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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2560 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

กิจกรรมที ่2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี 
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 
“กิจกรรมศึกษาเกบ็
รวบรวมพันธุกรรมพืช
ท้องถิ่นในสวน
พฤกษศาสตร์ และ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
การอนุรักษพ์ันธุกรรม
พืช มทส.” 

 - 50,000 50,000 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี
2.เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์
ได้สนับสนุนการด าเนินงาน
ของโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
3.เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์
ได้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืช
ในการอนุรักษ์ พัฒนา และ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
การศึกษา ค้นคว้า วิจยั และ
เผยแพร่ต่อไป 
4.เพื่อประชาสัมพันธ ์และ
เผยแพร่กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 

จากโครงการสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 
“กิจกรรมศึกษาเกบ็รวบรวม
พนัธุกรรมพืชท้องถิ่น       
ในสวนพฤกษศาสตร์ และ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้การ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช มทส.”                         
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 – 
กันยายน 2560 โดยมกีาร
เก็บรวบรวมพันธุ์พืชในพื้นที่
ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด 197 ต้น 
54 ชนิด 29 วงศ์ ได้แก่ 
เขลง เจ็ดก าลัง ช้างสาร 
มะแป่ม จันทนห์อม 
เจตมูลเพลิงแดง หมักม่อ 
อบเชยเทศ คนทีสอ มะพูด 
กระวาน จันทน์กะพ้อ เกด 
สารภี การบูร สมอไทย 
ปลาไหลเผือก ส้มโอมอื 
มะเกลือ รงทองสิรินธรวัลลี 
สมอพิเภก ฝาง โสกน้ า มันป ู

อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ ใช้งบประมาณ
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มทส. 
1,000,000 
รวมใน
กิจกรรมที่ 8 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
กานพู มะตูม สีเสียด พวา 
ชะพลู แขยง เนียมหอม ว่าน
สาวหลง กาแฟ มะมว่งหาว
มะนาวโห่ อาโวคาโด ฟัก
แม้ว โสน พริกไทย วา่นชัก
มดลูก ข่าลิง ไผ่ พิมเสน 
ดีปลี ส้มซ่า เปปเปอร์มิ้นต์ 
ตะลิงปลิง องุ่น เชอรี่ ขนุน 
แก้วเจา้จอม มะรุม ขิงแดง 
เผือก มันเทศ 

2 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 

ส ารวจภูมปิัญญา
ท้องถิ่นด้านสุขภาพใน
พื้นที่เขตเทศบาลต าบล
สุรนาร ี

 - 200,000   1.เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

 ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี 

 

3 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 

ส ารวจการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรในพื้นที่
เขตเทศบาลต าบล    
สุรนาร ี

 - 200,000   1.เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ี

 ส านักวิชาพยาบาล
ศาสตรม์หาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  

 

  รวม  3 โครงการ  - 450,000 50,000 -     
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กิจกรรมที ่3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
การปลูกเลี้ยง เก็บเกี่ยว 
การจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยว พฤกษเคมี และ
การพัฒนาเพิ่มมูลค่าผัก
อีนูนเพื่อเข้าสู่ระบบเชิง
พาณิชย์ (ระยะที ่2) 

 - 901,000 
 

161,665.38 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(ผ่านเห็นชอบโดย 
วช.) 

โครงการวิจัยผกัอีนูนเป็น
โครงการวิจัยที่ด าเนินการเพื่อ
สนองพระราชด าริตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)     
โดยมีวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยแบ่งออกเป็นงาน
ต่างๆ ตามล าดับ ดังนี ้
1.การปลูกเลีย้ง ของผักอีนูน
เพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณชิย ์
 1.1) เพื่อหาวิธกีารที่เหมาะสม
ในการปลูกเลี้ยงต้นอีนูน ให้มี
การเจริญเติบโต ให้ผลผลิตที่มี
คุณภาพที่เหมาะสมในการ
น าเข้าสู่การวิจัยตอ่ยอดเพือ่
ระบบเชิงพาณิชย์  
 1.2) เพื่อศึกษาการตอบสนอง
ต่อปุ๋ย ทั้งอินทรียแ์ละอนินทรยี์ 
ตลอดจนวัสดุปรับปรุงดินชนิด
ต่างๆ 
 1.3) เพื่อศึกษาวิธกีารใช้ค้าง

6.1 โครงการย่อยที ่1 
การปลูกเลีย้งผักอีนูนเพื่อ
เข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย ์
การทดลองที่  1  ศึกษา
วิธีการตัดแต่งร่วมกับการ
ป ลู ก  จ า น วน  3  แ บ บ 
ได้แก่ แบบกระโจม ค้าง 
Head ค้างแนวตั้ง เป็นต้น 
จ านวนแบบละ 3 ซ้ า และ
ใช้ผักอีนูน จ านวน 5 สาย
ต้นผลการด าเนินงาน 
      การเจริญเติบโตของ
ต้นผักอีนูนในการทดลอง
วิธีการตัดแต่งร่วมกับการ
ปลูก พบว่าสายต้น 015 
และ 018 มีภาพรวมของ
การเจริญเติบโตที่ดีกว่า
สายต้นอื่นๆ (ด้านความสูง
, จ านวนกิ่ง/ยอด, จ านวน
ใบ, เส้นผ่านศูนย์กลางใบ 
และเส้นผ่านศูนย์กลาง
ต้น) ในช่วง 2 เดือนแรก
ของการเจริญเติบโต 
      เมื่อต้นผักอีนูนมีอายุ

