของอุทยานแตกต่างกัน โดยคัดเลือกพื้นที่ที่มีการแพร่กระจายของเต่าปูลู 
และเป็นพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์เชิงสังคมและวัฒนธรรมกับเต่าปูลู ตลอดถึงตรวจสอบความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเต่าปูลู โดยในโครงการวิจัยนี้ จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศจากการใช้พ้ืนที่ของ
อุทยานและชุมชนโดยรอบที่มีผลกระทบต่อเต่าปูลูทั้งนิเวศวิทยาและพันธุกรรม โดยท าการศึกษาเป็น
ระยะเวลา ๑ปี ข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นข้อมูลในการให้ความรู้ท าความเข้าใจกับชุมชน เกี่ยวกับความส าคัญของเต่า
ปูลู เพื่อการจัดการด้านการอนุรักษ์เต่าปูลู ระบบนิเวศหรือพ้ืนที่ที่เต่าปูลูอาศัยอยู่ รวมไปถึงสามารถสร้างความ
เข้มแข็งในอุทยานและชุมชนโดยรอบทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย 

 
 

  



๕๕ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง X            

การส ารวจและเก็บข้อมูลในอ าเภอภู
ซาง จังหวัดพะเยา 

X X           

เก็บข้อมูลปัจจัยกายภาพ ได้แก่สภาพ
อากาศ แสง อุณหภูมิอากาศ น้ า และ
ดิน ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ 
ลักษณะแหล่งน้ า และพ้ืนท้องน้ า 
ความลึก ทิศทางและอัตราการไหล
ของน้ า เก็บข้อมูลคุณภาพน้ าทาง
กายภาพ ได้แก่ สี กลิ่น ความขุ่น 
ปัจจัยทางเคมีของแหล่งน้ า ได้แก่ ค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณออกซิเจน 
และค่า Nitrite Ammonia 
Hardness 

 X X X X X X X X X   

การสกัดเอ็นเอและการวิเคราะห์
เครื่องหมายทางพันธุกรรม 

   X X X X X X X X X 

การวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุกรรม
และทางนิเวศวิทยา 

        X X X X 

สรุปผลการวิจัย           X X 

เผยแพร่ผลการวิจัย          X X  X 

 

  



๕๖ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ การศึกษาความหลากชนิดของเชื้อราไมคอไรซาในกล้วยไม้ดินบางชนิดในเขตมหาวิทยาลัย

พะเยา 
ผู้รับผิดชอบ ดร.กนกอร ศรีม่วง (หัวหน้าโครงการ) 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ดร.ภาวิณี จันทร์วิจิตร (ผู้ร่วมวิจัย) 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 นายนครินทร์ สุวรรณราช(ผู้ร่วมวิจัย) 
 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ ๒๐๔,๐๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ปี 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของเชื้อราไมคอไรซากล้วยไม้ดินบางชนิด ในเขตมหาวิทยาลัย
พะเยา 
บทสรุปโครงการ 

ไมคอไรซา เป็นเชื้อราที่ถือว่ามีบทบาทส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อพืช หรือป่าไม้มาเป็นเวลาช้า
นาน เนื่องจากประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ คือ เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูดธาตุอาหารของราก ช่วย
ให้ล าต้นพืชเหี่ยวช้าในสภาวะขาดน้ า อีกทั้งรากที่มีไมคอไรซายังป้องกันการรุกรานของโรคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกด้วย และที่ส าคัญมีหลายชนิดที่พบในเขตร้อนสามารถน ามาบริโภคได้  นอกจากนี้เชื้อราไมคอ
ไรซายังส่งผลให้ดินในพ้ืนที่กลายเป็นดินที่มีคุณภาพค่อนข้างดี เหมาะสมต่อการเพาะปลูกหรือแม้แต่การใช้
พ้ืนที่เพ่ือการเกษตร 

ไมคอไรซากล้วยไม้ (Orchid mycorrhiza) ก็ถือว่าเป็นเชื้อรามีการศึกษากันเพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน 
เนื่องจากถูกพบว่ามีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการเจริญเติบโต รวมไปถึงการงอก และสภาวะที่ท าให้ทนต่อ
ความแห้งแล้งของกล้วยไม้ โดยเฉพาะกล้วยไม้ดิน โดยที่เชื้อราเหล่านั้นจะเป็นชนิดใด อยู่กับกล้วยไม้อย่างไร 
ในระยะเวลานานเท่าใด ขึ้นอยู่กับชนิดและถ่ินที่อยู่อาศัยของกล้วยไม้ 

ดังนั้น โครงการนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความหลากชนิดของเชื้อราไมคอไรซากล้วยไม้ ท า
หน้าที่เก็บรวบรวม ชนิดของเชื้อรา เก็บไว้เป็นสายพันธุ์ที่แยกได้เฉพาะในถิ่นที่อยู่อาศัยที่แท้จริงของกล้วยไม้ดิน
ในบริเวณเขตมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือหาแนวทางการใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
  



๕๗ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

การเตรียมความพร้อมในการ
ด าเนินการวิจัย 

X            

ออกพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและเก็บตัวอย่าง  X X X X X X X X X X  

การคัดแยกเชื้อราจากตัวอย่างที่เก็บ
ได้ 

 X X X X X X X X    

การท างานในห้องปฏิบัติการ    X X X X X X X X  

วิเคราะห์ผลการทดลอง         X X X  

การสรุปผลการทดลอง           X  

รายงานผล จัดท ารายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

           X 

 

 



๕๘ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ การเจริญเติบโต การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ าแบบฉับพลัน และการต้านทาน

โรค Aeromonas hydrophila ของปลาเทพา, Pangasius sanitwongsei Smith, ๑๙๓๑ 
จ านวน ๓ สายพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ 

ผู้รับผิดชอบ ดร.ไพบูลย์  ปะนาเส 
 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ   ๑๘๑,๕๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปลาเทพา ๓ สายพันธุ์ 
๓. เพ่ือศึกษาความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ าแบบ

ฉับพลันของปลาเทพา ๓ สายพันธุ์ 
๔. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการต้านทานโรคจากเชื้อแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila ของ

ปลาเทพา ๓ สายพันธุ์ 
บทสรุปโครงการ 

“ปลาเทพา Pangasius sanitwongsei Smith, ๑๙๓๑” ปลาประจ าจังหวัดพะเยา มีชื่อสามัญ
ว่า  Chao Phraya giant catfish มีความส าคัญทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่จัดอยู่ในครอบครัว Pangasiidae 
เช่นเดียวกับปลาสวายและปลาบึก  ในอดีตปลาชนิดนี้ในธรรมชาติเคยพบชุกชุมในแม่น้ าเจ้าพระยาแต่ใน
ปัจจุบันได้สูญพันธุ์แล้วจากแม่น้ าเจ้าพระยาและหายากในแม่น้ าโขง จึงถูกจัดให้อยู่ในบัญชีสภาวะสัตว์น้ าใกล้
สูญพันธุ์ ปัจจุบันปลาชนิดนี้เป็นที่ต้องการของทั้งตลาดผู้บริโภคและตลาดปลาสวยงามเป็นอย่างมาก จัดเป็น
ปลาน้ าจืดที่มีรสชาติอร่อยราคาแพงและสามารถเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้เนื่องจากมีลักษณะเด่นที่ ส่วนปลาย
ของครีบจะมีลักษณะเป็นเส้นยาว ท าให้ปลาเทพาที่จับถูกจับตามธรรมชาติมากข้ึนส่งผลให้สถานการณ์ปัจจุบัน
จ านวนปลาชนิดนี้ในธรรมชาติเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากการค้นคว้าข้อมูลการวิจัยเกี่ยวกับปลาเทพาพบว่า
มีจ านวนน้อยมาก และงานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นไปทางด้านการเพาะเลี้ยงและอนุบาลดังเช่น ยงยุทธและคณะ, 
(๒๕๔๑), เขมชาติ และสุธิดา, (๒๕๔๗) ยงยุทธและมะลิ, (๒๕๔๗) เป็นต้น  

แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการเจริญเติบโต การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลง และการต้านทานเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อ Aeromonas hydrophila ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโรค
ในสัตว์น้ าหลายๆ ชนิด ของปลาเทพาแต่ละสายพันธุ์ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวควรน ามาศึกษาอย่างยิ่งเพราะจะ
ท าให้ทราบความดีเด่นในแต่ละสายพันธุ์เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการอนุรักษ์สายพันธุ์และส่งเสริมให้
เกษตรกรน าสายพันธุ์ที่ดีไปเพาะเลี้ยงเพ่ือสร้างเป็นอาชีพต่อไป และที่ส าคัญข้อมูลพ้ืนฐานเหล่านี้จะเป็น
ประโยชน์ในด้านการปรับปรุงพันธุ์ปลาเทพาให้โตเร็ว ทนโรคและมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
ได้ในอนาคต 
  



๕๙ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ประชุมเพ่ือวางแผนการทดลอง
เบื้องต้น 

X            

รวบรวมลูกพันธุ์ปลาเทพา ๓ สาย
พันธุ์  

 X           

ท าการศึกษาการเจริญเติบโต การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ของน้ า การต้านทานโรคของปลา
เทพาแต่ละสายพันธุ์ 

  X X X X X X     

สรุปผลการวิจัยของแต่ละส่วนและ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ทุกส่วน   

        X X   

รายงานผลการศึกษา           X X 

 



๖๐ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ สารประกอบที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมเพ่ือความกระจ่าง

ขาวจากสารสกัดมะแฟน 
ผู้รับผิดชอบ ดร.ภญ.พัชรวรรณ ตันอมาตยรัตน์ (หัวหน้าโครงการ) 

 คณะเภสัชศาสตร์ 
 ดร.ลภัสรดา มุ่งหมาย (ผู้ร่วมวิจัย) 
 คณะเภสัชศาสตร์ 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ     ๒๕๕,๐๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. คัดกรองและคัดเลือกส่วนของพืชที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนส และน าส่วนนั้นไปหา
สารส าคัญจากที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสโดยใช้วิธีโครมาโตกราฟี และน าสารบริสุทธิ์ไปศึกษาด้วยเทคนิคส
เปกโตสโกป ี

๓. สร้างผลิตภัณฑ์ครีมเพ่ือความขาวกระจ่างใสจากสารสกัดหยาบเอทานอลจากมะแฟนและ
ทดสอบฤทธิ์ทางเคมีกายภาพ  
 
บทสรุปโครงการ 

ปัจจุบันพบว่าคนไทยใส่ใจต่อสุขภาพและความงามมากขึ้น พบว่ามีการน าเข้าเครื่องส าอางซึ่งมี
มูลค่าสูง ซึ่งประเทศไทยเองก็มีพันธุ์พืชที่มีศักยภาพพอส าหรับสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางที่มีคุณภาพทัดเทียม
กับต่างประเทศ แต่ยังขาดงานทางด้านวิทยาศาสตร์มาสนับสนุน ส าหรับงานวิจัยนี้เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พืชที่
อาจสูญหายโดยการท าให้เกิดประโยชน์ และประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่
ก าลังจะน ามาใช้ก็ยังคงเน้นการให้คนไทยพ่ึงพาตนเองได้โดยการใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศ และช่วยพัฒนา
ศักยภาพของสมุนไพรไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดอาเซียนได้ การวิจัยนี้พบว่าพืชท้องถิ่นที่พบได้ใน
ภาคเหนือและเริ่มหายาก นั่นคือ มะแฟน ถ้าไม่ได้รับการอนุรักษ์โดยการท าให้พืชต้นนี้มีคุณค่าเพียงพอที่ให้
ประชาชนสนใจและปลูก อาจสูญหายไปจากประเทศไทยได้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเบื้องต้นพบว่ากิ่งมะแฟนมีฤทธิ์ต้าน
ออกซิเดชันและเอนไซม์ไทโรซิเนส จึงอยากศึกษาต่อในเชิงลึกโดยแยกสารส าคัญที่มีฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโรซิเน
สจากกิ่งมะแฟน ซึ่งการทราบสารส าคัญช่วยท าให้ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้  และสร้างผลิตภัณฑ์ครีมขาว
กระจ่างใสจากกิ่งมะแฟนที่มีการศึกษาคุณสมบัติความคงตัวทางเคมีและกายภาพ และฤทธิ์ต้านเอนไซม์ไทโร
ซิเนส 
  



