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ค ำน ำ 
  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ภายใต้หลักการในการบูรณาการทั้ง
บุคลากร และงบประมาณและภาระงานให้สอดคล้องโดยมุ่งหวังให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลให้บรรลุเป้าหมายตาม
วัตถุประสงค์ ดังนั้นการสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้บูรณาการ การด าเนินการภายใต้ 
โครงการวิจัย และโครงการบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการจ านวน 
๒๓ โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ผักพ้ืนบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชียงดาและมะแขว่น ปีที่ 3 
2. โครงการหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช ปีที่ 3 
3. โครงการเมล็ดพันธุ์ อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 
4. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง ปีที่ 3 
5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากบุก (Amorphophallus spp.) เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ปีที่ 2 
6. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ล าปาง ปีที่ 2 
7. โครงการประเมินพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวเพ่ืออุตสาหกรรมการส่งออก ปีที่ 2 
8. โครงการติดตามผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ปีที่ 2 
9. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ปีที่ 2 
10. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการเตรียมเนื้อมะเกี๋ยงเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงสุขภาพ

ด้วยความยั่งยืน ปีที่ 1 
11. โครงการขยายพันธุ์และศึกษาสารโภชนเภสัชเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกิ้ง

พ้ืนเมือง (Hodgsonia heteroclite (Roxb)) จังหวัดล าปาง ปีที่ 1 
12. โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชอาหารส าหรับเลี้ยงเชื้อพันธุ์ครั่ง ปีที่ 1 
13. โครงการขึ้นทะเบียนสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ ปีที่ 1 
14. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบ้านในจังหวัดตาก ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 
15. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 
16. โครงการอนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่ 1 
17. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะไฟจีนเพ่ือการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ใน

พ้ืนที่จังหวัดน่าน ปีที่ 2 
18. โครงการรวบรวมพันธุ์ผักแปมในจังหวัดน่านและศึกษาศักยภาพในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อาหาร ปีที่ 1 
19. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนาตาม

รอยเส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 1 
20. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 3 
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21. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 2 

22. โครงการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองในเขต
ภาคเหนือพร้อมทั้งสร้างระบบค้นคืนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) ปีที่ 1 

23. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติ และการพิมพ์ 3 มิติ เพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ปีที่ 1 

 รายงานฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นการรวบรวมผลการด าเนินงานของโครงการฯ โดยภายในรายงาน
ฉบับนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ หลักการและเหตุผลโครงการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน กิจกรรม และ
ผลการด าเนินงาน โดยอาศัยหลักการของโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ภายใต้กิจกรรม 8 ด้าน 
 ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ให้การ
สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับทางโครงการเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย บุคลากร และผู้ที่สนใจต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะ
ด าเนินงานและผู้จัดท ารายงานฉบับนี้ ขออภัยและน้อมรับค าแนะน าเพื่อน าไปพัฒนาต่อไป 
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สำรบัญ 

เรื่อง   หน้ำ 
บทที่ 1 บทน ำ  1 
 หลักการและเหตุผล   
 วัตถุประสงค์    
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 ระยะเวลาด าเนินการ   
 
บทที่ 2 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ประจ ำปี 25๖๑ 3 
 ตาราง สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 2 ส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร 
 ตาราง สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 3 การปลูกรักษาทรัพยากร 
 ตาราง สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 4 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
 ตาราง สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 ตาราง สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
 ตาราง สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร   
 ตาราง สรุปผลการด าเนินงาน กิจกรรมที่ 8 พิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
บทที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน  16 

 โครงการอนุรักษ์พันธุ์ผักพ้ืนบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชียงดาและมะแขว่น ปีที่ 3  
 โครงการหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช ปีที่ 3 
 โครงการเมล็ดพันธุ์ อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 
 โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง ปีที่ 3 
 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากบุก (Amorphophallus spp.)  

เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ปีที่ 2 
 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ในพ้ืนที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ล าปาง ปีที่ 2 
 โครงการประเมินพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก ปีที่ 2 
 โครงการติดตามผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ปีที่ 2 
 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ปีที่  
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการเตรียมเนื้อมะเกี๋ยงเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง 

สุขภาพด้วยความยั่งยืน ปีที่ 1 
 โครงการขยายพันธุ์และศึกษาสารโภชนเภสัชเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกิ้ง

พ้ืนเมือง (Hodgsonia heteroclite (Roxb)) จังหวัดล าปาง ปีที่ 1 
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 โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชอาหารส าหรับเลี้ยงเชื้อพันธุ์ครั่ง ปีที่ 1 
 โครงการขึ้นทะเบียนสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ ปีที่ 1 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบ้านในจังหวัดตาก ตามแนวพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 
 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 
 โครงการอนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่ 1 
 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะไฟจีนเพ่ือการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพื่อการใช้ 

ประโยชน์ในพื้นท่ีจังหวัดน่าน ปีที่ 2 
 โครงการรวบรวมพันธุ์ผักแปมในจังหวัดน่านและศึกษาศักยภาพในการแปรรูปเป็น 

ผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 1 
 โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ 

ลายค าล้านนาตามรอยเส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 1 
 โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 3 
 โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพื่อการใช้ประโยชน์ 

ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 2 
 โครงการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลายผ้าทอ 

พ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือพร้อมทั้งสร้างระบบค้นคืนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ปีที่ 1 

 โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติ และการพิมพ์ 3 มิติ เพื่อการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีที่ 1 
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บทที่ 1 : บทน ำ 

  
ตอนที่ 1 : หลักกำรและเหตุผล 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปีงบประมาณ 2562 ภายใต้
หลักการในการบูรณาการทั้งบุคลากร และงบประมาณและภาระงานให้สอดคล้องโดยมุ่งหวังให้เกิดความ
สัมฤทธิ์ผลให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  ภายใต้โครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานโครงการจ านวน 23 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ผักพ้ืนบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชียงดาและมะแขว่น ปีที่ 3 
2. โครงการหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช ปีที่ 3 
3. โครงการเมล็ดพันธุ์ อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 
4. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง ปีที่ 3 
5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากบุก (Amorphophallus spp.) เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ปีที่ 2 
6. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท้องถิ่นเพ่ืออนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ล าปาง ปีที่ 2 
7. โครงการประเมินพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวเพ่ืออุตสาหกรรมการส่งออก ปีที่ 2 
8. โครงการติดตามผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ปีที่ 2 
9. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ปีที่ 2 
10. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการเตรียมเนื้อมะเกี๋ยงเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงสุขภาพ

ด้วยความยั่งยืน ปีที่ 1 
11. โครงการขยายพันธุ์และศึกษาสารโภชนเภสัชเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกิ้ง

พ้ืนเมือง (Hodgsonia heteroclite (Roxb)) จังหวัดล าปาง ปีที่ 1 
12. โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชอาหารส าหรับเลี้ยงเชื้อพันธุ์ครั่ง ปีที่ 1 
13. โครงการขึ้นทะเบียนสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ ปีที่ 1 
14. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบ้านในจังหวัดตาก ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 
15. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 
16. โครงการอนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่ 1 
17. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะไฟจีนเพ่ือการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ใน

พ้ืนทีจ่ังหวัดน่าน ปีที่ 2 
18. โครงการรวบรวมพันธุ์ผักแปมในจังหวัดน่านและศึกษาศักยภาพในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

อาหาร ปีที่ 1 
19. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนาตาม

รอยเส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 1 
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20. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 3 
21. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพ่ือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่

จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 2 
22. โครงการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองในเขต

ภาคเหนือพร้อมทั้งสร้างระบบค้นคืนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) ปีที่ 1 

23. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติ และการพิมพ์ 3 มิติ เพ่ือการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ปีที่ 1 

 
ตอนที่ 2 : วัตถุประสงค์ 
 
 เพ่ือสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

 
ตอนที ่3 : ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. สามารถสนองงานในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (อพ.สธ.) จ านวน 23 โครงการ 

2. มีการด าเนินงานโครงการส าเร็จตามแผนที่ก าหนด สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 

 
ตอนที่ 4 : ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ตุลาคม 2561– กันยายน 2562 
 



~ 3 ~ 
 

ผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปี 2562 
 
ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 (อพ.สธ. – มทร.ล้านนา)  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากร 

มีโครงการทีด่ าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มทร.ล้านนา โครงการขยายพันธุ์และ

ศึกษาสารโภชนเภสชัเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากมะกิ้งพื้นเมือง 
(Hodgsonia heteroclita 
(Roxb)) จังหวัดล าปาง 

  400,000 399,999 มทร.ล้านนา 1.เพื่อศึกษาผลของวิธีการ
ขยายพันธุ์มะกิ๊งท่ีมีต่อลักษณะ
ทางกายภาพและเคมีของผลและ
เนื้อในเมล็ดมะกิ๊งและ ติดตาม
ความยั้งยืน ของการปลูก
ขยายพันธุ์มะกิ๊งในป่าชุมชน 
2.ศึกษาผลของแหล่งปลูกและ
วิธีการขยายพันธุ์ท่ีมีต่อสาร
โภชนะเภสัชในเน้ือในเมล็ดมะกิ๊ง 
3.การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเน้ือ
ในเมล็ดมะกิ๊งและการทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์จากมะกิ๊งใน
ระหว่างการเก็บรักษา 
 

1.ได้ข้อมูลแหล่งปลูกมะกิ๊งในพื้นท่ีป่า
ชุมชน 
2.ได้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้
ประโยชน์จากพืชมะกิ๊ง 
3.ได้มะกิ๊ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบใน
การศึกษาการขยายพันธุ์   สารโภชนะ
เภสัช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4.ได้ข้อมูลเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อมะกิ๊ง 
5.ได้ข้อมูลวิธีการปลูกมะกิ๊งด้วยเมล็ด 
6.ไดเ้ทคนิคผ่าแยกเน้ือในเมล็ด ต้นแบบ 
เครื่องกะเทาะเปลือกและต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์มะกิ๊ง  
7.ไดข้้อมูลคุณภาพต่างๆของพืชมะกิ๊ง 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

2 มทร.ล้านนา โครงการประเมินพันธุ์
กระเจี๊ยบเขียวเพ่ือ
อุตสาหกรรมการส่งออก 

  250,000 250,000 มทร.ล้านนา 

 

 

 

1.คัดเลือกและสกัดสายพันธุ์แท้
กระเจี๊ยบเขียวท่ีให้ผลผลิตสูงและ
เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการ
ส่งออก 
2.เพื่ อ ท ด ส อ บ พั น ธุ์ ลู ก ผ ส ม
กระเจี๊ยบเขียวท่ีให้ผลผลิตสูง 
เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการ

ด าเนินการคัดเลือกสายพันธุ์กระเจี๊ยบ
เขียวโดยวิธีบันทึกประวัติ จ านวน 2 ชั่ว 
สกัดสายพันธุ์แท้ 1 ชั่ว และ ทดสอบ
ลูกผสม จ านวน 2 ฤด ู
 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

ข 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ส่งออก ในระบบเกษตรปลอดภัย 
หรือระบบอินทรีย์ 

3 มทร.ล้านนา โครงการศึกษาการ
เจริญเติบโตของมะเกี๋ยง
พันธุ์คัดเลือกในพื้นท่ีจังหวัด
พิษณุโลก 

  50,000 50,000 มทร.ล้านนา 1.ศึกษาการเจริญเติบโตทางล า
ต้นของมะเกี๋ยงอย่างน้อยสี่สาย
พันธุ์ 
2.ศึกษาการจัดการน้ าและธาตุ
อาหารต่อการเจริญเติบโตทางกิ่ง
ใบ 

1.มีการอนุรักษ์สายพันธุ์มะเกี๋ยง 8 สาย
พันธุ์ 
2.ได้ผลการเจริญเติบโตด้านความสูง 
ความกว้างของทรงพุ่ม การเจริญเติบโต
ทางด้านล าต้น ขนาดของแผ่นใบ การ
เจริญเติบโตด้านการแตกกิ่ง 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 20 คน  
ยังได้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจถึงการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง
ในรูปแบบต่างๆ  

มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 

 

4 มทร.ล้านนา โครงการบ ารุงรักษา
พันธุกรรมผักแปมในจังหวัด
น่าน และศึกษาศักยภาพใน
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อุปโภค 

  120,000 109,156 มทร.ล้านนา 1.ส ารวจและรวบรวมพันธุกรรม
ผักแปมในจังหวัดน่าน 
2.น ามาขยายพันธุ์เพ่ิมปริมาณ 
3.จัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์ และ
ศึกษาศักยภาพในการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารตลอดจน
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ใช้ประโยชน์จากผักแปม 

1.ส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมผัก
แปม 2 ชนิด คือ ผักแปมบ้านและผัก
แปมป่า  
2.กิจกรรมขยายพันธุ์ปลูกและบ ารุงรักษา
สายต้นท่ีรวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ มีกิ่ง
ช าท่ีงอกราก ประมาณ 300 กิ่ง คิดเป็น
ร้อยละ 60 ส่วนผักแปมป่า พบว่า ไม่มี
การงอก  
3.การแปรรูปในผักแปมเป็นผลิตภัณฑ์
อาหาร ได้ ผักแปมดองและชาผักแปม  
4.ถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ 
ปลูก บ ารุงรักษาต้นผักแปม แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 52 คน  

มทร.ล้านนา 
น่าน 

 

  รวม  4  โครงการ   820,000       
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (อพ.สธ. – มทร.ล้านนา)  
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลกูรักษาทรัพยากร 

มีโครงการทีด่ าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ  (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มทร.ล้านนา โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

พืชท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
และผลิตต้นกล้าเพื่อการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร จ.ล าปาง 

  300,000 299,990 มทร.ล้านนา 1.เพื่อท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
ท้องถิ่นของชุมชนจังหวัดล าปาง
ส าหรับการอนุรักษ์และเตรียมต้น
กล้าในการส่งเสริมการปลูกเชิงธุรกิจ 
2.เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีระบบการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส าหรับการ
เพิ่มต้นกล้า 
3.เพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์พืชท้องถิ่นท่ี
ได้พัฒนาเทคโนโลยีในระบบการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