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

โครงการ
ต่อเนื่อง 2 ป ี
ปี 2560-2561 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
ชนิดต่างๆและศึกษาการตัด
แต่งให้เหมาะสมกับชนิดของ
ค้างเพื่อศึกษาแนวทางในการ
จัดการผักอีนูนหลังการเก็บ
เกี่ยว 
 1.4) เพื่อศึกษาการใช้ฮอร์โมน
เพื่อเร่งการเจริญเติบโตและ
ให้ผลผลิต 
 1.5) เพื่อผลิตวัตถุดิบผักอีนูน
ให้เพียงพอส าหรับการวจิัยต่อ
ยอด (พฤกษเคมี, การหมักดอง
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิด
ใหม่) 
 1.6) เพื่อศึกษาการชักน าให้มี
ผลผลิตนอกฤดูกาล 
2.การเก็บเกี่ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว       
2.1) เพื่อศึกษาวธิีการเก็บเกี่ยว 
และแนวทางในการจัดการ
ผลิตผลสดผักอีนูนหลังการเก็บ
เกี่ยว 
2.2) เพื่อหาแนวทางในการ
สร้างผลิตภัณฑ์จากผลิตผลสด
หลังการเก็บเกี่ยว ที่มี
มาตรฐานทางด้านคุณภาพ 
เพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดใน

ได้ 2 เดือน ได้ท าการตัด
แต่งเพื่อให้เข้ากับรูปแบบ
ค้างทั้ ง 3 ชนิด ส่งผลให้
อัตราการเจริญเติบโตนั้น
ลดลง (ติดลบ) หลังจากที่
ท าการตัดแต่งพบว่า สาย
ต้ น  015  แล ะ  018  มี
ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร
เจริญเติบโตที่ดีกว่าสาย
ต้นอื่นๆ เช่นเดิม 
       การเจริญเติบโตของ
ต้นผักอีนูนในการทดลอง
วิธีการตัดแต่งร่วมกับการ
ปลูก พบว่าทุกชนิดของ
ค้าง มีภาพรวมของการ
เจริญเติบโตไม่แตกต่างกัน 
(ด้านความสูง, จ านวนกิ่ง/
ยอด, จ านวนใบ, เส้นผ่าน
ศูนย์กลางใบ และเส้นผ่าน
ศูนย์กลางต้น) ในช่วง 2 
เ ดื อ น แ ร ก ข อ ง ก า ร
เจริญเติบโต 
     เมื่อต้นผักอีนูนมีอายุ
ได้ 2 เดือน ได้ท าการตัด
แต่งเพื่อให้เข้ากับรูปแบบ
ค้างทั้ ง 3 ชนิด ส่งผลให้
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
รูปแบบต่างๆ 
3. พฤกษเคมีของผักอีนูน 
3.1)เพื่อศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมในการเตรียมสาร
สกัดอีนูน 
3.2)เพื่อศึกษาสารพฤกษเคมี
ในสารสกัดอีนูน ทั้งในกลุ่มของ 
คลอโรฟิลล์ และกลุ่มฟินอลิก  
4.การพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ผัก
อีนูนดองพื้นบ้าน และผัก
อีนูนดองแปรรูป 
4.1)เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ผัก
อีนูนดองในภาชนะบรรจุปิด
สนิท ให้สามารถผลิตได้ใน
ระดับชุมชน ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4.2)เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหาร
ดองจากผักอีนูน และผกัอีนูน
ดองผสมที่มีความหลากหลาย
ของวัตถุดิบ 
4.3)เพื่อให้สามารถผลิต
ผลิตภัณฑ์ผักอีนูนดองที่มี
คุณภาพและความปลอดภยั
ตามมาตรฐาน กายภาพ เคมี 
และจุลินทรีย ์

อัตราการเจริญเติบโตนั้น
ลดลง (ติดลบ) หลังจากที่
ท าการตัดแต่งพบว่า ค้าง
แบบกระโจม มีภาพรวม
ของการเจริญ เติบ โตที่
ดีกว่ารูปแบบอื่นๆ 
การทดลองที่  2  ศึกษา
ชนิดและรูปแบบการให้
ปุ๋ยกับต้นผักอีนูน จ านวน 
5 ต ารับการทดลอง ต ารับ
ละ 4 ซ้ า และใช้ผักอีนูน 
จ านวน 3 สายต้น 
ผลการด าเนินงาน 
       ด าเนินการปลูกลง
กระถางขนาด  12  นิ้ ว 
ตามแผนการทดลอง โดย
ปลูกผักอีนูน จ านวน 3 
สายต้น และท าค้างให้กับ
ต้นผักอีนูน ซ่ึงในช่วง 3 
เดื อนแรก  จะ เป็ นก าร
เตรียมต้นให้พร้อมส าหรับ
ก าร ใส่ ปุ๋ ย ใน ชนิ ดแล ะ
รูปแบบต่างๆ หลังจากนั้น
ด า เนิ นการเก็ บผลการ
เจริญเติบโตและอื่นๆ ใน
ขั้นถัดไป 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
5.การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผักอีนูน 
5.1)เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ผักอีนูนให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่าเพิ่ม 
5.2)เพื่อศึกษาถึงการยอมรับใน
ผลิตภัณฑ์ผักอีนูนที่พัฒนาขึ้น
จากผู้บริโภค 
5.3)เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบผักอีนูนที่มีมูลค่าเพิ่ม
ส าหรับผู้ที่สนใจน าไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ 