๖๑ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

การเก็บพืช คัดกรองส่วนของพืชด้วย
ฤทธิ์ชีวภาพ คัดเลือกส่วนที่มีฤทธิ์ 
และสกัดด้วยตัวท าละลายและการ
ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ 

X X           

แยกสารส าคัญและน าไปศึกษา
โครงสร้าง IR, MS, NMR คุณสมบัติ
ทางเคมีกายภาพ และการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ 

 X X X X X X X X X   

ตั้งต ารับยาพื้นของครีมและทดสอบ
คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ เลือก
ต ารับยาพื้นที่ดีส าหรับใส่สารสกัด 

X X X          

ตั้งต ารับที่ใส่สารสกัดหยาบเอทานอล
จากมะแฟน และทดสอบคุณสมบัติ
ทางเคมีกายภาพ และฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

   X X X X      

วิเคราะห์ข้อมูล X X X X X X X X X    

เขียนรายงานผลการศึกษา        X X X X X 

 



๖๒ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไลเคนในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ 

 คณะแพทยศาสตร์ 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ     ๒๕๕,๐๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาความหลากหลายของไลเคนบนเปลือกไม้ในพ้ืนที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของ
มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาเชิงลึกในรายละเอียดต่อไป 

 
บทสรุปโครงการ 

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพกล่าวคือ มีความหลากหลายทาง
พันธุกรรมพืช ความหลากหลายในชนิดพันธุ์และความหลากหลายในระบบนิเวศซึ่งพันธุกรรมพืชที่พบไม่ต่ ากว่า 
๑๒,๐๐๐ ชนิด โดยรวมถึงเห็ดรา ๓,๐๐๐ กว่าชนิด เฟิร์น ๖๓๓ ชนิด และกล้วยไม้มากกว่า ๑,๐๐๐ ชนิดพบ
เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีสายพระเนตรกว้างและยาวไกลทรงเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยทรงเริ่มด าเนินงานพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นต้นมาโดยมีพระราชด าริให้ด าเนินการส ารวจรวบรวม
ปลูกดูแลรักษาพรรณพืชต่าง ๆ ที่หายากและก าลังจะหมดไป ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสานพระราชปณิธาน ต่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโดยมี
พระราชด าริกับนายแก้วขวัญ วัชโรทัย  เลขาธิการพระราชวัง  ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดย
พระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯสวนจิตรลดาเป็นผู้ด าเนินการจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.
๒๕๓๖ เป็นต้นมาโดยการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  (อพ.สธ.) ใน
ระยะที่ผ่านมาถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ  ร่วมสนองพระราชด าริเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้พ้ืนที่และกิจกรรม
ด าเนินงานของโครงการกระจายออกไปในภูมิภาคต่าง ๆ และมีการด าเนินงานที่หลากหลายซึ่งมหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ร่วมสนองพระราชด าริ ได้รับมอบหมายจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ท าการเข้าส ารวจทรัพยากร
กายภาพและชีวภาพในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 

การด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ณ พ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยา ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา ได้มีการศึกษาลักษณะทางชีวภาพของพืชและสัตว์ต่างๆในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เพ่ือสร้างฐานองค์
ความรู้ทางวิทยาการที่จะน าไปสู่การอนุรักษ์และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและได้มีการส ารวจพบพันธุ์พืชที่มี
ความส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นกลุ่มป่าเหนือ มีสภาพภูมิประเทศหลากหลาย ทั้งป่า
ดงดิบ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และอ่างเก็บน้ าท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ป่า คาดว่า



๖๓ 

มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ส าคัญในระบบนิเวศ มี
ความสัมพันธ์ที่หลากหลายกับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศ นอกจากนี้ไลเคนยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่ใช้ในการชี้
วัดความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่า ซึ่งสมควรมีการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีการจัดท าฐานข้อมูล เพ่ือ
ประโยชน์ส าหรับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใช้ประโยชน์ใน
การจัดจ าแนกไลเคน เป็นข้อมูลที่สามารถน าไปศึกษาต่อยอดได้ 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ตรวจเอกสารและรวบรวมข้อมูล X X           

ส ารวจ และเก็บตัวอย่างไลเคน   X X X X X X     

ท าการจัดจ าแนกทางอนุกรมวิธาน
และระบุชนิดของไลเคน 

  X X X X X X X    

ท าการวิเคราะห์ชนิดของไลเคนทาง
ชีวโมเลกุล  

  X X X X X X X X   

รายงานสรุปผลการวิจัยและเผยแพร่
ข้อมูล 

           X 

 



๖๔ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อแผนงานวิจัย การศึกษาอนุกรมวิธาน ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์จากเห็ดในพ้ืนที่ปกปัก  ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
โครงการย่อยท่ี ๑ การศึกษาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของเห็ดในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
โครงการย่อยท่ี ๒ ปัจจัยจากถิ่นอาศัยในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรต่อการกระจายและความหลากหลายของเห็ด

ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย) (หัวหน้าโครงการย่อย) 

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 
ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล(หัวหน้าโครงการย่อย)  
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือเป็นข้อมูลทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในพ้ืนที่ปกปักอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชของมหาวิทยาลัยพะเยาต่อการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 

๓. เพ่ือพัฒนาการใช้ข้อมูลจากความหลากหลายของเห็ดเพ่ือใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลถิ่นอาศัย 
ข้อมูลด้านสารออกฤทธิ์ ภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จากเห็ด 
 
บทสรุปโครงการ 

ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่หลากหลายเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดราขนาดใหญ่ จากการ
ส ารวจพบว่า บางพ้ืนที่ของประเทศไทยมีเห็ดราขนาดใหญ่เกิดหลากหลายในเขตป่าธรรมชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่า
ปลูก ป่าชุมชน ทั้งในพื้นที่ท่ีเป็นสวน ไร่นา สนามหญ้า สวนสาธารณะก็พบว่ามีเห็ดราขนาดใหญ่เกิดเป็นประจ า 
จึงมีผู้นิยมเก็บหาเห็ดราขนาดใหญ่ในฤดูที่มีดอกเห็ดเกิดชุกชุม โดยเฉพาะบริเวณที่ประชาชนอยู่ใกล้พ้ืนที่ที่มี
เห็ดราขนาดใหญ่เกิดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือน ามาบริโภคและจ าหน่ายกันหลายพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลและความรู้
ที่ถ่ายทอดกันมา จนปรากฏเป็นข่าวคนรับประทานเห็ดพิษเป็นประจ าทุกปี เพราะรับประทานเห็ดพิษที่
คล้ายคลึงกับเห็ดกินได้ ได้แก่ เห็ดระโงกสีขาว และเห็ดระโงกสีเหลือง หรือ ทางภาคเหนือเรียกเห็ดไข่ห่านขาว 
และเห็ดไข่ห่านเหลือง เป็นเห็ดในสกุลระโงกทั้งชนิดที่กินได้และชนิดมีพิษ ซึ่งเห็ดในระยะที่ยังอ่อนอยู่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกันมาก จึงมักสร้างความสับสนและเข้าใจผิด จากข้อมูลสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากกา
รับประทานเห็ดของศูนย์พิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (Parnmen et al., 
๒๐๑๖) พบว่า จ านวนผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ในปี ๒๕๕๕ 
พบการระบาดและผู้เสียชีวิตสูงมากที่สุด โดยเฉพาะในภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชาวบ้านมักจะเก็บเห็ดจากป่าหรือจากบริเวณที่พักอาศัยมาประกอบอาหารสาเหตุหลักของการได้รับพิษ มา



๖๕ 

จากการที่ประชาชนไม่ทราบว่าเห็ดชนิดนั้นเป็นเห็ดพิษ และมักจะเข้าใจพิษคิดได้ว่าเห็ดคล้ายกับเห็ดที่กินได้ 
การทดสอบเห็ดพิษของชาวบ้านด้วยการน าข้าวสารต้มกับเห็ดแล้วหากข้าวสารสุก ๆ ดิบๆ แสดงเป็นเห็ดพิษ
นั้น ไม่สามารถใช้ได้กับเห็ดพิษทุกชนิดได้ และความร้อนจากการปรุงอาหารไม่สามารถลดการท าลายพิษที่อยู่
ในเห็ดได ้

ส าหรับการแยกความแตกต่างระหว่างเห็ดกินได้กับเห็ดพิษนั้นค่อนข้างยาก โดยจะใช้เพียงลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาอาจจะไม่เพียงพอ หากเห็ดกินได้กับเห็ดพิษอยู่ในสกุลเดียวกัน จะมีลักษณะรูปร่างของดอก
เห็ด ลักษณะของหมวก (cap) ลักษณะของครีบ (gills) ลักษณะของก้านดอก (stalk) และสี (color) ของดอก
เห็ดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ซึ่งจะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และมีผู้ช านาญการเท่านั้น นอกจากนี้
ลักษณะภายนอกของเห็ดบางกลุ่มมีความยืดหยุ่นในทางสัณฐานวิทยา โดยขึ้นกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น 
สภาพป่า อุณหภูมิ ความชื้น และระยะการเจริญเติบโต เป็นต้น การระบุชนิดอย่างถูกต้องจึงเป็นไปได้ค่อนข้าง
ยาก ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นการน าความรู้ทางอนูพันธุศาสตร์ (Molecular genetics) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
จ าแนกชนิดของเห็ด 

เห็ดมีคุณค่าทางอาหารโดยเฉลี่ยสูงกว่าพืช เป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนสูงมีไขมันต่ ามาก 
และเป็นอาหารที่ให้พลังงานต่ า (Mizuno et al. ๑๙๙๕) นอกจากนี้เห็ดเพ่ือใช้เป็นยารักษาโรค สารสกัดจาก
เห็นมีคุณสมบัติทางยาที่ดี มีผลเชิงป้องกันหรือบ าบัดโรคส าคัญ มีสารต่อต้านยับยั้งเซลล์มะเร็ง (Chang and 
Buswell ๑๙๙๖) มีสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในร่างกาย (Ooi ๒๐๐๐) เห็ดหลายชนิด เช่น Ganoderma 
Lucidum,  Phellinus rimosus  และ Shizophyllum commune เป็นต้น เห็ดส่วนมากจะมีสารประกอบที่
มีฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านออกซิเดชันที่ดี และได้มีการน าสารที่สกัดได้มาใช้ประโยชน์มากมายทาง
การแพทย์ น าเห็ดหลายชนิดมาใช้เป็นยาสมุนไพรในการบ าบัดรักษาโรค เช่น ยาอายุวัฒนะ สามารถลดไขมัน
ในเลือด ลดความดันโลหิต ลดการรวมกลุ่มของเกร็ดเลือด ใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคตับ โรคภูมิแพ้ และโรค
หอบหืด  ประกอบกับยังมีงานวิจัยที่ศึกษาและทดสอบสารออกฤทธิ์ต่างๆจากเห็ดแต่ละชนิดไม่มากไม่มากนัก 

ประเทศไทยมีความหลากหลายของเห็ดเป็นจ านวนมาก จึงยากที่ประชาชนจะสามารถจ าแนกชนิด
เห็ดพิษและกินได้จากกันได้โดยง่าย ในแต่ละปีจึงมีรายงานผู้ได้รับสารพิษจากเห็ดเป็นจ านวนมากและบางครั้ง
ถึงแก่ชีวิต การศึกษาเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดพะเยา เพ่ือศึกษาความหลากชนิด บรรยายลักษณะของ
เห็ดกินได้ และเห็นมีพิษ ในระบบนิเวศประเภทต่าง ๆ ในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ป่าปลูก ป่าไผ่ และ
ทุ่งหญ้า. การศึกษาจ าแนกชนิดได้ และดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระจากเห็ดชนิด
อ่ืนๆ โดยคาดว่าสารสกัดที่ได้จากเห็ดชนิดอ่ืนๆ อาจจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดีเพ่ือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งใน
การน าสารสกัดจากธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