1.ได้ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักเชียง
ดา จ านวน 6 สายพันธุ์ กล้วยหอม 
จ านวน 8 สายพันธุ์ สับปะรด จ านวน 
8 สายพันธุ์ และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
ของต้นมะกิ้ง จ านวน 3 สายพันธุ์  
2.ได้หลักสูตรอบรม เรื่อง “การ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่น (ผักเชียง
ดา) ส าหรับเพ่ือผลิตต้นกล้าสู่เกษตร
อุตสาหกรรม” 
3.พัฒนาทักษะด้านการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อนักศึกษา และเกษตร ผู้สนใจ
ท่ัวไป 
4.เป็นแหล่งรวบรวมพันธุกรรมของผัก
เชียงดา และมะกิ้ง 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

2 มทร.ล้านนา โครงการอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์พืชอาหารส าหรับ
เลี้ยงเชื้อพันธุ์ครั่ง 

  170,000 170,000 มทร.ล้านนา 1.เพื่อท าแปลงสาธิตพืชอาหารคลั่ง 
อย่างน้อย 5 ชนิด ได้แก่ ฉ าฉาใบ
ใหญ่ ปันแถ มะแฮะ พุทรา 
ทองกวาว ชนิดละ 1 งาน  
2.เพื่อท าแปลงปลูกต้นฉ าฉาส าหรบ
ผลิตเชื้อพันธุ์ครั่ง อาศัยน้ าฝน 10 
ไร่ๆ ละ 20 ต้น  
3.เพื่อเริ่มต้นขยายเชื้อพันธุ์ครั่งสู่
เกษตรกร 20 ราย บนต้นฉ าฉาของ
เกษตรกร 

1.ปลูกต้นกล้าพืชท้ัง 5 ชนิด พร้อม
วางระบบน้ า ในพื้นท่ี 2 ไร่ 
2.ปลูกต้นกล้าฉ าฉา จ านวน 200 ต้น 
และเตรียมพ้ืนท่ี 10 ไร่ รอปลูกช่วงฤดู
ฝน 
3.น าเชื้อพันธุ์ครั่งไปให้เกษตรกรปล่อย
บนต้นฉ าฉาของตนเอง จ านวน 19 
ราย 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ  (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
3 มทร.ล้านนา โครงการพัฒนา

ห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืช
สนองงานโครงการอนุรักษ์
พันธุ์พืช 

  200,000 199,767 มทร.ล้านนา 1.เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ
อาหารพืชในดินให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงดินและให้บริการวิเคราะห์
ธาตุอาหารดินแก่ประชาชนท่ัวไป 
2.เพื่อดูแลและใช้เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางด้าน
พืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ สนอง
พระราชด าริในโครงการ อพ.สธ. 

1.ไดร้ะบบการให้บริการ วิเคราะห์ดิน
หาปริมาณธาตุอาหารพืช และการ
ปรับปรุงดินปลูกพืช  
2.มีระบบการใช้เครื่องมือทาง
สรีรวิทยา และมีการดูแลรักษา
เครื่องมือทางสรีรวิทยาพืชให้สามารถ
ใช้งานได้ดี 
3.มีข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ของพืช
อนุรักษ์มะเกี๋ยงและผักเชียงดา 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

4 มทร.ล้านนา โครงการเมล็ดพันธุ์พืช 
อพ.สธ.ดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

  90,000 89,981 มทร.ล้านนา 1.เพื่อทดสอบศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์พืชของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 
อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง 
จ.เชียงใหม่ 
2.เพื่อเผยแพร่ผลงานการสนองงาน 
ด้านเมล็ดพันธุ์พืช 

1.ได้สถานท่ีเก็บเมล็ดพันธุ์ท่ีได้
มาตรฐานสากล 1 แห่ง 
2.ได้ทราบอายุการเก็บรักษาของเมล็ด
พันธุ์ 17 ชนิด 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

5 มทร.ล้านนา โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
มะไฟจีนเพื่อการอนุรักษ์
และผลิตต้นกล้าเพื่อการใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ีจังหวัด
น่าน 

  300,000 300,000 มทร.ล้านนา 1.ขยายพันธุ์มะไฟจีนโดยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2.ฟื้นฟูและบ ารุงรักษาแปลง
รวบรวมพันธุ์มะไฟจีนอย่างต่อเน่ือง 
3.ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
กระบวนการผลิตต้นกล้ามะไฟจีน
ปลอดโรคโดยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 

1.ไดข้้อมูลพันธุ์ต้นมะไฟจีน จากแปลง
รวบรวมพันธุ์ จ านวน 53 ต้น 
2.ขยายพันธุ์มะไฟจีน โดยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารสังเคราะห์ 
จ านวน 710 ต้น 
3.ปลูกและบ ารุงรักษาแปลงรวบรวม
พันธุ์มะไฟจีน  
4.ฝึกทักษะการผลิตต้นกล้ามะไฟจีน
ปลอดโรคโดยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ 2 ครั้ง 

มทร.ล้านนา 
น่าน 

 

  รวม  5  โครงการ   1,060,000       
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (อพ.สธ. – มทร.ล้านนา)  
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

มีโครงการทีด่ าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มทร.ล้านนา โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพวิธีการ
เตรียมเน้ือมะเกี๋ยงเพื่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์
มะเกี๋ยงสุขภาพด้วย
ความยั่งยืน 

  270,000 270,000 มทร.ล้านนา 1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ  
2.เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องแยก
เนื้อมะเกี๋ยง  
3.เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง ท่ี
มีสารโพลิฟินอลสูงและเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารกลุ่ม functional 
4.เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมสู่ชุมชน  

1.ไดข้้อมูลภูมิปัญญา และองค์ความรู้
อาหารผลิตภัณฑ์น้ ามะเกี๋ยงเข้มข้น
สกัด  
2. ต่อยอดในการถ่ายทอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยี/หรือบริการวิชาการสู่
ผู้ประกอบการและชุมชน  
3. วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ
ในระดับท้องถิ่น/ผู้ประกอบการอุตสา
กรรมอาหาร มีฐานข้อมูลเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน าไป
พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

2 มหาวิทยาลัย
มทร.ล้านนา 

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพต้นแบบจากบุก 
(Amorphophallus 
spp.) เพื่อประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหาร 

  250,000 249,995 มทร.ล้านนา 1.เพื่อให้ได้เทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพพื้นถิ่น
ต้นแบบจากบุกผงที่สกัดด้วยวิธีทาง
กลเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร 
2.เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ต้นแบบจากบุกท่ี  
3.เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และ
เพิ่มมลูค่าการใช้ประโยชน์ของหัวบุก
ในจังหวัดตากให้มากขึ้น 

1.สามารถผลิตบุกผงคุณภาพสูงโดยวิธี
ทางกล  
2.ต้นแบบเทคโนโลยีการแปรรูปบุก 
รวม 4 ชนิด 
3.เพิ่มมูลค่าหัวบุก ยืดอายุการเก็บ
รักษาหัวบุกสดจาก 2 เดือน ให้เก็บ
รักษาผงบุกได้อย่างน้อย 1 ปี และมี
มูลค่าเพิ่มขึ้น 13-14 เท่า 
4.เกษตรกร/ผู้ประกอบการ/ชุมชนใน
อ าเภอแม่ระมาด สามารถน าองค์
ความรู้และเทคโนโลยีท่ีได้ไปต่อยอด
ใช้ประโยชน์ได้ 4 กลุ่ม  

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

3 มทร.ล้านนา โครงการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมะเกี๋ยง 

  600,000 599,898 มทร.ล้านนา เพื่ออนุรักษ์พันธุ์มะเกี๋ยงที่ได้รวบรวม
ไว้ในพื้นท่ีเดิม รวบรวมพันธุ์มะเกี๋ยง
ผลใหญ่และออกนอกฤดู รวมท้ัง
ศึกษาการเติบโต การให้ผลผลิต และ
การใช้ประโยชน์จากผลมะเกี๋ยง 

1.อนุรักษ์พืชมะเกี๋ยง จ านวน 910 ต้น  
2.เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องมะเกี๋ยงแห่ง
หน่ึงของประเทศ  
3.ขยายพันธุ์ต้นกล้ามะเกี๋ยงจากการ
เพาะเมล็ดจ านวน 1,600 ต้น ตอนกิ่ง
มะเกี๋ยง จ านวน 980 กิ่ง  
4.เสริมสร้างการปลูกต้นไม้เพ่ิมพื้นท่ีสี
เขียวตามนโยบายของจังหวัดล าปาง  
5.ได้ผลผลิตสดแช่แข็งไว้ในห้องเย็น 
จ านวน 1,700 กิโลกรัม  
 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

4 มทร.ล้านนา โครงการอนุรักษ์พันธุ์ผัก
พื้นบ้านและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากเชียงดา
และมะแขว่น 

  260,000 260,000 มทร.ล้านนา 1.เพื่อเตรียมการขอคุ้มครองพันธุ์ผัก
เชียงดาจ านวน 2 สายต้น และ
เผยแพร่แก่เกษตรกรเครือข่าย 
2.เพื่อจัดท าแปลงต้นแบบมะแขว่น
สายพันธุ์คัดเลือก จ านวน 2 สายต้น 

1.ได้ต้นพันธุ์เชียงดา จ านวน 2 พันธุ์ๆ 
ละ 1,500 ต้น 
2.ได้แปลงปลูกเชียงดา จ านวน 2 งาน 
3.ได้แปลงต้นแบบมะแขว่นสายพันธุ์
คัดเลือก จ านวน 2 สายต้น 
4.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนจ านวน 
4 ชุมชน และ 1 เครือข่าย (โครงการ
ทหารพันธุ์ดี) 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยี
เกษตร 

 

5 มทร.ล้านนา โครงการอนุรักษ์และ
ศึกษาการเจริญเติบโต
ของทุเรียนในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย 

  70,000 64,790 มหาวิทยาลัย
มทร.ล้านนา 

1.เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตทางล า
ต้นของทุเรียน   
2.เพื่อศึกษาการจัดการน้ าและธาตุ
อาหารต่อการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ 

ด าเนินการปลูกเมื่อวันท่ี 12 
กรกฎาคม 2562 ได้ข้อมูลเริ่มต้นเช่น
ความสูงเริ่มต้น ขนาดทรงพุ่มหลังปลูก 
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นหลังปลูก
และข้อมูลอื่นๆ เพื่อน าข้อมูลไป
เปรียบเทียบการเจริญเติบโตต่อไป 
 

มทร.ล้านนา 
เชียงราย 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

6 มทร.ล้านนา โครงการศึกษาการ
เจริญเติบโตของมะเกี๋ยง
พันธุ์คัดเลือกในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย 

  50,000 49,999 มทร.ล้านนา 1.เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตทางล า
ต้นของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือก     
2.เพื่อศึกษาการจัดการน้ าและธาตุ
อาหารต่อการเจริญเติบโตทางกิ่งใบ 

1.ด้านความสูงของมะเกี๋ยงในปีท่ี 2 ท่ี
มีการเจริญเติบโตดีท่ีสุดคือมะเกี๋ยง
เบอร์ที่ 5      
2.การเจริญเติบโตด้านความกว้างของ
ทรงพุ่ม เหนือ ใต้ ท่ีดีท่ีสุดคือพันธุ์
มะเกี๋ยงเบอร์ท่ี 8 ด้านทิศตะวันออก-
ตก มีความกว้างของทรงพุ่มท่ีดีท่ีสุด
คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ท่ี 5  
3.การเจริญเติบโตด้านขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นดีท่ีสุดคือ
พันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ 5  
4.การเกิดช่อดอก พบในพันธุ์มะเกี๋ยง
เบอร์ที่ 4 เบอร์7 และเบอร์ 8 แต่ไม่
พบการติดผล 

มทร.ล้านนา 
เชียงราย 

 

7 มทร.ล้านนา โครงการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชเพื่อการ
อนุรักษ์และผลิตต้นกล้า
เพื่อการใช้ประโยชน์ใน
พื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

  250,000 250,000 มทร.ล้านนา 1.เพื่อตอบสนองนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชหายาก 
2.ขยายพันธุ์ต้นจ าปาขาวให้มีลักษณะ
ตรงตามสายพันธุ์ต้นแม่เดิม และผลิต
ต้นกล้าท่ีสมบูรณ์ปราศจากโรค 

1.ผลิตต้นกล้าจ าปาขาวโดยวิธี
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้ตรงตามสาย
พันธุ์ต้นแม่เดิม ต้นกล้าท่ีสมบูรณ์
ปราศจากโรค และได้ปริมาณเพียงพอ 
2.บูรณาการด้านการเรียนการสอน 
วิชา การผลิตต้นกล้าพันธุ์กล้วยน้ าว้า
พันธุ์มะลิอ่อง โดยวิธีเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อเพื่อเกษตรกรที่สนใจ 
หลักสูตร เกษตรศาสตร์ สาขาพืช
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 

มทร.ล้านนา 
พิษณุโลก 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 

การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) 
แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงาน 

ที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

8 มทร.ล้านนา โครงการส ารวจและ
จัดท าแผนการอนุรักษ์
พันธุกรรมทุเรียน
พื้นบ้านในจังหวัดตาก 
ตามแนวพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

  300,000 243,128 มทร.ล้านนา 1.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน
พื้นเมืองของจังหวัดตาก      
2.เพื่อศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และ
การน าไปใช้ประโยชน์จากทุเรียน   
3.เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์ของทุเรียน
พันธุ์พื้นเมืองใน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.
ตาก 

กิจกรรมท่ี 1 ส ารวจการออกดอกของ
ทุเรียน 
1.ได้ข้อมูลทุเรียนเบื้องต้นในหมู่บ้าน
เปิ่งเคล่ิง 
2.เกิดความร่วมมือในการจัดท าแผน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
ภายนอก 
กิจกรรมท่ี 2 การจัดประกวดทุเรียน
แข่งขันทุเรียนท้องถิ่นบ้านเปิ่งเคลิ่ง 
1.ได้ร่วมสนองงานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
2.ได้ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียน
พื้นเมืองของจังหวัดตาก 
3.ได้ศึกษาการขยายพันธุ์ของทุเรียน
พันธุ์พื้นเมืองใน ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.
ตาก 

มทร.ล้านนา 
ตาก 

 

  รวม  8  โครงการ   2,050,000       
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (อพ.สธ. – มทร.ล้านนา)  
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยข์้อมลูทรัพยากร 

มีโครงการทีด่ าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 
เป้าหมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มทร.ล้านนา โครงการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีการสร้าง
ภาพ 3 มิติ และการ
พิมพ์ 3 มิติ เพื่อการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

