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   “.............แหล่งน้้ำนี้ดูไม่ค่อยสมบูรณ์ เนื่องจำกป่ำไม่สมบูรณ์ น่ำจะใช้วิธีเอำเครื่องเทอร์ไบน์สูบน้้ำจำกอ่ำง
เก็บน้้ำนี้ ขึ้นไปให้ต้นไม้บนไหล่เขำ  ด้ำนขวำมือนี้ อธิบดีกรมชลประทำนอยู่ตรงนี้ช่วยเขำหน่อยนะ คงจะต้อง
ใช้เวลำพอประมำณเพ่ือที่ป่ำตรงนี้จะปรับสภำพตัวเองไปเป็นสภำพป่ำอีกแบบหนึ่ง เมื่อถึงเวลำนั้นแล้ว จะมีน้้ำ
จำกผิวดินและใต้ดินส่วนหนึ่งเกิดขึ้นแล้วไหลย้อนกลับลงสู่แหล่งน้้ำนี้ น้้ำที่ไหลย้อนลงมำ นี้จะน้ำพำเอำแร่ธำตุ
อำหำรจำกดินและที่ต้นไม้สร้ำงจำกภูเขำลงมำด้วย ซึ่งจะท้ำให้เกิดแพลงค์ตอนตำมธรรมชำติมำกขึ้นได้ ในกำร
ท้ำงำนทุกอย่ำงนั้นจะมุ่งเน้นสนใจเฉพำะทำงเดียวไม่ได้ ทุกอย่ำงต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันไปหมดไม่ว่ำ ประมง 
ชลประทำน หรือป่ำไม้.............”  

 
 
 
 
 

พระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
เสด็จพระราชด้าเนินในพ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้้าบ้านโปง เมื่อวันที่ 23 กมุภาพันธ์ 2538 



ค้าน้า 
 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการสนองพระราชด าริด้านการอนุรักษ์ โดยเริ่มต้นจากสาเหตุที่ห้วยโจ้ซึ่ง
เป็นแหล่งน  าที่ส าคัญของชุมชน แต่เดิมเคยมีน  าไหลตลอดปี แต่ในปี พ.ศ. 2520 เริ่มเกิดภาวะแห้งแล้ง 
โดยเฉพาะหน้าแล้งไม่มีน  า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้เสด็จมายังสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่
โจ้ ในวันที่ 2 มี.ค. 2521 มีพระราชกระแสรับสั่งให้สถาบันฯ หาลู่ทางเพ่ืออนุรักษ์ และพัฒนาห้วยโจ้เพ่ือเป็น
แหล่งน  า ส าหรับการเพาะปลูกในหน้าแล้งให้แก่ราษฎร 

วันที่ 19 ก.พ. พ.ศ. 2527 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  
สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด าเนินไปที่ห้วยโจ้อีกครั ง และได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรม
ชลประทาน พิจารณาสร้างอ่างเก็บน  าขึ นในบริเวณต้นน  า และวันที่ 23 ก.พ. พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชด า เนินจากพระ
ต าหนักภูพิงคราชนิเวศ มาทอดพระเนตร โครงการพระราชด าริบ้านโปง ในบริเวณห้วยโจ้ และบริเวณบ่อน  าวัด
แท่นผาหลวง ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้สถาบันฯ โดยคณาจารย์ และนักศึกษา ช่วยดูแลรักษาป่าบ้านโปง 
นอกจากนี ยังช่วยแนะน าอาชีพแก่ราษฎร และ ให้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ซึ่งเป็น
แหล่งต้นน  าที่ดีที่สุด  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระราชด าริ โดยจัดพื นที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษา และพัฒนา
ป่าบ้านโปง เพ่ือเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2537 และได้ด าเนินงานโครงการฯ ในสามพื นที่ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ -เฉลิมพระเกียรติ อ. ร้องกวาง จ. แพร่ 
และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   อ. ละแม จ. ชุมพร โดยด าเนินงานในกิจกรรมต่างๆ คือ 1) กิจกรรมปกปัก
ทรัพยากร 2) กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 3) กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 4) กิจกรรมอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากร 5) กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 6) กิจกรรมวางแผนและพัฒนาทรัพยากร 7) กิจกรรม
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร และ 8) กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยมีคณาจารย์
ประมาณไม่ต่ ากว่า 50 คน และนักศึกษาจ านวนมากจากหลากหลายสาขาวิชาได้ร่วมกันด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และบัดนี เป็นการด าเนินงานในระยะ 5 ปีที่หก (พ.ศ. 2560-2564) 
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การพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
ชลดรงค์ ทองสง1 

1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเดิมเป็นพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติละแมและได้ลดฐานะมาเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ

ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  ซึ่งพ้ืนที่แห่งนี้ยังคงมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังคงความอุดม
สมบูรณ์เป็นอย่างมากแต่พ้ืนที่บางส่วนก็ถูกปรับสภาพจากการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพรไปบ้างท าให้
ทรัพยากรหลายอย่างมีความเสี่ยงที่จะหายไปจากพ้ืนที่โดยเฉพาะอย่างผื่นป่าชายหาดแห่งสุดท้ายของอ าเภอ
ละแมที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์อยู่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพรจึงได้ประกาศพ้ืนที่ประมาณ 30 ไร่ ภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเพ่ือเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพ่ือเป็นการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ไว้โดยในปัจจุบันพ้ืนที่
แห่งนี้ได้รับการดูแลรักษาและมีการจัดท าเส้นทางในการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่
โครงการ 

ปัจจุบันเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีการพัฒนาระบบป้ายสื่อความหมายธรรมชาติไปแล้วบ้าง
แต่เนื่องจากระยะเวลาท าให้ป้ายเหล่านี้เสื่อมสภาพลงไปและปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่เป็นจ านวนมากจึงควรที่จะต้องมีการจัดท าระบบสื่อความหมายที่มีประสิทธิภาพ
และน่าสนใจยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติในพ้ืนที่
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบสิ่งแวดล้อมศึกษาในพ้ืนที่โครงการฯเพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ผู้ที่
เข้ามาใช้พื้นที่โครงการต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
3.  เพ่ือพัฒนาระบบสื่อความหมายธรรมชาติในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
4.  เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่ผู้ที่เข้ามาใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ 
5.  เพ่ือปกปักพันธุกรรมพืชในพ้ืนที่โดยใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การพัฒนาระบบสื่อความหมายและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในพื้นที่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
2. สามารถเพ่ิมคุณภาพในการสื่อความหมายในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ระดับตัวช้ีวัด หน่วย เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์   
เชิงปริมาณ   

 ระยะทางในการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
จ านวนป้ายสื่อความหมายที่ท าการปรับปรุง 

เมตร 
ป้าย 

50 
20 

เชิงคุณภาพ   
ความส าเร็จในการปรับปรุง ร้อยละ 100 

ตวัชี้วัดระดับผลผลิต   
เชิงปริมาณ   

จ านวนผู้ใช้บริการ ต้น 100 
เชิงคุณภาพ   

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80 
ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน  

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 

บาท 
 

40,000 
 

เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
เป็นไปตามระยะเวลาในการท าโครงการ  12 เดือน ร้อยละ  100 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1. ศึกษาพ้ืนที่โครงการ   
2. จัดท ารายละเอียดในการปรับปรุงและซ่อมแซม 
3. จัดหาผู้รับเหมางานในการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติและป้ายสื่อความหมาย 
4. ด าเนินการซ่อมแซมเส้นทางศึกษาธรรมชาติและปรับปรุงป้ายสื่อความหมายหมาย 
5. ประเมินความส าเร็จของโครงการ  
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ผลการด าเนินงาน 
                  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

เชิงต้นทุน 
งบประมาณสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมาร ี

บาท 40,000 40,000  

เชิงปริมาณ: 
ผู้เข้ามาใช้บริการ  

คน 50 คน 30 คน โครงการเพิ่งแล้วเสร็จ
เนื่องจากงบประมาณ
ล่าช้า 

เชิงคุณภาพ: 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

ร้อยละ 80 90  

เชิงเวลา: 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

เดือน 12 12  

 

 
ภาพที่ 1 สภาพป้ายสื่อความหมายและเส้นทางเดินธรรมชาติที่มีความช ารุดทรุดโทรม 

 

 
ภาพที่ 2 การปรับปรุงป้ายสื่อความหมาย 
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                                           (Secondary 

Forest)                                                   

                                   (SUCCESSION)

                                                        

                                                          

                                                        

                                                    

      -                                               
                                                      

                                                          

                                                     

                                                           

                     

                 

                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

                                                           

                                 (Competition)    

        (Stratification)               (Symbiosis) 

             (Parasitism)                            

                                              

                                                          

                                      

                                                   

                                                       

                                                              

                                                      

                     (Dependence)                        

                                                        

                                                        

                 

                     
                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

 
ภาพที่ 3 เนื้อหาป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ 
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               (Decomposer)                     

                                                      

                                              

                                                 

                                                   

                                                 

                                                        

                                                     

                                                   

            

                   
                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

             (Orchid)                                         

17,500                               1,170              

                                                        

                                                      

                                                          

                                                      

                                                    

                                                 

                                 

                                                   

                (Doritis  pulcherima  Lindl.)         

                                                           

                                                           

                                                  

                                               

                                                   

             
                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

 

                                           (Tropical  Rain  

Forest)                                                

                                                        

                                                    

                                                              

                                                 

                                            

                                                         

                                  

(Biodiversity)                                        

                                                

                                               

                                                          

                                              

                                    

            

         

                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

                                                

(Wetland)                             

                                             

                                          

                                           

                                          

                                         

                                        

                                   

                                    

                          

          

                                                                                                    

                                                                                          

                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

 

                                              

             (Parasitism)            

                            

(Flowerpecker)                        

                                             

                                            

                                            

                                               

                                      

                                          

                                              

              

                                                                                                  

                                                                                                

                         

                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

                                                        

                                                                 

     (Lichen)                                      

          (Lichen)                              

                             (Fungi)          (Algae)      

                         (Symbiosis)                 

                                                             

                                                            

                                                          

                                                  

                                                     

                                                      

                                                            

                                                           

                                                         

              
                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

 

ภาพที่ 4 เนื้อหาป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ (ต่อ) 
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                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

                                                    

                                                         

                                          (Swamp  

Forest)

      (Swamp  Forest)                               

                                                            

                                                      

                                                    

                                                        

                                                  

                                                    

                                                     

                                                  

                                                    

                                              

                       

         
                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

                                                    

                                                  

                                     

                  

                     (Nepenthes  

Mirabilis)                                           

                                               

                                                   

                                                

                                                      

                                                       

                                                 

                                                          

                                              

                                                    

          
                 -     

MAEJO UNIVERSITY 
AT CHUMPHON

 

ภาพที่ 5 เนื้อหาป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ (ต่อ) 

 
 

 
ภาพที่ 6 การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
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การอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ส้มจีด๊ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

สุทธิรักษ์ ผลเจริญ1 
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
บทคัดย่อ  

ส้มจี๊ด หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า ส้มมะปี๊ด เป็นพรรณไม้ในกลุ่มเดียวกับมะนาว ส้มโอ ส้มเขียวหวาน 
แต่ส้มจี๊ดมีทรงต้นสวยงาม จึงมักนิยมปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้กระถางประดับ อีกทั้งยังให้ผลดกตลอดปี ผล
แก่มีรสเปรี้ยวจัดใช้รับประทานแทนมะนาวได้ ผลส้มจี๊ดสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งผล ตั้งแต่เปลือก 
น้ าคั้น จนถึงกากส้มล้วนมีคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย การ
ด าเนินโครงการเพ่ือเพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายส้มจี๊ดที่มีอยู่ในระเทศไทย และส่งเสริมการ
ปลูกและขยายพันธุ์ส้มจี๊ดเพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มจี๊ดให้มีคุณภาพ รวมถึงเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสามารถช่วย
ยกระดับรายได้ของเกษตรกรร่วมไปกับการอนุรักษ์พันธุกรมพืช ผลการด าเนินโครงการในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินโครงการ โดยการจัดอบรมและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ จ านวน 100 คน พบว่า สามารถรวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมส้มจี๊ดที่มี
อยู่ในประเทศไทยคนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มจี๊ด 
เพ่ิมมูลค่า และสามารถช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรร่วมไปกับการอนุรักษ์พันธุกรมพืช สามารถส่งเสริม
การปลูกและขยายพันธุ์ส้มจี๊ดคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และเห็นคุณค่าจากการใช้ประโยชน์จาก
การอนุรักษ์พืชในชุมชน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 60 
ค าส าคัญ: อนุรักษ์ พันธุกรรม ส้มจี๊ด 

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

อาหารหลายชนิดของคนไทยมีรสเปรี้ยวซึ่งไม่เป็นทางตรงก็ทางอ้อม  โดยเฉพาะน้ าจิ้ม เช่น น้ าปลา-
พริก-มะนาว เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีแกงส้ม ต้มย า ย าต่างๆ น้ าพริก ตลอดจนเครื่องดื่ม เช่น น้ ามะนาว และ
เครื่องดื่มซึ่งเป็นของต่างประเทศ ได้แก่ น้ าชาเย็นใส่มะนาว รสเปรี้ยวในอาหารดังกล่าวมักจะได้มาจากผลไม้ 
โดยเฉพาะมะนาว นอกจากนั้นก็มีมะปลิง มะขาม มะดัน มะม่วงดิบ และอาจใช้มะกอกฝรั่งดิบด้วย โดยทั่วไป
แล้วมะนาวเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการปรุงอาหารต่างๆ ดังกล่าว แต่ปัญหาที่
ส าคัญและเกิดขึ้นเสมอในช่วงปีหนึ่งๆ นั้นได้แก่ในฤดูแล้งซึ่งผลมะนาวที่จ าหน่ายในท้องตลาดมีไม่มากเท่าที่ควร
คุณภาพ ของมะนาวที่จ าหน่ายก็ด้อยกว่าฤดูกาลอ่ืน และราคาของผลมะนาวที่มีจ าหน่ายก็สูงกว่าฤดูกาลปกติ
หลายเท่าตัว รวมถึงความขาดแคลนของมะนาวที่มีใช้ในช่วงฤดูแล้งนั้น ได้มีการดัดแปลงและพยายามหาผลไม้
ที่มีรสเปรี้ยวมาใช้ทดแทนกันอยู่เป็นประจ า บางคนอาจจะเลี่ยงการใช้ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวมาใช้น้ าส้มแทน ซึ่งก็
ให้รสชาติไม่กลมกล่อมและอร่อยเท่ารสเปรี้ยวจากผลไม้ อย่างไรก็ดีในพวกผลไม้ที่ให้รสเปรี้ยวนี้มีผลไม้อยู่ชนิด
หนึ่งคือ ส้มจี๊ด ซึ่งคนไทยรู้จักกันมาช้านาน โดยเฉพาะรู้จักกันในแง่ของไม้ประดับ ส้มจี๊ดที่ใช้เป็นไม้ประดับนั้น
นอกจากส้มจี๊ดต้นธรรมดาแล้วก็ยังมีส้มจี๊ดด่าง หลายๆ คนที่เคยใช้ส้มจี๊ดปรุงอาหารต่างก็ยอมรับเป็นเสียง
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เดียวกันว่าน้ าส้มจี๊ดนั้นมีคุณสมบัติใช้ได้ไม่แพ้น้ ามะนาว แต่บุคคลที่ยอมรับเหล่านี้ยังมีจ านวนน้อยมาก บุคคล
ส่วนใหญ่ยังมองเห็นสมจี๊ดว่ามีคุณค่าด้อยกว่ามะนาวเป็นอย่างมาก ถ้าหากเรามองดูประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะ
เป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศฟิลิปปินส์ ก็จะพบว่าประชาชนในประเทศต่างๆ เหล่านั้น
มีการใช้ส้มจี๊ดกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลายโดยทั่วไป 
 
คุณค่าทางอาหารและคุณค่าทางเศรษฐกิจ  

ส้มจี๊ด หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า ส้มมะปี๊ด เป็นพรรณไม้ในกลุ่มเดียวกับมะนาว ส้มโอ ส้มเขียวหวาน 
แต่ส้มจี๊ดมีทรงต้นสวยงาม จึงมักนิยมปลูกเป็นไม้ประดับหรือไม้กระถางประดับ  อีกทั้งยังให้ผลดกตลอดปี  
ผลแก่มีรสเปรี้ยวจัดใช้รับประทานแทนมะนาวได้  

ลักษณะทั่วไปของส้มจี๊ด คือ เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูง 1.5-3 เมตร แตกแขนงเป็นพุ่มแน่น ใบรูปไข่
กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร ผิวใบเป็นมัน ดอกสีขาว กลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อสั้นตามซอกใบ
และปลายกิ่ง ผลค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-3 เซนติเมตร ผิวบางสีเขียว กลิ่นหอม เมื่อสุก
เปลี่ยนเป็นสีส้ม เนื้อมีรสเปรี้ยวจัด มีเมล็ด 1-3 เมล็ด ถึงแม้ส้มจี๊ดจะมีผลขนาดเล็ก แต่ว่าผลส้มจี๊ดสามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้เกือบทั้งผล ตั้งแต่เปลือก น้ าคั้น จนถึงกากส้มล้วนมีคุณค่าทางโภชนาการ และสามารถ
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย ส าหรับคุณค่าทางโภชนาการของส้มจี๊ดนั้น พบว่า ในส่วนของเปลือก
และกากส้มจี๊ดอุดมไปด้วยเส้นใยอาหาร โดยมีปริมาณใยอาหารรวมร้อยละ 84.25 ซึ่งแบ่งเป็นใยอาหารที่ไม่
ละลายน้ าร้อยละ 48.49 และใยอาหารที่ละลายน้ าร้อยละ 35.76 ใยอาหารเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่
สารอาหารแต่ก็มีบทบาทส าคัญในร่างกาย โดยใยอาหารที่ไม่ละลายน้ าท าให้เกิดการเคลื่อนไหวของล าไส้ เพ่ิม
ปริมาณอุจจาระ เป็นกากอาหารช่วยให้ล าไส้ท างานเป็นปกติ  และช่วยให้ล าไส้มีการเคลื่อนตัวเพ่ือขับกาก
อาหารและสารพิษที่ร่างกายไม่ต้อง การ จึงช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งล าไส้ ส่วนใยอาหารที่
ละลายน้ านั้น สามารถรวมตัวกับน้ าในปริมาณมากและเพ่ิมความหนืดให้กับอาหาร เมื่ออยู่ในกระเพาะอาหาร
จึงช่วยท าให้รู้สึกอ่ิมได้นาน เมื่อเคลื่อนตัวไปอยู่ในล าไส้เล็ก ใยอาหารซึ่งมีความหนืดจึงช่วยเคลือบผนังล าไส้ให้
หนาขึ้น ท าให้การดูดซึมอาหารที่มีประจุช้าลง เช่น การดูดซึมน้ าตาล  ส่งผลให้น้ าตาลในเลือดไม่สูงแบบ
เฉียบพลัน และยังช่วยลดระดบัโคเลสเตอรอลและขจัดพิษโลหะบางชนิดได้ 
นอกจากในส่วนของเปลือกและกากแล้ว น้ าส้มจี๊ดซึ่งมีรสเปรี้ยวยังมีปริมาณวิตามินซีสูงถึงร้อยละ 32.16  
ซึ่งเมื่อเทียบกับปริมาณวิตามินซีในมะนาว พบว่า น้ าส้มจี๊ดมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าน้ ามะนาวประมาณร้อยละ 
10 และยังมีกรดอินทรีย์หลายชนิดเป็นองค์ประกอบอยู่ นอกจากคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ส้มจี๊ดยังมี
สรรพคุณทางยาอีกด้วย โดยน้ าคั้นส้มจี๊ดผสมเกลือเล็กน้อย สามารถใช้จิบแก้ไอ ขับเสมหะได้ ส่วนผลแก่น าไป
ดองเกลือและท าให้แห้งเก็บไว้อมแก้เจ็บคอ เปลือกผลดิบยังสามารถใช้เป็นยาขับลมได้อีกด้วย 

จากการศึกษาของสุรพงษ์ และคณะ (2528) สรุปได้ว่าส้มจี๊ดนั้นมีขนาดเล็กกว่ามะนาวมาก อาจจะ 
เปรียบเทียบโดยน้ าหนักได้ว่า มะนาว 1 ผล เท่ากับ ส้มจี๊ดจ านวน 6-7 ผล แต่ส้มจี๊ดมีจ านวนเมล็ดน้อยกว่า
มะนาว 2-3 เท่า และยังมีเปลือกซึ่งหนักน้อยกว่า 4-5 เท่า เมื่อพิจารณาถึงเปอร์เซ็นต์ของน้ าที่คั้นได้จากส้ม
จี๊ดกับมะนาวแล้ว พบว่า ส้มจี๊ดมีน้ าคั้นได้มากกว่ามะนาวถึง 2 เท่าตัว กล่าวคือ ส้มจี๊ดนั้นคั้นน้ าได้ประมาณ 
80% ส่วนมะนาวคั้นน้ าได้ แค่ 40% เท่านั้น เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราเอาส้มจี๊ดมาใช้แทนมะนาวเราก็
สามารถจะใช้น้ าส้มจี๊ดประมาณ 2-3 ผลแทนมะนาว 1 ผล (ทั้งนี้แล้วแต่ขนาดของส้มจี๊ดที่ได้มา) ถ้าหากส้มจี๊ด
มีขนาดใหญ่มาก ขนาดประมาณเหรียญ 5 บาทขนาดเก่า แล้วก็อาจจะใช้ทดแทนได้ในอัตราส่วน 1:1 ด้วยซ้ า
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ไป การคั้นน้ าส้มจี๊ดกระท าได้ง่ายกว่ามะนาว เพราะเปลือกบาง เมล็ดน้อย จากการวิเคราะห์ พบว่า น้ าคั้นส้ม
จี๊ดนั้นมีปริมาณกรดน้อยกว่าในมะนาว เล็กน้อย แต่ต่างก็มีรสเปรี้ยวจัดคล้ายคลึงกัน น้ าคั้นส้มจี๊ดสีเหลือง
อ่อนๆ ซึ่งต่างจากน้ าคั้นมะนาวซึ่งมีสีขาว เมื่อเรามาพิจารณาถึงคุณค่าทางอาหารของส้มจี๊ดกับมะนาวแล้ว 
พบว่า ส้มจี๊ดนั้นมีปริมาณวิตามินซีมากกว่ามะนาวอยู่ประมาณ 10% ในการวิเคราะห์ครั้งนั้นส้มจี๊ดมีวิตามินซี
อยู่ถึง 31.44 มิลลิกรัม/น้ าคั้น 100 มิลลิกรัม 
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืช มีผลโดยตรงต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชน เพราะใช้ประโยชน์โดยตรง
ในการบริโภค และสร้างรายได้ การที่จะด ารงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชนั้น จะต้องมีการอนุรักษ์ 
และการจัดการใช้ประโยชน์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม การที่จะด าเนินการดังกล่าวได้ชุมชนต้องตระหนักถึง
ประโยชน์และคุณค่าของพันธุกรรมพืชที่มีอยู่ ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพ และส่งเสริมให้มีการ
อนุรักษ์พันธุกรรมส้มจี๊ด และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายส้มจี๊ดที่มีอยู่ในระเทศไทย 
2. เพ่ือส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์ส้มจี๊ด 
3. เพ่ือพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มจี๊ดให้มีคุณภาพ และเพ่ิมมูลค่าสามารถช่วยยกระดับรายได้ของ

เกษตรกรร่วมไปกับการอนุรักษ์พันธุกรมพืช 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 
เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน องค์การ

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
โครงการ จ านวน 100 คน 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจ านวน 30 ไร ่

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถรวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมส้มจี๊ดที่มีอยู่ในระเทศไทย 
2. สามารถส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์ส้มจี๊ด 
3. สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มจี๊ด เพ่ิมมูลค่า และสามารถช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรร่วมไปกับ

การอนุรักษ์พันธุกรมพืช 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้รับบริการ 
- แหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมส้มจี๊ด 
- การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส้มจี๊ด 

 
คน 
แห่ง 
ชนิด 

 
100 

1 
1 

 
100 

1 
1 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้รับจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ 
- ร้อยละผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ เกิน
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

 
80 
80 

 
 

80 
 

60 
60 

 
90 
95 

 
 

95 
 

70 
70 

เชิงเวลา 
- ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
90 

 
100 

เชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
ล้านบาท 

 
0.94 

 
0.94 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

การอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจี๊ด และการเก็บรวบรวมพันธุกรรมส้มจี๊ด เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเชื้อ
พันธุกรรมต่อไป ด าเนินการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มจี๊ด เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ติดตาม สนับสนุน  ผลการรักษา
อนุรักษ์ส้มจี๊ดที่เป็นพืชท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์ 
• การส่งเสริมประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากส้มจี๊ด 
• การติดตามความส าเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 ด้านการส ารวจและอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจี๊ด 
1. ส ารวจพันธุ์ส้มจี๊ดในพ้ืนที่ รวมถึงในจังหวัดชุมพร และพ้ืนที่ภาคใต้ โดยการด าเนิน 
2. เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล 
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กิจกรรมที่ 2 ด้านการเก็บรักษาสายพันธุ์ส้มจี๊ด 
1.  รวบรวมและจัดเก็บรักษาสายพันธุ์ส้มจี๊ด 
2. ให้บริการพันธุ์ส้มจี๊ด รวมถึงข้อมูลการน าไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน หรือกลุ่มงานค้นคว้าวิจัย 

อ่ืน ๆ 
 
กิจกรรมที่ 3 ด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ 

1. วิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีส าหรับจุลินทรีย์ที่ยากแก่การเก็บรักษาแบบถาวร 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเก็บรักษาจุลินทรีย์ 
3. การน าส้มจี๊ดไปใช้ประโยชน์ 

 
กิจกรรมที่ 4 ด้านการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้  

ด าเนินการอบรมเรื่อง 
• ประวัติและพันธุกรรมของส้มจี๊ด 
• การเพาะปลูกและการดูแลรักษาส้มจี๊ด 
• การขยายพันธุ์ส้มจี๊ด 
• การอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจี๊ด 
• ประโยชน์และคุณสมบัติทางยาและโภชนาการของส้มจี๊ด 
• สารส าคัญและองค์ประกอบของสารส าคัญในส้มจี๊ด 
• การน าส้มจี๊ดไปใช้ประโยชน์ 
• การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มจี๊ด 

 
กิจกรรมที่ 5 ด้านการสกัดสารส าคัญ  

1.  ขั้นตอนการเตรียมการสกัด 
1.1. แยกส่วน ใบ ดอก เปลือก เมล็ด เนื้อ ของส้มจี๊ดเป็นส่วนๆ  
1.2. น าส่วนของ ใบ เปลือก มาซอยด้วยมีดให้ละเอียด 
1.3. น ามาชั่งโดย ใบ 35 กรัม เปลือก 50 กรัม ดอก 10 กรัม เมล็ด 10 กรัม และเนื้อ 50 กรัม 
1.4. น าส่วนที่แยกแต่ละชนิดมาใส่ในขวดรูปชมพู่และท าการใส่สาร Methanol ลงไป 250ml. 
1.5. ท าการปิดปากขวดด้วยกระดาษฟอยล์ 
1.6. แช่ Methanol ทิ้งไว้เป็นเวลา 48 ชั่วโมง 

2.  ขั้นตอนการสกัด 
2.1 น าส่วนที่แช่ไว้มาท าการกรองด้วยตะแกรงกรอง กรองส่วนต่างๆออก 
2.2 ท าการกรองด้วยเครื่องกรองความดัน (ข้ันตอนนี้เพ่ือให้การกรองนั้นละเอียดที่สุด) 
2.3 เมื่อกรองเสร็จจะได้จ านวนสารที่เหลือ 200ml. 
2.4 น้ าสารที่ได้ใส่ในหลอดทดลองในปริมาณเท่าๆกัน 3-4 หลอดต่อ 1 ชนิด 
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3. ขั้นตอนการแยกสารออกจาก Methanol 
3.1 น าบิ๊กเกอร์ต้มน้ าให้ความร้อนอยู่ที่  60องศาเซลเซียส แล้วน าหลอดทดลองที่ใส่สาร  

ลงไปใส่ในน้ าร้อน 
3.2 น าเครื่องให้ออกซิเจน ใส่ลงไปในน้ าเพื่อให้ Methanolระเหยได้เร็วขึ้น 
3.3 เมื่อMethanol ระเหยหมด ที่เหลืออยู่ในหลอดทดลองนั้นคือสารที่สกัดได้จากส่วนต่างๆ 

ของส้มจี๊ด 
3.4 น าสารที่ได้มากรองละเอียดแบบเข็มอีกครั้งแล้วบรรจุขวด 

 
4. ขั้นตอนการวิเคราะห์สารด้วยเครื่อง GCMS 
อาศัยเทคนิคการแยกองค์ประกอบของสารผสมโดยอาศัยความแตกต่างของอัตราการเคลื่อนที่ของแต่

ละองค์ประกอบของสารผสมบนเฟสคงที่ (Stationary phase) ภายใต้การพาของเฟสเคลื่อนที่ (Mobile 
phase) ส าหรับเครื่อง GC เฟสคงที่ คือ สารที่อยู่ภายในคอลัมน์ ส่วนเฟสเคลื่อนที่ คือ แก๊สฮีเลียม เมื่อสารที่
ต้องการวิเคราะห์ผ่านเข้าสู่เครื่อง GC สารดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะจากของเหลว (Liquid) เป็นแก๊ส 
(Gas)  และส่วนแก๊สของสารผสมจะถูกพาเข้าสู่คอลัมน์โดยแก๊สฮีเลียม ซึ่งภายในคอลัมน์จะเกิดการแยกสาร
ผสม (Separation) โดยอาศัยการท าปฏิกิริยา (Interaction) ระหว่างสารที่อยู่ภายในคอลัมน์ (Stationary 
phase) และสารผสม 

  
            5.  การแปลผลข้อมูล 

น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GCMS น าเข้ากระบวนการแปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมอ่าน
ผลข้อมูล 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. สามารถรวบรวม เก็บรักษา และอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมส้มจี๊ดที่มีอยู่ในประเทศไทย 
2. คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการแปรรูปจากผลิตภัณฑ์ สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มจี๊ด เพิ่มมูลค่า 

และสามารถช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกรร่วมไปกับการอนุรักษ์พันธุกรมพืช 
3. สามารถส่งเสริมการปลูกและขยายพันธุ์ส้มจี๊ด 
4. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม และเห็นคุณค่าจากการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์พืชใน

ชุมชน เพิ่มข้ึนร้อยละ 60 
5. มีแหล่งเก็บรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจี๊ดเพ่ือการใช้ประโยชน์ 
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ตารางท่ี 1 แสดงสารส าคัญท่ีตรวจพบในส้มจี๊ด 

ล าดับ                              สารส าคัญ สูตรโครงสร้าง ปริมาณสาร 
% 

เวลารีเทนซัน 
min 

1 Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-
methylene-, (1S)- 

C10H16 1.845 2.176 
 

2 Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-
trimethyl-8-methylene- 

C15H24 1.371 13.320 

3 1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-methylene-
8-(1-methylethyl)-, [S-(E,E)]- 

C15H24 1.111 15.837 

4 Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-
.alpha.,.alpha.,4-trimethyl--(1-
methylethenyl)-[1R-
(1.alpha.,3.alpha.,4.beta.)]- 

C15H26O 1.944 22.088 

5 1H-Indene, 1-ethylideneoctahydro-7a-
methyl-, (1E,3a.alpha.,7a.beta.)- 

C12H20 1.324 24.102 
 

6 2,4,7(1H,3H,8H)-Pteridinetrione C6H4N4O3 1.608 29.087 
 

7 Phytol C20H40O 3.290 29.905 
8 Dodecanoic acid C12H24O2 1.342 36.667 
9 5-Hydroxymethylfurfural C6H6O3 5.075 27.965 

10 2,5-Dimethoxy-4-ethylamphetamine   C13H21NO2 4.429 29.201 
11 6,8-Dioxa-3-thiabicyclo(3,2,1)octane 3,3-

dioxide 
C5H8O4S 1.604 36.668 

12 Octanoic acid C8H16O2 1.558 37.363 
13 6R,9S)-5,5,9,10-

Tetramethyltricyclo[7.3.0.0(1,6)]dodec-
10(11)-ene 

C16H26 1.323 40.651 

14 สาร Bicyclo[3.1.1]heptane, 6,6-dimethyl-2-
methylene-, (1S)- 

C10H16 4.051 2.183 

15 D-Limonene C10H16 1.667 3.363 
16 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)-  C10H16 2.752 4.683 
17 5-Hydroxymethylfurfural C6H6O3 2.354 27.615 
18 2-Fluorophenyl) methanol, ethyl ether C9H11FO 4.907 39.165 
19 D-Limonene C10H16 3.182 3.561 
20 .beta.-Pinene C10H16 4.429 2.181 
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ล าดับ                              สารส าคัญ สูตรโครงสร้าง ปริมาณสาร 
% 

เวลารีเทนซัน 
min 

21 D-Limonene C10H16 1.604 3.332 
22 1,3,6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (Z)- C10H16 1.558 4.711 
23 1,6-Octadien-3-ol, 3,7-dimethyl- C10H18O 1.323 20.425 
24 1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-methylene-

8-(1-methylethyl)-, [S-(E,E)]- 
C15H24 2.137 26.090 

25 สาร Cyclohexanemethanol, 4-ethenyl-
.alpha.,.alpha.,4-trimethyl-3-(1-
methylethenyl)-, [1R-
(1.alpha.,3.alpha.,4.beta.)]- 

C15H26O 1.248 45.483 

26 2-Naphthalenemethanol, decahydro-
.alpha.,.alpha.,4a-trimethyl-8-methylene-, 
[2R-(2.alpha.,4a.alpha.,8a.beta.)]- 

C15H26O 2.544 50.947 

27 4-Methyl-2,5-dimethoxybenzaldehyde C10H12O3 5.100 65.983 
28 Phytol C20H40O 1.382 68.839 
29 Ethanamine, N-(ethoxymethyl)-N-ethyl- C7H17NO 4.901 87.735 
30 Limonene C10H16 6.288 3.376 
31 Benzene, 1-ethoxy-4-ethyl- C10H14O 2.612 51.453 
32 4H-Pyran-4-one, 2,3-dihydro-3,5-dihydroxy-

6-methyl- 
C6H8O4 3.810 52.692 

33 5-Hydroxymethylfurfural C6H6O3 1.330 62.672 
34 2,3,5,6-Tetrafluoroanisole C7H4F4O 1.112 66.474 
35 D-Limonene C10H16 2.124 3.314 
36 5-Hydroxymethylfurfural C6H6O3 2.341 62.333 

 
        การทดลองการสกัดสารในส่วนของ ใบ ดอก เมล็ด เนื้อ และเปลือก ของส้มจี๊ด จากการทดลองการสกัด
สารมีการจดบันทึกข้อมูล ในส่วนแต่ละส่วนที่สกัดออกมาได้จากผลการทดลองการสสกัดสารส าคัญในส้มจี๊ด มี
ผลการสกัด ได้สารส าคัญ ดังนี้ 
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าพที่ 1  โครมาแกรม แสดงองค์ประกอบของสารส าคัญในดอกส้มจี๊ด ที่ได้จากการสกัดด้วยเมทานอลเข้มข้น 
90 % ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟฟี 
ภาพที่ 2  แมสเปตรัมของสาร D-Limonene (C10H16) ในเมล็ดส้มจี๊ดที่ได้จากการสกัดด้วยเมทานอลความ
เข้มข้น 90 % จนได้สารที่เวลารีเทนซันเท่ากับ 3.363 
 

   
ภาพที่ 3 แปลงปลูกและต้นของส้มจี๊ด 

 

   
ภาพที่ 4 ดอกและผลของส้มจี๊ด 
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ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์จากส้มจี๊ด 

 

 
ภาพที่ 6 การบริการวิชาการเพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มจี๊ด เพ่ิมมูลค่า และสามารถช่วยยกระดับรายได้ของ
เกษตรกร 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. ทราบถึงประวัติและพันธุกรรมของส้มจี๊ดพันธุ์ส้มจี๊ดที่มีในจังหวัดชุมพร 
2. ท าให้รู้วิธีการเพาะปลูก การขยายพันธุ์ส้มจี๊ด การดูแลรักษา และอนุรักษ์พันธุกรรมส้มจี๊ด 
3. ทราบถึงประโยชน์และคุณสมบัติทางยาและโภชนาการของส้มจี๊ด 
4. ทราบถึงสาระส าคัญและองค์ประกอบของสาระส าคัญในส้มจี๊ด 
5. สามารถน าส้มจี๊ดไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ 
6. สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มจี๊ด เพ่ิมมูลค่า และสามารถช่วยยกระดับรายได้ของเกษตรกร  
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การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยจากการที่นักศึกษามีส่วนร่วมในใน

โครงการนี้ ท าให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการการอนุรักษ์พันธุกรรม และรวบรวมสายพันธุ์ส้มจี๊ด 
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน มาใช้ในการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  และรายวิชาพืช
สมุนไพร รวมถึงใช้ในการท าวิจัยและปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้ 
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การเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว ราก 
เพ่ือน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้ศึกษา 

 
ณิชาพล บัวทอง1 

1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

บทคัดย่อ 
โครงการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพ่ือน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้

ศึกษา งานวิจัยครั้งนี้มีแปลงรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพ่ือการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรด้วยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ โดยน าชิ้นส่วนพืชที่ต้องการมาฟอกฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ แล้วน าไปเลี้ยงในอาหารสู ตร 
Murashige & Skoog 1962 (MS)ดัดแปลง ที่มีฮอร์โมน BAP (Benzylaminopurine) เลี้ยงในสภาพปลอด
เชื้อ ที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ความเข้มแสง 2500 ลักซ์ จากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ได้รับแสง 16 -
18 ชั่วโมง/วัน เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่า พืชสมุนไพรที่เลี้ยงในอาหารที่เติม BAP 2 มิลิกรัม/
ลิตร สามารถชักน าให้เพ่ิมปริมาณยอดได้มากที่สุด โดยชิ้นส่วนยอดเพียงหนึ่งชิ้นส่วนสามารถเกิดยอดที่มีความ
ยาวมากกว่า 1 เซนติเมตร ได้จ านวนยอดยืดยาว ใบสมบูรณ์มีสีเขียว ซึ่งเป็นลักษณะที่เหมาะสมต่อการชักน า
ให้เกิดรากเพ่ือย้ายออกปลูก และจากการศึกษาผลของฮอร์โมน IAA (Indole -3-Acetic Acid) สามารถชักน า
ให้เกิดรากได้ 100 เปอร์เซนต์ ภายในเวลา 4 สัปดาห์ มีลักษณะเหมาะสมต่อการน าไปเพาะเป็นต้นกล้าที่
สามารถ 1)เก็บรวบรวมพันธุกรรม พืชสมุนไพร และพืชท้องถิ่นในการศึกษาเพ่ือส่งเสริมต่อไป 2)สร้างแหล่ง
พืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นตามธรรมชาติให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชนและ3)รวบรวม
แหล่งพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
 

ABSTRACT 
The project of collecting local herbs in the form of seeds, fruit, roots and roots for    

tissue culture. This research is a collection of local medicinal plants for propagation of 
medicinal plants by tissue culture. By using the plant components that need to be sterilized 
with sodium hypochlorite And then cultured in the modified Murashige & Skoog 1962 (MS) 
diet With BAP (Benzylaminopurine) hormones cultured as sterile at 25 ± 2 degrees Celsius, 
2500 lux light intensity from fluorescent tubes, exposed to 16 -18 hours / day for 8 weeks. 
Transcript medicinal plants cultivated in food containing BAP 2 milligrams / liter Able to induce 
maximum amount of shoots In which only one peak piece can form an apex of more than 1 
centimeter in length. The leaves are green Which is a characteristic suitable for rooting in order 
to transplant And the study of the effects of the hormone IAA (Indole-3-Acetic Acid) can 
induce root to 100 percent within 4 weeks. It is suitable for cultivation, etc. 1) Collect genes, 
herbs and local plants in the study for further promotion 2) Build natural sources of medicinal 
plants and local plants sufficiently to meet the needs of farmers in the community, and 3) 
collect herbs and local plants in the community efficiently and sustainably 
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หลักการและเหตุผลของโครงการ 
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งทางโครงการได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ใกล้เคียง ทางผู้วิจัย
จึงได้มุ่งเน้นที่จะศึกษาการขยายพันธ์ การใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีแนวทางการด าเนิน
กิจกรรมเพ่ือศึกษาการขยายพืชสมุนไพรในปีที่ผ่านมา พบว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร เป็นพ้ืนที่ที่มีพรรณไม้
หลากหลายพันธุ์ รวมถึงสมุนไพรหลากหลายชนิด ซึ่งมีสรรพคุณมากมาย การขยายพันธุ์พืชด้วยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ สามารถขยายพันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืนได้ยาก หรือ ขยายได้ช้า แต่เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืชสามารถเพ่ิมจ านวนต้นได้อย่างรวดเร็ว สามารถผลิตต้นพันธุ์ได้ตลอดปี ซึ่งต้นพันธุ์ที่ได้จะมีลักษณะ
เหมือนเดิมทุกประการ และให้ผลผลิตคุณภาพดี พืชหลายชนิดที่มีปัญหาในการขยายพันธุ์แบบปกติ แต่ปัจจุบัน
ประสบความส าเร็จในการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เช่น กล้วยไม้ หน้าวัว หน่อไม้ฝรั่ง ผลิต
ต้นพันธุ์ที่ปราศจากโรค พืชหลายชนิดจะมีเชื้อไวรัสแฝงตัวอยู่ในท่อล าเลียง จึงเป็นการยากต่อการผลิตพันธุ์พืช
ที่ปราศจากโรค 

ดังนั้นการเพาะเลี้ยงส่วนของปลายยอดที่ยังไม่มีท่อล าเลียงจะสามารถขจัดการปนเปื้อนของไวรัส
เหล่านั้นได้ มีพืชหลายชนิดที่ใช้เทคนิคนี้ได้ส าเร็จ เช่น มันฝรั่ง สตรอเบอรี่ ขิง สามารถผลิตสาระส าคัญได้ ซึ่ง
สารส าคัญเหล่านี้ เช่น สารตัวยารักษาโรค สีที่ใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งการน าพืชเหล่านี้มาเพาะเลี้ยงในสภาวะที่
ควบคุมได้จะสามารถชักน าให้เซลล์ของพืชผลิตสารในปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน 

การอนุรักษ์พันธุกรรมและการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืช เป็นการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชโดยการเพาะเลี้ยงไว้
ในรูปเนื้อเยื่อและสามารถบังคับให้เติบโตอย่างช้าๆ ท าให้เก็บรักษาพันธุ์พืชไว้ได้นาน ประหยัดพ้ืนที่ และ
แรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างแพร่หลายส าหรับผู้สนใจ
สามารถน าความรู้ และเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไปใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
2. เก็บรวบรวมพันธุกรรม พืชสมุนไพร และพืชท้องถิ่นในการศึกษาเพ่ือส่งเสริมต่อไป   
3. สร้างแหล่งพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่นตามธรรมชาติให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในชุมชน

อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน   
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
นักศึกษา นักเรียน เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ทราบถึงประโยชน์ของพืชสมุนไพรและสามารถน ามา

ปรับใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่หรืออาชีพเสริมในการด ารงชีวิต 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
โครงการการเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรท้องถิ่นในรูปเมล็ด ผล กิ่ง หัว รากเพ่ือน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไว้

ศึกษา ด้วยการรวบรวมไว้ในแปลงเพ่ือน าชิ้นส่วนพืชที่ต้องการ มาล้างผ่านน้ าประปาให้สะอาดเป็นเวลา 30 
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นาที ฉีดพ่นด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol) ความเข้มข้น 70% เป็นระยะเวลา 5 นาที จากนั้นนามา
ฟอกฆ่าเชื้อด้วยสารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรท์ (sodium hypochlorite) ความเข้มข้น 15% หยด Tween 
20 จ านวน 1-2 หยด แช่ไว้เป็นเวลา 10 นาที (เขย่าเป็นครั้งคราว) และย้ายไปฟอกฆ่าเชื้อต่อด้วยสารละลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 10% เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 3 ครั้ง ครั้งละ 3 นาที 
น ามาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige & Skoog (MS) (1962)ดัดแปลง ที่เติมฮอร์โมน BA และNAA ที่
ระดับความเข้มข้น 2และ1 มิลลิกรัม/ลิตรตามล าดับ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8-10 สัปดาห์ จากนั้นน าต้นพืช
ขนาด 1 เซนติเมตร มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติมฮอร์โมน BA, NAA จากนั้นน าไปเพาะเลี้ยงในห้อง
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิ 25±2 องศาเซลเซียส ให้แสง 16 ชั่วโมง/วัน ด้วยหลอดไฟไวท์ฟลูออร์เรสเซ็นต์ 
ความเข้มแสง 2,500 ลักซ์ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 8-10 สัปดาห์  

ความเป็นมาของพืชสมุนไพรและผักพ้ืนบ้านในประเทศไทยสมุนไพรเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้ด าเนิน โครงการสมุนไพรกับสาธารณสุขมูลฐาน โดยเน้น
การน าสมุนไพรมาใช้บ าบัดรักษาโรคใน สถานบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้น และ ส่งเสริมให้ปลูกสมุนไพร
เพ่ือใช้ภายในหมู่บ้านเป็นการสนับสนุนให้มีการใช้สมุนไพรมากยิ่งขึ้น อันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยประเทศชาติ
ประหยัดเงินตราในการสั่งซื้อยาส าเร็จรูปจากต่างประเทศได้ปีละเป็นจ านวนมาก โดยที่สมุนไพรเหล่านี้มีทั้ง
แบบน าผล ใบ ราก เปลือก ยาง เนื้อไม้ เถา หัวและดอก หรือทั้งต้นมาใช้งาน ประโยชน์และสรรพคุณของ
สมุนไพรไทยเหล่านี้มีทั้งการน ามารับประทานสด การน ามาต้มรับประทานแบบยาแผนโบราณ บางชนิดก็ใช้ทา
หรือพอกเพ่ือรักษาโรค พืชสมุนไพร แบ่งออกเป็น 5 ประการ ดังนี้ 1) รูป ได้แก่ ใบไม้ ดอกไม้ เปลือกไม้ แก่น
ไม้ กระพ้ีไม้ รากไม้ เมล็ด 2) สี มองแล้วเห็นว่าเป็นสีเขียวใบไม้ สีเหลือง สีแดง สีส้ม สีม่วง สีน้ าตาล สีด า 3) 
กลิ่น ให้รู้ว่ามีกลิ่น หอม เหม็น หรือกลิ่นอย่างไร 4) รส ให้รู้ว่ามีรสอย่างไร รสจืด รสฝาด รสขม รสเค็ม รส
หวาน รสเปรี้ยว รสเย็น 5) ชื่อ ต้องรู้ว่ามีชื่ออะไรในพืชสมุนไพรนั้น ๆ ให้รู้ว่า ขิง ข่า ใบขี้เหล็กเป็นอย่างไร 

จากการศึกษาในครั้งนี้มีแปลงรวบรวมสมุนไพรในมหาวิทยาลัยที่สามารถเพ่ิมจ านวนพืชสมุนไพร
ท้องถิ่น เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่เป็นพืชหายากให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป 
. 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 

ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
 

          รายละเอียด          หน่วยนับ          ผลลัพธ์ 
จ านวนเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร และผักพ้ืนบ้าน  
ประเภท : เชิงปริมาณ  

ต้น  300 

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
ประเภท : เชิงต้นทุน 

บาท  90000  

ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเภท : เชิงคุณภาพ ร้อยละ  85  
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ประเภท : เชิงเวลา 

ร้อยละ  90  
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ตารางท่ี 2 จ านวนเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร และผักพ้ืนบ้าน 
 

          รายละเอียด       หน่วยนับ          จ านวน 
กระชายด า ขาว ต้น 12 
กระเจี๊ยบเขยีว ต้น 2 
กระเจี๊ยบแดง ต้น 3 
กระท่อม ต้น 2 
ขม้ิน ต้น 10 
ข่า ต้น 2 
ข้าวเย็นใต้ ต้น 1 
ขิง ต้น 1 
ขี้เหล็ก ต้น 2 
จ าปูน ต้น 2 
ชะพลู ต้น 10 
ชะมวง ต้น 2 
ชะอม ต้น 1 
ดองดึง ต้น 5 
ตะลิงปลิง ต้น 1 
ทุเรียนน้ า ต้น 1 
ทับทิม ต้น 1 
ถั่วดาวอินคา ต้น 1 
น้อยหน่า ต้น 2 
ปลาไหลเผือก ต้น 50 
เปราะป่า ต้น 2 
ผักหวานป่า ต้น 3 
ไพล ต้น 3 
พริกไทย ต้น 3 
พูม ต้น 2 
ฝิ่นต้น ต้น 1 
รากสามสิบ ต้น 5 
ว่านกาบหอย ต้น 5 
ว่านหางช้าง ต้น 5 
ว่านหางจระเข้ ต้น 5 
มะพร้าวน้ าหอม ต้น 4 
มะกรูด ต้น 25 
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          รายละเอียด       หน่วยนับ          จ านวน 
มะยม ต้น 17 
มะดัน ตัน 5 
หม่อน ต้น 5 
หนอนตายอยาก ต้น 2 
มหัศจรรย์ ต้น 25 
ยี่หุบ ต้น 1 
ยอบ้าน ต้น 37 
หิ้งหาย ต้น 2 
ส้มป่อย ต้น 1 
เสม็ดแดง ต้น 30 
สะตอ ต้น 1 
อังกาบหนู ต้น 2 

รวม ต้น 300 

        หมายเหตุ: แจกต้นกล้าในงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร คือ ปลาไหลเผือกจ านวน 20 ต้น  
ยอบ้านจ านวน 20 ต้น มะกรูดจ านวน 20 ต้น,เสม็ดแดงจ านวน 20 ต้น,ต้นมหัศจรรย์จ านวน 20 ต้น 
ต้นมะกรูดจ านวน 20 ต้น รวมเป็นจ านวน 120 ต้น 
 

 

 
ภาพที่ 1 แปลงรวบรวมพืชสมุนไพรและพืชท้องถิ่น 
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ภาพที่ 2 ร่วมจัดงานเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
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การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ1 และวรรณา มังกิตะ1 
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

 
บทคัดย่อ 

โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น ในมหาวิทยาแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ปี 2562 ได้
จัดท าโครงการย่อยจ านวน 4 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่นและ
กิจกรรมการถ่ายทอดสู่ชุมชนและเยาวชน ดังต่อไปนี้ 1) จัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (งิ้วป่า, สะเดา 
และ สมอพิเภก) ปลูกเมื่อปี 2556 รวมทั้งสิ้น 504 ต้น 2) การจัดการแปลงปลูกป่าถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่อง
ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปลูกเม่ือปี 2554 รวมทั้งสิ้น 840 ต้น จ านวน 9 ชนิด ได้แก่ ยางนา 
ขี้เหล็ก จามจุรี มะเกลือ มะค่าแต้ มะค่าโมง มะตูม สมอพิเภก และหว้า 3) การจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็ว
ท้องถิ่น (เสี้ยว ขี้เหล็ก และ มะค่าแต้) ปลูกเม่ือปี 2555 รวมทั้งสิ้น 111 ต้น และกิจกรรมที่ 4) การจัดการ
แปลงสาธิตสวนหลังบ้าน เพ่ือการรวบรวมพืชสมุนไพร อาหาร ประดับ พลังงาน และไม้ผล ปี 2562 นี้ได้ท า
การปลูกเพ่ิมเติม โดยปลูกกล้าไม้ที่ใส่เชื้อเห็ดไมคอร์ไรซา กล้าไม้จ านวน 4 ชนิด ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง 
พะยอม และตะเคียนทอง ทุกกิจกรรมได้จัดการ เช่น ก าจัดวัชพืช ติดตามการเจริญเติบโต และเก็บเมล็ดไม้
ท้องถิ่นมาเพาะขยายพันธุ์และบูรณาการเข้ากับรายวิชาในการเรียนการสอน เช่น ในวชิาการปลูกป่า วิชาการ
จัดการไม้เอนกประสงค์ วิชาการเกษตรป่าไม้แบบยั่งยืน น านักศึกษาสาขาวิชาเกษตรป่าไม้ เรียนรู้การทดสอบ
ไม้มีค่าในพ้ืนที่ 4 กิจกรรมย่อย ตลอดปีงบประมาณ 2562 สร้างทักษะการมีจิตส านึก การอนุรักษ์ไม้ท้องถิ่น 
การเรียนลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืช นักศึกษามีส่วนร่วมและหลังกิจกรรมได้รับความพึงพอใจในระดับดี
มาก 
ค าส าคัญ; การอนุรักษ ์ความหลากหลาย พืชท้องถิ่น  

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงทางด้านการเกษตรและเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหนึ่ง
ของประเทศ ได้ขยายวิทยาเขตมายังจังหวัดแพร่เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนแถบล้านนา
ตะวันออกมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี จึงตระหนักในบทบาทส าคัญอีกประการหนึ่งคือการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางพันธุกรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นฐานการเรียนรู้ตามธรรมชาติ  การ
ทดลองและวิจัยแก่นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และคนในชุมชนที่มีความสนใจ  

พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ค ามี จังหวัดแพร่ 
ได้รับอนุญาต ให้ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้จากกรมป่าไม้แล้ว มีพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์เป็นแหล่งเก็บหาของป่าที่ส าคัญ ของชาวบ้านชุมชนในเขตรอบๆ ป่าปัจจุบันพื้นที่ป่าเหล่านี้ ใช้เป็นส่วน
หนึ่งของการศึกษาในสาขาวิชาเกษตรป่าไม้เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมรวมถึงชุมชนรอบๆ หากไม่มีนโยบาย หรือ
โครงการใดๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายในพ้ืนที่ป่าเหล่านี้ไว้ อีกทั้งในพ้ืนที่บางส่วนมีการบุกรุกตัด
ไม้และเข้ามาท าการเกษตรเกิดเป็นลักษณะพ้ืนที่เสื่อมโทรม ซึ่งถ้าหากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ไม่ช้าคงมี
พืชพรรณบางอย่างสูญหายไปแน่ ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือการบูรณา
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การองค์ความรู้ที่เพ่ิมศักยภาพ และขีดสมรรถนะของชุมชน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตป่าอนุรักษ์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และฟ้ืนฟูแหล่งต้นน้ า โครงการการอนุรักษ์ความหลากหลายพืช
ท้องถิ่นจึงเป็นโครงการหนึ่งที่สมควรปฏิบัติ เพ่ือเป็นการสนองพระราชด าริ และตอบสนองยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น จึงได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น ในมหา
วิทยาแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติขึ้น และที่ส าคัญอย่างยิ่งนั้นก็เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีในพระมหา
กรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย  
 นักวิจัยได้เห็นปัญหาที่ส าคัญในพ้ืนที่อนุรักษ์แห่งนี้ และได้จัดท าโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายพืช
ท้องถิ่น ในมหาวิทยาแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ มีโครงการย่อยจ านวน 8 โครงการ ดังต่อไปนี้ โครงการ
ย่อยที่ 1 โครงการศึกษาชีพลักษณ์แม่ไม้เด่นในป่าเต็งรัง พ้ืนที่อนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระ
เกียรต ิ
 โครงการย่อยที่ 2 การเพาะช ากล้าไม้ท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการย่อยที่ 3 โครงการ
จัดการแปลงปลูกต้นฝางในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ โครงการย่อยที่ 4 โครงการบ ารุงรักษาแปลงปลูก
ฟ้ืนฟูป่าในพื้นที่ป่าเต็งรังเสื่อมโทรม จ านวน 3 ไร่ ในพ้ืนที่อนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ โครงการย่อยที่ 5 
โครงการจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (งิ้วป่า, สะเดา และ สมอภิเพก) จ านวน 3 ไร่  โครงการย่อยที่ 6 
 การจัดการแปลงปลูกป่าถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7  รอบ เมื่อปี 2554 
จ านวน 9 ชนิด 3 ไร่ โครงการย่อยที่ 7 โครงการการจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (เสี้ยว, ขี้เหล็ก และ 
มะค่าแต้) จ านวน 3 ไร่ โครงการย่อยที่ 8 โครงการจัดการแปลงสาธิตสวนหลังบ้าน เพ่ือการรวบรวมพืช
สมุนไพร อาหาร ประดับ พลังงาน และไม้ผล จ านวน 10 ไร่ ซึ่งโครงการทั้งหมดที่กล่าวมายังเป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดงานวิชาการด้านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสู่ชุมชน 

ในปี 2561 ทีมวิจัยได้รับงบประมาณเพ่ือท ากิจกรรม 4 กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาชีพลักษณ์แม่ไม้
เด่นในป่าเต็งรัง พ้ืนที่อนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  2) เพาะช ากล้าไม้ท้องถิ่น เพ่ือการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3) การจัดการแปลงปลูกต้นฝางในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ 4) บ ารุงรักษาแปลง
ปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ป่าเต็งรังเสื่อมโทรม จ านวน 3 ไร่ ในพ้ืนที่อนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนในปี 2562 จึงได้จัดท าโครงการย่อยทั้งหมดจ านวน 4 โครงการ ในโครงการต่อไปนี้
โครงการ 1 โครงการจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (งิ้วป่า, สะเดา และ สมอภิเพก) จ านวน 3  ไร่  
โครงการ 2 การจัดการแปลงปลูกป่าถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อปี 
2554 จ านวน 9 ชนิด 3 ไร่ โครงการที่ 3 โครงการการจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (เสี้ยว, ขี้เหล็ก 
และ มะค่าแต้) จ านวน 3 ไร่ และโครงการที่ 4 โครงการจัดการแปลงสาธิตสวนหลังบ้าน เพ่ือการรวบรวมพืช
สมุนไพร อาหาร ประดับ พลังงาน และไม้ผล จ านวน 10 ไร่ ซึ่งโครงการทั้งหมดที่กล่าวมายังเป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดงานวิชาการด้านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสู่ชุมชน  เพ่ือการต่อยอดจากปี 2561 และโครงการทั้งหมดอยู่ในแผนกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

ในปี 2561 ทีมวิจัยได้รับงบประมาณเพ่ือท ากิจกรรม 4 กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาชีพลักษณ์แม่ไม้
เด่นในป่าเต็งรัง พ้ืนที่อนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  2) เพาะช ากล้าไม้ท้องถิ่น เพ่ือการ
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อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 3) การจัดการแปลงปลูกต้นฝางในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ฯ 4) บ ารุงรักษาแปลง
ปลูกฟ้ืนฟูป่าในพ้ืนที่ป่าเต็งรังเสื่อมโทรม จ านวน 3 ไร่ ในพ้ืนที่อนุรักษ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ฯ เพ่ือให้เกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืนในปี 2562 จึงได้จัดท าโครงการย่อยทั้งหมดจ านวน 4 โครงการ ในโครงการต่อไปนี้
โครงการ 1 โครงการจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (งิ้วป่า, สะเดา และ สมอพิเภก) จ านวน 3 ไร่  
โครงการ 2 การจัดการแปลงปลูกป่าถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อปี 
2554 จ านวน 9 ชนิด 3 ไร่ โครงการที่ 3 โครงการการจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (เสี้ยว, ขี้เหล็ก 
และ มะค่าแต้) จ านวน 3 ไร่ และโครงการที่ 4 โครงการจัดการแปลงสาธิตสวนหลังบ้าน เพ่ือการรวบรวมพืช
สมุนไพร อาหาร ประดับ พลังงาน และไม้ผล จ านวน 10 ไร่ ซึ่งโครงการทั้งหมดที่กล่าวมายังเป็นการส่งเสริม
การอนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นฐานการเรียนรู้และถ่ายทอดงานวิชาการด้านอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชสู่ชุมชน  เพ่ือการต่อยอดจากปี 2561 และโครงการทั้งหมดอยู่ในแผนกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น 
3. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดงานวิชาการด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสู่ชุมชน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้สนองงานพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. ได้อนุรักษ์ความหลากหลายพืชท้องถิ่น 
3. มีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดงานวิชาการด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสู่ชุมชน 

 
เป้าหมายของการด าเนินงานโครงการ 

กลุ่มเป้าหมาย  
- นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
- ชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ และผู้สนใจ

ทั่วไป 
 

พื้นที่เป้าหมาย 
พ้ืนทีม่หาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
จ านวนผู้มาศึกษาดูงานจ านวน 100 คน และมีความพึงพอใจและเข้าใจด้านการอนุรักษ์

มากกว่าร้อยละ 80 
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ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 1 ตุลาคม  2561 - 30 กันยายน  2562 รวมระยะเวลา   1    ปี 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ - จ านวนผู้มาศึกษาดูงาน 

- จ านวนวิชาทีน่ าไปบูรณาการในการเรียนการสอน 
100 

4 
เชิงคุณภาพ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงาน 

- ร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานมคีวามเข้าใจด้านการอนุรักษ์ 
80 
80 

เชิงเวลา - เสร็จทันตามก าหนดสิน้ปีงบประมาณ 2562 30 กันยายน 62 
เชิงค่าใช้จา่ย งบประมาณ  108,000 

 
วิธีการด าเนินงานของโครงการ 

 ด าเนินกิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการโดยบูรณาการในรายวิชาเรียนรายวิชาการปลูกป่า (กป
221) รายวิชา การจัดการไม้เอนกประสงค์ (กป425) รายวิชา เกษตรป่าไม้แบบยั่งยืน (กป424) และวิชา ดป 
312 ปฐพีศาสตร์เบื้องต้น โดยติดตามการเจริญเติบโต ได้แก่ ความโตที่คอรากชิดดิน (Ro) ความโตที่เความสูง
เพียงอก (D1.3) ความสูง (Ht) และความกว้างของทรงพุ่ม (Cc) เป็นพ้ืนที่สาธิตและฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษา
สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ นอกจากนี้ยังเตรียมการเป็นพ้ืนที่ปลูกทดสอบในแปลงวิจัยของนักศึกษาในระดับ
ปริญญาโท สาขาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 
โครงการย่อยท่ี 1 การจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (งิ้วป่า, สะเดา และ สมอพิเภก)             
  ด าเนินกิจกรรมในแปลงทดสอบไม้โตเร็วทั้งสามชนิด ปลูกครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 โดย
ปลูกง้ิวป่า สมอพิเภก และสะเดา จ านวน 179, 167 และ 158 ต้น ตามล าดับ กิจกรรมที่ท า เช่น การก าจัด
วัชพืช การท าแนวป้องกันไฟ การท ารั้วป้องกันสัตว์เลี้ยง การติดตามประเมินผลการเจริญเติบโต  
 