คณะวิจัยที่ได้รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพจากเห็ดจ าเป็นต้องมี
การวิจัยแบบบูรณาการเพ่ือการใช้ประโยชน์จากเห็ดและอนุรักษ์พันธุ์เห็ดอย่างเป็นระบบ เพ่ือส่ง ผลถึง
กระบวนการอนุรักษ์ป่า เพ่ือให้เกิดศักยภาพและประสิทธิภาพจาการใช้ประโยชน์ที่มีความสอดคล้องกันให้มาก
ที่สุด และมุ่งที่ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ทางความหลากหลายทางชีวภาพ   เสริมสร้างการพัฒนาของชุมชนท้องถิ่น
และเศรษฐกิจ มุ่งการจัดการที่มองไปข้างหน้าเพ่ิมขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากความหลายหลาย
ทางชีวภาพของเห็ดเพ่ือแปรรูปและบริการอย่างสร้างสรรค์ โดยโครงการวิจัยจะใช้การวิจัยอย่างเป็น
กระบวนการเพ่ือใช้ข้อมูลจากการวิจัยในแต่ละด้าน ได้แก่ การวิจัยส ารวจรวบรวมเห็ดในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยาและพ้ืนที่ใกล้เคียง การการศึกษาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของเห็ด 
การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดหยาบจากเห็ด และการศึกษาภูมิปัญญาและการใช้ประโยชน์จาก



๖๖ 

ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ด ในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยพะเยา นอกจากนี้จะเชื่อมโยง
ข้อมูล ทั้งหมดเข้าด้วยกันจัดท าเป็นฐานข้อมูลเห็ดพะเยาเพ่ือใช้ในการจัดการทรัพยากรเห็ดร่วมกันระหว่าง
ชุมชนและหน่วยงานทั้งในและนอกพ้ืนที่ในการน าข้อมูลไปจัดการการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ต่างๆจากเห็ดใน
พ้ืนที่จังหวัดพะเยาต่อไป 

 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ส ารวจและเก็บรวบรวมความ
หลากหลายทางชีวภาพของเห็ด 

X X X X X X       

เก็บข้อมูลภูมิปัญญาและการใช้
ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของเห็ด  

X X X X X X X X     

จัดจ าแนกชนิดของเห็ดทาง
อนุกรมวิธานเห็ด 

X X X X X X X X     

สกัดสารและวัดปริมาณของฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระในเห็ด 

  X X X X X X X    

วิเคราะห์ผล สรุปโครงการและเขียน
รายงาน 

        X X X  

เผยแพร่ข้อมูล            X 

 



๖๗ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ การศึกษาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของเห็ดในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ 

คณะแพทยศาสตร์ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณท่ีได้รับ ๒๕๕,๐๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือทราบความหลากหลายของเห็ดในจังหวัดพะเยา 
๓. เพ่ือจ าแนกชนิดของเห็ดในจังหวัดพะเยาได้อย่างแม่นย ามากขึ้นโดยการน าความรู้ทางอนู

พันธุศาสตร์มาใช้การจ าแนกชนิด 
๔. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
๕. พัฒนาการใช้ข้อมูลจากความหลากหลายและชนิดของเห็ดเพ่ือใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลด้านสาร

ออกฤทธิ์และภูมิปัญญาทางด้านอาหารจากเห็ด 
 
บทสรุปโครงการ 

เห็ดราขนาดใหญ่เกิดหลากหลายในเขตป่าธรรมชาติ ป่าอนุรักษ์ ป่าปลูก ป่าชุมชน ทั้งในพ้ืนที่ที่
เป็นสวน ไร่นา สนามหญ้า สวนสาธารณะก็พบว่ามีเห็ดราขนาดใหญ่เกิดเป็นประจ า จึงมีผู้นิยมเก็บหาเห็ดรา
ขนาดใหญ่ในฤดูที่มีดอกเห็ดเกิดชุกชุม โดยเฉพาะบริเวณที่ประชาชนอยู่ใกล้พ้ืนที่ที่มีเห็ดราขนาดใหญ่เกิดเป็น
ประจ าทุกปี เพ่ือน ามาบริโภคและจ าหน่ายกันหลายพ้ืนที่ โดยอาศัยข้อมูลและความรู้ที่ถ่ายทอดกันมา จน
ปรากฏเป็นข่าวคนรับประทานเห็ดพิษเป็นประจ าทุกปี เพราะรับประทานเห็ดพิษท่ีคล้ายคลึงกับเห็ดกินได้ จาก
ข้อมูลสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการับประทานเห็ดของศูนย์พิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
กระทรวงสาธารณสุข (Parnmen et al., ๒๐๑๖) พบว่า จ านวนผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษในช่วงปี ๒๕๕๒-
๒๕๕๗ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ในปี ๒๕๕๕ พบการระบาดและผู้เสียชีวิตสูงมากที่สุด โดยเฉพาะในภาคเหนือ
ตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับการแยกความแตกต่างระหว่างเห็ดกินได้กับเห็ดพิษนั้นค่อนข้าง
ยาก โดยจะใช้เพียงลักษณะทางสัณฐานวิทยาอาจจะไม่เพียงพอ หากเห็ดกินได้กับเห็ดพิษอยู่ในสกุลเดียวกั น 
จะมีลักษณะรูปร่างของดอกเห็ด ลักษณะของหมวก (cap) ลักษณะของครีบ (gills) ลักษณะของก้านดอก 
(stalk) และสี (color) ของดอกเห็ดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก ซึ่งจะต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์และมี
ผู้ช านาญการเท่านั้น นอกจากนี้ลักษณะภายนอกของเห็ดบางกลุ่มมีความยืดหยุ่ นในทางสัณฐานวิทยา โดย
ขึ้นกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม เช่น สภาพป่า อุณหภูมิ ความชื้น และระยะการเจริญเติบโต เป็นต้น การระบุชนิด
อย่างถูกต้องจึงเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ส าหรับงานวิจัยนี้เป็นการน าความรู้ทางอนูพันธุศาสตร์ (Molecular 
genetics) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจ าแนกชนิดของเห็ดพิษ 



๖๘ 

ในการวิจัยนี้จึงมีความสนใจศึกษาความหลากหลายของเห็ดและการจ าแนกชนิดเห็ดให้ถูกต้องมาก
ที่สุด ทั้งนี้เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน และจากข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้จะน าไปเชื่อมโยงข้อมูลกับปริมาณสารออก
ฤทธิ์ของเห็ดที่พบในจังหวัดพะเยา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจของการน าชนิดของเห็ดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพต่อไป 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ตรวจเอกสารและรวบรวมข้อมูล X X           

ส ารวจ เก็บตัวอย่างพืช    X X X X X X     

การวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ   X X X X X X X    

การจัดจ าแนกทางอนุกรมวิธาน   X X X X X X X X X  

รายงานสรุปผลการวิจัยและเผยแพร่
ข้อมูล 

     X      X 

 



๖๙ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ ปัจจัยจากถิ่นอาศัยในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรต่อการกระจายและความหลากหลายของเห็ด 

ภูมิปัญญา และการใช้ประโยชน์ 
ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ    ๒๕๕,๐๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. จัดท าข้อมูลโครงสร้างป่าบริเวณท่ีพบเห็ด 
๓. ศึกษาปริมาณของสสารในดินต่อความหลากหลายและการกระจายของเห็ด 
๔. จัดท าฐานข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ด้านความหลากหลายและการกระจายของเห็ดในเขตพ้ืนที่ปก

ปักทรัพยากรมหาวิทยาลัย 
 

บทสรุปโครงการ 
พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรมหาวิทยาลัยพะเยา อันเนื่องมาจาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีสภาพเป็นป่าเต็งรังและป่าเบญจ
พรรณเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกิดเห็ดป่าในธรรมชาติเป็นจ านวนมาก จากรายงานวิจัยของวิพรพรรณ์ และ
คณะ (๒๕๕๗) ได้รวบรวมเห็ดจากพ้ืนที่พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยพะเยา พบเห็ดทั้งหมด ๕๓ ชนิด 
ประกอบด้วยเห็ดที่เป็นผู้ย่อยสลาย ๓๗ ชนิด เป็นไมคอร์ไรซ่า ๑๒ ชนิด เป็นสาเหตุโรคพืช ๒ ชนิด และเห็ดที่
อาศัย อยู่กับปลวก ๒ ชนิด จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ดังกล่าวมีความสมบูรณ์และมีความ
หลากหลายของเห็ดมาก ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงจะเข้ามาเก็บเห็ดเพ่ือน าไปบริโภคหรือจ าหน่ายให้กับคนทั่วไป
เป็นประจ าทุกปีสร้างรายได้ให้กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเห็ดป่าเป็นแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติมีสารอาหารและโปรตีนที่ส าคัญให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้การน ามาบริโภคหรือใช้ในต ารายา
สมุนไพร  นอกจากนี้ยังมีผลต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศโดยท าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายซากพืชและมูลสัตว์ 
จึงท าให้เกิดการหมุนเวียนของสารอาหารเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตชองพืชและพืชอิงอาศัยของเห็ดเป็น
ภาวะที่ต้องพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ซึ่งการเกิดของเห็ดมีปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
เจริญของเชื้อเห็ดในสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติต้องอาศัยวัฏจักรของสสารและสภาวะสิ่งแวดล้อมที่
เหมาะสมจึงจะเกิดดอกเห็ดขึ้นมาได้จากสปอร์ของเห็ดโดยสปอร์ที่ตกหล่อนบนอินทรีย์วัตถุจะสร้างเส้นใยที่
เรียกว่าไฮฟา (Hypha) มีการเพ่ิมจ านวนสะสมมากขึ้นจนกลายเป็นไมซีเลียม (Myceluim) คล้ายใยล าลี เมื่อ
ถูกน้ าหรือได้รับความชื้นที่เหมาะสมจะเกิดการเจริญเป็นดอกเห็ด (Fruiting body) และพบว่าเห็ดที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่จะเกิดซ้ าๆกันที่เดิมทุกปี เนื่องจากเส้นใยของเห็ดที่อยู่ใต้ดินทีโครงสร้างพิเศษที่เรียกว่า “คลาร์มิโด
สปอร์” (chlamydospore) หรือ เหง้าเห็ดที่มีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดีดังนั้น
ปัจจัยทางด้านระบบนิเวศ การหมุนเวียนของสสารและลักณะทางภูมิศาสตร์จึ งมีผลกระทบต่อการเกิดและ
ปริมาณของเห็ดที่พบในธรรมชาติ 



๗๐ 

ดังนั้นการศึกษาปัจจัยของถิ่นอาศัยของเห็ด จึงเป็นปัจจัยส าคัญด้านข้อมูลกายภาพและชีวภาพเชิง
พ้ืนที่ การหมุนเวียนของสารสารในระบบนิเวศต่อการเกิดและการกระจายตัวของเห็ดในพ้ืนที่พ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากร เพ่ือใช้ในการจัดการและอนุรักษ์ระบบนิเวศให้เหมาะสมต่อการเจริญของเห็ด อีกทั้งการวิจัยครั้งนี้
ได้ท าการศึกษาด้านภูมิปัญญาในการหาเห็ด การสังเกต รวมถึงภูมิปัญญาในการน าเห็ดป่าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าเป็นฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรมชาติของชุมชนต่อไป 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ส ารวจสภาพภูมิประเทศ เพ่ือก าหนด
จุดเก็บตัวอย่าง  

X X           

วางแปลง เก็บตัวอย่าง  X  X  X  X  X   

การวิเคราะห์สสารในห้องปฏิบัติการ   X  X  X  X  X  

วิเคราะห์ข้อมูลและท าแผนที่ทาง
ภูมิศาสตร์ 

       X X X   

รายงานสรุปผลการวิจัยและเผยแพร่
ข้อมูล 

     X      X 

 

  



๗๑ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ การเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดใบ เมล็ดและกากเมล็ดงาม้อน ต่อการต้านการอักเสบใน

เซลล์ถุงลมปอดมนุษย์ 
ผู้รับผิดชอบ ดร.คมศักดิ์ พินธะ(หัวหน้าโครงการ) 

 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ ์(ผู้ร่วมวิจัย) 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ดร.อรดา ชุมภูค า (ผู้ร่วมวิจัย) 
 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ  ๒๕๕,๐๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เปรียบเทียบปริมาณสารกลุ่มนอลลิก ฟลาโวนอยด์และ rosmarinic acid ของสารสกัดใบ 
เมล็ด และกากที่เหลือจากการบีบน้ ามันงาม้อน 