  150,000 149,999 มทร.ล้านนา 1.เพื่อส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรพืชรูปร่าง
ของผลพืช   
2.สร้างแบบจ าลอง 3 มิติ ใน
รูปแบบของไฟล์ดิจิตอล 
3.พิมพ์แบบจ าลองเป็น
ชิ้นงาน 

ได้ไฟล์ภาพผลไม้สามมิติ 
๑๐๐ ชิ้นงาน ซ่ึงเป็น
ภาพเสมือนจริงสามารถ
แสดงผลเป็นภาพแบบ
อินเตอร์แอคทีฟได้ในระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถน าไป
ต่อยอดเป็นเกมสามมิติ 
บทเรียนออนไลน์ หรือ
ภาพยนตร์ได้ ไฟล์ภาพผลไม้
สามมิติ น้ีสามารถน าไปสร้าง
เป็นชิ้นงานพลาสติกท่ีจับต้อง
ได้ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ 
ไฟล์เหล่าน้ีออนไลน์แล้ว
ให้บริการดาวน์โหลดได้ผ่าน
เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย 

มทร.ล้านนา ล าปาง  

  รวม  1  โครงการ   150,000       
 
 
 
 
 
 

 



~ 12 ~ 
 

ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (อพ.สธ. –มทร.ล้านนา)  
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 

มีโครงการทีด่ าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 
เป้าหมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มทร.ล้านนา โครงการขึ้นทะเบียน

สับปะรดรับประทานผล
สดพันธุ์ใหม่ 

  190,000 190,000 มทร.ล้านนา 1.เพื่อขึ้นทะเบียนสับปะรดลูกผสม
พันธุ์ใหม่     
2.เพื่อจัดท าข้อมูลสับปะรดพันธุ์ใหม่      
3.เพื่อท าแปลงอนุรักษ์และรวบรวม
พันธุ์สับปะรด 

ได้ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ของ
สับปะรดท่ีจะขึ้นทะเบียนพันธุ์
อย่างน้อย 4 พันธุ์ ได้แปลง
ขยายพันธุ์สับปะรดพันธุ์ใหม่ ได้
แปลงรวบรวมพันธุ์ 170 เบอร์ท่ีจะ
ใช้ในการพัฒนาพันธุ์และปรับปรุง
พันธุ์สับปะรดต่อไป  ได้หน่อ
สับปะรดพันธุ์ใหม่ 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร 

 

2 มทร.ล้านนา โครงการหน่วยบริหาร
จัดการเชื้อพันธุกรรม 

  250,000 249,999 มทร.ล้านนา 1.ด าเนินงานการบริหารจัดการเมล็ด
พันธุ์มรดก (Heirloom seed) และ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลท่ีผู้เกี่ยวข้อง
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 
2.เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของพืชผักและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์
และผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิต
พืชผัก 
3.เพื่อปรับปรุงพันธุ์สายพันธุ์/พันธุ์
แตงกวาให้ต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง 
และพันธุ์สังเคราะห์ฟักทองให้
ผลผลิตและคณุภาพสูง และขึ้น
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้ครองพันธุ์พืช 
2542 

รวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชมรดก
ฟักทอง และ แตงกวาได้ 21 และ 
36 สายพันธุ์ สร้างพันธุ์สังเคราะห์
แตงกวาและฟักทอง ได้อย่างละ 1 
ชั่วรุ่น  
 

สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร 

 

  รวม  2  โครงการ   440,000       
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (อพ.สธ. – มทร.ล้านนา)  
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร   

มีโครงการทีด่ าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี้  

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 
เปา้หมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มทร.ล้านนา โครงการอนุรักษ์พันธุ์
พืชท่ีทรงคุณค่าทาง
พระพุทธศาสนาสู่การ
สร้างสรรค์ลายค า
ล้านนาตามรอยเส้นทาง
บุญ วัดผาลาด 
สกทาคามี  

  200,000 199,999 มทร.ล้านนา 1.เพื่อศึกษาพันธุ์ไม้ในพุทธประวัติ 
แหล่งที่มาในศาสนสถาน วัดผาลาด 
2.เพื่อสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พันธุ์
ไม้ท่ีเกี่ยวพันกับพุทธประวัติสู่การ
สร้างสรรค์ลายค าล้านนา 
3.เพื่อพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้
เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการ
อนุรักษ์และสร้างสรรค์ลายค าล้านนา    
4.เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการ
อนุรักษ์พันธุ์ไม้ท่ีเกี่ยวกับพุทธประวัติ
สู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนา     

1.ได้ข้อมูลพันธุ์ไม้ในพุทธ
ประวัติ แหล่งท่ีมาในศาสน
สถาน วัดผาลาด 
2.ได้อนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ต่อ
ยอดและท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรมในงานลายค าล้านนา
ประดับตกแต่งอาคารศาสน
สถานวิหารของวัดผาลาด 
สกทาคามี 
3.ได้พัฒนาการต่อยอดจากองค์
ความรู้เดิมสู่การสร้างองค์
ความรู้ใหม่ในการอนุรักษ์และ
สร้างสรรค์ลายค าล้านนาสู่การ
เรียนการสอนในชั้นเรียน 
4.ได้เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง
การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท่ีเกี่ยวพัน
กับพุทธประวัติสู่การสร้างสรรค์
ลายค าล้านนา 

คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

  รวม  1  โครงการ   200,000       
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ผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 (อพ.สธ. – มทร.ล้านนา)  
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

มีโครงการทีด่ าเนินงานในกิจกรรมนี้ ดังนี ้ 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) แหล่งที่มาของ

งบประมาณ* 
เป้าหมายตามแผนแม่บท/

วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

บุคคล/หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 

1 มทร.ล้านนา โครงการติดตามผลการ
ด าเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

  30,000 27,270 มทร.ล้านนา เพื่อติดตามผลการด าเนินการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริของมหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ ภายใต้กรอบ
การด าเนินงานของแผน
แม่บท อพ.สธ. และ
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน 

1.มีการประชุมติดตามผลการ
ด าเนินงาน 1 ครั้ง ประชุม
ร่วมกับกองนโยบายและแผน
เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย 2 ครั้ง 
มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานในพื้นท่ีปฏิบัติงาน
จริง 10 ครั้ง 
2.การด าเนินโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายตัวชี้วัดของ
โครงการย่อยเป็นส่วนใหญ่ 
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ในบางโครงการแม้จะล่าช้า
กว่าแผนท่ีก าหนด แต่ใน
ภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 99.8 ของ
งบประมาณท่ีจัดสรร มีเพียง 
1 โครงการจากทั้งสิ้น 23 
โครงการย่อยท่ีเบิกจ่ายได้
ร้อยละ 81 ของงบประมาณท่ี
จัดสรร   
 
 
 

สถาบันวิจัย 
เทคโนโลยีเกษตร 
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผนแม่บท/
วัตถุประสงค์ 

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
2 มทร.ล้านนา โครงการส ารวจและ

รวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาลายผ้า
ทอพื้นเมืองในเขต
ภาคเหนือพร้อมท้ัง
สร้างระบบค้นคืนด้วย
เทคนิคการวิเคราะห์
การถ่ายด้วย
ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial 
Intelligence) 

  250,000 250,000 มทร.ล้านนา 1.เพื่อส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาลายผ้าทอ
พื้นเมืองในเขตภาคเหนือ 
2.สร้างระบบฐานข้อมูลลาย
ผ้าท่ีสามารถค้นหาลายผ้า
จากผืนผ้าได้(ค้นหาโดยใช้รูป
ถ่าย) 

1.ข้อมูลลายผ้าท่ีประกอบด้วย
ภาพถ่ายและข้อมูลแวดล้อม 
2.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรในท้องถิ่น 
3.เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้
ท่ัวไป 
(http://smartconservatio
n.lpc.rmutl.ac.th/22lanna
fabric.htm) 
4.เว็บไซต์ส าหรับค้นหาลาย
ผ้าจากภาพถ่าย 
(https://www.wolframclo
ud.com/obj/user-
addd4d99-58fa-4d5a-
b41b-
510e9bab5b50/fabricClas
sifier1)  

มทร.ล้านนา ล าปาง  

  รวม  2  โครงการ   280,000       
  รวม 7 กิจกรรม 

จ านวน 23 โครงการ 
  5,000,000       

 
 

http://smartconservation.lpc.rmutl.ac.th/22lannafabric.htm
http://smartconservation.lpc.rmutl.ac.th/22lannafabric.htm
http://smartconservation.lpc.rmutl.ac.th/22lannafabric.htm
https://www.wolframcloud.com/obj/user-addd4d99-58fa-4d5a-b41b-510e9bab5b50/fabricClassifier1
https://www.wolframcloud.com/obj/user-addd4d99-58fa-4d5a-b41b-510e9bab5b50/fabricClassifier1
https://www.wolframcloud.com/obj/user-addd4d99-58fa-4d5a-b41b-510e9bab5b50/fabricClassifier1
https://www.wolframcloud.com/obj/user-addd4d99-58fa-4d5a-b41b-510e9bab5b50/fabricClassifier1
https://www.wolframcloud.com/obj/user-addd4d99-58fa-4d5a-b41b-510e9bab5b50/fabricClassifier1
https://www.wolframcloud.com/obj/user-addd4d99-58fa-4d5a-b41b-510e9bab5b50/fabricClassifier1
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1. โครงการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชียงดาและมะแขว่น ปีท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์ 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก :   

1. เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือเตรียมการขอคุ้มครองพันธุ์ผักเชียงดาจ านวน 2 สายต้น และเผยแพร่แก่เกษตรกรเครือข่าย 
3. เพ่ือจัดท าแปลงต้นแบบมะแขว่นสายพันธุ์คัดเลือก จ านวน 2 สายต้น 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ  5  ปี 

1.1 เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

1.2 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ผักพ้ืนบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเชียงดาและมะแขว่น 
2. เป้าหมายการด าเนินปีงบประมาณ 2562 

2.1 เตรียมการขอคุ้มครองพันธุ์ผักเชียงดาจ านวน 2 สายต้น และเผยแพร่แก่เกษตรกรเครือข่าย 
2.2 จัดท าแปลงต้นแบบมะแขว่นสายพันธุ์คัดเลือก จ านวน 2 สายต้น 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
1. การท างานแบบมีส่วนร่วม 
2. เทคโนโลยีการปลูกและแปรรูปผักเชียงดา ที่มาจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา 
 
รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
1. จัดท าข้อมูลผักเชียงดาจ านวน 2 สายต้น ได้แก่ สายต้นที่ 4 และ 6  
สายต้น  4 
ลักษณะเปลือกไม้ (bark) ไม่เรียบ 

 

สีของล าต้น (colour) สีน้ าตาลอ่อน 
รูปร่างใบ (Leaf Shape) รูปไข่ 
รูปร่างปลายใบ (Leaf Apex) เรียวแหลม 
ขอบใบ (Leaf Margin) เรียบ 
รูปร่างฐานใบ (Leaf Base) ป้าน,มน 
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เรียงเส้นใบ (Leaf Venation) ร่างแหแบบขนนก 

 

เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น (มิลลิเมตร) 10.35 
ความสูงของต้น (เซนติเมตร) 47.06 
ความกว้างของทรงพุ่ม (เซนติเมตร) 38.22 
จ านวนยอดรวม/ต้น/เดือน (ยอด) 3.06 
น้ าหนักยอดรวม/ต้น/เดือน (กรัม) 11.01 

น้ าหนัก/ยอด (กรัม) 3.59 

 

ความยาวยอด (เซนติเมตร) 14.63 
ความเขียวของยอด (SPAD unit) 52.1 
กรดจิมเนมิค (ร้อยละ) 2.55 
คลอโรฟิลล์เอ (มิลลิกรัม/กรัม) 0.95 
คลอโรฟิลล์บี (มิลลิกรัม/กรัม) 0.04 

คลอโรฟิลล์ทั้งหมด (มิลลิกรมั/กรัม) 0.135 

 

สารประกอบฟีนอลิก (มิลลิกรัมกรดแกลิค/กรัม) 3.87 
IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 6.66 
  
 

 

สายต้น  6 
ลักษณะเปลือกไม้ (bark) ไม่เรียบ 

 

สีของล าต้น (colour) สีน้ าตาลอ่อน 
รูปร่างใบ (Leaf Shape) รูปไข่ 
รูปร่างปลายใบ (Leaf Apex) เรียวแหลม 
ขอบใบ (Leaf Margin) เรียบ 
รูปร่างฐานใบ (Leaf Base) ป้าน,มน 

เรียงเส้นใบ (Leaf Venation) ร่างแหแบบขนนก 

 

เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น (มิลลิเมตร) 10.00 
ความสูงของต้น (เซนติเมตร) 43.39 
ความกว้างของทรงพุ่ม (เซนติเมตร) 30.54 
จ านวนยอดรวม/ต้น/เดือน (ยอด) 3.17 
น้ าหนักยอดรวม/ต้น/เดือน (กรัม) 10.14 
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น้ าหนัก/ยอด (กรัม) 3.2 

 

ความยาวยอด (เซนติเมตร) 12.67 
ความเขียวของยอด (SPAD unit) 56.97 
กรดจิมเนมิค (ร้อยละ) 3.39 
คลอโรฟิลล์เอ (มิลลิกรัม/กรัม) 0.115 
คลอโรฟิลล์บี (มิลลิกรัม/กรัม) 0.046 

คลอโรฟิลล์ทั้งหมด (มิลลิกรมั/กรัม) 0.162 

 

สารประกอบฟีนอลิก (มิลลิกรัมกรดแกลิค/กรัม) 5.08 
IC50 (มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) 6.63 
  
 

 

 
2. ขยายพันธุ์เชียงดา  

ต้นพันธุ์ผักเชียงดาสายต้นที่ 4 และ 6 จ านวน 2 สายต้น ๆ ละ 1,500 ต้น รวมเป็น 3,000 ต้น (ปลูก
ในแปลงปลูก 2,000 ต้น มอบให้เกษตรกรและเครือข่าย จ านวน 1,000 ต้น) 

  

  



 

19 
 

  