การทดลองที่ 3 ศึกษาการ
ชั กน าส ารควบ คุมก าร
เจริญเติบโต โดยศึกษาใน 
5 ต ารับการทดลอง ต ารับ
ละ 3 ซ้ า และใช้ผักอีนูน 
จ านวน 2 สายต้น 
ผลการด าเนินงาน 
ด าเนินการปลูกลงกระถาง
ข น า ด  1 2  นิ้ ว  ต า ม
แผนการทดลอง โดยปลูก
ผักอีนูน จ านวน 2 สายต้น 
และท าค้างให้กับต้นผัก
อีนูน ซ่ึงในช่วง 3 เดือน
แรก จะเป็นการเตรียมต้น
ให้พร้อมส าหรับการใส่สาร
ควบคุมการเจริญเติบโต 
หลังจากนั้ นด าเนินการ
เก็บผลการเจริญ เติบ โต
และอื่ น ๆ  ใน ขั้ น ถั ด ไป  
6.2 โครงการย่อยที่  2 
การเก็บ เกี่ ยวและการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลอีนูนสด 
ผลการด าเนินงาน 
      รอผลผลิ ตของผั ก
อีนูนเพื่อด าเนินศึกษาตาม
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ที่ ว า ง ได้
ตามล าดับ 
6.3 โครงการย่อยที่  3 
พฤกษเคมีของผักอีนูน 
ผลการด าเนินงาน 
      รอผลผลิ ตของผั ก
อีนูนเพื่อด าเนินศึกษาตาม
วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ที่ ว า ง ได้
ตามล าดับ 
6.4 โครงการย่อยที่  4 
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์
ผักอีนูนดองพื้นบ้าน และ
ผั ก อี นู น ด อ งแ ป ร รู ป
พาณิชย์  
ผลการด าเนินงาน 
      รอผลผลิ ตของผั ก
อีนูนเพื่อด าเนินศึกษาตาม
วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ที่ ว า ง ได้
ตามล าดับ 
6.5 โครงการย่อยที่  5 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
เพิ่มมูลค่าผักอีนูน 
ผลการด าเนินงาน 
     รอ ผลผลิ ต ข อ งผั ก
อีนูนเพื่อด าเนินศึกษาตาม
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
วั ต ถุ ป ระ ส งค์ ที่ ว า ง ได้
ตามล าดับ 

2 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 

โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 
“กิจกรรมรวบรวมพันธุ์
ไม้ ขยายพันธุ์ส ารอง 
และอารักขาต้นพันธุ์ใน
พื้นที่ สวนพฤกษศาสตร์ 
มทส.” 

 - 50,000 50,000 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

1.เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์ได้
สนับสนุนการด าเนินงานของ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
3.เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์ได้
เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์พืชใน
การอนุรักษ ์พัฒนา และ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษา 
ค้นคว้า วิจยั และเผยแพร่
ต่อไป 
4.เพื่อประชาสัมพันธ ์และ
เผยแพร่กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 

โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 
“กิจกรรมรวบรวมพันธุ์ไม้ 
ขยายพันธุ์ส ารอง และ
อารักขาต้นพันธุ์ในพื้นที่
สวนพฤกษศาสตร์ มทส.” 
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 
– กันยายน 2560 โดยมี
การขยายพันธุ์ส ารอง และ
อารักขาต้นพันธุ์ในพื้นที่
สวนพฤกษศาสตร์ มทส. 
ได้ทั้งหมด 618 ต้น 33 
ชนิด 21 วงศ์ ได้แก่ แป๊ะ
ต าปึง พญาปลอ้งทอง 
ว่านน้ าเล็ก บีโกเนีย 
เพชรสังฆาต ผักแพว 
บัวบก หญ้าถอดปล้อง 
ดองดึง ชบา ลีลาวด ีพริก 
หนุมานประสานกาย พล ุ
หญ้าปักกิ่ง ลิ้นกระบอื 
ผักหวานบ้าน แพงพวย 
ว่านกาบหอย เพกา 
แมงลัก พญากาสัก 
โหระพา ถั่วพู หญ้าดอก

สวนพฤกษศาสตร์ 
มทส. 