โครงการย่อยที่ 2 การจัดการแปลงปลูกป่าถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ เมื่อปี 2554 จ านวน 9 ชนิด 3 ไร่ 
             ด าเนินกิจกรรมในแปลงทดสอบไม้ 9 ชนิด ได้แก่ ยางนา ขี้เหล็ก จามจุรี มะเกลือ มะค่าแต้ 
มะค่าโมง มะตูม สมอพิเภก และหว้า ปลูกครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 จ านวน รวม 840 ต้น 
กิจกรรมที่ท า เช่น การก าจัดวัชพืช การท าแนวป้องกันไฟ การท ารั้วป้องกันสัตว์เลี้ยง การติดตามประเมินผล
การเจริญเติบโต 
 
โครงการย่อยท่ี 3 การจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (เสี้ยว, ขี้เหล็ก และ มะค่าแต้)  
  ด าเนินกิจกรรมในแปลงทดสอบไม้ 3 ชนิด ได้แก่ เสี้ยว ขี้เหล็ก และมะค่าแต้ โดยปลูกครั้งแรกเมื่อปี 
2555 รวมทั้งสิ้น 111 ต้น กิจกรรมที่ท า เช่น การก าจัดวัชพืช การท าแนวป้องกันไฟ การท ารั้วป้องกันสัตว์
เลี้ยง การติดตามประเมินผลการเจริญเติบโต 
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โครงการย่อยที่ 4 การจัดการแปลงสาธิตสวนหลังบ้าน เพื่อการรวบรวมพืชสมุนไพร อาหาร ประดับ 
พลังงาน และไม้ผล จ านวน 10 ไร่ 
  ด าเนินกิจกรรมในแปลงรวบรวมไม้ที่ปลูกในสวนหลังบ้าน และในปี 2562 นี้ด าเนินการปลูกเสริม ไม้
ที่ใส่เชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซา จ านวน 4 ชนิด รวม 200 ต้น ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง พะยอม และตะเคียนทอง 
กิจกรรมที่ท า เช่น การก าจัดวัชพืช การท าแนวป้องกันไฟ การท ารั้วป้องกันสัตว์เลี้ยง การติดตามประเมินผล
การเจริญเติบโต 
 

ผลการด าเนินงาน 
โครงการย่อยท่ี 1 การจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (งิ้วป่า, สะเดา และ สมอพิเภก)               
    ผลการติดตามการเจริญเติบโตพบว่า หลังจากปลูกแล้ว 1 ปี ปลูกเมื่อปี 2555 เก็บข้อมูลเมื่อปี 
2556 และเก็บข้อมูลเพ่ือการติดตามการเจริญเติบโตอีกครั้งเมื่อปี 2562 การเติบโตด้านความโตที่คอรากชิด
ดิน (Ro)  ความสูง (Ht) ความกว้างของเรือนยอด (Cc) ในปี 2556 ไม่แตกต่างกัน  ในระยะ 1 ปี แต่เมื่อการ
เจริญเติบโตของพืชท้องถิ่นท้ังสามชนิดนี้การเจริญเติบโตมีความแตกต่างกัน  

• การเติบโตด้านความโตที่คอรากชิดดิน (Ro)  
  ระยะเวลา 7 ปี พบว่าการเติบโตด้านความโตที่คอรากชิดดินมากที่สุดได้แก่ งิ้วป่า สะเดา และ สมอ
พิเภก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.2, 15.5 และ 8.5 ตามล าดับ (ภาพที่ 1) และมีค่าเฉลี่ยความเพ่ิมพูนเท่ากับ 
17.1, 11.1 และ 4.2 mm ตามล าดับ (ภาพท่ี 5) 
 

 
ภาพที่ 1 การเติบโตด้านความโตที่คอรากชิดดิน (Ro) งิ้วป่า สมอพิเภก และสะเดา 
 

• การเติบโตด้านความโตที่ระดับความสูงเพียงอก (D1.3) 
พบว่าการเติบโตด้านความโตที่ระดับความสูงเพียงอก (D1.3) ระยะเวลา 7 ปี มากที่สุดได้แก่ งิ้วป่า 

ส่วนสะเดา และ สมอพิเภก โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันเท่ากับ 15.7, 6.0 และ 6.0 ตามล าดับ (ภาพท่ี 2) และ
มีค่าเฉลี่ยความเพ่ิมพูนเฉลี่ย เท่ากับ 2.6, 1.0 และ 1.0 mm ต่อปี ตามล าดับ (ภาพที่ 5) 
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ภาพที่ 2 การเติบโตด้านความโตที่ระดับความสูงเพียงอก (D1.3) งิ้วป่า สมอพิเภก และสะเดา 

 
• การเติบโตด้านความสูง (Ht)  

ระยะเวลา 7 ปี พบว่าการเติบโตด้านความสูงมากที่สุดได้แก่ งิ้วป่า สะเดา และ สมอพิเภก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 319.9, 211.9 และ 141.0 cm ตามล าดับ (ภาพที่ 3) และมีค่าเฉลี่ยความเพ่ิมพูนความสูง
เท่ากับ 243.9, 134.5 และ 65.4 cm ตามล าดับ (ภาพที่ 5) 

 

 
ภาพที่ 3 การเติบโตด้านความสูง (Ht) งิ้วป่า สมอพิเภก และสะเดา 

 
• การเติบโตด้านความกว้างของเรือนยอดหรือทรงพุ่ม (Cc) 

ระยะเวลา 7 ปี พบว่าการเติบโตด้านความกว้างของเรือนยอดมากที่สุดได้แก่ งิ้วป่า สะเดา และ สมอ
พิเภก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 156.3, 100.5 และ 81.1 cm ตามล าดับ (ภาพที่ 4) และมีค่าเฉลี่ยความ
เพ่ิมพูนความกว้างของเรือนยอดเท่ากับ 109.8, 54.8 และ 31.7 cm ตามล าดับ (ภาพท่ี 5) 

 
ภาพที่ 4 การเติบโตด้านความกว้างของเรือนยอดหรือทรงพุ่ม (Cc) งิ้วป่า สมอพิเภก และสะเดา 
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ภาพที่ 5 การเจริญเติบโตด้านความโต ความสูง เรือนยอด สัมพัทธ์ งิ้วป่า สมอพิเภก และสะเดา 

 
โครงการย่อยที่ 2 การจัดการแปลงปลูกป่าถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7  
รอบ เมื่อปี 2554 จ านวน 9 ชนิด 3 ไร่ 

• การเติบโตด้านความโตที่คอรากชิดดิน (Ro)  
พบว่าไม้ที่มีความโตที่คอรากชิดดินมี 3 กลุ่มคือไม้ที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ ขี้เหล็ก กลุ่มที่รองลงมาได้แก่ 

มะค่าแต้ มะค่าโมง มะตูม ยางนา และหว้า และกลุ่มที่มีความโตที่คอรากชิดดินน้อยได้แก่ จามจุรี มะเกลือ 
และสมอพิเภก (ภาพท่ี 6 และ ภาพที่ 10) 
 

 
ภาพที่ 6 การเติบโตด้านความโตที่คอรากชิดดิน (Ro) ไม้ 9 ชนิด 

 
• การเติบโตด้านความโตที่ระดับความสูงเพียงอก (D1.3) 

พบว่าไม้ที่มีความโตที่ระดับความสูงเพียงอก  3 กลุ่มคือไม้ที่มีค่าสูงสุด ได้แก่ ขี้เหล็ก กลุ่มที่
รองลงมาได้แก่ มะค่าแต้ มะค่าโมง มะตูม ยางนา สมอพิเภก และหว้า และกลุ่มที่มีความโตที่ระดับความสูง
เพียงอกน้อยได้แก่ จามจุรี และ มะเกลือ  (ภาพที่ 7 และ ภาพที่ 10) 
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ภาพที่ 7 การเติบโตด้านความโตที่ระดับความสูงเพียงอก (D1.3) ไม้ 9 ชนิด 

 
• การเติบโตด้านความสูง (Ht)  

พบว่าไม้ที่มีความสูงมี 3 กลุ่มคือไม้ที่มีค่าสูงสุดมากกว่า 5 เมตร ได้แก่ ขี้เหล็ก กลุ่มที่รองลงมาสูง
ระหว่าง 3-5 เมตร ได้แก่ มะค่าแต้ มะค่าโมง มะตูม ยางนา สมอพิเภก และหว้า และกลุ่มที่มีความสูงน้อยกว่า 
3 เมตรได้แก่ จามจุรี มะเกลือ (ภาพท่ี 8 และ ภาพที่ 10) 
 

 
ภาพที่ 8 การเติบโตด้านความสูง (Ht) ไม้ 9 ชนิด 

 
• การเติบโตด้านความกว้างของเรือนยอดหรือทรงพุ่ม (Cc) 

พบว่าไม้ที่มีความกว้างของเรือนยอดมี 3 กลุ่มคือไม้ที่มีค่าสูงสุดสูงมากกว่า 3.0 เมตร ได้แก่ ขี้เหล็ก 
และมะค่าโมง กลุ่มที่รองลงมาสูงระหว่าง 2-3 เมตร ได้แก่ มะค่าแต้ มะค่าโมง มะตูม ยางนา และหว้า และ
กลุ่มที่มีความกว้างของเรือนยอดน้อยกว่า 2 เมตรได้แก่ จามจุรี มะเกลือ และสมอพิเภก (ภาพที่ 9 และ ภาพ
ที่ 10) 
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ภาพที่ 9 การเติบโตด้านความกว้างของเรือนยอดหรือทรงพุ่ม (Cc) ไม้ 9 ชนิด 

 

 
ภาพที่ 10 การเจริญเติบโตด้านความโต ความสูง เรือนยอด สัมพัทธ์ ของไม้ 9 ชนิด 

 
โครงการย่อยท่ี 3 การจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (เสี้ยว, ขี้เหล็ก และ มะค่าแต้)  
  ด าเนินกิจกรรมในแปลงทดสอบไม้ 3 ชนิด ได้แก่ เสี้ยว ขี้เหล็ก และมะค่าแต้ โดยปลูกครั้งแรกเมื่อปี 
2555 รวมทั้งสิ้น 111 ต้น กิจกรรมที่ท า เช่น การก าจัดวัชพืช การท าแนวป้องกันไฟ การท ารั้วป้องกันสัตว์
เลี้ยง การติดตามประเมินผลการเจริญเติบโต มีดังนี ้

• การเติบโตด้านความโตที่คอรากชิดดิน (Ro)  
พบว่าการเติบโตด้านความโตที่คอรากชิดดินมากท่ีสุดได้แก่ข้ีเหล็ก มะค่าแต้ และเสี้ยว โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 25.6, 17.5 และ 12.1 ตามล าดับ (ภาพที่ 11) และมีค่าเฉลี่ยความเพ่ิมพูนเท่ากับ 3.3, 2.1 และ 
1.3 mm ต่อปี ตามล าดับ (ภาพที่ 15) 

 
ภาพที่ 11 การเติบโตด้านความโตที่คอรากชิดดิน (Ro) ขี้เหล็ก มะค่าแต้ และเสี้ยว 
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• การเติบโตด้านความโตที่ระดับความสูงเพียงอก (D1.3) 
พบว่าการเติบโตด้านความโตที่ระดับความสูงเพียงอกมากที่สุดได้แก่ขี้เหล็ก มะค่าแต้ และเสี้ยว โดย

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.0, 9.1 และ 8.7 mm ตามล าดับ (ภาพที่ 12) และมีค่าเฉลี่ยความเพ่ิมพูนเท่ากับ 2.3, 
1.3 และ 1.1 mm ต่อปี ตามล าดับ (ภาพที่ 15) 
 

 
ภาพที่ 12 การเติบโตด้านความโตที่ระดับความสูงเพียงอก (D1.3) ขี้เหล็ก มะค่าแต้ และเสี้ยว 

 
• การเติบโตด้านความสูง (Ht)  

  พบว่าการเติบโตด้านความสูงมากที่สุดได้แก่ข้ีเหล็ก เสี้ยว และ มะค่าแต้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 354.8, 
274.2 และ 251.4 ตามล าดับ (ภาพที่ 13) และมีค่าเฉลี่ยความเพ่ิมพูนเท่ากับ 45.2, 25.9 และ 28.6 
mm ต่อปี ตามล าดับ (ภาพท่ี 15) 

 
ภาพที่ 13 การเติบโตด้านความสูง (Ht) ขี้เหล็ก มะค่าแต้ และเสี้ยว 

 
• การเติบโตด้านความกว้างของเรือนยอดหรือทรงพุ่ม (Cc) 

  พบว่าการเติบโตด้านความกว้างของเรือนยอดมากที่สุดได้แก่ ขี้เหล็ก มะค่าแต้ และ เสี้ยวโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 201.4, 170.7 และ 108.0 cm ตามล าดับ (ภาพท่ี 14) และมีค่าเฉลี่ยความเพ่ิมพูนเท่ากับ 
25.7, 19.5 และ 10.5 cm ต่อปี ตามล าดับ (ภาพที่ 15) 
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ภาพที่ 14 การเติบโตด้านความกว้างของเรือนยอดหรือทรงพุ่ม (Cc) ขี้เหล็ก มะค่าแต้ และเสี้ยว 

 

 
ภาพที่ 15 การเจริญเติบโตด้านความโต ความสูง เรือนยอด สัมพัทธ์ ขี้เหล็ก มะค่าแต้ และเสี้ยว 
 
โครงการย่อยที่ 4 การจัดการแปลงสาธิตสวนหลังบ้าน เพื่อการรวบรวมพืชสมุนไพร อาหาร ประดับ 
พลังงาน และไม้ผล จ านวน 10 ไร่ 
  ด าเนินกิจกรรมในแปลงรวบรวมไม้ที่ปลูกในสวนหลังบ้าน และในปี 2562 นี้ด าเนินการปลูกเสริม ไม้
ที่ใส่เชื้อเห็ดป่าไมคอร์ไรซา จ านวน 4 ชนิด รวม 200 ต้น ได้แก่ ยางนา มะค่าโมง พะยอม และตะเคียนทอง 
กิจกรรมที่ท า เช่น การก าจัดวัชพืช การท าแนวป้องกันไฟ การท ารั้วป้องกันสัตว์เลี้ยง การติดตามประเมินผล
อัตราการรอดตายพบว่า มะค่าโมงมีอัตราการรอดตายสูงสุดเท่ากับ 100 % รองละมาเป็นตะเคียนทอง 
พะยอม และยางนา มีอัตราการรอดตายเท่ากับ 92, 58 และ 36 % ตามล าดับ (ภาพที่ 16) 
 

 
ภาพที่ 16 อัตราการรอดตาย ยางนา มะค่าโมง พะยอม และตะเคียนทอง  
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 

โครงการย่อยท่ี 1การจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (งิ้วป่า, สะเดา และ สมอพิเภก)               
        ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมร้อยละ 83.3 มีค่าสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องได้รับความ
พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดร้อยละ 33.3 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ร้อยละ 50.0 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 16.7 (รายละเอียดแสดงในภาพที่ 17) 
  
โครงการย่อยท่ี 2 การจัดการแปลงปลูกป่าถวายพ่อของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 
รอบ เมื่อปี 2554 จ านวน 9 ชนิด 3 ไร่ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมร้อยละ 85.3 มีค่าสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องได้รับความ
พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดร้อยละ 43.3 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ร้อยละ 40.0 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 16.7 (รายละเอียดแสดงในภาพที่ 17) 
 
โครงการย่อยท่ี 3 การจัดการแปลงทดสอบไม้โตเร็วท้องถิ่น (เสี้ยว, ขี้เหล็ก และ มะค่าแต้) 
  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมร้อยละ 88.6 มีค่าสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องได้รับความ
พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดร้อยละ 50.0 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ร้อยละ 43.3 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 6.67 (รายละเอียดแสดงในภาพที่ 1) 
 
โครงการย่อยท่ี 4 การจัดการแปลงสาธิตสวนหลังบ้าน เพื่อการรวบรวมพืชสมุนไพร อาหาร ประดับ 
พลังงาน และไม้ผล จ านวน 10 ไร่ 
  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกิจกรรมร้อยละ 89.3 มีค่าสูงกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องได้รับความ
พึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 โดยมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดร้อยละ 56.7 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ร้อยละ 33.3 และมีความพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 10.0 (รายละเอียดแสดงในภาพที่ 17) 

 โครงการ / กิจกรรม 
  

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ตัวชี้วัด แผน ผล 

แผน ผล 
โครงการอนุรักษ์ความ
หลากหลายพืชท้องถิ่น ใน
มหาวิทยาแม่โจ้ - แพร่ 
เฉลิมพระเกียรติ ปี 
2562 

1 ปี 1 ปี 1. จ านวนผู้มาศึกษาดูงาน 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าศึกษาดูงาน 
3. ร้อยละของผูเ้ข้าศึกษาดูงานมคีวามเข้าใจด้านการ

อนุรักษ ์
4. จ านวนวิชาที่น าไปบูรณาการในการเรียนการสอน 
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ภาพที่ 17 ความพึงพอใจของผู้ศึกษาดูงานโครงการ 
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ศูนย์อนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์แม่โจ้-ชุมพร 
 

มัลลิกา จินดาซิงห์1 

1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

 บทคัดย่อ 
จุลินทรีย์เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์หรือคาดว่าจะมีประโยชน์ในอนาคต เช่นเดียวกับพืชอาหารหลัก

หลายชนิดก าลังอยู่ในสภาวะพันธุกรรมเสื่อมหรือใกล้จะสูญพันธุ์และบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปบ้างแล้ว  
จากข้อได้เปรียบของจุลินทรีย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจ านวนมาก โตเร็ว และปัจจุบันมีวิทยาการส าหรับการเก็บ
รักษาท าให้สามารถเก็บได้เป็นระยะยาว ขณะที่พืชหรือสัตว์ หากมีการใช้มากๆ อาจหมดไปได้ ด้วยเหตุนี้
ประเทศต่างๆ จึงให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการวิจัยและเก็บรวบรวมและรักษาจุลินทรีย์ การเก็บรักษา
จุลินทรีย์ไว้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการส ารวจพันธุกรรมจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร และจัดสร้าง
แหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ในระบบนิเวศน์พ้ืนที่ป่าชายฝั่งที่มีประโยชน์ทางการเกษตร จังหวัดชุมพร 
รวมถึงเพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ จากการด าเนินงานโดย การส ารวจชนิด
และประเภทของจุลินทรีย์ที่อยู่ในป่าชายหาด รวบรวมและจัดเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ และให้องค์ความรู้ 
ค าปรึกษา แนะน า แก่ประชาชนในการรักษาและฟ้ืนฟูสายพันธุ์จุลินทรีย์ จ านวน 100 คน ในพ้ืนที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พบว่า ได้ข้อมูล และทราบถึงชนิด
จุลินทรีย์ในพ้ืนป่าชายหาด จังหวัดชุมพร ในพ้ืนที่ ร้อยละ 70 สามารถเก็บรักษาและอนุรักษ์จุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชายหาด จังหวัดชุมพร ร้อยละ 50 ทราบถึงอนุกรมวิธานทางด้านจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ป่า
ชายหาด จังหวัดชุมพร ได้ฐานแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์ ได้ข้อมูล และแหล่งรวบรวมด้านความหลากหลายของ
จุลินทรีย์ เพ่ือการศึกษาและวิจัยในพ้ืนที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 1 แห่ง ทราบถึงแหล่งที่มาของจุลินทรีย์ใน
พ้ืนที่ธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันรักษาไม่ให้จุลินทรีย์สูญหาย และการน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในทาง
การเกษตร รวมถึงได้ข้อมูลพ้ืนฐานของจุลินทรีย์ที่สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น
ต่อไป  
ค าส าคัญ: ศูนย์อนุรักษ์  พันธุกรรม  จุลินทรีย์                     
 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
ปัจจุบันจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์หรือคาดว่าจะมีประโยชน์ในอนาคต เช่นเดียวกับพืชอาหาร

หลักหลายชนิดก าลังอยู่ในสภาวะพันธุกรรมเสื่อมหรือใกล้จะสูญพันธุ์และบางชนิดได้สูญพันธุ์ไปบ้างแล้ว  
จากข้อได้เปรียบของจุลินทรีย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีจ านวนมาก โตเร็ว  และปัจจุบันมีวิทยาการส าหรับการเก็บ
รักษาท าให้สามารถเก็บได้เป็นระยะยาว ขณะที่พืชหรือสัตว์ หากมีการใช้มากๆ อาจหมดไปได้ ด้วยเหตุนี้ 
ประเทศต่างๆ จึงให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการวิจัยและเก็บรวบรวมและรักษาจุลินทรีย์ 

การเก็บรักษาจุลินทรีย์ไว้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน ามาใช้ในการเรียนการสอนทางด้านจุลชีววิทยา  
ใช้ทางด้านอุตสาหกรรม ใช้ในการผลิตหรือเก็บเชื้อที่ได้จากการคัดเลือกสายพันธุ์เฉพาะที่ให้ผลผลิตสูง ส่วนนัก
อนุกรมวิธานเก็บรักษาเชื้อที่ได้จากการคัดแยกใหม่และรวบรวมจากแหล่งอ่ืนๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบ การเก็บ
รักษาจุลินทรีย์อาจเก็บไว้ในห้องปฏิบัติการของวิทยาลัย มหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ โรงพยาบาลหรือโรงงาน
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อุตสาหกรรม ซึ่งอาจขาดบุคลากรและอุปกรณ์ในการเก็บ รวมทั้งขาดประสบการณ์ของวิธีการเก็บที่เหมาะสม
และอาจท าให้จุลินทรีย์เหล่านั้นตายไปหรือสูญหายหรือสมบัติเปลี่ยนแปลงไป  การเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่ดี  
ท าได้โดยเก็บไว้ในศูนย์เก็บรวบรวมเชื้อ หรือศูนย์เก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ (culture collection) ซึ่งเป็นการเก็บ
รักษาตัวเชื้อจุลินทรีย์ไว้ให้คงสมบัติดั้งเดิมของแต่ละสายพันธุ์ เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ภายหลัง นอกจากนี้ยังเป็น
การเก็บรักษาพันธุกรรมของเชื้อให้คงเดิม การเก็บรักษาเชื้อไว้ในศูนย์ยังมีการควบคุมคุณภาพให้เชื้อบริสุทธิ์ 
ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนกับเชื้ออ่ืน และเก็บให้เชื้อรอดชีวิตอยู่ เพ่ือน ามาเลี้ยงให้เชื้อเพ่ิมจ านวนภายหลังได้  
โดยมีการทดสอบความบริสุทธิ์และการมีชีวิตอยู่ของจุลินทรีย์เป็นระยะๆ การเก็บจุลินทรีย์ไว้ในศูนย์ จึงเป็น
การประกันสมบัติของเชื้อไม่ให้เปลี่ยนแปลงตามเวลาและสภาพแวดล้อม หน้าที่ของศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์  
จึงเป็นแหล่งเก็บรวบรวมรักษาเชื้อจุลินทรีย์ และเป็นแหล่งข้อมูลของทรัพยากรจุลินทรีย์ที่เก็บรักษาไว้ นับว่า
ศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์เป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรพันธุกรรมของจุลินทรีย์ 
ศูนย์เก็บรวบรวมจุลินทรีย์มีหลายประเภท ได้แก่ ศูนย์ส่วนบุคคลซึ่งพบอยู่ตามห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล 
โรงงานอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาต่างๆ ส่วนศูนย์เฉพาะทางเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์เฉพาะด้านที่มี
ลักษณะพิเศษและมี จ านวนไม่มาก เช่น โรงงานผลิตเบียร์ โรงงานผลิตสารปฏิชีวนะชนิดของจุลินทรี ย์ที่เก็บ
รักษาไว้ในศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ แบ่งตามประโยชน์ของ จุลินทรีย์ ได้แก่ จุลินทรีย์ทางด้านอนุกรมวิธาน  
เพ่ือเก็บรักษาเชื้อไว้เปรียบเทียบกับเชื้อสายพันธุ์อ่ืน จุลินทรีย์ทางด้านการแพทย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ที่เป็น
สาเหตุของโรคต่างๆ ไว้เปรียบเทียบในการรักษาและป้องกันโรค จุลินทรีย์ทางด้านอุตสาหกรรมเก็บรักษา
จุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม เช่น การผลิตกรดซิตริก กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ การผลิต
แอลกอฮอล์และขนมปัง เป็นต้น นอกจากนี้ยังเก็บรักษาจุลินทรีย์ที่ใช้ในการผลิตวัคซีนและเอนไซม์รวมทั้ง  
เชื้อที่แยกได้ใหม่ในระหว่างการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ ที่สามารถท างานได้ดีขึ้น และให้ผลผลิตที่
มีคุณค่ามากขึ้น ส่วนจุลินทรีย์ที่ใช้ในการวิเคราะห์สารเก็บรักษาไว้เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ สารต่างๆ เช่น 
วิตามิน กรดอะมิโน สารปฏิชีวนะ นอกจากนี้ยังเก็บรักษาจุลินทรีย์ ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัยในด้านต่างๆ เช่น  
พันธุศาสตร์ ชีวเคมี เป็นต้น 

เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความส าคัญ
ทางด้านเกษตรกรรม และเชื่อว่าจะเป็นแหล่งผลิตพืชอาหารและการเกษตรแหล่งใหญ่ของโลก  การอนุรักษ์
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชต่างๆ รวมถึงพันธุกรรมจุลินทรีย์ไว้พร้อมน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันทีจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะอนุรักษ์ความหลากหลายด้านพันธุกรรมแล้ว จะเป็นการรักษามรดกอัน
ล้ าค่าไว้ให้อนุชนรุ่นหลังใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอีกด้วย เชื้อพันธุกรรมพืชเหล่านี้ต้องได้รับการดูแล
และเก็บรักษาอย่างดีเพ่ือให้มีชีวิตอยู่ได้ยาวนานและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทันที  แต่การที่จะด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ าเป็นต้องมีห้องควบคุม อุณหภูมิและความชื้น เพ่ือใช้ในการเก็บอนุรักษ์เชื้อ
พันธุกรรมจุลินทรีย์ไว้ให้ได้ยาวนานอันจะเป็นการป้องกันการเสื่อมพันธุกรรมหรือการสูญหายพันธุกรรม และ
เหมาะส าหรับน าออกมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ทันที 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือการส ารวจพันธุกรรมจุลินทรีย์ในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 
2. เพ่ือจัดสร้างแหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ในระบบนิเวศน์พ้ืนที่ป่าชายฝั่งที่มีประโยชน์ทาง

การเกษตร จังหวัดชุมพร  
3. เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

เน้นการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชน ประกอบด้วย ชุมชน โรงเรียน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ให้เข้าร่วมด าเนินงานและเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนิน
โครงการ จ านวน 100 คน 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
พ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรจ านวน 

30 ไร่ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถทราบชนิดของสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่พบป่าชายหาด จังหวัดชุมพร  
2. ได้ข้อมูล และแหล่งรวบรวมด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ที่พบบริเวณป่าชายหาด  
3. ได้ข้อมูลพื้นฐานของจุลินทรีย์ที่สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นต่อไป  

 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้รับบริการ 
- แหล่งเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ 

 
คน 
แห่ง 

 
100 

1 

 
100 

1 
เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละโครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรที่ได้รับจากการบริการวิชาการ และวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกระบวนการ
ให้บริการ 
- ร้อยละผู้รับบริการ มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 
- ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ เกิน
ร้อยละ 
 

 
ร้อยละ  
รอ้ยละ 

 
 

ร้อยละ  
 

ร้อยละ 
 

ร้อยละ  

 
80 
80 

 
 

80 
 

60 
 

60 

 
90 
95 

 
 

95 
 

70 
 

70 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงเวลา 
- ร้อยละของงานบริการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
90 

 
100 

เชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

 
ล้านบาท 

 
0.94 

 
0.94 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1. การส ารวจชนิดและประเภทของจุลินทรีย์ที่อยู่ในป่าชายหาด 
2. รวบรวมและจัดเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ 
3. ให้องค์ความรู้ ค าปรึกษา แนะน า แก่ประชาชนในการรักษาและฟ้ืนฟูสายพันธุ์จุลินทรีย์ 
4. ด าเนินการเก็บรักษาและขยายพันธุ์พันธุกรรมจุลินทรีย์ในระบบนิเวศน์ที่ใกล้สูญพันธุ์ 
5. ติดตาม สนับสนุน  ผลการรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูจุลินทรีย์ในระบบนิเวศน์พ้ืนที่ป่าชายฝั่ง จังหวัดชุมพร 

ที่อยู่ในภาวะคุกคามและใกล้สูญพันธุ์ 
6. การส่งเสริมประชาสัมพันธ์ 
7. การติดตามความส าเร็จของโครงการ/การประเมินผลโครงการ 

 
กิจกรรมที่ 1 ด้านการส ารวจจุลินทรีย์ 

1. ส ารวจจุลินทรีย์ในพื้นที่ โดยการด าเนินงานวิจัยส ารวจทรัพยากรจุลินทรีย์ของพ้ืนที่  
2. อพ.สธ. แม่โจ้-ชุมพร ได้แก่แบคทีเรีย ยีสต์ ราและ สาหร่ายอย่างมีระบบโดยเน้นกลุ่มจุลินทรีย์ ที่

มีประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดอนุกรมวิธาน การจัดเก็บ
รักษาจุลินทรีย์อย่างถาวร ศึกษาการใช้ประโยชน์เทคนิคการรักษา จุลินทรีย์ 

3. คัดแยกเชื้อจุลินทรีย์ 
4. เก็บตัวอย่างและบันทึกข้อมูล 

 
กิจกรรมที่ 2 ด้านการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ 

1. รวบรวมและจัดเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ 
2. ให้บริการการเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์แก่หน่วยงาน หรือกลุ่มงานค้นคว้าวิจัย อ่ืน ๆ 
3. เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ 

 
กิจกรรมที่ 3 ด้านข้อมูลสายพันธุ์จุลินทรีย์  

1. รวบรวมและบันทึกข้อมูลสายพันธุ์จุลินทรีย์ที่เก็บรักษา 
2. พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลให้มีมาตรฐานเดียวกันในประเทศตามสากล 

 
 
 



 
41 

 
 

กิจกรรมที่ 4 ด้านการวิจัยและพัฒนา  
1. วิจัยและพัฒนาเทคนิควิธีส าหรับจุลินทรีย์ที่ยากแก่การเก็บรักษาแบบถาวร 
2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเก็บรักษาจุลินทรีย์ 

 
กิจกรรมที่ 5 ด้านการจัดจ าแนกสายพันธุ์จุลินทรีย์  

ให้บริการสายพันธุ์จุลินทรีย์และข้อมูลจุลินทรีย์ที่ใช้ในด้านอุตสาหกรรม การเกษตร สิ่งแวดล้อม และ
บริการอ่ืนๆ อาทิ การจัดเก็บรักษาจุลินทรีย์การผลิตจุลินทรีย์ในปริมาณมาก ให้การฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับ
การเก็บรักษาและจ าแนกชนิดของจุลินทรีย์ 
 
กิจกรรมที่ 6 ด้านการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้  

ด าเนินการอบรมเรื่อง 
• การรักษาและฟ้ืนฟูสายพันธุ์จุลินทรีย์ 
• การอนุรักษ์และรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ 
• ชนิดของสายพันธุ์จุลินทรีย์และการใช้ประโยชน์ 
• การเพาะขยายเชื้อจุลินทรีย์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. ได้ข้อมูล และทราบถึงชนิดจุลินทรีย์ในพื้นป่าชายหาด จังหวัดชุมพร ในพ้ืนที่ ร้อยละ 70 
2. สามารถเก็บรักษาและอนุรักษ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชายหาด จังหวัดชุมพร ร้อยละ 50 
3. ทราบถึงอนุกรมวิธานทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 
4. ได้ฐานแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์ ได้ข้อมูล และแหล่งรวบรวมด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ เพ่ือ

การศึกษาและวิจัยในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 1 แห่ง 
5. ทราบถึงแหล่งที่มาของจุลินทรีย์ในพื้นที่ธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันรักษาไม่ให้จุลินทรีย์สูญหาย 

และการน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร 
6. ได้ข้อมูลพื้นฐานของจุลินทรีย์ที่สามารถน าไปต่อยอดงานวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นต่อไป  

 
จากการด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมจุลินทรีย์ธรรมชาติในดิน น้ า อากาศ บริเวณเขตป่า

ชายหาด โดยมีแนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ ในพ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณรัศมี 20 
กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้นๆ พบจุลินทรีย์ ดังนี้ 

1.  ไรโซเบียม (Rhizobium) เป็นจุลินทรีย์ที่มีบทบาทส าคัญในการหมุนเวียนทรัพยากรให้ใช้ประโยชน์ได้
ใหม่ในวัฏจักรของธาตุอาหาร ไรโซเบียมอยู่ร่วมกับรากพืชตระกูลถั่วแบบพ่ึงพาอาศัยแบคทีเรีย 

2. แลกโตบาซิลัส (Lactobacillus) 
3. เพนนิซีเลียม (penicillum) 
4. ไตรโคเดอมา (Trichoderma) 
5. ฟูซาเรียม (Fusarium) 
6. สเตรปโตไมซิส (Streptomysis) 
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7.  อโซโตแบคเตอ (Azotobacter) 
8. ไรโซเบียม(Rhizobium) 
9. ยีสต์ (yeast) 
10. รา (mold) ฯลฯ 

การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแยกเชื้อจุลินทรีย์ โดยการเก็บตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ป่าชายหาด และริมทะเล 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พบว่า จากการศึกษาท าการแยกเชื้อโดยวิธี streak plate method บนอาหาร 
Bacillus Medium สามารถแยกเชื้อ Bacillus spp. ทั้งหมด 6 ไอโซเลต  
 
การแยกเชื้อกลุ่ม  Bacillus จากดินป่าชายหาดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 

จากการเก็บตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ป่าชายหาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ท าการแยกเชื้อโดยวิธี streak 
plate method บนอาหาร Bacillus Medium พบเชื้อ Bacillus spp. ทั้งหมด 6 ไอโซเลต  
 

 

 
ภาพที่ 1 ลักษณะโคโลนีเชื้อแบคทีเรีย กลุ่ม Bacillus MJU01 – MJU06 ที่แยกได้จากบริเวณป่าชายหาด 

 

   
ภาพที่ 2 ลักษณะการเจริญเติบโตและการออกซิเจนเชื้อแบคทีเรีย กลุ่ม Bacillus  

 

MJU01 MJU02 MJU03 

MJU04 MJU05 MJU06 
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ภาพที่ 3 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื้อกลุ่ม Bacillus  

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. ท าให้ทราบถึงชนิดจุลินทรีย์ในพื้นป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 
2. ท าให้รู้วิธีเก็บรักษาและอนุรักษ์จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพ้ืนที่ชายหาด จังหวัดชุมพร 
3. ท าให้ทราบถึงอนุกรมวิธานทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 
4. ท าให้ได้ฐานแหล่งข้อมูลจุลินทรีย์ เพ่ือการศึกษาและวิจัยในพ้ืนที่ป่าชายหาด จังหวัดชุมพร 
5. ท าให้ทราบถึงแหล่งที่มาของจุลินทรีย์ในพ้ืนที่ธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่การป้องกันรักษาไม่ให้จุลินทรีย์  

สูญหาย และการน าจุลินทรีย์มาใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย โดยจากการที่นักศึกษามีส่วนร่วมในใน

โครงการนี้ ท าให้สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์พ้ืนที่
ป่าชายหาด มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรมาใช้ในการเรียนในรายวิชาจุลชีววิทยา และรายวิชาการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 
รวมถึงใช้ในการท าวิจัยและปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชได้ 
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ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง(Calotes versicolor) 
ในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 

 

วาที คงบรรทัด1 
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชวีภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
บทคัดย่อ 

ในประเทศไทย กิ้งก่าคอแดง Calotes versicolor (Daudin, 1802) ถูกจัดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 
ประชาการของกิ้งก่าคอแดงมีแนวโน้มที่จะลดจ านวนลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการล่าเ พ่ือเป็นอาหารและขายใน
หลายพื้นท่ีของประเทศไทย ข้อมูลพื้นฐานด้านพันธุศาสตร์ประชากรจัดเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการอนุรักษ์ ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดงจ านวน 47 
ตัวอย่าง จาก 9 จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้ยีน cytochrome c oxidase subunit 1 (COI) 
ในไมโทคอนเดรียเป็นเครื่องหมายบ่งชี้ พบมีความหลากหลายทางพันธุกรรมอยู่ในระดับสูง โดยตรวจพบ
ลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันถึง 34 แบบ (haplotype) และไม่พบลักษณะทางพันธุกรรมร่วมกัน
ระหว่างต่างพ้ืนที่ พบความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างพ้ืนที่อย่างมีนัยส าคัญ สามารถจ าแนกลักษณะทาง
พันธุกรรมออกเป็น 6 กลุ่ม (haplogoups) ได้แก่ กลุ่ม Cv-1 ถึง Cv-6 สอดคล้องกับพ้ืนที่การเก็บตัวอย่าง 
กลุ่ม Cv-1 ประกอบด้วย 9 ตัวอย่างจากจังหวัดก าแพงเพชร และ 2 ตัวอย่างจากจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่ม Cv-
2 ประกอบด้วย 12 ตัวอย่างจากจังหวัดพิจิตร กลุ่ม Cv-3 ประกอบด้วย 4 ตัวอย่าง จากจังหวัดตาก กลุ่ม Cv-
4 ประกอบด้วย 5 ตัวอย่าง จากจังหวัดอุตรดิตถ์ กลุ่ม Cv-5 ประกอบด้วย 3 ตัวอย่าง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และกลุ่ม Cv-6 ประกอบด้วย 12 ตัวอย่าง จากจังหวัดเชียงราย สุโขทัย ล าปาง และพะเยา จากผลการศึกษา
ครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า ประชากรกิ้งก่าคอแดงในภาคเหนือของประเทศไทยมีความซับซ้อนของชนิด (species 
complex) ดังนั้น การศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมทั้งทางด้านสัณฐานวิทยาและพันธุศาสตร์ประชากร ของกิ้งก่า
คอแดงในพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่มีการกระจายตัวของประชากรกิ้งก่าคอแดงอยู่ ยังมีความจ าเป็น เพ่ือให้ทราบถึง
วิวัฒนาการและการจัดจ าแนกกลุ่มประชากรที่ชัดเจนและถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
ค าส าคัญ: กิ้งก่าคอแดง 
 

ABSTRACT 
In Thailand the Oriental Garden Lizard, Calotes versicolor (Daudin, 1802) is currently 

listed as protected wilds animal in Thailand. Its population is likely to be dramatically reduced 
due to massive hunting in several areas in this country. Basic information on its population 
genetics is therefore needed to facilitate its conservation. Thus this study was performed to 
determine the genetic diversity of C. versicolor from ten different localities in northern 
Thailand. A total of 47 samples were analyzed using the mitochondrial cytochrome c oxidase 
subunit 1 (COI) with relatively high genetic diversity with 34 haplotypes were observed. In 
addition, there was no shared haplotype between different localities. These haplotypes were 
classified into six haplogroups (Cv-1 to Cv-6) corresponds to the geographical localities. 
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Haplogroup Cv-1 contained 9 and 2 specimens from Kamphaeng Phet and Phetchaboon 
Provinces, respectively. Haplogroups Cv-2 to Cv-5 contained 12, 4, 5, and 3 specimens from 
Phichit, Tak, Uttaradit and Phetchaboon Provinces, respectively. Whereas haplogroup Cv-7 
contained 12 specimens from Chiang Rai, Sukhothai, Lampang, and Phayao Provinces. This 
study reveals that C. versicolor in northern Thailand represent a species complex. However 
morphological comparisons and genetic investigations using more specimens from other 
regions are needed to further evaluate the taxonomic relationship between the populations 
and better understand the evolution of C. versicolor in Thailand, as well as other areas where 
C. versicolor is found throughout their distribution ranges. 
Key words: Calotes versicolor 

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

กิ้งก่าคอแดง (Calotes versicolor) เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีประโยชน์ต่อระบบการเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ เพราะเป็นสัตว์ที่กินอาหารจ าพวกแมลงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแมลงเหล่านี้บางชนิดเป็นศัตรูต่อพืชไร่และ
พืชสวน จึงอาจกล่าวได้ว่ากิ้งก่ามีบทบาทส าคัญตามสภาพธรรมชาติในการช่วยลดปริมาณแมลงศัตรูพืช และมี
ประโยชน์ใช้เป็นอาหารส าหรับมนุษย์ ประชาชนในชนบทนิยมจับกิ้งก่ามาประกอบเป็นอาหารเป็นเวลานาน
แล้ว ปัจจุบันกิ้งก่ามีความส าคัญในทางการค้า เพราะมีการจับ ลักลอบส่งออกขายต่างประเทศเพ่ือเป็นอาหาร
และเป็นสัตว์เลี้ยง ในประเทศไทยพบการค้าตามตลาดสดหมู่บ้าน ตลาดของป่า ตลาดข้างถนนในช่วงฤดูแล้ง  
และต้นฤดูฝนจะพบว่ามีการน ากิ้งก่าที่ยังมีชีวิตมาขายเป็นสินค้าประเภทเนื้ออยู่เป็นประจ า ราคาซื้อขายขึ้นอยู่
กับขนาดของก้ิงก่าทั้งนี้แล้วแต่ท้องถิ่น ในปัจจุบันกิ้งก่าคอแดง และก้ิงก่าชนิดอื่นๆ ในสกุล Calotes มีแนวโน้ม
ที่จะลดจ านวนลงเสี่ยงต่อการสูญพันธ์ไปจากพ้ืนที่ กิ้งก่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่ง ประเภทที่งอก
เพ่ิมพูนได้เช่นเดียวกับป่าไม้ ทุ่งหญ้าแต่ต้องมีการรักษาและใช้อย่างถูกต้องซึ่งปัจจุบันเราใช้ประโยชน์จากกิ้งก่า
อย่างไม่เหมาะสม เป็นการใช้ค่อนข้างสิ้นเปลือง ไม่พยายามหาวิธีทดแทนให้เพียงพอและเหมาะสมจึงท าให้
กิ้งก่าคอแดงลดจ านวนลง ท าให้ปัจจุบันอยู่ในภาวะหายาก และมีแนวโน้มในการสูญพันธุ์ เนื่องจากการล่าเพ่ือ
บริโภค และการจับเพ่ือการค้า ประกอบกับแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติถูกท าลาย ส่งผลให้เกิดการขาด
แคลนแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งหากิน และแหล่งวางไข่ ทั้งที่กิ้งก่าคอแดง ได้รับการคุ้มครองตามกฎกระทรวง 
ก าหนดให้เป็นสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ.2535 แต่ก็ยังมีภาวะถูกคุกคาม ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง ในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนอนุรักษ์อย่าง
เหมาะสม พร้อมทั้งหาแนวทางการเพาะเลี้ยงและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดง (C. versicolor) ในพ้ืนที่ต่างๆ ใน

เขตภาคเหนือของประเทศไทย 
 

 
 

http://www.dnp.go.th/p_wildlife/Protectwave/Minister4update.pdf
http://www.dnp.go.th/p_wildlife/Protectwave/Minister4update.pdf
http://www.dnp.go.th/p_wildlife/Protectwave/Masterlaw2535.pdf
http://www.dnp.go.th/p_wildlife/Protectwave/Masterlaw2535.pdf
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1.  วิธีและพื้นที่การเก็บตัวอย่าง 
 เก็บตัวอย่างของกิ้งก่าหัวแดง ในพ้ืนที่เขตภาคเหนือของประเทศไทย จาก 9 จังหวัด (ตารางที่ 3.1) 
โดยการตัดบริเวณปลายหางยาวประมาณ 1 เซนติเมตรเก็บในหลอด1.5 ml ที่มี 80-100% alcohol อยู่ 
แล้วท าการเช็ดปลายหางกิ้งก่าด้วย 70% alcohol เพ่ือป้องกันการติดเชื้อและปล่อยกิ้งก่ากลับสู่ธรรมชาติ 
จากนั้นน าตัวอย่างกลับมายังห้องปฏิบัติการ เพ่ือมาสกัด DNA และวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมต่อไป  
 
ตารางท่ี 1 รายละเอียดของพื้นที่เก็บตัวอย่าง 
 

ล าดับ รหัส จังหวัด จ านวน 
1 CRI เชียงราย 9 
2 PYO พะเยา 4 
3 LPG ล าปาง 4 
4 UTD อุตรดิตถ์ 10 
5 STI สุโขทัย 5 
6 TAK ตาก 9 
7 KPT ก าแพงเพชร 9 
8 PJM พิจิต 12 
9 PBN เพชรบูรณ์ 5 

 
2.  ศึกษาวิเคราะห์ทางพันธุกรรม 
 สกัด DNA จากตัวอย่างปลายหาง โดยใช้ชุดสกัด DNA E.Z.N.A.® Tissue DNA kit (Omega bio-
tek, USA) โดยมีขั้นตอนคร่าวๆ ดังนี้ ตัดเนื้อเยื่อหางกิ้งก่ามาประมาณ 10 -20 mg ใส่ในหลอด 1.5 ml เติม 
NSS เพ่ือท าการล้างเอาเลือดและสิ่งปนเปื้อนอ่ืนๆ ปั่นล้าง 1 – 2 รอบ แล้วใช้แท่งบด บดตัวอย่างไม่ต้อง
ละเอียดมาก แล้วน าไปปั่นเหวี่ยง ที่ 10000 rpm แล้วดูดเอา NSS ออก แล้วเติม Buffer TL  250  µl  แล้ว
ค่อยบดตัวอย่างให้ละเอียด เติม 20 ng/µl  Proteinase K และ 12 ng/µl of Lysis Enhancer แล้วจากนั้น
ก็น าเอาไปบ่มที่ 65 ºC เป็นเวลา 1-3  ชั่วโมง หรือจนกว่าตัวอย่างจะถูกย่อยจนหมด แล้วเติม  2 µl ของ 
RNase A (ความเข้มข้น 100 mg/ml) น าไปบ่มท่ี 37 ºC เป็นเวลา 10 นาที เติม TB buffer ปริมาตร 2 เท่า 
ของตัวอย่าง หรือประมาณ 600 µl แล้วน าไปบ่มท่ี  65 ºC เป็นเวลา 10 นาที เติม 200 µl ของ absolute 
ethanol แล้วย้ายดีเอ็นใส่ลงในคอลัมน์ที่มากับชุดสกัดในปริมาตรครั้งละ 650 µl แล้วน าไปปั่นเหวี่ยงที่ 
5000 g นาน 1 นาที แล้วท าการล้างด้วยการเติม Wash Buffer  650 µl แล้วน าไปปั่นเหวี่ยงที่ 5000 g 
นาน 1 นาที ท าการล้าง 2 รอบ แล้วปั่นเหวี่ยงหลอดเปล่า ที่ 10000 g นาน 1 นาที แล้วย้ายคอลัมน์ไปใส่ 
หลอด 1.5 ที่ฆ่าเชื้อแล้ว  บ่มที่ 65 ºC นาน 2 นาทีเพ่ือให้ alcohol ในหลอดระเหยหมด แล้วเติม Elution 
Buffer ปริมาตร 100 µl ทิ้งไว้ 2 นาที แล้วน าไป ปั่นเหวี่ยงที่ 10000 g นาน 1 นาที น าเอาดีเอ็นเอที่ได้ไป
เก็บไว้ที่ -20 ºC จนกว่าจะน าไปใช้ 
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แล้วท าการเพ่ิมจ านวนชิ้นส่วนของยีน CO1 ในไมโทคอนเดรียล โดยใช้ primer L5037 (5’-GAG 
TAG ACC CAG GAA CCR AAG TTC-3’) และ H6448 (5’-GTA TAC CGG CTA ATC CAA GCA TGT-3’) 
โดยเพ่ิมจ านวนชิ้นส่วน DNA โดยใช้สภาวะการท าพีซีอาร์ ดังนี้ ท าส่วนผสมของ PCR (PCR mixture) ใน
ปริมาตร reaction ละ 25 µl ซึ่งประกอบด้วย น้ าปราศจากไอออน (deionized water) ปริมาตร 18.375 
µl, 10X Ex buffer ปริมาตร 2.5 µl, 10 µM dNTPs ปริมาตร 0.5 µl, forward primer และ reverse 
primers ที่มีความเข้มข้น 10 pM ปริมาตรอย่างละ 1 µl และ Ex Taq polymerase (Takara, Japan) 
ความเข้มข้น 5 U/µl ปริมาตร 0.125 µl และใช้ DNA ความเข้มข้นประมาณ 10 - 100 ng/ul ปริมาตร 1 
µl ท าการเพ่ิมจ านวนชิ้นยีน CO1 โดยใช้สภาวะการท า PCR ดังนี้ เริ่มด้วย 94˚C เป็นเวลา 4 นาที ก่อนแล้ว
ตามด้วยอีก 35 รอบ; 94˚C เป็นเวลา 40 วินาที, 56˚C เป็นเวลา 40 วินาที และ 72˚C เป็นเวลา 60 
วินาที และข้ันตอนสุดท้าย 72˚C นาน 5 นาท ีซึ่งจะได้ PCR product ขนาดประมาณ 1200 bp 
  หลังจากนั้นน าผลผลิตพีซีอาร์ไปท าให้บริสุทธิ์โดยใช้ชุด kit ส าเร็จรูป E.Z.N.A.TM Gel Extraction Kit 
(Omega bio-tek, USA) ท าการวิ เคราะห์หาล าดับนิวคลี โอไทด์ ด้ วยวิธี  dideoxynucleotide chain 
termination method โ ด ย ใ ช้  Dye Primer และ  Dye Terminator Cycle sequencing kits (Applied 
Biosystem Inc., Foster City, CA) วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง ABI DNA sequencer 373A   
 
3. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ของทุกตัวอย่างโดยใช้โปรแกรม ClustalW (Larkin 
et al., 2007) และ BioEdit เพ่ือหาความแตกต่างของนิวคลีโอไทด์ และวิเคราะห์เป็น haplotype network 
หาความสัมพันธ์และโครงสร้างทางพันธุกรรม ด้วยโปรแกรม และ DnaSP v5 (Librado and Rozas, 2009) 
และ Network 10.0.0 โดยใช้หลักการ median joining network (Bandelt et al., 1999) และค านวณหา
ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยค านวณด้วยสถิติ AMOVA โดยใช้โปรแกรม 
Arlequin ver 3.5 (Excoffier and Lischer, 2010)  
 

ผลการวิจัย 
 เมื่อท าการเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ ของยีน CO1 ที่มีความยาวประมารณ 1,254 bp ระหว่าง
กิ้งก่าแก้วจ านวนทั้งหมด 67 ตัวอย่าง จาก 9 แหล่ง โดยจ าแนกชนิดของกิ้งก่าแก้วได้ตามพ้ืนที่การกระจาย 
(ตารางที่ 3.1) พบความแปรผันของนิวคลีโอไทด์อยู่ถึง 153 ต าแหน่ง (ร้อยละ 12.20) ในจ านวนนี้พบความ
แปรผันของ nucleotide เป็นชนิด singleton variable จ านวน 9 ต าแหน่ง ชนิด parsimony informative 
(two variants) จ านวน 134 ต าแหน่ ง  ชนิด  parsimony informative (three variants) จ านวน 10 
ต าแหน่ง แต่ไม่พบการแปรผันชนิด deletion หรือ insertion เมื่อวิเคราะห์ค่า molecular diversity indices 
พบว่า กิ้งก่าคอแดงในภาคเหนือของประเทศไทย มีความหลากหลายทางพันธุกรรมค่อนข้างสูง โดยพบว่า 
haplotype diversity เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ที่  0.987±0.005 แ ล ะ  nucleotide diversity เ ฉ ลี่ ย อ ยู่ ที่  
0.03297±0.0005 (ตาราง 2) ผลการวิเคราะห์หาความแตกต่างของนิวคลีโอไทด์ของยีน CO1 พบค่าความ
แตกต่างทางพันธุกรรม (FST) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มประชากร พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มประชากรอยู่
ในช่วงค่า 0.02251 ถึง 0.50481 (ตาราง 2)  
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เมื่อน าข้อมูลของต าแหน่งล าดับเบสที่พบความแปรปรวนมาวิเคราะห์เป็นลักษณะ haplotype แล้ว
สามารถจ าแนกออกได้ถึง 47 haplotypes (H1 – H47) โดยเป็น haplotype ที่จ าเพาะในแต่ละพ้ืนที่
ทั้งหมด ซึ่งได้แก haplotype H1 – H7 จ าเพาะกับตัวอย่างจากจังหวัดเชียงราย H8 จ าเพาะกับตัวอย่างจาก
จังหวัดล าปาง H9 – H16 จ าเพาะกับตัวอย่างจากจังหวัดอุตรดิตถ์ H17 – H20 จ าเพาะกับตัวอย่างจาก
จังหวัดเพชรบูรณ์ H21 – H26 จ าเพาะกับตัวอย่างจากจังหวัดก าแพงเพชร H27 – H35 จ าเพาะกบัตัวอย่าง
จากจังหวัดตาก H36 – H39 จ าเพาะกับตัวอย่างจากจังหวัดสุโขทัย H40 – H47 จ าเพาะกับตัวอย่างจาก
จังหวัดพิจิตร H46 – H47 จ าเพาะกับตัวอย่างจากจังหวัดพะเยา (ภาพที่ 1)  

จากการวิเคราะห์เป็น haplotype network (ภาพที่ 1) เพ่ือจัดกลุ่มและวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทาง
พันธุกรรม พบมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มแรก (Cv_north-A) ประกอบไปด้วยกิ้งก่า
คอแดงจากเชียงราย สุโขทัย ล าปาง และพะเยา แตกต่างจากกลุ่มกิ้งก่าคอแดงกลุ่มที่สอง (Cv_north-B) จาก
จังหวัดอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ อยู่ 40 mutational steps (ms) และกลุ่มที่สองแตกต่างจากกลุ่มกิ้งก่าคอแดง
กลุ่มท่ีสาม (Cv_north-C) จากจังหวัดก าแพงเพชรและเพชรบูรณ์ อยู่ 32 ms และกลุ่มที่สองแตกต่างจากกลุ่ม
สี่ (Cv_north-D) จากจังหวัดตาก อยู่ 37 ms และกลุ่มที่สามแตกต่างจากกิ้งก่าคอแดงกลุ่มที่ห้า (Cv_north-
E) จากจังหวัดพิจิตร อยู่ 21 ms (ภาพที่ 1) 
 

 
 

ภาพที่ 1 Haplotype network วิเคราะห์โดยใช้การเปรียบเทียบล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน CO1 ของกิ้งก่า
คอแดงจากแหล่งต่างๆ จ านวน 67 ตัวอย่าง ด้วยโปรแกรม Network 10.0.0 โดยใช้หลักการ median-
joining network (Bandelt et al., 1999) 
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ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ค่าทางสถิติ molecular diversity indices ของก้ิงก่าคอแดง 9 ประชากร จาก 9 
จังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย 

Population code N S H Uh Hd±SD Nd±SD 
CRI 9 26 7 7 0.917±0.092 0.00873±0.0009 
PYO 4 1 2 2 0.500±0.265 0.00040±0.0002 
LPG 4 0 1 1 0.000±0.000 0.00000±0.0000 
UTD 10 10 8 8 0.956±0.059 0.00388±0.0004 
STI 5 17 4 4 0.900±0.161 0.00654±0.0018 
TAK 9 18 9 9 1.000±0.052 0.00492±0.0006 
KPT 9 5 6 6 0.889±0.091 0.00137±0.0003 
PJM 12 20 6 6 0.864±0.072 0.00726±0.0010 
PBN 5 50 4 4 0.900±0.161 0.02153±0.0056 
All populations 67 153 47 47 0.987±0.005 0.03297±0.0005 

N = จ านวนตัวอย่าง, S = number of segregation site, H = number of haplotype, Uh = number 
unique haplotype, Hd = haplotype diversity, Nd = nucleotide diversity, SD = standard 
deviation 
 
ตารางท่ี 3 ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรม (FST) ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ ของกิ้งก่าคอแดง 9 จังหวัด ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย 

 
  * ค่าความแตกต่างทางพันธุกรรมมีนัยส าคัญทางสถิติที่ค่า P < 0.05 
 
 
 
 

Populations CRI STI LPG PYO TAK PBN UTD KPT PJM

CRI -

STI 0.09069 -

LPG 0.41463* 0.50481* -

PYO 0.24466* 0.28371 0.75000* -

TAK 0.04167 0.04466 0.36842* 0.19718* -

PBN 0.09069 0.10000 0.50481* 0.28371* 0.04466 -

UTD 0.06360* 0.06870 0.38285* 0.21842* 0.02251 0.06870 -

KPT 0.09722* 0.10623 0.43027* 0.26073* 0.05556 0.10623 0.07726* -

PJM 0.11100* 0.12120* 0.41985* 0.26667* 0.07080* 0.12120* 0.09156* 0.12431* -
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ตารางท่ี 4 วิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรม (ANOVA) ของก้ิงก่าหัวแดง (C. versicolor) จาก 9 ประชากร 
(populations) โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มพันธุกรรม (haplogroups) ตามผลการวิเคราะห์กลุ่มพันธุกรรม 
haplotype network 
 

Source of variation d.f. Sum of 
squares 

Variance 
components 

Percent of 
variation 

Fixation indices 

Among groups  4 3.553 0.0480 9.67 FCT = 0.0967* 
Among populations 
within groups  

4 4.392 0.1203 24.22 FSC = 0.2208** 

Within populations  58 24.622 0.4245 75.78 FST = 0.1455** 
 Level of significance based on 1,000 permutations is indicated by: *P < 0.05; ** P < 0.001. 