  
3. แปลงปลูกผักเชียงดา 

ปลูกผักเชียงดา จ านวน 2 สายต้น พ้ืนที่สายต้นละ 1 งาน ใช้ระยะปลูก 50 x 75 เซนติเมตร ส าหรับ
โครงการในปี 2562 นี้จะปลูกในพ้ืนที่ 1 งานต่อ 1 สายต้น มี 2 สายต้น จึงใช้ต้นพันธุ์ 2,000 ต้น และต้นกล้า
มะแขว่นสายพันธุ์คัดเลือก จ านวน 2 สายต้น 
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4. ข้อมูลการปลูกมะแขว่น จ านวน 2 สายต้น (สายต้นแพร่ และล าปาง) 
มะแขว่นบ้านนาตอง ต าบลช่อแฮ อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่  
ลักษณะเปลือกไม้ (bark) มีหนามแหลมรอบล าต้น 

 

สีของล าต้น (colour) สีน้ าตาล/เทาอ่อน 
รูปร่างใบ (Leaf Shape) รูปใบหอก 
รูปร่างปลายใบ (Leaf Apex) ยาวคล้ายหาง 
ขอบใบ (Leaf Margin) เรียบ 
รูปร่างฐานใบ (Leaf Base) ป้าน,มน 

ลักษณะใบ ใบประกอบ 

 

จ านวนใบหลัก (ใบ) 7.5 
จ านวนใบย่อย (ใบ) 45.8 
ความกว้างใบ (เซนติเมตร) 2.1 
ความยาวยาวใบ (เซนติเมตร) 5.2 
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ความเขียวใบ (Spad Value) 35.5 

 

ความยาวยอด (เซนติเมตร) 6.3 
เส้นผ่าศูนย์กลางยอด (มิลลิเมตร) 3.5 
ความสูงต้น (เมตร) 149.6 
เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (เซนติเมตร) 11.36 

ความกว้างของทรงพุ่ม (เซนติเมตร) 54.29 

 

ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นช่อแบบกลุ่มย่อย 
ความยาวช่อดอก (เซนติเมตร)  10 - 20 
เส้นผ่าศูนย์กลางผล (เซนติเมตร) 0.3-0.5  
สีของเปลือกของผล สีเขียวเมื่อแก่จัดจะ

เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 

สารประกอบฟีนอลิก  6.2  mg GAE/100 g DW 

 

สารต้านอนุมูลอิสระ  
       DPPH assay 18.05  (mg TE/100 g DW) 
       ABTS+ assay 26.37  (mg TE/100 g DW) 
IC50  573.28  (mg TE/100 g 

DW) 
  

 
มะแขว่นบ้านแม่ส้าน อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
ลักษณะเปลือกไม้ (bark) มีหนามแหลมรอบล าต้น 

 

สีของล าต้น (colour) สีน้ าตาล/เทาอ่อน 
รูปร่างใบ (Leaf Shape) รูปใบหอก 
รูปร่างปลายใบ (Leaf Apex) ยาวคล้ายหาง 
ขอบใบ (Leaf Margin) เรียบ 
รูปร่างฐานใบ (Leaf Base) ป้าน,มน 
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ลักษณะใบ ใบประกอบ 

 

จ านวนใบหลัก (ใบ) 11.5 
จ านวนใบย่อย (ใบ) 82 
ความกว้างใบ (เซนติเมตร) 2.7 
ความยาวยาวใบ (เซนติเมตร) 7.3 

 
  

 

ความเขียวใบ (Spad Value) 39.8 
ความยาวยอด (เซนติเมตร) 11.9 
เส้นผ่าศูนย์กลางยอด (มิลลิเมตร) 3.8 
ความสูงต้น (เมตร) 154 
เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (เซนติเมตร) 11.1 

ความกว้างของทรงพุ่ม (เซนติเมตร) 50.6 

 

ลักษณะช่อดอก ช่อดอกเป็นช่อแบบกลุ่มย่อย 
ความยาวช่อดอก (เซนติเมตร)  10 - 20 
เส้นผ่าศูนย์กลางผล (เซนติเมตร) 0.3-0.5  
สีของเปลือกของผล สีแดงปนเขียวเมื่อแก่จัดจะ

เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล 

สารประกอบฟีนอลิก  3.50  mg GAE/100 g DW 

 

สารต้านอนุมูลอิสระ  
       DPPH assay 10.31  (mg TE/100 g DW) 
       ABTS+ assay 21.55  (mg TE/100 g DW) 
IC50  677.93 (mg TE/100 g DW) 
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ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

1. ได้ต้นพันธุ์เชียงดา จ านวน 2 พันธุ์ๆ ละ 1,500 ต้น 
2. ได้แปลงปลูกเชียงดา จ านวน 2 งาน 
3. ได้แปลงต้นแบบมะแขว่นสายพันธุ์คัดเลือก จ านวน 2 สายต้น 
4. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนจ านวน 4 ชุมชน และ 1 เครือข่าย (โครงการทหารพันธุ์ดี) 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ได้แปลงอนุรักษ์พันธุ์เชียงดา จ านวน 2 สายพันธุ์ๆ ละ 1 งาน 
2. มีรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์และผลิตภัณฑ์จากเชียงดา จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุมชนมี

รายได้จากการจ าหน่ายผักเชียงดาสด และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าร่วม 600,000 บาทต่อปี 
3. ได้ข้อมูลส าหรับการขึ้นทะเบียนพันธุ์ จ านวน 2 พันธุ์ 

- ผลกระทบ (Impact) 
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและทางสังคมลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้ผู้เข้าร่วมอบรม ลดความ

เจ็บป่วยในชุมชน เช่น โรคเบาหวาน ความดัน และไขมันในเส้นเลือด เป็นการสร้างอาชีพให้คนที่ในชุมชน คน
ท าอาชีพเกษตรอยู่ได้และมีความภาคภูมิในอาชีพของตนเอง จ านวน 4 ชุมชน และ 1 เครือข่าย 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1. ได้แปลงอนุรักษ์พันธุ์เชียงดา จ านวน 2 สายพันธุ์ๆ ละ 1 งาน  
2. มีรายได้จากการจ าหน่ายพันธุ์และผลิตภัณฑ์จากเชียงดา จากการถ่ายทอดเทคโนโลยี ชุมชนมีรายได้

จากการจ าหน่ายผักเชียงดาสด และผลิตภัณฑ์มีมูลค่าร่วม 600,000 บาทต่อปี 
3. ได้ข้อมูลส าหรับการขึ้นทะเบียนพันธุ์ จ านวน 2 พันธุ์ 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
1. พ้ืนที่ที่ 1 กลุ่มผู้ปลูกผักเชียงดาหมู่บ้านหนองวัวแดง อ าเภอสบปราบ 
2. พ้ืนที่ที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางอ้อย อ าเภอห้างฉัตร 
3. พ้ืนที่ที่ 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่นาแขม อ าเภอแม่เมาะ 
4. พ้ืนที่ที่ 4 เกษตรกรกลุ่มฮักน้ าจาง ศูนย์เฮียนฮู้โฮงเฮียนพอเพียงกลุ่มฮักน้ าจาง อ าเภอแม่ทะ 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาจากการสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง จ านวน 4 
ชุมชน ได้แก่ 

พ้ืนที่ที่ 1 กลุ่มผู้ปลูกผักเชียงดาหมู่บ้านหนองวัวแดง อ าเภอสบปราบ 
 พ้ืนที่ที่ 2 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงบ้านยางอ้อย อ าเภอห้างฉัตร 
  พ้ืนที่ที่ 3 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านใหม่นาแขม อ าเภอแม่เมาะ 
  พ้ืนที่ที่ 4 เกษตรกรกลุ่มฮักน้ าจาง ศูนย์เฮียนฮู้โฮงเฮียนพอเพียงกลุ่มฮักน้ าจาง อ าเภอแม่ทะ 
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ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 

- การต่อยอดงานวิจัย 
1. ชื่องานวิจัย แผนงานวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดาที่เหมาะสมในชุมชน

เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ระยะที่สอง  หัวหน้าโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์ งบประมาณ  
1,646,000.00  บาท จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2. ชื่องานวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดาในชุมชนต้นแบบเพ่ือการใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมอาหาร โครงการย่อยที่ 1 ในแผนงานวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักเชียงดาที่
เหมาะสมในชุมชนเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ระยะที่สอง  หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์  
งบประมาณ  988,000.00  บาท จาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

3. ชื่องานวิจัย แผนบูรณาการ การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและม่ันคง  โครงการ
การพัฒนาเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตและปริมาณกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตามมาตรฐานการส่งออก  หัวหน้า
โครงการ หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์  งบประมาณ  337,380.00  บาท จาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

- การต่อยอดงานบริการวิชาการ 
1. โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ าจาง Hug Nam 

Jang Green and Organic งบประมาณ 270,000.00 บาท แหล่งทุนส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ระยะเวลาด าเนินงาน กันยายน 2562 – ตุลาคม 2564 
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2. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน กรณีหมู่บ้านนากว้าว (กิ่ว) หมู่ 4  
ต าบลบ้านกิ่ว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง งบประมาณ 300,000.00 บาทแหล่งทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลระยะเวลาด าเนินงาน กันยายน 2561 – ตุลาคม 2563 

- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
1. วิชา MSCPT306  การผลิตพืชและการตลาดพืชอินทรีย์Organic Plant Production and 

Market  หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา  พืชศาสตร์  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร 

  
 
ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 

มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง ผักเชียงดา  ราชินีผักล้านนา  โดย เผยแพร่ในรูปแบบหนังสือ ISBN: 978-
974-625-822-7 
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ภาคผนวก : 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย 

- เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกและแปรรูปผักเชียงดา 
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- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนเป้าหมายโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 
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2. โครงการหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมพืช ปีท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. ด าเนินการงานบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์มรดก (Heirloom seed) และพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่
ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

2. เพ่ือเป็นศูนย์เรียนรู้ของพืชผักและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์และการผลิต
พืชผัก 

3. เพ่ือปรับปรุงพันธุ์สายพันธุ์/พันธุ์แตงกวาและฟักทองให้เหมาะสมกับระบบอินทรีย์ โดยได้พันธุ์แตงกวา
ให้ต้านทานต่อโรคราน้ าค้าง และ พันธุ์สังเคราะห์ฟักทองให้ผลผลิตและคุณภาพสูง และขึ้นทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 2542 

เป้าหมายโครงการ : 
1. ศูนย์เรียนรู้พืชผักในพ้ืนที่ภาคเหนือของประเทศไทย 
2. อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ โครงการพระราชด าริฯ เยาวชน 

และผู้สนใจ อย่างน้อย 100 คน 
3. สมาคมเมล็ดพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย 
4. บุคลากร และผู้ประกอบการมืออาชีพ จ านวน 10 ราย 
5. เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จ านวน 10 ราย 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ : - 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
1.รวบรวม ประเมินลักษณะและขยายเมล็ดพันธุ์สืบทอด  

1.1 การรวบรวมพันธุ์พืชมรดก ระหว่างตุลาคม 2561 ถึง กันยายน  2562 สามารถรวบรวมพันธุ์
ฟักทองและแตงกวา ตุลาคม 2561 ถึง มิถุนายน  2562 ได้จ านวน 57 สายพันธุ์ 

1.2 การประเมิน และ คัดเลือก พริกพ้ืนเมืองท่าวังผา ชั่วที่ 3 จ านวน 68 สายพันธุ์ ระหว่าง 
พฤษภาคม ถึง ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการ ขณะนี้ผลเริ่มสุกแดง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 อายุ
พริก 89 วัน หลังย้ายปลูก 

2. ศูนย์เรียนรู้พืชผักของภาคเหนือ  
ศูนย์พันธุกรรมพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ด าเนินการสนับสนุนจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีการผลิตผัก และ วิชาหลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 
ระหว่าง ตุลาคม 2561 ถึงมิถุนายน 2562 ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. ล าปาง 
จ านวน 27 คน (ตารางท่ี 3 และภาพผนวกท่ี 1) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้ที่สนใจ 
ทั้งเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ระหว่าง ตุลาคม 2561 ถึงตุลาคม 2562 จ านวน 302 คน (ตาราง
ที่ 4 และ  ภาพผนวกท่ี 2 - 5) นอกจากนี้มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ดังนี้ 
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การบริการวิชาการแก่ชุมชนและเป็นวิทยากรในหน่วยงานภายนอก 

1. เป็นวิทยากร โครงการอบรมการคัดเลือกและเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติ  ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนา
อาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย อ. เชียงแสน จ. เชียงราย ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน 2562 
(จดหมายที่ ศธ 0210.98/073 ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงราย อ. เชียงแสน จ. 
เชียงราย วันที่ 19 มีนาคม 2562 เลขที่รับ 316 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 )  

ผู้ที่รับบริการทางวิชาการ 50  คน 
2. เป็นวิทยากร การศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการ เรื่อง “ฟักทอง: พันธุ์ การจัดการผลิตและการใช้

ประโยชน์” ระหว่าง 30 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2562  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ. ล าปาง (จดหมายที่ วท 5401/5046 สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเกษตร ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 19 เมษายน 2562 และ เลขที่
รับ 435 วันที่ 29 เมษายน 2562) 
ผู้ที่รับบริการทางวิชาการ 39  คน 

3. เป็นวิทยากร โครงการอบรมการคัดเลือกและเมล็ดพันธุ์เกษตรธรรมชาติ  ณ ณ ศูนย์ฝึกและ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 
มิถุนายน พ.ศ. 2562(จดหมายที่ ศธ 0210.96/386 ของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญาณสังวรา
รามวรมหาวิหาร อ.บางละมุง จ.ชลบุรี วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และ เลขที่รับ 24 สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร  9 ม.ค. 2562) 

4. เป็นวิทยากร โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร  กิจกรรม ยกระดับการผลิตถั่ว
เหลืองปลอดภัยและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วเหลืองปลอดภัย การพัฒนาเทคโนโลยีการแปร
รูปเพ่ิมมูลค่าและสร้างผลิตภัณฑ์จากผลผลิตถั่วเหลืองปลอดภัย (GAP) วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (จดหมายที่ ลป0009.3/666 ของ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง จ. ล าปาง  วันที่ 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 และ เลขที่รับ 633 วันที่ 19 
มิถุนายน พ.ศ. 2562สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร) 

5. เป็นวิทยากร ในการสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่องการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ณ สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (จดหมายที่ พณ 0609/2296 กรมเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ เลขที่รับ 6853 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ 725 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  15 กรกฎาคม พ.ศ. 
2562) 

6. เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง  องค์ความรู้ด้านการจัดการผลิตพริกเพ่ือการค้า ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อความ เลขที่รับ 798 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  ) 