ใช้งบประมาณ
โครงการสวน
พฤกษศาสตร์ 
มทส. 
1,000,000 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
ขาว ขี้เหล็ก อินทผลัม 
หญ้าหนวดแมว เก๊กฮวย 
ช้อยนางร า กระแจะ 
ดาวเรือง ตะไคร้หอม 

3 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 

การอนุรักษแ์ละ
ขยายพันธุพ์ืชหายาก
สกุลเปราะและสกุลหงส์
เหิน (วงศ์ขิง) ด้วย
เทคนิคการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ (2 ปี) 

 - - - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(ผ่านเห็นชอบโดย 
วช.) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อส ารวจและเก็บรวบรวม
พืชหายากวงศ์ขิงสกุลเปราะ
และสกุลหงส์เหิน ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. เพื่ออนุรักษ์ และขยายพันธุ์
พืชหายากสกุลเปราะและสกุล
หงส์เหินด้วยเทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   

 รศ.ดร.หนูเดือน เมือง
แสน 

โครงการวิจัย
ต่อเนื่องจากปี 
2559-2560 
ปี2560 ยัง
ไม่ได้มีการท า
สัญญาเบิก
งบประมาณ
วิจัย 

  รวม  3 โครงการ  - 951,000 211,665.38 -     
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กิจกรรมที ่4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี 
ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยทางคลินิคของยา
เจลคลินดามายซินและ
สารสกัดจากข่า กระชาย 
หรือมังคุด ส าหรับรักษา
สิว 

 - 640,000 500,000 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(ผ่านเห็นชอบโดย 
วช.) 

1  เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและ
ความปลอดภยัทางคลินิคของยา
เจลคลินดามายซินและสารสกัด
จากขา่ กระชาย หรือมังคุด 
ส าหรับรักษาสวิในอาสาสมัคร   

1. Preparation all 
materials ได้เตรียม
วัตถุดิบ ได้แก ่ข่า 
กระชาย มังคุด และ
สารเคมีส าหรับการสกัด 
ตลอดจนสารเคมี
ส าหรับการท าเจล 
สารเคมีส าหรับ
วิเคราะห์และพิสจูน์
เอกลักษณ์สารสกัดไว้
แล้ว      
 2. Preparation 
crude extract from 
mangosteen and 
fingerroot, galangal 
ได้ท าการสกัดสารจาก
ข่า กระชาย และมังคุด
แล้ว จนได้สารสกัด
หยาบ และท าการสกัด
ต่อจนได้สารในกลุ่มที่
คาดว่าจะออกฤทธิ ์เช่น
กลุ่ม Flavonoids        
3. Identification of 

รศ.ภก.ดร.เกรียงศักด์ิ 
เอื้อมเก็บ 
 

โครงการวิจัย
ต่อเนื่อง 2 ป ี
ปี2560-2561 
 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  สนองพระราชด าริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี หน้า 11 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
active ingredients ได้
ท าการทดลองวิเคราะห์
หาสารออกฤทธิ ์โดย
ทดสอบการวิเคราะห์
เบื้องต้นด้วย HPLC 
และ GC-MS ของสาร
สกัดหยาบและ 
fraction ของสารสกัด 
โดยมีสารมาตรฐานเป็น 
Reference พบว่า สาร
สกัดข่ามี Galangin อยู่
ด้วย สารสกัดกระชายมี 
Pandururatin A  สาร

สกัดมังคุดมี α-
mangostin อยู่ด้วย 
4. Preparation Gels 
formulation ได้ผลิต
และวิจยัสูตรต ารับเจล
ข่า กระชายและมังคุด
แล้ว โดยมีส่วนประกอบ
คร่าวๆ เช่น สารสกัด
จากสมุนไพรดังกล่าว  
Ethanol 95%, 
Polyethylene glycol, 
Glycerin, 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
Cremophor™ RH-40, 
Carbopol™ 940, 
Disodium EDTA, 
Paraben 
concentrate, 
Triethanolamine  
เป็นต้น และก าลังท า
การวิจยัสูตรต ารับที่
ออกฤทธิ์ดีที่สุดและมี
ความคงตัวดีที่สุดอยู่   
5. Recruit and enroll 
volunteers ได้ท าการ
หาอาสาสมัครเบื้องต้น
แล้ว จ านวนยังไม่ครบ 
200 คน ก าลัง
ด าเนินการหา
อาสาสมัครต่อไป 

2 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 

การทดสอบครีมว่านสาว
หลงเพื่อลดภาวะผิวแห้ง
ในบุคคลทั่วไปวัยท างาน 

 - 540,000 408,090 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(ผ่านเห็นชอบโดย 
วช.) 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2. เพื่อผลิตและศึกษาคุณสมบัติ
ทางกายภาพ เคมีและคุณสมบัติ
ในการออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

1. งานวิจัยครั้งนี้
สามารถเตรียมวัตถุดิบ
และสกัดน้ ามันว่านสาว
หลงได้ พบว่าน้ ามันที่
สกัดได้มีคุณสมบัติใน
การต้านอนุมูลอิสระ
เมื่อทดสอบด้วย DPPH 
assay 