๓.  เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชนิด ROS และ NO ภายในเซลล์และผลต่อระดับ 
proinflammatory cytokine ชนิด IL-๑, IL-๖ และ COX-๒ จากสารสกัดใบ เมล็ด และกากที่เหลือจากการ
บีบน้ ามันงาม้อนในเซลล์ถุงลมปอดมนุษย์ในหลอด 
 
บทสรุปโครงการ 

ปอดเป็นบริเวณที่มีพ้ืนที่ผิวมากและสัมผัสกับอากาศ มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนกับหลอดเลือด
ที่มาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณ ชั้น epithelium ของถุงลมปอดท าให้เนื้อเยื่อปอดมีโอกาส
เสี่ยงต่อภาวะเครียดออกซิเดชันในสภาวะที่มีออกซิเจนสูงและการสัมผัสกับสิ่งเร้าและมลพิษที่ก่อให้เกิดอนุมูล
อิสระได้ง่าย จากการศึกษาพบว่าอนุมูลอิสระที่บริเวณถุงลมปอดยังสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยไม่ว่าจะ
เป็นปัจจัยภายนอกร่างกายเช่นการสูบบุหรี่ air pollution สารพิษ และจากปัจจัยภายในร่างกาย เช่น 
inflammatory cells, repiratory chain, xanthine oxidase (เอนไซม์ที่เก่ียวข้องกับการสร้างกรดยูริก) หรือ 
NADPH oxidase ก็จะส่งผลให้มีการสร้างอนุมูลอิสระชนิด ROS/RNS ในร่างกายอย่างมีแบบแผนหลาย
ขั้นตอน จนระบบต้านอนุมูลอิสระในร่างกายเสียสมดุลจนส่งผลให้เกิดการกระตุ้น transcription factors เช่น 
nuclear factor-kappa B (NF-kB) และ activator protein-๑ (AP-๑) ส่งผลให้เกิดการอักเสบของปอดอัน
เกิดจากมลภาวะที่เป็นพิษเกี่ยวข้องที่มีการสร้าง IL-๑, IL-๖, IL-๘ และ TNF-a เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดโรค
เกี่ยวกับทางเดินหายใจตามมาได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง [chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD), chronic obstructive lung disease (COLD), chronic obstructive airway disease (COAD)] 
โรคหอบหืด (asthma) โรคหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง (chronic bronchitis) โรคหลอดลมอักเสบเฉียบพลัน 
(Acute bronchitis) การตีบแคบของทางเดินหายใจขนาดเล็ก (small airway disease) การอุดกั้นของ
ทางเดินหายใจขนาดเล็ก (small airway obstruction) และโรคภูมิแพ้ (allergy) ได ้



๗๒ 

จากปัญหาดังกล่าวหากว่าเราสามารถหาสารจากธรรมชาติที่มีความปลอดภัยและหาได้ง่ายใน
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยาและภาคเหนือตอนบนและรับประทานได้ และส่งผลต่อการป้องกันการอักเสบ ลดอนุมูล
อิสระอันเป็นบ่อเกิดของพยาธิสภาพอันมิพึงประสงค์ตามที่กล่าวมานี้ ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการท าให้
คุณภาพชีวิตของคนเราดีขึ้นได้ ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงสนใจที่จะท าการการเปรียบเทียบฤทธิ์ของสารสกัดใบ
งาม้อนสดและแห้งต่อการต้านการอักเสบในเซลล์ถุงลมปอดมนุษย์ในหลอดทดลอง โดยเปรียบเทียบปริมาณ
สารกลุ่มนอลลิก ฟลาโวนอยด์ และ rosmarinic acid ของสารสกัดใบงาม้อนสดและแห้ง เปรียบเทียบฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ชนิด ROS และ NO รวมถึงฤทธิ์ในการต้านการท างานของเอนไซมืแซนทีนออกซิ
เดสอันเป็นบ่อเกิดของการสร้างอนุมูลอิสระชนิด ROS และเป็นเอนไซม์ที่ส าคัญในการสร้างกรดยูริคในร่างกาย
อันเป็นบ่อเกิดของโรคเก้าท์ได้ จากนั้นเปรียบเทียบฤทธิ์ต้านการอักเสบของสารสกัดใบงาม้อนสดและแห้งต่อ
การลดการแสดงออกของ proinflammatory cytokine ชนิด IL-๑, IL-๖, IL-๘ ทั้งในระดับโปรตีนและระดับ 
m RNA ก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีการน าพืชท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ทางด้านสุขภาพได้ 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

เก็บใบงาม้อน เมล็ดและกาก เตรียม
สารสกัด 

X X X          

เปรียบเทียบปริมาณสารกลุ่มนอลลิก 
ฟลาโวนอยด์ และ rosmarinic acid 
ของสารสกัด 

X X X          

การทดสอบความเป็นพิษของสาร
สกัดต่อการเจริญของเซลล์ A๕๔๙ 
โดยวิธี MTT 

   X X        

เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
ภายในเซลล์ชนิด ROS และ NO ของ
สารสกัดใบงาม้อนสดและแห้ง 

    X X       

เปรียบเทียบฤทธิ์ต้านการอักเสบของ
สารสกั ด ต่ อกา ร แสดงออก ข อง 
proinflammatory cytokine ช นิ ด 
IL-๑, IL-๖ และ COX-๒ ในเซลล์ถุง
ลมปอดมนุษย์ 

      X X X X X  

วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและจัดท า
รายงานฉบับสมบูรณ ์

           X 



กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ ๕ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 

๑. ระบบสารสนเทศการเพาะพันธุ์เห็ด เพ่ือการบริโภคและการส่งเสริมอาชีพ กรณีศึกษา พ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 



 



๗๕ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ ระบบสารสนเทศการเพาะพันธุ์เห็ด เพ่ือการบริโภคและการส่งเสริมอาชีพ กรณีศึกษา พ้ืนที่

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้รับผิดชอบ นายสัณห์ชัย หยีวิยม (หัวหน้าโครงการ) 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางโกลัญญา ตายะ (ผู้ร่วมวิจัย) 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 นางสาวเกศินี อัตถะกาศ (ผู้ร่วมวิจัย) 
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ   ๑๕๖,๐๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการเพาะพันธุ์เห็ด เพ่ือการบริโภคและการส่งเสริมอาชีพ ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

๓. เพ่ือตอบสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔. เพ่ือส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์พันธุ์เห็ดที่มี
ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
 
บทสรุปโครงการ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเพ่ือสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศไทย แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙) เป็นแผนที่ได้จัดท าขึ้นตามพระราชด าริ ที่ได้มีการก าหนดทิศทางการด าเนินงานเพ่ือสนอง
พระราชด าริในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศ ทั้งด้านทรัพยากรพันธุกรรมพืช และทรัพยากร ๓ ฐาน
ทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มหาวิทยาลัย
พะเยา ได้ด าเนินงานศึกษาวิจัยที่สนองพระราชด าริฯ ทั้งด้านการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชและการใช้
ประโยชน์พืชพรรณ รวมทั้งการวางแผนและพัฒนาพันธุกรรมพืชในระยะยาวตามแผนแม่บทของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ต๋ า มีเนื้อที่ประมาณ ๕,๗๒๐ ไร่ 
สภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะภูเขาที่มีความลาดชันสลับกับพ้ืนที่ราบ พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นป่าเบญจ
พรรณ ผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง พ้ืนที่ป่ายังคงความอุดมสมบูรณ์ มีพืชและสิ่งมีชีวิตซึ่งเป็นแหล่งอาหารอยู่หลาย



๗๖ 

ชนิดที่ประชาชนในพ้ืนที่ใช้บริโภคเป็นอาหาร อีกทั้งยังสามารถน าไปขายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว เช่น เห็ด 
โดยเห็ดในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพะเยาที่สามารถน ามาบริโภค ได้แก่ เห็ดโคน เห็ดถอบ และ เห็ดหูหนูเสวย เป็น
ต้น 

เห็ดจัดเป็นราชนิดหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตเป็นลักษณะของเส้นใยที่รวมตัวกันขึ้นเป็นรูปทรงต่าง ๆ 
หลายรูปแบบซึ่งขึ้นกับชนิดของรา ในปัจจุบันเห็ดมีความส าคัญ และถูกน ามาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ได้แก่ 
ด้านการรักษาระบบนิเวศ ด้านเศรษฐกิจ ด้านคุณค่าทางอาหารและโภชนาการ ด้านการน าไปใช้เป็นยาป้องกัน
และรักษาโรค 

ในปัจจุบันเห็ดนับเป็นอาหารที่นิยมบริโภคกันมากจึงเป็นที่ต้องการของตลาด การผลิตเห็ดเพ่ือ
บริโภคและจ าหน่ายของประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา มีเพียงบางส่วนที่เป็นเกษตรกรที่ท า
โรงเรือนเพาะปลูก แต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีการเก็บเห็ดจากป่าตามธรรมชาติซึ่งเกิดปัญหาไม่สามารถควบคุม
กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่ต้องการได้ ท าให้ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการบริโภค ที่
ส าคัญประชาชนส่วนใหญ่ท าการเผาป่าเพ่ือให้ได้มาซึ่งเห็ดป่าบางชนิด เนื่องจากมีความเชื่อที่ผิด ขาดความรู้
ความเข้าใจเรื่องการเพาะปลูกเห็ด ซึ่งเป็นการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนอาจท าให้พืชและสัตว์บาง
ชนิดสูญพันธุ์ได้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นสิ่งส าคัญในปัจจุบันที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมเข้า
กับระบบเครือข่ายโทรคมนาคมที่ปัจจุบันมีโครงข่ายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ส่งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง เพ่ือเป็นการด าเนินงานร่วมสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยพะเยา คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศการขยายพันธุ์เห็ด เพ่ือการบริโภคและการส่งเสริมอาชีพ โดยมีกระบวนการวิจัย
ตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์เห็ดในพ้ืนที่ ศึกษาการขยายพันธุ์ วิเคราะห์ข้อมูล จ าลอง
กระบวนการท างานระบบสารสนเทศ ออกแบบระบบสารสนเทศ พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดเก็บข้อมูลลง
ระบบสารสนเทศ จัดท าสื่อเพ่ือเผยแพร่และแนะน าการใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ ระบบดังกล่าวมี
ความเหมาะสมกับการใช้งานของผู้สนใจทั่วไป เกษตรกรผู้เพาะปลูกเห็ด และผู้บริโภคอีกด้วย โดยมีเป้าหมาย
ให้ประชาชนในพื้นท่ีสามารถผลิตเห็ดเพื่อการบริโภคและเพ่ือการประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลด
การท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน และได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์และการ
อนุรักษ์พันธุ์เห็ดที่มีประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน 
  



๗๗ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ขออนุมัติโครงการและท าสัญญา X            

ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการ
เพาะพันธุ์เห็ด โดยศึกษารวบรวม
เอกสาร รายงานการศึกษาวิจัย และ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง   

 X X          

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ และการเพาะพันธุ์
เห็ด 

   X         

ลงพื้นที่ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับพันธุ์เห็ดในพ้ืนที่จาก
แหล่งก าเนิดของเห็ดแต่ละชนิด  

    X        

วิเคราะห์ข้อมูลเห็ด และจัดเก็บข้อมูล      X       

วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

      X X X    

อบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งาน
ระบบ 

         X   

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบผ่านสื่อ
ต่างๆ 

         X   

ประเมินผล          X X  

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์            X 

 



  



๗๙ 

กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ ๖ วางแผนพัฒนาทรัพยากร 

-ไม่มี- 





กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ ๗ สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
-ไม่มี- 





กรอบการสร้างจิตส านึก 
กิจกรรมที่ ๘ พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

๑. รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพร “เจียวกู่หลาน
ป่า” ในจังหวัดพะเยา 

๒. แนวทางการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า”ในจังหวัด
พะเยา 