7. เป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “พืชทางเลือกเสริมรายได้” ปัญหา ที่มาและความส าคัญ การวิจัยและ
พัฒนาคุณลักษณะพิเศษ ชนิดพืชที่ส่งเสริม เช่น ฟักทอง, ถั่วเขียว วิธีการปลูกและดูแลเบื้องต้น ณ องค์การ
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บริหารส่วนต าบลหัวเสือ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 (จดหมายที่ สวทช  วันที่ 
7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และ เลขที่รับ 833 วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562สถาบันวิจัยฯ) 

8. เป็นวิทยากรบรรยายรายวิชา เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์  วันที่  28 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา (จดหมายที่ อว 7413(1)/ 350 ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562 และ เลขที่รับ 974 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 
2562 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร) 
 
3. พัฒนาพันธุ์สังเคราะห์แตงกวา 

3.1 การคัดเลือกแตงกวาผลยาว  
การคัดเลือกแตงกวาผลยาว จ านวน 30 สายพันธุ์ ระหว่าง พฤศจิกายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 

2562 พ้ืนที่ศึกษา 0.33 ไร่ พบว่าการเกิดโรคราน้ าค้างหลังย้ายปลูก 20 และ 30 วัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ค่อนข้างต้านทาน และ ต้านทานปานกลาง (ตารางท่ี 5) 

3.1.1 การสร้างลูกผสมแตงกวาผลยาวโดยวิธี Line X Tester  
น าแตงกวาผลยาวที่คัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ ชั่วที่ 5 – 8 มาผสมข้ามกับแตงกวา  

ผลสั้น จ านวน 3 สายพันธุ์ คือ ล้านนา 2 ล้านนา 5 และ ล้านนา 6 โดยวิธี Line X Tester จ านวน 14 X 3 
สายพันธุ์ ได้จ านวน 42 คู่ผสม ส าหรับทดสอบสมรรถนะการผสมของพันธุ์ต่อไป (ตารางท่ี 6) 

3.1.2 การสร้างลูกผสมโดยวิธีผสมแบบพบกันหมด  
น าแตงกวาที่คัดเลือกแบบสกัดสายพันธุ์แท้ ชั่วที่ 5 – 8 มาผสมข้ามแบบพบกันหมด 

จ านวน 5 สายพันธุ์ ได้จ านวน 20 คู่ผสม ระหว่าง พฤศจิกายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 ส าหรับน าไป
ทดสอบสมรรถนะการผสมของพันธุ์ต่อไป (ตารางท่ี 7) 

3.2 การทดสอบสมรรถนะการผสมแตงกวา 
3.2.1 การทดสอบสมรรถนะการผสมแตงกวาโดยวิธีการผสมแบบพบกันหมด  

ด าเนินการระหว่าง วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ จ านวน 2 บล็อก ย้าย
ปลูก 20 ต้นต่อแปลงย่อย พ้ืนที่ปลูก 0.5 ไร่ ระหว่าง มิถุนายน ถึง กันยายน 2562  

พบว่า ผลผลิตต่อไร่และจ านวนผลต่อต้นเฉลี่ย ของพันธุ์ลูกผสม พันธุ์แม่พ่อ และพันธุ์
มาตรฐาน เท่ากับ 5.2 ตัน กับ 6.7 ผล 3.5 กับ 4.9 ผล และ 5.3 ตัน กับ 7.0 ผล พันธุ์ P17/P2 P15/P14 
และ P2/P16 ให้ผลผลิตและจ านวนผลต่อต้นสูงที่สุดและรองลงมา เท่ากับ 9.7 ตัน กับ 11.7 ผล 9.3 ตัน กับ 
10.9 ผล และ 8.5 ตัน กับ 9.4 ผล ตามล าดับ  พันธุ์ลูกผสม พันธุ์แม่พ่อ และพันธุ์มาตรฐาน มีการเกิดโรครา
น้ าค้างเฉลี่ย ในระดับ ค่อนข้างอ่อนแอ ต้านทานปานกลาง และ ค่อนข้างอ่อนแอ ตามล าดับ การแสดงเพศ
ดอกแบบ ต้นที่ดอกเพศเมียและเพศผู้แยกดอกแต่อยู่ภายในต้นเดียวกัน ทุกสายพันธุ์/พันธุ์ พันธุ์ลูกผสม พันธุ์
แม่พ่อ และพันธุ์มาตรฐาน มีข้อแรกที่ดอกเพศเมียดอกแรกบานบนเถาหลักและเถาแขนงเฉลี่ย 6.7 กับ 4.0 
6.2 กับ 4.3 และ 6.9 กับ 4.5 ตามล าดับ พันธุ์ลูกผสม พันธุ์แม่พ่อ และพันธุ์มาตรฐาน มีอายุดอกแรกบาน
เฉลี่ย 29.1 29.9 และ 28.8 วัน พันธุ์ลูกผสม P15/P14 P15/P17 และ P16/P17 มีอายุดอกบานน้อยที่สุด
เท่ากับ 26.8 26.9 และ 27.5 วัน ตามล าดับ (ตารางท่ี 8)  
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3.3 การสร้างพันธุ์สังเคราะห์แตงกวา  
การสร้างพันธุ์สังเคราะห์แตงกวา จ านวน 7 สายพันธุ์ ด าเนินการระหว่าง กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2562  
คัดเลือกสายพันธุ์ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะการผสม (ตารางที่ 9) จากนั้นด าเนินการสร้างพันธุ์สังเคราะห์
แตงกวา รอบที่ 0 พบว่า มีการแดสงเพศดอกแบบ ต้นที่มีดอกเพศเมียมากกว่าดอกเพศผู้ และต้นที่ดอกเพศ
เมียและเพศผู้แยกดอกแต่อยู่ภายในต้นเดียวกัน เฉลี่ย ร้อยละ 39.3 และ 83.2 สายพันธุ์ ล้านนา 4 ล้านนา 5 
และ ล้านนา 7 มีการแดสงเพศดอกแบบ ต้นที่มีดอกเพศเมียมากกว่าดอกเพศผู้ สูงเท่ากับร้อยละ 85.7 30.0 
และ 2.0 ตามล าดับ ข้อแรกท่ีติดดอกเพศเมียบนต้นหลักและแขนง เฉลี่ย ข้อที่ 4.1 และ 5.0 สายพันธุ์และ
พันธุ์มาตรฐานมีความต้านทานต่อโรคราน้ าค้างเฉลี่ย 5.0 และ 5.8 อยู่ในระดับต้านทานปานกลาง สายพันธุ์
ได้น้ าหนักเมล็ดต่อผลเฉลี่ย 4.2 กรัมต่อผล 
 
4. พัฒนาพันธุ์สังเคราะห์ฟักทองให้ผลผลิตและคุณภาพสูง 

4.1 การทดสอบพันธุ์ฟักทองโดยวิธี line x tester จ านวน 12 คู่ผสม พบว่า คู่ผสม PK2/ PK20  
PK2/ PK17  PK5/ PK17  PK11/ PK20 และ PK14/ PK20 ซึ่งให้ผลผลิตต่อไร่และรองลงมา เท่ากับ 2.7  
2.4  2.1  2.1  และ 2.0 ตัน และ สมรรถนะการผสมเฉพาะ เท่ากับ  0.2 -0.1 -0.5 -0.5 และ -0.5 ตามล าดับ 
ผลผลิตต่อไร่เฉลี่ยของคู่ผสมและพันธุ์มาตรฐาน เท่ากับ 1.8 และ 1.8 ตัน  PK16/ PK17 PK5/ PK20 และ 
PK2/ PK20  มีน้ าหนักผล และความกว้างผลสูงสุดและรองลงมาเท่ากับ 2.3  2.2  และ 2.1 กิโลกรั ม และ 
20.5  20.4 และ 20.0 เซนติเมตร สมรรถนะการผสมเฉพาะ เท่ากับ 0.0  0.1 และ 0.0 ตามล าดับ และ 1.0 
0.1 และ 0.4 น้ าหนักผลเฉลี่ยของคู่ผสมและพันธุ์มาตรฐาน เท่ากับ 1.8 และ 1.6 กิโลกรัม  ความกว้างผล
เฉลี่ยของคู่ผสมและพันธุ์มาตรฐาน เท่ากับ 18.7 และ 17.8 เซนติเมตร (ตารางที่ 11)  

สายพันธุ์ PK2 มีสมรรถนะการผสมทั่วไปของผลผลิตต่อไร่ จ านวนผลต่อต้น น้ าหนักผล ความกว้างผล 
และความยาวผล สูงที่สุด  เท่ากับ 0.77 ตัน 0.19 ผล 0.31 กิโลกรัม 0.34 และ 0.77 เซนติเมตรตามล าดับ 
(ตารางท่ี 12) 

4.2 การสร้างพันธุ์สังเคราะห์ฟักทอง จ านวน 11 สายพันธุ์ ด าเนินการระหว่าง กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 
2562   

ปลูก 40 ต้นต่อแปลงย่อย ระยะปลูกระหว่างต้นและแถว 0.8 x 4.0 เมตร (รวมร่องน้ า 0.5 เมตร) 
ปลูกแถวคู่ เพาะกล้าแล้วย้ายปลูกเมื่ออายุ 8 ถึง 15 วัน ปุ๋ยรองพ้ืนใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 2 ตันต่อไร่ ปุ๋ยแต่งหน้า
ใส่ปุ๋ยมูลไก่อัตรา 0.5 ตัน/ไร่ หลังย้ายปลูกทุกๆ 10 วัน จ านวน 4 ครั้ง ก าจัดวัชพืช พ่นสารเคมีป้องกันและ
ก าจัดศัตรูพืชตามความเหมาะสม เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุ 80 ถึง 90 วัน หลังย้ายปลูก พ้ืนที่ 0.6 ไร่ 
ด าเนินการระหว่าง กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2562  

พบว่า มีการระบาดของโรคไวรัสเฉลี่ยร้อยละ 8.0 สายพันธุ์ ไม่พบการระบาดของโรค 2 สายพันธุ์ 
ได้แก่CM021-15-1(S)-9#-1-#-2#-5 และ CM160-1-#-16-3 สายพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคไวรัสสูงสุด ร้อยละ 
37.5 ได้แก่ CM021-15-1(S)-9#-1-#-3#-3-5 ดอกเพศเมียดอกแรกบาน และอายุดอกแรกบานเฉลี่ย ข้อที่ 
17.9 และ 41.0 วัน ตามล าดับ   
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5. การขอคุ้มครองพันธุ์ฟักทอง ทองล้านนา 11 – 18   

ผลการด าเนินงาน : - 
- ผลผลิต (Output) 
- ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผลกระทบ (Impact) 

ประโยชน์ที่ได้รับ : - 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
ชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมารี 
 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1. วิชาเทคโนโลยีการผลิตผัก หลกัสูตรปริญญาตรี สาขา พืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2. วิชาหลักการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักสูตรปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3. วิชาการปรับปรุงพันธุ์ผัก หลักสูตรปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

4. วิชาการผลิตผักและเมล็ดพันธุ์ระบบอินทรีย์ หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาพืชศาสตร์ 
Universitas Brawijaya ประทศอินโดนีเซีย 

5. วิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
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ภาคผนวก : 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

  

ภาพผนวกท่ี 1  การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีการผลิตผัก และ วิชาหลักการปรับปรุงพันธุ์พืช 
ตุลาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562 

  

  

ภาพผนวกที่ 2  การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการจัดแปลงสาธิตพันธุ์แตงกวาและฟักทอง เพ่ือให้ภาคเอกชน
และ  เกษตรกรได้ ใช้บริการเชื้อพันธุกรรมพืช วันที่ 21 มกราคม 2562 
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ภาพผนวกท่ี 3 อบรม “ฟักทอง: พันธุ์ การจัดการผลิตและการใช้ประโยชน์” วันที่ 30 เมษายน ถึง 1 
พฤษภาคม2562 

  

ภาพผนวกที่ 4 ให้การต้อนรับ คณะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และบรรยายการขอรับรองพันธุ์  
และใช้ประโยชน์พันธ์พืช วันที่ 17 สิงหาคม 2562 

  

ภาพผนวกท่ี 5 อบรมการผลิตพริกกะเหรี่ยงระบบปลอดภัยและอินทรีย์ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 
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ภาพผนวกท่ี 6 ผู้เชี่ยวชาญจาก ส านักคุ้มครองพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร ตรวจคุ้มครองพันธุ์ฟักทอง  
วันที่ 10 กันยายน 2562 
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3. โครงการเมล็ดพันธุ์ อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรนิภา  เลิศศิลป์มงคล 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) 

2. เพ่ือทดสอบศักยภาพและขีดความสามารถในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชของธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 
อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

3. เผยแพร่ผลงานการสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านเมล็ดพันธุ์พืช 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 3 ปี  

- จะได้ทราบว่าบริเวณใต้ฐานพระมหาธาตุฯสามารถใช้เป็นห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ในสภาพธรรมชาติได้
หรือไม่ 

- คุณภาพของเมล็ดพันธุ์ทั้ง 17 ชนิด เมื่อเก็บรักษานาน 3 ปี 
2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 

- ท าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ทั้ง 17 ชนิด ภายใต้ฐานพระมหาธาตุฯและสถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตรต่อจนครบเวลา 3 ปี 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้มีความชื้นต่ า (ต่ ากว่า 8 %)แล้วบรรจุในภาชนะท่ีแลกเปลี่ยนอากาศไม่ได้(ถุง
อลูมิเนียมฟอยล์) 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
ท าการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชทั้งหมด 17 ชนิด ชนิดละประมาณ 5 – 15 กิโลกรัม หลังจากเก็บเกี่ยวน าเมล็ด

พันธุ์พืชทั้ง 17 ชนิด แล้วบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ เก็บไว้ในกล่องพลาสติก หลังจากนั้นน าไปเก็บรักษาใน 4 
สภาพของการเก็บรักษา เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 3 ปี โดยทุกๆ 3 เดือน น าเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบคุณภาพ  