ผลการวิเคราะห์โครงสร้างทางพันธุกรรมจากการวิเคราะห์ด้วย AMOVA พบว่า กิ้งก่าคอแดงมีการแบ่ง
โครงสร้างทางพันธุกรรมสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่อาศัยอยู่ในธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญ (FCT = 0.0967 และ P 
< 0.05) และพบว่ามีการแบ่งโครงสร้างพันธุกรรมออกเป็นกลุ่มย่อยภายในประชากรของกิ้งก่าหัวแดงที่อาศัย
ในแต่ละแหล่งธรรมชาติอย่างมีนัยส าคัญด้วยเช่นกัน (FSC = 0.2208 และ P < 0.001) ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบ
ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างตัวอย่างภายในแต่ละกลุ่มประชากรย่อยอย่างมีนัยส าคัญอีกด้วย (FST = 
0.1455 และ P < 0.001) (ดังตาราง 4) 

 

ภาพที่ 2 กราฟ Mismatch distribution เส้นประคือค่าที่สังเกตได้จากการศึกษาครั้งนี้ (observe) และเส้น
ทึบคือค่าที่คาดหวัง (expect) 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาความหลากหลายและโครงสร้างทางพันธุกรรมของกิ้งก่าหัวสีฟ้าในประเทศไทยใน
ครั้งนี้ สามารถสรุปผลเบื้องต้นได้ว่า กิ้งก่าหัวคอแดงยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง โดยจากตัวอย่าง
วิเคราะห์ทั้งหมด 67 ตัวอย่าง สามารถพบลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันได้ถึง 47 haplotypes และ
สามารถแบ่งกลุ่มประชากรออกได้เป็น 5 กลุ่มใหญ่ๆ ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่ามีความแตกต่างทางพันธุกรรม
ระหว่างกลุ่มประชากรในแต่ละพ้ืนที่สูงด้วยเช่นกัน จึงท าให้พบการแบ่งโครงสร้ างทางพันธุกรรมของกิ้งก่า
คอแดงออกตามพ้ืนที่จังหวัดในภาคเหนือที่เก็บตัวอย่างได้อย่างชัดเจน ยกเว้นกลุ่มพันธุกรรม Cv_north-A  
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ที่ประกอบด้วยตัวอย่างจากหลายจังหวัด ได้แก่ เชียงราย ล าปาง พะเยา และสุโขทัย นอกจากนี้ ยังพบว่ามี
ความจ าเพาะของลักษณะทางพันธุกรรม (unique allele) ในแต่ละพ้ืนที่อย่างชัดเจนด้วย บ่งชี้ให้เห็นว่า 
สถานภาพทางด้านความหลากหลายทางพันธุกรรมยังไม่น่าเป็นห่วง แต่พบมีการเคลื่อนย้ายถ่ายเทระหว่าง
ประชากรน้อยมาก แม้ในพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจเป็นผลจากการท าลายพ้ืนที่ป่าหรือสร้างเมือง ท าให้เกิด
การขาดช่วงของพ้ืนที่ป่าที่กิ้งก่าจะสามารถอพยพเคลื่อนย้ายผสมพันธุ์ข้ามระหว่างกลุ่มประชากรได้ จึงพบ
ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มประชากรสูงในการศึกษาครั้งนี้  อย่างไรก็ตาม สัตว์จ าพวก
สัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้งกิ้งก่า ถือเป็นสัตว์ที่มีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ์  จึงมีความสามารถในการ
ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และสามารถเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เป็นอย่างดี แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างนี้ อาจเป็นผลให้กิ้งก่าคอแดงที่อาศัยอยู่ในแต่ละจังหวัดของภาคเหนือ จ าเป็นต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ท าเป็นผลให้เกิดลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันขึ้น 
ประกอบกับระยะทางที่ห่างไกลและสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติต่างๆ ท าให้การเคลื่อนย้ายหรืออพยพของสัตว์
ชนิดนี้ถูกจ ากัดให้อยู่ในพื้นท่ีนั้นเป็นเวลานาน ท าให้เกิดยีนพูล (gene pool) ในแหล่งนั้นๆ ท าให้มีลักษณะทาง
พันธุกรรมที่เฉพาะกับพ้ืนที่ค่อนข้างสูง 

อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสนใจว่า กิ้งก่าคอแดงนั้น จะสามารถพบได้ทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย 
ยกเว้นภาคใต้ ซึ่งอยู่ใกล้กับระดับน้ าทะเลปานกลาง ดังนั้น อีกหนึ่งปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการปรับตัวของ
กิ้งก่าหัวสีฟ้าได้เช่นกัน ก็คือระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางของพ้ืนที่นั้นๆ ดังที่เห็นได้จากการศึกษา
ครั้งนี้ ที่พบว่ากิ้งก่าคอแดงจากภาคเหนือ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางมากกว่าภาค
อ่ืนๆ มีลักษณะทางพันธุกรรมที่หลากหลายและแตกต่างไปจากภาคอ่ืนๆ มากทีสุดด้วย แต่ปัจจัยที่เกิดจากการ
ล่าของมนุษย์หรือสัตว์ผู้ล่าก็อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการปรับตัวของกิ้งก่าได้เช่นกัน ซึ่งในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะนิยมล่ากิ้งก่าคอแดงมาประกอบอาหาร รวมทั้งขายในราคาที่สูง ดังนั้นในช่วงฤดูร้อน 
กิ้งก่าจะถูกล่าเป็นจ านวนมาก แต่ในภาคอ่ืนๆ ชาวบ้านจะไม่นิยมทาน จึงมีการล่าโดยมนุษย์น้อยกว่า ซึ่งจะเห็น
ได้ชัดเจนจากการสังเกตความถี่ที่พบกิ้งก่าคอแดง โดยจะพบกิ้งก่าคอแดงได้ง่ายในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือและภาค
กลาง และพบได้ช่วงระยะเวลาที่นานกว่า เนื่องจากไม่ถูกล่าหรือรบกวนจากมนุษย์ ด้วยสาเหตุนี้ จึงท าให้พบ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกิ้งก่าคอแดงในภาคเหนือสูงกว่า และพบกลุ่มประชากรที่มีความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมในภาคเหนือ ได้ถึงห้ากลุ่มสายพันธุ์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน  

จากข้อมูลการศึกษาทางพันธุกรรมเบื้องต้นนี้ในการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า กิ้งก่าคอแดงในพ้ืนที่
ภาคเหนือของประเทศไทยจัดเป็น สปีชีส์ซับซ้อน (species complex) ซึ่งน่าจะมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันอยู่
หลายสายพันธุ์ ซึ่งจากการศึกษาครั้งนี้ พบกลุ่มสายพันธุ์ที่แตกต่างอย่างน้อย 5 กลุ่มสายพันธุ์ ดังนั้น จึงจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องท าการศึกษาเพ่ิมเติม โดยท าการเก็บตัวอย่างจ านวนมากขึ้น ครอบคลุมพ้ืนที่การกระจายอย่าง
ทั่วถึงทั้งในประเทศไทย และพ้ืนที่อ่ืนๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยท าการศึกษาทั้งด้านสัณฐาน
วิทยา ชีววิทยา นิเวศวิทยา รวมถึงพันธุศาสตร์ประชากรและความหลากหลายทางพันธุกรรม อย่างลึกซึ่งต่อไป
ในอนาคต เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น และสามารถที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในด้านการ
วางแผนเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ของก้ิงก่าหัวสีฟ้าให้คงอยู่อย่างครบถ้วนตลอดไป      
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การศึกษาระบบนิเวศของดิน และการส ารวจความหลากหลายของชนิดพันธุใ์นสวนเกษตร
พื้นบ้านของชาวปกากะญอ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผานิตย์ นาขยัน1  ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล2 ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร3 รัชชานนท์ สมบูรณ์ชัย1  

ปรมินทร์ นาระทะ1 และอภิชาต ชมภู1 
1 สาขาการพัฒนาภูมสิังคมอย่างยัง่ยืน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้
3 สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลติกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

แม้รูปแบบการเกษตรรายย่อยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้การ
ส่งเสริม  แต่ปัจจุบันการเกษตรเชิงเดี่ยวยังคงเป็นที่นิยมของเกษตรกรโดยทั่วไป และยังคงเป็นต้นเหตุส าคัญที่ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งดิน น้ า ป่าไม้ อากาศเสื่อมลงอยู่ เป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิต
และการให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีวิตของคนไทยที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน  องค์กรอาหารและยา (FAO,1989 อ้างใน 
ยศ, 2544) รายงานว่า มนุษย์รู้จักเพาะปลูกและค้าขายพืชผลไม่น้อยกว่า 3,000 ชนิด แต่มีพืชเพียง 20 ชนิด
เท่านั้นที่ติดตลาดและกลายมาเป็นพืชที่ได้รับการบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการความ
เจริญก้าวหน้าของอุตสาหกรรมด้านต่างๆ การเติบโตของเศรษฐกิจที่สวนทางกับทรัพยากรธรรมชาติที่ลดน้อยถอยลง 
การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาด
แคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง และบาง
แห่งได้ขยายสู่ชนบทห่างไกล อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลระบบเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นอย่างมาก และยังส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
และอนาคต  

จากปัญหาดังกล่าวในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาเกิดการตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจพืชพื้นบ้าน อาหาร
ชุมชน รวมทั้งกระแสอาหารเพื่อสุขภาพได้เพิ่มข้ึน การเสาะแสวงหาพืชพื้นบ้านที่มีความหลากหลายเพื่อบริโภคจึงเป็น
แนวโน้มของการด ารงชีวิตของผู้คนในยุคนี้มากขึ้น แต่ชีวิตในเมืองมักไม่มีทางเลือกที่จะมีความหลากหลายทางพืช
พรรณธัญญาหารเท่ากับชีวิตที่อาศัยในชนบทห่างไกล มีแต่พืชผักตามท้องตลาดหรือซุบเปอร์มาเก็ตไม่กี่ชนิด ซึ่ง
แตกต่างจากการด ารงชีวิตในชนบท ซึ่งมีความหลากหลายของพืชผักมากกว่าหลายเท่า ดังนั้นการศึกษาภูมิปัญญาใน
ด้านรูปแบบการเกษตรแบบดั้งเดิมของชนเผ่าปกากะญอหรือชนเผ่ากระเหรี่ยง ซึ่งเป็นสวนหลังบ้าน น่าจะเป็นรูปแบบ
การเกษตรผสมผสานทางเลือกที่มุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงอาหารให้กับ
เกษตรกรรายย่อยที่อยู่ห่างไกล และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและพรรณพืชของท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามภูมิสังคมได้เป็นอย่างดี และอาจส่งเสริมให้คนในเมืองจัดหา หรือปลูกผักพื้นบ้าน้พื่อรับประทานเพิ่ม
มากข้ึน 

การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านการเกษตรเพื่อยังชีพของชนเผ่าปกากะญอ ในครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือ
สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศดินในสวนหลังบ้าน และเพื่อส ารวจ
ชนิดพันธุ์พืชอาหารและการใช้ประโยชน์พืชต่างในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงวิธีการในการดูแลจัดการทรัพยากรการเกษตร
เพื่อการจัดการสวนหลังบ้าน อันจะเป็นแนวทางในการสนับสนุน เพิ่มความมั่นใจให้คนในท้องถิ่นได้ด าเนินตาม
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แนวทางที่ถูกต้องและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นในสภาพธรรมชาติ และรักษาทรัพยากรดินให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศดินในสวนหลังบ้านของชนเผ่าปกากะญอ ต าบลอมก๋อย 
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

3. เพ่ือส ารวจชนิดพันธุ์พืชในพ้ืนที่สวนหลังบ้านของของชนเผ่าปกากะญอ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ 

4. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาในการดูแลจัดการทรัพยากรการเกษตรเพ่ือการจัดการสวนหลังบ้านของชน
เผ่าปกากะญอ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

       
กลุ่มเป้าหมาย และจ านวนผู้รับบริการ 

ครัวเรือนเกษตรกรอาสาสมัคร ในชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 15 ครัวเรือน 

 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

1. บ้านทุ่งจ าเริง หมู่ 3 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ห้องปฏิบัติการดินและปุ๋ย อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา และฝึกอบรมทางดิน และปุ๋ย

ชั้นสูง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ทราบลักษณะความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศดินในบริเวณแปลงสวนหลังบ้านของชนเผ่า 

ปกากะญอ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  
2. ได้ทราบชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่สวนหลังบ้านของของชนเผ่าปกากะญอ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย  

จังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 50 ชนิด 
3. มีส่วนในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์และส่งเสริมให้เกษตรกร ด าเนินกิจกรรมสวนหลังบ้านต่อไป 
4. ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร สร้างความตระหนักให้เห็นคุณค่าของการปลูกผักในสวนหลังบ้านที่

ตนเองมีอยู่  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต : คนในชุมชนมีการลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร 
ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ สวน 15 15 
ดินในสวนหลังบ้าน เชิงปริมาณ ตัวอย่าง 15 15 
จ านวนพืชพรรณ เชิงปริมาณ ชนิด ≥50 109 
- รายงานการศึกษาระบบนิเวศของดิน
และการส ารวจความหลากหลายของชนิด
พันธุ์ในสวนเกษตรพ้ืนบ้านของชาวปกา
กะญอ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ 

เชิงปริมาณ เล่ม 10 10 

- ภูมิปัญญาด้านการท าการเกษตรเพื่อยัง
ชีพของชนเผ่าปกากะญอได้รับการ
สนับสนุน และส่งเสริมให้ด ารงกิจกรรม
ต่ออย่างยั่งยืนและมีคุณค่า 

- ชุมชนตระหนักและเห็นถึงคุณค่าของ
การท าเกษตรแบบดั้งเดิมของตนเอง 

- ได้แนวทางในการท านุบ ารุงทรัพยากร
ดิน 

- พืชพรรณทางด้านอาหารได้รับการ
อนุรักษ์ในสภาพธรรมชาติดั้งเดิม 

เชิงคุณภาพ เรื่อง 1 1 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

 ออกแบบการศึกษาวิจัยเป็นเชิงส ารวจ (Survey research) และการปฏิบัติการจริง (Action 
research) มีพ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งจ าเริง โดยสุ่มเก็บตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดย
เก็บตัวอย่าง สวนละ 1 ตัวอย่าง สอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา ส ารวจข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม และลักษณะทางกายภาพชนเผ่าปกา
กะญอ ในพ้ืนที่ บ้านทุ่งจ าเริง ต. อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 

- ส ารวจบริบทพ้ืนที่สวนหลังบ้านของครัวเรือนตัวอย่าง  
กิจกรรมที่ 2 คัดเลือกตัวแทนสวนหลังบ้านของชนเผ่าปกากะญอในพ้ืนที่ศึกษา แบบเฉพาะเจาะจง 

จ านวนไม่น้อยกว่า 15 สวน โดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น 
กิจกรรมที่ 3 เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลดิน(ชนิดดิน แร่ธาตุที่ส าคัญ คุณสมบัติทางกายภาพและ

เคมี ชีวภาพบางประการที่ส าคัญ) 
กิจกรรมที่ 4 เก็บรวบรวมข้อมูลชนิดพันธุ์พืชในบริเวณสวนหลังบ้าน จ าแนกชื่อ นับจ านวน สัมภาษณ์

เกษตรกร 
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ผลการด าเนินงาน 
ผลการศึกษาแบ่งได้ สองส่วน ดังนี้ 
1. ข้อมูลบริบททั่วไปของชุมชน 
2. ผลการศึกษาตามกิจกรรม วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือศึกษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศดินในสวนหลังบ้านของชนเผ่าปกากะญอ        
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.2 เพ่ือส ารวจชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่สวนหลังบ้านของของชนเผ่าปกากะญอ ต าบลอมก๋อย        
อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 
1. ข้อมูลบริบททั่วไปของชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

ความเป็นมาของชุมชน (อินสม, 2560) 
 บ้านทุ่งจ าเริง (ชื่อเดิมคือบ้านแม่จ าเริง) ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต าบลอมก๋อย อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ต านานหรือที่มาจากการเล่าปากต่อปากของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านกล่าวว่า จากค าว่า ทุ่งจ าเริงมาจากค าว่า 
ทุ่งจ๊างเริง หรือช้างเริง (ช้างเร่รอนหากินจนครื้มใจ) มีแม่น้ าสาขาของล าห้วยแม่ต๋อมคือห้วยแม่จ าเริง 
สันนิษฐานว่ามาจากลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นป่าไผ่บงกระจัดกระจายเรียงรายตามล าห้วยแม่ต๋อมและสาขาล า
ห้วยแม่ต๋อม ไผ่บงเป็นอาหารของช้าง ช้างได้กินอาหารอย่างมีความสุขจึงรื่นเริง (ช้างเริง) ในส่วนของล าดับการ
ตั้งถิ่นฐานและล าดับการปกครองของผู้น าระดับหมู่บ้าน มีดังนี้ (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 ความเป็นมาของหมู่บ้านและผู้ปกครองบ้านทุ่งจ าเริง (ดัดแปลงจาก อินสม, 2560) 

ปี พ.ศ. ล าดับเหตุการณ ์
ก่อนปี พ.ศ. 2485  ผู้ใหญ่บ้าน  นายอุ่นเรือน  

หมู่ที ่9 ต.อมก๋อย อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 
พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2490 ผู้ใหญ่บ้าน นายกังวัน 
พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2513 
 

ผู้ใหญ่บ้าน นายทิวัน ปู่เงิน 
เปลี่ยนเป็นหมู่ที่ 3 ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่

พ.ศ. 2513 ก่อตั้งโรงเรียนบา้นทุ่งจ าเริง 
พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2523 ผู้ใหญ่บ้าน นายพุฒ  ศิริวรรณ ์
พ.ศ. 2519 จัดตั้งส านักสงฆ์ทุ่งเจรญิธรรม 
พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2534 ผู้ใหญ่บ้าน นายดอย งือแฮ 
พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2538 ผู้ใหญ่บ้าน นายแกละ ปู่น า 
พ.ศ. 2536 – พ.ศ. 2537 แยกบ้านโป่งดิน และบ้านยางแก้ว เป็นหมู่ที่ 10  

ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม ่
พ.ศ. 2538 – พ.ศ. 2542 ผู้ใหญ่บ้าน นายต๊ะ ศิริวรรณ ์
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2548 ผู้ใหญ่บ้าน นายไกรสร ปู่เงิน 

จัดตั้งศูนยส์าธิตสินค้าเพื่อการผลติ 
พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2551 ผู้ใหญ่บ้าน นายกล่ า ศิริวรรณ ์
พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน  ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบรูณ์ งือแฮ 

ที่มา : การสัมภาษณ์ นายสมบูรณ์ งือแฮ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งจ าเริง 
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จากตารางที่ 2 ความเป็นมาของหมู่บ้านและการปกครองบ้านทุ่งจ าเริง มีความเป็นมาดังนี้ 
ก่อน พ.ศ. 2485 ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายอุ่นเรือน ระหว่างนั้นหมู่บ้านได้แยกย้ายไปตามแหล่ง

ต่างๆ ในบริเวณเขตพ้ืนที่ของหมู่บ้าน  
 พ.ศ. 2485 - พ.ศ.2490 นายกังวันเป็นผู้ใหญ่บ้าน (ลุงของนายพุฒ  ศิริวรรณ์) อยู่ในระหว่าง
สงครามโลกครั้งที่ 2 มีนายทิวันปู่เงิน และนายพุฒ ศิริวรรณ์ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 พ.ศ. 2490 – พ.ศ.2513 ทางราชการแผ่นดินได้แบ่งเขตการปกครองจากหมู่ที่ 9 ต าบลอมก๋อย 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นกิ่งอ าเภออมก๋อย และอ าเภออมก๋อยล าดับต่อมาและก าหนดพ้ืนที่บ้านทุ่ง
จ าเริงให้เป็นหมู่ที่ 3 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากสงครามโลกสงบลง นายกังวัน  
ได้ลาออกจากผู้ใหญ่บ้าน โดยได้แต่งตั้งให้นายทิวัน ปู่เงิน เป็นผู้ใหญ่บ้ านและแต่งตั้งให้นายพุฒ  ศิริวรรณ์  
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านทุ่งจ าเริง 
 พ.ศ. 2513 – พ.ศ. 2523 นายพุฒ ศิริวรรณ์ เป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายปี ศิริวรรณ์ บ้านทุ่งจ าเริง
และนายหล้า บ้านยางแก้วเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทางราชการได้อนุมัติจัดตั้งโรงเรียนขึ้นในปี พ.ศ. 2513 และ
ระหว่างปีพ.ศ. 2519 ได้จัดตั้งส านักสงฆ์ทุ่งเจริญธรรม 
 พ.ศ. 2523 –พ.ศ.2534 นายดอย งือแฮ เป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายเกี๋ยง ปู่เงิน และนายบายสอ  
ดีโต๊ะ เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 พ.ศ. 2534 – พ.ศ.2538 นายแกละ ปู่น าเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายดี บ้านโป่งดินเป็นผู้ช่ วย
ผู้ใหญ่บ้าน และในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2536 - พ.ศ. 2537 ทางราชการได้แบ่งเขตพ้ืนที่การปกครองหมู่ที่ 3 
ให้แยกออกเป็น 2 หมู่บ้าน โดยก าหนดเอาบ้านโป่งดินและบ้านยางแก้วจัดตั้งหมู่ใหม่ข้ึนมาเป็นหมู่ที่ 10 ต าบล
อมก๋อย 
 พ.ศ.2538 – พ.ศ. 2542 นายต๊ะ ศิริวรรณ์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้าน และทางราชการก าหนดให้
ผู้ใหญ่บ้านมีวาระของการด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้านครั้งละ 4 ปี หากหมดวาระต้องมีการคัดเลือกใหม่ และในปี
เดียวกันนี้ทางราชการได้ก าหนดให้แต่ละหมู่บ้านให้คัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลหมู่บ้านละ 2 คน 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือนายแกละ ปู่น า และนางจันทร์สม จันทร์นาเป็ง 
 พ.ศ. 2542 – พ.ศ.2548 นายไกรสร ปู่เงินได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายกล่ า ศิริวรรณ์และ
นายดีพู อินตาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ที่เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลของหมู่บ้านคือ   นายหิรัญ ปู่เงิน 
และนายอุดม ปู่เงิน คณะกรรมการหมู่บ้านและกลุ่มแม่บ้านบ้านทุ่งจ าเริงได้จัดตั้ง ศูนย์สาธิตสินค้าเพ่ือการผลิต 
 พ.ศ.2548 – พ.ศ.2551 นายกล่ า ศิริวรรณ์ ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งผู้ใหญ่บ้าน มีนายตั๋น ปู่เงิน 
และนายเล็ก จันทร์ป่วยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสายทอง ใจตา และนายเวทย์จรูญ  ศรีสกุลเศรษฐ์ 
เป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลของหมู่บ้าน 
 พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้าน คือนายสมบูรณ์ งือแฮ โดยมีนายอนันต์  สุดี นายสมหมาย ปู่เงิน 
นายสุรินทร์  อุ่นเรือนเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสายทอง ใจตา และนางสาวบิวถิน เสถียรคง เป็นตัวแทน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลของหมู่บ้าน 
 
2. ลักษณะภูมิประเทศ (อินสม, 2560) 
 บ้านทุ่งจ าเริงตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พิกัดที่ 436287E 
1979833N บนระวางแผนที่ 4644I สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง 970 เมตร พ้ืนที่ของหมู่บ้าน 
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39.2691 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,543 ไร่ ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศใต้ ผ่านถนนหลวง
หมายเลข 108 และถนนหลวงหมายเลข 1099 พ้ืนที่หมู่บ้านเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ าล าธารและ
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าอมก๋อย (ส่วนประเมินทรัพยากรต้นน้ า ส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2546)  (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 แผนที่แสดงขอบเขตและท่ีตั้งหมู่บ้านบ้านทุ่งจ าเริง 

 
3.ลักษณะภูมิอากาศ 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา อากาศค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี ฤดูร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25 องศา
เซลเซียส ฤดูหนาวมีอุณหภูมิเฉลี่ย 15-20 องศาเซลเซียส และมีอุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย 2-4 องศาเซลเซียส
ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,000 มิลลิเมตรต่อปี สภาพอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดูดังนี้ 
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน – พฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่
เดือนตุลาคม – มีนาคม  (https://th.wikipedia.org/wiki/อ าเภออมก๋อย, 2560) 
 
4. สภาพทั่วไปของครัวเรือนชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง 

ครัวเรือนของราษฎรในหมู่บ้าน ตั้งตามแนวลาดเอียงของเนินเขา โดยมีประชากรทั้งหมด 230 
ครัวเรือน 914  คน โดยแยกเป็นชาย 366 คน หญิง 366 คน รวม 732 คน ชุมชนเป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่
ยงโปเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 98 มีกระเหรี่ยงสะกอร์คิดเป็นร้อยละ 2 มีสมาชิกในครัวเรือนอยู่ระหว่าง 2 
ถึง 7 คน ครัวเรือนส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิก 4 คน  ช่วงอายุที่มีจ านวนคนมากที่สุดอยู่ระหว่าง 30 ถึง 40 ปี 
ผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจภายในครัวเรือนคือพ่อบ้านและแม่บ้านร่วมกัน (ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน กชช. 
2ค, 2562) 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
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5. การศึกษาและประเพณีของชุมชน 
 ประชากรในชุมชนที่ไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 31.2 ก าลังศึกษาร้อยละ 22.6 และจบการศึกษาร้อย
ละ 46.2 การศึกษาสูงสุดในชุมชนคือปริญญาตรี ร้อยละ 0.7 การนับถือศาสนาภายในชุมชนมีความแตกต่าง
กันจ านวน 2 ศาสนา ได้แก่ นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 86.40 มีหิ้งพระส าหรับการบูชาภายในครัวเรือน มีวัด
ภายในชุมชนจ านวน 1 วัด คือวัดทุ่งเจริญธรรม และนับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 13.60  มีโบสถ์ 1 แห่ง 
ส าหรับงานประเพณีภายในชุมชนที่ยังคงปฏิบัติต่อเนื่องอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วยงานปีใหม่(หลังจากปลูก
ข้าวเสร็จ) มีการฉลองด้วยอาหาร เหล้า ขนมหวาน การมัดมือ (ผูกข้อมือ) เป็นต้น (ตารางที่ 3) และมีประเพณี
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบวชป่า การเลี้ยงผีขุนน้ า การเลี้ยงผีป่า เป็นต้น 
(ตารางท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 3 กิจกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมในชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง 

ประเพณี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
เลี้ยงปีใหม่             
แต่งงาน             
สลากภัต             
ทานข้าวใหม่             
เลี้ยงผี (ไก่)             
เลี้ยงผี (หมู)             
เลี้ยงผี (ไร่นา)             
เลี้ยงผี ปู่ - ย่า ตลอดเวลาที่มีการเจ็บป่วย 

 
ตารางท่ี 4 กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน 

   บ้านทุ่งจ าเริง 
 

ประเพณี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
การบวชป่า             
เลี้ยงผีขุนน้ า             
ไหว้พระธาตุ             
เลี้ยงผีป่า             
นมัสการพระเจ้า             

 
6. สภาพเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
 รายได้หลักมาจากการท าสวน มีบางส่วนมาจากการเลี้ยงสัตว์ รายจ่ายส่วนใหญ่นอกเหนือจาก
ค่าอาหารคือ ค่าเล่าเรียนบุตร รองลงมาคือค่าสาธารณูปโภค ภาวะหนี้สินและเงินออม หนี้สินที่เกิดขึ้ นมีผลมา
จากการลงทุนด้านการเกษตรหรือการประกอบอาชีพ หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนเท่ากับ 3,303 บาท เงินออม
สูงสุดคือ 10,800 บาท โดยเฉลี่ยมีเงินออมต่อครัวเรือน 467 บาท ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร พืชที่



 
59 

 
 

ปลูกส่วนใหญ่คือ มะเขือเทศ พริก หอม ข้าวไร่ ถั่วลันเตา เสาวรส กาแฟ (ตารางท่ี 5) และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ หมู 
ไก่ และวัว  เน้นเลี้ยงเพ่ือใช้ในพิธีกรรมและอาชีพรองคืออาชีพรับจ้างทั่วไป 
ตารางท่ี 5 ระยะเวลาการเพาะปลูกของชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง 

พืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ข้าวนา             
ข้าวไร่             
มะเขือเทศ             
พริก             
ถั่วลันเตา             
เสาวรส             
แก้วมังกร             
กาแฟ             
มัคคาดิเมียร์             
ฟักทอง             

 
7. บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนตัวอย่าง (15 ครัวเรือน) 
 อายุเฉลี่ยของผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนตัวอย่าง คือ 59.6 ปี จ าแนกเป็น เพศชาย 27 คน เพศ
หญิง 31 คน รวม 58 คนต่อ 15 ครัวเรือนหรือเฉลี่ย 3.86 คนต่อครัวเรือน นับว่าเป็นครอบครัวขนาดเล็ก 
นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 
 การศึกษา ไม่ได้รับการศึกษา 17 คน (29.31%) อนุบาล 1 คน (1.72%) ประถม 16 คน 
(27.59%) ม.ต้น 10 คน (17.24%) ม.ปลาย 7 คน (12.07%) ป.ตรี 7 คน (12.07%) 

อาชีพ เกษตร 16 คน (27.59%) เกษตรและรับจ้าง 23 คน (39.66%) และ ราชการ 1 คน 
(1.72%) รับจ้าง 2 (3.45%) ค้าขาย 2 คน (3.45%) ก าลังศึกษา 13 คน (22.41%) ไม่ประกอบอาชีพ 1 
คน (1.72%) 

รายได้เฉลี่ย 50,922 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน (ตารางท่ี 6) 
รายจ่ายเฉลี่ย 42,950 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ทั้ง 15 ครัวเรือน ไม่มีหนี้สิน (ตารางท่ี 6) 
อ านาจในการตัดสินใจ เป็นของพ่อบ้าน 9 ครัวเรือน คิดเป็น 60% อ านาจในการตัดสินใจ เป็นของ

แม่บ้าน 5 ครัวเรือน คิดเป็น 33.33% อ านาจในการตัดสินใจ เป็นของทั้งพ่อบ้านและแม่บ้าน 1 ครัวเรือน 
คิดเป็น 6.67%  

ทุกครัวเรือนมี ไฟฟ้า และ ใช้น้ าจากประปาหมู่บ้าน เพ่ืออุปโภค และบริโภค และมี 10 ครัวเรือน ซื้อ
น้ าบรรจุขวด เพ่ือบริโภค 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 ทรัพยากรดิน 
ลักษณะของดินเป็นกลุ่มชุดดินที่29(ภาพท่ี2) (http://eis.ldd.go.th/lddeis/SoilView.aspx, 

2562) ส่วนใหญ่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวร่วนปนทรายแป้ง พบในบริเวณพ้ืนที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่  มีความ
สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ตั้งแต่ 500 เมตรขึ้นไป  สีดินเป็นสีแดง เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินเนื้อ
ละเอียด เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่
ถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 – 6.5 

ปัญหาส าคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยที่ดินนี้ได้แก่ เป็นดินที่เกิดอยู่ในบริเวณที่มีระดับความ
สูงมาก มีความลาดชันสูง มีแนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายมาก 

ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ หลายแห่งถูกบุกรุกเพ่ือท าไร่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น 
มะเขือเทศ พริก เป็นต้น 

8.2 ทรัพยากรน้ า 
มีล าห้วยมะก๊อย ที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค มีต้นก าเนิดจากภูเขาทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ไหลลง

สู่ล าน้ าแม่ต๋อม ซึ่งเป็นแหล่งน้ าส าคัญส าหรับใช้ในการเกษตร (ภาพท่ี 3) 
8.3 ทรัพยากรป่าไม้ 

 สภาพป่าในพ้ืนที่บ้านทุ่งจ าเริง สามารถจ าแนกเป็นป่า 3 ชนิด คือ ป่าสนเขา (ภาพที่ 4ก) ป่าดิบเขา
(ภาพที่ 4ข) ป่าเต็งรัง (ภาพท่ี 4ค) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงชุดดินอ าเภออมก๋อย และพ้ืนที่ศึกษา (บ้านทุ่งจ าเริงในวงกลมขอบสีด า) 
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ภาพที่ 3 แผนที่แสดงพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาย่อยภายในต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
                       4ก.             4ข.                                         4ค. 

ภาพที่ 4  สภาพป่าชุมชนบ้านทุ่งจ าเริง ก.ป่าสนเขา  ข. ป่าเต็งรัง ค.ป่าดิบเขา 
 

2. ผลการศึกษาตามกิจกรรม วัตถุประสงค์ 
 2.1 ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศดินในสวนหลังบ้านของชนเผ่าปกากะญอบ้านทุ่งจ า-เริง 
ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณสวนหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่างบ้านทุ่งจ าเริง จ านวน 
15 ราย(ครัวเรือน) ท าการวิเคราะห์ผลทางเคมีและชีวภาพบางประการ  
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ลักษณะท่ัวไปของสวนหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่าง บ้านทุ่งจ าเริง 
 ลักษณะทั่วไปของสวนหลังบ้านเกษตรกรตัวอย่าง จ านวน 15 ตัวอย่างได้ศึกษาตามพิกัดดังในแผนที่
ในภาพที่ 5 บ้านทุ่งจ าเริง จะมีลักษณะตั้งบนที่ราบลอน บางสวนมีความลาดชันเล็กน้อย พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการ
ปรับแต่งมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่เริ่มสร้างหมู่บ้านอายุสวนจึงมีอายุกว่า  70 ปี ขนาดของสวนมีพ้ืนที่
ระหว่าง 109.48 – 2897.24 ตารางเมตรต่อสวน สวนที่มีพ้ืนที่ใหญ่ที่สุดคือสวนนางดี เสถียรคง มีพ้ืนที่ 
2,897.24 ตารางเมตร ส่วนสวนที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุดได้แก่สวนของนางเสาวรส นิรามัยประเสริฐ มีพ้ืนที่ 
109.48 ตารางเมตร ค่าเฉลี่ย 1,025.55 ตารางเมตรต่อสวน (ตารางท่ี 6) ซึ่งขนาดพื้นที่ของสวนหลังบ้านมี
ขนาดใหญ่กว่าของเกษตรกรต าบลห้วยหม้าย อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่มีค่าพ้ืนที่สวนหลังบ้านเฉลี่ย 400 
ตารางเมตรต่อสวน และมีขนาดพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 100 – 1,050 ตารางเมตร แต่มีขนาดเล็กกว่าหากเทียบกับ
พ้ืนที่สวนหลังบ้านโดยรวมของจังหวัดแพร่ซึ่งมีพ้ืนที่ระหว่าง 100 – 3,600 ตารางเมตรต่อสวน (ธนากร, 
2555) อย่างไรก็ตามพบว่ามีพ้ืนที่โดยเฉลี่ยน้อยกว่าและใกล้เคียงกับสวนหลังบ้านในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 
864 – 2,284 ตารางเมตรต่อสวน (Gajaseni and Gajaseni, 1999) ทั้งนี้ธนากร (2555) กล่าวว่าขนาด
ของสวนหลังบ้านขึ้นอยู่กับฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของเจ้าบ้าน รวมถึงมรดกตกทอดที่ได้รับจากบรรพ
บุรุษ ซึ่งเป็นเหตุผลที่คล้ายกับสวนหลังบ้านของบ้านทุ่งจ าเริง นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของบ้าน
ที่ตั้งมาแต่ก่อนแล้วด้วย อย่างเช่นในพื้นที่ลุ่มน้ าเจ้าพระยา ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ขนาดพ้ืนที่ใช้
สอยต่างๆ จึงมีมากกว่าพื้นท่ีสูง  
 

 
ภาพที่ 5 จุดเก็บดินในบริเวณสวนหลังบ้านเกษตรกรตัวอย่าง 15 ราย 

 
สมบัติทางเคมีบางประการของดินในบริเวณสวนหลังบ้านเกษตรกรตัวอย่างบ้านทุ่งจ าเริง 
 จากการเก็บตัวอย่างดินที่อยู่ในบริเวณสวนหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่างจ านวน 15 ครัวเรือน เมื่อ
น ามาวิเคราะห์หาความอุดมสมบูรณ์ทางเคมี บางประการ คือ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าอินทรีย์วัตถุ 
(organic matter) ค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (available phosphorus; available-P) ค่าโปแตสเซียมที่
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สกัดได้ (exchangeable-K) ค่าแคลเซียมที่สกัดได้ (exchangeable-Ca) และค่าแมกนีเซียมที่สกัดได้ 
(exchangeable-Mg)  
 ผลการวิเคราะห์คุณสมบัติดินในภาพรวมบริเวณสวนหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่างบ้านทุ่งจ าเริง มี
ดังนี้ (ตารางท่ี 7) คือ จากค่าเฉลี่ยของเกษตรกรทั้ง 15 ราย ซึ่งมีการปลูกพืชพรรณอาหารต่างๆ พบว่า มีความ
อุดมสมบูณ์สูง ซึ่งสอดคล้องกับสมบัติของดินสวนหลังบ้านของต าบลห้วยหม้าย อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ที่มี
ปริมาณธาตุอาหารสูง(ธนากร, 2555) มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ที่เป็นกลาง (pH 7.07) มีอินทรียวัตถุสูง 
(organic matter) ร้อยละ 4.05 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงมาก 393.32 ppm. โปแตสเซียมที่
ละลายน้ าได้ สูงมาก (488.24 ppm.) แคลเซียมที่เหมาะสมถึงสูง (1,184.00 ppm) และมีปริมาณ
แมกนีเซียมสูงมากเช่นกัน (323.62 ppm.) ดังนั้นโดยภาพรวมดินที่ปลูกผักในสวนหลังบ้านของเกษตรกร
บ้านทุ่งจ าเริงจึงอยู่ในระดับมีความอุดมสมบูรณ์ดีมาก เพราะตามสภาพของสวน ที่สวนมักตั้งอยู่อยู่ท้ายบ้าน 
ซึ่งโดยทั่วไปบ้านเรือนของกระเหรี่ยงทุ่งจ าเริงจะมีการเลี้ยงหมูใกล้ตัวบ้าน เลี้ยงไก่แบบปล่อย เล้าหมูซึ่งตั้งใน
ระดับพ้ืนที่สูงกว่าสวนหรืออยู่ภายในสวน เมื่อมีมูลหมู น้ าจากการชะล้างและน้ าฝนจะพัดพามูลหมู อันเป็นปุ๋ย
คอกอย่างดี สู่สวนหลังบ้าน หรือสามารถน าไปใส่ต้นไม้ พืชผักในสวนได้ ยกเว้นมีสวนเกษตรหลังบ้านของนายวี
ระ ใต้เงาสน และนางปาริชาติ ชยหิรัญที่มีค่าอินทรีย์วัตถุต่ า (ร้อยละ 2.2 และ 2.3) ค่าฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ต่ ามาก (2.3 ppm.) โดยที่บริเวณสวนเกษตรหลังบ้านของนางสาวพรปะวีณ์ จีรเมธปิยนนท์ และ 
นางดี  เสถียรดง ก็มีค่าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ ามากเช่นกัน (37 และ 39 ppm. ตามล าดับ)  
 ในส่วนของเนื้อดิน พบว่า ดินในส่วนหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 
(12 ราย คิดเป็นร้อยละ 80) ร่วนทราย 2 ราย (คิดเป็นร้อยละ 13.33) และ ดินทรายร่วน 1 ราย (ร้อยละ 
6.67) ซึ่งเนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนเหนียวอันเป็นลักษณะของดินบนพ้ืนที่สูง เป็นดินลักษณะของดินเป็น
กลุ่มชุดดินที่ Pc-C ชุดดินปากช่อง (กรมพัฒนาที่ดิน, 2537) เป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือ
ดินเหนียวปนทรายแป้ง สีน้ าตาลปนแดงเข้ม พบบริเวณพ้ืนที่ภูเขาเป็นส่วนใหญ่  มีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ปานกลาง ตั้งแต่ 500 เมตรขึ้น เกิดจากวัตถุต้นก าเนิดดินพวกหินเนื้อละเอียด เป็นดินลึกมาก มีการระบาย
น้ าดี  มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดแก่ถึงกรดเล็กน้อย มีค่าความเป็นกรด
เป็นด่างประมาณ 5.5 – 6.5 แต่ในพ้ืนที่เกษตรสวนหลังบ้าน บ้านทุ่งจ าเริง มีความสูงจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 970 เมตร  สีดินเป็นสีแดง มีค่าความเป็นกรดด่างค่อนข้างเป็นกลาง อาจเนื่องมาจากการใส่ปุ๋ยคอก
โดยธรรมชาติมายาวนาน ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีมาเป็นเวลานาน สภาพดินจึงมีความเป็นกรดด่างที่เป็นกลาง 

 
สมบัติทางชีวภาพ (ปริมาณสปอร์และชนิดของเชื้อราอาร์บัสคูร่าไมคอร์ไรซา) 

 จากการเก็บตัวอย่างดินในบริเวณสวนเกษตรหลังบ้าน มาวิเคราะห์โดยวิธีการร่อนและสกัดสปอร์
แบบเปียก (Wet-sieving and decanting technique) ดังตารางที่ 8 พบว่ามีจ านวนสปอร์ต่อดิน 1 กรัม 
ระหว่าง 0.30 -  2.32 สปอร์ต่อดิน 1 กรัม ซึ่งเป็นจ านวนสปอร์ต่อดิน 1 กรัมในระดับน้อยมาก ส่วนชนิด
สปอร์จ าแนกตามสีผนังด้านนอกสปอร์ที่มองผ่านกล้องจุลทรรศน์ขนาดก าลังขยาย 10 เท่ า พบว่ามี 4 ชนิด 
จ าแนกตามสีผิวสปอร์ คือกลุ่มสปอร์สีเหลืองมีความถี่ในการตรวจพบมากที่สุด มีลักษณะภายนอกคล้าย  
Claroideoglomus etunicatum และ Glomus sp.  โดยปรากฏอยู่ในดินของพ้ืนที่สวนหลังบ้านทุกสวน
ตัวอย่าง 15 สวน (ร้อยละ 100) รองลงมาคือกลุ่มสปอร์สีน้ าตาลแดง ตรวจพบ 14 สวน (ร้อยละ 93.33) 
กลุ่มสปอร์ใส ตรวจพบ 11 สวน (ร้อยละ 73.33) มีลักษณะผิวสปอร์คล้าย Diversispora sp.และกลุ่มสปอร์
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สีน้ าตาลตรวจพบน้อยที่สุด 7 สวน (ร้อยละ 46.67) (ตารางที่ 9) การจ าแนกชนิดพันธุ์ของสปอร์ตามสีผิว
และ/หรือเส้นใยชูสปอร์ (subtending hyphae) สามารถจ าแนกเป็นอาร์บัสคูราไมคอร์ซาตระกูล 
Acaulospora จ านวน 9 สายพันธุ์ (Acaulospora sp.1-9) และตระกูล Glomus จ านวน 44 สายพันธุ์  
 สวนเกษตรของนางดี เสถียรดง และนายตั๋น ปู่เงิน มีจ านวนความหลากชนิดมากท่ีสุด 11 ชนิดพันธุ์
เมื่อจ าแนกตามเฉดสี รองลงมาได้แก่นายวัน สีสกุลเศรษฐ์ มี 10 ชนิดพันธุ์ นางจันทร์สุข  นุน้อย มี 9 ชนิด
พันธุ์ นางเสาวรส นิรามัยประเสริฐและนางสาวพรปะวีณ์ จีรเมธปิยนนท์และนายดวงค า  คงแก้ว มี 8 ชนิด
พันธุ์เท่ากัน นางปาริชาติ ชยหิรัญ นางแกละแฮ คงแก้ว นายแลน ปู่เงิน นายประพันธ์ ปฐมตระกูล มี 7 ชนิด
พันธุ์ นางภาวิณี  พัฒนาชาตินิยม มี 5 สายพันธุ์ นายวีระ ใต้เงาสน นางมือแฮ  ศิริวรรณ์และ นายดีพู  อินตา 
มี 4 สายพันธุ์ ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 8 
 
ตารางท่ี 8 จ านวนและชนิดสปอร์อาร์บัสคูราไมคอร์ไรซาแยกตามกลุ่มของสีสปอร์ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวน
สปอร์ต่อ

ดิน 1 กรัม 

จ านวนชนิด
สปอร์รวมสี

สปอร์ 

กลุ่มสีสปอร์ 

เหลือง น้ าตาล น้ าตาล
แดง 

ใส 

1 นางเสาวรส            
นิรามัยประเสริฐ 

1.10 8 ✓ ✓ ✓  

2 นางสาวพรปะวีณ์          
จีรเมธปิยนนท ์

1.82 8 ✓  ✓ ✓ 

3 นางปาริชาติ ชยหิรัญ 0.60 7 ✓  ✓ ✓ 

4 นางดี  เสถียรดง 2.32 11 ✓ ✓ ✓ ✓ 
5 นายดวงค า  คงแก้ว 1.68 8 ✓  ✓ ✓ 
6 นางแกละแฮ คงแกว้ 0.56 7 ✓  ✓ ✓ 
7 นางภาวิณี  พัฒนา

ชาตินิยม 
0.58 5 ✓  ✓  

8 นายวัน สีสกุลเศรษฐ์ 1.24 10 ✓ ✓ ✓ ✓ 
9 นายตั๋น ปู่เงิน 1.44 11 ✓  ✓ ✓ 

10 นายวีระ ใต้เงาสน 0.20 4 ✓   ✓ 
11 นายแลน ปู่เงิน 0.98 7 ✓ ✓ ✓  
12 นางมือแฮ  ศิริวรรณ ์ 0.30 4 ✓  ✓  
13 นางจันทร์สุข  นุน้อย 1.12 9 ✓ ✓ ✓ ✓ 
14 นายประพันธ์ ปฐมตระกูล 0.82 7 ✓ ✓ ✓ ✓ 
15 นายดีพู  อินตา 0.36 4 ✓ ✓ ✓ ✓ 

ความถี ่ 15 7 14 11 
ร้อยละความถี ่ 100 46.67 93.33 73.33 
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ตารางท่ี 9 สีสปอร์อาร์บัสคูร่าไมคอร์ไรซาในดินสวนหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่างบ้านทุ่งจ าเริง 
กลุ่มสปอร์สีเหลือง 
ชื่อเกษตรกร จ านวนชนิด

แยกตามสีสปอร์ 
ภาพสปอร์ 

1. นางเสาวรส            
นิรามัยประเสริฐ 

4 

    Glomus sp.1               Glomus sp.2           Acaulospora sp.1       Acaulospora sp.2 
2. นางสาว 
พรปะวีณ์          
จีรเมธปิยนนท ์

6  
 
 
 
 
 
 

3. นางปาริชาติ 
ชยหิรัญ 

0  

4. นางดี  เสถียร
ดง 

7  
 
 
 
 
 
                                                                   

5. นายดวงค า  
คงแก้ว 

1  
 
คล้าย Claroideoglomus etunicatum 

6. นางแกละแฮ 
คงแก้ว 

2  

7. นางภาวิณี  
พัฒนาชาตินิยม 

4 

                       
            Glomus sp.13               Glomus sp.14                 Glomus sp.15             Glomus sp.16 

Glomus sp.3 Glomus sp.4 Glomus sp.5 

Glomus sp.6 Glomus sp. 7 

Glomus sp.8 

Glomus sp. 9 Glomus sp.10 Glomus sp.11 

Acaulospora sp.10 

คล้าย Claroideoglomus 
 etunicatum 

Glomus sp.12 Glomus sp.13 

Glomus sp.14 Glomus sp.15 
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ชื่อเกษตรกร จ านวนชนิด
แยกตามสีสปอร์ 

ภาพสปอร์ 

8. นายวัน สี
สกุลเศรษฐ์ 

2  
 
 
 

         Glomus sp.16                       Glomus sp.14        
 

9. นายตั๋น ปู่เงิน 3  
 
 

10. นายวีระ    
ใต้เงาสน 

3  
 
 
 

11. นายแลน    
ปู่เงิน 

4  
 
 
 
 

12. นางมือแฮ   
ศิริวรรณ์ 

2  
 
 
 

 
13. นางจันทร์
สุข นุน้อย 

4  

Glomus sp.10 Glomus sp. 17 Acaulospora sp… 
sp. 17 

Glomus sp.1                Glomus sp.17 Glomus sp.18 

Glomus sp.14        Glomus sp.1                
 

Glomus sp.4 Glomus sp.2 

Glomus sp.14 Glomus sp.16 

Glomus sp.14 
 

Glomus sp. 1 
Glomus sp. 19 

Glomus sp. 2 



 
67 

 
 

ชื่อเกษตรกร จ านวนชนิด
แยกตามสีสปอร์ 

ภาพสปอร์ 

14. นาย
ประพันธ์ ปฐม
ตระกูล 

4  
 
 
 
 

15. นายดีพ ู   
อินตา 

2  
 
 

 

ตารางท่ี 9(ต่อ) กลุ่มสปอร์สีน้ าตาล 
ชื่อเกษตรกร จ านวนชนิดแยก

ตามสีสปอร์ 
ภาพสปอร์ 

1. นางเสาวรส            
นิรามัยประเสริฐ 

1  
 
คล้าย Claroideoglomus etunicatum 

 
2. นางสาวพร
ปะวีณ์              
จีรเมธปิยนนท ์

0  

3. นางปาริชาติ   
ชยหิรัญ 

4          
 
 
 
 
 
 

Glomus sp.22                    Glomus sp.23                Glomus sp.24                Glomus sp.25                                      

4. นางดี     
เสถียรดง 

0  

5. นายดวงค า     
คงแก้ว 

3  
 
 
 

      Glomus sp.26                    Glomus sp.27          Glomus sp.28 

Glomus sp.14 

 

Glomus sp.2 

 
Glomus sp.4 

 
Glomus sp.20 Glomus sp.21 

Glomus sp.16 
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ชื่อเกษตรกร จ านวนชนิดแยก
ตามสีสปอร์ 

ภาพสปอร์ 

6. นางแกละแฮ 
คงแก้ว 

4           

Acaulospora sp…          Glomus sp.29                     Glomus sp.30 
 

7. นางภาวิณี  
พัฒนาชาตินิยม 

0  

8. นายวัน สี
สกุลเศรษฐ์ 

2  
 
 
 

            Glomus sp.31                      Glomus sp.30 
9. นายตั๋น ปู่เงิน 2  

 
 
 

           Acaulospora sp.10                      Glomus sp.20 

10. นายวีระ     
ใต้เงาสน 

0  

11. นายแลน    
ปู่เงิน 

3  
 
 
 

              Glomus sp.32                      Glomus sp. 33                        Glomus sp.34                                             
12. นางมือแฮ        
ศิริวรรณ์ 

0  

13. นางจันทร์
สุข  นุน้อย 

0  

14. นาย
ประพันธ์    ปฐม
ตระกูล 

0  

15. นายดีพ ู    
อินตา 

0  
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ตารางท่ี 9(ต่อ) กลุ่มสปอร์สีน้ าตาลแดง 
ชื่อเกษตรกร จ านวนชนิดแยก

ตามสีสปอร์ 
ภาพสปอร์ 

1. นางเสาวรส            
นิรามัยประเสริฐ 

3  
 
 
 

2. นางสาว    
พรปะวีณ์          
จีรเมธปิยนนท ์

0  

3. นางปาริชาติ 
ชยหิรัญ 

2  

4. นางดี    
เสถียรดง 

2  
 
 
 

5. นายดวงค า  
คงแก้ว 

3  
 
 

 
6. นางแกละแฮ 
คงแก้ว 

1  
 

7. นางภาวิณี  
พัฒนาชาตินิยม 

1  
 

8. นายวัน       
สีสกุลเศรษฐ์ 

4  
 
 
 
 
 

  

Unknown spp. group 

Glomus sp.35                                            Glomus sp.36 Glomus sp.37 

Glomus sp.38 

 

Glomus sp.39 

 

Glomus sp.37 Glomus sp.40 

Glomus sp.41 

 

Glomus sp.42 

 

Glomus sp.41 

 

Glomus sp.43 

 

Glomus sp.42 Glomus sp.38 
Glomus sp.41 Acaulospora sp.3                                        
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ชื่อเกษตรกร จ านวนชนิดแยก
ตามสีสปอร์ 

ภาพสปอร์ 

9. นายตั๋น ปู่เงิน 2  
 
 

10. นายวีระ   
ใต้เงาสน 

0  

11. นายแลน   
ปู่ เงิน 

1  
 

12. นางมือแฮ          
ศิริวรรณ์ 

1  
 

13. นาง    
จันทร์สุข นุน้อย 

1  
 
 
 
 

14. นาย
ประพันธ์    ปฐม
ตระกูล 

1  
Acaulospora sp.3 

15. นายดีพ ู  
อินตา 

1  
Acaulospora sp.4 

 
 
 

 
 
 
 

Glomus sp.38 Glomus sp.44 

Glomus sp.40 

Glomus sp.41 

Glomus sp.40 
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ตารางที่ 9 (ต่อ) กลุ่มสปอร์สีใส 
ชื่อเกษตรกร จ านวนชนิดแยก

ตามสีสปอร์ 
ภาพสปอร์ 

1. นางเสาวรส            
นิรามัยประเสริฐ 

0  
 

2. นางสาว       
พรปะวีณ์          
จีรเมธปิยนนท ์

2  
 
 
 
 
 

             Acaulospora sp.4                                         Acaulospora sp.5  
3. นางปาริชาติ   
ชยหิรัญ 

1  
 Acaulospora sp.4 

4. นางดี    
เสถียรดง 

2  

 
 
 

             Acaulospora sp.5                                              Acaulospora sp.6  
5. นายดวงค า  
คงแก้ว 

1  
Acaulospora sp.5 
 
 
 

6. นางแกละแฮ  
คงแก้ว 

0  

7. นางภาวิณี  
พัฒนาชาตินิยม 

0  

8. นายวัน          
สีสกุลเศรษฐ์ 

2  

 
        

 
 
 

            Acaulospora sp.5                                        Acaulospora sp.6  
9. นายตั๋น ปู่เงิน 3 

     Acaulospora sp.7             Acaulospora sp.8            Acaulospora sp.9 
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ชื่อเกษตรกร จ านวนชนิดแยก
ตามสีสปอร์ 

ภาพสปอร์ 

10. นายวีระ        
ใต้เงาสน 

1  
Acaulospora sp.5 

11. นายแลน   
ปู่เงิน 

0  

12. นางมือแฮ          
ศิริวรรณ์ 

1  
Acaulospora sp.5 

13. นาง 
จันทร์สุข นุน้อย 

3  
 
 
               
   

            Acaulospora sp.5            Acaulospora sp.6          Acaulospora sp.5                                               
14. นาย
ประพันธ์    ปฐม
ตระกูล 

2  
 
 
 
 
 

       Acaulospora sp.5              Acaulospora sp.8             
15. นายดีพ ู 
อินตา 

1  
Acaulospora sp.5                                         

 
2.3. ชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่สวนหลังบ้านของของชนเผ่าปกากะญอ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ 
 จากการศึกษาพืชผักในสวนหลังบ้านของชนเผ่าปกาเกอะญอ ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่ามีความหลากหลายของพืชผักจากการส ารวจ พบชนิดพันธุ์พืช จ านวน 109 ชนิด ภายในสวน
หลังบ้าน 15 สวน(ตารางที่ 10)  ซึ่งมีชนิดพันธุ์น้อยชนิดเมื่อเทียบกับพืชในสวนหลังบ้านของอ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ที่มีชนิดพันธ์พืช 168 ชนิด ภายใน 16 สวนหลังบ้าน(ธนากร, 2555) สวนหลังบ้านอ าเภอร้อง
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กวาง จังหวัดแพร่ พบจ านวน 122 ชนิด (ธนากร และวรรณา,2554) และในตอนกลางของเมืองสุลาเวสี 
อินโดนีเซีย ที่พบชนิดพืชในสวนหลังบ้านอยู่ที่ 149 ชนิด (Kehlenbeck and Maass, 2004) ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศของสวนหลังบ้านชาวกระเหรี่ยงบ้านทุ่งจ าเริงเป็นสวนที่ตั้งอยู่บนที่สูงและมีความ
แห้งแล้งในฤดูแล้ง หรืออาจเนื่องมาจากวัฒนธรรมในการรับประทานพืชผัก ซึ่งแต่ละชนเผ่าหรือชาติพันธุ์อาจมี
ความนิยมชมชอบที่แตกต่างกัน จึงส่งผลให้มีจ านวนชนิดพันธุ์ของพืชในสวนหลังบ้านของบ้านทุ่งจ าเริงน้อย
กว่าที่อ่ืน 
ตารางท่ี 10 ชนิดพันธุ์พืชในพื้นที่สวนหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่างบ้านทุ่งจ าเริง 

ล าดับที ่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ความถี่ที่พบทั้งใน 15 
ครัวเรือน 

1 กระเจี๋ยบ Hibiscus sabdariffa 2 
2 กระเจี๋ยบเขียว Abelmoschus esculentus 2 
3 กระชาย Boesenbergia rotunda 2 

4 กระถิน Leucaena leucocephala 1 
5 กล้วย Musa 73aimito73a Colla  1 

6 กะเพรา Ocimum tenuiflorum 9 
7 กาแฟ Coffea arabica L. 5 
8 กุ๊ก Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 7 

9 แก้วมังกร  Hylocereus undatus (Haw) Britt. & Rose 5 
10 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. 7 

11 ขมิ้น Curcuma longa Linn. 9 
12 ขมิ้นด า Curcuma aeruginosa Roxb. 1 

13 ข่า   Alpinia  73aimito73 (L.) Willd. 7 
14 ข้าวโพดเหนียว Zea mays ceratina 3 
15 ขิง Zingiber officinale Roscoe. 3 

16 แคบ้าน Sesbania grandiflora (L.) Pers. 3 
17 งาขี้ม่อน Perilla frutescens (L.) Britton  3 

18 ชมพู ่ Eugenia javanica Lam. 3 
19 ชะพลู Piper sarmentosum Roxb. 3 
20 ชะอม Acacia pennata (L.) Willd. 3 

21 ดาวอินคา  Plukenetia volubilis L. 1 
22 ดีปลากั้ง Phlogacanthus pulcherrimus T.Anderson. 1 

23 เดือยหิน  Coix lacryma-jobi Linn. Coix 1 
24 ต้นบ่าหลอด Elaeagnus latifolia L. 2 

25 ต้นปุ๊ก Catunaregam uliginosa (Poir.) Tirveng. 1 
26 ตะไคร ้ Cymbopogon citratus (De ex Nees) Stapf. 8 
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ล าดับที ่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ความถี่ที่พบทั้งใน 15 
ครัวเรือน 

27 ตูน Colocasia gigantea (Blume) J.D.Hooker 2 
28 ถั่วแปบ Lablab purpureus (L.) Sweet 1 

29 ถั่วฝักยาว Vigna 74aimito74a74r Hc 5 
30 ถั่วพุ่ม Vigna 74aimito74a74r (L.) Walp. 2 

31 ถั่วพ ู  Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 1 
32 ถั่วลิสง  Arachis hypogaea  L. 1 
33 ทับทิม  Punica granatum L. Granatum 4 

34 ทุเรียน  Durio zibethinus L. 1 
35 โทงเทง Physalis 74aimito74 var. 74aimito74  2 

36 บวบ Luffa 74aimito74a74r (L.) Roxb.  1 
37 บอน Colocasia esculenta (L.) Schott[1]  10 
38 บุก Amorphophallus konjac K.Koch 4 

39 ใบเตย Pandanus amaryllifolius Roxb. 1 
40 ผักกาดขม Brassica juncea spp. 2 

41 ผักกาดเขียวกวางตุ้ง Brassica chinensis L.var parachinensis 1 
42 ผักกาดส้ม Rumex crispus L. 1 

43 ผักกูด Diplazium esculentum (Retz.) Sw. 1 
44 ผักข้ีหูด  Raphanus sativus Linn. 1 
45 ผักโขม Amaranthus viridis 3 

46 ผักคาวตอง  Houttuynia cordata Thunb. 1 
47 ผักชี Coriandrum sativum L. 2 

48 ผักบุ้ง Ipomoea aquatica Forssk. 1 
49 ผักแปม Eleutherococcus trifoliatus (L.) S. Y. Hu 2 
50 ผักไผ ่  Polygonum odoratum Lour.  2 

51 ผักหวานบ้าน Sauropus androgynus 2 
52 ผักอีหลืน Plectranthus temifolius D.Don 2 

53 เผือก Colocasia esculenta (L.) Schott  2 
54 ไผ ่ Bambusa sp. 4 

55 ฝรั่ง  Psidium guajava Linn. 5 
56 พริกข้ีหน ู Capsicum frutescens Linn. 2 
57 พริกไทย  Piper nigrum L.  1 

58 พลู Piper betle L. 5 
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ล าดับที ่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ความถี่ที่พบทั้งใน 15 
ครัวเรือน 

59 เพกา Oroxylum indicum (L.) Kurz  7 
60 เพี้ยฟาน  Clausena 75aimito75 Burm.f. 1 

61 ไพล Zingiber cassumunar Roxb.   5 
62 ไพลด า  Zingiber ottensii Valeton 1 

63 ฟักเขียว Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 4 
64 ฟักทอง Cucurbita moschata Decne. 1 
65 มะกรูด Citrus hystrix DC.  3 

66 มะกอก Spondias pinnata (L. f.) Kurz  2 
67 มะขาม Tamarindus indica L. 5 

68 มะเขือเครือ Solanum seaforthianum Andr. 5 
69 มะเขือแจ ้ Solanum aculeatissimum Jacq. 7 
70 มะเขือพวง Solanum torvum Sw 1 

71 มะนาว Citrus aurantifolia ( Christm & Panz ) Swingle 8 
72 มะพร้าว Cocos nucifera L. 4 

73 มะเฟือง  Averrhoa carambola L. 2 
74 มะม่วง Mangifera Indica 10 

75 มะยงชิด Boueaburmanica Griff. 1 
76 มะระ Momordica charantia L. 1 
77 มะระขี้นก Momordica charantia  L. 3 

78 มะรุม  Moringa oleifera Lam. 1 
79 มะละกอ Carica papaya L. 2 

80 มะแว้ง Solanum indicum L. 3 
81 มันแกว Pachyrhizus erosus (L.) Urb.  1 
82 มันสาค ู Metroxylon sagu 3 

83 มันสาคู(แดง) Metroxylon sagus Rottb. 1 
84 มันส าปะหลัง Manihot esculenta (L.) Crantz 4 

85 มันเสา Dioscorea alata  9 
86 แมงลัก Ocimum africanum  Lour. 3 

87 ยาสูบ Nicotiana tabacum L. 2 
88 ยี่หร่า Ocimum gratissimum L.  3 
89 ลองกอง Lansium domesticum Corr. 1 

90 ล าไย  Dimocarpus longan 1 
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ล าดับที ่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ์ ความถี่ที่พบทั้งใน 15 
ครัวเรือน 

91 ลิงลาว Aspidistra sutepensis K.Laren 1 
92 ลิ้นจี ่ Litchi chinensis Sonn. 3 

93 เล็บครุฑ Polyscias fuilfoylei  (L.) Harms 1 
94 ว่านน้ า Acorus calamus L.  1 

95 ว่านหางจระเข ้ Aloe vera (L.) Burm.f. 1 
96 ส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) DC. 3 
97 สมอพิเภก Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 1 

98 ส้มโอ Citrus maxima (Burm.) Merr. 2 
99 สาระแหน ่ Mentha × villosa Huds.  2 

100 หนาด  Blumea balsamifera (L.) DC. 1 
101 หนานเฉาเหว่ย Gymnanthemum extensum 2 
102 หม่อน Morus alba Linn. 3 

103 หมาก Areca catechu L.  1 
104 หว้า Syzygium cumini (L.) Skeels  4 

105 หอมด่วนหลวง Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 1 
106 โหระพา Ocimum basilicum L. 2 

107 อะโวคาโด Persea 76aimito76a Miller 5 
108 อัญชัญ Clitoria ternatea L. 1 

109 แอปเปิ้ลสตาร ์ Chrysophyllum 76aimito L. 1 

 
ลักษณะรูปชีวิตของชนิดพืชที่พบในสวนหลังบ้านเป็นไม้ล้มลุก ไม้ยืนต้น ไม้เลื้อย ไม้พุ่ม และไม้เถาว์ มี

ค่าร้อยละ 44.59 31.76 12.16 7.43 และ 4.05 ตามล าดับ ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของ
พืช พบว่ากลุ่มพืชที่พบมีการใช้ประโยชน์จากผลมากที่สุด ร้อยละ 30.41 รองลงมาได้แก่ส่วนของใบ ร้อยละ 
24.32 ยอดอ่อน ร้อยละ 11.49  ต้นสะสมอาหารใต้ดิน(หัว,เหง้า) ร้อยละ 9.43 เมล็ด ร้อยละ 6.76 เท่ากัน
ส่วนของดอก ร้อยละ 5.41 ฝัก ร้อยละ 4.73 ส่วนของล าต้น ร้อยละ 3.38   ราก ร้อยละ 2.70 และก้านใบ 
ร้อยละ 1.35 (ตารางที่ 11) 
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ตารางท่ี 11 การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของพืช จ าแนกตามรูปชีวิต 
Plant 

Utilization 
ไม้ยืนต้น 

(Tree) 
ไม้พุ่ม 

(Shrub) 
ไม้ลม้ลุก 

(Herb) 
ไม้เลื้อย ไม้เถา รวม 

ดอก 1  5 1 1 8 (5.41%) 
ใบ 7 6 19 4 

 
36 (24.32%) 

ผล 23 2 9 8 3 45 (30.41%) 
ยอดอ่อน 8 2 3 3 1 17 (11.49%) 
ฝัก 5  1 1 

 
7 (4.73%) 

ล าต้น   5 
  

5 (3.38%) 
เมลด็ 2  7 1 

 
10 (6.76%) 

ก้านใบ   2 
  

2 (1.35%) 
หัว(เหง้า)   13 

 
1 14 (9.43%) 

ราก 1 1 2 
  

4 (2.70%) 
Total 46   

(31.76%) 
11  

(7.43%) 
66 

(44.59%) 
18  

(12.16%) 
6    

(4.05%) 
148 (100%) 

 
 ครัวเรือนที่ปลูกพืชในสวนหลังบ้านมากที่สุด (38 ชนิด) มี 1 ครัวเรือน คือ นางภาวิณี  พัฒนา
ชาตินิยม (ภาพที่ 6) รองลงมา 35 ชนิด จ านวน 1 ครัวเรือน คือ พรปะวีณ์ 29 ชนิด 1 ครัวเรือน 28 ชนิด 
1 ครัวเรือน 27 ชนิด 1 ครัวเรือน 25 ชนิด 2 ครัวเรือน 19 ชนิด 1 ครัวเรือน 18 ชนิด 2 ครัวเรือน 17 
ชนิด 1 ครัวเรือน  14 ชนิด 1 ครัวเรือน 9 ชนิด 1 ครัวเรือน และครัวเรือนที่มีชนิดพืชที่ปลูกในสวนหลังบ้าน
น้อยชนิดที่สุด คือ 5 ชนิด จ านวน 1 ครัวเรือน คือบ้านนางเสาวรส นิรามัยประเสริฐ(ภาพที่  7) ความแตกต่าง
ของจ านวนชนิดพันธุ์พืชในสวนหลังบ้านของเกษตรกรตัวอย่างจากจ านวนชนิดมากที่สุด 35 ชนิด และน้อย
ที่สุด 5 ชนิด อาจมีสาเหตุมาจากลักษณะการประกอบอาชีพของเกษตรกร จะเห็นได้ว่าบ้านนางเสาวรส 
นิรามัยประเสริฐมีอาชีพค้าขายด้วย นอกจากนี้พ้ืนที่ภายในบริเวณรั้วบ้านยังมีพ้ืนที่เล็กกว่ าของนางภาวิณี  
พัฒนาชาตินิยม 
 