ผศ.พญ.สีขาว   
เช้ือปรุง 

โครงการวิจัย
ต่อเนื่อง 2 ป ี
ปี2560-2561 
 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  สนองพระราชด าริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี หน้า 13 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
ว่านสาวหลง 
3. เปรียบเทียบผลที่ได้รับก่อน
และหลังการทดสอบใช้ครีมว่าน
สาวหลงกับผวิหนังมนุษย ์

2. โครงการวิจัด าเนิน
การแล้วเสร็จในการ
จัดเตรียมสูตรครีมต่าง 
ๆ และได้จัดประชุม
คณะผู้วิจัย ณ 
โรงพยาบาลมหาราช 
นครราชสีมา เมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2560 
3. งบประมาณที่ใช้ไป
แล้วจ านวน 180,000 
บาทเป็นค่าจ้างผู้ช่วย
นักวิจยั (วุฒิ ป.ตรี 
15,000 บาท X 12 
เดือน) จัดซื้อวัสดุ
สารเคมีในการเตรียมท า
ครีมว่านสาวหลง 
จ านวน 3,000 + 2,600 
+ 2,000 = 7,600 บาท 
4. โครงการวิจัยอยู่ใน
ขั้นก าลังด าเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ คือ 
เครื่องตรวจวัดสภาพผิว
และคอมพิวเตอร์
ประมวลผล พร้อม
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
ด าเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม  
2560  
5. ปรับเปลี่ยนหมวด
เงินเพื่อด าเนินการ
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่น 
ๆ เพิ่มเติมตามเอกสาร
แนบอีกดว้ย 
6. ด าเนินการสกัด
น้ ามันว่านสาวหลง 
รอบที่ 3 จ านวน 10   
ซีซี ( สกัดจากต้นว่าน
สาวหลง 40 กโิลกรัม ) 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
7. โครงการวิจัยอยู่ใน
ขั้นตอนก าลัง
ด าเนินการเตรียมครีม
สูตรต่าง ๆ และ 
ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวขอ้ง 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหต ุ

ม ี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
3 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี 
ประสิทธิภาพของสารสกัด
หยาบเจตมูลเพลิงแดงและ
สารเสริมฤทธิ์ต่ออัตราการ
ตายของหอยเชอรี่ 
(Pomacea 
canaliculata Lamarck)  

 - 485,000  
 

485,000  
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
(ผ่านเห็นชอบโดย 
วช.) 

1.เพื่อสนองพระราชดาริ 
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
2.เพื่อศึกษาผลของสารสกัด
หยาบเจตมูลเพลิงแดงและเมทิล
ดีไฮด์ต่ออัตราการตายของหอย
เชอรี่  
3.เพื่อศึกษาหาค่า LC50 ของสาร
สกัดหยาบเจตมูลเพลิงแดงที่มีผล
ต่อการตายของหอยเชอรี่  
4.เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงของ
เอนไซม์กับอัตราการตายของ
หอยเชอรี่  
5.เพื่อศึกษาผลกระทบของสาร
สกัดต่อสัตว์ที่ไม่ใช่เป้าหมายของ
สารสกัดหยาบเจตมูลเพลิงแดง  

 ผศ.ดร.นฦวรรณ 
เสาวคนธ์  
 

โครงการวิจัย
ต่อเนื่องจากปี 
2559-2560
อยู่ในระหวา่ง
การเตรียมเล่ม
ฉบับสมบูรณ์ 
(สิ้นเดือน 
กุมภาพันธ์ 
2561) 

  รวม  3 โครงการ  - 1,665,000 1,393,090      
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กิจกรรมที ่5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี 
การจัดฐานข้อมูลผล
ด าเนินงาน อพ.สธ.-
มทส. 
http://rspg.sut.ac.th/ 

 - - - มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 

1. เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี

ฐานข้อมูลพรรณไม้ในเว็บไซต์
โครงการอพ.สธ.- มทส. 
http://rspg.sut.ac.th/ 
 
 

โครงการ 
อพ.สธ.-มทส. 

 

  รวม  1 โครงการ  - - - -     

http://rspg.sut.ac.th/
http://rspg.sut.ac.th/


สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  สนองพระราชด าริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี หน้า 17 

กิจกรรมที ่7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี 
โครงการบริการแหล่ง
เรียนรู ้
- สวนพฤกษศาสตร์ 
มทส. 
- ห้องไทยศึกษานิทัศน์ 
- อาคารกาญจนาภิเษก 

-  1,138,332 

 
 
 

1,138,332 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 

1. เพื่ อ ส น อ งพ ร ะ ร า ช ด า ริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
2. เพื่ อ เป็ นแห ล่ ง ศึ กษ าและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เกี่ ยวกับ
พรรณ ไม้  ภู มิ ปัญญ าพื้ นบ้ าน
อีสาน รวมถึงพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 

- สวนพฤกษศาสตร์ มทส. ได้
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ 
ในโครงการ อพ.สธ.-มทส. และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พฤกษศาสตร์ สถานที่ฝึกอบรม 
เผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชน
และประชาชนทัว่ไป จ านวนผู้
เข้าเยี่ยมชม 7,433 คน ความ
พึงพอใจ 4.41 
- ห้องไทยศึกษานิทัศน์ สร้าง
ความตระหนักให้คุณค่าภูมิ
ปัญญาพื้นบา้นและ
ศิลปวัฒนธรรมอีสานให้กับ
เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม 6,485 
คน ความพึงพอใจ 4.44 
- อาคารกาญจนาภิเษก 
ด าเนินงานถ่ายทอด
พระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุยเดชให้กับ
เยาวชน และประชาชนใน
หัวข้อ “นิทรรศการเฉลิมพระ

โครงการ 
อพ.สธ.-มทส. 