เมล็ดพันธุ์ทั้ง 17 ชนิด ได้แก่ พริกชี้ฟ้า  มะเขือเทศ  ถั่วฝักยาว ฟักทองผลใหญ่  ฟักทองผลเล็ก  กวางตุ้ง
ดอก  แตงกวา ถั่วเหลือง  ข้าวทับทิมชุมแพ  ข้าวหอมมะลิ บวบเหลี่ยม  ข้าวหอมล้านนา ถั่วเขียว  ปอเทือง 
ผักกาดหอม ข้าวสาลี และมะเขือเปราะ ชนิดละประมาณ 5 – 15 กิโลกรัม หลังจากเก็บเกี่ยว น าเมล็ดพันธุ์มา
ตรวจสอบคุณภาพอันได้แก่ความชื้นและความงอกของเมล็ดพันธุ์  และลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์ให้เหลือประมาณ 
8 %  หลังจากนั้นบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยล์ แล้วเก็บไว้ในกล่องพลาสติก น าไปเก็บรักษาใน 

 ห้องเย็นอุณหภูมิ 15 - 200C  ณ บริเวณฐานพระมหาธาตุฯ ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 ห้องอุณหภูมิปกติ ณ บริเวณฐานพระมหาธาตุฯ ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ 
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 ห้องเย็นอุณหภูมิ 15 - 200C  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ล าปาง 
 ห้องอุณหภูมิปกติ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ล าปาง เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 3 ปี โดย

ทุกๆ 3 เดือน น าเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบคุณภาพ อันได้แก่ ความชื้น และความงอกของเมล็ด
พันธุ์  

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

1. ได้สถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสากล 1 แห่ง 
2. ได้ทราบอายุการเก็บรักษาของเมล็ดพันธุ์ 17 ชนิด 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ได้หน่วยบริการเชื้อพันธุกรรมพืชของประเทศไทยเพิ่มอีกหนึ่งแหล่ง 
2. ได้แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชให้กับประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะเยาวชน 

- ผลกระทบ (Impact) 
1. เป็นแหล่งที่เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชของประเทศไทย และเก็บส ารองไว้ใช้ประโยชน์ยามที่

ประเทศเกิดวิกฤตจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่าง ๆ จะได้น ามาใช้ประโยชน์ได้ 
2. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ 50 % 
3. ผู้ใช้ประโยชน์ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงและน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 

กิจกรรม ก่อน หลัง 
ได้สถานที่เก็บเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานสากลแต่ใช้พลังงาน
ธรรมชาติ 

- 1 แห่ง 

ได้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 100% 50% 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

กองทัพอากาศ 
ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) :  

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1. วิชาวิทยาการเมล็ดพันธุ์พืช หลักสูตรปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 
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2. วิชาการผลิตเมล็ดพันธ์พืชไร่ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : - 
 

  
ภาคผนวก : 

- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

  

ห้องเย็นอุณหภูมิ 15 - 200C  ณ บริเวณฐานพระมหาธาตุฯ ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ห้องอุณหภูมิปกติ ณ บริเวณฐานพระมหาธาตุฯ ดอยอินทนนท์ อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ห้องเย็นอุณหภูมิ 15 - 200C  ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ล าปาง 

  

ห้องอุณหภูมิปกติ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ล าปาง เก็บรักษาไว้เป็นเวลา 3 ปี โดยทุกๆ 3 เดือน  
น าเมล็ดพันธุ์มาตรวจสอบคุณภาพ อันได้แก่ ความชื้น และความงอกของเมล็ดพันธุ์ 
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การตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ 

ตารางผนวกท่ี 1  อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ณ ฐานพระมหาธาตุนภเมทินีดล-นภพลภูมิสิริ  
ดอยอินทนนท์  จ.เชียงใหม่ 

วันที่ 
ห้องเย็น ห้องอุณหภูมิปกติ 

อุณหภูมิ(0C) ความชื้นสัมพัทธ์(%) อุณหภูมิ(0C) ความชื้นสัมพัทธ์(%) 
25/1/60 17.4 60.2 15.3 88.6 
24/4/60 20.5 60.4 19.5 71.6 
14/6/60 21.8 65.7 16.3 79.6 
25/7/60 21.7, 63.4 17.4 96.8 
14/9/60 22.9 65.0 20.2 93.4 
25/10/60 19.9 65.7 17.9 92.7 
13/12/60 21.4 60.2 17.0 89.7 
24/1/61 15.8 60.1 15.4 92.0 
14/3/61 18.1 60.4 18.0 82.1 
25/4/61 23.6 60.0 21.2 84.1 
13/6/61 22.7 60.2 17.2 95.2 
24/7/61 22.6 60.2 16.6 97.2 
10/9/61 22.2 65.4 17.6 97.8 
24/10/61 22.9 60.4 17.7 94.7 
12/12/61 20.8 60.2 17.1 90.9 
23/1/62 16.1 55.5 15.4 70.4 
13/3/62 20.9 45.0 18.1 - 
29/4/62 23.9 53.5 23.0 - 
12/6/62 23.7 61.4 19.3 92.3 
24/7/62 22.4 62.6 17 92 
9/9/62 22.2 64.2 17.4 95 
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ตารางผนวกท่ี 2  อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ณ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ล าปาง 
เดือน 

(ปี 2560) 
อุณหภูมิ(0C) ความชื้นสัมพัทธ์(%) 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 
มกราคม 32.00 22.90 26.80 70.32 30.68 50.50 

กุมภาพันธ์ 35.82 19.11 25.36 67.21 14.89 39.64 
มีนาคม 39.29 24.74 30.97 72.35 18.06 45.21 
เมษายน 39.50 26.90 32.29 69.43 23.00 46.22 

พฤษภาคม 38.65 28.45 32.81 75.81 30.00 52.90 
มิถุนายน 36.87 28.17 31.89 72.60 38.73 55.67 
กรกฎาคม 35.84 27.29 30.95 75.68 39.71 57.69 
สิงหาคม 36.13 27.23 31.04 71.39 41.90 56.65 
กันยายน 36.57 27.73 31.51 76.77 49.20 62.98 
ตุลาคม 33.97 26.10 29.47 71.77 55.16 63.47 

พฤศจิกายน 33.03 24.83 28.34 74.93 48.47 61.70 
ธันวาคม 31.39 21.06 25.48 72.90 61.74 67.32 

 
 

เดือน 
(ปี 2561) 

อุณหภูมิ(0C) ความชื้นสัมพัทธ์(%) 
สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

มกราคม 33.65 20.58 26.17 71.29 60.55 65.92 
กุมภาพันธ์ 34.50 20.71 25.70 68.18 44.11 54.21 
มีนาคม 35.29 22.71 28.09 62.16 51.48 56.82 
เมษายน 37.33 23.13 29.21 71.10 39.23 55.17 

พฤษภาคม 35.77 23.00 28.47 72.13 42.55 57.34 
มิถุนายน 35.53 26.30 30.25 70.23 42.17 56.20 
กรกฎาคม 34.06 26.52 29.75 77.55 61.68 69.61 
สิงหาคม 33.13 26.23 29.18 72.58 58.81 65.69 
กันยายน 35.13 26.37 30.12 69.17 51.30 60.23 
ตุลาคม 33.94 25.39 29.05 70.32 54.32 62.32 

พฤศจิกายน 33.70 21.93 26.97 69.03 55.10 62.07 
ธันวาคม 33.55 20.68 26.19 70.06 57.45 63.76 
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เดือน 
(ปี 2562) 

อุณหภูมิ(0C) ความชื้นสัมพัทธ์(%) 
สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

มกราคม 31.81 19.13 24.56 70.94 54.45 62.69 
กุมภาพันธ์ 34.64 18.39 24.47 60.32 36.21 46.60 
มีนาคม 35.94 21.87 27.89 70.55 53.35 61.95 
เมษายน 37.30 26.47 31.10 72.97 54.10 63.53 

พฤษภาคม 39.34 27.84 32.76 72.94 38.94 55.94 
มิถุนายน 36.47 26.67 30.86 74.43 40.77 57.60 
กรกฎาคม 35.32 25.23 29.55 70.00 55.16 62.58 
สิงหาคม 34.50 27.00 29.24 72.10 61.50 64.65 
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4. โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง ปีท่ี 3 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ดร.สุเทพ  ทองมา 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

2. เพ่ืออนุรักษ์พันธุมะเกี๋ยงที่ได้ขึ้นทะเบียนรวบรวมไว้ในพ้ืนที่ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
3. รวบรวมพันธุมะเกี๋ยงผลใหญ่และออกผลนอกฤดูมาศึกษาการเจริญเติบโต และการให้ผลผลิต 
4. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากผลมะเกี๋ยงในการท าผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 3 ปี  

ได้ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ของมะเกี๋ยงผลใหญ่ เพ่ือประกอบการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ 
2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 

ได้อนุรักษ์สายพันธุ์มะเกี๋ยงเดิม และแปลงรวบรวมพันธุ์มะเกี๋ยงผลใหญ่หรือออกผลนอกฤดูไว้ใน
พ้ืนที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และได้สูตรการท าผลิตภัณฑ์ใหม่จากผลมะเกี๋ยงเพ่ือถ่ายทอดให้แก่
ผู้ประกอบการ 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
กิจกรรมที่ 1 ดูแลแปลงรวบรวมพันธุกรรมมะเกี๋ยงและเรือนเพาะช าในพื้นที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยี
เกษตร 
ให้น้ าด้วยสปริงเกลอร์ขนาดเล็กหรือสายยางเพ่ือการประหยัดน้ า ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่และมูลวัวสลับกัน

เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของดิน ใช้สารชีวภัณฑ์และน้ าหมักชีวภาพ เพ่ือก าจัดศัตรูพืชและเร่งการเติบโตงดการใช้
สารเคมี ตัดแต่งกิ่งเพ่ือป้องกันการหักล้ม 

กิจกรรมที่ 2 ขยายพันธุ์มะเกี๋ยง โดยใช้ต้นที่เพาะจากเมล็ด การตอนกิ่ง และการเสียบยอดมะเกี๋ยง
พันธุ์ดีบนต้นตอท่ีเพาะจากเมล็ด 

เพาะเมล็ดมะเกี๋ยงในแกลบด าให้งอกจนอายุประมาณ 1 เดือน จึงย้ายลงปลูกในถุงด า แล้วตั้งไว้ใน
โรงเรือนอย่างน้อย 3 เดือนเพ่ือแจกจ่ายหรือพร้อมจะน ามาใช้เป็นต้นตอ ตอนกิ่งมะเกี๋ยงในช่วงกลางฤดูฝน ใช้
ถุงขุยมะพร้าวแช่น้ าพอชื้นเป็นวัสดุในการตอนกิ่งให้มีการแตกรากใหม่ได้ดี จากนั้นจะน ามาช าในแกลบด าเพ่ือ
เพ่ิมราก รอให้กิ่งตอนปรับตัวก่อนน าไปปลูกลงในถุงด า ในการเสียบยอดได้ตัดกิ่งพันธุ์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.5 เซนติเมตรมาเสียบลงบนต้นตอมะเกี๋ยงท่ีเพาะจากเมล็ดซึ่งมีขนาดเท่ากัน พันรอยต่อด้วยพลาสติกใสให้แน่น 
น าใส่ในถุงพลาสติกขนาดใหญ่เพ่ือรักษาความชื้น ไปตั้งไว้ในเรือนเพาะช าที่ร่ม รอจนแตกใบอ่อนชุดใหม่จึงย้าย
ไปอนุบาลในแปลงเพาะช าหรือย้ายปลูกลงถุงด า 

กิจกรรมที่ 3 รวบรวมพันธุ์มะเกี๋ยงผลใหญ่และหรือออกผลนอกฤดู มาปลูกขยายพันธุ์ และศึกษา
การเจริญเติบโต การเข้าท าลายของโรคแมลงศัตรูพืชและการให้ผลผลิต 
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ปลูกโดยใช้กิ่งตอนด้วยระยะปลูกที่กว้าง เพ่ือให้สามารถแตกกิ่งได้เต็มที่ เนื่องจากมะเกี๋ยงเป็นพืชที่ออก
ดอกและติดผลบนกิ่ง และการใช้ระยะปลูกกว้างจะสะดวกในการจัดการแปลงด้วยเครื่องมือขนาดเล็กหรือขนาด
กลางได้ในอนาคต มีการให้น้ าชลประทานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือป้องกันการขาดน้ าในช่วงออกดอกและติดผลอ่อน 
มีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยคอกเพ่ือเสริมการเจริญเติบโตของต้นและราก ไม่ใช้สารก าจัดวัชพืชใช้วิธีการตัดตัด
หญ้าเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม 

กิจกรรมที่ 4 ศึกษาการแปรรูปผลผลิตมะเกี๋ยงมาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ 
มีการทดสอบความชอบของผู้บริโภค ออกแบบรรจุภัณฑ์ให้เก็บผลผลิตได้นาน สวยงามน่าซื้อ เก็บ

ตัวอย่างไว้เพ่ือศึกษาอายุการเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิห้อง 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
กิจกรรมที ่1 ดูแลแปลงรวบรวมพันธุกรรมมะเกี๋ยงและเรือนเพาะช าในพื้นที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

พ้ืนที่แปลงมะเกี๋ยงอนุรักษ์ 50 ไร่ พ้ืนที่เรือนเพาะช า  2 ไร่ อนุรักษ์มะเกี๋ยงเดิมจ านวน 910 ต้นใน
สภาพแปลงมีการรดน้ าเดือนละ 2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน ตัดหญ้าทุก 1-2 เดือน ก าจัดแมลงศัตรูพืช 
ตัดแต่งก่ิงและปลูกทดแทนต้นที่ตายไป ปีละ 1 ครั้งในเรือนเพาะช า รดน้ าทุก 2 วันฉีด พ่นน้ าหมักชีวภาพทุก 
1 เดือน  ใส่ปุ๋ยทุก  2  เดือน ตัดแต่งต้นพันธุ์ ทุก 3 เดือน ท าความสะอาดหลังคาโรงเรือนทุก 6 เดือน เปลี่ยน
ตาข่ายพรางแสงปีละ 1 ครั้ง  

 
กิจกรรมที่ 2 ขยายพันธุ์มะเกี๋ยง โดยใช้ต้นที่เพาะจากเมล็ด การตอนกิ่ง และการเสียบยอดมะเกี๋ยงพันธุ์ดี
บนต้นตอท่ีเพาะจากเมล็ด 
 เสียบยอดมะเกี๋ยงในเดือนมกราคม 2562 จ านวน 120 กิ่ง เพาะเมล็ดมะเกี๋ยงในบล็อกแกลบด าใน
เดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 10 กิโลกรัม ย้ายต้นกล้าลงถุงด าในเดือนกันยายน จ านวน 1600 ต้น ตอนกิ่ง
มะเกี๋ยงในเดือนกรกฏาคมและกันยายน 2562 รวม 980 กิ่ง 
กิจกรรมที่ 3 รวบรวมพันธุ์มะเกี๋ยงผลใหญ่และหรือออกผลนอกฤดู มาปลูกขยายพันธุ์ และศึกษาการ
เจริญเติบโต การเข้าท าลายของโรคแมลงศัตรูพืชและการให้ผลผลิต 