 
ภาพที่ 6 พืชผักสวนหลังบ้านของนางภาวิณี  พัฒนาชาตินิยม จ านวน 38 ชนิด 
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ภาพที่ 7 พืชผักสวนหลังบ้านของนางเสาวรส นิรามัยประเสริฐ จ านวน 5 ชนิด 

 
2.4. ภูมิปัญญาในการดูแลจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการจัดการสวนหลังบ้านของชนเผ่าปกากะญอ 

ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
 ในส่วนของภูมิปัญญาการท าสวนเกษตรหลังบ้านของบ้านทุ่งจ าเริง ได้ศึกษาและใช้กระบวนการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative method) โดยการสัมภาษณ์พูดคุยแบบไม่เป็นทางการ กับสมาชิกในแต่ละบ้านของ
เกษตรกรตัวอย่าง รวมถึงการสังเกตุแบบไม่เป็นทางการ เก็บข้อมูลตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2561 ถึง 31 
สิงหาคม 2562 จากการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามกับเกษตรกรตัวอย่าง โดยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
จ านวน 15 ราย วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ พบผลการศึกษา ดังนี้ 
 ระบบการจัดการของสวนหลังบ้านของเกษตรกรชาวกระเหรี่ยงบ้านทุ่งจ าเริง มีองค์ประกอบที่มี
ความเชื่อมโยงกัน 3 ส่วนคือ 1) การจัดหาเมล็ดพันธุ์และการจัดเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 2) พ้ืนที่บริเวณสวนหลัง
บ้านและการเพาะปลูกดูแลรักษา และ 3) พื้นที่ตากหรือผึ่งเมล็ดพันธุ์ 
 ซึ่งทุกครัวเรือนของเกษตรกรตัวอย่างจะมีภูมิปัญญาในวิธีการขั้นตอนการปลูกและดูแลรักษา 
ที่คล้ายๆ กัน คือ 

2.4.1 การจัดการเมล็ดพันธุ์ (จัดหา จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชและรักษาเมล็ดพันธุ์พืช) – โดยทั่วไปผู้หญิง
กระเหรี่ยง(ปกาเกอะญอ) จะเป็นผู้ดูแล เก็บรักษาพันธุ์ข้าว พันธุ์พืชที่จะปลูก ผู้หญิงมีหน้าที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใน
ยุ้งข้าว หรือบนตะแกรงไม้ใผ่เหนือเตาเส้าสี่ก้อน และถ้าหากขาดแคลนพืชหรือ ข้าวพันธุ์ใด ก็มีหน้าที่ไปเยี่ยม
ญาติพ่ีน้อง ไปแลกพันธุ์ไปขอพันธุ์มาเพ่ิมเติม ผู้หญิงจะเป็นผู้ก าหนดว่าจะปลูกอะไร หลากหลายพันธุ์แค่ไหน
ขึ้นอยู่กับเธอเท่านั้น ซึ่งในกรณีของบ้านทุ่งจ าเริง พบว่าบ้านทุ่งจ าเริงเป็นชุมชนที่อาศัยในพ้ืนที่สูงมายาวนาน 
ตามการสอบถามน่าจะก่อนปี พ.ศ. 2485 (อินสม, 2560) และด้วยภูมิประเทศที่เป็นที่ภูเขา พ้ืนที่ตั้งถ่ินฐาน
มีการตั้งอยู่ในระดับสูงต่ าไม่เท่ากัน การคมนาคมในอดีตที่ไม่สะดวก และด้วยความที่เป็นสังคมชนบท จึงท าให้
ทุกครัวเรือนมีการปลูกพืชผัก เพ่ือบริโภคเอง จนมาถึงในสมัยปัจจุบันแม้จะมีตลาดและร้านค้าในชุมชน แต่
หมู่บ้านทุ่งจ าเริงก็ยังคงมีสวนเกษตรหลังบ้าน  มีการถ่ายทอดและตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น จากการเรียนรู้ปฏิบัติ
จริงของคนในครอบครัวเกษตรกรมีการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเอง โดยคัดเลือกพันธุ์พืชจากการน าไปใช้ประโยชน์ มี
การแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบ้าน ซื้อหาบ้าง ได้แก่ ไม้ยืนต้น นอกจากไม้ที่มีอยู่เดิม เช่นมะขาม ไผ่ หรือกล้วย 
ต้นไม้ที่น ามาปลูกใหม่ จะเลือกตามความต้องการของเจ้าของบ้าน โดยซื้อจากตลาด หน่วยงานต่างๆ น ามา
แจก หรือขอจากเพ่ือนบ้านในชุมชน เช่น ลิ้นจี่ มะพร้าว มะม่วง หรือกาแฟ เพราะสามารถน าไปรับประทาน
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หรือสามารถน าไปจ าหน่ายได้ ส่วนไม้ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งจะน าไปท าเป็นฟืนเพ่ือลดการเข้าไปเอาไม้จากใน
ป่า ส่วนพืชผัก หรือพืชไร่ จะใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บรักษาไว้เอง โดยเลือกจากการน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ข้าวโพด
ข้าวเหนียว งา เดือย ผักกาด ถั่วชนิดต่างๆ หรือยาสูบ เพ่ือใช้รับประทานหรือจ าหน่าย 

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช มี 4 รูปแบบ ได้แก่ ผึ่งลมในท่ีร่ม ผึ่งแดด รมควัน และกลบด้วยขี้เถ้า โดย
เมื่อเมล็ดแห้งดีแล้วก็จะเก็บรักษาโดยใช้ใบตองตึงหรือใบไม้ห่อหุ้ม (ภาพที่ 8) ซึ่งเหมือนกับภูมิปัญญาการเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่กล่าวว่า ชุมชนบ้าน
ยางแก้วมีวิธีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช 4 วิธี ได้แก่ 1) การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์โดยผึ่งในที่ร่ม 2) โดยการตาก
แดด 3) โดยการรมควัน และ 4) โดยการใช้ขี้เถ้าโรยกลบ(พรทิพย์ ปัญญาทะ, 2561) แล้วเก็บไว้ในที่เย็นและ
แห้ง 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 
 

 2.4.2 การเพาะปลูก – จะมีลักษณะการปลูกพืชผักในฤดูฝนเท่านั้นเนื่องจากเป็นชุมชนบนพ้ืนที่สูง 
ในฤดูแล้งก็จะไม่มีการปลูกพืชผักใดๆ เพราะมีน้ าใช้สอยอย่างจ ากัด ทั้งนี้เกษตรกรจะมีรูปแบบการเตรียมและ
การปลูกที่หลากหลายตามลักษณะชนิดพืชที่ปลูก หากเป็นไม้ยืนต้นก็จะขุดหลุมปลูกพืชโดยตรง ส่วนพืชผัก
ต่างๆ เช่น ผักกาด จะมีการขึ้นแปลง ตากแปลงประมาณ 3-7 วัน ก่อนปลูก พ้ืนที่ปลูก จะมีระดับที่ต่ ากว่าตัว
พ้ืนบ้าน ซึ่งปกติเป็นบ้านใต้ถุนสูง บ้านกะเหรี่ยงโบราณจะนิยมเลี้ยงหมูไว้ใต้ถุนบ้าน ตรงบริเวณเยื้องชานซัก
ล้าง เมื่อเศษอาหารตกไป หมูและไก่ก็ได้กินเป็นอาหาร เมื่อหมูหรือไก่ขับถ่าย ก็จะไหลไปตามระดับความสูงต่ า
ของพ้ืนที่ สู่แปลงพืชผักในสวนหลังบ้าน ส่วนบริเวณที่ไม่ได้ปุ๋ย เกษตรกรก็จะน ามาใส่บ้าง ด้วยเหตุที่ปลูกเพ่ือ
รับประทานภายในครัวเรือนเป็นหลัก จึงท าให้ไม่เกิดโรคแมลง เพราะปลูกไม่มาก มีหลากหลายสายพันธุ์  

การดูแลรักษา ได้แก่ การให้น้ าจะใช้น้ าฝนเป็นหลัก หลังจากเก็บผลผลิต(ไม้ยืนต้น) จะมีการตัดแต่งกิ่ง 
แล้วใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่ได้จากการเลี้ยงหมู และไก่ ในพ้ืนที่จึงมีมูลสัตว์จากสัตว์ที่ขับถ่ายในพ้ืนที่สวน
ตลอดทั้งปี (ภาพที่ 9) การป้องกันศัตรูพืช ส าหรับแปลงผัก หรือยาสูบ จะมีการน าสแลนมากั้นรอบๆ แปลง 
หรือมีการปักเสาไม้รอบๆ ต้นยาสูบ เพ่ือป้องกันสัตว์เลี้ยง (ไก่,สุนัข) เข้าไปคุ้ยเขี่ย ส่วนวัชพืชใช้วิธีการถอน ไม่
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มีการใช้สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืช(แมลง) เพราะมีน้อยหรือบางปีไม่มีเลย ส าหรับศัตรูพืชที่เป็นสัตว์เล็ก เช่น 
หนู กระรอก จะใช้กับดักในการจับ และน ามาประกอบอาหาร 

 
 2.4.3 พ้ืนที่ตากหรือผึ่งเมล็ดพันธุ์ มีการแบ่งพ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้านที่อยู่อาศัย โดยจะมีการกั้นห้อง

เพ่ือแบ่งเป็นพ้ืนที่ครัว มีเตาไฟ (แม่เตาไฟ) อยู่ในห้อง บริเวณพ้ืนที่บนแม่เตาไฟ จะใช้เก็บเมล็ดพันธุ์(รมครัว), 
บริเวณบ้านจะมียุ้งเก็บข้าวที่จะยกสูง เพ่ือใช้พื้นที่ใต้ยุ้งสร้างเป็นคอกเลี้ยงสัตว์ มีชานพื้นที่เอนกประสงค์ใช้ตาก
เมล็ดพันธุ์พืช (ภาพท่ี 10) 

 

 
ภาพที่ 9 การเลี้ยงหมูในบริเวณสวนหลังบ้านและการเลี้ยงใต้โรงเก็บข้าวเปลือก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

ภาพที่ 10 บ้านและการจัดสรรพื้นที่ในบ้าน เพ่ือการเกษตรและด ารงชีวิต 
 
การปลูกพืชผักในบริเวณสวนหลังบ้าน หรือรอบๆ บ้านจึงเป็นการปลูกพืชที่เน้นความมั่นคงของการยัง

ชีพเป็นส าคัญ เป็นการผลิตเพ่ือการบริโภค และวิธีการผลิตเป็นแบบประเพณี ท าตามแบบอย่างที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ แรงงานที่ใช้เป็นแรงงานในครอบครัว ใช้ต้นทุนในการผลิตน้อยมาก ไม่มีเครื่องจักร
ทางการเกษตรเพราะพ้ืนที่ไม่มาก ทุนทางทรัพยากรตามธรรมชาติคือ น้ าฝน ดูแลดินโดยปุ๋ยคอก ด้วยเป็น
ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชหลายๆ ชนิด จึงไม่มีปัญหาโรคแมลงระบาดหรือท าลายพืช
อาหาร จนถึงขึ้นสูญเสียผลผลิตและไม่พอต่อการบริโภค 

การท าเกษตรในสวนหลังบ้านจึงเป็นรูปแบบการท าเกษตรที่ยั่งยืน ( sustainable agriculture) 
เนื่องจากเป็นการเกษตรที่เกื้อกูลกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร มี
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ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านจากการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์หรือพืชผักกันและกัน มีกระบวนการผลิตเชิงอนุรักษ์ 
(การผลิต + การอนุรักษ์) มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยการผลิตอย่างประหยัดหรือเท่าที่จ าเป็น อัน
ได้แก่ใช้น้ าฝนตามฤดูกาล ใช้ปุ๋ยคอกที่เป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์ (หมูและไก่) นอกจากนี้ที่ส าคัญยังมี
ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการปลูกที่หลากหลาย ร่วมกับการเลี้ยงสัตว์ ไม่มีการใช้สารเคมีที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ สิ่งเหล่านี้ท าให้เกษตรกรสามารถพ่ึงตนเองได้ มีความ
เป็นอยู่ที่ไม่ขัดสน มีความสุขตามอัตภาพ (ไม่รวยแต่ไม่มีหนี้) ไม่จ าเป็นต้องอพยพไปท างานในเมือง มีโอกาสได้
อยู่กับครอบครัว มีอาหารเพียงพอต่อการบริโภค ซึ่งช่วยลดปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีอีกทาง
หนึ่ง 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
องค์ความรู้เรื่องการท าสวนผักหลังบ้าน 
 จากโครงการบริการวิชาการครั้งนี้ พบว่า เกิดองค์ความรู้ด้านการท าสวนหลังบ้านและใช้ประโยชน์
จากสวนหลังบ้านคือ 

1. ความหลากหลายของพันธุ์พืช จากการศึกษาครั้งนี้พบ จ านวน 109 ชนิด  
2. องค์ความรู้เรื่องคุณสมบัติของดินที่อยู่ในบริเวณที่เพาะปลูก ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง จากการ

ดูแลและปลูกพืชผสมผสานหลายหลายชนิด ใช้ปุ๋ยคอกท่ีเกิดจากสัตว์เลี้ยงในบ้าน 
3. องค์ความรู้และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย

จังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนมีองค์ความรู้และภูมิปัญญาในการจัดการตนเองเกี่ยวกับเรื่องอาหาร โดยไม่ต้องซื้อหา
จากแหล่งภายนอก มีอาหารรับประทานตลอดปี มีศักยภาพในการพ่ึงพาตนเองสูง 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

การเรียนการสอน 
จากผลของโครงการบริการวิชาการเรื่อง การศึกษาระบบนิเวศของดินและการส ารวจความ

หลากหลายของชนิดพันธุ์ในสวนเกษตรพ้ืนบ้านของชาวปกากะญอ ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่
สามารถน าไปสอนในรายวิชา พภ 521 ภูมิปัญญาไทย ของสาขาการพัฒนาภูมิสังคมได้ 
การวิจัย 
 สามารถน าองค์ความรู้และบทเรียนจากโครงการฯ ครั้งนี้ไปพัฒนาโจทย์วิจัยต่อเนื่องได้ เช่นสถานะ
ความมั่นทางอาหารของชุมชน การพัฒนาพืชพื้นบ้านเป็นพืชเศรษฐกิจ 
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ศูนย์รวบรวมและอนุรักษพ์ันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกจิแม่โจ้ 
 

จิรนันท์ เสนานาญ1 
1 ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
บทคัดย่อ  

 โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้ เป็นการรวบรวม ปลูก ขยายพันธุ์ 
และศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ไม้ผล 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ล าไย ลิ้นจี่ น้อยหน่าและส้ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รักษาพันธุกรรม รวบรวมพันธุ์โดยจัดท าแปลงปลูกและพัฒนาไปสู่การสร้างศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมไม้ผล
เศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นแหล่งศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร เยาวชนและผู้สนใจ 
ตลอดจนเป็นแหล่งบริการพันธุกรรมส าหรับเกษตรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนกล้าพันธุ์ไม้ผลจากปัญหา
ระบาดของศัตรูพืชหรืออุทกภัยในอนาคตต่อไป  ในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินงาน  ดังนี้ คือ  กิจกรรมที่ 
1 การปลูกใหม่ต้นไม้ผลรวมถึงการดูแลต้นไม้ผลที่ปลูกแล้ว การขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดยการ
ขยายพันธุ์ไม้ผลจ านวน 3  ชนิด ดังนี้ คือ ล าไย ได้แก่พันธุ์อีดอ ,เบี้ยวเขียวเชียงใหม่,  สีชมพู, พวงทอง    บ้าน
โฮ่ง 60,  แห้ว, กรอบกะทิ, โคฮาล่า    ลิ้นจี่ ได้แก่ พันธุ์นครพนม 1, จักรพรรดิ, กิมเจ็ง, ส าเภาแก้ว, ฮงฮวย, 
โอวเฮียะ มะม่วง ได้แก่พันธุ์โชคอนันต์, แก้วขม้ิน, มันขุนศรี ,เจ้าพระยา, แก้ว, อกร่องเขียว, เขียวเสวย,พิมเสน
มัน  กิจกรรมที่ ๒ การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์  คือ ล าไย จ านวน 10 พันธุ์  ได้แก่พันธุ์อีดอ,  พวงทอง,  สี
ชมพู, เบี้ยวเขียวเชียงใหม่, แห้ว, กรอบกะทิ, โคฮาล่า, ใบด า, บ้านโฮ่ง 60,  เถา,   ลิ้นจี่  จ านวน 10 พันธุ์  
ได้แก่พันธุ์ฮงฮวย, กระโถนท้องพระโรง, กะโหลกใบยาว, เขียวหวาน, จักรพรรดิ, ค่อม,  กอบแก้ว, ไทย 
นครพนม, ส าเภาแก้ว   มะม่วง จ านวน 10 พันธุ์ ได้แก่ ตับเป็ด, หนองแซง, เพชรบ้านลาด, น้ าดอกไม้สีทอง  
มันขุนศรี, ฟ้าลั่น, แรด, โชคอนันต์,  ตึก, ตลับนาค และมีผู้เข้าจ านวนผู้เข้าศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ จ านวน 
50 คน โดยมีร้อยละความพึงพอใจผู้เข้าศึกษาดูงาน  ร้อยละ  81.0  ส่วนที่ก าลังด าเนินการ การขยายพันธุ์
น้อยหน่าและส้ม รวมถึงการศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์  
ค าส าคัญ: การอนุรักษ์, การรวบรวม, การขยายพันธุ์, ลักษณะประจ าพันธุ์ 

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

ประเทศไทยมีไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด ล าไย มะม่วง ส้ม กล้วยและน้อยหน่าเป็นไม้ผล
เศรษฐกิจที่ปลูกกันอย่างแพร่หลาย มีการใช้ประโยชน์เพ่ือการในประเทศ บางชนิดมีการส่งออกคิดเป็นมูลค่า
หลายล้านบาท เช่น ล าไยและมะม่วง ในอดีตไม้ผลแต่ละชนิดส่วนใหญ่มีการปลูกหลากหลายพันธุ์ เช่น มะม่วง
ที่ปลูกในสมัยโบราณมีไม่ต่ ากว่า 100 สายพันธุ์ ต่อมามีการพัฒนาการปลูกโดยเน้นระบบเชิงค้าและส่งออก 
เกษตรกรจึงได้ท าการโค่นไม้ผลที่ไม่ใช่พันธุ์การค้าทิ้ง และยังคงเหลือไว้บ้างบางส่วน ท าให้พันธุกรรมของไม้ผล
เศรษฐกิจที่มีลักษณะดีเด่นเฉพาะในด้านต่าง ๆ อาจสูญหายไป ดังนั้นโครงการรวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม
ไม้ผลเศรษฐกิจที่ได้จัดท าขึ้นนี้จึงมีความส าคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษาพันธุกรรมของไม้ผลเศรษฐกิจ 5 
ชนิดมิให้สูญหาย ได้แก่ ล าไย ลิ้นจี่ มะม่วง ส้ม และน้อยหน่า การรวบรวมโดยจัดท าแปลงปลูกเพ่ืออนุรักษ์จะ
พัฒนาไปสู่การสร้างศูนย์เรียนรู้พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัย 
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แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร เยาวชนและผู้สนใจ ตลอดจนเป็นแหล่งบริการพันธุกรรมส าหรับเกษตรที่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนกล้าพันธุ์ไม้ผลจากปัญหาระบาดของศัตรูพืชหรืออุทกภัยในอนาคตต่อไป 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็ จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือปลูกและดูแลไม้ผลที่ได้ท าการรวบรวมและขยายพันธุ์ไม้ผลชนิดต่าง ๆให้มีปริมาณเพ่ิมมากข้ึน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ไม้ผลชนิดต่าง ๆได้แก่ มะม่วง ล าไย ลิ้นจี่ น้อยหน่าและส้ม 
4. เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมเรียนรู้พันธุกรรมไม้ผล และศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมไม้

ผลด้านการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ไดแ้ปลงไม้ผลที่รวบรวมพร้อมข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์รวมถึงศูนย์รวบรวมเรียนรู้พันธุกรรมไม้ผล 
และศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมไม้ผลด้านการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ผลผลิต : 1.การปลูกใหม่ต้นไม้ผลและการดูแลต้นไม้ผลที่ปลูกแล้ว พร้อมขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
(มะม่วง ล าไย ,ลิ้นจี่,น้อยหน่าและส้ม) 
 เชิงปริมาณ     

1. การปลูกไม้ผล ได้แก่ ส้ม และการดูแลต้นไม้ผลที่ปลูกแล้ว พร้อมขยายพันธุ์ให้ มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ มะม่วง ลิ้นจี่ ล าไย น้อยหน่า (จ านวน 5ชนิด x50 ต้น) รวม 250 ต้น 
 2.  การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของมะม่วง ล าไย ลิ้นจี่ น้อยหน่าและส้ม (5 ชนิดๆละ 10 พันธุ์)   
50 พันธุ์ 
 3. จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน      50  คน 
เชิงคุณภาพ 

1 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ   80 
2 ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด     80 

    
เป้าหมายการด าเนินโครงการ 

 ไดแ้ปลงไม้ผลที่รวบรวมพร้อมข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์รวมถึงศูนย์รวบรวมเรียนรู้พันธุกรรมไม้ผล 
และศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุกรรมไม้ผลด้านการปรับปรุงพันธุ์ 
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วิธีการด าเนินโครงการ 
ผลผลิต : 1.การปลูกใหม่ต้นไม้ผลและการดูแลต้นไม้ผลที่ปลูกแล้ว พร้อมขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
(มะม่วง ล าไย ,ลิ้นจี่,น้อยหน่าและส้ม) 

1. ขออนุมัติโครงการเชิงหลักการต่อกรรมการวิจัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณ 
2. รวบรวมพันธุ์ไม้ผลที่พร้อมปลูก 
3. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช เช่น ต้นตอ มีด กรรไกรถุง ดินด า ขี้เถ้าแกลบ 
4. การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ 
5. การเตรียมพ้ืนที่เข้าศึกษาดูงาน 
6. การจัดท าโปสเตอร์เพ่ือเผยแพร่พันธุ์ลิ้นจี่ ล าไย มะม่วงและน้อยหน่า 

 
ผลการด าเนินงาน 

 โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้ เป็นการรวบรวม ปลูก ขยายพันธุ์ 
และศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ไม้ผล 5 ชนิด ได้แก่ มะม่วง ล าไย ลิ้นจี่ น้อยหน่าและส้ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
รักษาพันธุกรรม รวบรวมพันธุ์โดยจัดท าแปลงปลูกและพัฒนาไปสู่การสร้างศูนย์ เรียนรู้พันธุกรรมไม้ผล
เศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย ส าหรับเป็นแหล่งศึกษาวิจัย แหล่งเรียนรู้ของเกษตรกร เยาวชนและผู้สนใจ 
ตลอดจนเป็นแหล่งบริการพันธุกรรมส าหรับเกษตรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนกล้าพันธุ์ไม้ผลจากปัญหา
ระบาดของศัตรูพืชหรืออุทกภัยในอนาคตต่อไป  ในปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินงาน  ดังนี้ คือ   
 
กิจกรรมที่ 1 การปลูกใหม่ต้นไม้ผลรวมถึงการดูแลต้นไม้ผลที่ปลูกแล้ว การขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น โดย

การขยายพันธุ์ไม้ผลจ านวน 5  ชนิด ดังนี้ คือ 
1. ล าไย ได้แก่พันธุ์อีดอ ,เบี้ยวเขียวเชียงใหม่,  สีชมพู, พวงทอง   บ้านโฮ่ง 60,  แห้ว, กรอบกะทิ, โคฮา

ล่า   
2. ลิ้นจี่ ได้แก่ พันธุ์นครพนม 1, จักรพรรดิ, กิมเจ็ง, ส าเภาแก้ว, ฮงฮวย, โอวเฮียะ    
3. มะม่วง ได้แก่พันธุ์โชคอนันต์, แก้วขมิ้น, มันขุนศรี ,เจ้าพระยา, แก้ว, อกร่องเขียว, เขียวเสวย,พิมเสน

มัน   
4. น้อยหน่า ได้แก่ ได้แก่ ฝ้ายเขียว A0010 ฝ้ายเขียว A0013 ฝ้ายครั่ง A0001 ฝ้ายครั่ง A0003 

หนังเขียว B0003 หนังครั่ง B0001 หนังครั่ง B0002  หนังทอง B0007 หนังทอง B0008           
เพชรปากช่อง  

5. ส้ม  ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ส้มจุก ส้มเลือด ส้มโอ ส้มสายน้ าผึ้ง ส้มเช้ง ส้มจี๊ด เลมอน ส้มตรา   ส้มไร้
เมล็ด 
 

กิจกรรมที่ 2 การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์   
1. ล าไย จ านวน 10 พันธุ์  ได้แก่พันธุ์อีดอ,  พวงทอง,  สีชมพู, เบี้ยวเขียวเชียงใหม่, แห้ว, กรอบกะทิ, 

โคฮาล่า, ใบด า, บ้านโฮ่ง 60,  เถา,    
2. ลิ้นจี่  จ านวน 10 พันธุ์  ได้แก่พันธุ์ฮงฮวย , กระโถนท้องพระโรง, กะโหลกใบยาว, เขียวหวาน, 

จักรพรรดิ, ค่อม,  กอบแก้ว, ไทย นครพนม, ส าเภาแก้ว   
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3. มะม่วง จ านวน 10 พันธุ์ ได้แก่ ตับเป็ด, หนองแซง, เพชรบ้านลาด, น้ าดอกไม้สีทอง  มันขุนศรี, ฟ้า
ลั่น, แรด, โชคอนันต์,  ตึก, ตลับนาค 

4. น้อยหน่า ได้แก่ ได้แก่ ฝ้ายเขียว A0010 ฝ้ายเขียว A0013 ฝ้ายครั่ง A0001 ฝ้ายครั่ง A0003 
หนังเขียว B0003 หนังครั่ง B0001 หนังครั่ง B0002  หนังทอง B0007 หนังทอง B0008 เพชร
ปากช่อง  

5. ส้ม ได้แก่ ส้มเขียวหวาน ส้มจุก ส้มเลือด ส้มโอ ส้มสายน้ าผึ้ง ส้มเช้ง ส้มจี๊ด เลมอน ส้มตรา ส้มไร้เมล็ด 
 
 และมีผู้เข้าจ านวนผู้เข้าศึกษาดูงานในศูนย์เรียนรู้ จ านวน 50 คน โดยมีร้อยละความพึงพอใจผู้เข้า

ศึกษาดูงาน  ร้อยละ  81.0  ส่วนที่ก าลังด าเนินการ การขยายพันธุ์น้อยหน่าและส้ม รวมถึงการศึกษาลักษณะ
ประจ าพันธุ์  
 

สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ 
ด าเนินงาน 

ผลผลิต : 1.การปลูกใหม่ต้นไม้ผลและการดูแลต้นไม้ผลที่ปลูก
แล้ว พร้อมขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น (มะม่วง ล าไย ,ลิ้นจี่,
น้อยหน่าและส้ม) 
เชิงปริมาณ     

1. การปลูกไม้ผล ได้แก่ ส้ม และการดูแลต้นไม้ผลที่ปลูก
แล้ว พร้อมขยายพันธุ์ให้มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ได้แก่ มะม่วง ลิ้นจี่ ล าไย 
น้อยหน่า (จ านวน 5ชนิด x50 ต้น)    
 2.  การศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ของมะม่วง ล าไย ลิ้นจี่ 
น้อยหน่าและส้ม (5 ชนิดๆละ 10 พันธุ์)   
 3. จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน   
   
เชิงคุณภาพ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ   

2. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด      

 
 
 
 

ต้น 
 
 

พันธุ์ 
 

คน 
 
 

ร้อยละ 
 
 
ร้อยละ 

 
 
 
 

250 
 
 

50 
 

50 
 
 

80 
 
 

80 

 
 
 
 

250 
 
 

50 
 

50 
 
 

80 
 
 

80 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ 

รายการ ระดับความพงึพอใจ 

ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ  
๑.  การประชาสัมพันธโ์ครงการ 4.00 มาก 

๒.  การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 4.00 มาก 

๓. รูปแบบ/วธิีการ ในการด าเนินโครงการ 4.00 มาก 
๔ ก าหนดการ ในการด าเนนิโครงการ 4.00 มาก 
ดานเจาหน้าที่ผู้ใหบริการ /วิทยากร 
๕ การให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม/ความรู้ความสามารถของวิทยากร

เหมาะสมกับหัวข้อที่บรรยาย 
4.00 มาก 

๖ ความพร้อมในการให้บริการ 4.00 มาก 
ดานสิ่งอ านวยความสะดวก  
๗ ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.00 มาก 
๘ สถานที่จดัโครงการ 4.00 มาก 
ดานคุณภาพในการใหบริการ  
๙ ความรู้ด้านการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน 4.00 มาก 

๑๐  การให้ทุนวิจัยของแหล่งทุน 4.00 มาก 

๑๑ ความพึงพอใจในภาพรวม       4.00 มาก 
เฉลี่ย 4.00 80 

 
• การปลูกและการดูแลรักษา 
1. ล าไย 
 

          
    แปลงปลูก ปี 2560                 แปลงปลูก ปี 2562 
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2. ลิ้นจี ่

    
แปลงปลูก ปี 2560                 แปลงปลูก ปี 2562 

3. มะม่วง 

  
      แปลงปลูก ปี 2560      แปลงปลูก ปี 2562 
4. น้อยหน่า 

   
แปลงปลูก ปี 2560                 แปลงปลูก ปี 2562 

5. ส้ม 

  
    แปลงปลูก ปี 2560      แปลงปลูก ปี 2562 
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• การขยายพันธุ์ไม้ผลชนิดต่างๆ  
 

 

 
 

• การเข้าศึกษาดูงาน 
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ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์ เรียนรู้ ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้ 

เยาวนิตย์ ธาราฉาย1 
1สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

  ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านแม่โจ้แต่เดิม เป็นสวนสมุนไพร ในโครงการ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีขอบเขตพ้ืนที่เดิมซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ และมีบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงที่สามารถน ามา
พัฒนาให้เอ้ือประโยชน์กับสวนสมุนไพร เช่น พ้ืนที่จัดท าโรงเรือนเพ่ืออนุบาลพันธุ์พืช พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับสมุนไพร ในการออกแบบวางผังของพ้ืนที่สวนสมุนไพร มีแนวคิดหลักของการจัดแบ่งขอบเขต คือ 
การแบ่งตามส่วนประกอบของร่างกาย ซึ่งสามารถจัดแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 5 ส่วนหลัก ๆ คือ ส่วน A เป็นส่วนที่
แทนอวัยวะส่วนศีรษะของมนุษย์ ส่วน B เป็นส่วนร่างกายส่วนอกและอวัยะภายใน ส่วน C เป็นส่วนที่ยื่นยาว
ออกไป คือแขนขา ส่วน D เป็นส่วนร่างกายท่อนล่างอันประกอบไปด้วยระบบย่อยอาหารและระบบสืบพันธุ์ 
และส่วน E เป็นส่วนลานปริศนา ซึ่งจะมีแนวคิดการจัดวางสมุนไพรที่น่าสนใจ ในการวางผังพืชพรรณแต่ละ
ส่วนของพ้ืนที่ จะยึดตามการแบ่งส่วนอวัยวะ กล่าวคือ พืชสมุนไพรชนิดใด ช่วยในการรักษาโรคกลุ่มใด ก็จะ
น ามาจัดปลูกในส่วนนั้น ๆ เช่น กล้วย มีสรรพคุณที่ช่วยรักษาแผลในกระเพาะและช่วยให้ระบบขับถ่ายท างาน
ได้ดี ก็จะน าต้นกล้วยมาจัดปลูกในพ้ืนที่ส่วน D ส่วนพืชชนิดใดมีสรรพคุณมากกว่า 1 อย่าง ก็อาจถูกน าไปปลูก
ในหลาย ๆ พ้ืนที่ และแสดงสรรพคุณที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่นั้น ๆ โดยในการเลือกพืชสมุนไพรจะเน้นที่ความ
หลากหลายของพรรณพืช โดยเฉพาะพืชพ้ืนบ้านที่มีการใช้เป็นผักพ้ืนบ้านและอาหารที่มีคุณค่าทางยา เพ่ือเน้น
ให้ผู้เข้าชมและเรียนรู้ ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักเรียน เยาวชนที่มาใช้พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง ได้
เห็นความส าคัญและรู้จักคุณค่าของพืชผักสมุนไพร สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เพ่ือเป็นการสร้าง
อุปนิสัยที่ดีและรู้จักสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงยารักษาโรคเพียงอย่างเดียว  
  ปัจจุบันสวนสมุนไพรดังกล่าว มีพ้ืนที่และโครงสร้างบางส่วนที่ต้องได้รับการฟ้ืนฟูและปรับปรุง เพ่ือให้
มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ทรัพยากร การบริหารจัดการ และกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าไปศึกษาเรียนรู้ 
จึงได้พัฒนาขึ้นเป็น “ศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้” เพ่ือพัฒนาทรัพยากรที่มี
อยู่ให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสมุนไพร สรรพคุณและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน อันเป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่าอย่างยิ่ง 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือส ารวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรม และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน และพัฒนา

เป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้านแม่โจ้ 
3. เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์เรียนรู้ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพ้ืนบ้าน ส าหรับการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ใกล้เคียง และผู้รับบริการในเขตภาคเหนือตอนบน 

http://www.erp.mju.ac.th/departmentDetail.aspx?id=303
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4. เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรพ้ืนบ้านในระยะต่อไปของโครงการ 
และผู้รับบริการนอกโครงการ 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรในคณะ  และนักศึกษา ชุมชนบ้านโปง จ านวน 100 คน 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
 - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- สวนสมุนไพร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. อาจารย์/นักวิจัย/นักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ ความส าคัญของพืชสมุนไพร การออกแบบพ้ืนที่

สวนสมุนไพรเพื่อการศึกษาเรียนรู้ 
2. กระตุ้นจิตส านึกของคนทุกกลุ่ม ในการหวงแหน อนุรักษ์ การดูแลรักษาพันธุกรรมพืชสมุนไพรของ

ประเทศ 
3. เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และก่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการวิจัย วิชาการ และการบริการวิชาการ

ระหว่างหน่วยงานท้องถิ่น องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดโครงการ 

ตัวช้ีวัด ประเภท หน่วยนับ เป้าหมาย 
จ านวนชนิดสมุนไพรที่รวบรวมและอนุรักษ์ เชิงปริมาณ ชนิด 100 
จ านวนผลงานที่น าไปบูรณาการกับการเรียน
การสอน และงานวิจัย 

เชิงปริมาณ ผลงาน 2 

จ านวนผู้เข้าศึกษาดูงาน เชิงปริมาณ คน 100 
ร้อยละของผู้เข้าศึกษาดูงานที่มีความรู้เพ่ิมข้ึน เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับบริการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1. การวางแผนด าเนินกิจกรรม (PLAN) 
- ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- ประชุมเพ่ือวางแผนการท างาน และก าหนดตารางกิจกรรม 
- ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย และขออนุมัติด าเนินงาน 

2. ขั้นตอนด าเนินกิจกรรม (DO) 
- แต่ละฝ่ายด าเนินการตามภาระหน้าที่ และมีการประชุมเพ่ือการเตรียมงานก่อนการจัดการประชุม 
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3. วิธีการประเมินผลและผลส าเร็จ ของการด าเนินกิจกรรม (CHECK)  
- ประเมินจากการบริหารโครงการและผลที่เกิดจากกิจกรรม การใช้ประโยชน์พื้นที่ 
- การน าผลส าเร็จของโครงการเพ่ือพัฒนาหรือประยุกต์ใช่ในอนาคต 
- การเรยีนการสอน  รายวิชาที่เก่ียวข้องกับพืชพรรณ ภูมิทัศน์พื้นถ่ิน   
- การบริการวิชาการ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พืชสมุนไพรพื้นบ้านล้านนา 
- การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพร 

 
ผลการด าเนินงาน 

การส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน 
 ท าการส ารวจและรวบรวมพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ป่าบ้านโปงและภูมิปัญญาการใช้พืชสมุนไพรตามที่หมอ
ยาใช้ตั้งแต่โบราณ โดยการสัมภาษณ์และเดินส ารวจในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์บ้านโปง 
 
ตารางท่ี 2  รายชื่อพืชที่ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของชุมชนบ้านโปง ต าบลป่าไผ่ 
อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ที ่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 
1 กระโดน Careya  sphaerica  Roxb.   แก้อาการหวัด ไอ 
2 กระทือ Zingiber zerumbet (L.) 

Smith. 
หัวต้มดื่ม ช่วยขับน้ านม 

3 กล้วย Musa sapientum L. ลูกดิบใช้แกท้้องเสีย รักษาแผลในกระเพาะ 
4 กวาวเครือแดง Butea superba Roxb. เถาต้มดื่ม หรือบดตากแห้ง ช่วยเจริญ

อาหาร ยาอายุวัฒนะ 
5 ก้างปลา Phyllanthus reticulatus Poir. ต้นแช่น้ าอาบ รักษาไข้ป่า 
6 กาสะลอง Millingtonia hortensis L.f. ล าต้น ราก ต้มดื่ม ช่วยลดความดัน 

เบาหวาน 
7 ก าลังไก่แจ้ รอตรวจสอบ ต้น ราก ต้มดื่ม ช่วยบ ารุงก าลัง เจริญ

อาหาร แก้ปวดหลัง 
8 กุลาด า รอตรวจสอบ ใบแก้โรคมือเท้าเย็น 
9 กู้ดิน รอตรวจสอบ รากใช้แก้ไอ แก้ไข้ 

10 เกล็ดปลาช่อน Phyllodium pulchellum 
Desv. 

ต้น ราก ต้มดื่ม แก้ท้องเสีย ปวดท้อง 

11 เกล็ดปลาปุง Phyllodium sp. แก้ปวดหลัง ปวดเอว แก้บิดมูกเลือด 
12 ขม้ินชัน Curcuma Longa L. แก้โรคกระเพาะ ท้องอืด ท้องเฟ้อ จุกเสียด

แน่นท้อง ปวดท้องเนื่องจากอาหารไม่ย่อย 
ขับลม แก้ท้องเสีย แผลพุพอง ผื่นคัน 

13 ข่อย Streblus asper Lour. ราก ต้น มาอมแก้ปวดฟัน แผลในปาก 
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ที ่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 
14 ข่า Alpinia galanga (L.) Willd. แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลมในกระเพาะ 
15 ขางคันนา Desmodium heterocarpon 

var. strigosum Meeuwen 
ราก ใบ ต้น ต้มน้ ากลั้วปาก รักษาปากเปื่อย 
แผลในปาก 

16 ขางปากปุด รอตรวจสอบ รักษาโรคเจ็บปาก ปากเปื่อย เจ็บลิ้น 
17 ขางหัวเหล็ก รอตรวจสอบ แก้เท้าบวมพอง โรคน้ ากัดเท้า 
18 ขางหัวหมู Miliusa velutina 

(Dunal)Hook.f. & Thoms. 
เปลือกทุบอมสด รักษาโรคปากเปื่อย ปาก
เป็นแผล 

19 ข้าวสาร รอตรวจสอบ ใบต้มน้ าแช่ รักษาเท้าเปื่อย น้ ากัดเท้า 
20 ขี้เหล็กบ้าน Senna siamea (Lam.) 

H.S.Irwin 
น ายอดอ่อนไปปรุงอาหาร ช่วยให้หลับสบาย 
รักษาปัสสาวะติดขัด 

21 เขืองแข้งม้า Leea indica (Burm.f.) Merr. ต้น รากไปต้ม แก้ปวดหลัง 
22 ค้างคาวด า Tacca chantrieri André น ารากไปต้ม แก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ า 
23 เครือเขาขม รอตรวจสอบ หัวและราก แก้ไข้และแก้ไอ 
24 เครือข้าวเย็นน้อย Smilax sp. แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
25 เครืองก้องแกบ Ventilago denticulate Willd. แก้บิด มูกเลือด แก้ลมผิดเดือนในสตรี 
26 เครือน้ าแน้ Thunbergia laurifolia Lindle. แก้พิษเห็ด แก้พิษจากสารเคมี แก้โรคหืด

หอบ ถอนพิษไข้ ถอนพิษส าแดง แก้ร้อนใน
กระหายน้ า แก้ท้องร่วงเนื่องจากอาหารเป็น
พิษ และท าให้เหล้าจืด 

27 เครือส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) DC. ใช้เป็นส่วนผสมสระผม  
28 เครือออน Congea tomentosa Roxb. 

 
เถาต้มดื่ม ช่วยเจริญอาหาร แก้ปวดหลัง แก้
บิด มูกเลือด 

29 จีปุ๊ก Micromelum minutum 
Wight & Arn. 

ราก ล าต้นต้มน้ าดื่ม แก้ปวดหลัง ปวดเอว 
แก้ไข้ แก้ไอ 

30 ชะพลู Piper sarmentosum Roxb. ใบรับประทานสด หรือน าไปปรุงอาหาร 
ช่วยลดความดัน 

31 เฒ่าลืมเต๊า รอตรวจสอบ ราก ต้น ต้มดื่ม ช่วยบ ารุงร่างกาย 
32 โด่ไม่รู้ล้ม Elephantopus scaber L. บ ารุงก าลัง แก้ท้องร่วง แก้ไข้ แก้ไอ ขับ

ปัสสาวะ 
33 ตะไคร้หอม Cymbopogon nardus (L.) 

Rendle 
ไล่ยุง และก าจัดแมลง 

34 ตับเต่า รอตรวจสอบ ต้น ราก ต้มดื่ม แก้กินของแสลง 
35 ตีนจ้ า Ardisia polycephala Wall. รากสดแช่น้ าดื่ม แก้ร้อนใน กระหายน้ า 

ยอดกินสดกับน้ าพริก 
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ที ่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 
36 เตยหอม Pandanus amaryllifolius 

Roxb. 
บ ารุงหัวใจให้ชุ่มชื้น ดับพิษไข้ ชูก าลัง แก้
ร้อนในกระหายน้ า 

37 ธรณีสาร Phyllanthus pulcher Wall. 
ex Müll.Arg. 

  

38 นมแมว Rauwenhoffia siamensis 
Scheff. 

ราก ต้น ต้มดื่ม ช่วยลดความดัน เบาหวาน 

39 นมควาย Uvaria rufa Blume เถาต้มดื่ม ช่วยลดความดัน เบาหวาน รักษา
ต่อมลูกหมากโต 

40 นมงัว Anomianthus dulcis (Dunal) 
J. Sinclair. 

ต้นต้มดื่ม ช่วยลดความดัน 

41 บอระเพ็ดตัวเมีย Tinospora crispa (L.) Miers 
ex Hook.f. & Thomson 

เจริญอาหารในวัว ควาย 

42 บอระเพ็ดตัวผู้ 
(ชิงช้าชาลี) 

Tinospora baenzigeri 
Forman 

บ ารุงเลือด แก้อาการสะอึก เป็นยา
อายุวัฒนะ บ ารุงร่างกาย  เถาต้มดื่ม หรือ
บดปั้นเป็นยาลูกลอน ช่วยบ ารุงก าลัง เจริญ
อาหารเจริญอาหารในวัวควาย 

43 บะดูก Siphonodon celastrineus 
Griff. 

ล าต้นต้มดื่ม หรือบดเป็นยา แก้โรคกระดูก 

44 บะตันขอ Ziziphus oenopolia (L.) Mill. ใช้ล าต้น น าไปอบสมุนไพรแก้เลือดลม
ผิดปกติ 

45 บะน้ าใส รอตรวจสอบ ผล เปลือก แช่น าล้างตา แก้เจ็บตา ตาบวม 
46 บะลิดไม้ Oroxylum indicum (Linn.) 

Kurz 
เปลือกฝนทาแผลพุพอง 

47 บัวระวงค์ รอตรวจสอบ ห้ามเลือด แก้อาการตกขาว โรคตับอักเสบ 
วัณโรค ไข้หวัด 

48 บุก Amorphophallus sp. หัวเผาไฟ ประคบบริเวณท่ีมีอาการ แก้โรค
เก๊า เท้าช้าง เท้าบวม 

49 ปิดปิวแดง Plumbago indica L. รากใช้รักษาโรคตานขโมยในเด็ก และท าให้
สตรีมีประจ าเดือนมาตามปกติ ราก ต้น ต้ม
ดื่ม ช่วยบ ารุงร่างกาย 

50 ปิดปิวขาว Plumbago zeylanica L. ท าให้สตรีมีประจ าเดือนมาตามปกติ ใบสด
บดทาบริเวณแผล แก้โรคเรื้อน 

51 ปิ้งขาว Clerodendrum 
colebrookianum Walp. 

ใบและรากแก้ลมวิงเวียน แก้ลมผิดเดือน 
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ที ่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 
52 ปูเลย Zingiber montanum (Koenig) 

Link ex Dietr. 
แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ กลากเกลื้อน ลมพิษ
ต่าง ๆ 

53 เปล้าตองแตก Baliospermum montanum 
Muell. 

ยางไม้ทาบริเวณปากท่ีมีแผล รักษาแผลใน
ปาก เป็นยาถ่าย ท าลายพิษในอุจจาระ 

54 เปล้าน้อย Croton sublyratus Kurz ราก ต้น ต้มดื่ม แก้โรคกระเพาะ ใบ 
น ามาใช้อบสมุนไพร แก้เลือดลมผิดปกติ  

55 เปล้าหลวง Croton oblongifolius Roxb. ใบน ามาลนไฟรองนั่ง ช่วยสมานแผล 
ส าหรับคนคลอดใหม่ ให้มดลูกเข้าอู่ ขับลม 
และแก้โรคผิวหนัง 

56 ผักปลาบ Commelina sp. ต้มน้ าดื่มเป็นยาระบาย 
57 ฝรั่ง Psidium guajava L. ใบใช้แก้ท้องร่วง แก้บิด มูกเลือด 
58 ฝาง Caesalpinia sappan L. เนื้อไม้บ ารุงโลหิต และช่วยให้สตรีมี

ประจ าเดือนมาปกติ 
59 แฝกหอม Vetiveria zizanioides (L.) 

Nash ex Small 
ใบต้มดื่ม แก้ใจสั่น 

60 พริกไทย Piper nigrum L. ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร 
61 พังคี Croton crassifolius Geisel. แก้ไข้ ร้อนใน กระหายน้ า 
62 เพชรสังฆาต Cissus quadrangularis L. รักษาโรคริดสีดวงทวาร 
63 ฟ้าทะลายโจร Andrographis paniculata 

(Burm.f.) Wall.ex Nees. 
แก้ไข้หวัดใหญ่ แก้ไอ เจ็บคอ แก้หลอดลม
อักเสบ 

64 มะเกลือ Diospyros mollis Griff. ขับพยาธิ 
65 มะเขือแจ้เครือ Securidaca inappendiculata 

Hassk. 
แก้ปวดข้อ ปวดเอว  ช่วยเจริญอาหารและ
บ ารุงก าลัง 

66 มะเขือพวง Solanum Torvum Swartz. แก้ไอ ขับเสมหะ แก้เบาหวาน ลดน้ าตาลใน
เลือด แก้ลม ท้องเสีย แก้เคล็ดขัดยอก บวม
น้ า 

67 มะกอก Spondias pinnata (L. f.) Kurz ผลแก้โรคกระเพาะ ยอดกินสด 
68 มะขามป้อม Phyllanthus emblica L. ผลแก้ไอ ขับปัสสาวะ บ ารุงหัวใจ แก้ลม 

เป็นยาระบาย 
69 มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm.ex 

Miq. 
ท าหมันสตรี 

70 มะค าดีควาย Sapindus emarginatus Wall. ใช้ผลสระผม แก้เหา 
71 มะเดื่อปล้อง Ficus hispida L.f. ยาระบาย 
72 มะตูม Aegle marmelos (L.) Correa 

ex Roxb. 
ผลแก่ตาแห้ง ช่วยขับลม แก้ร้อนใน 
กระหายน้ า 
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ที ่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 
73 มะยม Phyllanthus acidus (L.) 

Skeels. 
ผลใช้แก้ลมหลอดลมอักเสบ ขับปัสสาวะ 

74 มะระขี้นก Momordica charantia L. ผล ยอดน าไปรับประทาน แก้ไข้ 
75 ม้าแม่ก่ า Polygala chinensis L. ต้น ใบต้มดื่ม ช่วยบ ารุงก าลัง เจริญอาหาร 
76 เมี่ยง Camellia sinensis (L.) 

Kuntze var. assamica (J.W. 
Mast.) Kitam. 

ใบอ่อนต้มดื่ม หรือเคี้ยวสด รักษาโรค
กระเพาะ 

77 ยอ Morinda citrifolia L. บ ารุงธาตุ เจริญอาหาร แก้ลม แก้เหงือก
อักเสบ 

78 ย่านลิเภา Lygodium flexuosum (L.) 
Sw. 

รากต้มดื่ม แก้กินของแสลง 

79 ย่านาง Tiliacora triandra (Colebr.) 
Diels. 

ใบคั้นน้ าดื่มสด รักษาโรคมะเร็ง 

80 รางจืด Thunbergia laurifolia Lindl. ใบกินสด หรือน าเถาไปต้ม ช่วยขับพิษ 
81 แร้งคอแดง Crinum latifolium L. รักษาโรคผมร่วง ท าให้ผมดกด า โดยใช้ใบ

เผาไฟเอาพอกศีรษะ 
82 ละหุ่งรั้ว Ricinus communis L. ขับพยาธิ เป็นยาระบาย และริดสีดวงทวาร 
83 ลูกใต้ใบ Phyllanthus amarus 

Schumach. & Thonn. 
แก้ไข้ ลดความร้อน ขับปัสสาวะ ปวดหลัง 
ปวดเอว รักษาโรคนิ่ว ไต ตับอักเสบ รักษา
โรคทางเดินปัสสาวะ 

84 ว่านไฟไหม้ Aloe vera (L.) Burm.f. แก้ไฟไหม้น้ าร้อนลวก 
85 สบู่ด า Jatropha curcas Linn. น้ ามันจากเมล็ดช่วยบ ารุงผม 
86 ส้มเห็ด Hymenodictyon orixense 

(Roxb.) Mabb. 
เปลือกใช้พยาธิ 

87 ส้มป้อง Garcinia cowa Roxb. ต้มน้ าดื่มแก้กระหายน้ า แก้ร้อนใน 
88 ส้มป่อย Acacia concinna (Willd.) DC.   
89 สมอไทย Terminalia chebula Retz. แก้ไข้ แก้ไอ ขับเสมหะ ขับลม 
90 สะเภาลม Agapetes hosseana Diels. แก้ลมพิษได้ทุกชนิด 
91 สับปะรด Ananas comosus (L.) Merr.   
92 สาบเสือ Chromolaena odorata(L.) 

King & Robinson. 
รากต้มอมแก้ปวดฟัน ใบสดบดประคบแผล
ช่วยห้ามเลือด 

93 เสลดพังพอนตัว
เมีย 

Clinacanthus nutans 
(Burm.f) Lindau. 

ยอดสดน าไปปรุงอาหาร รักษาโรคมะเร็ง 

94 เสลดพังพอนตัวผู้ Barleria lupulina Lindl. ใบสดบดทาแผลกลากเกลื้อน งูสวัด แก้พิษงู 
ถอนพิษงู 
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ที ่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 
95 หญ้าเลือดไน่ Polygala longifolia Poir. แก้ปวดข้อ ปวดเข่า ปวดตามร่างกาย ขับ

ปัสสาวะ 
96 หญ้าเอ็นยืด Plantago major L. รักษาเส้นเลือดขอด 
97 หญ้าข้าวสาร  แก้โรคน้ ากัดเท้า 
98 หญ้าคอตุง Tadehagi triguetrum (L.) 

Ohashi 
แก้ปวดหลัง ปวดเอง ขับปัสสาวะ 

99 หญ้าช้างมัด รอตรวจสอบ แก้ปวดฟัน และฟันโยก 
100 หญ้าถอดปล้อง Equisetum debile Roxb. ก าจัดนิ่ว 
101 หญ้ารากเหลือง Centranthera 

cochinchinensis (Lour.) Merr. 
รากแก้ไอ แก้ไข้ แก้บิด มูกเลือด 

102 หญ้าลูกลีบ Phyllodium longipes (Craib) 
Schindl. 

ช่วยท าให้คลอดบุตรง่าย 

103 หญ้าหนวดแมว Orthosiphon aristatus 
(Blume) Miq. 

รักษาโรคไดและปัสสาวะขุ่นข้น ขับนิ่วในถุง
น้ าดี และขับปัสสาวะ 

104 หนาด Blumea balsamifera (L.) DC. ใบ ต้น น าไปอบสมุนไพร แก้เลือดลม
ผิดปกติ ใบใช้แก้ปวดและเวียนศีรษะ 

105 หนาดค า Inula cappa (Buch.-Ham. ex 
D.Don) DC. 

ล าต้น ใบ อบสมุนไพร แก้ลมวิงเวียน 
ลมบ้าหมู รากน าไปปรุงอาหาร ช่วยบ ารุง
ก าลัง 

106 หนุมานนั่งแท่น Jatropha podagrica Hook. ยาง ทาแผลบริเวณปาก 
107 หนุมานประสาน

กาย 
Schefflera leucantha R. Vig. ใบสดต าละเอียดผสมเหล้า แก้อาการหืด

หอบ 
108 หมี่เหม็น Litsea glutinosa (Lour.) 

C.B.Robinson. 
ใบใช้แก้คันศีรษะ ก าจัดรังแค 

109 หางจระเข้  
Aloe vera (Linn.) Burm. f. 

บ ารุงสุขภาพท่ีอ่อนแอให้แข็งแรงขึ้น และ
เหมาะส าหรับผู้ที่ตรากตร าท างานหนัก
พักผ่อนน้อย 

110 เหงือกปลาหมอ Acanthus ebracteatus Vahl. ล าต้น ราก ต้มดื่ม แก้ไข้ ผื่นคัน น้ าเหลือง
เสีย 

111 เหียง Dipterocarpus obtusifolius 
Teijsm. ex Miq. 

แก้ท้องร่วง 

112 แหน Terminalia bellirica (Gaertn.) 
Roxb. 

ผลใช้แก้อาการท้องเสีย ถ่ายพยาธิ 

113 แหย่ง Schumannianthus 
dichotomus (Roxb.)Gagnep. 

แก้ร้อนใน กระหายน้ า 
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ที ่ ชื่อพืช ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ 
114 อบเชย Cinnamomum spp. แก้โรคกระเพาะ ขับลม  และเป็นเครื่องเทศ 

เปลือกแช่น้ า หรือบดเป็นผง รับประทานแก้
โรคกระเพาะ 

115 อ้อยช้าง Lannea coromandelica 
(Houtt.) Merr. 

รากใช้แก้ปวดเมื่อยตามร่างกาย 

116 เอ้ืองหมายนา  
Costus speciosus Smith. 

รักษาอาการบวมช้ า และขับปัสสาวะ หัวเผา
ไฟประคบร้อน รักษาเท้าแพลง เท้าบวม 

117 ฮ่อมเก่ียว Strobilanthes sp. ใบทุบหมกไฟน ามาประคบร้อน แก้ตะคริว  
แก้โรคมือเท้าเย็น 

118 ฮ่อสะพายควาย Berchemia floribunda Wall. ต้นต้มดื่ม บ ารุงก าลัง  เจริญอาหาร 
119 แฮพันชั้น Eurycoma longifolia Jack. รากใช้แก้ไอ แก้ไข้ 

 

การเตรียมพื้นที่ศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรพื้นบ้าน 
การผลิตกล้าสมุนไพรเพ่ือปลูกทดแทนในพ้ืนที่แปลงสมุนไพรบ้านโปง 
 

    
ภาพที่ 1 การผลิตต้นกล้าสมุนไพรในเรือนเพาะช า เพ่ือปลูกเพ่ิมเติมในแปลงสมุนไพร 

 
1. บันทึกรายงานการดูแลพื้นที่แปลงสมุนไพรและการเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรบางชนิด 
1.1 การดูแลท าความสะอาดแปลงสมุนไพร 

การดูแลท าความสะอาดแปลงสมุนไพร  ท าความสะอาดโดยวิธีกวาดโดยใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวใน
การท าความสะอาดบริเวณพ้ืนตามแนวทางเดินและภายในบริเวณแปลงสมุนไพร เก็บใบไม้ที่ร่วงหล่นมาก
ในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากอยู่ในพ้ืนที่ป่าผลัดใบ (ภาพที่ 2) 
 

  
ภาพที่ 2 การดูแลท าความสะอาดแปลงสมุนไพรบ้านโปง 
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1.2 การก าจัดวัชพืชบริเวณทางเดิน และภายในบริเวณแปลงสมุนไพร 
การก าจัดวัชพืชบริเวณทางเดิน เนื่องจากพ้ืนที่แปลงรวบรวมสมุนไพรมีจ านวนมาก และจ านวนวัสดุ

อุปกรณ์มีอย่างจ ากัด จึงมีวิธีการใช้จอบในการก าจัดวัชพืชตามทางเดิน และภายในบริเวณแปลงสมุนไพร ใช้
จอบก าจัดวัชพืชรอบบริเวณกลุ่มของพืชสมุนไพรเพ่ือป้องกันการลุกลามปะปนของวัชพืช 

 

  
ภาพที่ 3  การดูแลท าความสะอาดเส้นทางศึกษาในแปลงสมุนไพรบ้านโปง 

 
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพร 

โดยวิธีการศึกษารวบรวมข้อมูล ชื่อสามัญ วงศ์ ลักษณะทั่วไป สรรพคุณ รวมถึงสภาพที่เหมาะสมกับ
การเจริญเติบโต จากหนังสือ สื่อออนไลน์ และวิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากปราชญ์ชาวบ้านภายในชุมชนบ้าน
โปง บันทึกข้อมูลที่เป็นเนื้อหา และรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์ (ภาพท่ี 4 ก.) 
 
1.4 การจัดท าป้ายติดชื่อพรรณไม้ 

การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ มีทั้งวิธีการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ สื่อออนไลน์ และวิธีการสัมภาษณ์
ข้อมูลพืชท้องถิ่น สรรพคุณจากปราชญ์ชาวบ้านภายในชุมชนบ้านโปง รวบรวมข้อมูลพืชสมุนไพรไม้ล้มลุก ไม้
พุ่ม ไม้ยืนต้นภายในบริเวณแปลงสมุนไพร และจัดท าป้ายชื่อ  โดยมีการน าลวดน ามาดัดแปลงท าเป็นสาย
ส าหรับห้อยชื่อต้นไม้ ทดแทนการใช้ตะปูในการตอกป้ายชื่อ เพ่ือลดการเกิดแผลของต้นไม้ในอนาคต (ภาพท่ี 4 
ข.) 