๓. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า” ในจังหวัด
พะเยา 

๔. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๕. การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอนและการใช้วิธีบริหารจัดการขับเคลื่อนให้มีส่วนร่วม
ด้วยการสร้างจิตลักษณะด้านความส านึก (Sense of Belonging) ในการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ของพืชพรรณไม้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๖. การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืช
พรรณไม้ธรรมชาติที่มีส่วนร่วมกับชุมชนแม่กา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๗. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้าน 
แม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๘. การส ารวจและการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอน การบริหารจัดการของโรงเรียน
และชุมชน ต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณไม้
ธรรมชาติชุมชนแม่กาภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๙. นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ ) 

๑๐. เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา  





โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อแผนงานวิจัย รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพร 

“เจียวกู่หลานป่า” ในจังหวัดพะเยา 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
โครงการย่อยท่ี ๑ แนวทางการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า”

ในจังหวัดพะเยา 
โครงการย่อยท่ี ๒ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า” 

ในจังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย) (หัวหน้าโครงการย่อย) 

สังกัด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
ดร.บุญญฤทธิ์ สินค้างาม (หัวหน้าโครงการย่อย)  
สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาและจัดท าชุดความรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มี
การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สมุนไพรเจียวกู่หลานป่าใน จังหวัดพะเยา 

๓. เพ่ือศึกษาและก าหนดแนวทางการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพร
เจียวกู่หลานป่า ในจังหวัดพะเยา 

๔. เพ่ือศึกษาและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวบนพ้ืนฐานการอนุรักษ์สมุนไพรเจียวกู่
หลานป่า ในจังหวัดพะเยา 

 
บทสรุปโครงการ 

จังหวัดพะเยา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญในภาคเหนือหรือล้านนาตะวันออก ซึ่ง
มีพ้ืนอยู่ทั้งในที่ลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ าเจ้าพระยา โดยมีต้นก าเนิดของแม่น้ ายม ส าหรับเทือกเขาที่ส าคัญ ได้แก่ 
ดอยภูลังกา ดอยผาจิ ดอยสันปันน้ า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก ดอยขุนแม่ต๋ า ดอยขุนแม่ต๋อม ซึ่งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพจ านวนมากกระจายอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ในกลุ่มป่าศรีลานนาและกลุ่ม
ป่าดอยภูคาอันประกอบไปด้วยพ้ืนที่อนุรักษ์ส าคัญ (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
พะเยา,๒๕๕๘) ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ อีกทั้งเป็นแหล่งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืชพันธุ์ 
สมุนไพรป่าต่างๆมากมายที่ให้คุณประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่ อาทิเช่น ไพล เอ้ืองหมายนา หว้า 
แสมสาร ฝาง บอระเพ็ด รางจืดฯลฯ นอกจากที่กล่าวมานี้ ยังพบว่าผืนป่าบนดอยผาจิ และภูลังกา ปรากฏ
สมุนไพรที่ทรงคุณค่าชนิดหนึ่งคือ “เจียวกู่หลานป่า” หรือ เจียวกู้หลาน หรื(JIAOGULAN)เป็นชื่อเรียกใน
ภาษาจีน ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Gynostemma pentaphyllum (Thunb) Makino  วงศ์ Cucurbitaceae เป็น
พืชเถาท่ีมีสรรพคุณ และมีประโยชน์ต่อร่างกาย เป็นที่รู้จักของชาวจีนตั้งแต่อดีตเป็นอย่างดี จนได้รับสมญานาม



๘๖ 

ว่า เซียนเถา ( XIANCAO ) แปลว่าสมุนไพรอมตะหรือ โสมใต้ (Southern Ginseng) มีคุณประโยชน์ที่พร้อม
สรรทั้งในเชิงป้องกันและบ ารุงร่างกาย (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,๒๕๔๘  กรม
วิชาการเกษตร,๒๕๕๐ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต,๒๕๕๐)ในจังหวัดพะเยาพบว่า เจียวกู่หลาน
มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา พบว่า บางเผ่ามีการใช้เจียวกู่หลานทั้งต้น
พอกรักษาแผล รักษากระดูก และอาการปวดกระดูก ส่วนชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนและเผ่าม้งบนดอยผาจิ และภู
ลังกาซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมส าคัญของจังหวัดพะเยา จะนิยมเก็บสมุนไพรเจียว
กู่หลานจากป่าธรรมชาติมาท าเป็นชาสมุนไพรแล้วต้มดื่ม โดยเชื่อว่ามีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิต ลด
เบาหวาน ป้องกันโรคหัวใจ ท าให้กระชุ่มกระชวยและนอนหลับสบายด้วย(สถานีเกษตรที่สูงจังหวัดพะเยา
,๒๕๕๘) นอกจากนี้พบว่า สรรพคุณของเจียวกู่หลานป่าจะมีฤทธิ์สูงกว่าเจียวกู่หลานในแปลงปลูกเนื่องจาก 
เจียวกู่หลานป่า จะมีพัฒนาการเจริญเติบโตช้ากว่า เนื่องจากไม่มีปุ๋ยที่สามารถน าไปใช้ได้ทันที่เหมือนปุ๋ยเคมี 
ธาตุอาหารที่จะน าไปใช้จะ ต้องรอจุลินทรีย์ย่อยสลายใบไม้ในบริเวณนั้นก่อน ซึ่งใช้เวลานานมาก ความสมบูรณ์ 
จึงสู้เจียวกู้หลานที่ปลูกไม่ได้ แต่เจียวกู้หลานชนิดนี้ต้องผลิตสารอินทรีย์ในตัวของมันเองมากระตุ้น เพ่ือให้ชีวิต
อยู่รอด สารที่กล่าวมาข้างต้น เจียวกู้หลานที่ปลูกในแปลงจะไม่มี และสารที่กล่าวมา ก็คือสมุนไพรชั้นยอดเยี่ยม
ในการป้องกันและบ ารุงร่างกาย (สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง,๒๕๕๗) แม้ว่าสถานีเกษตรที่สูงจังหวัดพะเยาจะมี
การส่งเสริมการปลูกเจียวกู่หลานในแปลง ผู้คนก็ยังคงนิยมเก็บสมุนไพรเจียวกู่หลานในป่ากันมากกว่าปลูกเอง
เพ่ือใช้ในการรักษา การบริโภค การต้อนรับนักท่องเที่ยวและจ าหน่ายเป็นของที่ระลึกฯลฯ อันมีผลท าให้ เจียว
กู่หลานป่าลดจ านวนลง และหากไม่มีวิธีการอนุรักษ์สมุนไพรมหัศจรรย์ที่ทรงคุณค่ายิ่งกว่าโสมนี้ ย่อมสูญพันธุ์
ไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นเพ่ือเกิดการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และยังคงเกื้อกูลการ
กินดีอยู่ดีของมนุษย์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาและมีมาตรการในการก าหนด รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า” ในจังหวัดพะเยา ชุด
โครงการวิจัยนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์ว่า จะท าอย่างไรให้เจียวกู่หลานยังคงอยู่โดยสามารถสร้าง
เศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งใช้เทคนิคงานวิจัยเชิงการส ารวจ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์
บนพื้นฐานแนวคิดแบบนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) คือ เน้นการกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้มาเยือน
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของสมุนไพรเจียวกู่หลานป่าที่มีอยู่ในท้องถิ่น แล้วน าเทคนิควิธีทางการท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ การสื่อความหมายและการท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครมาเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์เจียวกู่หลานให้คง
อยู่ ไม่ว่าจะเป็นการขยายพันธุ์ การดูแลรักษาสภาพพ้ืนที่ป่าถิ่นก าเนิดเจียวกูหลาน  นอกจากนี้ในการใช้
ประโยชน์และการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจ หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากความหลากหลายทางชีวภาพด้าน
สมุนไพรเจียวกูหลานป่านั้น  สู่ผลิตภัณฑ์ทาง การท่องเที่ยวและการบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก 
เพ่ือสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพะเยา ให้มีความยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ ในส่วนของ
กระบวนการวิจัยมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของรัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ประชาสังคมและนักวิชาการ/นักวิจัยซึ่ง
ส่งผลต่อนโยบายทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับจังหวัด ผลการวิจัยจึงจ าเป็นต่อการพัฒนาพ้ืนที่ และสามารถ
ใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในการพัฒนาเศรษฐกิจจากการการท่องเที่ยว พร้อมกับการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ “เจียวกู่หลานป่า”ในจังหวัดพะเยาให้เกิดความยั่งยืนสืบไป  
  



๘๗ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขออนุญาตและความ
ร่วมมือในการด าเนินการวิจัย 

X            

ประชุมชี้แจงโครงการฯให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน พร้อมทั้งหา
แนวทางในการมีส่วนร่วม ร่วมกัน 

 X X X         

ทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ทางด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และด้าน
สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเจียวกู่หลานป่า 
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดพะเยา 

X X X X         

การศึกษา ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล 
บริบททางด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และด้าน
สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลด้านปฐมภูมิ ทุติย
ภูม ิ

X X X X         

การศึกษาและก าหนดแนวทางการ
จัดการและอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพสมุนไพร เจียวกู่หลานป่า 
ในชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา 

   X X X X      

การศึกษาและก าหนดแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อ
อนุรักษ์สมุนไพร“เจียวกู่หลานป่า” ใน
จังหวัดพะเยา การวิจัยและพัฒนา 
(research and development) เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และ
ยึดกระบวนการพัฒนาแบบ ๕PE 

     X X X X X X  

การสรุปผลการศึกษาและจัดท า
รายงาน 

          X X 



๘๘ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ แนวทางการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า  

ในจังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ ดร.บุญฤทธิ์  สินค้างาม 

 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ  ๑๙๕,๐๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาและจัดท าชุดความรู้ เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ และสรรพคุณทาง
วิทยาศาสตร์ของสมุนไพรเจียวกู่หลานป่าใน จังหวัดพะเยา 

๓. เพ่ือศึกษาและจัดท าชุดความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
สมุนไพรเจียวกู่หลานป่าใน จังหวัดพะเยา 

๔. เพ่ือศึกษาและก าหนดแนวทางการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพร
เจียวกู่หลานป่า ในจังหวัดพะเยา 

 
บทสรุปโครงการ 

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราช
ด าเนินทอดพระเนตรพ้ืนที่ป่าดอยผาช้างต าบลขุนควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นที่ตั้งถ่ินฐานของราษฎรชาว
ไทยภูเขาเผ่าม้ง เป็นแหล่งก าเนิดของแม่น้ ายม สภาพป่าต้นน้ าถูกบุกรุกแผ้วถางขยายเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆ ถ้า
ปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศป่าต้นน้ าและจะเกิดผลกระทบตามมาอีกหลายประการ
เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม ฯลฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
เชิญแม่ทัพภาคท่ี ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทน
จากส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมา ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ บริเวณป่าดอยผาช้าง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมี
พระราชด าริให้มีการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ าให้สมบูรณ์ มี เป้าหมายให้เป็นสถานที่เรียนรู้และรับจ้างเป็น
แรงงานของชุมชนฝึกท าการเกษตรแผนใหม่ควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและน้ า เนื่องจากราษฎรขาดทักษะและ
ขาดความรู้ทางด้านการเกษตร ส่งเสริมให้ราษฎรมีความเข้าใจว่าป่ามีความส าคัญกับน้ าอย่างมาก ถ้าถางป่า
หมดก็จะเกิดความแห้งแล้ง (สถานีเกษตรที่สูงตามแนวพระราชด าริฯ จังหวัดพะเยา,๒๕๕๙) 

จากพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้มีการฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ าให้
สมบูรณ์พร้อมยังคงเกื้อกูลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้นั้น จึงเป็นนโยบายหลักของจังหวัดพะเยาที่จะ
น้อมน าพระราชด าริมาปฏิบัติให้เกิดผล อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้พบว่า พ้ืนที่ป่าดอยผาช้างต าบลขุน
ควร อ าเภอปง จังหวัดพะเยา อันเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งของหมู่บ้านสันติสุข บ้านขุน
ก าลัง นั้น มีความน่าสนใจเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพืชสมุนไพรหลาย
ประการที่ให้คุณประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่ อาทิเช่น ไพล เอ้ืองหมายนา หว้า แสมสาร ฝาง บอระเพ็ด 