- สวน
พฤกษศาส
ตร์ มทส.
582,832 
- ห้องไทย
ศึกษา
นิทัศน์
348,000 
- อาคาร
กาญจนา
ภิเษก 
207,500 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
เกียรติ 84 พรรษามหาราชัน
พระมิ่งขวัญเกษตรไทยสมดุล
ธรรมชาติกับชีวิตพอเพียง” 
จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชม 12,259 
ความพึงพอใจ 4.46 

  รวม  1 โครงการ   1,138,332 1,138,332 -     
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กิจกรรมที ่8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี 
- พธิีเปิดสวนพฤกษศาสตร์ 
มทส. 
- กิจกรรมดนตรีเด่ินดิน อิน
เดอะการ์เด้นท์ 
- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
ทางด้านพฤกษศาสตร์ 
- กิจกรรมฝึกอบรมเทคนิค
การวาดภาพทาง
พฤกษศาสตร์เบื้องต้น 
- กิจกรรมอนุรักษก์ล้วยไม้
พื้นเมืองโคราชเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก 
- กิจกรรมอบรม
พฤกษศาสตร์เบื้องต้น
ส าหรับคร ู

 - 317,168 317,168 

 
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี
2.เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์ได้
สนับสนุนการด าเนินงานของ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
3.เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์ได้เป็น
แหล่งรวบรวมพันธุ์พืชในการ
อนุรักษ์ พัฒนา และน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัย และเผยแพร่ต่อไป 
4.เพื่อประชาสัมพันธ ์และ
เผยแพร่กิจกรรมสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 

- พิธีเปดิสวน
พฤกษศาสตร์ มทส. 
วันจันทร์ท่ี 7 
พฤศจิกายน 2559 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้เสด็จ
เปิดสวนพฤกษศาสตร ์
มทส. ทรงปลูกต้นแจง
และทอดพระเนตร
นิทรรศการป่าเต็งรัง ณ 
อุทยานการเรียนรูส้ิรินธร 
จ านวน 1,042 คน ความ
พึงพอใจ 4.85 
- กิจกรรมดนตรีเดิ่นดิน 
อินเดอะการ์เด้นท์  
วันที่ 13 มกราคม 2560 
จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 
800 คน ความพึงพอใจ 
4.89 
- กิจกรรมพัฒนา
บุคลากรทางด้าน
พฤกษศาสตร์  

สวน
พฤกษศาสตร์ 
มทส. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
วันที่ 27-31 ม.ค.60 
จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม 9 
คน ความพึงพอใจ 4.95 
 - กิจกรรมฝึกอบรม
เทคนิคการวาดภาพ
ทางพฤกษศาสตร์
เบื้องต้น วันที่ 18-19 
ก.พ.2560  จ านวนผู้รับ
การอบรม 12 คน 
ความพึงพอใจ 4.76 
- กิจกรรมอนุรักษ์
กล้วยไม้พื้นเมือง
โคราชเนื่องในวัน
สิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 
มิ.ย.2560 จ านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 
คน ความพึงพอใจ 4.79 
- กิจกรรมอบรม
พฤกษศาสตร์เบื้องต้น
ส าหรับคร ูวันที่ 24 
ก.ค. 2560 จ านวนผู้เข้า
อบรม 30 คน ความพึง
พอใจ 4.89 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
3 มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุรนารี 
การพัฒนาปา่นิคมเศรษฐกิจ
พอเพียง อ าเภอวังน้ าเขียว   
จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากร สมุนไพรอย่าง
ยั่งยืน 

 - 357,000 173,000 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(ผ่านเห็นชอบโดย 
วช.) 

1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทส) 
2.เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
พันธุกรรมพืชในป่าอนุรักษ์ของ 
ส.ป.ก.   
3.เพื่อส ารวจบัญชีรายชื่อ
สมุนไพรในป่าอนุรักษ์ ส.ป.ก.   
4.เพื่อรวบรวมการใช้ประโยชน์
ของพืชที่พบในป่าอนุรักษ์ ที่ใช้
เป็นสมุนไพรและภูมิปัญญาไทย
5.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างเกษตรกรกบัภาครัฐ และ
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐที่
เกี่ยวขอ้งรองรับการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชนพ์ืชสมุนไพร
อย่างยั่งยืน 