   
ภาพที่ 4   ก. การรวบรวมภาพเพ่ือน าเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ ข. การติดป้ายชื่อพืชสมุนไพร 
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1.5 การรดน้ าแปลงสมุนไพร 
โดยวิธีการใช้สายยาง และสปริงเกอร์ในการให้น้ าภายในบริเวณแปลง ซึ่งต้องให้น้ าทุกวันในช่วงฤดู

แล้ง 
 

  
ภาพที่ 5 การให้น้ าพืชสมุนไพรทั้งในกลุ่มต้นกล้าและแปลงรวบรวม 

 
2. การเพาะขยายพันธุ์พืชสมุนไพรหายาก 
2.1 รวบรวม ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรภายในป่าชุมชนบ้านโปง 

โดยวิธีการศึกษาข้อมูลลักษณะพ้ืนที่ของป่าชุมชน ลักษณะทางพฤษศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น สรรพคุณ 
สภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต จากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนบ้านโปง สอบถามเกี่ยวกับการใช้พืช
สมุนไพรที่ส าคัญและเป็นพืชทีค่่อนข้างหายากในพ้ืนที่ หรือมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากการวิเคราะห์โดย
ประสบการณ์ในการใช้พืชสมุนไพรของปราชญ์ ท าการบันทึกข้อมูลที่เป็นเนื้อหา และรูปภาพลงในคอมพิวเตอร์ 
ส ารวจลงพ้ืนที่ป่าชุมชน เพ่ือเก็บรวบรวมพืชสมุนไพรโดยวิธีการขุดย้ายต้นกล้า หาเมล็ดมาเพาะอนุบาลไว้
ภายในเรือนเพาะช า และน าต้นกล้าที่เพาะไว้น าปลูกลงในแปลงรวบรวมสมุนไพร  
 
2.2 วัสดุปลูก 
  การทดสอบกับวัสดุปลูกได้แก่ ดิน แกลบดิบ มูลสัตว์ อัตราส่วน 1:2:1 
 
2.3 วธิีการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 

รวบรวมชิ้นส่วนขยายพันธุ์ของพืชสมุนไพรจากป่า อันได้แก่ เมล็ด กิ่ง ราก เหง้า ภายในป่าชุมชนบ้าน
โปง ซึ่งการขยายพันธุ์พืชสมุนไพรได้ใช้ตัวอย่างหรือชิ้นส่วนต่าง ๆของพืช ที่รวบรวมได้จากป่า จึงมีข้อจ ากัดใน
ด้านปริมาณ คุณภาพของตัวอย่างพืชสมุนไพรเป็นอย่างมาก และเนื่องจากปีแรกในการรวบรวม ดังนั้นการ
ขยายพันธุ์พืชสมุนไพรอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยแต่ละวิธีมุ่งเน้น และมุ่งหมายให้ได้แนวทางที่จะน าไปใช้
พัฒนาวิธีการที่ดีส าหรับแต่ละพืชในโอกาสต่อ ๆไป ท าการทดสอบขยายพันธุ์พืชสมุนไพรแต่ละชนิดด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 3 รายการพืชสมุนไพรที่น ามาทดสอบการขยายพันธุ์และรวบรวม ตั้งแต่ปี 2560-2562 
 

 
 
 
 
 
 

                                   พืชสมุนไพรในเรือนเพาะช า ปี2560

ล าดบั ช่ือ จ านวน หน่วย วีการขยายพนัธุ์

1 ฝาง 692 ถุง เพาะเมลด็

2 มา้แม่ก  ่า 4 ถุง ตน้กลา้

3 ก าลงัไก่แจ้ 11 ถุง ตน้กลา้

4 โด่ไม่รู้ลม้ 10 ถุง ตน้กลา้

5 รางจืด 15 ถุง ตน้กลา้

6 เปลา้นอ้ย 11 ถุง ตน้กลา้

7 เจตตะมุนเพลิงขาว 5 ถุง ตน้กลา้

8 เฒ่าลืมเตา๊ 7 ถุง ตน้กลา้

9 ไมห้ม่ี 4 ถุง ตน้กลา้

10 ขาง 14 ถุง ตน้กลา้

11 เสลดพงัพอน 16 ถุง ตน้กลา้

12 แฝกหอม 20 ถุง ตน้กลา้

13 กระทือ 9 ถุง ตน้กลา้

14 บนัไดสวรรค์ 2 ถุง ตน้กลา้

15 เลือดไน่ 18 ถุง ตน้กลา้

16 ปลาไหลเผือก 2 ถุง ตน้กลา้

17 หนาดค า 45 ถุง ตน้กลา้

18 ขางคนันา 94 ถุง ตน้กลา้

19 นมแมว 17 ถุง ตน้กลา้

20 รากเหลือง 4 ถุง ตน้กลา้

21 ขา้วเย็นเหนือ 26 ถุง ตน้กลา้

22 มะขามเครือ 14 ถุง ตน้กลา้

23 อบเชย 83 ถุง ตน้กลา้

24 ขางปากปุด 13 ถุง ตน้กลา้

25 สปัปะรด 21 ถุง ตน้กลา้

26 ขา่ 14 ถุง ตน้กลา้

27 ฟ้าทะลายโจร 9 ถุง ตน้กลา้

28 ใบย่านาง 7 ถุง ตน้กลา้
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ตารางท่ี 4 รายการพืชสมุนไพรหายากที่น ามาทดสอบการขยายพันธุ์  
 

 
 
2.3.1 สมุนไพรฝาง 
  จากการส ารวจและการติดตามการเจริญเติบโตของฝางในป่าชุมชนบ้านโปง ซึ่งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ของ
ชุมชน พบว่า สมุนไพรฝางเป็นไม้ยืนต้น เหลือปริมาณจ านวนต้นภายในป่าชุมชนเพียงเล็กน้อย พบเฉพาะใน
กลุ่มพ้ืนที่ค่อนข้างสูงชันแห้งแล้ง ติดผลช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม ในปีแรกได้ใช้วิธีการเพาะเมล็ด โดยการ
รวบรวมเมล็ดภายในป่าชุมชน น ามากะเทาะเปลือกออก คัดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์  จ านวน 1 ,350 เมล็ด น า
เพาะลงในถุงด า เมื่อค าณวนเปอร์เซ็นต์ความงอกพบว่า อยู่ที่ 51 เปอร์เซ็นต์ (ภาพท่ี 6) 
 
 
 

                                   รายการขยายพันธ์ุพืชภายในเรือนเพาะช า

วันที่ ชนดิพืช วิธีขยายพันธ์ุ จ านวน หน่วย หมายเหตุ

19-04-61 ฮ่อมเก่ียว ปักช ำ 46 ถุง

รำกเหลือง ปักช ำ 25 ถุง

ก ำลงัไก่แจ้ ปักช ำ 21 ถุง

ขำงคนันำ ปักช ำ 75 ถุง

มำ้แม่ก  ่ำ เพำะเมลด็ 1 ตระกร้ำ

04-05-61 มำ้แม่ก  ่ำ เพำะเมลด็ 1 แปลง ทดลองเพำะในแปลง

10-05-61 ป่ำเฮ่ียวหมอง ตน้กลำ้ 3 ตน้ ปลูกลงในแปลง

ชุมเห็ดเทศ ตน้กลำ้ 4 ตน้ ปลูกลงในแปลง

16-05-61 เลือดไน่ ตน้กลำ้ 23 ตน้ ปลูกลงในแปลง

หนำดค ำ ตน้กลำ้ 6 ตน้ ปลูกลงในแปลง

ขำงหวัเหลก็ ตน้กลำ้ 3 ตน้ ปลูกลงในแปลง

ขำ้วเย็นเหนือ ตน้กลำ้ 2 ตน้ ปลูกลงในแปลง

18-06-62 โด่ไม่รู้ลม้ ตน้กลำ้ 94 ถุง

ป้ิงแดง ปักช ำ 7 ถุง

ขำงหวัเหลก็ ตน้กลำ้ 5 ถุง

เครือกอ้งแกบ ตน้กลำ้ 1 ถุง

19-06-62 ฝำง เพำะเมลด็ 287 ถุง ทดลองเพำะในตระกร้ำ

2-07-62 ห ำยำน ตน้กลำ้ 6 ถุง

ขำงหวัเหลก็ ตน้กลำ้ 5 ถุง

ขำ้วเย็นเหนือ ตน้กลำ้ 10 ตน้ ปลูกลงในแปลง

หนำดเงิน ตน้กลำ้ 2 ตน้ ปลูกลงในแปลง

หญำ้ขำ้วสำร ตน้กลำ้ 3 ตน้ ปลูกลงในแปลง

8-07-62 บอระเพด็ ปักช ำ 139 ถุง
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ภาพที่ 6 การเพาะขยายพันธุ์ต้นฝาง 

 
2.3.2 สมุนไพรม้าแม่ก่ า  

จากการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านภายในชุมชนบ้านโปง พบว่าสมุนไพรม้าแม่ก่ าเป็นพืชล้มลุก จะ
เจริญเติบโตให้พบเห็นได้ในช่วงปลายฤดูฝนเท่านั้น มีสรรพคุณทางยาบ ารุงก าลัง ท าให้เจริญอาหาร โดยน าส่วน
ของต้น ใบ ราก น าไปต้ม ปัจจุบันพบสมุนไพรม้าแม่ก่ าได้ในจ านวนน้อย พ้ืนที่ที่พบได้ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปน
ทราย จึงได้ทดลองน ามาเพาะพันธุ์โดยวิธีการขุดต้นกล้าจากป่าในชุมชน มาอนุบาลภายในเรือนเพาะช า 
จากนั้นเมื่อต้นกล้าแข็งแรงดีแล้วน าลงปลูกในแปลงสมุนไพร ในปีแรกได้ทดลองเก็บเมล็ดจากในป่าน ามาหว่าน
ลงในแปลงที่เตรียมดินไว้ส าหรับเพาะช า พบว่างอกเพียงเล็กน้อย และไม่สามารถให้เมล็ดพันธุ์ที่จะสามารถ
น าไปขายพันธุ์ต่อไปได ้(ภาพท่ี 7) 

 

    
ภาพที่ 7 การเพาะขยายพันธุ์สมุนไพรม้าแม่ก่ า 

 
   
 
 
 
 
 



 
104 

 
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
จากการจัดสร้างพ้ืนที่รวบรวมสมุนไพรและเตรียมข้อมูลด้านต่าง ๆ เพ่ือการบริการวิชาการด้าน

สมุนไพรให้แก่นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย ชุมชนและผู้สนใจทั่วไป พบว่าการน าพืชพรรณสมุนไพร
ป่ามาปลูกเพ่ือจัดแสดงในพ้ืนที่รวบรวมนั้น ปัญหาที่พบคือสมุนไพรบางชนิดขยายพันธุ์ได้ค่อนข้างยาก บาง
ชนิดมีปัญหาในการย้ายปลูก อัตราการรอดต่ า ซึ่งน่าสนใจในการศึกษาวิจัยทางด้านการเพาะขยายพันธุ์และ
การเขตกรรมเพ่ิมเติม โดยเฉพาะชนิดที่เป็นพันธุ์หายาก ใกล้สูญพันธุ์ในพ้ืนที่ แต่มีสรรพคุณที่น่าสนใจ 

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน 

 โครงการนี้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับรายวิชา ภท 252 วัสดุพืชพรรณส าหรับงานภูมิทัศน์ 
รายวิชา ภส 251วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้ ซึ่งมีทั้งกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนา  
 

 
ภาพที่ 8  การบูรณาการอบรมความรู้สมุนไพรกับรายวิชา ภส251 วัสดุพืชพรรณและการเลือกใช้1 
 

  
ภาพที่ 9 นักศึกษา ศึกษาพืชสมุนไพร ร่วมพัฒนาพื้นที่แปลงตามการวางผังพ้ืนที่และการปลูกสมุนไพรเพิ่มเติม 
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ภาพที่ 10 การบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา ภท253 เพ่ือศึกษาพืชสมุนไพรและ  

ภูมิปัญญาการใช้ 
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ห้องพิพิธภัณฑ์แมลงทีม่ีชีวิต 
 

ประสาทพร กออวยชัย1 ปิยนชุ จันทรัมพร1 จิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์1 และวิชชุดา เอื้ออารี1 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
แต่เดิมพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร เป็นพ้ืนที่ป่าซึ่งถูกชาวบ้านเข้าบุกรุกเพ่ือถือครองที่ดิน

ประกอบอาชีพการเกษตร อย่างไรก็ตามเม่ือมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้รับมอบพ้ืนที่เพ่ือจัดสร้างมหาวิทยาลัย 
ทางมหาวิทยาลัยได้กันพ้ืนที่บางส่วนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ ยังมีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่าที่ยังไม่ถูกบุกรุก ใน
พ้ืนที่ป่านั้นยังอุดมไปด้วยสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นโดยเฉพาะ แมลง ซึ่งยังมีชนิดและจ านวนเป็นจ านวนมาก ใน
ปัจจุบันพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยถูกเปลี่ยนสภาพจากป่าเป็นพื้นท่ีเกษตร เช่น สวนปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา 
ท าให้จ ากัดพ้ืนที่หากินและจ ากัดแหล่งขยายพันธุ์ของเมล็ดหลายชนิด ประกอบกับปัจจุบันชาวบ้านนิยมใช้
สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง ยาก าจัดวัชพืช ซึ่งล้วนแต่เป็นพิษต่อแมลงทั้งที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ท าให้
จ านวนชนิดของแมลงลดลงเป็นจ านวนมาก ตัวอย่างของประชากรแมลงที่ลดลงชัดเจน คือ ผีเสื้อถุงทอง เมื่อปี 
พ.ศ. 2548 ยังพบอยู่เป็นจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันปี พ.ศ. 2560 จากการส ารวจพบผีเสื้อถุงทองไม่เกิน 50 
ตัวในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย จากเดิมท่ีเคยพบเป็นนับ 1000 ตัว 
 การจัดสร้างห้องพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีชีวิต นอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
แม่โจ้-ชุมพรแล้ว ยังเป็นแหล่งศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มน้ ามัน 
ให้มีทัศนคติที่ดีต่อ แมลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะน า ส่งเสริม และให้ลัง ชันโรง เพื่อให้ไปเลี้ยงในสวนปาล์ม
น้ ามัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการผสมติดของผลปาล์มน้ ามัน เมื่อทะลายปาล์มน้ ามันติดผลมากขึ้น จะท าให้
น้ าหนักต่อทะลายมากขึ้น เกษตรกรจะมีรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตทะลายสดมากขึ้น โดยมีข้อสัญญากับ
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันว่าจะต้องลด ละ หรือเลิก การใช้สารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืชในสวน
ปาล์มน้ ามันโดยเด็ดขาด เพราะจะส่งผลกระทบต่อการให้ผลผลิตน้ าผึ้งของชันโรงและจะท าให้ชันโรงตายทั้งลัง 
อย่างไรก็ตามจากข้อมูลการทดลองเลี้ยงชันโรง จาก 1 ลัง เมื่อเลี้ยงในพ้ืนที่ที่มีแหล่งอาหารเหมาะสม จะ
สามารถขยายลังชันโรงได้เป็นอีก 3 รัง โดยในแต่ละรังสามารถจ าหน่ายได้ในราคา 3,000 บาท เกษตรกรจะมี
รายได้จากการจ าหน่ายลังชันโรง และน้ าผึ้งจากชันโรงได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ทางห้องพิพิธภัณฑ์แมลงที่มี
ชีวิต จะได้ท าการเพาะเลี้ยงแมลงที่เป็นตัวห้ าและตัวเบียน โดยเฉพาะการใช้แตนเบียนควบคุมหนอนหัวด า
มะพร้าว (แตนเบียนโกนิโอซัส นีแฟนติดีส) และแตนเบียน (Asecodes hispinarum Boucek) ซึ่งเป็นแตน
เบียนที่ควบคุมแมลงด าหนาม ซึ่งเป็นศัตรูที่ส าคัญของมะพร้าวในเคยภาคใต้ ท าให้มะพร้าวยืนต้นตายนับร้อย
ไร่พันไร่ การปล่อยแตนเบียนทั้ง 2 ชนิดนี้ เป็นการควบคุมแมลงศัครูพืชโดยชีววิธี ไม่เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมเหมือนกับการใช้เคมีพันธุ์ ไม่กระทบต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆในสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการรักษา
สภาพแวดล้อมดีด้วย  
  โครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของอนุรักษ์ชนิดของแมลงที่มีอยู่ในห้องถิ่น เพราะแมลงเป็นห่วงโซ่อาหาร
เป็นอับดับต้นๆ โดยในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยยังเป็นแหล่งอาศัยของนกที่กินแมลงนับร้อยชนิด ทั้งที่เป็นนก
ประจ าถิ่นและนกอพยพผ่าน ดังนั้นโครงการนี้นอกจะเป็นการอนุรักษ์แมลง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยังเป็น
โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการอนุรักษ์นกในพ้ืนที่ดีด้วย 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เก็บตัวอย่างแมลงที่พบในวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
2. เป็นแหล่งเรียนของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจ 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

1. นักศึกษาและประชาชนที่สนใจในพื้นที่จังหวัดชุมพรและใกล้เคียง 
2. นักเรียนที่เข้าดูงาน 100 คน 

 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

1. ห้องพิพิธภัณฑ์แมลง มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
2. แปลงปาล์มน้ ามัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ส าหรับเลี้ยงชันโรง)  
3. ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพ้ืนอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. แหล่งเรียนรู้ส าหรับนักศึกษา สาชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ในรายวิชากีฏวิทยา 
2. แหล่งเรียนรู้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่สนใจในพ้ืนที่จังหวัดชุมพรและใกล้เคียง 
3. เป็นการอนุรักษ์แมลงในท้องถิ่น รักษาสภาพแวดล้อมจากการลด ละ เลิก การใช้เคมีภัณฑ์ในการท า

การเกษตร 
4. เพ่ิมรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ ามันจากการน าชันโรงไปเลี้ยงในสวนปาล์มน้ ามัน 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
- จ านวนผู้รับบริการ 

 
คน 

 
100 

 
100 

เชิงคุณภาพ 
- ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์

ของโครงการ 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/

หน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับจากบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
กระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 
 

ร้อยละ 
 
 

ร้อยละ 

 
80 

 
 

80 
 
 

80 

 
90 

 
 

90 
 
 

90 
เชิงเวลา 
- ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแล้วเสร็จ

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 100 
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ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

 
ล้านบาท 

 
0.09 

 
0.09 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1. จ้างเหมาจัดท ากล่องตัวอย่างแมลง 
2. จ้างเหมาจัดท าสวิงจับแมลง 
3. จ้างเหมาจัดท าป้ายห้องพิพิธภัณฑ์แมลง 
4. จ้างเหมาจัดท าไวนิล 
5. จัดซื้อกล่องส าหรับเลี้ยงแมลง 
6. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับตกแต่งห้องพิพิธภัณฑ์ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกรายการเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ทุกประการ 
 

 
ภาพที่ 1 การติดตั้งป้ายห้องพิพิธภัณฑ์แมลง 

 
2. ด าเนินการจัดห้องพิพิธภัณฑ์แมลงให้สวยงาม มีข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 

 
 

ภาพที่ 2 การจัดห้องพิพิธภัณฑ์แมลง 
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3. น าตัวอย่างแมลงไปจัดแสดงในงานวันเปิดบ้านมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

 
ภาพที่ 3 น าตัวอย่างแมลงมาจัดแสดงในวันเปิดบ้านและงานวันเด็กแห่งชาติ 

 
6. ขยายรังชันโรงเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการอบรมเกษตรกรในโอกาสต่อไป 
 

 
ภาพที่ 4 การขยายรังชันโรง 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. แมลงที่พบและสามารถเก็บตัวอย่างได้ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร มีมากกว่า 300 ชนิด 
2. สามารถพบผีเสื้อถุงทองซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร แต่มีจ านวนลดลง 
3. ชันโรงเป็นแมลงที่สามารถสร้างรายได้จากการจ าหน่ายรังและน้ าผึ้ง และสามารถเลี้ยงได้ดีในสวน

ปาล์มน้ ามัน 
4. นักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจต่อแมลงเป็นจ านวนมาก 
5. จ านวนแมลงในพ้ืนที่มหาวิทายลัยแม่โจ้-ชุมพร มีจ านวนลดลง เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป

จากป่าไปเป็นแปลงเกษตร 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
1. บูรณาการกับงานการเรียนการสอนในวิชากีฏวิทยา ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
2. บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง การส ารวจแมลงในมหาวิทายลัยแม่โจ้-ชุมพรและพ้ืนที่ใกล้เคียง 
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โครงการปรับปรุงดูแลศูนย์เรียนรู้การปลูกพืชอนุรักษ์ภายใต้ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ) ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร ่

 
ศุกรี  อยู่สุข1 ตะวัน ฉัตรสูงเนิน1 สิทิไวกูล ทิราวงศ1์ และนายกิติพงษ์ วุฒิญาณ1 

1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. 
 

หลักการและเหตุผลของโครงการ  
              โครงการสร้างฐานเรียนรู้การปลูกพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อ่ืนๆและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ในถ้องถิ่น 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการสนองพระราชด าริ  โดยพระองค์ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  อนุรักษ์  
และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  วางแผนพัฒนาพันธุกรรมพืช  สร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชและกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ได้ด าเนินการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์พืชมะเกี๋ยงมาตั้งแต่ ปี 2537 ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  (เดิมคือ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตทางภาคเหนือและสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง) ได้ร่วมสนอง
พระราชด าริมา ตั้งแต่ต้น  ท าการศึกษาประเมิน  วิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีการวางแผนพัฒนาพันธุ์  
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชมะเกี๋ยงในพ้ืนที่ต่างๆ เช่น สถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรล าปาง 
ศูนย์บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตห้างฉัตรล าปาง  ศูนย์บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตเชียงราย (ดอย
วาวี)  ศูนย์บริการวิชาการและปัจจัยการผลิตศรีษะเกษ  รวมทั้งการที่ได้แจกจ่ายต้นพันธุ์มะเกี๋ยงให้แก่ราษฎร
ในจังหวัดล าปางไปปลูก เป็นแสนต้น เห็นควรที่จะมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์พืชมะเกี๋ยงให้เกิดประโยชน์แท้
แก่มหาชนชาวไทย 
               ตามที่คณะกรรมการและคณะปฏิบัติการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) จากหน่วยงานราชการคณาจารย์สถาบันการศึกษาทางภาคเหนือ นักวิชาการด้าน
ต่างๆ ได้พิจารณาคัดเลือกพืชอนุรักษ์ต่างๆ ขึ้นมาใหม่ เพ่ือต้องการศึกษาการคุณประโยชน์ การอนุรักษ์ และ
กาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทิเช่น พืชมะกิ้ง พืชน้อยหน่าเครือ พืชตีนฮุ้งดอย ชาเมี่ยง และพืช
อ่ืนๆ มากมายในอนาคต ทั้งนี้ ซึ่งพืชอนุรักษ์ ดังกล่าว ถือเป็นพืชที่มีประโยชน์หลากหลาย แต่ในปัจจุบันได้ถูก
ลดบทบาทลง ประกอบกับป่าเริ่มถูกท าลาย พืชชนิดนี้เริ่มไม่เป็นที่รู้จัก และ ต่อไปภายหน้า อาจสูญหายไป
จากป่าได้มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จึงต้องการสร้างแปลงสาธิตการปลูกพืชอนุรักษ์อ่ืนๆ เช่น 
พืชมะกิ้ง พืชน้อยหน่าเครือ พืชตีนฮุ้งดอย และพืชอนุรักษ์อ่ืนๆ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพ่ือ
บริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ น ามาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน การศึกษาวิจัยคุณประโยชน์ ด้านต่างๆ จะท าให้พืชพันธุ์มะกิ้ง คง
อยู่ต่อไป 
             ค าว่า “มะเกี๋ยง” จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายไว้ดังนี้ ค าว่า “มะ” 
หมายถึง ต้นไม้หรือผลไม้บางอย่าง  และค าว่า “เกี๋ยง” (ถ่ิน-พายัพ) หมายถึง เดือนแรกของปีนับทางจันทรคติ  
ดังนั้น ค าว่า “มะเกี๋ยง”  จึงหมายถึง ต้นไม้หรือผลไม้ทางภาคเหนือที่น่าจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเดือน
อ้ายทางภาคเหนือ หรืออาจหมายถึงผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการมาก  ในวัฒนะรรมล้านนานั้น  
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นอกจากจ าน าผลมะเก๋ียงมาบริโภคแล้ว ส่วนต่าง ๆ ของต้นมะเกี๋ยงยังสามารถน ามาใช้เป็นสมุนไพรด้วย เช่น ใช้
เปลือกและรากในต ารายารักษาโรคสันนิบาตแกมฝีเครือด าและยาสานขาง 
            มะเกี๋ยง เป็นผลไม้ที่มีลักษณะผลเป็นรูปไข่ถึงกลม  หรือรูปขอบขนาน ผลสดมีเนื้อนุ่ม  เปลือกผล
บางเมื่อสุกแก่เต็มที่  เปลือกผลสีแดง  แดงอมม่วงถึงด า  รสชาติเปรี้ยว  นิยมน าผลสดมาดองเพ่ือการบริโภค  
ปัจจุบันได้ศึกษาและพัฒนาตั้งแต่การรวบรวมพันธุ์  การปลูก  การจัดการ  และการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเป็น
แบบอย่างของพืชอ่ืน ๆ ที่เยาวชนหรือผู้สนใจจะได้ช่วยกันศึกษาและพัฒนาต่อไป 
             ถิ่นก าเนิดของมะเกี๋ยงยังไม่มีหลักฐานแน่ชัด  ในอดีตมีผู้รู้จักพืชมะเกี๋ยงไม่มากนัก  นอกจากผู้ที่
อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย  การส ารวจและรวบรวมสายพันธุ์มะเกี๋ยงเริ่มต้นในระหว่าง
ปี พ.ศ. 2537-2538  พบการกระจายตัวในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  
เชียงราย  ล าพูน พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน และพิษณุโลก  โดยมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร  
นายพรชัย  จุฑามาศ  รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ  ฤทธิมณี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ  จักษุรัตน์  
ได้มีแนวร่วมทางร่วมกับคณะท างานของอาจารย์ทนงศักดิ์  มณีวรรณ และคณาจารย์จากสถาบันวิจัยและ
ฝึกอบรมการเกษตรล าปาง  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ร่วมศึกษาพืชพ้ืนบ้านที่มีคุณค่า  เพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับการศึกษาและพัฒนาต่อไป โดยสุ่มเก็บข้อมูลจากต้นมะเกี๋ยง 500 ต้น และท าการศึกษาลักษณะทาง
นิเวศวิทยา  ทางพฤษศาสตร์  ทางชีววิทยา  และการเจริญเติบโต  ท าการเก็บตัวอย่างต้นพันธุ์เดิมโดยการตอน
กิ่ง แล้วน ามาปลูกรวบรวมไว้เพ่ือศึกษานอกสภาพแปลงปลูกเดิมอีกชุดหนึ่ง  ได้มีความรู้ความเข้าใจลักษณะ
ต่าง ๆ ของต้นมะเกี๋ยงและการใช้ประโยชน์มากขึ้น  (พรชัย จุฑามาศและคณะ,2558) 

มะเกี๋ยงเป็นไม้ยืนต้นพืชเมือง จัดอยู่ในวงค์ Myrtaceae พบมากในแถบภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย เป็นพืชที่ได้รับการเสนอให้เป็นพืชที่ควรอนุรักษ์ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยมีหน่วยงานที่ร่วม
สนองพระราชด าริหลายหน่วยงาน  ซึ่งผลมะเกี๋ยงนิยมน ามาบริโภคทั้งในรูปผลสดและผลิตภัณฑ์แปรรูป  
ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากในรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ  รวมไปถึงการใช้เป็นส่วนผสมใน
เครื่องส าอาง (ปิยรัษฎ์และคณะ,2558) 

แปลงศึกษาพัฒนาการปลูกพืชมะเกี๋ยงในสภาพพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  เฉลิมพระเกียรติ  
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  ได้ร่วมด าเนินการเพ่ือ
ร่วมสนองงานในโครงการพระราชด าริฯ นี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 มีพ้ืนที่ปลูกกว่า 20 ไร่   เป็นแหล่งสาธิตการ
ปลูกแบบพ้ืนที่สูงเอียงลาดชัน ใช้วิธีการปลูกแบบขั้นบันได ลักษณะดินเป็นดินแดงลูกรัง ดินขาดความอุดม
สมบูรณ์  ได้ด าเนินการปลูกพืชมะเกี๋ยงครั้งแรก แปลงที่ 1 จ านวน 100 ต้น  ระยะห่างการปลูก 8 เมตร  เป็น
ต้นกล้ามะเกี๋ยงท่ีเพาะจากเมล็ด และได้ด าเนินการเปลี่ยนยอดต้นมะเกี๋ยง  เมื่อวันที่ 17-19 มิ.ย 2554  แบ่ง
ออกเป็น 3 สายต้น ดังนี้  Treatment 1 ไม่เปลี่ยนยอดมะเกี๋ยงพันธุ์ดี  Treatment 2 ใช้ยอดพันธุ์มะเกี๋ยง 
รหัส ต.4054  Treatment 3 ใช้ยอดพันธุ์มะเกี๋ยง รหัส ต.1098  Treatment 4 ใช้ยอดพันธุ์มะเกี๋ยง รหัส 
ต.1185 ต้นมะเกี๋ยงในแปลงมี จ านวน 100 ต้น  แบ่งได้ 4 แถวๆ ละ 25 ต้น ดังนี้ 

แถวที่ 1 =   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1 
แถวที่ 2 =   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2 
แถวที่ 3 =   3   4   1   2   3   4  1   2    3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3 
แถวที่ 4 =   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4   1   2   3   4 
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แปลงปลูกครั้งที่ 2 ปลูกเม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2554 ได้รับเงินงบประมาณจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ –แพร่  เฉลิมพระเกียรติ  พ้ืนที่ปลูกจ านวน 3 ไร่ จ านวน 200 ต้น ระยะปลูก 6x6 เมตร และระยะปลูก 
4x4 เมตร สภาพพ้ืนที่เป็นที่ดอน  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ดี  ใช้รถแมคโคร
ในการขุดหลุมปลูก ผสมวัสดุทางการเกษตรและอินทรียวัตถุต่าง ๆ ลงไปในหลุมก่อนปลูกต้นมะเกี๋ยง  สภาพ
แปลงปลูกต้นมะเกี๋ยงในปัจจุบัน  ด าเนินการปฏิบัติดูแลรักษา ให้น้ า  ให้ปุ๋ย  อย่างสม่ าเสมอ  มีการเจริญเติบโต
ได้ดี  มีการแตกยอดใหม่และแตกก่ิงก้านแขนงใหม่เพ่ิมมากขึ้น ยังไม่ให้ผลผลิต 
            แปลงปลูกครั้งที่ 3  ปลูกเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555  ได้รับเงินงบประมาณจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่  เฉลิมพระเกียรติ  มีพื้นท่ีปลูกประมาณ 3 ไร่  ใช้ระยะปลูก 8 เมตร (แบบขั้นบันได) 
สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สูงเอียงลาดชัน ใช้วิธีการปลูกแบบขั้นบันได ลักษณะดินเป็นดินแดงลูกรัง ดินขาดความ
อุดมสมบูรณ์  ใช้รถแมคโครในการขุดหลุมปลูก  ผสมวัสดุทางการเกษตรและอินทรียวัตถุต่าง ๆ ลงไปในหลุม
ก่อนปลูกต้นมะเกี๋ยง  ได้ด าเนินการปลูกต้นมะเกี๋ยงไป จ านวน 160 ต้น วางระบบน้ าแบบน้ าหยดใต้โคนต้น
ทุก ๆ ต้น   และมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตที่ดี ยังไม่ให้ผลผลิต 
             แปลงปลูกครั้งที่ 4 (แปลงปลูกมะเกี๋ยงแบบแปลงชา) ปลูกเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555  ได้รับเงิน
งบประมาณจาก  ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงใหม่ พ้ืนที่ปลูกประมาณ ๒ 
งาน  ใช้ระยะปลูกแบบระยะชิด 0.50 x 2 เมตร  จ านวน 7 แถวๆ ละประมาณ 50-60 ต้น  รวมต้นมะเกี๋ยง
ประมาณ 400 ต้น การปลูกมะเกี๋ยงแบบแปลงชา มีวัตถุประสงค์เพ่ือน ายอดอ่อนใบมะเกี๋ยง มาใช้ในการ
ท างานวิจัยการท าชาใบมะเกี๋ยง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทดสอบและการศึกษาวิจัย  การจัดการแปลงปลูก 
มีการควบคุมทรงพุ่มและตัดแต่งกิ่งต้นมะเกี๋ยงอยู่สม่ าเสมอ  เพ่ือให้ต้นมะเกี๋ยงแตกยอดอ่อนออกมาเรื่อย ๆ 
และเพ่ือน าไปพัฒนาเป็นชาใบมะเกี๋ยงต่อไป 
            แปลงปลูกครั้งที่ 5  ปลูกเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 ได้รับเงินงบประมาณจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่  เฉลิมพระเกียรติ  ได้ด าเนินการปลูกแบบขั้นบันได ระยะปลูก 8  เมตร  จ านวน 
200 ต้น  พ้ืนที่ปลูกประมาณ 3 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สูงเอียงลาดชัน ใช้วิธีการปลูกแบบขั้นบันได ลักษณะ
ดินเป็นดินแดงลูกรัง ดินขาดความอุดมสมบูรณ์  แก้ไขปัญหาโดยใช้รถแมคโคในการขุดหลุมปลูกแล้วผสมวัสดุ
ทางการเกษตรและอินทรียวัตถุต่าง ๆ ลงไปในหลุมก่อนปลูกต้นมะเกี๋ยง  การด าเนินงานและการจัดการแปลง
โดนการปรับเตรียมพ้ืนที่ เพ่ือเตรียมเป็นสถานที่การขยายพันธุ์พืชอนุรักษ์อ่ืน ๆ และใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกพืช
อนุรักษ์อ่ืน ๆ เช่น ต้นน้อยหน่าเครือ  ต้นมะกิ้ง และต้นตีนฮุ้งดอย ต่อไปในอนาคต   
            แปลงปลูกครั้งที่ 6  ปลูกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2557  จ านวน 600 ต้น ปลูกระยะ 6 x 4 
เมตร พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาดเอียงเล็กน้อย  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  ดินมีความ
อุดมสมบูรณ์ดี  การจัดการแปลงปลูกมะเกี๋ยงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ได้ด าเนินการร่วมกับ
ศูนย์ประสานงานและเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า จังหวัดแพร่  จัดโครงการประชุมการบริหาร
จัดการน้ าแบบมีส่วนร่วมในชุมชน ในลุ่มน้ ายม ครั้งที่ 1  ซึ่งในวาระการประชุมมีก าหนดการปลูกต้นมะเกี๋ยง
ร่วมกัน ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  เพ่ือส่งเสริมและการขยายผลให้เกษตรกรลุ่มน้ ายมได้
รู้จักคุณประโยชน์ของพืชมะเกี๋ยงต่อไป 

      มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ  จึงความประสงค์ที่ต้องการสร้างฐานเรียนรู้การปลูก 
พืชอนุรักษ์อ่ืน ๆ ดังกล่าวขึ้น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ เพ่ือ
ให้บริการวิชาการให้แก่ นักวิจัย คณาจารย์ นักเรียน  นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ได้ศึกษาเรียนรู้เพ่ือ
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น าไปต่อยอด และใช้ประโยชน์ต่อไป โครงการศึกษาพัฒนาการปลูกพืชมะเกี๋ยง และพืชอนุรักษ์อ่ืน ๆ ที่ปลูกใน
สภาพพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่  เฉลิมพระเกียรติ  จึงได้จัดตั้งข้ึนเพื่อสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ และเพ่ือรวบรวม 
รักษา และเพ่ือขยายผลการปลูกพืชอนุรักษ์ต่าง ๆ  ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเป็นแปลงอนุรักษ์และศึกษาการพัฒนาพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อ่ืนๆและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ใน  

ท้องถิ่น ในสภาพพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน ภายใต้โครงการสนองงานในพระราชด าริ ให้แก่ นักศึกษา

และประชานทั่วไปที่สนใจ 
3. เพ่ือเป็นแปลงสาธิตในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย บริการวิชาการต่อไป 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. เป็นแปลงอนุรักษ์และศึกษาการพัฒนาพืชมะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์อ่ืนๆและพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ในท้องถิ่น 
ในสภาพพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 

2. เป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านการเรียนการสอน ภายใต้โครงการสนองงานในพระราชด าริ ให้แก่นักศึกษาและ
ประชานทั่วไปที่สนใจ 

3. เป็นแปลงสาธิตในด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย บริการวิชาการต่อไป 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด ประเภท หน่วย
นับ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

เชิงต้นทุน บาท 94,000 94,000 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 100 1000 
ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ     
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 

ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด เชิงเวลา ร้อยละ 90 100 
ร้อยละของผู้เข้ารับบริการที่มีความรู้เพ่ิมขึ้นจากการเข้ารับ
การบริการ 

เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 80 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่
ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 80 
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เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
1. สร้างศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในส่วนของมหาวิทยาลัย

แม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จ านวน 1 ศูนย์ ผลสัมฤทธ์ มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ 1 ศูนย์ 
2. บริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้การขยายพันธุ์พืชท้องถิ่น เพ่ือการเพ่ิมจ านวนและการอนุรักษ์  

ให้กับนักวิจัย นักเรียน นักศึกษาและประชานทั่วไปที่สนใจ จ านวน 100 คน ผลสัมฤทธิ์ มีหน่วยงาน 
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ มากกว่า 1,000 คน 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1. วางแผนการด าเนินงาน 
2. จัดท าขออนุมัติโครงการ 
3. จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์สร้างศูนย์เรียนรู้ 
4. ด าเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ 
5. จัดท ารายงานผลการฝึกอบรม 

  
ผลการด าเนินงาน 

1. ได้ท าการพัฒนาพ้ืนที่ ปรับปรุง สร้างศูนย์เรียนรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ พ้ืนที่จ านวน 22 ไร่ 

2. ดูแล ปรับปรุง  ภูมิทัศน์ ก าจัดวัชพืช ภายในพ้ืนที่ อพ.สธ.ม.แม่โจ้-แพร่                
3. การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตรต่าง ๆ นอกพ้ืนที่ เพ่ือช่วยหน่วยงาน

ต่างๆ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน อพ.สธ. ในจังหวัดแพร่  
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4. การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตรต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือช่วยหน่วยงาน
ต่างๆ ขับเคลื่อนการด าเนินงาน อพ.สธ. ในจังหวัดแพร่  
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5. การประชุม  อบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน  
 

 

 
 

6. การบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตรต่าง ๆ ในพ้ืนที่โครงการฯ เช่น การ
ปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชด าริฯ  โคก-หนองนาโมเดล การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 
4 อย่าง การปลูกพืชอนุรักษ์ การดูแลรักษาพืชท้องถิ่น การขยายพันธุ์พืชอนุรักษ์และพืชท้องงถิ่น ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  นักเรียน นักศึกษา และประชานทั่วไปที่สนใจ 
เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ อพ.สธ.ม.แม่โจ้-แพร่   

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

 การฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกการอนุรักษ์ท้องถิ่นหายาก ให้คณะศึกษาดูงานได้มี
ความรู้ ดังนี้  

1. คุณประโยชน์  การใช้ประโยชน์จากพืชอนุรักษ์  อพ.สธ. ต่างๆ 
2. คุณประโยชน์  การใช้ประโยชน์จากพืชท้องถิ่นชนิดอ่ืนๆ  
3. การด าเนินงานพืชมะเกี๋ยง  ผลิตภัณฑ์จากพืชมะเกี๋ยง 
4. การปลูกพืชแบบผสมผสานตามแนวทางพระราชด าริฯ  
5. โคก-หนองนาโมเดล  (ฐานปุ๋ยหมักและสารชีวภัณฑ์) 
6. การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง (แปลงมะเกี๋ยง) 
7. การขยายพันธุ์พืช เช่น การตอนกิ่ง การติดตา ต่อกิ่ง เสียบกิ่ง ฯลฯ  
8. การบริหารจัดการแปลงภายในศูนย์เรียนรู้พืชอนุรักษ์ 

 
. 
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การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
          การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาปรับปรุงดูแลรักษาแปลงปลูกมะเกี๋ยงและการส่งเสริมการสร้าง
จิตส านึกในการปลูกมะเกี๋ยง  ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ)  
ได้มีการการบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช, เทคโนโลยีการ
ผลิตไม้ผลอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจเกษตร และการจัดการแปลงทางเกษตรป่าไม้ 
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โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุแ์ท้พระราชทาน  
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ 
มหาวิทยาลยัแม่โจ้ จังหวดัเชียงใหม่ 

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับพระราชทานกล้วยไม้จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในโอกาสคราวเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาคครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 
ต าบลอ้อมเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จ าเนียร ยศราช เป็นผู้รับมอบ  
  ส าหรับกล้วยไม้ดังกล่าวได้มีผู้ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยนายนายวิเชียร บุญธรรม มีภูมิล าเนาอยู่
บ้านเลขที่ 208 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย หมู่ 1 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และนาย
ชาญชัย จันทน์หอม ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวบรวม
เพาะปลูกพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้มาอย่างยาวนานร่วม 30 ปี ในพ้ืนที่สวนผลไม้ของตนเอง จ านวน 25 ไร่ 
ทั้งสองท่าน มีความประสงค์ถวายกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้เพ่ือร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เป็นจ านวน 127 
สกุล (genus) 810 ชนิด (species) รายละเอียดตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่จัดถวาย ซึ่งถือว่า
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ตามแนวนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. เพ่ือจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของกล้วยไม้ตามบัญชีทะเบียนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
3. เพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวงชีวิตและการเจริญเติบโต พัฒนาและ

ปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เพ่ือการอนุรักษ์ 
4. เพ่ือศึกษาการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
5. เพ่ือบริหารจัดการสวนแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานให้เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรม 
6. เพ่ือจัดสร้างแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
7. เพ่ือสื่อสารเผยแพร่ผลการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและการบริการวิชาการ 
8. เพ่ือส ารวจและขยายพ้ืนที่อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
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กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 
  บุคลากร นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ผู้สนใจงานด้านการศึกษาและอนุรักษ์กล้วยไม้ไทย 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. สวนกล้วยไม้ดอยสะเก็ด ของนายนายวิเชียร บุญธรรม มีภมูิล าเนาอยู่บ้านเลขท่ี 208 ถนนเชียงใหม่-

เชียงราย หมู่ 1 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
2. สวนกล้วยไม้สะลวง ของนายชาญชัย จันทน์หอม ภูมิล าเนาอยู่บ้านเลขที่ 54 หมู่ 3 ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
3. อุทยานกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
4. หมู่บ้านอนุรักษ์กล้วยไม้ป่าฟ้ามุ่ย บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
5. วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. มีฐานข้อมูลและศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานส าหรับการศึกษาเรียนรู้ของนักวิจัย 

นักศึกษา นักเรียน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป 
3. มีแหล่งพันธุกรรมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เพ่ือสนับสนุนให้มีการวิจัยและด าเนินกิจกรรมต่าง 

ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบและกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.ต่อไป 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการอนุรักษ์และเพาะขยายกล้วยไม้จากแหล่งพันธุกรรม

นี้ และเพ่ือลดการน ากล้วยไม้ออกจากป่า ช่วยให้ป่ายังคงมีระบบนิเวศท่ีสมดุล 
5. ปลูกจิตส านึกการรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะกล้วยไม้ไทยแก่ นักเรียน นักวิจัย 

เกษตรกร นักศึกษา นักเรียน และผู้ที่สนใจทั่วไป 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 โครงการนี้มีระดับความส าเร็จมาก  โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับบริการวิชาการ
และการบริหารจัดการการด าเนินงานโครงการการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของกลุ่มตัวอย่างตามความพึงพอใจต่อภาพรวมของ
โครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยวัดจากผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้ที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 เป็นไปตามเป้าหมาย  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ ได้มีศึกษาการเจริญเติบโตของกล้วยไม้หลังจากการน าออกจาก
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยอนุบาลในโรงเรือน จ านวน 19 ชนิด จ านวน 24,262 ต้น เพ่ือการศึกษา
การเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ไทย จ านวน 14 ชนิด จากการพัฒนาและปรับปรุง
พันธุ์ในปีนี้เน้นการปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเป็นไม้ประดับและสมุนไพร นั่นคือ เอ้ืองค า จากการศึกษาการขยายพันธุ์
และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อโดยการผสมดอกและเก็บฝัก รวมถึงชิ้นส่วนพืช เพ่ือขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ จ านวน 34 ชนิด ประกอบกับการเพ่ิมจ านวนกล้วยไม้นกคุ้มไฟ เพ่ือการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและ
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พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสบผลส าเร็จที่ร้อยละ 70 เป็นไปตามเป้าหมายทั้งในรูปแบบต่างๆ  และทั้งนี้ได้มีการ
จัดสร้างแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เป็นไปตามความก้าวหน้า 
ร้อยละ 70 ซึ่งได้มีการได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือการเรียนรู้ด้านกล้วยไม้ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์เพื่อต่อยอดตามวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ต่อไป 
 

 
วิธีด าเนินงานโครงการ 

 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ. -
มจ) ประกอบด้วย 8 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเจริญเติบโตกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน หลังการออกขวด
การอนุบาล และการออกแบบชุดวัสดุปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 

การศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้ไทย โดยศึกษาการเจริญเติบโต
ของกล้วยไม้ไทยหลังออกขวดอนุบาล ในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562 จ านวน 14 ชนิด คือ 
เอ้ืองมัจฉาเหลือง เอื้องไอยเรศ เอ้ืองกุหลาบเหลืองโคราช เอื้องนางรุ้ง เอื้องช้างน้าว เอื้องสายสามสี เอื้องผึ้ง 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
จ านวนชนิดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานตาม
บัญชีรายชื่อที่น ามาปลูกเลี้ยงภายในมหาวิทยาลัย 

ชนิด 100 19 

จ านวนชนิดกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ที่ศึกษา
การเจริญเติบโตและวงจรชีวิตการอนุบาล 

ชนิด 15 14 

จ านวนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ที่ได้น ามา
พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์เพ่ือการอนุรักษ์ 

ชนิด 2 2 

จ านวนกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน จาก
การศึกษาการขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ชนิด 80 34 

จ านวนองค์ความรู้ เรื่อง 8 5 
จ านวนผลิตภัณฑ์ชาจากดอกเอ้ืองค า กล้วยไม้นกคุ้ม
ไฟ และเอ้ืองเก๊าก่ิว 

ผลิตภัณฑ์ 6 3 

จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม คน 30 30 
ร้อยละความส าเร็จในการเพ่ิมจ านวนกล้วยไม้นกคุ้มไฟ ร้อยละ 70 70 
ร้อยละความก้าวหน้าของการจัดสร้างแหล่งรวบรวม
พันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ร้อยละ 70 70 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 80 
ร้อยละผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 80 80 
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เอ้ืองค า เอ้ืองเหลืองจันทบูร เอ้ืองเก๊ากิ่ว เอื้องสายหลวง เอ้ืองสารภีน้อย และเอ้ืองสายสุคนธ์ โดยวัดลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา ดังนี้ 

- ราก จ านวนและขนาดของราก 
- หัว รูปร่างและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
- ใบ สี จ านวนเส้นใบ และขนาดใบ 
- ช่อดอก ความยาวช่อดอกและจ านวนดอกย่อยต่อช่อ 
- ดอกย่อย ความกว้างและความยาวของดอก สีของกลีบปาก/ดอก  
- ฝัก สีและขนาดของฝัก 
- เมล็ด ลักษณะของเมล็ดและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเมล็ด 

กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ  
กิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานเพ่ือการอนุรักษ์ โดย

ศึกษาความสามารถในการผสมตัวเองและการผสมข้ามของกล้วยไม้พันธุ์แท้พระราชทานเพ่ือการอนุรักษ์ โดยมี
การจดบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน ดังนี้ จ านวนดอกที่ผสม เปอร์เซ็นต์การติดฝัก  ฝักท่ีสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ ขนาด
ฝัก สีฝัก ระยะเวลาการพัฒนาของฝัก เปอร์เซ็นต์การงอกของเมล็ด 

กิจกรรมที่ 2.2 การศึกษาโครโมโซมนกคุ้มไฟ ด าเนินการโดยศึกษาโครโมโซม ในส่วนของ ปลายราก 
ล าต้น ใบ แลพดอกของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ เพ่ือให้ทราบถึงรูปร่างและขนาดของโครโมโซม น าไปสู่ การศึกษา
ข้อมูลทางพันธุกรรมในอนาคต 
 กิจกรรมที่ 2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกเอ้ืองค า (Dendrobium chrysotosum) และกล้วยไม้
ดินนกคุ้มไฟ (Anoectochilus burmanicus)  ได้ด าเนินการเก็บดอกเอ้ืองค าจากแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทย
พันธุ์แท้พระราชทานฯ คือ หมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยดอกเอ้ืองค าที่เก็บมานั้นมาจาก
การส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก เพ่ือเก็บดอกขาย และได้น าดอกเอ้ืองค าที่ได้มาอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน คัดแยก
ขนาดดอกและสีของดอก เพ่ือน าใส่บรรจุภัณฑ์แปรรูปต่อไป 
 กิจกรรมที่ 2.4 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพของกล้วยไม้นกคุ้มไฟ เอ้ือง
ค า และเอ้ืองเก๊ากิ่ว และสารสกัดจากกล้วยไม้นกคุ้มไฟ ได้ได้ท าการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คือ 
Total Phenolic, Total Flavonoids และ Polysaccharide เพ่ือน าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากดอกเอ้ือง
ค าและว่านนกคุ้มไฟต่อไป 

กิจกรรมที ่2.5 การศึกษาการเพิ่มจ านวนกล้วยไม้นกคุ้มไฟ เอื้องค า และเอ้ืองเก๊ากิ่ว ด้วยเทคนิคไบ
โอรีแอคเตอร์ ท าการศึกษาการเพิ่มจ านวนกล้วยไม้นกคุ้มไฟ เอื้องค า และเอ้ืองเก๊ากิ่วด้วยระบบ Bioreactor 
อยู่ในระหว่างการทดสอบอาหารเพาะเลี้ยงและอัตราการให้อาหาร เพ่ือให้เกิดยอดและไหลในต้นกล้วยไม้ดิน
นกคุ้มไฟที่เพาะเลี้ยงภายใต้ระบบ 

กิจกรรมที่ 2.6  การศึกษาการมีชีวิตของเมล็ดกล้วยไม้  
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กิจกรรมที่ 3 การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
ด าเนินการคัดเลือกและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ในแหล่งรวบรวม โดยการเก็บฝักของกล้วยไม้ 

มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
1.  การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้นกคุ้มไฟโดย “ กลุ่มอนุรักษ์ฟ้ามุ่ย  

บ้านปงไคร้” หมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท่ีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
            การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ โดยได้ท าการปรับปรุงทัศนียภาพของอุทยานกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

กิจกรรมที่ 5 การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
โดยได้ท าการให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับกล้วยไม้และพืชท้องถิ่น รวมถึงการน ากล้วยไม้จาก

โรงเรือนเพาะช าของโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ไปออกปลูกในชุมชน 
ให้ชาวบ้าน เยาวชน รวมถึงผู้น าชุมชน ได้เห็นถึงความส าคัญของต้นกล้วยไม้และพืชท้องถิ่นที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ในครัวเรือน  

กิจกรรมที่ 6 การจัดท าต้นฉบับหนังสือกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ เล่ม 2 
การจัดท าต้นฉบับหนังสือกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ เล่มที่ 2 โดยหนังสือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ

เฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งภายในจะเน้นน าเสนอเกี่ยวกับ
ดอกกล้วยไม้สีเหลือง จ านวน 69 ชนิด  

กิจกรรมที่ 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย
และการบริการวิชาการ  

7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย
และการบริการวิชาการ โดยจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารจุฬา
ภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

7.2 การอนุรักษ์กล้วยไม้นกคุ้มไฟ คืนสู่ถิ่นปงไคร้ และผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้นกคุ้มไฟ เอ้ืองค า และ
เอ้ืองเก๊ากิ่ว โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ฟ้ามุ่ยปงไคร้ ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมที่ 8 การส ารวจและการขยายพื้นท่ีอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน   
การส ารวจและการขยายพ้ืนที่อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ได้วางพ้ืนที่ส ารวจไว้ 4 พื้นที่ 

คือ ป่าชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เส้นทางห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพปุย จ.เชียงใหม่ ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และเส้นทางน้ าตกแม่ลาย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 
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ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเจริญเติบโตกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน หลังการออกขวด
การอนุบาล และการออกแบบชุดวัสดุปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 
 มีการน าต้นกล้วยไม้ที่สมบูรณ์พร้อมออกปลูก จากกห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของศูนย์
กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น าไปท าการออกขวดและการอนุบาลในโรงเรือน จ านวน 
19 ชนิด จ านวน 24,262 ต้น แล้วท าการศึกษาการเจริญเติบโตและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้
ไทย โดยศึกษาการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ไทยหลังออกขวดอนุบาล ในช่วงเวลาเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 
2562 จ านวน 14 ชนิด คือ เอ้ืองมัจฉาเหลือง เอ้ืองไอยเรศ เ อ้ืองกุหลาบเหลืองโคราช เอ้ืองนางรุ้ง เอ้ือง
ช้างน้าว เอื้องสายสามสี เอ้ืองผึ้ง เอ้ืองค า เอ้ืองเหลืองจันทบูร เอ้ืองเก๊ากิ่ว เอ้ืองสายหลวง เอ้ืองสารภีน้อย และ
เอ้ืองสายสุคนธ์ โดยวัดลักษณะทางสัณฐานวิทยา ดังนี้ 

- ราก จ านวนและขนาดของราก 
- หัว รูปร่างและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
- ใบ สี จ านวนเส้นใบ และขนาดใบ 
- ช่อดอก ความยาวช่อดอกและจ านวนดอกย่อยต่อช่อ 
- ดอกย่อย ความกว้างและความยาวของดอก สีของกลีบปาก/ดอก  
- ฝัก สีและขนาดของฝัก 
- เมล็ด ลักษณะของเมล็ดและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเมล็ด 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 การออกขวดและการอนุบาลกล้วยไม้ในโรงเรือน 
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และได้มีการออกแบบชุดวัสดุปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ ภายในรูปแบบชุดวัสดุปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ประกอบด้วย  
วัสดุอุปกรณ์ ปุ๋ย คู่มือการปลูกเลี้ยง ฯลฯ โดยออกแบบตามกลุ่มชนิดของกล้วยไม้ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

- กลุ่มกล้วยไม้ดิน    
- กลุ่มกล้วยไม้รากอากาศ 
- กลุ่มกล้วยไม้กึ่งรากอากาศ 
 

 
 

กิจกรรมที่ 2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ  
กิจกรรมที่ 2.1 การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานเพ่ือการอนุรักษ์ เน้น

การปรับปรุงพันธุ์เพ่ือเป็นไม้ประดับและสมุนไพร นั่นคือ เอ้ืองค า  
 

 
 
 
 

 
 

 
   

 
   

 
 
 

 
กิจกรรมที่ 2.2 การศึกษาโครโมโซมนกคุ้มไฟ เมื่อนับจ านวนโครโมโซมจากรากของนกคุ้มไฟในระยะ

โปรเมทาเฟสพบว่า มีจ านวนโครโมโซม 2n = 38-40 (ภาพที่ 1ก) โครโมโซม และเมื่อนับจ านวนโครโมโซม
จากระยะโปรเฟส II จากเซลล์อับเรณูของดอกนกคุ้มไฟ ซึ่งเป็นระยะที่โครโมโซมคู่เหมือนแยกออกจากกันแล้ว 
พบว่ามีจ านวนโครโมโซม n = 19-20 (ภาพที่ 1ข) ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนที่พบจากราก แต่อย่างไรก็ตามยัง
ไม่สามารถระบุจ านวนที่แน่นอนของนกคุ้มไฟได้ อาจเป็นเพราะโครโมโซมในระยะโปรเมทาเฟส และโปรเฟส II 
ยังขดตัวไม่แน่พอ จึงยังเห็นโครโมโซมซ้อนทับกันอยู่ ดังนั้นหากใช้สารเคมี เช่น สารโคลชิซิน หรือ สาร 8-ไฮด
รอกซีควิโนลีน เพ่ือเหนี่ยวน าให้โครโมโซมไม่เรียงตัวกลางเซลล์กระจายทั่วไซโทพลาสซึมหรือท าให้โครโมโซม

Coelogynae sp. Coelogynae viscosa 

อยู่ในสภาพปลอดเชื้อพร้อมออกปลูกเดือนกันยายน 
2562 จ านวน 12 ขวด 
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ขดตัวแน่นขึ้นอาจท าให้สามารถนับจ านวนโครโมโซมได้ง่ายขึ้น และสามารถระบุจ านวนโครโมโซมของนกคุ้มไฟ
ได้แน่ชัดขึ้น  

 
ภาพที่ 2 ก) เซลล์ระยะโปรเมทาเฟสของรากนกคุ้มไฟ ข) เซลล์ระยะโปรเฟส II จากอับเรณูของนกคุ้มไฟ 

  
กิจกรรมที่ 2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกเอ้ืองค า (Dendrobium chrysotosum) และกล้วยไม้ดินนกคุ้ม
ไฟ (Anoectochilus burmanicus)   

  ได้ด าเนินการเก็บดอกเอ้ืองค าจากแหล่งรวบรวมกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ คือ 
หมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยดอกเอ้ืองค าที่เก็บมานั้นมาจากการส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูก 
เพ่ือเก็บดอกขาย และได้น าดอกเอ้ืองค าที่ได้มาอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน คัดแยกขนาดดอกและสีของดอก เพ่ือ
น าใส่บรรจุภัณฑ์แปรรูปต่อไป  จากการศึกษาเกี่ยวกับกล้วยไม้สกุลนี้ในต่างประเทศ พบว่ามีสาร Flavonoids 
ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และมีสรรพคุณรักษาโรคทางระบบไหลเวียนโลหิต โรคตับและโรคไต จึงมีความเป็นไป
ได้ที่กล้วยไม้สกุลนี้ในประเทศไทยจะมีสรรพคุณใกล้เคียงกัน จึงได้ท าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของ
กล้วยไม้สมุนไพรนกคุ้มไฟและเอ้ืองค า เพ่ือน ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้ ซึ่งมีผลการทดลอง ดังนี้ 

  การเตรียมดอกเอ้ืองค าและนกคุ้มไฟ น าดอกเอ้ืองค าและกล้วยไม้นกคุ้มไฟ จากโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ ส ยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยน าตัวอย่างดังกล่าวในข้างต้นล้างน้ าให้สะอาด พักให้สะเด็ดน้ าจนแห้ง จากนั้นน ามา
ใส่ถาด แล้วน าไปอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน (รุ่น UE 400, ยี่ห้อ Memmert) ดังแสดงในรูปที่  

 
 ภาพที่ 3 (ก) ดอกเอ้ืองค า (ข) การน าดอกเอ้ืองค าใส่ถาดอบแห้ง (ค) ดอกเอ้ืองค าอบแห้ง  
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                  ภาพที่ 4 (ก) นกคุ้มไฟ (ข) การน านกคุ้มไฟใส่ถาดอบแห้ง (ค) นกคุ้มไฟอบแห้ง  
 

การอบแห้งชาดอกเอ้ืองค า จากการศึกษาผลของการอบแห้งดอกเอ้ืองค าที่ระยะเวลาใน
การเก็บเกี่ยวที่ต่างกัน (2 4 และ 6 วัน) ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระที่ได้ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน (Hot-air oven) ที่อุณหภูมิ 60C จนกระทั่งดอกเอ้ืองค าแห้งมี
ความชื้นน้อยกว่าร้อยละ 8 (ฐานมวลแห้ง) จากนั้นเมื่อได้ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวดอกเอ้ืองค าที่ให้ปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงสุด น าดอกเอ้ืองค าที่ระยะเวลาในการเก็บ
เกี่ยวดังกล่าวไปท าเปรียบเทียบกับวิธีการอบแห้งแบบแช่แข็ง (Freeze drying) น าตัวอย่างบรรจุในถุง และ
เก็บตัวอย่างแยกกันไว้ในโถดูดความชื้น จากการศึกษาดังกล่าว พบว่า ดอกเอ้ืองค าที่มีระยะเวลาการเก็บ
เกี่ยว 2 วัน (รูปที่ 3) โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60C จนกระทั่งตัวอย่างแห้งมีความชื้น
น้อยกว่าร้อยละ 8 (ฐานมวลแห้ง) ใช้เวลาในการอบแห้งนานประมาณ 4 ชั่วโมง มีปริมาณสารประกอบฟี
นอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 20.60 mg/g.DW และ 22.92 
% ของการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ตามล าดับ โดยดอกเอ้ืองค าแห้งมีค่าความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 5.48 % 
และค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) เฉลี่ย เท่ากับ 0.325 ซึ่งให้ค่าปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ใน
การต้านอนุมูลอิสระใกล้เคียงกับการอบแห้งแบบแช่แข็ง ที่ใช้เวลาในการอบแห้งนาน 72 ชั่วโมง ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 

 
ภาพที่ 5 ตัวอย่างการอบแห้งดอกเอ้ืองค าที่ระยะเวลาในการเก็บเก่ียว (ก) 2 วัน (ข) 4 วัน (ค) 6 วัน 
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ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์คุณสมบัติของดอกเอ้ืองค าที่ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวต่างๆ ด้วยเครื่อง
อบแห้งแบบลมร้อน (Hot-air oven) ที่อุณหภูมิ 60C  
ระยะเวลาในการเก็บ

เกี่ยวดอกเอ้ืองค า  
(วัน) 

ระยะเวลาใน
การอบแห้ง 

(ชั่วโมง) 

ความชื้น 
(%) 

ค่าวอเตอร์-
แอกติวิตี้  

(aw) 

ปริมาณสาร 
ประกอบฟี

นอลิกท้ังหมด 
(mg/g.DW) 

การยับยั้ง
อนุมูลอิสระ 

DPPH  
(%) 

2 4 5.48 0.485 20.60a 22.92a 
4 4 5.22 0.434 15.58b 23.57a 
6 3.5 4.26 0.445 16.95b 16.62b 

การอบแห้งแบบแช่
แข็ง (freeze drying) 
:ระยะเวลาในการเก็บ
เกี่ยวดอกเอ้ืองค า 2 
วัน*** 

72 5.02 0.419 21.45a 23.12a 

 
การอบแห้งชากล้วยไม้นกคุ้มไฟ  จากการศึกษาผลของการอบแห้งกล้วยไม้นกคุ้มไฟด้วย

เครื่องอบแห้งแบบลมร้อน (Hot-air oven) ที่อุณหภูมิ 60C จนกระทั่งกล้วยไม้นกคุ้มไฟแห้งมีความชื้น
น้อยกว่าร้อยละ 8 (ฐานมวลแห้ง) ต่อปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ  
พบว่า กล้วยไม้นกคุ้มไฟอบแห้ง (รูปที่ 2 (ค)) โดยใช้เครื่องอบแห้งแบบลมร้อนที่อุณหภูมิ 60C ใช้เวลาใน
การอบแห้งนานประมาณ 7 ชั่วโมง มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระสูง
ที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 19.81 mg/g.DW และ 10.89 % ของการยับยั้งอนุมูลอิสระ DPPH ตามล าดับ 
โดยดอกเอ้ืองค าแห้งมีค่าความชื้นเฉลี่ยเท่ากับ 6.99 % และค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ (aw) เฉลี่ย เท่ากับ 0.460 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
ตารางท่ี 2 แสดงการวิเคราะห์คุณสมบัติของกล้วยไม้นกคุ้มไฟ ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน (Hot-air     
     oven) ที่อุณหภูมิ 60C  
ระยะเวลาใน
การอบแห้ง 

(ชั่วโมง) 

ความชื้น 
(%) 

ค่าวอเตอร์แอกติวิตี้  
(aw) 

ปริมาณสารประกอบ 
ฟีนอลิกทั้งหมด 

(mg/g.DW) 

การยับยั้ง 
อนุมูลอิสระ DPPH  

(%) 
7 6.99 0.460 19.81 10.89 
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การออกแบบสติ๊กเกอร์และบรรจุภัณฑ์ส าหรับชาดอกเอ้ืองค าและชากล้วยไม้นกคุ้มไฟ 
 

 
ภาพที่ 6 บรรจุภัณฑ์ชากล้วยไม้เอ้ืองค าและกล้วยไม้นกคุ้มไฟ 

 
 กิจกรรมที่ 2.4 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ชีวภาพของกล้วยไม้นกคุ้มไฟ  
เอ้ืองค า และเอ้ืองเก๊ากิ่ว และสารสกัดจากกล้วยไม้นกคุ้มไฟ  