๘๙ 

รางจืดฯลฯ นอกจากที่กล่าวมานี้ ยังพบว่าผืนป่าบนดอยผาช้าง ดอยผาจิ ปรากฏสมุนไพรที่ทรงคุณค่าชนิดหนึ่ง
คือ “เจียวกู่หลานป่า” หรือ เจียวกู้หลาน หรือ(JIAOGULAN)เป็นชื่อเรียกในภาษาจีน ชื่อวิทยาศาสตร์คือ 
Gynostemma pentaphyllum (Thunb) Makino วงศ์  Cucurbitaceae เป็นสมุนไพร พืช พ้ืนเมืองใน
ภูมิภาคเขตร้อนและเขตอบอุ่นของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในจังหวัดพะเยาพบว่า เจียวกู่หลานมีความสัมพันธ์
กับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา พบว่า บางเผ่ามีการใช้เจียวกู่หลานทั้งต้นพอกรักษาแผล 
รักษากระดูก และอาการปวดกระดูก ส่วนชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนและเผ่าม้งบนดอยผาช้าง ดอยผาจิ ซึ่งถือเป็น
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมส าคัญของจังหวัดพะเยา จะนิยมเก็บสมุนไพรเจียวกู่หลานจากป่า
ธรรมชาติมาท าเป็นชาสมุนไพรแล้วต้มดื่ม โดยเชื่อว่ามีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิต ลดเบาหวาน ป้องกัน
โรคหัวใจ ท าให้กระชุ่มกระชวยและนอนหลับสบายด้วย (สถานีเกษตรที่สูงจังหวัดพะเยา,๒๕๕๘) แม้ว่าสถานี
เกษตรที่สูงจังหวัดพะเยาจะมีการส่งเสริมการปลูกเจียวกู่หลานในแปลง ผู้คนก็ยังคงนิยมเก็บสมุนไพรเจียวกู่
หลานในป่ากันมากกว่าปลูกเองเพ่ือใช้ในการรักษา การบริโภค การต้อนรับนักท่องเที่ยวและจ าหน่ายเป็นของที่
ระลึกฯลฯ อันมีผลท าให้ เจียวกู่หลานป่าลดจ านวนลง และหากไม่มีวิธีการอนุรักษ์สมุนไพรมหัศจรรย์ที่
ทรงคุณค่ายิ่งกว่าโสมนี้ ย่อมสูญพันธุ์ไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นเพ่ือเกิดการหยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ และยังคงเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการศึกษา แนว
ทางการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า”ในจังหวัดพะเยา เพ่ือ
สนองพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้นเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรพ้ืนที่ป่า
ดอยผาช้าง และยังเป็นพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการศึกษาและจัดท าชุดความรู้เรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพสมุนไพรเจียวกู่หลานป่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สมุนไพรเจียวกู่หลานป่าใน 
จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางที่จะส่งเสริมการขยายพันธุ์ และอนุรักษ์สมุนไพรเจียวกู่หลานที่อยู่
ในป่าธรรมชาติ บนดอยผาจิ ดอยผาช้าง โดยค านึงถึง สภาพระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร
เจียวกู่หลานป่า ผสมผสานกับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สมุนไพรเจียวกู่
หลานป่าในชุมชนบ้านสันติสุข บ้านขุนก าลัง  ดังนั้น แนวทางการจัดการและอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สมุนไพรเจียวกู่หลานป่า ในจังหวัดพะเยา จะมีทิศทางหลัก ได้แก่ รูปแบบโครงสร้างหน้าที่ในชุมชนต่อ
การจัดการ และอนุรักษ์เจียวกู่หลานป่า  การทดลองปลูกเจียวกู่หลานป่า  การขยายพันธุ์เจียวกู่หลานป่า และ
การอนุรักษ์พ้ืนที่ /ระบบนิเวศที่เอ้ือต่อเจียวกู่หลานป่า อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจจากความ
หลากหลายทางชีวภาพในด้านต่างๆต่อไปโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวที่จะมีส่วนในการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากเจียวกู่หลานสมุนไพรมหัศจรรย์นี้อย่างยั่งยืน 
  



๙๐ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขออนุญาตและความ
ร่วมมือในการด าเนินการวิจัย 

X           X 

ประชุมชี้แจงโครงการฯให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน พร้อมทั้งหา
แนวทางในการมีส่วนร่วม ร่วมกัน 

 X X          

ทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ทางด้านกายภาพ 
ภูมิศาสตร์ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และด้านสังคม วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาที่เก่ียวข้องกับสมุนไพร
เจียวกู่หลานป่า นโยบาย ทิศทางการ
พัฒนาพื้นทีจ่ังหวัดพะเยา 

X X X X         

ศึกษาความหลากหลาย ทางชีวภาพ
ด้านสมุนไพร เจียวกู่หลานป่า ใน
ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา  
- การศึกษา ส ารวจบริบททางด้าน
กายภาพ ภูมิศาสตร์ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และ
สรรพคุณท่ีเกี่ยวข้องกับ สมุนไพร
เจียวกู่หลานป่า 
- การจัดท าฐานข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพร
เจียวกู่หลานป่าในจังหวัดพะเยา 

   X X X       

ศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของ
ชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร 
เจียวกู่หลานป่า ในชุมชนท้องถิ่น 
จังหวัดพะเยา การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพ่ือศึกษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของ
ชุมชนท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพสมุนไพร 
เจียวกู่หลานป่า ในชุมชนท้องถิ่น 

   X X X X X     



๙๑ 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

จังหวัดพะเยา โดยใช้เครื่องมือคือ 
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
ประชุมกลุ่มย่อย 
ศึกษาและก าหนดแนวทางการจัดการ
และอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพสมุนไพร เจียวกู่หลานป่า ใน
ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา เป็นการ
วิจัยเพื่อพัฒนา (R and D)ผสมผสาน
ระหว่างงานวิจัยด้านเกษตรศาสตร์
เพ่ือทดลองการปลูก ขยายพันธุ์ และ
งานวิจัยเชิงปฏิบัติการลงในพื้นที่เพ่ือ
ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น  ได้มีส่วน
ร่วมในการศึกษาและก าหนดแนว
ทางการจัดการและอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพร
เจียวกู่หลานป่า ในจังหวัดพะเยา 
- รูปแบบโครงสร้างหนา้ที่ในชุมชนต่อ
การจัดการ และอนุรักษ์เจียวกู่หลานปา่ 
- การทดลองปลูกเจียวกู่หลานป่า 
- การขยายพันธุ์เจียวกู่หลานป่า 
- การอนุรักษ์พ้ืนที่ /ระบบนิเวศท่ีเอ้ือ
ต่อเจียวกู่หลานป่า 
โดยใช้เครื่องมือคือ การวิจัยเชิง
เอกสาร การทดลอง การสัมภาษณ์ 
การประชุมกลุ่มย่อย การประชาคม 

       X X X X  

สรุปผลการศึกษาและจัดท ารายงาน           X X 

 

  



๙๒ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์สมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า”  

ในจังหวัดพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ ดร.ฤทัยภัทร พิมลศรี 

 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ    ๑๙๕,๐๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพรเจียวกู่หลานป่ากับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น (ชาติพันธุ์ม้ง สันติสุข ขุนก าลัง ดอยผาช้าง)ที่มีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์สมุนไพรเจียวกู่
หลานป่าใน จังหวัดพะเยา 

๓. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพรเจียวกู่หลานป่าในจังหวัดพะเยา 

๔. เพ่ือก าหนดแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพร
เจียวกู่หลานป่า ในจังหวัดพะเยา  
 
บทสรุปโครงการ 

การศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านสมุนไพร “เจียวกู่
หลานป่า” ครั้งนี้ ยังมีความมุ่งหมายในการสนองพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้น
เสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรพ้ืนที่ป่าดอยผาช้างและยังเป็นพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสอดคล้องกับกิจกรรมที่ ๔ 
คือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ให้มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร 
ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือให้ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมพืชเกิดความยั่งยืนสืบไป โดยมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพ 
สมุนไพรเจียวกู่หลานป่ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น (ชาติพันธุ์ม้ง ดอยผาช้าง)ที่มีการใช้ประโยชน์และอนุรักษ์
สมุนไพรเจียวกู่หลานป่าใน จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มีต่อรูปแบบการ
ท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพรเจียวกู่หลานป่าในจังหวัดพะเยา  อันจะน าไปสู่การ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเป็นรูปธรรมในการก าหนดแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเพ่ือ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพรเจียวกู่หลานป่า ในจังหวัดพะเยา ซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพัฒนา
โดยน าการท่องเที่ยวมาเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งเพ่ิมมูลค่าทาเศรษฐกิจให้แก่
ชุมชนท้องถิ่น เนื่องด้วยความส าคัญอันเป็นหลักการและเหตุผลดังนี้ 

การท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในด้านการเป็นทรัพยากรที่ดึงดูด
ใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือน โดยเฉพาะการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการให้บริการด้านการเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวอ่ืนๆแก่ผู้มาเยือนบนฐานทรัพยากรต่างๆ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มในการบริหารจัดการ



๙๓ 

ทางด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันต่างอยู่ในทิศทางเดียวกันคือ การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดย
สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส าหรับจังหวัดพะเยา ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส าคัญในภาคเหนือของประเทศไทย 
ซึ่งมีพ้ืนอยู่ทั้งในที่ลุ่มน้ าโขงและลุ่มน้ าเจ้าพระยา โดยมีต้นก าเนิดของแม่น้ ายม ส าหรับเทือกเขาที่ส าคัญ ได้แก่ 
ดอยภูลังกา ดอยผาจิ ดอยสันปันน้ า ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก ดอยขุนแม่ต๋ า ดอยขุนแม่ต๋อม ซึ่งมีความ
หลากหลายทางชีวภาพจ านวนมากกระจายอยู่ในพ้ืนที่อนุรักษ์ (ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดพะเยา,๒๕๕๘) พ้ืนที่อนุรักษ์ที่กล่าวมาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ อีกทั้งเป็นแหล่งที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพด้านพืชพันธุ์ สมุนไพรป่าต่างๆมากมายที่ให้คุณประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นในพ้ืนที่ อาทิ
เช่น ไพล เอ้ืองหมายนา หว้า แสมสาร ฝาง บอระเพ็ด รางจืดฯลฯ นอกจากที่กล่าวมานี้ ยังพบว่าผืนป่าบนดอย
ผาจิ ดอยผาช้าง และภูลังกา ปรากฏสมุนไพรที่ทรงคุณค่าชนิดหนึ่งคือ “เจียวกู่หลานป่า” หรือ เจียวกู้
หลาน หรื(JIAOGULAN)เป็นชื่อเรียกในภาษาจีน ชื่อวิทยาศาสตร์คือ Gynostemma pentaphyllum 
(Thunb) Makino วงศ์ Cucurbitaceae เป็นพืชพ้ืนเมืองในภูมิภาคเขตร้อนและเขตอบอุ่นของเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีส่วนส าคัญให้ภูมิต้านทานร่างกายมีความแข็งแรงเพ่ือมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันการ
เกิดและช่วยร่างกายให้แข็งแรงส่งผลให้ภูมิคุ้มกันร่างกายท าการรักษาโรคได้  ลดและต้านการอักเสบ ป้องกัน
ตับจากการเกิดพิษ ต้านอนุมูลอิสระ ให้ผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ลดระดับน้ าตาลและไขมันในเส้น
เลือด ฤทธิ์ต่อต้านเซลมะเร็ง (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,๒๕๔๘  กรมวิชาการเกษตร
,๒๕๕๐ และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต,๒๕๕๐)ในจังหวัดพะเยาพบว่า เจียวกู่หลานมีความสัมพันธ์
กับวัฒนธรรมของชาติพันธุ์โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา พบว่า บางเผ่ามีการใช้เจียวกู่หลานทั้งต้นพอกรักษาแผล 
รักษากระดูก และอาการปวดกระดูก ส่วนชาวไทยภูเขาเผ่าเมี่ยนและเผ่าม้งบนดอยผาจิ ดอยผาช้างและภูลังกา
ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมส าคัญของจังหวัดพะเยา จะนิยมเก็บสมุนไพรเจียวกู่
หลานจากป่าธรรมชาติมาท าเป็นชาสมุนไพรแล้วต้มดื่ม โดยเชื่อว่ามีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิต ลด
เบาหวาน ป้องกันโรคหัวใจ ท าให้กระชุ่มกระชวยและนอนหลับสบายด้วย (สถานีเกษตรที่สูงจังหวัดพะเยา
,๒๕๕๘) นอกจากนี้พบว่า สรรพคุณของเจียวกู่หลานป่าจะมีฤทธิ์สูงกว่าเจียวกู่หลานในแปลงปลูกเนื่องจาก 
เจียวกู่หลานป่า จะมีพัฒนาการเจริญเติบโตช้ากว่า เนื่องจากไม่มีปุ๋ยที่สามารถน าไปใช้ได้ทันที่เหมือนปุ๋ยเคมี 
ธาตุอาหารที่จะน าไปใช้จะ ต้องรอจุลินทรีย์ย่อยสลายใบไม้ในบริเวณนั้นก่อน ซึ่งใช้เวลานานมาก ความสมบูรณ์ 
จึงสู้เจียวกู้หลานที่ปลูกไม่ได้ แต่เจียวกู้หลานชนิดนี้ต้องผลิตสารอินทรีย์ในตัวของมันเองมากระตุ้น เพ่ือให้ชีวิต
อยู่รอด สารที่กล่าวมาข้างต้น เจียวกู้หลานที่ปลูกในแปลงจะไม่มี และสารที่กล่าวมา ก็คือสมุนไพรชั้นยอดเยี่ยม
ในการป้องกันและบ ารุงร่างกาย (สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง,๒๕๕๗) 