1.สังคมพืช จากแปลง
ศึกษาขนาด 20x20 
เมตร จ านวน 6 แปลง 
ในพื้นที่ป่า 80 ไร่ ท า
การส ารวจไปแล้ว
จ านวน 2แปลง ไม้เด่น
ที่พบในแปลงที่ 1 ได้แก่ 
โมกมัน และประดู่ ไม้
เด่นที่พบในแปลงที่ 2 
ได้แก่ โมกมัน และแดง 
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ทั้ง 2 
แปลง มีโมกมันเป็นไม้
เด่น ซ่ึงทั้ง 2 แปลง มีไม้
ต้นจ านวน 9 ชนิด และ
พบไม้ต้นชนิดเดียวกัน
จ านวน 4 ชนิด ซ่ึงเป็น
ไม้หวงห้ามประเภท ก. 
ไม้หวงห้ามธรรมดา
จ านวน 7 ชนิด ไม้ส่วน
ใหญ่ที่พบเป็นไม้เบิกน า 
2.ความหลากหลาย
ของพันธุ์พืช เก็บ
รวบรวมตัวอย่างพรรณ
ไม้แห้ง จ านวน 42 
ตัวอยา่ง 42 ชนิด 

อ.ดร.สันติ วัฒ
ฐานะ 

โครงการ วิจยัแล้ว
เสร็จสมบูรณ์ เดือน 
ธ.ค.2560 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
ถ่ายภาพจ านวน 43 
ชนิด ในพื้นที่ป่า 80 ไร่ 
นิคมเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าเภอวังน้ าเขียว 
จังหวัดนครราชสีมา 
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
– ปัจจุบัน พบพืชที่
น่าสนใจ ได้แก่ ดอกดิน 
และกล้วยไม้ดิน (นาง
อั้วน้อย)              
3.สมุนไพร ด าเนินการ
สร้างสวนสมุนไพร ใน
พื้นที่ 1 ไร่ เพื่อเป็น
แหล่งแม่พันธุ์ส าหรับ
ชุมชน และเป็นแหล่ง
เรียนรู้ ตามที่ชุมชน
ต้องการ ด้วยการ
ก าหนดชื่อสมุนไพร
ร่วมกับชาวบ้าน 
โดยเฉพาะชนิดที่ชุมชน
ต้องการน ามาปลกู เพื่อ
การใช้ประโยชน ์ซ่ึงได้
ท าการรวบรวมสมุนไพร
และปลูกในพื้นที่สวนป่า
สมุนไพร ได้จ านวน 30 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
ชนิด และติดตามอัตรา
การรอดชีวิตของต้นกลา้
สมุนไพรที่ปลูกไว้ ซ่ึงมี
อัตราการรอดชีวิตร้อย
ละ 90 จากชนิดที่ปลูก
ทั้งหมด  
นอกจากนี้ยังได้ท าการ
ส ารวจสมุนไพรในแปลง
ปลูกสมุนไพรในลักษณะ
สวนวนเกษตร หรือปลูก
แบบผสมผสาน ของ
สมาชิก จากการส ารวจ 
พบว่ามกีารปลูก
สมุนไพรมากกวา่ 50 
ชนิด 

4 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 

โครงการอนุรักษ์พันธกุรรม
พืชอันเน่ืองมาจากพระราช
ด่าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมาร ีเครือข่ายเชิง
ประเด็นโครงการ อพ.สธ. 
(เครือข่าย C – อพ.สธ.) 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนล่าง 
-กิจกรรมการประชุมเชิง

 - 100,000 100,000 สกอ.  1.เพื่อสนองพระราชด่าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช           
อันเนื่องมาจากพระราชด่าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)   
2.เพื่อให้คณะกรรมการได้สนอง
นโยบายในการส่งเสริมกการ
ด าเนินงานโครงการ อพ.สธ. 
3.เพื่อให้เครือข่ายแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วางแผน และก าหนด

-กิจกรรมการประชุม
เชิงปฎิบตัิการ 
แลกเปลีย่นเรียนรู้
ระหว่างเครือข่าย ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จ.พิษณุโลก  
-กิจกรรมสานสัมพันธ์
สมาชิกเครือขา่ย C – 
อพ.สธ. วันที่ 21 ก.ค.
2560 ณ สวน

โครงการ 
อพ.สธ.-มทส. 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
ปฎิบัติการ แลกเปลีย่น
เรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ณ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.
พิษณุโลก 
-กิจกรรมสานสัมพันธ์สมาชกิ
เครือข่าย C – อพ.สธ.  
-กิจกรรมประชุมเครือข่าย 
(C- อพ.สธ. อีสานล่าง) 

กรอบการด าเนินงานสนอง
พระราชด าริฯ 
 

พฤกษศาสตร์ มทส. 
จ านวนผู้เข้ารว่ม 50 คน 
ความพึงพอใจ 5.00 
-กิจกรรมประชุม
เครือข่าย (C- อพ.สธ. 
อีสานล่าง) วันที่ 22 
ก.ค.2560 ณ ห้อง
ประชุม 202 อาคาร
สุรพัฒน์ 1 มทส. 
จ านวนผู้เข้ารว่ม 30 คน 

5 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 

การส ารวจพืชวงศ์ขิงข่าและ
เครือญาติ ไลเคน สัตว์มี
กระดูกสันหลัง และสัตว์ไม่มี 
กระดูกสันหลังบางชนิด ใน
พื้นที่ปกปักพันธกุรรมพืช
เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัด
ชัยภูม ิ

 - 526,000 526,000 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 
(ผ่านเห็นชอบโดย 
วช.) 