ขณะนี้ผู้วิจัยได้ท าการเก็บตัวอย่างล าลูกกล้วยไม้เอ้ืองค า น าตัวอย่างที่ได้มาแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างสด 
และท าการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือท าตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างล าลูกกล้วยไม้เอ้ืองค าดังกล่าว ทั้งตัว
อย่างสดและตัวอย่างแห้ง ได้ถูกน ามาสกัดด้วยน้ าในสภาวะจ าลองการชงชา และสกัดด้วยน้ าที่อุณหภูมิห้อง ใน
การสกัดด้วยตัวท าละลายอินทรีย์ ผู้วิจัยใช้เมทานอลบริสุทธิ์ในการสกัดสารส าคัญจากล าลูกกล้วยไม้เอ้ืองค า 
ขณะนี้ตัวอย่างสารสกัดที่ได้อยู่ในระหว่างการน าไปวิเคราะห์สารด้วยวิธีโครมาโทรกราฟีแบบเหลวสมรรถนะสูง 
(high-performance liquid chromatography: HPLC) และแมส-สเปคโทรเมทรี (mass spectrometry) 

กิจกรรมที่ 2.5 การศึกษาการเพิ่มจ านวนกล้วยไม้นกคุ้มไฟ เอื้องค า และเอ้ืองเก๊ากิ่ว ด้วยเทคนิคไบ
โอรีแอคเตอร์ ซ่ึงสรุปงานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนกคุ้มไฟในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว (temporary 
immersion bioreactor) แบบขวดแฝด (twin-flasks) ได้ดังนี้ 

การเตรียมพืชส าหรับใช้ในการทดลอง น า stock plants ของนกคุ้มไฟที่ได้รับมาจากศูนย์
กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเพ่ิมปริมาณบนอาหารกึ่งแข็งเพ่ือให้มีจ านวนมากเพียงพอ
ส าหรับท าการทดลองต่อไป 

ทดสอบการเพิ่มปริมาณยอดในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว ในเบื้องต้นได้น าชิ้นส่วน
ข้อที่มีตามาทดสอบการเพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว พบว่า มีการตอบสนองดี สามารถแตก
ยอดใหม่เป็นจ านวนมากภายในระยะเวลา 3 เดือน 

 

 
ภาพที่ 7 ชิ้นส่วนกล้วยไม้นกคุ้มไฟ 
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ต่อมาได้ด าเนินการทดสอบการเพ่ิมปริมาณยอดนกคุ้มไฟในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว 
ขนาด 700 ออนซ์  ดังนี้ 

การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนยอด ใช้ชิ้นส่วนยอดท่ีมี 3–4 ใบ ความสูงประมาณ 3 เซนติเมตร น ามา
เพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร VW ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว  
โดยเปรียบเทียบความถี่และระยะเวลาในการให้อาหารเหลว แบ่งออกเป็น 5 กรรมวิธี ดังนี้ 

กรรมวิธีที ่1  อาหารแข็ง (กลุ่มควบคุม) 
กรรมวิธีที่ 2  ให้อาหารเหลวทุก ๆ 12 ชั่วโมง ครั้งละ 5 นาที 
กรรมวิธีที่ 3  ให้อาหารเหลวทุก ๆ 12 ชั่วโมง ครั้งละ 10 นาที 
กรรมวิธีที่ 4  ให้อาหารเหลวทุก ๆ 6 ชั่วโมง ครั้งละ 5 นาที 
กรรมวิธีที่ 5  ให้อาหารเหลวทุก ๆ 6 ชั่วโมง ครั้งละ 10 นาที 

ผลปรากฏว่า การเพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว โดยให้อาหารเหลวทุก ๆ 6 
ชั่วโมง ครั้งละ 10 นาที ให้ผลการเจริญเติบโตของยอดดีที่สุด โดยพบการยอดประมาณ 2 ยอดต่อชิ้นส่วน 
ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

การเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนข้อ ใช้ชิ้นส่วนข้อที่มี 2 ข้อ ที่ตัดแยกจากยอด น ามาเพาะเลี้ยงในอาหาร
เหลวสูตร MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร หรืออาหารสูตร VW ปราศจากสารควบคุมการ
เจริญเติบโตในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว ให้อาหารเหลวทุก ๆ 6 ชั่วโมง ครั้งละ 10 นาที ผลปรากฏว่า 
การเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร MS ที่เติม TDZ ความเข้มข้น 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตร พบการแตกยอดจากตา
ข้าง 100% ภายในระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยยอดที่แตกใหม่มีใบสีเขียว ส่วนการเพาะเลี้ยงในอาหารเหลวสูตร 
VW ปราศจากสารควบคุมการเจริญเติบโตการแตกยอดจากตาข้าง 100% ภายในระยะเวลา 6 สัปดาห์ โดย
ยอดท่ีแตกใหม่มีใบสีน้ าตาลปนเขียว 

กิจกรรมที่ 2.6  การศึกษาการมีชีวิตของเมล็ดกล้วยไม้ ได้ท าการศึกษาความมีชีวิตของเมล็ดกล้วยไม้ 
โดยศึกษาความมีชีวิตของเมล็ดกล้วยไม้ จ านวน 2 ชนิด ที่เก็บตัวอย่างจากต้นกล้วยไม้รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
แล้วน ามานับจ านวนเมล็ดและความมีชีวิต โดยเทคนิค Tetrazolium ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ 
(Compound microscope) 

 

  
ภาพที่ 8 เมล็ดกล้วยไม้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์เลนส์ประกอบ 
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กิจกรรมที่ 3 การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
ด าเนินการคัดเลือกและขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้ในแหล่งรวบรวม โดยการเก็บฝักของกล้วยไม้ 

มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1. การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้นกคุ้มไฟโดย “ กลุ่มอนุรักษ์ฟ้ามุ่ย บ้านปงไคร้ ” 

หมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ให้ชาวบ้านในพื้นที่เพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ จ านวน 
1000 ต้น เพ่ือใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในการงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อไป 

 
ภาพที่ 9 การขยายพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อกล้วยไม้นกคุ้มไฟ 

 
2. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ของศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 34 ชนิด 
 

 
ภาพที่ 10 การขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อห้องปฏิบัติการ 

 
กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงแหล่งรวบรวมพันธุ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

อุทยานกล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือการเรียนรู้
ด้านกล้วยไม้ โดยได้จัดท าผังพ้ืนที่ ประกอบไปด้วยผัง ป้ายหลักชื่อโครงการ สายพันธุ์กล้วยไม้ สื่อความหมาย
ในลักษณะต่างๆ ภายใต้แนวคิดเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเรียนรู้กล้วยไม้ไทยและ
เป็นพื้นที่นันทนาการ  

 

ภาพที่ 11 รูปแบบผ่านป้ายสื่อความหมายและการปรับปรุงและท าความสะอาดอุทยานกล้วยไม้เฉลิมพระ
เกียรติฯ 
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กิจกรรมที่ 5 การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
โดยได้ท าการให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับกล้วยไม้และพืชท้องถิ่น รวมถึงการน ากล้วยไม้จาก

โรงเรือนเพาะช าของโครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ ไปออกปลูกในชุมชน 
ให้ชาวบ้าน เยาวชน รวมถึงผู้น าชุมชนได้เห็นถึงความส าคัญของต้นกล้วยไม้และพืชท้องถิ่นที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ในครัวเรือน ซึ่งได้ท าการจัดกิจกรรม มีการลงพ้ืนที่ด้วยกัน 2 พ้ืนที่ โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 
ลงพื้นที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ลง
พ้ืนที่ ณ หมู่บ้านโหล่งขอด ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่  

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ลงพ้ืนที่ ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งในวันนี้เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ “พืชอนุรักษ์ภายใต้โครงการอพ.สธ. โดยเน้นความส าคัญของกล้วยไม้และ
การใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ โดยมีชาวบ้าน และผู้น าชุมชน ร่ วมกับเยาวชนให้ความสนใจ และมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับพืชท้องถิ่นและการอนุรักษ์ 

 

 ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ลงพ้ืนที่ ณ หมู่บ้านโหล่งขอด ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งในวันนี้เป็นการเสวนาเกี่ยวกับ “พืชอนุรักษ์ภายใต้โครงการอพ.สธ. โดยเน้นความส าคัญของกล้วยไม้และ
การใช้ประโยชน์ของกล้วยไม้ โดยมีเยาวชน ครู ชาวบ้าน ผู้น าชุมชนและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา
เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกกล้วยไม้ 4 ชนิด คือ เอ้ืองไอยเรศ เอ้ืองกุหลาบเหลืองโคราช เอ้ืองสายสุคนธ์ 
และเอ้ืองนางรุ้ง บริเวณรอบๆพุทธอุทยานพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล โดยช่วงท้ายของกิจกรรมท่านพระ 
ครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง เจ้าคณะต าบลโหล่งขอด  มาบรรยายเพ่ือให้ข้อคิดเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 
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กิจกรรมที่ 6 การจัดท าต้นฉบับหนังสือกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ เล่ม 2 
การจัดท าต้นฉบับหนังสือกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทานฯ เล่มที่ 2 โดยหนังสือเล่มนี้จัดท าขึ้นเพ่ือ

เฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งภายในจะเน้นน าเสนอเกี่ยวกับ
ดอกกล้วยไม้สีเหลือง จ านวน 67 ชนิด  

กิจกรรมที่ 7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย
และการบริการวิชาการ  

7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย
และการบริการวิชาการ โดยจัดประชุมในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารจุฬา
ภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัย
และงานบริการวิชาการ โดยมีอาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล เป็นประธาน โดยการประชุมดังกล่าวมีการนา
เสนอผลงานวิจัยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2562 ของนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณภายใต้โครงการฯ และ
ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีวัลย์ เมฆกมล มาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ข้อเสนอแนะและ
แนวทางการบูรณาการการพัฒนาหัวข้องานวิจัยและการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านกล้วยไม้ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้” มีผู้เข้าร่วมการประชุม อาทิ ผู้ประกอบการ (นายสนั่นชาติ ณ เทพหัสดิน) คณาจารย์ 
นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนชุมชนบ้านปงไคร้ เป็นต้น 

 
 ภาพที่ 12 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและงาน
บริการวิชาการ 

 การอนุรักษ์กล้วยไม้นกคุ้มไฟ คืนสู่ถิ่นปงไคร้ และผลิตภัณฑ์ชากล้วยไม้นกคุ้มไฟ เอ้ืองค า และเอ้ือง
เก๊าก่ิว โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ฟ้ามุ่ยปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
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กุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้จัดกิจกรรมการคืนกล้วยไม้สู่ถิ่นธรรมชาติ การต่อยอดผลผลิตจาก
กล้วยไม้ไทย ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก
หน่วยงานต่างๆ อาทิ ผู้แทนจากส านักราชวัง ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ 
(อพ.สธ.) ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้ง
ตระกูล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม ผู้ประกอบการ คุณสนั่นชาติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ
ดร.สุภาพยนต์ ปาละกุล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโป่งแยง นายวัน ม่วงมา รักษาการรองผู้อ านวยการ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน และคณะ ชุมชนและกลุ่มอนุรักษ์ นายวันชัย อินยม โดยมี
กิจกรรม ดังนี้ การปลูกกล้วยไม้คืนถิ่นธรรมชาติ โดยมีกล้วยไม้ที่ปลูกสู่ธรรมชาติจ านวน 5 ชนิด ได้แก่ นกคุ้ม
ไฟ 26 ต้น  เอ้ืองนางรุ้ง 30 ต้น กุหลาบเหลืองโคราช 30 ต้น เขาแกะ 20 ต้น และไอยเรศ 30 ต้น รวม
ทั้งสิ้น 136 ต้น ซึ่งเป็นกล้วยไม้ชุดแรกของโครงการที่น าไปปลูกในพ้ืนที่ธรรมชาติ การเสวนาเพ่ือต่อยอด
ผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้ การสาธิตการชงชากล้วยไม้ไทย เป็นต้น 

 

 
ภาพที่  13 ภาพกิจกรรมการปลูกกล้วยไม้คืนสู่ธรรมชาติ 

 

 
 

ภาพที ่14 กิจกรรมเสวนาเพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์จากกล้วยไม้และการสาธิตการชงชากล้วยไม้ไทย 
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กิจกรรมที่ 8 การส ารวจและการขยายพื้นท่ีอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน   
การส ารวจและการขยายพ้ืนที่อนุรักษ์กล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน ได้วางพ้ืนที่ส ารวจไว้ 4 พื้นที่ 

คือ ป่าชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เส้นทางห้วยคอกม้า อุทยานแห่งชาติดอยสุ
เทพปุย จ.เชียงใหม่ ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และเส้นทางน้ าตกแม่ลาย อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

การส ารวจครั้งที่ 1 ในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2561 ในพ้ืนที่ป่าชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ต าบล
โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพ่ือส ารวจและตรวจสอบต าแหน่งของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่เคยส ารวจพบ 
รวมถึงได้ท าการผสมดอกของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟ จ านวน 8 ต้น เพ่ือขยายพันธุ์ต่อไป 

  
การส ารวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ในเส้นทางเส้นทางห้วยคอกม้า อุทยาน

แห่งชาติดอยสุเทพปุย จ.เชียงใหม่ โดยพบกล้วยไม้ดินสกุล Anoectochilus จ านวน 7 ต้น ซึ่งได้เก็บตัวอย่าง
ต้นไม้และดินเพ่ือน ามาวิเคราะห์สารต่อไป  
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การส ารวจครั้งที่ 3 ในวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2562 บริเวณพ้ืนที่รอบพระธาตุดอยตุง 
จังหวัดเชียงราย โดยได้ท าการส ารวจกล้วยไม้และพรรณไม้ต่างๆ พบกล้วยไม้หลากหลายชนิด  แต่ไม่พบ
กล้วยไม้ดินสกุล Anoectochilus 
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การส ารวจครั้งที่ 4 ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 บริเวณน้ าตกแม่ลาย อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ โดยพบกล้วยไม้สกุล Anoectochilus จ านวน 1 ต้น ได้ท าการเก็บตัวอย่างต้นไม้และตัวอย่างดินเพ่ือ
วิเคราะห์ต่อไป 

 
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย เรื่อง ข้อมูลทางลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้ไทยที่ส ารวจพบใน

แหล่งรวบรวมพันธุ์  ในรูปแบบฐานข้อมูล 
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกล้วยไม้โดยการศึกษาการเจริญเติบโต 
3. หนงัสือกล้วยไม้ไทยพันธุ์แท้พระราชทาน เล่มที่ 2 
4. องค์ความรู้เกี่ยวกับกล้วยไม้ไทย  เรื่อง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ เพ่ือต่อยอดหัวข้อวิจัยและ

ถ่ายทอดสู่ชุมชน 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัย 
1. มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเผยแพร่ผลการด าเนินงานและเพ่ือการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและ

การบริการวิชาการ โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมประชุม  
2. มีการปรับปรุงทัศนียภาพของอุทยานกล้วยไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติฯ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือรองรับ

การเรียนการสอนในหลากหลายวิชา เช่น พฤกษศาสตร์เบื้องต้น และหลักชีววิทยา เป็นต้น 
3. มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากดอกเอ้ืองค า และกล้วยไม้นกคุ้มไฟเป็นชา เพ่ือส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกและ

เรียนรู้ในการแปรรูปทรัพยากร 
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การใช้สารสกัดจากเคี่ยมในการยับยั้งโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน 
 

ปิยนุช จันทรัมพร1 ประสาทพร กออวยชัย1 จริะศักดิ์ วิชาสวัสดิ์1 และวิชชุดา เอื้ออารี1 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

เคี่ยม Cotylelobium lanceolatum Craib. เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เรือนยอดเป็น
พุ่มทึบทรงเจดีย์ต่ าๆ ล าต้นตรง เปลือกเรียบสีน้ าตาลเข้ม มีรอยด่างสีเทาและเหลืองสลับ มีต่อมระบายอากาศ
กระจาย ทั่วไป ตามยอดอ่อนและช่อดอกมีขนสีน้ าตาลปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ เนื้อใบหนา ปลายใบสอบ
เรียวหยักเป็นตุ่มยาว โคนใบมน หลังใบเรียบมัน ท้องใบมีขนสีน้ าตาลปนเหลืองเป็นกระจุก ดอกสีขาว ออกเป็น
ช่อยาวตามปลายกิ่งและง่ามใบ กลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปหอกเรียว มีขนสั้นปกคลุม ออกดอก
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ผลกลมเล็ก มีขนนุ่ม มีปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก  พบขึ้นทั่วไปตามป่าดงดิบใน
ภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ตามที่สูงจากระดับน้ าทะเล 10 - 100 เมตร เนื้อไม้มีความละเอียด แข็ง 
หนัก และเหนียว มีความทนทานสูงมาก ใช้ในน้ ามีความทนทานดี เช่น การใช้ท าเป็นเรือ หรือจะใช้ในงาน
ก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมาก ๆ เหมาะส าหรับใช้ท าไม้พ้ืน ไม้กระดาน เสาเรือด รอดตง อกไก่ หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอ่ืน ๆ ที่ต้องตากแดดตากฝน นอกจากนั้นเปลือกของเคี่ยมมีสารแทนนินในปริมาณมาก และแทนนิน
มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ จึงมีการน าเปลือกเค่ียมใส่ในกระบอกท่ีใช้ในการรองรับน้ าตาล
โตนดเพื่อป้องกันการบูดของน้ าตาล จากการศึกษาผลของความสามารถในการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัด
จากไม้เคี่ยม พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดจากไม้เคี่ยมที่ 300 มิลิลกรัม/ลิตร เป็นความเข้มข้นต่ าสุด 
(Minimal Bactiricidal concentration, MBC) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้อย่างมี
นัยส าคัญ (เถวียน , 2554) กานต์สิรีและคณะ (2559) พบว่าสารสกัดจากกิ่งเคี่ยมสามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อราได้ทั้ง 2 ชนิด คือ เชื้อ Pestalotiopsis sp. และเชื้อ  Phomopsis sp.โดยสารสกัดที่ระดับความ
เข้มข้น 2,000 ไมโครลิตร ต่อมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Pestalotiopsis sp. ได้ดีที่สุด 
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ 29.54 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในเชื้อ Phomopsis sp. พบว่า สารสกัดความ
เข้มข้น 4,000 ไมโครลิตรต่อมิลลิลิตร สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ดีที่สุด คือ 37.03 เปอร์เซ็นต์ 

ทุเรียนเปนผลไมที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ มีแหลงผลิตที่ส าคัญอยูในเขตจังหวัดภาคตะวันออก
และภาคใต้ การผลิต ทุเรียนมักจะประสบปญหา เรื่องศัตรูพืชที่เขาท าลายตลอดทุกระยะของการเจริญเติบโต 
โดยโรครากเนาและโคนเนาของทุเรียนเปนปญหาของเกษตรกรมากท่ีสุด ซึ่งโรครากเน่าและโคนของทุเรียนเกิด
จากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butler) Butler เชื้อรานี้   เปนเชื้อในดิน อาศัยขามฤดูบนเศษซาก
พืชที่เคยเปนโรค เศษอินทรียวัตถุในดิน หรือบนพืชอาศัยบางชนิด ท าใหยากแกการปองกันก าจัด   ปจจุบันได
มีการใชสารเคมี etridiazole, fosetyl-Al, phosphonic และ metalaxyl ในการปองกันก าจัด (Ferrin และ 
Kobashima, 1991; รัติยา, 2535) แตการใชสารเคมีในปริมาณมากและระยะเวลานานจะท าใหเชื้อรา  P. 
palmivora  ตานทานต่อสารเคมี นอกจากนี้สารเคมีสวนใหญใชลักษณะการฉีดพนท าใหเกิดการสูญเสีย 
คอนขางสูง  
 ดังนั้นหากสามารถใช้สารสกัดจากเคี่ยมในการยับยั้งโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียนก็จะเป็นการลด
การใช้สารเคมีช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการดื้อยาของเชื้อโรครากเน่าและโคนเน่าของทุเรียน อีกทั้ง
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การน าความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของต้นเคี่ยมไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนและเกษตรกรจะเป็นการส่งเสริม
ให้ประชาชนและเกษตรกรเห็นความส าคัญของต้นเคี่ยม และน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นเคี่ยม 
เพ่ือให้ต้นเคี่ยมยังคงอยู่ไม่สูญหายไปจากสภาพธรรมชาติ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการใช้สารสกัดจากเค่ียมในการยับยั้งเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน 
3. เพ่ือลดการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน 
4. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เคี่ยมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

เกษตรกรและประชาชนทั่วไป 

  
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

1. สวนทุเรียนในจังหวัดชุมพร 
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สารสกัดจากเค่ียมที่สามารถยับยั้งเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน 
2. เกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของต้นเคี่ยม และมีจิตอนุรักษ์เพ่ิมมาก

ขึ้น 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ 
- สารสกัดจากเค่ียม 5 ระดับความเข้มข้น 

 
ลิตร 

 
5 

 
5 

เชิงคุณภาพ 
- ความสามารถของสารสกัดจากเค่ียมในการ

ยับยั้งเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน 

 
ร้อยละ 

 

 
50 

 

 
90 

 
เชิงเวลา 
- ระยะเวลาในการท าการทดลอง 

 
เดือน 

 
10 

 
12 

เชิงต้นทุน 
- งบประมาณภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืช 

 
บาท 

 
40,000 

 
40,000 
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วิธีการด าเนินโครงการ 
1. เก็บตัวอย่างเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในจังหวัดชุมพรน ามาเลี้ยงขยายในห้องปฏิบัติการ 
 เก็บตัวอย่างเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร โดยตัดชิ้นส่วนของต้นทุเรียนบริเวณ
ต้นและรากที่แสดงอาการของโรครากเน่าโคนเน่า และท าการแยกเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน โดยใช้
วิธีการแยกเชื้อแบบ tissue transplanting method โดยการตัดชิ้นส่วนของทุเรียนตรงรอยต่อระหว่างบริเวณ
ที่เกิดโรคและบริเวณปกติขนาด 0.5 x 0.5 เซนติเมตร จากนั้นน าไปฆ่าเชื้อบริเวณผิวภายนอกด้วยสารละลาย 
3 เปอร์เซ็นต์ของโซเดียมไฮโปคลอไรท์ เป็นเวลา 3 นาที ล้างด้วยน้ ากลั่นที่นึ่งฆ่าเชื้อ ซับให้แห้งด้วยกระดาษที่
ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ น าไปวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อ Potato dextrose agar (PDA) เลี้ยงเชื้อเป็นเวลา 4 วัน ท า
การย้ายเชื้อไปวางบนอาหารใหม่ และท าซ้ าจนได้เชื้อบริสุทธิ์ 
2. เตรียมสารสกัดจากเคี่ยม 
 น ากิ่งเค่ียมมาตัดเป็นชิ้นขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร ปริมาณ 250 กรัม แช่ในตัวท าละลาย 
เมทิลแอลกอฮอล์ 99 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 5 วัน กรองด้วยผ้าขาวบาง น าไปแยกตัวท าละลายออกด้วยเครื่อง 
Rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส จนได้สารสกัดหยาบ  
3. ทดสอบความสามารถของสารสกัดจากเคี่ยมในการยับย้ังเชื้อโรครากเน่าโคนเนา่ของทุเรียน 
 ทดสอบความสามารถของสารสกัดจากเคี่ยมในการยับยั้งเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน โดยน าชิ้นวุ้น
เชื้อโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนที่เจริญบนอาหาร PDA ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร วางตรงกลาง
ของจานอาหาร PDA ที่ผสมสารสกัดจากเคี่ยม ที่ความเข้มข้น 0, 100, 200, 300, 400 และ 500 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จ านวน 10 ซ้ า บ่มไว้ที่อุณหภูมิห้อง วัดเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนีเชื้อ ที่เวลา 3, 5 
และ 7 วัน ค านวณหาร้อยละของการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา (สุประวีณ์ และคณะ, 2548) น าค่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโคโลนีที่ได้มาค านวณหาเปอร์เซ็นการยับยั้งการเจริญเติบโต (Percentage Inhibition of 
Diameter Growth = PIDG: PI) ตามวิธีของเกษม (2532)  
ดังนี้    เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง = [(A-B)/A]x100 
   A = เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อในชุดควบคุม 
   B = เส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อในชุดทดลองที่มีสารสกัด 
4. เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นเคีย่มโดยการแจกแผ่นพับ 
  จัดท าแผ่นพับเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับเคี่ยมและสารสกัดจากเคี่ยม และท าการแจกให้แก่เกษตรกรและ
ประชาชนทั่วไปเพ่ือเป็นการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของต้นเคี่ยม และมีจิตอนุรักษ์เพ่ิมมากข้ึน 

 
ผลการด าเนินงาน 

1.เก็บตัวอย่างเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนในจังหวัดชุมพรน ามาเลี้ยงขยายในห้องปฏิบัติการ 
 ได้ท าการเก็บตัวอย่างเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และน ามากแยกเชื้อสาเหตุโรครากเน่าโคนเน่า
ทุเรียนจนได้เชื้อบริสุทธิ์  
 



 
140 

 
 

 
ภาพที่ 1 ชิ้นส่วนของทุเรียนที่น ามาท าการแยกเชื้อโรครากเน่าโคนเน่า 

 

 
ภาพที่ 2 แยกเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน และเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน 

 
2. เตรียมสารสกัดจากเคี่ยม 
 ท าการสกัดสารจากก่ิงเคี่ยมด้วยเครื่อง Rotary evaporator จนได้สารสกัดหยาบ 
 

 
ภาพที่ 3 การสกัดสารจากเคี่ยม 

 
3. ทดสอบความสามารถของสารสกัดจากเค่ียมในการยับยั้งเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน 
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเคี่ยมที่ความเข้มข้นต่างกันในการยับยั้งการเจริญของ
เส้นใยเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน พบว่าสารสกัดจากเคี่ยมมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ
โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้ดี โดยเส้นใยมีการเจริญเติบโตลดลงตั้งแต่สารสกัดจากเคี่ยมที่ระดับความเข้มข้น 
100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรและการเจริญเติบโตของเส้นใยยิ่งลดลงเมื่อความเข้มข้นของสารสกัดจากเคี่ยมมี
ความเข้มข้นเพ่ิมมากขึ้น วันที่ 3 ชุดควบคุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย 2.34 เซนติเมตร แตกต่าง
กับขนาดของเส้นใยบนอาหารที่ผสมสารสกัดจากเคี่ยมที่ระดับความเข้มข้น 100, 200, 300,400 และ 
500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) โดยที่ระดับความเข้มข้น 400 และ 500 มิลลิกรัม
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ต่อมิลลิลิตร ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเชื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ และมีขนาดเล็กที่สุด คือ 1.37 และ 
1.33  เซนติเมตรตามล าดับ วันที่ 5 ชุดควบคุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย 4.24 เซนติเมตร 
แตกต่างกับขนาดของเส้นใยบนอาหารที่ผสมสารสกัดจากเคี่ยมที่ระดับความเข้มข้น 100, 200, 300,400 
และ 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) โดยที่ระดับความเข้มข้น 400 และ 500 ต่อ
มิลลิกรัมมิลลิลิตร ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของเชื้อไม่แตกต่างกันทางสถิติ และมีขนาดเล็กที่สุด คือ 2.22 
และ 2.15  เซนติเมตรตามล าดับ วันที่ 7 ชุดควบคุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใย 5.94 เซนติเมตร 
แตกต่างกับขนาดของเส้นใยบนอาหารที่ผสมสารสกัดจากเคี่ยมที่ระดับความเข้มข้น 100, 200, 300, 400 
และ 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) โดยระดับความเข้มข้น 500 มิลลิกรัมต่อ
มิลลิลิตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นใยเล็กท่ีสุด คือ 2.82 เซนติเมตร (ตารางที่ 1) 
 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเคี่ยมที่ระดับความเข้มข้นต่าง ๆ โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
การยับยั้ง พบว่า วันที่ 3 สารสกัดจากเคี่ยมที่ระดับความเข้มข้น 400 และ 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมี
เปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อสูงสุดไม่แตกกัน คือ 41.67 และ 43.38 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ แต่แตกต่างจากระดับ
ความเข้มข้นที่ 100, 200 และ 300 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) วันที่ 5 สารสกัด
จากเค่ียมที่ระดับความเข้มข้น 400 และ 500 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตรมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อสูงสุดไม่แตกกัน 
คือ 47.70 และ 49.30 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ แต่แตกต่างจากระดับความเข้มข้นที่ 100, 200 และ 300 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) วันที่ 7 สารสกัดจากเคี่ยมที่ระดับความเข้มข้น 5,000 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรมีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งเชื้อสูงสุด คือ 52.53 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างจากระดับความเข้มข้น
ที่ 100, 200, 300 และ 400 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร อย่างมีนัยส าคัญยิ่ง (P<0.01) (ตารางท่ี 2) 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเค่ียมที่ความเข้มข้นต่างกันในการยับยั้งการเจริญของ
เส้นใยเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่าของทุเรียน 

ความเข้มข้นของสารสกัดจากเคี่ยม
(mg/ml) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเชื้อ (เซนติเมตร) 
3 วัน 5 วัน 7 วัน 

ชุดควบคุม (0) 2.34a 4.24a 5.94a 
100  2.04b 3.57b 4.84b 
200  1.64c 2.86c 4.19c 
300  1.57c 2.63d 3.73d 
400  1.37d 2.22e 3.07e 
500  1.33d 2.15e 2.82f 

CV (%) 6.97 5.39 4.78 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน 99 % โดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test 
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ตารางท่ี 2 เปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเชื้อโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนของสารสกัดจากเคี่ยม 

ความเข้มข้นของสารสกัดจากเคี่ยม
(mg/ml) 

การยับยั้งการเจริญของเชื้อ (%) 
3 วัน 5 วัน 7 วัน 

100 12.82c 15.82d 18.52e 
200  29.91b 32.47c 29.46d 
300  33.12b 38.02b 37.29c 
400  41.67a 47.70a 48.32b 
500  43.38a 49.30a 52.53a 

CV (%) 14.34 10.02 7.03 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ ระดับความเชื่อมัน 99 % โดยวิธี 
Duncan’s Multiple Range Test 
 

 
     ภาพที่ 5 การทดสอบสารสกัดจากเคี่ยมในการยับยั้งโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียนที่ระดับความ   
                เข้มข้นต่าง ๆ  
 
4. เผยแพร่ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นเค่ียมโดยการแจกแผ่นพับ 
 จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เรื่อง เคี่ยม และ การใช้สารสกัดจากเคี่ยมในการยับยั้งโรครากเน่าโคนเน่า
ทุเรียน แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพ่ือมุ่งหวังให้เป็นการเพ่ิมความมรู้และปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ต้นเค่ียม  

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. สารสกัดจากเคี่ยมสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรากเน่าโคนเน่าทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เคี่ยมเป็นต้นไม้ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จากการน าไม้มาใช้โดยตรง หรือการน าส่วนอื่น ๆ มาใช้ในการ

รักษาโรค และฆ่าเชื้อจุลินทรีย์  
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
บูรณาการกับงานการเรียนการสอนในวิชาโรคพืชวิทยา และวิชาปัญหาพิเศษ ของสาขาวิชาเทคโนโลยี

การผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  
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การศึกษาการก าจัดยางเหนียวในน้ ามันปาล์มดิบโดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม  
(Cotylelobium melanoxylon syn. C. lanceolatum) 

 
วิชชุดา เอ้ืออารี1 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
ยางเหนียว หรือ Gum เป็นสารที่มาจากธรรมชาติโดยได้มาจากเมล็ดพืช สารสกัดจากพืช และ

สาหร่ายทะเลบางชนิดถูกจัดให้เป็นสารประเภท Hydrocolloid ท าให้สามารถละลายน้ าได้ดี และมีคุณสมบัติ
ที่ส าคัญของ Gum ในปัจจุบัน Gum และ Hydrocolloid ได้ถูกน ามาผลิตเป็นอาหารเพื่อการบริโภคได้อีกด้วย  

การก าจัดยางเหนียวเป็นการท าให้น้ ามันจากเมล็ดพืชเกิดความบริสุทธิ์จากสารปะปนต่างๆ หรือสารที่
สามารถละลายได้ ( Bernardini, 1985 ) และเป็นกระบวนการที่ก าจัดยางที่ไม่ต้องการออกไปซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนของน้ ามันในระยะการผลิตขั้นสุดท้าย รวมทั้งกรดไขมันหรือน้ ามันเป็นสารประกอบเชิงซ้อน
จ าพวกฟอสฟอรัส เช่นพวกฟอสฟอไลปิดหรือฟอสฟอไทด์ ซึ่งควรท าการก าจัดสารประกอบพวกนี้เพราะ
สารประกอบพวกนี้จะไปเป็นตัวอีมัลชั่นต่อปฏิกิริยาต่างๆ  น้ ามันจะมีสีที่เข้มขึ้นและจะเกิดกลิ่นที่อุณหภูมิสูง 
(Kim et al., 2002) กระบวนการก าจัดฟอสฟอไลปิดหรือกระบวนการก าจัดยางเหนียวสามารถก าจัดได้หลาย
วิธี เช่น กระบวนการก าจัดยางเหนียวโดยวิธีใช้น้ า ใช้เอนไซม์ รวมถึงการใช้กรดประเภทออโธฟอสฟอริกและ
กรดที่มาจากสารอินทรีย์ ต่อจากนั้นท าการเหวี่ยงเพ่ือให้ยางเหนียวเกิดการตกตะกอน แล้วท าการการฟอกสี 
ฟอกกลิ่น  กลั่นแยกกรดไขมันอิสระ ต่อไป  ซึ่งแต่ละวิธีมีทั้งจุดเด่น จุดด้อยและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
แตกต่างกันออกไปด้วย   

กระบวนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลที่ผลิตจากผลปาล์มดิบให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับน้ ามันดีเซลใน
ท้องตลาดนั้น ต้องมีการท าให้น้ ามันปาล์มดิบบริสุทธิ์ ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ ได้แก่ การฟอกสี การก าจัดกรด
ไขมันอิสระ การก าจัดยางเหนียว  เป็นต้น จนกระทั่งหลงเหลือสิ่งปนเปื้อนหรือตะกอนอยู่เพียงเล็กน้อย เพ่ือ
เป็นการลดของเสียที่ออกจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล รวมถึงการลดต้นทุนการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลไปใน
ตัว และลดอัตราการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่าง ๆ ของระบบหัวฉีดในเครื่องยนต์ที่มาจากการใช้น้ ามันไบโอดีเซลได้
อีกด้วย เพ่ือท าการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของน้ ามันไบโอดีเซลให้มีประสิทธิภาพที่ดีใกล้เคียงกับ
มาตรฐานสากล (กรมธุรกิจพลังงาน) ซึ่งยางเหนียว(Gum) ในน้ ามันปาล์มดิบเป็นสิ่งปนเปื้อนที่เราควรก าจัด
ออกไปก่อนที่จะน าไปผลิตเป็นน้ ามันไบโอดีเซล  

เคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. C. lanceolatum) เป็นพันธุ์ไม้มงคลพระราชทาน มีทั้ง
เคี่ยมขาว เคี่ยมด า เคี่ยมแดง เป็นพืชวงศ์ยางค์ตะเคียนอยู่ใน Family Dipterocarpaceae เป็นไม้ยืนต้น
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่มากในป่าดิบพบว่ามีความสูง ถึง 20-40 เมตร เปลือกเคี่ยมใช้เป็นยากลางบ้าน ซึ่ง
เปลือกล าต้นมีน้ ายาง ช่วยสมานแผล แก้ฟกช้ า ใช้เป็นสารกันบูดในน้ าตาลสดเนื่องจาก  สามารถลดจจ านวน
แบคทีเรียที่จะท าให้ปริมาณกรดในน้ าตาลมากขึ้น เพราะในเปลือกของเคี่ยมมีสารแทนนินในปริมาณมาก และ
แทนนินมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ องค์ประกอบทางเคมีที่พบในสารสกัดชั้นเมทานอล
จากเปลือกและนื้อไม้เคี่ยม ได้แก่ stilbene dimer, stilbene trimer และ lignan โดยพบว่าสาร stilbene 
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trimer 3 ชนิด ได้Vaticanol A,E และ G มีฤทธิ์ยับยั้งระดับน้ าตาลกลูโคสในพลาสมา เคี่ยมไม้ยืนต้น 
เจริญเติบโตช้า ไม่มีในท้องถิ่นภาคใต้ และมีการลักลอบตัดมาขาย  
 ซึ่งในปัจจุบันนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับการก าจัดยางเหนียว (Gum) โดยใช้สารสกัดจาก
เคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. C. lanceolatum) เนื่องจากต้นเคี่ยมทางผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่
ศึกษาการก าจัดยางเหนียวจากน้ ามันปาล์มดิบ ด้วยสารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. 
C. lanceolatum) เพ่ือศึกษาความเป็นได้ในการเลือกกระบวนการก าจัดยางเหนียว ด้วยวิธีการทางชีวภาพที่
เหมาะสมในการแปรรูปปาล์มน้ ามันต่อไป     
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เคี่ยมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปเพ่ือศึกษา กระบวนการก าจัด

ยางเหนียว (Gum) โดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. C. 
lanceolatum) 

3. เพ่ือศึกษาปริมาณท่ีเหมาะสมของโดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. 
C. lanceolatum) ที่ใช้ในการก าจัดยางเหนียว  

4. เพ่ือศึกษาถึงปริมาณที่เหมาะสมของโดยการใช้สารสกัดจากเค่ียม (Cotylelobium melanoxylon 
syn. C. lanceolatum ) ที่ใช้ในการก าจัดยางเหนียวของน้ ามันปาล์มดิบเพ่ือเป็นทางเลือกในการ
เลือกใช้น้ ามันปาล์มดิบมาผลิตเป็นน้ ามันไบโอดีเซลซึ่งเป็นพลังงานทดแทน 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

1. หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนที่มีฐานการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล ภายในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
2. กลุ่มเกษตรกร/ ชุมชนหรือกลุ่มชาวบ้านที่มีฐานการผลิตไบโอดีเซล ภายในอ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงกระบวนการก าจัดยางเหนียว (Gum) โดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium 

melanoxylon syn. C. lanceolatum) เ พ่ือเป็นแนวทางในการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมและมีความคุ้มทุนส าหรับการน ามาผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 

2. ทราบถึงปริมาณที่ เหมาะสมของสารสกัดจากเคี่ยม  (Cotylelobium melanoxylon syn. C. 
lanceolatum) ที่ใช้ในการก าจัดยางเหนียวของน้ ามันปาล์มดิบ 

3. สามารถน าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามัน
ปาล์มดิบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและคุณสมบัติต่างๆของน้ ามันดีเซลให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล 
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4. สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพ่ือเผยแพร่งานวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆหรือกลุ่มเกษตรกร 
ตลอดจนนักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป  

 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
เชิงปริมาณ จ านวนกลุ่มตัวอย่างน้ ามันปาล์มดิบ 5 ลิตร 
เชิงคุณภาพ คุณสมบัติและองค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันปาล์มดิบที่ผ่าน

กระบวนการก าจัดยางเหนียว (Gum) โดยการใช้สารสกัดจากเค่ียม 
ดังนี้ ค่าฟอสฟอรัส (Phosphorus Content)  ค่ากรดไขมันอิสระ 
(Free Fatty Acid) ค่าความไม่บริสุทธิ์ (Impurity) 

50 เปอร์เซ็นต์ 

เชิงเวลา 1 ปีงบประมาณ 10 เดือน 
เชิงค่าใช้จ่าย งบประมาณภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 70,000 บาท 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1. น าน้ ามันปาล์มดิบไปต้มในอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ปริมาตร 100 มิลลิลิตร  
2. วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely randomized design) แบง่การทดลองเป็น 5 

สิ่งทดลอง สิ่งทดลองละ 3 ซ้ า รวมเป็น 15 สิ่งทดลอง โดยการสารสกัดเคี่ยมร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms:EM) ดังนี้ 

สิ่งทดลองที่ 1 ไม่เติมสารสกัดเคี่ยมร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms:EM)  
สิ่งทดลองที่ 2 เติมสารสกัดเคี่ยม 50 กรัม ที่สกัดด้วย Methanol ร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Microorganisms:EM) ที่ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ต่อปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ 100 มิลลิลิตร  
สิ่งทดลองที่ 3 เติมสารสกัดเคี่ยม 100 กรัม ที่สกัดด้วย Methanol ร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Microorganisms:EM) ที่ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ต่อปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ 100 มิลลิลิตร  
สิ่งทดลองที่ 4 เติมสารสกัดเคี่ยม 150 กรัม ที่สกัดด้วย Methanol ร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Microorganisms:EM) ที่ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ต่อปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ 100 มิลลิลิตร  
สิ่งทดลองที่ 5 เติมสารสกัดเคี่ยม 50 กรัม ที่สกัดด้วย Acetone ร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Microorganisms:EM) ที่ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ต่อปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ 100 มิลลิลิตร  
สิ่งทดลองที่ 6 เติมสารสกัดเคี่ยม 100 กรัม ที่สกัดด้วย Acetone ร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Microorganisms:EM) ที่ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ต่อปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ 100 มิลลิลิตร  
สิ่งทดลองที่ 7 เติมสารสกัดเคี่ยม 150 กรัม ที่สกัดด้วย Acetone ร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 
(Effective Microorganisms:EM) ที่ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ต่อปริมาณน้ ามันปาล์มดิบ 100 มิลลิลิตร  
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ผลการด าเนินงาน 
การศึกษาปริมาณที่เหมาะสมของสารสกัดเคี่ยมร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective 

Microorganisms:EM) ที่ใช้ในการก าจัดยางเหนียวของน้ ามันปาล์มดิบ โดยท าการสกัดสารเคี่ยมโดยการใช้  
Acetone และ Methanol  ซึ่งใข้วิธีวิเคราะห์จ านวน 3 วิธี คือ การหาปริมาณความไม่บริสุทธิ์ ( Impurity) 
การหาปริมาณฟอสฟอรัส (Phosphorus) และ การหาปริมาณของกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) 
ปริมาณของสารสกัดเคี่ยมที่เหมาะสมกับการก าจัดยางเหนียว คือ Treatment ที่ 6 ที่มีการเติมสารสกัดเคี่ยม 
100 กรัม ที่สกัดด้วย Acetone ร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms:EM) ที่
ปริมาณ 10 มิลลิลิตร ซึ่งกรดไขมันอิสระเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในการจัดการคุณภาพของน้ ามันปาล์ม ซึ่ง
เป็นตัวที่ท าปฏิกิริยาแล้วเกิดเป็นของ H2O2โดยตรง ถ้าในน้ ามันปาล์มมีกรดไขมันอิสระมากแสดงว่า น้ ามันนั้น
มีคุณภาพต่ า ถ้าในน้ ามันปาล์มมีกรดไขมันอิสระน้อย น้ ามันปาล์มนั้นก็จะมีคุณภาพสูง ซึ่งใน Treatment ที่ 6  
มีกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) น้อยทีสุ่ดคือ  4.13 %     

ส าหรับปริมาณของความไม่บริสุทธิ์ในน้ ามันปาล์มดิบ ( Impurity)  คือ การท าให้น้ ามันปาล์มดิบ
บริสุทธิ์ โดยขจัดสิ่งเจือปนต่าง ๆ ออกไปจนน้ ามันมีความบริสุทธิ์ตามมาตรฐานที่ก าหนด คือ สิ่งเจือปนไม่เกิน
ร้อยละ 0.05 (สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ ามันปาล์มและพืชน้ ามัน , 2552) ซึ่งใน 
Treatment ที่ 3  ปริมาณของความไม่บริสุทธิ์ในน้ ามันปาล์มดิบ ( Impurity)  น้อยที่สุดคือ  0.0099 %    
และส าหรับปริมาณของฟอสฟอรัสสารสกัดเคี่ยมสามารถก าจัดยางเหนียวได้ ซึ่งใน Treatment ที่ 3  ปริมาณ
ฟอสฟอรัสน้อยที่สุดคือ  12.81 % ซึ่งในเปลือก ล าต้นจะมีน้ ายาง ซึ่งสามารถลดจจ านวนแบคทีเรียที่จะท าให้
ปริมาณกรดในน้ าตาลมากข้ึน เพราะในเปลือกของเคี่ยมมีสารแทนนินในปริมาณมาก และแทนนินมีฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ของความไม่บริสุทธิ์ ( Impurity) ปริมาณฟอสฟอรัส (Phosphorus) และ
ปริมาณของกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) ในน้ ามันปาล์มดิบที่เติมสารสกัดเคี่ยมร่วมด้วยจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms:EM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sample Impurity Phosphorus Free Fatty 
Acid 

T1 0.0400 24 5.38 
T2 0.0099 13.09 5.06 
T3 0.0088 12.81 5.21 
T4 0.0059 18.57 5.13 
T5 0.0062 19.93 5.28 
T6 0.0059 14.23 4.13 
T7 0.0093 17.08 5.19 
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รูปที่ 1 ปริมาณของความไม่บริสุทธิ์ (Impurity) ในน้ ามันปาล์มดิบ และปริมาณของฟอสฟอรัส (Phosphorus) 
ในน้ ามันปาล์มดิบ 
 

 
รูปที่ 2 ปริมาณของกรดไขมันอิสระ (Free Fatty Acid) 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. กระบวนการก าจัดยางเหนียว (Gum) โดยการใช้สารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon 
syn. C. lanceolatum) เป็นแนวทางในการเลือกวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและมีความคุ้มทุน
ส าหรับการน ามาผลิตน้ ามันไบโอดีเซล 

2. ปริมาณที่เหมาะสมของสารสกัดจากเคี่ยม (Cotylelobium melanoxylon syn. C. lanceolatum)  
ที่ใช้ในการก าจัดยางเหนียวของน้ ามันปาล์มดิบ  

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

1. สามารถน าองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซลจากน้ ามัน
ปาล์มดิบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและคุณสมบัติต่างๆของน้ ามันดีเซลให้ใกล้เคียงหรือเทียบเท่ากับ
มาตรฐานสากล 

2. สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพ่ือเผยแพร่งานวิจัยให้กับหน่วยงานต่างๆหรือกลุ่มเกษตรกร 
ตลอดจนนักวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป  
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การขยายพันธุ์ต้นเคี่ยมโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือการอนุรักษ์ 
และส่งเสริมการปลูกเคี่ยมในภาคใต้ตอนบน 

 
จิระศักดิ์  วิชาสวัสดิ์1 

1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
  เ คี่ ย ม  Cotylelobium lanceolatum Craib. เ ป็ น พั น ธุ์ ไ ม้ ที่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดพระราชทานกล้าไม้มงคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี น าไป
ปลูกในงานรณรงค์โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 จึงนับเป็นพันธุ์ไม้ที่
สมควรอนุรักษ์และขยายพันธุ์ให้มีปริมาณมาก เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในชุมชน และเขตภาคใต้
ตอนบนซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดต้นเคี่ยม   

  เคี่ยม จัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เรือนยอดเป็นพุ่มทึบทรงเจดีย์ต่ าๆ ล าต้นตรง เปลือกเรียบสีน้ าตาล
เข้ม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ เนื้อใบหนา ปลายใบสอบเรียวหยักเป็นตุ่มยาว โคนใบมน หลังใบเรียบมัน ท้องใบมี
ขนสีน้ าตาลปนเหลืองเป็นกระจุก ดอกสีขาว ออกเป็นช่อยาวตามปลายกิ่งและง่ามใบ กลิ่นหอมอ่อนๆ กลีบรอง
ดอก 5 กลีบ รูปหอกเรียว มีขนสั้นปกคลุม ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ผลกลมเล็ก มีขนนุ่ม มีปีก
ยาว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก  พบขึ้นทั่วไปตามป่าดงดิบในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานีลง
ไป ตามท่ีสูงจากระดับน้ าทะเล 10 - 100 เมตร เนื้อไม้มีความละเอียด แข็ง หนัก และเหนียว มีความทนทาน
สูงมาก ใช้ในน้ ามีความทนทานดี เช่น การใช้ท าเป็นเรือ หรือจะใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการความแข็งแรงมาก 
ๆ เหมาะส าหรับใช้ท าไม้พ้ืน ไม้กระดาน เสาเรือด รอดตง อกไก่ หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน ๆ ที่ต้องตากแดดตากฝน 
การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรและภูมิปัญญาใช้เปลือกเค่ียมใส่ในกระบอกน้ าตาลโตนดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
น้ าตาล ลดการบูดของน้ าตาล เนื่องจากเปลือกของเคี่ยมมีสารแทนนินในปริมาณมาก ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิด  มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดจากเปลือกเคี่ยม ดังนี้ การยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากไม้เคี่ยม พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัดจากไม้เคี่ยมที่ 300 พีพีเอ็ม เป็นความ
เขม้ข้นต่ าสุด (Minimal Bactiricidal concentration, MBC) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้
อย่างมีนัยส าคัญ (เถวียน , 2554) กานต์สิรีและคณะ (2559) พบว่าสารสกัดจากกิ่งเคี่ยมสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราได้ทั้ง 2 ชนิด คือ เชื้อ Pestalotiopsis sp. และเชื้อ  Phomopsis sp.โดยสารสกัดที่ระดับ
ความเข้มข้น 2,000 ไมโครลิตร ต่อมิลลิลิตร มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อ Pestalotiopsis sp. ได้ดีที่สุด 
สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ 29.54 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในเชื้อ Phomopsis sp. พบว่า สารสกัด ความ
เข้มข้น 4,000 พีพีเอ็ม ยับยั้งการเจริญของเชื้อได้ดีที่สุด 37 เปอร์เซ็นต์ ที่ส าคัญคือ ปัจจุบันต้นเคี่ยมได้ลด
จ านวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากพ้ืนที่ป่าลดลง พ้ืนที่บ้านเรือนและอุตสาหกรรมมากขึ้น มีการตัดเคี่ยมไปใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง การปลูกขยายพันธุ์ท าได้ยาก เนื่องจากลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง มีปัญหาในการปักช ากิ่ง
ได้ยาก และเพาะเมล็ดงอกได้ช้า จึงต้องหาวิธีขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพ่ือให้ได้ปริมาณมาก ใน
เวลาอันรวดเร็ว และได้ต้นกล้าเคี่ยมท่ีปลอดโรคด้วย  
 ดังนั้น หากสามารถพัฒนาเทคนิควิธีในการขยายพันธุ์และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเคี่ยมโดยใช้ส่วนต่างๆ
ของเนื้อเยื่อและเมล็ดอ่อน ทั้งนี้ เคี่ยมเป็นพืชประจ าถิ่นและพบในเขตภาคใต้ตอนบน ซึ่งปัจจุบันประสบภาวะ
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ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว ก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พันธุกรรมเคี่ยม รวมทั้งน าต้นกล้าไปส่งเสริมให้
เกษตรในเขตภาคใต้ตอนบน ทั้งในชุมพร สุราษฎร์ธานี รวมทั้งชุมชนอ่ืนๆ ได้ตระหนักในการอนุรักษ์เคี่ยมและ
เห็นความส าคัญ และน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นเคี่ยม เพ่ือให้ต้นเคี่ยมยังคงอยู่ไม่สูญหายไป
จากสภาพธรรมชาติ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการขยายพันธุ์เคี่ยมโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แล้วน าไปปลูกในปา่อนุรักษ์ในเขตชุมชน
ต่างๆ  

3. เพื่อส่งเสริมการปลูกต้นกลา้เค่ียม และลดปัญหาการลักลอบตัดต้นเค่ียมออกจากป่าธรรมชาติและปา่ชุมชน  
4. เพื่อสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์เคี่ยมให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชุมชนเขตจังหวัดชุมพร 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. ป่าเคี่ยมในเขตพ้ืนที่จังหวัดชุมพร ป่าเคี่ยมใน อ.ละแม อ.หลังสวน จ.ชุมพร   
2. ป่าอนุรักษ์พันธุกรรมเค่ียมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อพ.สธ.-แม่โจ้    
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ต้นกล้าเค่ียมทีไ่ด้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของเคี่ยม และการเพาะเมล็ดอ่อนในสภาพปลอดเชื้อ 
2. เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปมคีวามรู้ความเข้าใจถึงประโยชนข์องต้นเค่ียม มีจิตอนุรักษ์เพิ่มมากข้ึน 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงปริมาณ 
1. ต้นกล้าเคี่ยมปลอดโรคที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อและมีระบบรากท่ีสมบูรณ์ 
 
 
 
2. การเผยแพร่ผลการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริม
โครงการฯ และกิจกรรม อพ.สธ.แม่โจ้-ชุมพร 

 
500 ต้น 

 
 
 
 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

-  ได้สูตรอาหารจ านวน 1 สูตร
ที่เหมาะสมในการเติบโตของ
เอมบริโอและมีการออกราก แต่
ยังไม่สามารถขยายพันธุ์และ
เพ่ิมจ านวนต้นให้ได้ตามค่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
-  เผยแพร่ความรู้ 2 ครั้ง 
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ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
เชิงคุณภาพ 
- ต้นกล้าเคี่ยม/เอมบริโอ ที่มีเปอร์เซ็นต์รอดชีวิตสูง   

85 เปอร์เซ็นต์ -  ไม่สามารถทดสอบ% รอด
ชีวิตในต้นที่เพาะเนื้อเยื่อได้ 

เชิงเวลา 1 ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2562) 12 เดือน 12 เดือน 
เชิงต้นทุน - งบประมาณภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช 

40,000 บาท 40,000 บาท 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1. เก็บตัวอย่างส่วนต่างๆของต้นเคี่ยมในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี 
2. ศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเคี่ยมและขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ 
3. ปลูกทดสอบต้นกล้าเคี่ยมที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและดูแลรักษาต้นกล้า 
4. จัดท าเอกสาร/สื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นเคี่ยม โดยส่งเสริมการปลูกต้น

เคี่ยมในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ และป่าธรรมชาติต่างๆในเขตจังหวัดชุมพร 
 
วิธีการศึกษา 

1. เก็บตัวอยา่งส่วนต่างๆของต้นเคี่ยมในพื้นที่ป่าธรรมชาติจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี 
 ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างเมล็ดเคี่ยม จากโรงเรียนบ้านแหลมสันติ อ.ละแม จ.ชุมพร และเก็บตัวอย่าง
จากป่าเคี่ยมในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งเป็นเขตป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-แม่โจ้) ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร  

2. ศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเคี่ยมและขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ 
 เตรียมผลอ่อนของเคี่ยม จากต้นเคี่ยมที่เกิดอยู่ภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร น ามาแกะ
เอาปีกออกแล้วท าความสะอาดด้วยน้ ายาซันไลต์ จ านวน 2 ครั้ง จากนั้นน าชิ้นส่วนมาฟอกฆ่าเชื้อในสภาพ
ปลอดเชื้อ โดยการใช้ปากคีบหยิบจุ่มลงในเอธิลแอลกอฮอล์ 95 % แล้วลนไฟ จ านวน 3 ครั้ง แกะเปลือกของ
ผลอ่อนของเคี่ยม เพ่ือเอาเอ็มบริโออ่อน แล้วใช้ปากคีบหยิบชิ้นส่วนมาเลี้ยงด้วยอาหารสังเคราะห์ (pH 5.6-
6.5) จ านวน 3 สูตรที่เติมผงถ่านกัมมันต์ (activated charcoal) ในปริมาณเท่ากันทุกสูตร น ามาเพาะเลี้ยงใน
สภาพห้องปลอดเชื้อ ภายใต้สภาพแสง 12 ชั่วโมงต่อวัน อุณหภูมิห้องเพาะเลี้ยง 25±2 °C ความเข้มแสง 
1,500 – 3,000 ลักซ์ เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 140 วัน วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วย 3 สิ่ง
ทดลองๆละ 10 ชิ้นส่วน ดังนี้ 

สิ่งทดลองท่ี 1 อาหารแข็งสูตร MS ที่ไม่เติม BA  
สิ่งทดลองท่ี 2 อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2 มก./ล.  

      สิ่งทดลองท่ี 3 อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 4 มก./ล. 
 บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏขึ้น เช่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเอมบริโอ  คะแนนการขยายขนาด
ของเอมบริโอ (ให้คะแนน 0-3 คะแนน ดังนี้ 0 คะแนน = ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขยายขนาด, 1 คะแนน = 
ขยายขนาดเล็กน้อย, 2 = ขยายขนาดปานกลาง, 3 = ขยายขนาดมาก) เปอร์เซ็นต์การงอกราก การ
เปลี่ยนแปลงสีของเอมบริโอ (เปอร์เซ็นต์) พร้อมบันทึกภาพ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรม Sirichai statistic  
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3. ปลูกทดสอบต้นกล้าเคี่ยมที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและดูแลรักษาต้นกล้า 
 น าต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดในวัสดุปลูกต่างๆในสภาพโรงเรือนเปรียบเทียบกับการย้ายต้นกล้าที่
ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากข้ันตอนที่ 2 น ามาย้ายออกปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอก  

4. จัดท าเอกสาร/สื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นเคี่ยม  
 

ผลการด าเนินงาน 
1. เก็บตัวอย่างส่วนต่างๆของต้นเคี่ยมในพื้นที่ป่าธรรมชาติจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี 
 ได้ด าเนินการเก็บตัวอย่างเมล็ดเคี่ยม จากโรงเรียนบ้านแหลมสันติ อ.ละแม จ.ชุมพร และเก็บตัวอย่าง
จากป่าเคี่ยมในเขตพ้ืนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ซึ่งเป็นเขตป่าอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-แม่โจ้) ณ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
2.  ศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเคี่ยมและขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ 
 2.1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเอ็มบริโออ่อน    
 จากผลการทดลองเพาะเลี้ยงเอมบริโอเคี่ยม ด้วยอาหารสังเคราะห์ 3 สูตร เป็นเวลานาน 140 วัน 
ปรากฏผล ดังนี้ 
 1) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเอมบริโอ 
 จากผลการทดลอง พบว่า  อาหารเพาะเลี้ยงสูตรที่ท าให้เอมบริโอมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากที่สุด 
คือ อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. ท าให้มีค่าเฉลี่ย 1.31 เซนติเมตร(ซม.) ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับอาหารสูตรอ่ืนๆ(P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT ส าหรับอาหารที่ใม่
เติม BA ท าให้มีค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยที่สุด 0.98 ซม. (ตารางท่ี 1, ภาพที่ 1 และ 2)         
 2) คะแนนการขยายขนาดของเอมบริโอ 
 จากผลการทดลอง พบว่า อาหารเพาะเลี้ยงสูตรที่ท าให้เอมบริโอมีคะแนนการขยายขนาดของเอมบริ
โอได้มากที่สุด คือ อาหารสูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. ท าให้มีค่าเฉลี่ย 2.7 คะแนน ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับอาหารสูตรอ่ืนๆ(P<0.05) เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี DMRT ส าหรับอาหารที่ใม่
เติม BA ท าให้ค่าคะแนนการขยายขนาดของเอมบริโอได้คะแนนน้อยที่สุดเพียง 1 คะแนน  (ตารางที่ 1)        
 3) เปอร์เซ็นต์การงอกราก 
 จากผลการทดลอง พบว่า อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้น 2 และ 4 มก./ล. สามารถงอก
รากได้ 20% เท่ากัน ซึ่งมากกว่าการไม่เติม BA พบว่า เอมบริโอไม่มีการงอกราก (ตารางที่ 1, ภาพที่ 1 และ 
2)      
 4) การเปลี่ยนแปลงสีของเอมบริโอ (เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนสีของจ านวนชิ้นส่วนเอมบริโอ)   
 จากผลการทดลอง พบว่า อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. ท าให้เอมบริโอในส่วนของใบเลี้ยง
มีสีเขียว คิดเป็น 70% ของชิ้นส่วนเพาะเลี้ยง และเอมบริโอสีเขียวแกมเหลือง คิดเป็น 30% ของชิ้นส่วน
ทั้งหมด   ส่วนการเลี้ยงด้วยอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA 2 มก./ล. ท าให้มีสีเขียว 20% สีเขียวแกมเหลือง 
20% สีเขียวแกมน้ าตาล 10% นอกนั้นเป็นสีน้ าตาลซึ่งเนื้อเยื่อไม่มีการพัฒนาและเติบโต ส าหรับอาหารที่ไม่
เติม BA พบว่า เอมบริโอมีสีน้ าตาล คิดเป็น 100% ของชิ้นส่วนที่น ามาเพาะเลี้ยง (ตารางท่ี 1, ภาพที่ 1 และ 
2)     
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ตารางท่ี 1 การเปลี่ยนแปลงของชิ้นส่วนเอมบริโอที่ผ่านการเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความ
เข้มข้น 0, 2 และ 4 มก./ล. เป็นเวลา 140 วัน 

 

สูตรอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของเอมบริโอ 

คะแนนการขยาย
ขนาดเอมบริโอ 

% การงอกราก  
  

สีของเอมบริโอ 
(% ชิ้นส่วน) 

MS + BA 0 
มก./ล. 

0.98 b 1.0 b 0 สีน้ าตาล (100%) 

MS + BA 2 
มก./ล. 