แม้ว่าสถานีเกษตรที่สูงจังหวัดพะเยาจะมีการส่งเสริมการปลูกเจียวกู่หลานในแปลง ผู้คนก็ยังคง
นิยมเก็บสมุนไพรเจียวกู่หลานในป่ากันมากกว่าปลูกเองเพ่ือใช้ในการรักษา การบริโภค การต้อนรั บ
นักท่องเที่ยวและจ าหน่ายเป็นของที่ระลึกฯลฯ อันมีผลท าให้ เจียวกู่หลานป่าลดจ านวนลง และหากไม่มีวิธีการ
อนุรักษ์สมุนไพรมหัศจรรย์ที่ทรงคุณค่ายิ่งกว่าโสมนี้ ย่อมสูญพันธุ์ไปในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นเพื่อเกิดการหยุดยั้ง
การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ และยังคงเกื้อกูลการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ท าการศึกษาและมีมาตรการในการก าหนด รูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
สมุนไพร “เจียวกู่หลานป่า” ในจังหวัดพะเยา ชุดโครงการวิจัยนี้มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะตอบโจทย์ว่า จะท า
อย่างไรให้เจียวกู่หลานยังคงอยู่โดยสามารถสร้างเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่นได้ ซึ่งใช้เทคนิคงานวิจัยเชิงการ
ส ารวจ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่การอนุรักษ์บนพ้ืนฐานแนวคิดแบบนิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) 
คือ เน้นการกระตุ้นให้ชุมชนท้องถิ่นและผู้มาเยือนได้ตระหนักถึงความส าคัญของสมุนไพรเจียวกู่หลานป่าที่มีอยู่
ในท้องถิ่น แล้วน าเทคนิควิธีทางการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การสื่อความหมายและการท่องเที่ยวเชิง



๙๔ 

อาสาสมัครมาเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์เจียวกู่หลานให้คงอยู่ และยังคงสามารถใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
หรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากความหลากหลายทางชีวภาพด้านสมุนไพรเจียวกูหลานป่านั้น  สู่ผลิตภัณฑ์ทาง 
การท่องเที่ยวและการบริการด้านอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก เพ่ือสุขภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ในจังหวัดพะเยา ให้มีความยั่งยืนสืบไป นอกจากนี้ ในส่วนของกระบวนการวิจัยมุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของรัฐ 
เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ประชาสังคมและนักวิชาการ/นักวิจัยซึ่งส่งผลต่อนโยบายทั้งระดับชุมชนท้องถิ่นและ
ระดับจังหวัด ผลการวิจัยจึงจ าเป็นต่อการพัฒนาพ้ืนที่ และสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงในการพัฒนา
เศรษฐกิจจากการการท่องเที่ยว พร้อมกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ “เจียวกู่หลานป่า”ใน
จังหวัดพะเยาให้เกิดความยั่งยืนสืบไป 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขออนุญาตและความ
ร่วมมือในการด าเนินการวิจัย 

X            

ประชุมชี้แจงโครงการฯให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน พร้อมทั้งหา
แนวทางในการมีส่วนร่วม ร่วมกัน 

 X X X         

ทบทวนงานวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ทางด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และด้าน
สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับสมุนไพรเจียวกู่หลานป่า 
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดพะเยา 

X X X X         

การศึกษา ส ารวจ เก็บรวบรวมข้อมูล 
บริบททางด้านกายภาพ ภูมิศาสตร์ 
ความหลากหลายทางชีวภาพ และด้าน
สังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งข้อมูลด้านปฐมภูมิ ทุติยภูมิ 

X X X X         

การศึกษาและก าหนดแนวทางการ
จัดการและอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพสมุนไพร เจียวกู่หลานป่า 
ในชุมชนท้องถิ่น จังหวัดพะเยา 

   X X X X      

การศึกษาและก าหนดแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเพื่อ

     X X X X X X  



๙๕ 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

อนุรักษ์สมุนไพร“เจียวกู่หลานป่า” ใน
จังหวัดพะเยา การวิจัยและพัฒนา 
(research and development) เน้น
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และ
ยึดกระบวนการพัฒนาแบบ ๕PE 
การสรุปผลการศึกษาและจัดท า
รายงาน 

          X X 

 

 

  



๙๖ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์

พันธ์เห็ด โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้รับผิดชอบ ดร.วิลาวัลย์  สมยาโรน 
 วิทยาลัยการศึกษา 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ ๑๖๒,๕๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ปี 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด เพ่ือสร้างความ
ตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

๓. เพ่ือทดลองใช้สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  
๔. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ดเพ่ือ

เผยแพร่สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่อง วงจรชีวิตเห็ด สู่ชุมชน 
 
บทสรุปโครงการ 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ด โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา เป็นวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒) พัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย
เพ่ือสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พันธ์เห็ดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ๓) ประเมินความตระหนักรู้ต่อการ
อนุรักษ์พันธ์เห็ดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา และ ๔) เผยแพร่สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย โดยประชากรที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ โรงเรียนแม่กาท่าข้าม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน ๖๐ คน และ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช่วงชั้นที่ ๒ โรงเรียนแม่กาท่าข้าม อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
จ านวน ๓๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ๑) สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่องวงจรเห็ด และการกระท า
ของมนุษย์ที่มีผลต่อการอยู่และสูญพันธุ์ของเห็ด ๒) แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย
เรื่องวงจรเห็ด และการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการอยู่และสูญพันธุ์ของเห็ด ๓) แบบวัดความตระหนักต่อ
การอนุรักษ์เห็ดของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย และ๔) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่
เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่องวงจรเห็ด และการกระท าของมนุษย์ที่มีผลต่อการอยู่และสูญพันธุ์ของ
เห็ด ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 



๙๗ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ขออนุมัติโครงการและท าสัญญา X X           

ศึกษาและส ารวจข้อมูล  X X          

รวบรวมข้อมูล   X X X        

สร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย และสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

    X X X X     

ประเมินและปรับปรุงคุณภาพสื่อ        X X    

ทดลองใช้สื่อกับกลุ่มตัวอย่าง         X X   

วิเคราะห์ข้อมูล          X X  

เขียนรายงาน           X X 

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์            X 

 

  



๙๘ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อแผนงานวิจัย การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอนและการใช้วิธีบริหารจัดการขับเคลื่อน

ให้มีส่วนร่วมด้วยการสร้างจิตลักษณะด้านความส านึก (Sense of Belonging) ในการ
อนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ชื่อโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย 
โครงการย่อยท่ี ๑ การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความ

หลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติที่มีส่วนร่วมกับชุมชนแม่กา โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการย่อยท่ี ๒ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติของ
ชุมชนบ้านแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

โครงการย่อยท่ี ๓ การส ารวจและการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอน การบริหารจัดการของ
โรงเรียนและชุมชน ต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลาย
ของพืชพรรณไม้ธรรมชาติชุมชนแม่กาภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

ผู้รับผิดชอบ ดร.นันทิมา นาคาพงศ์ (ผู้อ านวยการแผนงานวิจัย) (หัวหน้าโครงการย่อย) 
สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 
ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน (หัวหน้าโครงการย่อย) 
สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 
ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ (หัวหน้าโครงการย่อย) 
สังกัด วิทยาลัยการศึกษา 
ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ  ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ปี 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานบูรณา
การสู่การแก้ปัญหาในชุมชน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพะเยา 

๓. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ด้วย
เครือข่ายชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพะเยา 



๙๙ 

๔. เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการท างานกลุ่ม และการเห็น
คุณค่าในตนเอง โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือยกระดับ
สมรรถนะการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดพะเยา 

๕. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้หลักทฤษฎีคอนสตรัคชันนิ
สซึม เพ่ือยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพะเยา 

๖. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานอาชีพเพ่ือยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดพะเยา 

 
บทสรุปโครงการ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ : ด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ด้านสารสนเทศสื่อ
และเทคโนโลยี ด้านชีวิตและอาชีพ เพ่ือยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
จังหวัดพะเยา การวิจัยครั้งนี้แบ่งการวิจัยและพัฒนา (Research and development) ที่แบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ การศึกษาบริบทสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ ๑.ศึกษาบริบทสภาพปัจจุบัน
และปัญหาอุปสรรคของการเรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และศึกษาสมรรถนะการเรียนรู้ที่จ าเป็นของทักษะ
การคิดวิเคราะห์ โดยการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานบูรณาการสู่การแก้ปัญหาในชุมชน ๒.การศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้วิธีเสริม
ต่อการเรียนรู้ด้วยเครือข่ายชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน ๓.การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ
การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะการท างานกลุ่ม และการเห็นคุณค่าในตนเอง 
โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๔.การศึกษาสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้หลักทฤษฎีคอน
สตรัคชันนิสซึม ๕.การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐานอาชีพในชุมชน 
แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครู ผู้น าชุมชน นักปราชญ์
ชาวบ้าน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ บริบทสภาพปัจจุบันและปัญหาอุปสรรค 

ตอนที่ ๒ การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ผู้วิจัยด าเนินการยกร่างและตรวจสอบนวัตกรรมทาง
การศึกษา ดังนี้ ๑.รูปแบบการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานบูรณาการสู่การ
แก้ปัญหาในชุมชน ๒.หลักสูตรส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้วิธีเสริมต่อการเรียนรู้ด้วยเครือข่าย
ชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน ๓.แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ทักษะ
การท างานกลุ่ม และการเห็นคุณค่าในตนเอง โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ๔.แผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้หลัก
ทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึม ๕.หลักสูตรพ้ืนฐานอาชีพในชุมชน แหล่งข้อมูล ได้แก่ เอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครู ผู้น าชุมชน นักปราชญ์ ชาวบ้าน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ตอนที่ ๓ การทดลองใช้นวัตกรรมทางการศึกษา ประชากร ได้แก่ นักเรียน ๒๗,๒๔๗ คน ในโรงเรียน
ประถมศึกษา ๒๔๑ โรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ๒,๔๐๗ คน ในโรงเรียนประถมศึกษา ๓ โรงเรียนที่
มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ดังนี้ โรงเรียนอนุบาลพะเยา โรงเรียนบ้านเหล่า โรงเรียนอนุบาลดอกค าใต้ ตัวแปรที่
ศึกษา ได้แก่ นักเรียนมีสมรรถนะการเรียนรู้ด้านความรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะปฏิบัติ 



๑๐๐ 

ตอนที่ ๔ การประเมินผลนวัตกรรมทางการศึกษา แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้น า
ชุมชน นักปราชญ์ ชาวบ้าน ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความเป็นประโยชน์   ความ
เป็นไปได้  ความเหมาะสม ความถูกต้อง และความพึงพอใจที่มีต่อนวัตกรรมทางการศึกษา 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