1. เพื่อสนองพระราชด่าริ
โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด่าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร อพ.สธ. 
– กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัด
ชัยภูม ิ
2. เพื่อส ารวจและรวบรวมรายชื่อ
ของพืชวงศ์ขิงข่าและเครือญาติ 
ปรงชัยภูมิ ไลเคน แมลงในดิน 
ผีเสื้อกลางคืน และไส้เดือนดิน ที่
แพร่กระจายในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร อพ.สธ. – กฟผ. เขื่อน
จุฬาภรณ์ จังหวัดชยัภูม ิ

จากการส ารวจเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติ 4 
เส้นทาง ที่เป็นป่าดิบ
แล้งและป่าดิบเขา ใน
พื้นที่ปกปักทรพัยากร 
อพ.สธ. – กฟผ. เขื่อน
จุฬาภรณ์ จังหวัดชยัภูม ิ
ระหว่างเดือนธันวาคม 
พ.ศ. 2559 ถึงกันยายน 
พ.ศ. 2560 พบพืชวงศ์
ขิงข่า  
(วงศ์ Zingiberaceae)     
พบจ านวน 14 ชนิด 
ส่วนวงศ์เอื้องหมายนา  
(วงศ์ Costaceae) พบ 

ผศ.ดร.พงศ์เทพ 
สุวรรณวาร ี

 



สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  สนองพระราชด าริ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนาร ี หน้า 25 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
1 ชนิด พบพืชอยู่ใน
สถานะก าลังถูกคุกคาม 
1 ชนิด คือ ดอก
เข้าพรรษา Globba 
laeta K. Larsen ปรง
ชัยภูมิ ส ารวจพบ
ทั้งหมด 419 ต้น มีการ
แพร่กระจายทั้งในแปลง
ศึกษาธรรมชาติที่ 3 
และ 4 และพื้นที่อื่นๆ 
ในเขื่อนจุฬาภรณ์ โดย
พบมากที่สุดบริเวณหลัง
วัดป่าเขื่อนจุฬาภรณ์ 
รองลงมา คือ   มอยาว 
ปรงที่ พบร้อยละ 78 
เป็นต้นอ่อน ไลเคน มี 
172 ชนิด โดยส่วนมาก
เป็นกลุ่มครัสโตส (140 
ชนิด) สกุล Graphis 
และ Pyrenula มี
จ านวนชนิดมากที่สุด 
(13 ชนิด) แมลงในดิน
พบทั้งส้ิน 107 ชนิด 
แมลงที่พบมากที่สุดคือ 
ปลวก Macrotermes 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
annandalei 
(Silvestri) รองลงไปคือ 
มดชนิด 
Odontoponera 
denticulate         
(Smith, 1858) การ
ส ารวจในคร้ังนี้พบ
ปลวก 7 ชนิด ที่จัดอยู่
ในกลุ่มปลวกเล้ียงรา
เห็ดโคน ผีเสื้อกลางคืน 
พบทั้งหมด 237 ชนิด 
โดยสามารถจ าแนกชนิด
ได ้177 ชนิด วงศ์ที่มี
ความหลากหลายมาก
ที่สุด คือ วงศ์ 
Tortricidae มีผีเสื้อ
กลางคืนเพียง 2 ชนิด ที่
พบในการส ารวจทุกครั้ง 
คือ Pelagodes 
falsaria และ 
Sympis rufibasis 
ไส้เดือนดินพบทั้งหมด 
22 ชนิด  โดยเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติที่ 1 
และ 4 พบมากที่สุด 12 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแมบ่ท/
วัตถุประสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี ได้รับ ใช้จริง 
ชนิด ไส้เดือนดินที่พบ
แพร่หลายมากที่สุด คือ 
Pontoscolex 
corethrurus รองลงมา
คือ Metaphire 
bipora และ 
Metaphire 
grandularis เดือน
กันยายน พ.ศ. 2560 
พบไส้เดือนมากที่สุด
และส่วนใหญ่เป็น 
ไส้เดือนโตเต็มวัยแล้วที่
สามารถจ าแนกชนิดได้ 
ค าสาคัญ: พืช สัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง ความ
หลากหลายทางชวีภาพ    
ป่าเขตร้อน การอนุรักษ ์

6 มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารี 

โครงการพืชวิจยัครบวงจร 
(ผักอีนูน) 

 - - -  1.เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.-มทส) 

ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานพืชวิจยัครบ
วงจร (ผักอีนูน) 

โครงการ 
อพ.สธ.-มทส. 
และคณะท างาน
พืชวิจยัครบวงจร 
(ผักอีนูน) 

 

  รวม  6 โครงการ   1,300,168 1,116,168      

 