1.02 b 1.3 b 20 สีเขียว(20%), สีเขียวแกม
น้ าตาล (10%), สีเขียวแกม
เหลือง (20%), สีน้ าตาล 

(50%) 
MS + BA 4 

มก./ล. 
1.31 a 2.7 a 20 สีเขียว (70%), 

สีเขียวแกมเหลือง (30%) 
Sig. * *   

%CV. 24.6 26.5 
   หมายเหตุ  * =  มีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ 
  ตัวอักษรที่เหมือนกันในแต่ละคอลัมน์ ไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

โดยวิธี Duncan’s Multiple Range Test 
 

 
ภาพที่ 1 การพัฒนาของเอมบริโอที่เพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม BA ความเข้มข้นต่างๆ เมื่อ
เพาะเลี้ยงเป็นเวลา 140 วัน a) ไม่เติม BA, b) เติม BA 2 มก./ล., C) เติม BA 4 มก./ล. 
 

c
) 

a
) 

b
) 
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ภาพที่ 2 การขยายขนาดและงอกรากของเอมบริโอที่ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยอาหารสังเคราะห์สูตร MS ที่เติม 
BA 4 มก./ล. เป็นเวลา 50 วัน 
 
 สรุปผลการศึกษาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเคี่ยม 
    1.การฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวของเปลือกเมล็ดเคี่ยมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด คือ การน าเมล็ดทั้งเปลือกจุ่มด้วย
แอลกอฮอล์ 95% แล้วลนไฟ 3 ครั้ง สามารถก าจัดเชื้อโรคที่ผิวได้มากกว่า 90 % 
  2. เมื่อเลี้ยงเอ็มบริโออ่อน เป็นเวลา 140 วัน  
  2.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเอมบริโอ อาหารเพาะเลี้ยงสูตรที่ท าให้เอมบริโอมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางมากที่สุด คือ อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. ท าให้มีค่าเฉลี่ย 1.31 ซม. ซึ่งแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติกับอาหารสูตรอื่นๆ (P<0.05)  
  2.2 คะแนนการขยายขนาดของเอมบริโอ อาหารเพาะเลี้ยงสูตรที่ท าให้เอมบริโอมีคะแนน
การขยายขนาดของเอมบริโอได้มากท่ีสุด คือ อาหารสูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. ท าให้มีค่าเฉลี่ย 2.7 คะแนน 
ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับอาหารสูตรอื่นๆ (P<0.05)   
  2.3 เปอร์เซ็นต์การงอกราก จากผลการทดลอง พบว่า อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA ความ
เข้มข้น 2 และ 4 มก./ล. สามารถงอกรากได้ 20% ทั้งสองสูตร  
  2.4 การเปลี่ยนแปลงสีของเอมบริโอ (เปอร์เซ็นต์) อาหารแข็งสูตร MS ที่เติม BA 4 มก./ล. 
ท าให้เอมบริโอในส่วนของใบเลี้ยงมีสีเขียว คิดเป็น 70% ของชิ้นส่วนที่เพาะเลี้ยง  
 ข้อเสนอแนะ  
 1.จากการทดสอบวิธีฟอกฆ่าเชื้อ พบว่า การฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวของเปลือกเมล็ดเคี่ยมที่มีประสิทธิภาพดี
ที่สุด คือ การน าเมล็ดทั้งเปลือกจุ่มด้วยแอลกอฮอล์ 95% แล้วลนไฟ 3 ครั้ง สามารถก าจัดเชื้อโรคที่ผิวเอมบริ
โอได้มากกว่า 90% ในขณะที่การฟอกฆ่าเชื้อเอมบริโอที่แกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกไปแล้วโดยใช้สารละลายไฮ
เตอร์ 5-15% เขย่านาน 5-15 นาที พบว่า มีประสิทธิภาพต่ าในการก าจัดเชื้อโรคที่ผิวของเอมบริโอ เมื่อน า
เอมบริโอมาเพาะเลี้ยง พบว่ามีการปนเปื้อนเชื้อโรคเกือบ 100%   
 2. ควรมีการทดสอบสูตรอาหารเพ่ิมเติมในอนาคต เพ่ือให้ได้สูตรอาหารที่กระตุ้นให้เกิดรากมากขึ้น 
และมีการเจริญเติบโตที่ดีข้ึนกว่าเดิม  
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3. ปลูกทดสอบต้นกล้าเคี่ยมที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและดูแลรักษาต้นกล้า 
 การน าต้นกล้าที่ได้จากการเพาะเมล็ดในวัสดุปลูกต่างๆในสภาพโรงเรือนเปรียบเทียบกับการย้ายต้น
กล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากขั้นตอนที่ 2 น ามาย้ายออกปลูกในสภาพแวดล้อมภายนอก ทั้งนี้ 
เนื่องจากในการด าเนินงานนี้ ยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระทั่งได้ต้นกล้าที่มีระบบรากที่สมบูรณ์ตาม
แผนงานที่วางไว้เนื่องจากเอมบริโอยังมีการเติบโตน้อย เอมบริโอที่ผ่านการเลี้ยงยังไม่มีระบบรากแก้วที่แข็งแรง
จึงยังไม่สามารถย้ายออกปลูกได้ อย่างไรก็ตาม ได้ทดสอบการเพาะเมล็ดในวัสดุต่างๆที่มีส่วนผสมของขุย
มะพร้าว ทราย เวอร์มิคิวไลท์ และเพอร์ไลท์ ในสภาพโรงเรือน พบว่า เมล็ดมีการงอกและพัฒนาเป็นต้นกล้าที่
สมบูรณ์ได้ แต่ยังมีอัตราการงอกต่ า คือ ไม่เกิน 10% ของจ านวนเมล็ดทั้งหมด   
4. จัดท าเอกสาร/สื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นเคี่ยม  
 - ได้จัดท าเอกสารแผ่นพับ ดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้ 
 - ได้จัดท าป้ายสื่อความหมาย และป้ายชื่อโครงการฯ ติดไว้ที่หน้าห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
1. ได้ทราบวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สูตรอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวของเมล็ดและ

ชิ้นส่วนต่างๆส าหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น รวมถึงการเก็บตัวอย่างเคี่ยมที่ถูกต้อง 
ส าหรับน ามาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

2. ได้ทราบวิธีการเพาะเมล็ดเคี่ยมในสภาพโรงเรือน และวัสดุที่ใช้ในการเพาะกล้า   
3. เกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ให้ความสนใจ และตระหนักในเรื่องประโยชน์ของ

ต้นเคี่ยม และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นเคี่ยมเพ่ิมมากขึ้น  
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
1. บูรณาการกับงานการเรียนการสอนในวิชา ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุก

สาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
- ในรายวิชา ศท104 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ได้น านักศึกษาเข้าเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้เพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อเคี่ยมและเยี่ยมชมการด าเนินงานของโครงการนี้    
2. บูรณาการกับการวิจัยในวิชาปัญหาพิเศษของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

- วิชาปัญหาพิเศษ ได้มีการสนับสนุนการวิจัย เรื่อง ผลของ BA ต่อการพัฒนาของเอมบริโอเคี่ยม
ภายใต้สภาพปลอดเชื้อ โดย นางสาวณัฐริกา จันทร์สน สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  
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โครงการการขยายพันธุ์และการพัฒนาโทะอย่างบูรณาการ 
 

ขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์1 
1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
หลักการและเหตุผลของโครงการ 

 ภายในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ ต าบล
ละแม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร พบว่ามีต้น พรวดกินลูก หรือที่ชาวชุมพรเรียกว่า ต้นโทะ ขึ้นอยู่อย่าง
กระจายทั่วพ้ืนที่ และสืบเนื่องจากได้รับหน้าที่ดูแลพ้ืนที่ป่าโครงการฯ จึงทราบว่าชาวบ้าน และชาวประมง ใช้
ประโยชน์จากต้นโทะในการท าลอบดักจับสัตว์น้ า น าไปท าด้ามพร้า ด้ามมีด สร้างคอกสัตว์ ท าฟืน ฯลฯ 
ตลอดจนเก็บผลไปรับประทานเป็นผลไม้ จึงเห็นได้ว่าเป็นไม้ที่มีความส าคัญกับคนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก เป็น
ต้นไม้ที่อยู่ในวิถีชีวิตอย่างแท้จริง ปัจจุบันต้นโทะในจังหวัดชุมพร และจังหวัดอ่ืนๆในภาคใต้ ลดจ านวนลงอย่าง
รวดเร็ว แทบจะไม่เหลือต้นโทะให้ใช้ประโยชน์ เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกปรับท าการเกษตรแปลงใหญ่ เช่น สวน
ปาล์มน้ ามัน สวนยางพารา สวนผลไม้ แทบทั้งสิ้น โทะ อาจกลายเป็นไม้ในต านาน หากไม่อนุรักษ์และท าการ
ขยายพันธุ์ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อีกประการที่ส าคัญอย่างยิ่งยวด ผลของโทะมีลักษณะเป็นสีม่วง ซึ่ง
เป็นสีประจ าพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโทะ 
 อาณาจักร: Plantae 
 อันดับ:  Myrtales 
 วงศ์:  Myrtaceae 
 สกุล:  Rhodomyrtus 
 สปีชีส์:  R.tomentosa 
 ชื่อทวินาม Rhodomyrtus tomentosa (Aiton) Hassk. 
 
 ชื่อสามัญ Downy myrtle, Hill gooseberry, Rose myrtle, Downy rose myrtle,  ชื่อท้องถิ่นใน
ประเทศไทย เช่น พรวด พรวดกินลูก ชวด ทุ กาทุ กามูติง กามูติงกายู มูติง ชาวชุมพรส่วนใหญ่เรียกว่า “ต้น
โทะ” เป็นพืชในวงศ์ชมพู่ (Myrtaceae) ลักษณะของต้นโทะ สูงราว 4 เมตร ทรงพุ่มมีลักษณะกลม เป็นไม้ที่โต
ช้า ไม่ผลัดใบ พบบริเวณดินทราย ตามป่าโปร่ง ชายฝั่งทะเล ป่าชายหาด ชายป่าพรุ และป่าดิบเขา ดอกสีชมพู
อมขาว เนื้อผลสุกสีม่วง รสชาติหวาน การขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด อย่างไรก็ดีเมื่อน าเมล็ดมาเพาะพบว่าเปอร์เซ็นต์
การงอกต่ า มีเขตการกระจายพันธุ์กว้างพบในประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า จีน มาเลเซีย และฟิลิปปินส์  
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ภาพที่ 1 ต้นโทะ ลักษณะทรงพุ่มของต้นโทะ และลักษณะใบของโทะ 

  
 ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามกัน ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปรีถึงรูปขอบขนาน ปลายใบมน 
ทู่ แหลม หรือเป็นติ่งแหลมอ่อน ๆ โคนใบสอบหรือเป็นรูปลิ่มกว้าง ส่วนขอบใบเรียบม้วนลงเล็กน้อย ใบมีขนาด
กว้างประมาณ 3-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 5-10 เซนติเมตร แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยง 
ส่วนด้านล่างมีขนสีขาวเป็นปุย มีเส้นใบ 3 เส้น จากโคนจรดปลายใบ เส้นแขนงใบมีข้างละ 1 เส้น ออกจาก
โคน เรียงโค้งจรดกันเป็นเส้นขอบใบ ก้านใบยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร 

ดอกโทะ ออกเป็นดอกเดี่ยวหรือออกเป็นช่อกระจุกซ้อน (แต่ส่วนมากจะออกเดี่ยว) โดยจะออกตาม
ซอกใบหรือที่ปลายกิ่ง ก้าน ช่อยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบ
ดอกเป็นสีม่วงแกมชมพู หรือสีชมพูอมขาว ดอกแก่เป็นสีขาว มี 5 กลีบ ลักษณะของกลีบดอกเป็นรูปไข่กลับ
เกือบกลม ยาวประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกประมาณ 3-4 เซนติเมตร ฐานรอง
ดอกเป็นรูปถ้วย รังไข่อยู่ใต้วงกลีบ ส าหรับกลีบเลี้ยงที่โคนกลีบจะเชื่อมติดกันเป็นรูปกรวย ยาวประมาณ 1 
เซนติเมตร ปลายแยกออกเป็น 5 แฉก ปลายกลีบมน ติดทน กลีบยาวประมาณ 0.6 เซนติเมตร กลีบในยาว
กว่ากลีบด้านนอกเล็กน้อย ดอกมีเกสรเพศผู้จ านวนมาก ขนาดยาวประมาณ 0.7-1 เซนติเมตร อับเรณูปลายมี
ต่อมขนาดเล็ก ก้านเกสรเพศเมียยาวได้ประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร ออกดอกในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์
ถึงเดือนมีนาคม 

 

 
ภาพที่ 2 ดอกตูมและดอกบาน 
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ผลโทะ ลักษณะเป็นรูปกลมแกมรีหรือเกือบกลม มีขนาดเส้นผ่ านศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 
เซนติเมตร มีขนสั้น ๆ หนานุ่มสีเทาขึ้นปกคลุม กลีบเลี้ยงติดทน เมื่อแก่ผลจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงคล้ าถึงด า เนื้อ
ผลสุกเป็นสีม่วง นุ่ม มีรสหวาน ภายในผลมีเมล็ดมาก ลักษณะของเมล็ดเป็นรูปไตสีน้ าตาล มีขนาดกว้าง
ประมาณ 2 มิลลิเมตร และยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร มีปุ่มกระจาย จะติดผลในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกรกฎาคม  

 

 
ภาพที่ 3 ผลโทะและลักษณะเมล็ดของโทะ 

  
นิเวศวิทยาและการกระจายพันธุ์ของโทะ 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย รายงานว่า โทะเจริญเติบโตในบริเวณโล่ง
แจ้ง มักพบบริเวณพ้ืนที่เสื่อมโทรม สภาพดินทรายตามฝั่งทะเลหรือชายฝั่งแม่น้ าและมักจะพบเป็นไม้เพียงชนิด
เดียวที่ขึ้นได้ในพ้ืนที่นั้นๆ ทนทานต่อสภาพแดดจัดและน้ าท่วมได้ดี พบได้ทั่วไปในเขตภาคใต้และภาค
ตะวันออก พบโทะขึ้นได้ในดินที่มีความเป็นกรด – ด่าง อยู่ระหว่าง 4.5-5.5 ยังสามารถทดต่อสภาพอากาศได้
หลายแบบ ทนต่อความหนาวเย็นต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง และยังสามารถปรับตัวเข้ากับไฟป่าได้สามารถเติบโตได้ดี
หลังเกิดไฟป่า อย่างไรก็ดีโทะยังพบมากในหมู่เกาะฮาวาย และได้ถูกน าเข้าสู่ฟลอริดา เพ่ือใช้เป็นไม้ประดับและ
ใช้ประโยชน์จากผล ต่อมาได้เกิดการกระจายพันธุ์อย่างรวดเร็วเกิดผลกระทบ จึงได้มีการศึกษาและวิจัยด้าน
อนุกรรมวิธาน นิเวศวิทยา การกระจายพันธุ์ วิธีการควบคุมและจัดการ พบว่าการควบคุมทางกายภาพโดยการ
ถอนหรือขุดต้นอ่อน การน าถุงไปห่อผลหรือเก็บผลทิ้งเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายโดยนก 
  
ประโยชน์และการใช้ประโยชน์จากต้นโทะ 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัย บทความ และการลงพ้ืนที่สอบถามจากเกษตรกร พบว่าการใช้
ประโยชน์จากโทะมีค่อนข้างหลากหลาย ดังต่อไปนี้ 
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ส่วนของพืช การใช้ประโยชน์ 
ล าต้น - ในชวาและฟลอริดาปลูกเป็นไม้ประดับในสวน 

- ใช้ท าฟืน 
- ใช้ท าไม้ขัดแตะ  
- ใช้ท าคอกสัตว์ 
- ใช้ท าลอบดักจับปลาหมึก 
- ท าดา้มมีดพร้า 
- ท าด้ามหนังสติ๊ก 

ผล - ผลไม้กินเล่น ผลสุกมีรสหวาน 
- เป็นอาหารนก 
- ประกอบอาหารประเภทพาย  
- ใช้เป็นส่วนประกอบของสลัด 
- ใช้ผลิตแยม 
- ใช้ผลิตไวน์ 
- ท าผลไม้กวน 

ดอก - ในฮาวายจะใช้ดอกโทะน ามาประกอบท าเป็นมาลัย 
ส่วนอื่นๆ เช่น ราก ใบ 
ยาง 

- ในประเทศอินโดนีเซียใช้ใบต าพอกรักษาแผล 
- ในประเทศมาเลเซียจะใช้ทางเภสัชวิทยาแก้ท้องเสียและลดอาการปวดท้อง  

โดยการใช้รากและใบต้มน้ า ดื่มแก้ท้องเสีย  
- ยาพื้นบ้านป้องกันโรคที่เกิดหลังคลอดบุตร  
- ยางเหนียวจากเนื้อไม้มีสีด าใช้ทาคิ้วให้มีสีด า 
- ยาพื้นบ้านรักษาโรคหูน้ าหนวก 

 
แยมลูกโทะ 
 แยม เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจากผลไม้ซึ่งอาจเป็นผลไม้ทั้งผล ผลไม้เป็นชิ้น เนื้อผลไม้ หรือผลไม้ปั่น 
ผสมกับน้ าตาลหรือ สารให้ความหวาน การแปรรูปแยมเป็นการถนอมอาหารโดยการใช้น้ าตาลความเข้มข้นสูง
เพ่ือลดค่าวอเตอร์แอคทิวิตี้ (water activity) และมีค่า pH ต่ า เพ่ือป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ ดังนั้นจึงท า
ให้แยมเก็บได้นาน การน าผลโทะซึ่งออกผลตามฤดูกาลมาผลิตเป็นแยมจึงเป็นการเป็นการเพ่ิมมูลค่าและการ
ถนอมอาหารเก็บไว้กินได้นาน โครงการในครั้งนี้ได้พัฒนาสูตรการผลิตแยมลูกโทะ มีสูตรดังต่อไปนี้ 
ส่วนผสมสูตรที่ 1  
 1. น้ าผึ้ง ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์  
 2. Glucose syrup ปริมาณ 43 เปอร์เซ็นต์ 
 3. เจลาติน ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต ์
 4. ผลโทะ ปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
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ส่วนผสมสูตรที่ 2  
 1. น้ าผึ้ง ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์  
 2. Glucose syrup ปริมาณ 43 เปอร์เซ็นต์ 
 3. เจลาติน ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ 
 4. ผลโทะ และ ผลเบอรี่ ปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
วิธีการผลิต มีดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 น าผลโทะผสมกับน้ าผึ้ง และ Glucose syrup  
 (ผลโทะ และ ผลเบอรี่ ผสมน้ าผึ้งในสูตรที่ 2) 
ขั้นตอนที่ 2 น าไปตั้งไปจนเดือด นาน 15 นาที 
ขั้นตอนที่ 3 น าไปผสมเจลาติน  
ขั้นตอนที่ 4 น าไปตั้งไฟนาน 5 นาท ี
ขั้นตอนที ่5 พักให้เย็น แล้วน าไปบรรจุลงขวด 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

2. เพ่ือการขยายพันธุ์ต้นโทะ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

3. เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโทะ 
4. เพ่ือถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากโทะอย่างยั่งยืน 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

จ านวน 50 คน ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
พ้ืนที่ด าเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่โจ้– ชุมพร และตลาดใต้เคี่ยม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประชาชน เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมต้นโทะ 
2. มีแหล่งเรียนรู้ต้นโทะอย่างยังยืน 
3. มีแนวทางในการเพิ่มมูลค่าของโทะในรูปแบบผลิตภัณฑ์แยม  
4. เป็นแนวทางให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการเพาะขยายต้นโทะเพ่ือเป็นไม้ประดับ 
5.  จังหวัดชุมพร น าไปขยายผล ต่อยอดส่งเสริมการปลูกเพ่ือการแปรรูป สร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรใน

จังหวัดควบคู่กบัการอนุรักษ์พันธุกรรม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
ตารางท่ี 1 แสดงตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 

รายการตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ์ (Output) 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่
ได้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

ร้อยละ 80 64.52 

ตัวช้ีวัดระดับผลผลิต (Outcome) 
จ านวนผู้รับบริการ คน 50 50 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 80 80 

ร้อยละของการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 100 
ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 100 

ตัวช้ีวัดเชิงต้นทุน : 
ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

บาท 94,000 94,000 

ตัวช้ีวัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
- สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์ 

พันธุกรรมพืชฯ  
โครงการ 1 1 

- ขยายพันธุ์ต้นโท๊ะ ต้น / กอ 300 300 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโทะ  1 

ผลิตภัณฑ์ 
50 ขวด 50 

- ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

คน 50  50 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1. ศึกษาเอกสารทางวิชาการ บทความ งานวิจัย เกี่ยวกับโทะ เพ่ือศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ ควบคู่กับการ
เพาะขยายพันธุ์ด้วยวิธีการถอนกล้าที่งอกใต้ต้นมาอนุบาลในกระถางด้วยวิธีการจ้างเหมา 

2. ศึกษาการถนอมอาหาร การผลิตแยม เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการผลิตแยมลูกโทะ และได้จ้างเหมา
ผลิตแยมลูกโทะ 

3. ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากต้นโทะ และสร้างแรงจูงใจในการอนุรักษ์โทะ  โดยจัด
นิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน  
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ผลการด าเนินงาน 
 สรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ต้นโทะ” 
ณ ตลาดใต้เคี่ยม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ ต้นโทะ ” จ าแนกตามเพศ อายุ 
และระดับการศึกษา 
  ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
 ชาย 

 
12 

 
40.00 

 หญิง  18 60.00 
รวม 30 100.00 

อายุ 
- ต่ ากว่า 20 ปี  
- 21 – 30 ป ี  
- 36 – 50 ป ี  
- 51 ปีขึ้นไป 

 
9 
6 
8 
7 

 
30.00 
20.00 
27.00 
23.00 

รวม 30 100.00 
ระดับการศึกษา 

- ต่ ากว่าปริญญาตรี  
- ระดับปริญญาตรี       
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

 
11 
15 
4 
0 

 
37.00 
50.00 
13.00 
0.00 

รวม 30 100.00 
จากตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามข้อมูลสถานภาพทั่วไป ได้แก่ เพศ 

อายุ และระดับการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60 และเพศชาย ร้อยละ 
40 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ ต่ ากว่า 20 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมา คือ อายุ 36 - 50 ปีคิด
เป็นร้อยละ 26.70 อายุ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.30 และอายุ 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 
ตามล าดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมา 
จบการศึกษาระดับต่ ากว่าระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.70 และจบการศึกษาระดับปริญญาโท คิด
เป็นร้อยละ 13.30 ตามล าดับ 
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แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าร้อยละ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 แสดงค่าร้อยละ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

 
 
แผนภูมิที่ 3 แสดงค่าร้อยละ สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา   
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ตอนที่ 2  ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้ ต่อการเข้ารับฟังการบรรยายให้
ความรู้ 
ตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ 
“ต้นโทะ” จ าแนกรายข้อ  
n = 30 

 
 

ประเด็นความ
คิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ /ความรู้ความเข้าใจ / การน าไปใช้  
(จ านวนคน,ร้อยละ) 

(�̅�) ร้อยละ ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน 
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1.ท่ านรู้ จั กต้นโทะ
มากน้อยเพียงใด 

10 
(33.30) 

7 
(23.30) 

8 
(26.70) 

5 
(16.70) 

- 
 

3.73 74.60 มาก 

2.ท่านใช้ประโยชน์
จากต้นโทะมากน้อย
เพียงใด 

2 
(6.70) 

7 
(23.30) 

5 
(16.70) 

9 
(30.00) 

7 
(23.30) 

2.60 52.00 น้อย 

3.ท่านมีความรู้ ใน
การขยายพันธ์ุต้นโทะ
มากน้อยเพียงใด 

3 
(10.00) 

2 
(6.70) 

13 
(43.30) 

7 
(23.30) 

5 
(16.70) 

2.70 54.00 ปานกลาง 

4.ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ ก่อน 

2 
(6.70) 

2 
(6.70) 

11 
(36.70) 

9 
(23.30) 

6 
(16.70) 

2.50 50.00 น้อย 

5.ความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ หลัง 

20 
(66.70) 

8 
(26.70) 

2 
(6.70) 

- 
 

- 
 

4.60 92.00 มากที่สุด 

รวม 3.23 64.52 ปานกลาง 

จากตารางที่ 3 จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x ̅) ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้
ความรู้ ในหัวข้อ “ต้นโทะ” โดยรวม พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
“ต้นโทะ” อยู่ระดับปานกลาง  
แผนภูมิที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ต้นโทะ”  
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ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ  
“ต้นโทะ” 
ตารางท่ี 4 จ านวน ร้อยละ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ต้นโทะ” 
จ าแนกรายข้อ  

 
จากตารางที่ 4 จ านวน ร้อยละ ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับฟังการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ต้น

โทะ”จ าแนกรายข้อ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100 เห็นควรกับการขยายพันธุ์ “ต้นโทะ”โดยให้เหตุผล
ในการเห็นควรในการขยายพันธุ์ “ต้นโทะ” ว่า ต้นโทะเป็นต้นไม้หายากในปัจจุบันจึงอยากให้มีการอนุรักษ์และ
ขยายพันธ์ไว้เพ่ือให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและได้ศึกษา 
 
แผนภูมิที่ 5 แสดงค่าร้อยละ ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในข้อค าถาม   

“ท่านคิดว่าควรมีการขยายพันธุ์ต้นโทะหรือไม่” 
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นความคิดเห็น ความคิดเห็น ร้อยละ 
ควร ไม่ควร 

1.ท่านคิดว่าควรมีการขยายพันธุ์ต้นโทะหรือไม่ จ านวน 30 0 
100 ร้อยละ (100.0

0) 
(0.00) 

รวม 100       
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
 จากการให้บริการวิชาการท าให้ได้มีการศึกษาเรื่องการขยายพันธุ์ต้นโทะมากขึ้น อีกประการ

ได้รับความรู้จากเกษตรกร และผู้สูงอายุที่ได้บอกเล่าการใช้ประโยชน์จากต้นโทะในรูปแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ท าให้มีแนวทางในการศึกษาประโยชน์จากโทะในมิติอ่ืนๆต่อไป อีกท้ังยังได้ศึกษาเกี่ยวกับการผลิต แยม ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจากผลไม้ซึ่งอาจเป็นผลไม้ทั้งผล ผลไม้เป็นชิ้น เนื้อผลไม้ หรือผลไม้ปั่น ผสมกับน้ าตาล
หรือ สารให้ความหวาน การแปรรูปแยมเป็นการถนอมอาหารโดยการใช้น้ าตาลความเข้มข้นสูงเพ่ือลดค่าวอ
เตอร์แอคทิวิตี้ (water activity) และมีคา่ pH ต่ า เพื่อป้องกันการเจริญของจุลินทรีย์ ดังนั้นจึงท าให้แยมเก็บได้
นาน การน าผลโทะซึ่งออกผลตามฤดูกาลมาผลิตเป็นแยมจึงเป็นการเป็นการเพ่ิมมูลค่าและการถนอมอาหาร
เก็บไว้กินได้นาน โครงการในครั้งนี้ได้พัฒนาสูตรการผลิตแยมลูกโทะ มีสูตรดังต่อไปนี้ 

แยมลูกโทะ สูตรที่ 1  
 1. น้ าผึ้ง ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์  
 2. Glucose syrup ปริมาณ 43 เปอร์เซ็นต์ 
 3. เจลาติน ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ 
 4. ผลโทะ ปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
แยมลูกโทะ สูตรที่ 2  
 1. น้ าผึ้ง ปริมาณ 5 เปอร์เซ็นต์  
 2. Glucose syrup ปริมาณ 43 เปอร์เซ็นต์ 
 3. เจลาติน ปริมาณ 2 เปอร์เซ็นต์ 
 4. ผลโทะ และ ผลเบอรี่ ปริมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ 
 

 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
 การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการขยายพันธุ์ต้นโทะสู่เกษตรกรกลุ่มตามรอยพ่อเพ่ือพอเพียง อ าเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยใช้พ้ืนที่ภายในตลาดใต้เคี่ยม อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร และ
การลงพ้ืนที่ชุมชน หมู่บ้าน ให้บริการองค์ความรู้  
 
 
 
 



 
166 

 
 

การศึกษาองค์ความรู้ทางพันธุกรรมจ าเพาะของพืชสมุนไพรปลาไหลเผือก 

 
นาตาลี อาร์ใจเย็น1 

1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร 
 

หลักการและเหตุผล 
สมุนไพรปลาไหลเผือก หรือ ปลาไหลเผือกใหญ่,มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eurycoma longifolia Jack 

จัดเป็นไม้ยืนต้นในวงศ์ Simaroubaceae โดยมีชื่ออ่ืนตามพ้ืนที่ดังนี้ กรุงบาดาล (สุราษฎร์ธานี) คะนาง ชะนาง 
(ตราด) ตรึงบาดาล (ปัตตานี) ตุงสอ แฮพันชั้น (ภาคเหนือ) เพียก (ภาคใต้) หยิกบ่อถองหรือหยิกไม่ถึง เอียน
ด่อน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ไหลเผือก (ตรังลักษณะทั่วไปจัดเป็นไม้ไม่ผลัดใบ รากกลมโต สีขาว สีขาวนวล 
รากที่มีอายุหลายปีจะมีความยาวมาก อาจยาวมากกว่า 2 เมตร ล าต้นเรียบสีน้ าตาลเทา ใบประกอบแบบขน
นกชั้นเดียว ดอกช่อออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียวอมน้ าตาล ปลายกลีบแดงอมเขียว กลีบดอก
สีแดงอ่อนเกสรตัวผู้และตัวเมียสีแดงอ่อน ยื่นยาวกว่าดอก ผลเดี่ยว ทรงกระบอกกลมสั้น ผลแก่แล้วแตก ผล
อ่อนสีเขียว แก่แล้วเป็นสีส้ม] จารีย์ (2534)ได้กล่าวว่าปลาไหลเผือกในประเทศไทยพบว่ามีอยู่2 ชนิด คือ 
Eurycoma longifolia Jack และ Eurycoma harmadiana Pierre โดยทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกันดังนี้ 
1. Eurycoma longifolia Jack มีจ านวนใบประกอบใบย่อยมากว่า 11 ใบ ก้านดอกและครีบรอง กลีบดอกมี
ขนชนิดที่ปลายขนเป็นต่อม 2. Eurycoma harmadiana Pierre มีจ านวนใบประกอบใบย่อยมากว่า 11 ใบ
ก้านดอกและครีบรอง กลีบดอกมีขนชนิดที่ขนทั่วไป ซึ่งการจะจ าแนกชนิดของปลาไหลเผือกเพียงแค่ใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพียงด้านเดียวอาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนในการจ าแนกได้ 

ดังนั้นควบคู่กับการศึกษารูปแบบพันธุกรรม (Genetic patterns) โดยศึกษาพันธุกรรมพ้ืนฐานของ
พืชเช่น การท า Karyotypeของปลาไหลเผือกแต่ละชนิดที่พบ การท าคาริโอไทป์ (karyotype) เป็นการศึกษา
รายละเอียดของโครโมโซมแต่ละแท่งในนิวเคลียสของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยศึกษาทั้งจ านวนและรูปร่างของ
โครโมโซม การท าคาริโอไทป์นิยมใช้โครโมโซมในระยะเมตาเฟส เพราะเป็นระยะท่ีมองเห็นโครโมโซมแต่ละแท่ง
ชัดเจน เนื่องจากโครโมโซมมีการหดตัว (contraction) มากท่ีสุดและมีขนาดใหญ่ที่สุดการศึกษาคาริโอไทป์ช่วย
ให้มีความเข้าใจวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเพราะโครโมโซมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างที่มีวิวัฒนาการ 
สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันย่อมมีคาริโอไทป์เหมือนกัน และสิ่งมีชีวิตที่เก่ียวข้องกันในสายวิวัฒนาการจะมี
ความสัมพันธ์กันทางคาริโอไทป์ การจัดท าการศึกษาครั้งนี้ที่จะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ในด้านความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมและชนิดลักษณะทางกายภาพและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการอนุรักษ์ทรัพยากรพร้อมสามารถ
น าไปพัฒนาด้านการแพทย์ต่อการศึกษา สรรพคุณทางยาต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะพันธุกรรม (Genetic patterns) ของปลาไหลเผือกที่
พบในพ้ีนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร จ.ชุมพร 
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กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 
กลุ่มนักศึกษา คณาจารย์และกลุ่มผู้ที่สนใจ 

 
พื้นที่ด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร และบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 
 

ตัวช้ีวัดเป้าหมายโครงการ 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

เชิงปริมาณ จ านวนชนิดของสมุนไพร
ปลาไหลเผือก 

ชนิด ≥2 สามารถระบุ 1 
ชนิดไม่สามารถ
ระบุได้ 1 ชนิด 

เชิงคุณภาพ ชุดโครโมโซมของปลาไหลเผือกจัดท า
แผนที่ยนีของปลาไหลเผือก
(Karyotype) 

จ านวน ลักษณะจ าเพาะ
ของแต่ละชนิด 

14 แท่งโครโมโซม 

เชิงเวลา ครบตามก าหนด เดือน 12 15 
เชิงค่าใช้จ่าย ตามงบประมาณ บาท 94000 94000 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

1  ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์พืช  
 ส ารวจความหนาแน่นของปลาไหลเผือกในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ –ชุมพร
โดยท าการวัดความสูง ความกว้างยาวของใบย่อยโดยก าหนดต าแหน่ง A B และ C จ านวนของต้นที่พบโดยใช้
ความสูงเป็นเกณฑ์ ละถ่ายรูปลักษณะที่พบเช่น สีล าต้น ลักษณะล าต้น ใบ ดอก ผล 
  

 
ภาพที่ 1 การส ารวจและเก็บข้อมูลใบประกอบและใบย่อย และต าแหน่งที่ใช้วัดความยาวและความกว้าง 
ของใบย่อย  
 

รากจะมีการน าผลมาแกะเมล็ดน ามาเพาะ โดยมีการแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเพาะเลี้ยงให้เกิด
ต้น และราก ส่วนที่สองน าแช่สาร Colchicine ให้หยุดการแบ่งเซลล์ .ในระยะ metaphase และท าให้เซลล์มี
ขนาดใหญ่ข้ึน 
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2. จัดท า Herbarium การท าตัวอย่างแห้ง 
จัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น แผงอัด กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษลูกฟูก และส่วนต่างๆของสมุนไพร

ปลาไหลเผือกโดยคัดเลือกส่วนที่ไม่เป็นโรค ถูกแมลงท าลาย ไม่ควรมีใบ หรือดอกหนาแน่นเกินไปน าพรรณไม้
ไปจัดเรียงบนกระดาษหนังสือพิมพ์ซึ่งมีกระดาษลูกฟูกรองพ้ืน 1 แผ่น วางวางปิดทับข้างบนพรรณไม้หลายๆ
ชั้น แล้วน าไปอบหรือตากแดดอบแห้งดีแล้วต้องน าพรรณไม้มาเย็บติดกับกระดาษแข็งสีขาวโดยการวางพรรณ
ไม้บนกระดาษแข็งแล้วใช้กาวเพื่อสะดวกในการน าเข้าออกมาตรวจดูหรือศึกษา และไม่หลุดหักง่าย 
3.  การเตรียมโครโมโซม 

3. 1.  น าปลายรากที่ เตรียมไวในน้ ายาคงสภาพ และแบบสดที่ผ่านการแช่ Colchicine ตัดเอา
เฉพาะสวนปลายรากสีขาวขุนยาวประมาณ 2-3 มม. วางบนสไลดที่สะอาด 

3.2  ราก ตอ 1 สไลด หยดกรดไฮโดรคลอริกลงไปบนสวนของราก1-2 หยด ทิ้งไวประมาณ 5 
นาที ซับกรดออกใหหมดอาจจะหยดน้ าเพ่ือลางกรดแลวซับน้ าออก หยดสียอมโครโมโซมลงไป 1-2 หยด  
น าสไลดผานบนเปลวไฟ เพ่ือใหเซลลของรากติดกับสไลดและโครโมโซมแผกระจายมากขึ้น ใชเทคนิคsquash 
น าไปสองดูดวย กลองจุลทรรศน ศึกษาและคัดเลือกเซลล์ที่มีโครโมโซมในระยะ Metaphase 

 

 
ภาพที่ 2 อุปกรณ์และตัวอย่างรากสมุนไพรปลาไหลเผือก 

3.3 เมื่อได้เซลล์รากในระยะmetaphase จะถ่ายภาพเมื่อน าไปนับและจัดท า Karyotype 
 

ผลการด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร ก็ได้มีการจัดตั้งพ้ืนที่นี้ให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีพ้ืนที่

ประมาณ 30 ไร่ โดยความหลากหลายของพันธุ์พืชนิดต่างๆมากมาย โดยเฉพาะสมุนไพรปลาไหลเผือกโดย
งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาองค์ความรู้ทางพันธุกรรมจ าเพาะของพืชสมุนไพรปลาไหลเผือกเพ่ือการอนุรักษ์สมุนไพร
ปลาไหลเผือกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรได้มีกิจกรรม 2 ส่วนคือ 
 1. กิจกรรมที่ 1 จัดท าข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของสมุนปลาไหลเผือก 
 2. กิจกรรมที่ 2 จัดท า Karyotypeเพ่ือเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมพ้ืนฐานของสมุนปลาไหลเผือก 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. การจัดท าข้อมูลทางสรีรวิทยา  

 การจัดท าข้อมูล สัณฐานวิทยาและมีการจัดท าความหนาแน่นของสมุนไพรปลาไหลเผือกในบริเวณเขต
อนุรักษ์พันธุกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 
  1.1 การส ารวจความหนาแน่นของของสมุนไพรปลาไหลเผือก 
  พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 30 ไร่ พบสมุนไพรปลาไหลเผือกทั้งหมด 
549 ต้น (อัตราส่วน 18ต้น/ไร่ โดยประมาณ )  

http://dictionary.sanook.com/search/dict-en-th-lexitron/herbarium
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จากตารางที่ 1 และภาพที่ 4  แสดงให้เห็นว่าต้นมีความสูงค่อนข้างหลากหลายโดยมีการก าหนดของ
ช่วงความสูงช่วงละ 30 เซนติเมตรและนับพร้อมวิเคราะห์พบว่า ในช่วง มากกว่า 390 เซนติเมตร (เฉลี่ย 
491.063 ± 8.37)  มีจ านวนต้นมากที่สุดและ ช่วง 331 – 360 (เฉลี่ย 348.909 ± 5.89) เซนติเมตร 
และ 361 – 390(เฉลี่ย 380.182 ± 8.18) เซนติเมตร มีจ านวนต้นน้อยที่สุด คือ 132 และ 16 ต้น 
ตามล าดับ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 24.04 และ 2.91 ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 1 จ านวนต้นสมุนไพรปลาไหลเผือกในช่วงความสูงต่างๆ 
 

ช่วงความสูง ความสูงเฉลี่ย(cm. ±SD) จ าวนวนต้น (ต้น) % จ านวนต้น 
1-30 23.612 ± 6.76 64 11.66 

31 - 60 47.369 ± 9.45 35 6.38 
61 - 90 76.328 ± 8.88 40 7.29 

91 - 120 105.279 ± 9.33 28 5.10 
121 - 150 135.523 ± 8.25 25 4.55 
151 - 180 167.419 ± 9.59 26 4.74 
181 - 210 190.677 ± 5.03 52 9.47 
211 - 240 220.824 ± 13.44 41 7.47 
241 - 270 255.476 ± 9.22 21 3.83 
271 - 300 288.250 ± 8.24 18 3.28 
301 - 330 313.489 ± 9.36 35 6.38 
331 - 360 348.909 ± 5.89 16 2.91 
361 - 390 380.182 ± 8.18 16 2.91 
˃390 491.063 ± 8.37 132 24.04 

รวม 549 100 
 
 1.2 สัณฐานวิทยาที่ส าคัญ ได้แก่ 
  1.2.1  ราก 
   ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเพาะเมล็ดเพื่อศึกษาลักษณะของรากสมุนไพรปลาไหน
เผือก แสดงให้เห็นว่าพืชชนิดนี้มีรากแก้วพร้อมมีรากฝอยด้วยเช่นกัน  
 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะต้นอ่อนที่เพาะจากเมล็ด 
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1.2.2 ล าต้น 
  ในพ้ืนที่อนุรักษ์สมุนไพรปลาไหลเผือกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม ลักษณะของล าต้นเป็น
ไม้ยืนต้นทรงสูง ขนาดเล็ก สีของล าต้นของต้นอ่อนจะมีสีเขียว เมื่อเป็นต้นเต็มวัยจะมีสีล าต้นสีน้ าตาลแดงโดย
ส่วนยอดสีจะแดงจะชัดเจนกว่าส่วนอื่นๆ    

 
ภาพที่ 4 ลักษณะของส าต้นส่วนยอดของสมุนไพรปลาไหลเผือก 

 
1.2.3 ใบ  
 ใบเป็นใบประกอบขนิดขนนก (Pinnately compound leaf) มีใบย่อยหลายคู่ และมีใบ

เดี่ยวที่ตอนปลายอกนใบ ไมมีก้านใบย่อย โดยแต่ละใบย่อยมีลักษณะรูปรี ยาวบางใบมีลักษณะรูปไข่ –ขอบใบ
เรียบ บริเวณโคนใบและปลายใบแหลม ผิวด้านบนมีลักษณะมันวาว และใต้ใบมีขนเล็กๆ 
  

 
ภาพที่ 5 ลักษณะของใบสมุนไพรปลาไหลเผือก 

 
  จ านวนใบย่อยของสมุนไพรปลาไหลเผือก โดยท าการนับพบว่า จ านวนใบย่อยที่น้อยกว่า 11 
ใบจะพบเพียง 2 ต้น ส่วนที่เหลือ 547 ต้น มีจ านวนใบย่อยมากกว่า 11 ใบ ซึ่งจากงานวิจัย ของ จารีย์ ( 
2534)ได้จัดจ าแนกชนิดของสมุนไพรปลาไหลเผือก โดยอาศัยจ านวนใบย่อยในแต่ละก้านพบว่า Eurycoma 
longifolia Jack และ Eurycoma harmadiana Pierre โดยมีจ านวนใบย่อย มากกว่า 11 ใบ มีขนาด
กว้างยาว 1-4 เซนติเมตร  ยาว 4-20 เซนติเมตร   และ น้อยกว่า 11 ใบ มีความกว้างน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร  
ตามล าดับ ซึ่งในจากข้อมูลข้างต้น โดย เขตพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชพบว่าส่วนใหญ่ เป็นชนิด Eurycoma 
longifolia Jackเนื่องจากข้อมูลของจ านวนใบย่อยซึ่งมีมากกว่า 11 ใบ และจากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ใบ
ประกอบ ต าแหน่ง A ขนาดกว้างยาว1.98±0.61 เซนติเมตร และยาว 4.412±1.41 เซนติเมตร ต าแหน่ง B 
ขนาดกว้างยาว2.172±0.531เซนติเมตร และยาว 6.65±1.51 เซนติเมตร และต าแหน่ง C ขนาดกว้างยาว 
2.116±0.6119 เซนติเมตร และยาว 7.17±1.78 เซนติเมตร ดังตารางที่ 2  แต่ในส่วน 2 ตันที่มีจ านวนใบ
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ย่อยน้อยกว่า 11 ใบ ไม่สามารถที่จะชี้จ าเพาะได้ว่า เป็นสายพันธุ์ Eurycoma harmadiana Pierre เนื่องจาก
ใบย่อยมีความกว้างตั้งแต่ 1-2 เซนติเมตร ซึ่งขัดแย้งกับขนาดความกว้างซึ่งจะ ความกว้างน้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 
 

ตารางท่ี 2  ความกว้างและยาวของใบย่อยในแต่ละต าแหน่งของใบประกอบ 
ต าแหน่งของใบประกอบ ขนาดของใบ (เซนติเมตร) 

ยาว กว้าง 
 A 4.412±1.41 1.98±0.61 
B 6.65±1.51 2.172±0.531 
C 7.17±1.78 2.116±0.6119 

 

1.2.4 ดอก  
 สมุนไพรปลาไหลเผือกลักษณะดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ ดอกมีสีแดง กลีบดอกมีขน  

กลีบรองกลีบดอกรูปสามเหลี่ยม  
 

 
ภาพที่ 6 ลักษณะของช่อดอก และดอกของ สมุนไพรปลาไหลเผือก 

 
1.2.5 ผล  

ผลมีรูปร่างรีป้อม โดยมีความยาวประมาณ  0.5- 1.5 เซนติเมตร  ในหนึ่งช่อจะมีผล  1-
5 ผล ผลอ่อนจะมีสีเขียวอ่อน ผลแก่จะมีสีแดงเข้มโดยใน 1 ผล มี 1 เมล็ด  

 
ภาพที่ 7 ลักษณะของผลสมุนไพรปลาไหลเผือก 
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2 จัดท า Karyotypeเพื่อเป็นข้อมูลทางพันธุกรรมพื้นฐานของสมุนไพรปลาไหลเผือก 
  การจัดท า Karyotypeครั้งนี้ได้ท าเซลล์ของสมุนไพรปลาไหลเผือกจากปลายรากโดยการน า

เมล็ดของสมุนไพรปลาไหลเผือก ไปเพาะให้ได้รากอ่อนมาตรวจดูเซลล์เพื่อให้ได้ระยะการแบ่งตัวในระยะ 
Metaphase :เป็นระยะที่เหมาะสมในการนับจ านวนของโครโมโซมและการท า karyotype โดยจัดท าเซลล์ใน
ระยะนี้ประมาณ 600 เซลล์ พบว่าจ านวนโครโมโซม มีทั้ง 12, 13, 14, 15 และ 16 เมื่อค านวณหา
ค่าเฉลี่ยได้  14.013 ±0.21 แท่ง ซึ่งมีแต่ละเซลล์ที่มีจ านวนโครโมโซม 14 แท่งมีมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ Zulfahmi et al (2018)ได้ท าการจัดท าโครโมโซม ของสมุนไพรปลาไหลเผือก
พบว่าได้จ านวน 14 แท่ง ( 2n =2x= 14)  
 

 
ภาพที่ 8 เซลล์ของปลายรากสมุนไพรปลาไหลเผือกที่ก าลังขยาย 40 

 
เมื่อคัดเลือกเซลล์พร้อมจัดท า karyotype พบว่าได้เป็น 7 คู่ 14 แท่งได้ 2n = 14  ดังภาพที่ 12 

 

 
 

ภาพที่ 12 โครโมโซมและKaryotype 
 

 
สรุปผลการด าเนินการ 

 จากการด าเนินการศึกษาลักษณะจ าเพาะของสมุนไพรปลาไหลเผือกในบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร พบว่าสัณฐานวิทยา โดยเฉพาะใบประกอบและความกว้างยาวที่บ่งบอกว่าชนิดที่พบ
เป็นชนิด Eurycoma longifolia Jack และมีอยู่ 2 ต้นที่ไม่สามารถยืนยัน ชนิดได้อย่างชัดเจน ศึกษาทาง
พันธุกรรม โดยการจัดท าKaryotype ของสมุนไพรปลาไหลเผือก พบว่ามี 7คู่ จ านวน 14 แท่ง( 2n = 14) 
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ Zulfahmi et al (2018)ได้ท าการจัดท าโครโมโซม ของสมุนไพรปลาไหลเผือก
พบว่าได้จ านวน 14 แท่ง ( 2n =2x= 14) ทั้งในชนิด  Eurycoma longifolia Jack และ Eurycoma 
harmadiana Pierre 
 

1         2               3      4           5       6          7 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
1. สมุนไพรปลาไหลเผือกที่พบบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพรเป็นชนิดที่ชนิด 

Eurycoma longifolia Jack 

2. สมุนไพรปลาไหลเผือก มีจ านวนโครโมโซม 7 คู่ จ านวน 14 แท่ง (2n = 14) 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 
สามารถน าไปบูรณาการกับงานการเรียนการสอนในวิชาพันธุศาสตร์เบื้องต้น และวิชาปัญหาพิเศษ 

ของสาขา2 สาขาวิชา คือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
174 

 
 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแก่ วิสาหกิจชุมชน  
เกษตรกรและนักเรียนในจังหวัดแพร่ 

 

อิศรา วัฒนนภาเกษม1 สุภารัตน์ อ านาจ1  พัตรเพ็ญ เพ็ญจ ารัส1 รรินธร  ธรรมกุลกระจ่าง1 อนุกูล จันทร์แก้ว
1  

ธวัชชัย ชัยธวัชวิถี1 ภัฒณษอรณ์  กาศสกุล1 กิตติพงษ์  วุฒิญาณ1 และบังอร  ปินนะ1 

1 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกยีรติ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. 
 

หลักการและเหตุผลของโครงการ 
 ทิศทางของกระแสการรักสุขภาพเริ่มเพ่ิมความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร หรือเครื่องส าอาง 
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งมิได้จ ากัดเพียงกลุ่มของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกลุ่มของกลุ่มคนทั่วไปที่มี
รายได้ปานกลาง ซึ่งมีก าลังซื้อเพ่ิมมากขึ้น ไปจนถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในสุขภาพด้วย ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
ผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชสมุนไพร หรือวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีการวิจัยการศึกษาถึงคุณสมบัติเชิงหน้าที่ เช่น มี
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ หรือบทบาทเกี่ยวข้องกับกลไกที่ช่วยป้องกันและลดอัตราเสี่ยงของโรคเรื้อรังนั้น 
จะได้รับความสนใจน ามาผลิตเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบอีกทางหนึ่งด้วย  
มะเกี๋ยงซึ่งเป็นพืชตัวอย่างที่จะท าการศึกษาจากพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์น ามาศึกษาวิจัย จนแนวโน้มจะเป็นพืช
เศรษฐกิจหรือพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมนั้น โดยผลการวิจัยพบว่า ในมะเกี๋ยงมีสารที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระอยู่ในปริมาณสูง ซึ่งสามารถน ามาแปรรูปเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพได้ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระ
เกียรติ มีความพร้อมและมีศักยภาพท่ีจะด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตมะเกี๋ยงในแก่ชุมชน 
นอกจากนั้นทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ท าการ
ผลิตแยมมะเกี๋ยงเพ่ือจ าหน่ายแก่ทาง อ.ส.ค. ซึ่งต่อยอดจากตัวผลิตภัณฑ์แยมมะเกี๋ยงเป็นผลิตภัณฑ์อาหารอ่ืนๆ จะ
ช่วยเพ่ิมความหลากหลายแก่ตัวผลมะเกี๋ยงและแยมมะเกี๋ยง ดังนั้น จึงขออนุมัติจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงทางอาหารและเครื่องส าอางแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ในจังหวัดแพร่ 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงและการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงทางอาหารและเครื่องส าอาง แก่

เกษตรกรผู้สนใจ ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ 
2. เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การแปรรูปมะเกี๋ยงในรูปแบบต่างๆ  

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน/นักศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร นักเรียน สามารถน าความรู้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับไป
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชมะเกี๋ยงได้ และสามารถพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์
เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ ส่วนนักเรียน สามารถน าความรู้จากการแปรรูปและการวิเคราะห์คุณภาพทางด้านเคมี 
กายภาพและทางประสาทสัมผัส ไปประยุกต์ใช้ต่อได้ 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปจากมะเกี๋ยง ผลิตภัณฑ์ 1 2 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 120 219 
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 80 92.21 

ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ 

ร้อยละ 80 91.50 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแก่ วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรและนักเรียน
ในจังหวัดแพร่ มีการด าเนินโครงการดังนี้ 

1. จัดหาผลมะเก๋ียงเพ่ือมาแปรรูปรูปเป็นผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง 
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะเกี๋ยง โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ แยมมะเกี๋ยง ไอศกรีมโยเกิร์ต

มะเกี๋ยง เชอร์เบทมะเกี๋ยง และมะเกี่ยงหยี 
3. ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี จ านวน 5 ครั้งที่ 1  2   และ 3  เป็นกลุ่มวิสาหกิจ และเกษตรผู้สนใจ

ทั่วไป ในจังหวัดแพร่  ครั้งที่  4 และ 5 เป็นนักเรียนในจังหวัดแพร่ 
4. สรุปผลและจัดท ารายงานโครงการ 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. ในขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ส าหรับการอบรมนั้น มีการจัดเตรียมในช่วงไตรมาสที่ 1 มี
การทดลองท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ แยมมะเกี๋ยง เพ่ือใส่ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมโยเกิร์ตมะเกี๋ยง  เชอร์เบท
มะเกี๋ยง ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงหยี  

2.  กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงให้กับวิสาหกิจชุมชน ในเขตอ าเภอ
สอง จังหวัดแพร่  ด าเนินโครงการในช่วงไตรมาสที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ศาลา SML 
หมู่ที่ 8 บ้านลองลือบุญ ต าบลบ้านหนุน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ และ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ 
สนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้ ต าบลบ้านหนุน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่  ซึ่งได้อบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตแยมมะเกี๋ยง และผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงหยี    
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3.  กิจกรรมที่ 2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงให้กับเกษตรและผู้สนใจทั่วไป ใน
เขตอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
หนุน  อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ซึ่งได้อบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงหยีและกล้วยกวน 

 4. กิจกรรมที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงให้กับนักเรียน ในเขตจังหวัดแพร่ 
เป็นโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองแพร่ ซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 จัดอบรมการแปรรูปเชอเบทมะเกี๋ยง ให้แก่นักเรียน จากโรงเรียนเมืองแพร่ 
เพ่ือให้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการผลิตตลอดจนการตรวจคุณภาพ การวิเคราะห์น้ าตาลรีดิวส์ การตรวจวัดอัตรา
การละลาย และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์เชอร์เบทมะเกี๋ยง  

นอกจากนี้ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 มีการจัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปร-รูป
ไอศกรีมโยเกิร์ตมะเกี๋ยง เชอร์เบทมะเกี๋ยง ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนพิริยาลัย จากนั้นให้ศึกษาการตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยการวิเคราะห์หาปริมาณน้ าตาล การวัดค่าความหนืดโดยใช้เครื่อง Brookfield 
viscometer และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ 

5. กิจกรรมที่ 5 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากการแปรรูปมะเกี๋ยง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แยม และผลิตภัณฑ์
มะเกี๋ยงหย ี

 

 
ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์แยมมะเกี๋ยงและผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงหยี 

 
ภาพที่ 2  ฉลากและบรรจุภัณฑ์ต้นแบบของผลิตภัณฑ์ในโครงการ 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
1. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ท าให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ต่อยอดจากการผลิตแยมมะเกี๋ยงส่ง 

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทสไทย (อ.ส.ค.) เพ่ือใส่ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต เป็นผลิตภัณฑ์แยม
มะเกี๋ยงส าหรับรับประทานกับขนมปัง นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เช่น 
มะเกี๋ยงหยี เชอร์เบทมะเกี๋ยง 

2. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติและหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นอกจากนี้ยังมีการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชน และโรงเรียนในจังหวัดแพร่ 

3. เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ -แพร่ เฉลิมพระเกียรติและชุมชนในจังหวัด
แพร่ โรงเรียนผู้สูงอายุ วิสาหกิจชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดแพร่  

 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนหรือการวิจัย 

 มีการบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอน โดยการให้นักศึกษาในรายวิชา ทอ 210 จุลชีววิทยา
ทางอาหาร น าผลิตภัณฑ์แยมมะเกี๋ยงซึ่งได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งจ าหน่ายแก่องค์การส่งเสริมกิจการ
โคนมแห่งประเทศไทย ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา เพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 
อีกท้ังผลมะเกี๋ยงยังน าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ ในรายวิชาปัญหาพิเศษ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เข้าสู่การวิจัยต่อไป 

 

 
ภาพที่ 3 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงให้กับเกษตร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 
ภาพที่ 4 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงให้กับเกษตร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
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ภาพที่ 5 การบรรยายโครงการถ่ายเทคโนโลยีการแปรรูปมะเกี๋ยงในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

 

 
ภาพที่ 6 การบรรยายโครงการถ่ายเทคโนโลยีการแปรรูปมะเกี๋ยงของนักเรียนจากโรงเรียนพิริยาลัย  
วันที่ 4 มิถุนายน 2562  
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การประยุกต์ใช้แนวคิดภมูิสังคมส าหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม 
แบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 
นายภูวเดช วงศ์โสม1 และนายดิศสกุล อึ้งตระกูล1 

1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลเชิงพ้ืนที่ ของชุมชนในเขตเมืองเก่า 

กรณีศึกษา ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภายใต้แนวคิดภูมิ
สังคม เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ระเบียบ
วิธีการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ประกอบไปด้วย (1) การรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ตามแนวคิดภูมิสังคมและการแปลข้อมูลดังกล่าวที่สู่แผนที่ตามแนวคิดแผนที่ทาง
วัฒนธรรมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์เลือกพ้ืนที่ตั้งโครงการ (2) การวิเคราะห์ถึงต้นทุนทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่ศึกษา
ส าหรับการน าเสนอทางเลือกของกิจกรรมและออกแบบพ้ืนที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (3) การวิเคราะห์เพ่ือหา
ข้อสรุปด้านกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จากการศึกษา พบว่า ( A) 
กระบวนการวิเคราะห์พ้ืนที่ตั้งโครงการเพ่ือสร้างพ้ืนที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายในชุมชน ต้องใช้การพิจารณา
จากแผนที่การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ ทั้ง 5 ปัจจัย มาท าการซ้อนทับและพิจารณาพร้อมกัน เพ่ือท าให้
สามารถเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของปัจจัยทั้ง 5 ด้านในชุมชน (B) และด้านกระบวนการออกแบบพ้ืนที่
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของชุมชนในเขตเมืองเก่าจ านวน 26 โครงการ สามารถน าเสนอทางเลือกด้านกิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านออกแบบพ้ืนที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ประเภทองค์กรทาง
สังคมและวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 11 โครงการ พ้ืนที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ประเภทผู้ประกอบการเชิงสังคม
และวัฒนธรรม จ านวนทั้งสิ้น 15 โครงการ 
ค าส าคัญ: ภูมิสังคม, สถาปัตยกรรม, การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 

Abstract 
This study aimed to examine and collected spatial data of communities in the old 

town case study of Wat Kate communities Chiang Mai province, Thailand for analysis data with 
the Geo-Social concept for the application of areas-based development architectural design 
process. The methodology of this qualitative research using the content analysis methodology 
comprising (1) Collected and analysis spatial data with the Geo-Social concept and applied 
the spatial data to communities factor mapping for project areas Analysis. (2) Cultural capital 
analytic in the areas study and presents the alternative of creative activity and creative 
economy space. (3) Analysis of conclusions in areas-based development architectural design 
process. The study found that, areas-based development in (A) construction site selection 
process for creative activity space in communities must use consideration from all 5 spatial 
factor analytic maps with overlapping be able to understand the coherent of all 5 

http://www.erp.mju.ac.th/departmentDetail.aspx?id=303
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communities factor (B) and in the design process of 26 creative economy spaces in the old 
town area that can recommend the creative activity optional for sustainable self-reliance. That 
presents by creative economy spaces design that 12 culture entrepreneur space and 15 social 
enterprise spaces. 
Keywords: Geo-social, architectural design, areas-based development 
 

หลักการและเหตุผล 
พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม คือ ความหมายโดยรวมระหว่าง ความหมายด้านที่มองเห็นได้แก่ด้ านพ้ืนที่ทาง

กายภาพ (พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์) ที่มีต าแหน่งแห่งที่ ที่มีความแน่นอน ทั้งอาณาเขต รูปลักษณะของพ้ืนที่
ตลอดจนภูมิประเทศและทรัพยากรแร่ธาตุเฉพาะพ้ืนที่ และความหมายด้านที่มองไม่เห็น ได้แก่ความหมายด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ที่สามารถสร้างให้เกิดส านึกร่วม
ของการอยู่รวมเป็นกลุ่ม เหล่า ภายในพ้ืนที่เดียวกัน จนสามารถน าทรัพยากรแร่ธาตุ มาหลอมรวมกันจนสร้าง
เป็นรูปแบบเฉพาะตัวด้านต่างๆได้ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2560) ดังนั้น ชุมชนที่เกิดขึ้นมาจากประวัติศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเฉพาะพ้ืนที่ จนสามารถสร้างความรู้สึกรับรู้ร่วมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เกิดขึ้นกับ
มนุษย์ที่อาศัยในชุมชนนั้นๆได้ จึงมีความหมายเดียวกับพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเช่นกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า ไม่ว่า
ชุมชนจะมีความแตกต่างด้านขนาด พ้ืนที่เฉพาะ วัฒนธรรม สังคม ตลอดจนต าแหน่งแห่งที่ ย่อมมีต้นทุนทาง
สังคมและวัฒนธรรม จนสามารถน ามาพัฒนาสู่การสร้างวัฒนธรรม สังคมและประเพณีเฉพาะพ้ืนที่ได้  

โดยต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้น จะปรากฏตัวอยู่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่  มรดกทาง
วัฒนธรรมที่ จับต้องได้  (Tangible Cultural Heritage)  ซึ่ งประกอบไปด้วย อาหาร อาหาร พ้ืนถิ่ น 
สถาปัตยกรรม สิ่งก่อสร้าง ศิลปะ เครื่องแต่งกายประจ าชาติ ยาสมุนไพร งานช่าง เครื่องมือช่าง ต านาน 
วรรณกรรมและกีฬาพ้ืนถิ่นต่างๆ และมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ประเพณี พิธีกรรม ระบบการเมือง ความเชื่อ ศาสนา วิธีคิด ทัศนคติ และรูปแบบภาษาถิ่น  
(อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554)  

 
ภาพที่ 1 ทุนวัฒนธรรม (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ, 2554) 
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ดังนั้น ทุกชุมชนจึงมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นของตนเอง ที่เกิดขึ้นมาจากต าแหน่งแห่งที่ ภูมิศาสตร์ 
ลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับถิ่นที่แห่งตนเอง ปัญหาหลักในความเห็นของผู้วิจัย 
จึงมิใช่การที่ชุมชนไม่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม ปัญหาคือ ทุกชุมชนมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ แต่มองไม่
เห็นว่าเป็นโอกาส ชุมชนมองและวิเคราะห์ไม่ออกว่า ความจริงแล้ว ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ คือต้นทุนทางวัฒนธรรม
อีกรูปแบบหนึ่ง หรือในบางชุมชนมองเห็นว่ามี แต่ไม่ทราบถึงคุณค่าที่ซ่อนอยู่ คนในชุมชนไม่สามารถน าต้นทุน
ทางวัฒนธรรมดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์ และตลอดจนขาดเครื่องมือที่ใช้ในการมอง 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลในชุมชน เพ่ือเฟ้นหาต้นทุนทางวัฒนธรรมและข้อจ ากัดเชิงพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับ
บริบทแห่งตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้เพ่ือสร้างเป็นเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ส าหรับพัฒนาตนเอง
และชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

ดังนั้น หากสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมน ามาสร้างกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการวิเคราะห์หาต้นทุนทางวัฒนธรรมและข้อจ ากัดเฉพาะพ้ืนที่ มาเป็นข้อมูลในการสร้าง
กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางวัฒนธรรมด้วยวิธีการสร้างสรรค์ จนสามารถน าข้อมูลดังกล่าว ไปใช้ในการ
ออกแบบพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy Space) พ้ืนที่ทางสังคมเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Social Space) และพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ (Creative Cultural Space) ให้ส าหรับ
นักศึกษาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น่าจะเป็นแนวทางในการค้นหาและประยุกต์ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรม มาสร้าง
โอกาสและช่องทางด้านการพัฒนาอาชีพ ให้เกิดขึ้นได้กับทุกชุมชน เพ่ือสามารถเพ่ิมช่องทางในการพัฒนา
ประเทศด้วยการสร้างชุมชนด้วยความสร้างสรรค์ และสามารถสร้างชุมชนให้มีความแข็งแรงเพ่ือเป็นรากฐานใน
การพัฒนาชาติด้วยความยั่งยืน และยังเป็นการสร้างจุดยืนและบทบาทของสถาปนิกกับการรับใช้สังคม อันเป็น
เป้าหมายหลักในการผลิตบัณฑิต ตามแนวคิด AUN-QA ของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม และยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้
ก าหนดเส้นทางการพัฒนาหน่วยงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Ecology University) ตั้งแต่ปี 2565 
– 2569 ต่อไป (มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2555) 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งแวดล้อม ใน