การเสนอแผนงานวิจัย X            

การศึกษาบริบทและข้อมูลพ้ืนฐาน
ของชุมชนแม่กา  

 X X          

การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา    X X X X      

การทดลองใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

       X X X X  

การประเมินผลนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

          X  

การสรุป รายงานผล             X 

การตีพิมพ์และเผยแพร่งานวิจัย            X 

 

  



๑๐๑ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความ

หลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติ โดยการจัดการของเยาวชนที่มีส่วนร่วมกับชุมชนแม่กา 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้รับผิดชอบ ดร.วิลาวัลย์  สมยาโรน 
 วิทยาลัยการศึกษา 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ ๒๒๕,๒๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ปี 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าเยาวชนในชุมชนแม่กา และศึกษาบริบทของชุมชนแม่กาในการอนุรักษ์
ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติ  

๓. เพ่ือพัฒนารูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความ
หลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติ ภายใต้การจัดการของเยาวชนที่มีส่วนร่วมกับชุมชนแม่กา 

๔. เพ่ือทดลองใช้รูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความ
หลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติ ภายใต้การจัดการของเยาวชนที่มีส่วนร่วมกับชุมชนแม่กา 

๕. เพ่ือประเมินรูปแบบเสริมสร้างภาวะผู้น าเยาวชนเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความ
หลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติ ภายใต้การจัดการของเยาวชนที่มีส่วนร่วมกับชุมชนแม่กา 

 
บทสรุปโครงการ 

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้หลักทฤษฎีคอนสตรัคชันนิ
สซึม เพ่ือยกระดับสมรรถนะการเรียนรู้ส าหรับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ผ่านสื่อมัลติมีเดีย โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึมของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัด
พะเยา ๒) เพ่ือเปรียบเทียบผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ผ่านสื่อมัลติมีเดียโดยใช้ทฤษฎีคอน
สตรัคชันนิสซึมของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดพะเยา ๓) เปรียบเทียบผลคะแนนการสร้างชิ้นงาน
ที่เกณฑ์ร้อยละ ๗๐ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียน จ านวน ๒๗,๒๔๗ คน ในโรงเรียนประถมศึกษา 
๒๔๑ โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ และเขต ๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ นักเรียน จ านวน ๒,๔๐๗ คน ในโรงเรียนประถมศึกษา ๓ โรงเรียนที่มีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต ๑ และเขต ๒ โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา มีนักเรียนจ านวน ๒,๑๗๕ คน โรงเรียนขนาดกลาง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่า 
อ.แม่ใจ จ.พะเยา มีนักเรียนจ านวน ๑๓๔ คน โรงเรียนขนาดเล็ก ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลดอกค าใต้ อ.ดอกค าใต้ 
จ.พะเยา มีนักเรียนจ านวน ๙๘ คน ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง (sample selected) โดยใช้เกณฑ์ความสมัคร
ใจของผู้บริหารในการน าโรงเรียนประถมศึกษาเข้าร่วมรับการพัฒนาจากโครงการวิจัยในครั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ใน



๑๐๒ 

การวิจัยประกอบด้วย ๑) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชันนิสซึม ๒) แบบทดสอบก่อนเรียน
และหลังเรียน ๓) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนต่อการสร้างงานด้วยโปรแกรมมัลติมีเดีย 
๔) แบบประเมินชิ้นงานของนักเรียนด้วยโปรแกรมมัลติมีเดีย และ ๕) แบบสอบถามเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ
การสร้างงานด้วยโปรแกรมมัลติมีเดีย 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

๑. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโดยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ของครอนบาค (The Coefficient of Alpha) 

๒. ข้อมูลแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดย หาค่าร้อยละ 
(Percentage) 

๓. ข้อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

๔. ข้อมูลแบบประเมินการสร้างงานของนักเรียนฯ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าผลคะแนนที่ได้ของ
นักเรียนแต่ละคนมาหา ค่า t-test 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

การเสนอโครงการวิจัย X X           

การศึกษาภาวะผู้น าของเยาวชน    X          

การศึกษาบริบทข้อมูลพื้นฐานของ
ของชุมชนแม่กา 

   X         

การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 

    X X X      

การทดลองใช้นวัตกรรมทาง
การศึกษา 

       X X X X  

การประเมินผลนวัตกรรมทาง
การศึกษา 

          X  

การสรุป รายงานผล             X 

 

 
  



๑๐๓ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพ่ือสร้างจิตลักษณะด้านความส านึกการอนุรักษ์ความ

หลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติของชุมชนบ้านแม่กา จังหวัดพะเยา โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา 

ผู้รับผดิชอบ ดร.วิลาวัลย์  สมยาโรน 
 วิทยาลัยการศึกษา 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ  ๑๙๔,๕๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา 
๓. เพ่ือเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียไปยังเครือข่ายโรงเรียนชุมชนบ้านแม่กา 
๔. เพ่ือประเมินจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา 
 

บทสรุปโครงการ 
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติองชุมชนบ้าน

แม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) สนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒) เพ่ือ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา ๓) เพ่ือเผยแพร่สื่อมัลติมีเดียไปยังเคือข่าย
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กา ๔) เพ่ือประเมินจิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนในชุมชนแม่กา จ านวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาแม่กาโทก
หวาก จ านวน ๑๙๔ คน โรงเรียนบ้านแม่กา จ านวน ๑๒๖ คน โรงเรียนบ้านห้วยเคียน จ านวน ๙๘ คน 
โรงเรียนแม่ต๋ าบุญโยง จ านวน ๔๘ คน รวมจ านวน ๔๖๖ คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนช่วง
ชั้นที่ ๒ โรงเรียนแม่กาห้วยเคียน อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ านวน ๖๐ คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ๑) สื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา ๒) 
แบบประเมินความเหมาะสมของสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดียเรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา ๓) แบบวัด
จิตส านึกการอนุรักษ์พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กาของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย และ๔) 
แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย เรื่องพืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กา 
ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  



๑๐๔ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

ขออนุมัติโครงการและท าสัญญา X            

ศึกษาและส ารวจข้อมูล X X           

รวบรวมข้อมูล X X X X         

สร้างสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย    X X X       

ประเมินและปรับปรุงคุณภาพสื่อฯ      X X      

ทดลองใช้สื่อฯ กับกลุ่มตัวอย่าง       X X     

วิเคราะห์ข้อมูล        X X    

เขียนรายงาน          X X  

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์            X 
 

  



๑๐๕ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอนและการใช้วิธีบริหารจัดการขับเคลื่อนให้มี

ส่วนร่วมด้วยการสร้างจิตลักษณะด้านความส านึก (Sense of Belonging) ในการอนุรักษ์
ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย
พะเยา 

ผู้รับผิดชอบ ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจริญ 
 วิทยาลัยการศึกษา 
 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
 งบประมาณท่ีได้รับ    ๑๙๔,๕๐๐  บาท   ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือส ารวจความหลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติชุมชนแม่กา 
๓. เพ่ือจัดท าคู่มือส ารวจพืชพรรณไม้ธรรมชาติชุมชนแม่กา 
๔. เพ่ือศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอนการบริหารจัดการของโรงเรียนและชุมชน

ต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติชุมชนแม่กา 
๕. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับนักเรียนและชุมชนในการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณไม้

ธรรมชาติชุมชนแม่กา 
 

บทสรุปโครงการ 
งานวิจัยเรื่องการส ารวจและการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอน การบริหารจัดการ

ของโรงเรียนและชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณไม้
ธรรมชาติชุมชนแม่กาภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ขอบเขตด้านพ้ืนที่พ้ืนที่ที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุมชน
บ้านแม่กา, โรงเรียนบ้านแม่กา, โรงเรียนบ้านห้วยเคียน, โรงเรียนบ้านแม่ต๋ าบุญโยง, โรงเรียนอนุบาลพะเยาแม่
กาโทกหวาก ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ นักเรียนในชุมชนแม่กา 
จ านวน ๔ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาแม่กา โทกหวาก จ านวน ๑๙๔ คน โรงเรียนบ้านแม่กา 
จ านวน ๑๒๖ คน โรงเรียนบ้านห้วยเคียน จ านวน ๙๘ คน โรงเรียนแม่ต๋ าบุญโยง จ านวน ๔๘ คน รวมจ านวน 
๔๖๖ คน นิสิตวิชาเอกชีววิทยา(คู่ขนาน) วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้นปีที่ ๔ จ านวน ๑๔๕ คน 
ขอบเขตด้านเนื้อหา พืชพรรณธรรมชาติชุมชนแม่กาและพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยพะเยา ขอบเขตด้านตัวแปร ตัว
แปรอิสระ ได้แก่ การเรียนการสอน การบริหารจัดการของโรงเรียนและชุมชน ตัวแปรตาม ได้แก่ คู่มือส ารวจ
พืชพรรณไม้ธรรมชาติชุมชนแม่กา  รูปแบบที่เหมาะสมของการเรียนการสอน การบริหารจัดการของโรงเรียน
และชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชพรรณไม้ธรรมชาติชุมชน
แม่กา  
  



๑๐๖ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

พัฒนาและเสนอโครงร่างวิจัย X            

ศึกษาสภาพปัจจุบันและการส ารวจ
ความหลากหลายของพืชพรรณไม้
ธรรมชาติชุมชนแม่กา 

 X X          

น าผลส ารวจความหลากหลายของพืช
พรรณไม้ธรรมชาติชุมชนแม่กา มา
วิเคราะห์และจ าแนกหมวดหมู่ พร้อม
ทั้งระบุชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย
นักเรียนร่วมมือกับนิสิตวิชาเอก
ชีววิทยา 

   X X X       

จัดท าคู่มือส ารวจพืชพรรณไม้
ธรรมชาติชุมชนแม่กา” 

      X      

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียน
การสอน การบริหารจัดการของ
โรงเรียนและชุมชน ต่อการมีส่วนร่วม
ในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
ความหลากหลายของพืชพรรณไม้
ธรรมชาติชุมชนแม่กา 

       X X    

การประเมินรูปแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอน การบริหารจัดการของ
โรงเรียนและชุมชน ต่อการมีส่วนร่วม
ในการสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์
ความหลากหลายของพืชพรรณไม้
ธรรมชาติชุมชนแม่กา 

         X X X 

  

  



๑๐๗ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
ชื่อโครงการ นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ ) 
ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

 ได้รับรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑  
 งบประมาณท่ีได้รับ  ๑๐๔,๕๐๐ บาท   ตั้งแต่ พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๐  

ระยะเวลา ๑  เดือน 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๒. เพ่ือจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ การประชุม
วิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 

 
บทสรุปโครงการ 

ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานต่อในงาน
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้ด าเนินการอนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานของคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งมีหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ ร่วมกันการจัดการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย-สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีให้กับคณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต 
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงได้จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-
มพ) เพ่ือเป็นการเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริมหาวิทยาลัยพะเยาภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
  



๑๐๘ 

แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 
ขั้นวางแผนงาน (P) 
๑. เตรียมข้อมูลโครงการ 

X            

๒.ขออนุมัติโครงการ X            

ขั้นด าเนินการ (D) 
๓. ด าเนินโครงการ 

X            

ขั้นสรุปและประเมินผล (C)  
๔. สรุปผลโครงการ 

X            

ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
๕. สรุปข้อควรปรับปรุงเพ่ือการ
ด าเนินงานในปีต่อไป 

X            

 
  



๑๐๙ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
ชื่อโครงการ เว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้รับผิดชอบ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา  

งบประมาณ ไม่ใช้งบประมาณ ระยะเวลาท าการวิจัย   ๑   ป ี
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษพันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของทางมหาวิทยาลัย 

 
บทสรุปโครงการ 

ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยด าเนินโครงการ อพ.สธ. ตาม
แผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่หก ( ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) และต้องมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ.) นั้น 

กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาจึงได้จัดท าโครงการ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยพะเยา (อพ.สธ.-มพ.) เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท
ของโครงการ อพ.สธ.-มพ. 

 
แผนการด าเนนิงาน 

แผนงานวิจัย 
ระยะเวลา (เดือน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ 

เตรียมข้อมูลโครงการ X X X X X X X X X X X X 

ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ X X X X X X X X X X X X 

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์             

การสรุป รายงานผล           X X 

 