พ้ืนที่กรณีศึกษา ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แนวคิดภูมิสังคม  

2. เพ่ือศึกษากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการออกแบบพ้ืนที่ทาง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม (Economics/ Social and Cultural Space) ในพ้ืนที่กรณีศึกษา ชุมชนวัดเกตการาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดภูมิสังคม 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ส าหรับการออกแบบพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม (Economics/ Social and Cultural Space) เพ่ือการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมส าหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม
แบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในการเรียนการสอน
สถาปัตยกรรมที่ประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมในการวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหา
เชิงพ้ืนที่และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้นเนื้อหาของการศึกษาจึงประกอบไปด้วย
ประเด็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

- ศึกษาด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแนวความคิดของ Outcome Based 
Development (OBEs) สู่การพัฒนาด้านการเรียนการสอนสถาปัตยกรรม 

- ศึกษาปัจจัยด้านสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ทั้งในด้านที่เป็น
ปัจจัยเชิงบวกและข้อจ ากัดของพื้นที่ (Internal Factor) กรณีศึกษา ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  

- ศึกษาปัจจัยภายนอก (External Factor) ที่เข้ามาสร้างผลกระทบที่ยังผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้าน 
สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ของพ้ืนที่กรณีศึกษา ชุมชนวัดเกต
การาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

- ศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) เพ่ือสร้างกระบวนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการออกแบบพ้ืนที่เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Economics/ 
Social and Cultural Space) ในพ้ืนที่กรณีศึกษา ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ภายใต้แนวคิดภูมิสังคม 

ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ที่ใช้เป็นกรณีศึกษาได้แก่ ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้านทิศเหนือจด

ถนนแก้วนวรัตน์ ด้านทิศใต้จดถนนเจริญเมือง ทิศตะวันออกจดถนนบ ารุงราษฎร์ และทิศตะวันตกจดแม่น้ าปิง 
ขอบเขตด้านประชากร 

งานวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมส าหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรม
แบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เป็นงานวิจัยที่จ าเป็นต้องใช้ชนิดและประเภทของประชากร 2 แหล่งตามที่ระบุใน
วัตถุประสงค์งานวิจัย ได้แก่ ประชากรประเภทที่ 1 ประกอบไปด้วย นักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2 
ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 26 คน ประชากรประเภทที่ 2 ประกอบไปด้วย ประชาชนที่อาศัยและ
ผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ อยู่ในพ้ืนที่ ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่

กรณีศึกษา ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับน าไปวิเคราะห์เพื่อสร้างแนว
ทางการออกแบบพ้ืนที่ทางสังคมและวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดภูมิสังคม 

2. ได้ต้นแบบของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการออกแบบพื้นที่ทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม (Economics/ Social and Cultural Space) ในพ้ืนที่กรณีศึกษา ชุมชนวัดเกตการาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้แนวคิดภูมิสังคม 
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3. ได้แนวทางทางการเรียนการสอนออกแบบสถาปัตยกรรมกับการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ ที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ท าการศึกษาและส ารวจข้อมูลอยู่ภายในพ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยแบ่ง
กระบวนการด าเนินโครงการการออกเป็น 5 ขั้นตอนตามล าดับดัง ภาพที่ 2  

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการทดลองสร้างกระบวนการและผลที่ได้รับจากกระบวนการ สามารถแบ่ง

การอภิปรายผลการวิจัยได้ตามกระบวนการวิจัยที่ได้ทดลองสร้างไว้ ดังนี้ 
อภิปรายผลด้านกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) “เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในพ้ืนที่
กรณีศึกษา ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดภูมิ
สังคม” จากผลการวิจัยโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมมาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวบรวมข้อมูล โดย
แบ่งข้อมูลเป็นด้าน 1) ปัจจัยภายใน (Internal Factor) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics 
Factor) ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) ปัจจัยด้านการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ (Land used Factor) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) 2) ปัจจัย
ภายนอก (External Factor) และ 3) ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน ( Impact) เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้าน
วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผ่านการสร้างตารางและหาความสัมพันธ์ จากการวิเคราะห์ด้วย
หลักเหตุผลประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์และลงพ้ืนที่จริง พบว่า นักศึกษาสามารถท า
ความเข้าใจในตารางข้อมูลปัจจัยด้านต่างๆในชุมชนประกอบกับ เมื่อน ามาประกอบกับสิ่ งที่ตนเองสนใจ และ
การลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม การฝังตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  
ศรีศักร วัลลิโภดม (2560) ที่กล่าวไว้ว่า การที่จะท าความเข้าใจในอัตลักษณ์ของชุมชนใดใด เราต้องท าให้
ตนเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่ กลายเป็นคนในพ้ืนที่ ซึ่งจะสร้างให้เกิดมุมมองของคนในพ้ืนที่ แม้ว่าตนเอง
จะไม่ใช่คนในพ้ืนที่ก็ตาม เมื่อเข้าไปเก็บข้อมูลในประเด็นที่แต่ละคนให้ความสนใจเพ่ิมมากข้ึน ยิ่งท าให้นักศึกษา
สามารถลงไปในรายละเอียดของข้อมูลง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะเกิดจากการแปลข้อมูลเชิงคุณภาพจ านวนมาก สู่
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ลดทอนความยาวของค า เพ่ือหาวิธีการสร้างความหมายให้เข้าใจง่าย ดังที่ปรากฏในตาราง
ที่ 5 ข้อมูลด้านปัจจัยต่างๆตามแนวคิดภูมิสังคม ชุมชนวัดเกตการาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ดร.สุเมธ 
ตันติเวชกุล (2554) เรื่องด้านการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และง่ายต่อการวิเคราะห์ และสอดคล้องกับค า
กล่าวของ Mile & Huberman (1994) เรื่องการจัดระเบียบข้อมูล การแสดง และสรุปข้อมูลด้วยวิธีการที่
สอดคล้องกับเรื่องราว 

ในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า หากสามารถเพ่ิมกระบวนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ
ทางสถิติ เกี่ยวกับการหาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวแปรที่มีความซับซ้อนจากแบบสอบถามหรือแบบ
สัมภาษณ์ เช่น SEM (Structural Equation Modeling) LISREL AMOS เป็นต้น และการด าเนินการควบคู่ไป
กับการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน เช่น การท า SWOT Analysis จะยิ่งท าให้ผลทีไ่ด้จากการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เมื่อน ามาเปรียบเทียบหรือเทียบเคียงกับผลที่ได้จากกระบวนการการมีส่วนร่วม 
น่าจะท าให้ความถูกต้องของข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น และสามารถน าผลที่ได้ในขั้นตอนนี้ ไปพัฒนาต่อในกระบวนการ
ถัดไป 
 
อภิปรายผลด้านกระบวนการวิเคราะห์กิจกรรมและความคาดหวังของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) “เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในพ้ืนที่
กรณีศึกษา ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดภูมิ
สังคม” และวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) “เพ่ือศึกษากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการออกแบบพ้ืนที่
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ทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Economics/ Social and Cultural Space) ในพ้ืนที่กรณีศึกษา ชุมชน
วัดเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดภูมิสังคม” จากผลการวิจัยที่ใช้วิธีการให้นักศึกษา
ก าหนดเรื่องที่ตนเองสนใจในชุมชน โดยให้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากตารางที่ 5 ข้อมูลด้านปัจจัยต่างๆ
ตามแนวคิดภูมิสังคม ชุมชนวัดเกตการาม เมื่อนักศึกษาเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจในพ้ืนที่ศึกษาแล้ว ให้ท า
การลงพ้ืนที่เพ่ือฝังตัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและเหตุการณ์ที่ตนเองสนใจ ประกอบกับการใช้เครื่องมือด้านการ
ถ่ายภาพเชิงสารคดี (Photo Journalism) คือ เครื่องมือการเก็บภาพถ่ายโดยใช้เทคนิคทางศิลปะ เพ่ือสร้าง
ความโดดเด่น พิเศษให้กับข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร เป็นเครื่องมือการสื่อสารความหมายแฝงของภาพที่มากกว่า
การเก็บภาพถ่ายโดยทั่วไป พบว่า เมื่อนักศึกษาทดลองน าตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์และ
เรื่องราวที่ตนเองสนใจได้มากพอ จะสามารถเห็นประเด็นของเรื่องราวที่ตนเองสนใจมากยิ่งขึ้นและสามารถลง
ลึกเข้าไปในรายละเอียดของเรื่องราวได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นจากการที่นักศึกษามีความเข้ าใจในข้อมูล
ด้านปัจจัยต่างๆในพ้ืนที่มากเพียงพอ ประกอบกับความเข้าใจในเรื่องราวที่ตนเองสนใจ ซึ่งผลที่ได้จาก
กระบวนการนี้ สอดคล้องกับ วิทยา ด ารงเกียรติศักดิ์ (2552) ที่กล่าวไว้เกี่ยวกับการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
เรื่องราวหรือปรากฏการณ์เพ่ือการท าความเข้าใจมากกยิ่งขึ้น แต่ผู้วิจัยพบว่า ผลที่ได้จากการตีความเพ่ือน ามา
สร้างเป็นรูปแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือน ามาสู่การสร้างพ้ืนที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา ที่อยู่
ในเกณฑ์ดีถึงดีมาก มีเพียง 4 คนจากนักศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 26 คน อาจเกิดขึ้นจากการขาดความสามารถใน
การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด จึงไม่สามารถพัฒนาสู่การสร้างภาพ
กิจกรรมรวมถึงลักษณะของพ้ืนที่ที่คาดหวังได้ 

ในกระบวนการวิเคราะห์กิจกรรมและความคาดหวังของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า หากสามารถ
เพ่ิมกระบวนการและท าการศึกษาด้านเครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) เพ่ือท าการวิเคราะห์
ลักษณะของกิจกรรมและสร้าง Scenario ของกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพ่ือสร้างทางเลือกที่
สอดคล้องกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะพ้ืนที่และเฉพาะเวลา น่าจะสามารถ
มองเห็นลักษณะของกิจกรรมที่น าต้นทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สู่การสร้างลักษณะ
และระบบบริหารจัดการเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้ด้วยความยั่งยืน 
 
อภิปรายผลด้านกระบวนการวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) “เพ่ือศึกษากระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ส าหรับการออกแบบพ้ืนที่
ทาง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Economics/ Social and Cultural Space) ในพ้ืนที่กรณีศึกษา ชุมชน
วัดเกตการาม อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิดภูมิสังคม” และวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) “เพ่ือศึกษา
แนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ส าหรับการออกแบบพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 
(Economics/ Social and Cultural Space) เพ่ือการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่  ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้” จากผลการวิจัยที่ใช้วิธีประยุกต์แนวคิดในการสร้างแผนที่ทางวัฒนธรรม มาใช้กับการแปล
ข้อมูลปัจจัยภายใน (Internal Factor) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics Factor) ปัจจัย
ด้านสังคม (Social Factor) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์พื้นที่ (Land 
used Factor) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) ให้กลายเป็นแผนที่การวิเคราะห์ปัจจัย
เชิงพ้ืนที่ (Spatial factor analytic mapping) ซึ่งประกอบไปด้วย แผนที่การวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
(Economic factor analytic mapping) แผนที่การวิ เคราะห์ปัจจัยทางสังคม (Social factor analytic 
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mapping) แผนที่การวิเคราะห์ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Cultural factor analytic mapping) แผนที่การ
วิเคราะห์ปัจจัยทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land used factor analytic mapping) และแผนที่การวิเคราะห์
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental factor analytic mapping) เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาพ้ืน
ที่ตั้งโครงการที่สอดคล้องกับเรื่องราวประเด็นที่ตนเองสนใจ ผู้ใช้งาน กิจกรรม และการเข้าถึง ประกอบกับการ
ใช้เครื่องมือด้านการถ่ายภาพเชิงสารคดี (Photo Journalism) ในการขยายขอบเขตความเข้าใจเรื่องราวที่
ตนเองสนใจพ้ืนที่ระดับความรู้สึก พบว่า การทดลองน าแผนที่ด้านปัจจัยภายใน (Internal Mapping) ทั้ง 5 
ประเภทมาซ้อนทับกันเพ่ือหาต าแหน่งของพ้ืนที่ตั้งโครงการ ท าให้นักศึกษาวิเคราะห์ได้ทั้งในแง่ของกิจกรรมที่
สอดคล้องกับเรื่องราวที่ตนเองสนใจ แง่ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ตนเองสนใจ แง่ของเหตุการณ์ 
ประเพณีเฉพาะพ้ืนที่ แง่ของปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะพ้ืนที่ แง่ของการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทั้งตัวพ้ืนที่ที่เลือกและ
พ้ืนที่รอบข้าง ตลอดจนในแง่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการดังกล่าว สามารถสร้างความเข้าใจในพ้ืนที่
ได้มากขึ้นกว่าการมองพ้ืนที่ดินเพียงกายภาพ ผ่านการวิเคราะห์ แสงแดด ฝน และทิศทางลม ซึ่งสอดคล้องกับ
ค ากล่าวของ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (2554) และ Nigel Crawhall (2003) ที่กล่าวว่า 
... การท าแผนที่ทางวัฒนธรรมจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น เช่น ผู้คน 
ผืนดิน น้ า ท้องฟ้า ความทรงจ า โลกของบรรพบุรุษ จิตวิญญาณและวิถีชีวิตที่ด ารงอยู่มาจนปัจจุบัน ดังนั้น 
วิธีการประยุกต์แนวคิดในการสร้างแผนที่ทางวัฒนธรรม มาใช้กับการแปลข้อมูลปัจจัยภายใน ( Internal 
Factor) ให้กลายเป็นแผนที่ด้านปัจจัยภายใน (Internal Mapping) น่าจะสามารถช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
ชุมชนในระดับความรู้สึกในพ้ืนที่มากยิ่งขึ้น 

ในกระบวนการวิเคราะห์พ้ืนที่ตั้งโครงการ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรเพิ่มการสร้างแผนที่การวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
พ้ืนที่ (Spatial factor analytic mapping) ในช่วงเวลาอดีต อย่างน้อย 1- 2 ช่วงเวลา เพ่ือแสดงให้เห็น
พัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงของชุมชน เนื่องจาก ข้อมูลด้านปัจจัยภายในในปัจจุบัน คือข้อมูลด้าน
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในอดีต ดังนั้น หากสามารถสร้างแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ให้อยู่ในรูปแผนที่ การ
วิเคราะห์ปัจจัยเชิงพ้ืนที่ (Spatial factor analytic mapping) ในแต่ละช่วงเวลาได้ น่าจะสามารถท าให้การ
วิเคราะห์ที่มาของชุมชนมีความละเอียดมากขึ้น และควรเพ่ิมกระบวนการถ่ายภาพและเก็บข้อมูลเชิงกายภาพ
ของพ้ืนที่ตั้งโครงการ อันประกอบไปด้วย ขนาดพ้ืนที่ตั้งโครงการ ลักษณะพ้ืนที่ครอบครอง ข้อมูลด้านกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ทิศทางแดด ฝนและลม ตลอดจนพ้ืนที่ข้างเคียงของที่ตั้งโครงการโดยรอบ ให้มีความละเอียด
มากยิ่งขึ้น เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ดังกล่าว มาใช้ในการวิเคราะห์พื้นที่ตั้งโครงการ (Site Analysis) เพ่ือท าให้มองเห็น
ศักยภาพและข้อจ ากัดในพ้ืนที่ ที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น และเพ่ือน าข้อมูลที่ได้นี้ ไปใช้เป็นข้อมูลเบื้ องต้นใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมต่อไป (การเพิ่มเติมแผนที่ตามช่วงเวลา) 
 
อภิปรายผลด้านกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อรองรับพื้นที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3) “เพ่ือศึกษาแนวทางการสร้างกระบวนการเรียนรู้ส าหรับการออกแบบพ้ืนที่
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (Economics/ Social and Cultural Space) เพ่ือการแก้ปัญหาเชิงพ้ืนที่ 
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้” จากผลการวิจัยที่ใช้วิธีวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) เพ่ือหาแนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรม โครงการและพ้ืนที่ 
เพ่ือสร้างลักษณะของพ้ืนที่ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมและความคาดหวังของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ส่วนในแง่
การออกแบบสถาปัตยกรรม ให้นักศึกษาน าเสนอวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ตนเองให้ความสนใจ พบว่า 
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มีนักศึกษาจ านวน 6 คนจาก 29 คน ที่สามารถสร้างลักษณะของพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกับกิจกรรมและ
ความคาดหวังของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น แต่จ านวนนักศึกษาทั้ง 6 คน ยังไม่สามารถหากระบวนการที่สามารถสร้าง
ความโดดเด่นให้การออกแบบสถาปัตยกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ได้ ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการที่เป็นการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ยังขาดความเชี่ยวชาญในการแปลแนวความคิดที่มีความ
ซับซ้อนสู่การสร้างกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างน่าสนใจ  
  ในกระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมเพ่ือรองรับพ้ืนที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ผู้วิจัยเห็นว่า หาก
สามารถให้นักศึกษา ศึกษาเพ่ิมเติมด้านการสร้างพ้ืนที่กิจกรรมจากแนวคิดแบบตะวันออก ได้แก่แนวคิด SECI 
Model และ BA Concept เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของพ้ืนที่และลักษณะของ Space น่าจะสามารถสร้างให้
กิจกรรมเกิดกระบวนการ Knowledge Transfer โดยเฉพาะกิจกรรมด้านภูมิปัญญา ที่ทั้งสองแนวคิดนี้ให้
ความส าคัญกับการ Knowledge Transfer จากองค์ความรู้ที่อยู่กับทักษะ กล้ามเนื้อ ความเคยชิน ซึ่งเป็นองค์
ความรู้ที่ไม่สามารถวัดค่าได้ (Tacit Knowledge) ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอ่ืนในรูปแบบขององค์ความรู้ที่วัดค่าได้ 
ถ่ายทอดได้อย่างเป็นรูปธรรม (Explicit Knowledge) จนน าไปสู่การฝังองค์ความรู้ที่ ได้ลงไปในทักษะ 
กล้ามเนื้อ ความเคยชิน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ไม่สามารถวัดค่าได้ (Tacit Knowledge) อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือการ
ถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดในท้ายที่สุด ซึ่งผลที่ได้จากการพัฒนาเพ่ิมเติม น่าจะท าให้การศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมส าหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งยังสามารถสร้างอัตลักษณ์ด้านการเรียนการสอนให้กับ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ ได้ในอนาคต 
 
อภิปรายผลด้านกระบวนการประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมส าหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบ
สถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมส าหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบ
สถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ มีเป้าหมายหลักคือความพยายามสร้างแนวทางหรือกระบวนการสอน
ออกแบบสถาปัตยกรรมในแนวทางของ ภูมิสังคมสถาปัตยกรรม ซึ่งน้อมน าแนวคิดภูมิสังคม มาประยุกต์ใช้ใน
การเรียนการสอน เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ด้านการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนั้น ผลลัพธ์ส าคัญที่ต้องการหา
ค าตอบจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย 2 ผลลัพธ์ด้วยกัน ประกอบไปด้วย 1) กระบวนการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมส าหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และ 
2) ประโยชน์จากการน ากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ต่อชุมชนและสังคม ซึ่ง
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดังนี้ 

กระบวนการประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมส าหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบสถาปัตยกรรมแบบ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จากผลทดลองออกแบบกระบวนการประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคมส าหรับการเรียนการสอน
วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ พบว่า สามารถอธิบายขั้นตอนของการด าเนินการได้ ดังนี้ 
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ภาพที่ 3 กระบวนการเรียนรู้การออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

 
จากภาพที่ 3 กระบวนการเรียนรู้การออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จะพบว่า 

ประกอบไปด้วยกระบวนการจ านวน 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่  
A. ขั้นตอนการ Literature Review & Knowledge Input 

ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนให้นักศึกษา ท าการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับข้อมูลด้านต่างๆที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ 1) ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ที่เลือก 2) ข้อมูลด้านแนวคิดภูมิสังคมและการเก็บข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 3)ข้อมูลด้านการ
วิเคราะห์เนื้อหา 4) ข้อมูลเรื่องการท าแผนที่เชิงวัฒนธรรม 5) ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และข้อมูล
เกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันออก เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการท าความ
เข้าใจกระบวนการสร้างข้อมูลให้เป็นระบบ 

B. ขั้นตอน Information Analysis 
ขั้นตอนต่อมา เป็นขั้นตอนการลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างชุดข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวไป

วิเคราะห์เพ่ือหากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสม เพ่ือน ามาสร้างรูปแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสม 
จากข้อมูลปัจจัยภายใน (Internal Factor) ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economics Factor) 
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ปัจจัยด้านสังคม (Social Factor) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural Factor) ปัจจัยด้านการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
(Land used Factor) และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor) และแผนที่ด้านปัจจัยภายใน 
(Internal Mapping) ซึ่งประกอบไปด้วย แผนที่ทางเศรษฐกิจ (Economics Mapping) แผนที่ทางสังคม 
(Social Mapping) แผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) แผนที่ทางการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ (Land used 
Mapping) และแผนที่ทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Mapping) เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาพ้ืน
ที่ตั้งโครงการที่สอดคล้องกับเรื่องราวประประเด็นที่ตนเองสนใจ ผู้ใช้งาน กิจกรรม และการเข้าถึง ประกอบกับ
การใช้เครื่องมือด้านการถ่ายภาพเชิงสารคดี (Photo Journalism) ในการขยายขอบเขตความเข้าใจเรื่องราวที่
ตนเองสนใจพ้ืนที่ระดับความรู้สึก  

C. ขั้นตอน Activity Analysis 
ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ลักษณะกิจกรรม โครงการและพ้ืนที่ เพ่ือสร้างลักษณะของพ้ืนที่ให้

มีความสอดคล้องกับกิจกรรมและความคาดหวังของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยต้องศึกษาข้อมูลด้านการสร้างพ้ืนที่
กิจกรรมจากแนวคิดแบบตะวันออก ได้แก่แนวคิด SECI Model และ BA Concept เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ
ของพ้ืนที่และลักษณะของ Space น่าจะสามารถสร้างให้กิจกรรมเกิดกระบวนการ Knowledge Transfer 
โดยเฉพาะกิจกรรมด้านภูมิปัญญา ที่ทั้งสองแนวคิดนี้ให้ความส าคัญกับการ Knowledge Transfer จากองค์
ความรู้ที่อยู่กับทักษะ กล้ามเนื้อ ความเคยชิน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ไม่สามารถวัดค่าได้ (Tacit Knowledge) ให้
เกิดข้ึนกับบุคคลอ่ืนในรูปแบบขององค์ความรู้ที่วัดค่าได้ ถ่ายทอดได้อย่างเป็นรูปธรรม (Explicit Knowledge) 
จนน าไปสู่การฝังองค์ความรู้ที่ได้ลงไปในทักษะ กล้ามเนื้อ ความเคยชิน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ไม่สามารถวัดค่าได้ 
(Tacit Knowledge) อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือการถ่ายทอดและพัฒนาต่อยอดในท้ายที่สุด และองค์ความรู้ด้าน
เครื่องมือการมองอนาคต (Foresight Tools) เพ่ือท าการวิเคราะห์ลักษณะของกิจกรรมและสร้าง Scenario 
ของกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เพ่ือสร้างทางเลือกที่สอดคล้องกับปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
และผลกระทบที่เกิดขึ้นเฉพาะพ้ืนที่และเฉพาะเวลา น่าจะสามารถมองเห็นลักษณะของกิจกรรมที่น าต้นทุนทาง
วัฒนธรรมมาสร้างเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ สู่การสร้างลักษณะและระบบบริหารจัดการเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ ให้สามารถด าเนินงานต่อไปได้ 

D. ขั้นตอน Design Analysis 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการ ในการออกแบบสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องกับบริบทของ

พ้ืนที่ ปัญหาเฉพาะพ้ืนที่ กิจกรรมเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนเหมาะสมกับช่วงเวลา  
ในขั้นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยพบว่า เป็นเรื่องท้าทายในอนาคต หากสามารถที่จะพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้การออกแบบสถาปัตยกรรมกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สู่แนวคิดในการออกแบภูมิสังคมสถาปัตยกรรมได้ 
น่าจะยิ่งสามารถสร้างอัตลักษณ์ด้านการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้งยังสามารถสร้างสถาปนิกที่มี
ความรู้ความสามารถในการน าความรู้ด้านสถาปัตยกรรม กลับไปพัฒนาในระดับชุมชนได้ในอนาคต เพ่ือรองรับ
การกลับสู่ภูมิล าเนาของชนชั้นแรงงานที่ไปท างานยังเมืองหลวง  ให้โอกาสและทางเลือกในการกลับมาท างานที่
ถิ่นฐานบ้านเกิดตนเองด้วยความภาคภูมิใจ 
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ประโยชน์ที่ชุมชนและสังคมจะได้รับจากการน ากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพัฒนา
เชิงพื้นที่ไปใช้งาน 

  จากผลการศึกษาที่ได้ผลที่ได้จากการพัฒนากระบวนออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ พบว่า กระบวนการดังกล่าว สามารถสร้างทางเลือกในด้านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นในชุมชน 
โดยการสร้างแนวทางในการค้นหาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนในหลากหลายด้าน ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างการน ากระบวนการไปใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่ชุมชนวัดเกตการาม อ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ที่เกิด
จากการใช้เครื่องมือชุดเดียวกันในการวิเคราะห์ชุมชนจนสามารถสร้างให้เกิดทางเลือกสู่การสร้างพ้ืนที่
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชน ซึ่งผู้วิจัยมีความเชื่อว่า หากน ากระบวนการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ไปใช้ในการวิเคราะห์ชุมชนอ่ืน น่าจะท าให้ ได้ทางเลือกของ
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากแต่ละชุมชนมีความแตกต่างด้านปัจจัยภายใน ปัจจัย
ภายนอกและผลกระทบ จึงท าให้กระบวนการดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ชุมชนเพ่ือค้นหาต้นทุนทาง
วัฒนธรรม น ามาสร้างเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ และนอกจากนี้ หากสามารถสร้างระบบจัดเก็บข้อมูล
เชิงพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ น่าจะสามารถพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์ ให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากความเปลี่ยนแปลง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างการป้องกัน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมกับชุมชน อีกทั้ง ยังสามารถน าไปใช้เป็นเครื่องมือต่อรองกับนโยบายของภาครัฐ ในการเข้า
มาพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนที่ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งท้ายที่สุด น่าจะสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับชุมชนส าหรับการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล1 และ เยาวนิตย์ ธาราฉาย2 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 
2 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 
หลักการและเหตุผล 

  ตามท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริบางประการเกี่ยวกับ การ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควร ใช้วิธีการปลูกฝัง
ให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการ ศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้
วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท า
ให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก พระราชด าริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชด าริ จัดตั้งงาน "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพ่ือเป็น
สื่อในการสร้าง จิตส านึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า 
ประโยชน์ ความ สวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณ ต่อไป ซึ่งสามารถด าเนินการสวน
พฤกษศาสตร์ในพ้ืนที่ของโรงเรียน โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ใช้ใน
วัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกท้ังใช้ในการศึกษาและเป็น ประโยชน์ต่อเนื่องใน การเรียนการสอนวิชาต่างๆ 
  สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  จึงเป็นการด าเนินงานที่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมี การ
รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้
ดอง มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเข้ามาปลูกรวบรวมไว้ในโรงเรียน และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการบันทึกรายงาน
และข้อมูล รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ มีมุมส าหรับศึกษาค้นคว้าและมีการน าไปใช้ประโยชน์เป็น
สื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เป็นการด าเนินการให้สอดคล้อง กับสภาพท้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ และ
เป็นไปตามความสนใจและความพร้อมของโรงเรียน ด าเนินการ โดยความสมัครใจ ไม่ให้เกิดความเครียด 
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดพ้ืนที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษา และ
พัฒนาป่าบ้านโปงเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และขยายพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ เป็น 3 
พ้ืนที่ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
ชุมพร จ.ชุมพร ได้ด าเนินงานตามกรอบงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์
ประมาณไม่ต่ ากว่า 50 คน และนักศึกษาจ านวนมากจากหลากหลายสาขาวิชา ประกอบกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 15 ปี (Maejo Flagships to 2026) ได้มุ่งเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่ 
“มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” โดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบชีวิต 5 ประการดังนี้ คือ 1) ความส าคัญของ
การเกษตร 2) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  4) โลกของความเป็นจริง ตาม
ทันและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ 5) หลักธรรมาภิบาล โดยมีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ดังนี้คือ 1) สังคมเกษตรอินทรีย์ 
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(Organic University)  2) สังคมสีเขียว (Green University) และ 3) สังคมเชิงนิเวศ (Eco University)  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานในกรอบด าเนินงานนี้ จึงได้ด าเนินการในสามกิจกรรม 
ดังนี้คือ  
 1) งานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียน เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพื่อน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรพัยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อม
รับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 2) งานพิพิธภัณฑ์ เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึงประชาชน
ทั่วไป  
 3) งานอบรม เป็นการอบรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , งานฝึกอบรมปฏิบัติการ
ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เก่ียวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดย
อาจจัดร่วมกับ อพ.สธ.   
 อนึ่งในปี 2560 จะเริ่มต้นเฉพาะในส่วนของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนไปก่อน เมื่อพร้อมแล้ว
แล้วค่อยด าเนินการในงานที่ 2 และ 3 ในปีถัดไป 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือรวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่น และรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืชพรรณ เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณ

ไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนใน
วิชาต่าง ๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ 

3. เพ่ือด าเนินงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในการส ารวจ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   

4. ด าเนินการทบทวน และปรับปรุงการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนด และน าไปสู่การประเมินเพ่ือรับป้ายพระราชทานและ
เกียรติบัตรฯ 

5. เพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรและการเก็บพืชพรรณขั้นพ้ืนฐานส าหรับเยาวชน 
 

กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 
นักศึกษาและชาวบ้านที่สนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร จ านวน 40 คน 

 
พื้นที่ด าเนินโครงการ 

1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
2. หมู่บ้านอนุรักษ์ฟ้ามุ่ย บ้านปงไคร้ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
3. หมู่บ้านปางจ าปี อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระ เทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. มีพ้ืนที่เก็บตัวอย่างพืชพรรณไม้ท้องถิ่นในรูปของพรรณไม้แห้ง และพรรณไม้ดอง 
3. มีมุมเรียนรู้ (Learning space) ซึ่งพัฒนาเป็นมุมห้องสมุดขนาดเล็กส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ

ค้นคว้าด้านพืช 
4. มีหลักสูตรท้องถิ่นในการส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยจัดท าร่วมกับองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นและชุมชน 
5. คณาจารย์และบุคลากรสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นสื่อการเรียน

การสอนในวิชาต่าง ๆ 
6. ได้นวัตกรรมของการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ วัฒนธรรม

และภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

โครงการนี้มีระดับความส าเร็จมาก  โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับบริการวิชาการ
และการบริหารจัดการการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของกลุ่มตัวอย่างตามความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของโครงการและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนของผู้เกี่ยวข้องภายหลังเข้าร่วมโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 80 เป็นไป
ตามเป้าหมาย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อส่วนใหญ่ ได้มีการจัดตั้งชมรม อพ.สธ.-แม่โจ้ จ านวน 1 ชมรม  มีผู้เข้าร่วม
ชมรมประมาณ 30-40 คน  ได้มีการด าเนินงานจัดกิจกรรมภายใต้โครงการเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ จ านวน 5 
กิจกรรม  ภายใต้การท ากิจกรรมต่างๆได้มีการสอดแทรกความรู้ทั้งในห้องอบรม ได้ลงพ้ืนที่จริง และได้ลงมือปฏิบัติจริง 
โดยการเชื่อมโยงถึงการเก็บรวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่น ในรูปของพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือเป็นตัวอย่างพันธุ์พืชไว้ในกับผู้เข้าร่วมอบรมได้ศึกษาและเรียนรู้รุ่นต่อไป ซึ่ง
ระดับความส าเร็จเป็นไปตามเป้าหมายและได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมอบรม และได้ปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการขนาดเล็กส าหรับศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติงาน จ านวน 1 ห้อง ประกอบกับได้จัดท าโครงการขยาย
ผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งระดับความส าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมาย 
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วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและการเก็บพืชพรรณขั้น
พ้ืนฐาน 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนากระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ในวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 
2562  ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเก็บพืชพรรณขั้นพ้ืนฐาน” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สวน
พฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทัพยากรส าหรับเยาวชน” ในวันที่ 23-
24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านปางจ าปี ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมที่ 2  การรวบรวมพืชพรรณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง 
ท าการเก็บตัวอย่างพืชพรรณ ภายในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เพ่ือน ามาท าเป็นพรรณไม้

แห้ง รวมถึงพืชบางชนิดที่ไม่สามารถท าแห้งได้จึงน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง โดยท าการระบุชื่อสามัญ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ สถานที่พบ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 3 การจัดท ามุมเรียนรู้ (Learning space) พัฒนามุมเรียนรู้ขนาดเล็กส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /
ค้นคว้าด้านพืช และการท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 
 โดยได้จัดสร้างมุมเรียนรู้บริเวณศูนย์การเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 ตึกคณะวิทยาศาตร์ 60 
ปี มหาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
จัดท าชมรม อพ.สธ.-แม่โจ้ ชมรม 1 1 
จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม คน 40 40 
จ านวนกิจกรรมให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ กิจกรรม 2 5 
ปรับปรุงห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก ส าหรับการ
เปลี่ยนเรียนรู้ 

ห้อง 1 1 

จ านวนโครงการหลักสูตรย่อยในการขยายผลโดย
นักศึกษา 

โครงการ 4 1 

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการหลักสูตรย่อย คน 30 30 
ร้อยละความรู้ความเข้าใจ ก่อน-หลัง ร้อยละ 80 80 
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80 80 
ร้อยละความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน
และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนของผู้เกี่ยวข้องภายหลังเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 80 80 
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กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมเพ่ือขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดย
นักศึกษาร่วมกับเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน 

1. การจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย  ในวันที่ 13 
กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

2. การจัดกิจรรมเพ่ือขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน ในวันที่ 
27 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ผลการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรและการเก็บพืชพรรณขั้น
พ้ืนฐาน 

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนากระบวนการจิตตปัญญาศึกษา ในวันที่  
2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 
ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมในวันนี้ได้จัดอบรม ณ ห้องบรรยาย 202 อาคารภาควิชาทรัพยากรดินและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วย กลุ่มนักศึกษาที่สนใจ จ านวน 30 คน ด าเนินการเปิดกิจกรรมในเวลา 09.00 น. โดย อาจารย์ 
ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ซึ่งจะกล่าวถึง วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ด าเนินกิจกรรม
เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการจิตปัญญาศึกษา จิตตปัญญาศึกษา คือ การศึกษาที่ท าให้เข้าใจด้านในของ
ตั ว เอง  รู้ ตั ว  เข้ าถึ งความจริ ง  ท า ให้ เ ปลี่ ยนมุมมอง เกี่ ยวกับ โลกและผู้ อ่ืน  เกิดความเป็น อิสระ 
ความสุข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพ่ือนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เกิดความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์  โดยมีการท ากิจกรรมดังนี้  

1. กิจกรรมตะกร้า 3 ใบ 
2. กิจกรรม เรื่อง เล่าวัยเด็ก 
3. ผ่อนพักตระหนักรู้ 
4. กิจกรรม ผู้น าทิศ 
5. สรุปการเรียนรู้ 
ซึ่งการท ากิจกรรมดังกล่าวให้ผู้เข้าอบรม แบ่งกลุ่มๆ ละ 4-6 คน โดยในภาคเช้าท ากิจกรรม การ

แนะน าตัว กิจกรรมตะกร้า 3 ใบ และกิจกรรม เรื่อง เล่าวัยเด็ก ภาคบ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน
เสร็จ ต่อด้วยกิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ กิจกรรมผู้น าทิศ และซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการเล่าเรื่อง แลกเปลี่ยน 
น าเสนอแนวคิดของแต่ละคนระหว่างการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ และในส่วนท้ายของกิจกรรมในวันนี้ให้สรุปผล
การเรียนรู้ที่ได้ท ากิจกรรม 
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ภาพที่ 1 กิจกรรรมตะกร้า 3 ใบ 

 

 
 ภาพที่ 2  กิจกรรม เรื่องเล่าวัยเด็ก 

 

 
ภาพที่ 3 กิจกรรมผู้น าสี่ทิศ 
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ภาพที่ 4 กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ 

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562   

ซึ่งในวันนี้การท ากิจกรรมในภาคเช้า เป็นการฝึกให้ผู้เข้าอบรม มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
วางแผน การท างานเป็นหมู่คณะ ความสามัคคี เพ่ือที่จะข้ามผ่านอุปสรรค ปัญหา เพ่ือไปสู่ความส าเร็จ คือการ
ท ากิจกรรมข้ามแม่น้ าทิศ และในภาคบ่ายได้มีการสอดแทรกความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในเรื่องของสร้าง
จิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด และในเรื่องการจัดจ าแนกพืช 
ชนิดพืช ลักษณะ ฯลฯ ซึ่งจะท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ความรู้เรื่องพืชไม่มากก็น้อย   

 

 

 

ภาพที่ 5 กิจกรรมข้ามแม่น้ าพิษ 
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ภาพที่ 6 กิจกรรมการบรรยายการสร้างจิตส านึกเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
 

กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเก็บพืชพรรณขั้นพ้ืนฐาน” ในวันที่ 20 กรกฎาคม 
2562 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งในส่วนกิจกรรมนี้ เป็นการศึกษาดูงาน ในเรื่อง “การเก็บพืชพรรณขั้นพ้ืนฐาน”  สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ปรัชญา ศรีสง่า หัวหน้าส่วนหอพรรณไม้ องค์กร
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพาเยี่ยมชมและให้ความรู้แก่คณะในวันนี้ 
ซึ่งในภาคเช้าเป็นการศึกษาพรรณไม้บริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจก ในพ้ืนที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ และในภาคบ่ายมีการเรียนรู้ “การเก็บพืชพรรณขั้นพ้ืนฐาน” ณ อาคารหอพรรณไม ้ได้มีการบรรยาย
อธิบายถึงขั้นตอนการเก็บพืช เพ่ือมาท าตัวอย่างใน รูปแบบตัวอย่างพืชแห้ง พืชดอง ฯลฯ และให้ผู้เช้าร่วม
อบรมได้ร่วมลงมือปฏิบัติจริง 
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ภาพที่ 7 กิจกรรม การศึกษาพรรณไม้บริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจก ในพ้ืนที่ 
 

 

ภาพที่ 8 กิจกรรมการศึกษาดูงานในหอพรรณไม้ องค์กรสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 

 

 
ภาพที่ 9 กิจกรรมการศึกษาดูงานในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ องค์กรสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

 



 
200 

 
 

กิจกรรมย่อยที่ 1.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทัพยากรส าหรับ
เยาวชน” ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หมู่บ้านปางจ าปี ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ 

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 
 เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังสถานที่จัดกิจกรรม ณ หมู่บ้านปางจ าปี ต าบลห้วยแก้ว 
อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในการด าเนินกิจกรรมในวันนี้ในภาคเช้า เมื่อเดินทางถึงหน้าหมู่บ้าน
เรียบร้อยมีการตอนรับจากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วงผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จากนั้นให้ผู้เข้ารบรมแบ่งกลุ่มๆละประมาณ 10 
คน ซึ่งจะมี 4 กลุ่ม เนื่องจากมีการเดินส ารวจศึกษาเส้นทางธรรมชาติในหมู่บ้าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม แยก
เป็น 2 เส้นทาง โดยแต่ละเส้นทางจะมีวิทยากรผู้ให้ความรู้อยู่ด้วย (ผู้เชียวชาญในหมู่บ้าน) โดยให้โจทย์แก่
ผู้เข้าร่วมอบรมว่าจะต้อง มีพืช อย่างน้อย กลุ่ม ละ 10 ชนิด ห้ามซ้ ากันแต่ละกลุ่ม มาท ากิจกรรมในภาคบ่าย  
ซึ่งตลอดเส้นทางนั้นท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า ชนิดพืช และความเป็นอยู่ของคน
ในหมู่บ้าน ในภาคบ่ายท ากิจกรรมเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการเก็บพันธุ์โดยการท าตัวอย่างแห้ง จะมีการอธิบาย
ขั้นตอนลายละเอียดวิธีการท าก่อน จากนั้นให้แต่ละกลุ่มได้ลงมือปฏิบัติเอง โดยการน าพืชสดที่ได้จากการเดิน
ส ารวจในตอนเช้ามาอัดกับแผงไม้และทับด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์เป็นชั้นๆตามจ านวนพืชจากนั้นประกบแผง
ไม้อีกอันและมัดด้วยเชือกเพ่ือไม่ให้หลุดออกจากกันเพ่ือน าไปอบต่อไป และมีกิจกรรมสันทนาการเพ่ือผ่อน
คลาย จากนั้นกิจกรรมภาคค่ า มีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วงผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ มาเล่าถึงประวัติความเป็นมาของชุมชน 
รวมถึงการจัดตั้งกลุ่ม แนวทาง วิธีการจัดการผู้คนในชุมชน ในมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้านให้มี
ความอุดมสมบูรณ์มาจนถึงปัจจุบัน 
 

 

 
ภาพที่ 10 กิจกรรมการเดินส ารวจเส้นทางธรรมชาติ 
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ภาพที่ 11 กิจกรรมการท าตัวอย่างพันธุ์พืช 

 

 
ภาพที่ 12 กิจกรรมการเล่าประวัติความเป็นมาของชุมชน 

 
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 
  กิจกรรมในวันนี้ในภาคเช้าให้ผู้เข้าอบรมแต่ละคนได้ออกไปสดับฟังเสียงจากธรรมชาติอยู่กับ
ตัวเองประมาณ 20 นาที ซึ่งใน 20 นาทีนั้นจะท าให้ผู้เข้าอบรมนั้นได้อยู่กับตัวเองและธรรมชาติที่ตนเองเลือก 
ณ ที่จุดนั้นๆ มีเสียงน้ าในล าธารที่ไหล เสียงสัตว์ต่างๆ มาเล่า แลกเปลี่ยนกันกับเพ่ือนๆว่าได้ประโยชน์อะไรกับ
กิจกรรมนี้ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มถอดบทเรียนจากหมู่บ้านปางจ าปี จากพ้ืนที่ที่ถูกตัดไม้ท าลายป่ า ล่าสัตว์ ป่า
เสื่อมโทรม เริ่มเปลี่ยนแนวคิดวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในหมู่บ้าน จนมาถึงผื่นป่าที่อุดมสมบูรณ์ เต็ม
ไปด้วยสัตว์ป่านาๆชนิด จนถึงวิธีการรักษาความอุดมสมบูรณ์มีทัพยากรธรรมชาติที่ดีของผื่นป่าในหมู่บ้านปาง
จ าปีต่อไป จากนั้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เสนอแนวคิด และสิ่งที่ได้รับจากการมาอบรมครั้งนี้แต่ละคนได้รับ
อะไรบ้าง คนละ 1 นาที จากนั้นสรุปกิจกรรมและเดินทางกลับ 
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ภาพที่ 13 กิจกรรมสดับฟังเสียงธรรมชาติ 

 

 

 
ภาพที่ 14 กิจกรรมถอดบทเรียนปางจ าปี 

 
กิจกรรมที่ 2  การรวบรวมพืชพรรณ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง 

ท าการเก็บตัวอย่างพืชพรรณ ภายในพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ เพ่ือน ามาท าเป็นพรรณไม้
แห้ง รวมถึงพืชบางชนิดที่ไม่สามารถท าแห้งได้จึงน ามาท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง โดยท าการระบุชื่อสามัญ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ สถานที่พบ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
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ภาพที่ 15 พรรณไม้แก้ง และพรรณไม้ดอง 

 
กิจกรรมที่ 3 การจัดท ามุมเรียนรู้ (Learning space) พัฒนามุมเรียนรู้ขนาดเล็กส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /
ค้นคว้าด้านพืช และการท าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ 
 โดยได้จัดสร้างและปรับปรุงห้องปฏิบัติการขนาดเล็ก ห้องปฏิบัติการทางชีววิทยา ห้อง 2407 ชั้น4 ตึก
คณะวิทยาศาสตร์ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

  
 
กิจกรรมที่ 4 การจัดประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมเพ่ือขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดย
นักศึกษาร่วมกับเยาวชนในท้องถิ่นและชุมชน 

กิจกรรมย่อยท่ี 4.1 การจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรมขยายผลโครงการหลักสูตร
ย่อย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่
ด าเนินการจริง ก่อนเริ่มกิจกรรมได้มีการแนะน าตัววิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมให้รู้จักกันก่อน และได้อธิบาย
เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย อาจารย์ ดร.
ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล จากนั้นได้แนะน าเกี่ยวกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทัพยากรต่างๆรอบตัวเรา รวมทั้ง
ให้ผู้เข้าอบรมเสนอแนวคิด หรือพูดถึงการอนุรักษ์ทัพยากรที่เคยท ามาคนละหัวข้อโดยไม่ซ้ ากัน เพ่ือน าแนวคิด
ต่างๆจากการพูดคุยมาตกผลึก หากแนวคิดของผู้เข้าร่วมอบรมท่านใด มีความเป็นไปได้ มีความคิดสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออนาคต และอาจจัดตั้งเป็นโครงการเล็กๆพร้อมสนับสนุนทุนทรัพย์ในการท ากิจกรรมหรือ
โครงการดังกล่าว โดยแบ่งงานให้พ่ีสตาร์ฟไปหาข้อมูลที่จะด าเนินการและมาน าเสนอให้แก่ผู้เข้าอบรมที่จะ
เตรียมการด าเนินงานในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรม 4 กิจกรรมดังนี้ 
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1. การเก็บเมล็ดพันธุ์ 
2. การสร้างสรรค์งานศิลปะจากพืช 
3. การประดิษฐ์ของใช้จากพืช 
4. การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
ส่วนในภาคบ่าย ให้ผู้เข้าร่วมอบรมแบ่งกลุ่ม และเลือกกลุ่มตามที่พ่ีสตาร์ฟได้น าเสนองานที่จะ

ด าเนินการในตอนเช้า ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลสนใจ จากนั้นให้ลงมือปฏิบัติงานจากที่แต่จะคนเลือกตามกลุ่มและให้
แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานและแนวคิดรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากชิ้นงานที่ได้ท าขึ้น จากนั้นได้มีการสรุปผลการ
ด าเนินกิจกรรมปิดท้าย และได้มีการนัดหมายผู้เข้าอบรมในการด าเนินกิจกรรมครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนแนวคิดการประยุกต์ใช้วัสดุธรรมชาติ เพื่อสร้างประโยชน์ และ ART IDEA 
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กิจกรรมที่ 4.2 การจัดกิจรรมเพ่ือขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนในท้องถิ่น
และชุมชน ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ ชุมชนหมู่บ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแยง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมในวันนี้ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการขยายผลโครงการหลักสูตรย่อย โดยนักศึกษาร่วมเยาวชนใน
ท้องถิ่นและชุมชน ลงพ้ืนที่จริง ณ ชุมชนบ้านปงไคร้ ต าบลโป่งแย่ง อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในภาคเช้า
แบ่งผู้เข้าอบรมเป็น 2 กลุ่ม โดยให้ผู้เข้อบรมเดินส ารวจเส้นทางในหมู่บ้านเพ่ือศึกษาบริบทของชุมชน โดยมี
เยาวชนในชุมชนที่มาร่วมการอบรมเป็นผู้น าทางโดยแบ่งออกเป็น 2 เส้นทางและมาประจบบริเวณวัด จากนั้นให้ผู้
เข้าอบรมได้ร่วมกันท าแผนที่ชุมชุน จากนั้นภาคบ่ายให้ผู้เข้าอบรมน าเสนองานที่ได้จัดเตรียมให้แก่กลุ่มเยาวชน
โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอธิบายถึงลักษณะงานและประโยชน์ของชิ้นงานนั้นๆสามารถน าไปสร้างเป็นมูลค่าและต่อ
ยอดชิ้นงานได้ และให้กลุ่มเยาวชนได้เลือกตามสิ่งที่ตนเองได้สนใจ และได้ลงมือปฏิบัติจริง และให้แต่ละคนไป
เสนอแนวคิด และสิ่งที่ได้รับจากการท ากิจกรรมในวันนี้ได้พูดคนละเล็กๆน้อยๆ สรุปผลการด าเนินกิจกรรมและปิด
กิจกรรม 

 

 
ภาพที่ 17 การ ส ารวจและศึกษาบริบทเพ่ือท าแผนที่ชุมชน การท า ART IDEA และถอดบทเรียน 
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องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักอนุกรมวิธานพืชเบื้องต้นและการจัดจ าแนกพืช 
2. องค์ความรู้เกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างพืชและการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และพรรณไม้ดอง 
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าและการอยู่ร่วมกันของพ้ืนที่ป่าและชุมชนในหมู่บ้านปงไคร้ ต.โป่ง

แยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
4. องค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าและการอยู่ร่วมกันของพ้ืนที่ป่าและชุมชนในหมู่บ้านปางจ าปี  

อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัย 
ได้น าองค์ความรู้ที่ได้รับนี้มาบูรณาการณ์ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางชีววิทยา เช่น ชีววิทยา

เบื้องต้น และพฤกษศาสตร์เบื้องต้น ท าให้นักศึกษามีความรู้และมีการเก็บพรรณไม้อย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังได้
จัดตั้งชมรมอพ.สธ.-มจ. เพ่ือให้นักศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาพรรณไม้ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสาที่จะพัฒนา
สู่ชุมชนต่อไป 
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แผนพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) 
มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 
หลักการและเหตุผล 

  แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ระยะ 15 ปี (Maejo Flagships to 2026) ได้มุ่งเน้นการพัฒนา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ไปสู่ “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” โดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบชีวิต 5 ประการดังนี้ คือ 
1) ความส าคัญของการเกษตร 2) ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3) ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม  4) โลกของ
ความเป็นจริง ตามทันและรู้ทันการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี และ 5) หลักธรรมาภิบาล โดยมี
การก าหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย “มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต” ดังนี้คือ 1) สังคม
เกษตรอินทรีย์ (Organic University)  2) สังคมสีเขียว (Green University) และ 3) สังคมเชิงนิเวศ (Eco 
University)   
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยจัดพ้ืนที่บางส่วนของโครงการอนุรักษ์ ศึกษา และ
พัฒนาป่าบ้านโปงเพ่ือเข้าร่วมโครงการ ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 และขยายพ้ืนที่ด าเนินงานโครงการฯ เป็น 3 
พ้ืนที่ ได้แก่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ จ.แพร่ และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -
ชุมพร จ.ชุมพร ได้ด าเนินงานตามกรอบงานของโครงการฯ อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์
ประมาณไม่ต่ ากว่า 50 คน และนักศึกษาจ านวนมากจากหลากหลายสาขาวิชาร่วมสนองพระราชด าริใน
โครงการนี้  
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชนี้เป็นอย่างยิ่ง  เพราะเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมสนับสนุนงานของ 
อพ.สธ. ในรูปแบบต่าง ๆ โดยอยู่ภายใต้กรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. โดยที่  อพ.สธ. ประสานงานผ่านมาทาง
มหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการในกิจกรรมนี้  โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ 5 ปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีพร้อมทั้ง
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมของคณะกรรมการด าเนินงาน อพ .สธ.-มจ. และ
คณะอนุกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ.-มจ. ซึ่งขณะนี้เป็นการด าเนินงานภายใต้กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่
หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564)  และในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยจะได้จัดแผนงาน
พิเศษเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมภายใต้การด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือบริหารจัดการให้การด าเนินงานโครงการมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพ่ือเข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ตามที่ อพ.สธ. ก าหนด 
4. เพ่ือเผยแพร่ผลงานโดยสื่อต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ 

ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
5. เพ่ือด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

 
กลุ่มเป้าหมายและจ านวนผู้รับบริการ 

นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร จ านวนอย่างน้อย 40 คน 
 

พื้นที่ด าเนินโครงการ 
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร อ.ละแม่ จ.ชุมพร 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สนองพระราชด าริภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการตามที่ อพ.สธ. ก าหนด 
3. มีผลงานเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ  เช่น การท าเอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับความ

เห็นชอบจาก อพ.สธ. 
4. ได้ด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่น การประชุมเพ่ือ

จัดท าแผนแม่บท แผนปฏิบัติการประจ าปี การประชุมเพ่ือพิจารณาข้อเสนอโครงการประจ าปี การ
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ การประชุมน าเสนอผลงานประจ าปี 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 

โครงการนี้มีระดับความส าเร็จมาก  โดยวัดจากแบบประเมินความพึงพอใจในการได้รับบริการวิชาการ
และการบริหารจัดการการด าเนินงานแผนงานพิเศษด้านการบริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการจ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ 1. 
เข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง 
ต าบลหนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง  26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 2.จัด
ประชุมน าเสนอผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 และได้น าเสนอผลงานในที่
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ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ผลงานและท าสื่อเผยแพร่ผลงานต่างๆ 1 ชิ้น จัดท าแผนแม่บท 5 ปี ที่หก 1 
แผน และได้จัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2562 จ านวน 1 แผน จัดประชุมเพ่ือปรับแผนแม่บทและแผน
ประจ าปี  จ านวน 1 ครั้ง จัดประจัดคณะกรรมการ อพ.สธ. จ านวน 1 ครั้ง รวมถึงการจัดประชุม
คณะอนุกรรมการ อพ.สธ. จ านวน 6 ครั้ง และติดตามและประสานงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานใน
พ้ืนที่ อพ.สธ. (แม่โจ้แพร่และแม่โจ้ชุมพร) จ านวน 2 ครั้ง 

 

 
วิธีการด าเนินโครงการ 

กิจกรรมที่ 1  การติดตาม และประสานงานในพ้ืนที่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร) ด าเนินงานโครงการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.- แม่โจ้)  
1.1 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัด

ชุมพร ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 
1.2 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ต าบลละแม อ าเภอละแม จังหวัด

ชุมพร ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 

กิจกรรมที่ 2  การเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” 
ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2562 – 5 ธันวาคม 2562 
กิจกรรมที่ 3 การเข้าร่วมการจัดตกแต่งและภูมิทัศน์เนื่องในงานวันเกษตรแม่โจ้ครบรอบ 85 ปี  ณ อุทยาน
กล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผล 
จ านวนครั้งในการน าเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการและจัดนิทรรศการ 

ครั้ง 3 3 

จ านวนสื่อเผยแพร่ผลงานต่างๆ   ชิ้น 2 2 
แผนแม่บท 5 ปี ที่หก แผน 1 1 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2562 แผน 1 1 
จ านวนครั้งในการน าเสนอผลงานในที่ประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 

ครั้ง 1 1 

จ านวนครั้งในการประชุมเพ่ือปรับปรุงแผนแม่บท
และแผนประจ าปี 

ครั้ง 1 1 

จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ
บริหาร อพ.สธ. 

ครั้ง 1 1 

จ านวนครั้งในการประชุมของคณะอนุกรรมการ 
อพ.สธ. 

ครั้ง 6 6 
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กิจกรรมที่ 4  การจัดท าสื่อ เผยแพร่ผลงาน เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ.  
ได้ท าการจัดรูปเล่ม สรุปโครงการย่อยทุกโครงการภายใต้โครงการ อพ.สธ.-แม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 

2561 โดยจัดท าทั้งหมด 200 เล่ม 
กิจกรรมที่ 5  การจัดประชุมงานวิชาการผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1  การติดตาม และประสานงานในพ้ืนที่ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ –แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร) ด าเนินงานโครงการ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (อพ.สธ.- แม่โจ้)  

กิจกรรมย่อยที่ 1.1 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ต าบลละแม 
อ าเภอละแม จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2562 น าโดย อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล 
กรรมการและเลขานุการโครงการ อพ.สธ. –แม่โจ้ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – 
แม่โจ้ ซึ่งเป็นการประชุมหารือ แนวทางการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งเยี่ยมชม
การด าเนินงานของแต่ละโครงการ  

 

  
ภาพที่ 1 การประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – แม่โจ้ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 

 

 

ภาพที่ 2 เยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ ดร.มัลลิกา จินดาซิงห์  และ
อาจารย์ ดร.สุทธิรักษ์ ผลเจริญ 
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ภาพที่ 3 เยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ประสาทพร กออวยชัย 
อาจารย์วีรชัย เพชรสุทธิ์ อาจารย์พัชรินทร์ วิริยะสุขสวัสดิ์ และนางณิชาพล บัวทอง 
 

    
ภาพที่ 4 เยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ดร.บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลดรงค์ ทองสง และนายกฤษฎิ์ พลไทย  
 

  
ภาพที่ 5 เยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบของ ว่าที่ร้อยตรีขจรรักษ์ พู่พัฒนศิลป์ 

 

 
ภาพที่ 6 เยี่ยมชมพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพร วิธีการน ามาใช้ในการรักษาโรค และร่วมเสวนาธรรมพระมหาขวัญชัย  
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงก์ ณ วัดคีรีวงก์ อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
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กิจกรรมย่อยที่ 1.2 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงาน ณ โจ้  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิม
พระเกียรติ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 น าโดย 
อาจารย์  ดร.ทิพย์สุดา ตั้ งตระกูล กรรมการและเลขานุการ โครงการ อพ.สธ. –แม่โจ้  พร้อมด้วย
คณะอนุกรรมการด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. – แม่โจ้ ซึ่งเป็นการประชุมหารือ แนวทางการด าเนินงาน ปัญหา 
และอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมทั้งเยี่ยมชมการด าเนินงานของแต่ละโครงการ 
 

 

ภาพที่ 7 การลงพ้ืนที่ติดตามการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้  ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 
 

 

   

ภาพที่ 8 รับฝังผลการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ ดร. อิศรา วัฒนนภาเกษม 
 

 

ภาพที่ 9 เยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.
ธนากร ลัทธิ์ถีระสุวรรณ 
 

 

ภาพที่ 10 เยี่ยมชมการด าเนินงานโครงการฯ ภายใต้ความรับผิดชอบ ของอาจารย์ ดร.ศุกรี อยู่สุข และ 
นายกิตติพงษ์ วุฒิญาณ 
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ภาพที่ 11 เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนการย้อมผ้าหม้อห้อม ของสหกรณ์ผู้ผลิตหม้อห้อมทุ่งโฮ้งแพร่ จ ากัด 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 
 
กิจกรรมที่ 2  การเข้าร่วมประชุมวิชาการและจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” 
ณ ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2562 – 5 ธันวาคม 2562 

2.1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562 
เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2562 ณ หอประชุม วทัญญู ณ ถลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  

   
การปฏิบัติงานการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2562 และการประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ครั้งที่ 1/2562 

2.2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์หนองระ
เวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  

เมื่อระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 – 5 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้ง
ตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่
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โจ้ (อพ.สธ.-มจ.) ได้เข้าร่วมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์หนองระ
เวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  
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ซุ้มนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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กิจกรรมที่ 3 การเข้าร่วมการจัดตกแต่งและภูมิทัศน์เนื่องในงานวันเกษตรแม่โจ้ครบรอบ 85 ปี  ณ อุทยาน
กล้วยไม้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 

  
 
กิจกรรมที่ 4  การจัดท าสื่อ เผยแพร่ผลงาน เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆ ของ อพ.สธ.  

ได้ท าการจัดรูปเล่ม ผลการด าเนินงานภายใต้โครงการ อพ.สธ.-แม่โจ้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ซ่ึง
ประกอบไปด้วยโครงการย่อยทั้งหมด 25 โครงการ จัดท าทั้งหมด 200 เล่ม 

 
กิจกรรมที่ 5  การจัดประชุมงานวิชาการผลงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 
2562 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

การจัดประชุมน าเสนอผลงานวิชาการภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลั ยแม่โจ้ (อพ.สธ. – แม่โจ้) มี
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ก าหนดจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ ได้มีโอกาส
เผยแพร่ผลงานที่รับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้โครงการ อพ.สธ. – แม่โจ้ ซึ่งในการประชุมประกอบด้วย
การเสวนาทางวิชาการ และการน าเสนอผลงานวิชาการจากผู้รับผิดชอบโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 
โดยมีรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา เป็นประธาน มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมประชุม คน ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานผ่านโครงการต่างๆ ที่ได้รับเงินสนับสนุนประจ าปีงบประมาณ 
2562 เช่น ชุดโครงการกล้วยไม้ โครงการประยุกต์ใช้แนวคิดภูมิสังคม ส าหรับการเรียนการสอนวิชาออกแบบ 
สถาปัตยกรรมแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โครงการศูนย์รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรม ไม้ผลเศรษฐกิจแม่โจ้ 
โครงการการศึกษาคุณสมบัติของดินใน เขต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่
โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร เป็นต้น อีกทั้งภายในงานได้
จัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบด้วย โปสเตอร์ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ของโครงการต่างๆ 

 

  

 
ภาพที่ 12 ซุ้มนิทรรศการน าเสนอผลการจัดท าโครงการย่อย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
ภาพที่ 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดมีหาวิทยาลัยแมโ่จ้ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และเยี่ยม
ชมผลงานของนักวิจัยมหาวิทยาลยัแม่โจ ้
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ภาพที่ 14 การน าเสนอผลงานของนักวิจัยที่ได้รับทุนโครงการวิจัยและบริการวิชาการ ประจ าปี งบประมาณ 
2561 

 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากการบริการวิชาการ 

1. องค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
2. องค์ความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอพ.สธ.ทั่วประเทศไทย 
3. องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น 

ภายใต้โครงการอพ.สธ.-แม่โจ้ 
 

การบูรณาการองค์ความรู้สู่การเรียนการสอนและการวิจัย 
 จากการเข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์หนองระ
เวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ได้น าองค์ความรู้ที่ได้จกผลผลิตของนักวิจัย
ภายใต้โครงการอพ.สธ.-มจ. ไปเผยแพร่แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจ ให้รู้และรักษาทรัพยากร
ท้องถิ่น และองค์ความรู้นี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพัฒนาต่อยอดหัวข้อวิจัยและบริการวิชาการสาขาต่างๆที่
เกี่ยวข้องได ้

 
 