 พ้ืนที่แปลงศึกษา 5 ไร่ ปลูกมะเกี๋ยง 8 สายพันธุ์ จ านวน 32 ต้น บันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาด
รูปร่างใบ สีแผ่นใบ สีก้านใบ สีเปลือกล าต้น การเจริญเติบโต ความสูง ขนาดทรงพุ่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ล าต้น จ านวนกิ่งหลัก การแตกใบใหม่ การเข้าท าลายของโรคและแมลงศัตรูพืชมะเกี๋ยงทุกเดือน  ให้น้ าทุก 2 
สัปดาห์ ตัดหญ้าใส่ปุ๋ย ทุก 2 เดือน  
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาการแปรรูปผลผลิตมะเกี๋ยงมาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ 
 กางตาข่ายใต้ต้นมะเกี๋ยง เก็บผลสดทุกเช้า น ามาคัดแยกท าความสะอาดชั่งน้ าหนัก บรรจุลง
ถุงพลาสติกปิดปากถุงน าไปแช่แข็งทุกวัน รวมผลผลิต 2099.5 กิโลกรัม น าผลมะเกี๋ยงสดจ านวน 50 กิโลกรัม 
มาท ามะเกี๋ยงแช่อ่ิมแห้ง และน าผลมะเกี๋ยงแช่แข็งจ านวน 180 กิโลกรัมมาศึกษาวิธีการท ามะเกี๋ยงสามรส   มี
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาขอศึกษาดูงานจ านวน 2 กลุ่ม    
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ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

ได้ดูแลแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมมะเกี๋ยงในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พ้ืนที่ 40 ไร่ จ านวน 910 ต้น 
ขยายพันธุต้นกล้ามะเกี๋ยงจากการเพาะเมล็ดจ านวน 1600 ต้น ตอนกิ่งมะเกี๋ยงจ านวน 980 กิ่ง ได้ผลผลิตสดแช่
แข็งไว้ในห้องเย็นจ านวน 1700 กิโลกรัม จ าหน่ายผลผลิตสดจ านวน 399.5 กิโลกรัม ได้สูตรการผลิตมะเกี๋ยงแช่
อ่ิมแห้ง 1 สูตรและมะเกี๋ยงสามรส 1 สูตร 

 
- ผลลัพธ์ (Outcome) 

ได้อนุรักษ์สายพันธุ์มะเกี๋ยง ได้องค์ความรู้ในเรื่องการปลูก การดูแลรักษา การขยายพันธุ์ การจัดการ
ต้นหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูปผลมะเก๋ียงสดและผลมะเกี๋ยงแช่แข็ง 

- ผลกระทบ (Impact) 
เป็นแหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงที่ส าคัญแห่งหนึ่งในภาคเหนือ เพ่ือการ

ส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมะเกี๋ยง ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภายนอก 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
ก่อนด าเนินการมีรวบรวมพันธุกรรมมะเกี๋ยงในสภาพแปลงและเรือนเพาะช าในพ้ืนที่ สถาบันวิจัย

เทคโนโลยีเกษตร จ านวน 500 ต้น ในพ้ืนที่ ประมาณ 50 ไร่ หลังด าเนินการมีการขยายพันธุ์ต้นกล้าและกิ่งตอน
มะเกี๋ยงเพียงพอส าหรับแจกจ่ายหรือจ าหน่ายให้แก่ผู้สนใจ มีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ให้ผลใหญ่และหรือออกผล
นอกฤดู มาปลูกขยายพันธุ์ในแปลงที่มีการจัดการเช่นเดียวกับการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ศึกษาการเจริญเติบโต 
ลักษณะประจ าพันธุ์เพ่ือการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์ มีการเก็บเกี่ยวผลมะเกี๋ยงสดมาท ามะเกี๋ยงแช่อ่ิมแห้ง และน า
ผลมะเกี๋ยงแช่แข็ง มาแปรรูปเป็นมะเกี๋ยงสามรส ได้สูตรการท าผลิตภัณฑ์ ใหม่   จ านวน 2 ผลิตภัณฑ์ ที่พร้อม
ถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการ 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
สถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ผู้ประกอบการผลิตน้ ามะเกี๋ยงและแยมมะเกี๋ยงในจังหวัดเชียงใหม่  องค์การส่งเสริม
โคนมแห่งประเทศไทย ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดล าปาง  

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 

1. ชื่องานวิจัย โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพวิธีการเตรียมเนื้อมะเกี๋ยงเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง
สุขภาพด้วยความยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ดร.สุภาวดี แช่ม งบประมาณ 270,000 บาท จาก โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ มทร.ล้านนา 
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2. ชื่องานวิจัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติ เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช หัวหน้ า
โครงการ นายวัชรพงศ์ ศรีแสง งบประมาณ 150,000 บาท จาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มทร.ล้านนา 

- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
1. วิชา วัชพืชและการป้องกันก าจัด  หลักสูตรปวส. สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
2. วิชา วัชพืชและการควบคุม หลักสูตรปริญญาตรี  สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องวิธีการเก็บรักษาสารส าคัญในผลมะเก๋ียงเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

และเครื่องส าอางค์ โดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นเครือข่ายการวิจัยกับ มทร.ล้านนา 
 

ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม และเอกสารประกอบอ่ืนๆ 

กิจกรรมที่ 1 ดูแลแปลงรวบรวมพันธุกรรมมะเกี๋ยงและเรือนเพาะช าในพื้นที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
พ้ืนที่แปลงมะเกี๋ยงอนุรักษ์ 50 ไร่ พ้ืนที่เรือนเพาะช า  2 ไร่ อนุรักษ์มะเกี๋ยงเดิมจ านวน 910 ต้นใน

สภาพแปลงมีการรดน้ าเดือนละ 2 ครั้ง ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ทุก 3 เดือน ตัดหญ้าทุก 1-2 เดือน ก าจัดแมลงศัตรูพืช 
ตัดแต่งก่ิงและปลูกทดแทนต้นที่ตายไป ปีละ 1 ครั้งในเรือนเพาะช า รดน้ าทุก 2 วันฉีด พ่นน้ าหมักชีวภาพทุก 
1 เดือน  ใส่ปุ๋ยทุก  2  เดือน ตัดแต่งต้นพันธุ์ ทุก 3 เดือน ท าความสะอาดหลังคาโรงเรือนทุก 6 เดือน เปลี่ยน
ตาข่ายพรางแสงปีละ 1 ครั้ง  

  
สภาพแปลงอนุรักษ์สายพันธุ์มะเกี๋ยง 

ในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
การศึกษาการเจริญเติบโตและ 

การให้ผลผลิตของมะเกี๋ยงแต่ละสายต้น 
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ศึกษาการออกดอก การผสมเกสร ตามธรรมชาติใน

แต่ละปี 
การตดิผล และการให้ผลผลิตของมะเกี๋ยงแต่ละสาย

ต้นในแปลงอนุรักษ์ 

  
ช่วงระยะเวลาการพัฒนาและการสุกแก่ของผล

มะเกี๋ยงแต่ละสายต้น 
การเข้าท าลายของแมลงศัตรูมะเกี๋ยงในแต่ละฤดู 

ทั้งแมลงท าลายใบและท าลายล าต้น 

  
การให้น้ าโดยใช้สายยาง และมินิสปริงเกลอร์ ก าจัดวัชพืชในแปลงปลูกด้วยเครื่องมือขนาดเล็ก 

  
การให้ปุ๋ยคอก มูลวัวสลับกับมูลไก่ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 

 
การตัดแต่งกิ่งและล าต้น 

เพ่ือป้องกันการหักล้มในช่วงที่มีลมพายุ 
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การพ่นสารก าจัดแมลงเจาะท าลายล าต้น 

 
การพ่นน้ าหมักชีวภาพทางใบเพ่ือส่งเสริมการเติบโต

ของต้นพันธุ์มะเกี๋ยงในโรงเรือน 

 
การตัดแต่งต้นพันธุ์มะเกี่ยงทีอนุรักษ์ไว้ในโรงเรือน 

 
กิจกรรมที่ 2 ขยายพันธุ์มะเกี๋ยง โดยใช้ต้นที่เพาะจากเมล็ด การตอนกิ่ง และการเสียบยอดมะเกี๋ยงพันธุ์ดี
บนต้นตอท่ีเพาะจากเมล็ด 
 เสียบยอดมะเกี๋ยงในเดือนมกราคม 2562 จ านวน 120 กิ่ง เพาะเมล็ดมะเกี๋ยงในบล็อกแกลบด าใน
เดือนสิงหาคม 2562 จ านวน 10 กิโลกรัม ย้ายต้นกล้าลงถุงด าในเดือนกันยายน จ านวน 1600 ต้น ตอนกิ่ง
มะเกี๋ยงในเดือนกรกฎาคมและกันยายน 2562 รวม 980 ก่ิง 

  
การเพาะกล้ามะเกี๋ยงในถุงด า โดยใช้ต้นที่เพาะจาก

เมล็ด 
การดูแลรักษา ให้น้ าต้นกล้ามะเกี๋ยงในโรงเรือน 
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การดูแลรักษา ให้น้ าต้นกล้าและก่ิงตอนมะเกี๋ยงใน

โรงเรือน 
การท าน้ าหมักชีวภาพเพ่ือเร่งการเจริญเติบโต

มะเกี๋ยง 

  
การผสมน้ าหมักใช้พ่นป้องกันโรคและ 

ก าจัดแมลงศัตรูมะเกี๋ยง 
การตอนกิ่งมะเกี่ยงพันธุ์ดีส าหรับแจกจ่าย 

 

 
การก่ิงตอนมะเกี๋ยงสายพันธุ์ผลใหญ่หรือออกดอกนอกฤดู 

 
กิจกรรมที่ 3 รวบรวมพันธุ์มะเกี๋ยงผลใหญ่และหรือออกผลนอกฤดู มาปลูกขยายพันธุ์ และศึกษาการ
เจริญเติบโต การเข้าท าลายของโรคแมลงศัตรูพืชและการให้ผลผลิต 

 พ้ืนที่แปลงศึกษา 5 ไร่ ปลูกมะเกี๋ยง 8 สายพันธุ์ จ านวน 32 ต้น บันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ ขนาด
รูปร่างใบ สีแผ่นใบ สีก้านใบ สีเปลือกล าต้น การเจริญเติบโต ความสูง ขนาดทรงพุ่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ล าต้น จ านวนกิ่งหลัก การแตกใบใหม่ การเข้าท าลายของโรคและแมลงศัตรูพืชมะเกี๋ยงทุกเดือน  ให้น้ าทุก 2 
สัปดาห์ ตัดหญ้าใส่ปุ๋ย ทุก 2 เดือน  
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ศึกษาการเติบโตของต้นมะเกี๋ยงผลใหญ่ 

ที่ปลูกด้วยระยะ 10 x 12 เมตร 
บันทึกข้อมูลการเติบโตทางล าต้น  

การเข้าท าลายของศัตรูพืช 

  
บันทึกลักษณะประจ าพันธุ์มะเกี๋ยงเพ่ือการขึ้น

ทะเบียนพันธุ์ 
ระบบการให้น้ าที่ใกล้โคนต้นในแปลงปลูกมะเกี๋ยง 

 
การก าจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ยรอบโคนต้น 

 
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาการแปรรูปผลผลิตมะเกี๋ยงมาเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ 
 กางตาข่ายใต้ต้นมะเกี๋ยง เก็บผลสดทุกเช้า น ามาคัดแยกท าความสะอาดชั่งน้ าหนัก บรรจุลง
ถุงพลาสติกปิดปากถุงน าไปแช่แข็งทุกวัน รวมผลผลิต 2099.5 กิโลกรัม น าผลมะเก๋ียงสดจ านวน 50 กิโลกรัม 
มาท ามะเกี๋ยงแช่อ่ิมแห้ง และน าผลมะเกี๋ยงแช่แข็งจ านวน 180 กิโลกรัมมาศึกษาวิธีการท ามะเกี๋ยงสามรส   มี
กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาขอศึกษาดูงานจ านวน 2 กลุ่ม    
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ลักษณะผลมะเกี๋ยงสายพันธุ์ที่สุกแก่ 

ก่อนสายพันธุ์อ่ืน 
กางตาข่ายพลาสติกท่ีพ้ืนรอบล าต้น 

เพ่ือรองรับผลมะเกี๋ยงที่สุกแก่ 

  
เก็บผลมะเกี๋ยงท่ีตกลงบนพลาสติกทุกเช้า คัดแยกผลอ่อน ผลที่ไม่สมบูรณ์ ผลที่เน่าเสีย 

  
ล้างน้ าท าความสะอาด แยกผลอ่อน 
และผลที่ไม่สมบูรณ์ออกอีกครั้งหนึ่ง 

ผลมะเกี๋ยงที่คัดแยกท าความสะอาดแล้ว 
 

  
ชั่งน้ าหนักผลมะเกี๋ยง บรรจุลงถุงพลาสติก 

ปิดผนึกปากถุง 
แช่เย็นในตู้ รอน าไปแปรรูปในวันรุ่งขึ้น 

หรือน าไปแช่แข็งต่อไป 
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ผลมะเกี๋ยงที่เก็บรักษาไว้ในห้องแช่แข็งขนาดใหญ่ มะเกี๋ยงผลใหญ่ที่ท าความสะอาดก่อนน าไปแช่อิ่ม 

  
การแช่อิ่มผลมะเกี๋ยงสดด้วยน้ าตาลทราย 

หรือน้ าเชื่อม 
แยกน้ าและผลมะเกี๋ยงหลังการแช่อ่ิม  

น าไปลวกน้ าร้อน 

  
น ามะเกี๋ยงแช่อ่ิมไปอบแห้ง ลดความชื้น กวนกับน้ าตาลทราย เติมเกลือเล็กน้อยเป็น 

มะเกี๋ยงสามรส 

  
ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงแช่อ่ิมแห้ง  

บรรจุในซองคราฟ ติดสติกเกอร์สวยงาม 
น ามะเกี๋ยงแช่แข็งมาแยกเนื้อกับเมล็ดออกจากกัน 
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5. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากบุก (Amorphophallus spp.)  
เพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร ปีที่ 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพพ้ืนถิ่นต้นแบบจากบุกผงที่สกัดด้วยวิธีทางกล
เพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในเชิงพาณิชย์ 

2. เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้นแบบจากบุกที่มีศักยภาพส าหรับการผลิตเพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์
ส าหรับชุมชนในจังหวัดตาก และผู้ประกอบการที่สนใจต่อยอดเทคโนโลยี 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพพ้ืนถิ่นต้นแบบจากบุกผงคุณภาพสูงเพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในเชิงพาณิชย์ มีศักยภาพส าหรับการผลิตส าหรับชุมชนในจังหวัดตาก
เพ่ือจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ และส าหรับผู้ประกอบการที่สนใจต่อยอดเทคโนโลยี 

2. เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรหัวบุกเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน และเกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และเพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์ของหัวบุกใน
จังหวัดตากให้มากข้ึน 

 
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  

1. องค์ความรู้การแปรรูปอาหารแห้ง เทคโนโลยีการแปรรูปบุกแห้ง การสกัดบุกผงคุณภาพสูงด้วยวิธีการขัด
อนุภาคเชิงกลร่วมกับการสกัดแบบแห้ง  

2. เทคโนโลยีการแปรรูปบุกเส้น การแปรรูปขนมจีน และการแปรรูปขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป เทคโนโลยีการ
แปรรูปผักเชียงดาสกัดผง และ Pumpkin flake (ฟักทองแผ่นแห้ง) 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
1. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผงบุกคุณภาพสูง และเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพพื้น
ถิ่นต้นแบบจากบุกผงคุณภาพสูง 

1) การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผงบุก (อนุภาคใหญ่กว่า 100 เมช) และผงบุกกลูโคแมนแนน 
1.1) การเตรียมบุกผงสกัดโดยวิธีทางกลร่วมกับการสกัดแห้ง (ดัดแปลงจากสุภาวดี และคณะ, 

2560) โดยใช้หัวบุกพันธุ์เนื้อทรายจากอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้ผลผลิต (%yield) ของแผ่นบุกอบแห้ง 
(konjac chip) ร้อยละ 30-35 และได้ปริมาณผลผลิตของผงบุกประมาณร้อยละ 28-30 ดังรูปที่ 1 ในบทที่ 2 
ผงบุกคุณภาพสูงที่ได้มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 100 เมช มีสีน้ าตาลอ่อน เมื่อละลายน้ าเตรียมเจลพบว่า
ลักษณะเจลที่ได้มีความข้นหนืดสูงมาก และเจลมีความแข็งแรง และยืดหยุ่นได้ดี เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ใช้
สารเคมี และมีต้นทุนต่ าเนื่องจากใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ไม่ซับซ้อน  

1.2) วิธีการสกัดบริสุทธิ์สารกลูโคแมนแนนจากผงบุกสกัดแห้งที่เหมาะสมที่สุด ได้แก่ การน าผงบุก
สกัดแห้งไปปั่นผสมกับสารละลายเอทานอลเข้มข้นร้อยละ 50 จ านวน 5-6 ครั้ง จนกระทั่งเอทานอลที่ใช้ปั่น
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สกัดมีลักษณะใส กรองแยกเอาเจลบุกออกไปท าแห้ง บดละเอียด น าไปร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100-120 เมช 
จะได้ผงสกัดกลูโคแมนแนน (ดัดแปลงจากชาลีดา และคณะ, 2559) ดังรูปที่ 4 ได้ปริมาณผงบุกกลูโคแมน
แนน (glucomannan yield) ร้อยละ 76-78 ของน้ าหนักผงบุก คุณลักษณะของผงบุกกลูโคแมนแนนมี
ลักษณะคล้ายเมล็ดทรายเล็กๆ มีสีน้ าตาลอ่อนๆ ดังรูปที่ 5 และมีกลิ่นคล้ายสาหร่ายทะเล  

   

  
รูปที่ 5 การแปรรูปผงบุกกลูโคแมนแนนที่มีขนาดอนุภาค 100-120 เมช  

ส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

2) การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพพื้นถิ่นต้นแบบจากบุกผงคุณภาพสูง 
2.1) ผงบุกคุณภาพสูงที่พัฒนาได้ มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 100 เมช สามารถน าไปใช้เป็นสารเพ่ิม

ความข้นหนืดส าหรับพัฒนาคุณภาพขนมจีนเส้นสด ให้มีความเหนียวมากขึ้น สามารถน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 
50-55 oซ. เพ่ือแปรรูปเป็น “บุกเส้นหรือขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป” ได้ ดังรูปที่ 6 โดยมีเทคโนโลยีการแปรรูป ดัง
รูปที่ 7 

  
รูปที่ 6 ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปที่เสริมผงบุกคุณภาพสูง 
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2.2) การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปฟักทอง ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปผักเชียงดา 
ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปอัญชัน ผงบุกคุณภาพสูงที่ได้ มีขนาดอนุภาคใหญ่กว่า 100 เมช  เหมาะส าหรับน าไปใช้
เป็นสารเพิ่มความข้นหนืดในการแปรรูป “ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปฟักทอง ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปผักเชียงดา ขนมจีน
กึ่งส าเร็จรูปอัญชัน” ได้  

2.2.1) การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปอัญชัน 
ปริมาณของผงบุก (1% และ 2%) และปริมาณน้ าอัญชันสกัด (อัตราส่วนอัญชัน : น้ าร้อน 

1:10) ที่เติมลงในส่วนผสมขนมจีนร้อยละ 25, 30 และ 35 ดังรูปที่ 7 เพ่ือให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมในการแปร
รูปผลิตภัณฑ์ขนมจีนเสริมอัญชันกึ่งส าเร็จรูป พบว่า เมื่อน าไปคืนรูปโดยการต้มในน้ าเดือดนาน 10 นาที การ
ใช้ผงบุกร้อยละ 2 และเสริมน้ าอัญชันสกัดร้อยละ 35 ท าให้ได้ขนมจีนอัญชันที่มีค่า Antioxidant activity 
โดยวิธี DPPH และโดยวิธี ABTS+ เทียบกับวิตามินอีสงัเคราะห์ (Trolox) สารประกอบฟีนอลิคสังเคราะห์ชนิด 
BHA (Butylated hydroxyl anisole) และ BHT (Butylated hydroxyl toluene) มากกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ 
ยกเว้นขนมจีนที่ใช้ผงบุกร้อยละ 2 เสริมน้ าอัญชันสกัดร้อยละ 30 (ตารางที่ 1 และ 2) แต่ได้คะแนนการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสในเกณฑ์ปานกลาง โดยเฉพาะด้านลักษณะสัมผัสที่แน่นเหนียวมากเกินไป ดังนั้น 
ขนมจีนเสริมอัญชันกึ่งส าเร็จรูปที่มีคุณภาพดี มี Antioxidant activity สูง และได้คะแนนทางประสาทสัมผัส
ดี ได้จากการเติมผงบุกร้อยละ 2 เสริมน้ าอัญชันสกัดร้อยละ 30  โดยมีขั้นตอนและเทคโนโลยีการแปรรูป
ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปอัญชัน ดังรูปที่ 8 

  
รูปที่ 7 ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปที่เสริมน้ าอัญชันแตกต่างกัน ก่อนการคืนรูป และหลัง

การคืนรูป 

2.2.2) การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีนฟักทองก่ึงส าเร็จรูป 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปเสริมฟักทองแผ่นแห้ง (Pumpkin flake) ได้ต่อ

ยอดผลการศึกษาจากการแปรรูปขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปอัญชัน โดยเติมผงบุกร้อยละ 1 และศึกษาปริมาณ
ฟักทองผงร้อยละ 10, 20 และ 30 ของน้ าหนักน้ าที่เติมในส่วนผสม ผลการศึกษาพบว่า สามารถเสริมฟักทอง
ผงได้ถึงร้อยละ 30 โดยมีขั้นตอนและเทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีนฟักทองกึ่งส าเร็จรูป ดังรูปที่ 10 ผลิตภัณฑ์
ที่ได้มีคุณภาพดีที่สุดทั้งด้านสี องค์ประกอบทางเคมี และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระ ดังตารางที่ 3 และ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปฟักทองมีสีเหลืองค่อนข้างเข้ม เมื่อน าไปคืนรูปโดยการต้มให้สุก
ในน้ าเดือนอ่อนๆ นาน 15 นาที สีของผลิตภัณฑ์มีสีเหลืองเข้มกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ ดังรูปที่ 9 ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) ของผลิตภัณฑ์มีสีแดง และสีเหลืองเพ่ิมมากข้ึนตามปริมาณของฟักทองผง
ที่เพ่ิมขึ้น ดังตารางที่ 3 ขนมจีนบุกเสริมฟักทองเป็นอาหารในกลุ่มที่มีกรดต่ า (Low acid food) เนื่องจากมี 
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pH มากกว่า 4.5 โดยมีค่า pH ระหว่าง 6.27±0.01 ถึง 6.74±0.01 อีกทั้งขนมจีนบุกเสริมฟักทองมีความชื้น
และค่า Water activity สูงมากระหว่าง 0.91±0.01 ถึง 0.93±0.01 จัดเป็นอาหารที่ เน่า เสียได้ง่ าย 
(Perishable food) ดังนั้นการถนอมรักษาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดคือการท าแห้ง เป็นขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปฟักทอง
ส่งผลให้ปริมาณความชื้นลดลงระหว่างร้อยละ 6.99±0.16 ถึง 8.80±0.25 ซึ่งมีปริมาณต่ ากว่าร้อยละ 10 โดย
น้ าหนัก (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 210 พ.ศ.2543 เรื่อง อาหารกึ่งส าเร็จรูป) และมาตรฐาน 
มผช. ขนมจีนแห้ง (มผช.140/2546) ที่ก าหนดให้มีความชื้นไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ าหนัก มีค่า Water 
activity ต่ ากว่า 0.6 จัดเป็นอาหารแห้งที่เน่าเสียยาก การเสริมฟักทองผงในขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปท าให้ค่า 
Antioxidant activity ของผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นตามปริมาณฟักทองที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ การใช้ผงบุก
คุณภาพสูงเพ่ือช่วยเพ่ิมลักษณะเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์พบว่า ท าให้ค่า Antioxidant activity ของ
ผลิตภัณฑ์หลังการคืนรูปไม่เปลี่ยนแปลงจากผลิตภัณฑ์กึ่งส าเร็จรูป ดังตารางที่ 4 

 
30% 20% 10% 0%(Control) 

รูปที่ 9 ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปที่เสริมฟักทองแตกต่างกัน ก่อนการคืนรูป และหลังการคืนรูป 

2.2.3) การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีนผักเชียงดากึ่งส าเร็จรูป 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปเสริมผักเชียงดาผง ได้ต่อยอดผลการศึกษาจากการ

แปรรูปขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปฟักทอง และจากการทดลองเบื้องต้นเพ่ือให้ ได้ปริมาณสูงสุดผักเชียงดาผงที่
สามารถเสริมสกัดในขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปได้ (20% และ 30%) พบว่าการเสริมผักเชียงดาผงที่ร้อยละ 30 จาก
ผักเชียงดาใบแก่ ผลิตภัณฑ์หลังการคืนรูปมีรสชาติฝาดเฝื่อนเล็กน้อย และมีสีเขียวเข้มกว่าผลิตภัณฑ์ที่เสริม
ผักเชียงดาผง 20% ดังรูปที่ 11 ส่วนการเสริมผักเชียงดาผงจากใบอ่อนร้อยละ 30 รสชาติมีความฝาดเฝื่อน
น้อยกว่าใบแก่ ดังนั้น ส่วนผสมที่เหมาะสมส าหรับขนมจีนผักเชียงดากึ่งส าเร็จรูป ได้แก่ การเติมผงบุกร้อยละ 
1 และผักเชียงดาผงจากใบอ่อน (ใบจากยอดถึงคู่ที่ 4) ปริมาณร้อยละ 30 ของน้ าหนักน้ าที่เติมในส่วนผสม 
พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีเขียวอ่อน ดังรูปที่ 11 ขั้นตอนและเทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีนผักเชียงดากึ่ง
ส าเร็จรูป ดังรูปที่ 12 
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20% 30% 30% 0% (Control) 
รูปที่ 11 ผลิตภัณฑ์ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปที่เสริมผักเชียงดาผง และไม่เติมก่อนการคืนรูป  

และหลังการคืนรูป 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย/เผยแพร่ผลงาน 
1) การบูรณาการการด าเนินงานโครงการ ร่วมกับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีนอัญชันกึ่งส าเร็จรูป ได้บูรณาการองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีร่วมกับการเรียนระดับปริญญาตรี ในวิชา ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 2 คน โดยให้นักศึกษาท าโครงงานเป็น
ระยะเวลานาน 2 เดือน ฝึกทักษะการแปรรูปขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป ขนมจีนผสมอัญชันกึ่งส าเร็จรูป และการ
ตรวจสอบคุณภาพ และสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูง ดังรูปที่ 13 เพ่ือให้ได้เทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีน
อัญชันกึ่งส าเร็จรูปที่เหมาะสม มีคุณภาพดี และมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง  

   

   

รูปที่ 13 การบูรณาการองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปเสริมอัญชันของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี ในวิชาฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
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2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และเทคโนโลยีในโครงการให้กลุ่มเป้าหมาย 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปผงบุกคุณภาพสูงและขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปเสริม

ผักเชียงดา ฟักทอง และอัญชัน ได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 4 กลุ่ม ได้แก่ 
วิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจื้อ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ชุมชนหมู่บ้านหม่องวา คณะ
อาจารย์และนักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ าเภอแม่ระมาด จังหวัด
ตาก จ านวน 31 คน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ดัง
รูปที่ 14 
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รูปที่ 14 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผงบุกคุณภาพสูง และขนมจีนบุกก่ึงส าเร็จรูป 
ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปเสริมผักเชียงดา ฟักทอง และอัญชัน 

 

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

1. หัวบุกสามารถแปรรูปได้ผลผลิตบุกผงคุณภาพสูง (% production yield) โดยวิธีทางกลร้อยละ 
28-35 และได้ผงบุกกลูโคแมนแนน (glucomannan powder) ได้ร้อยละ 76-78 ของน้ าหนักผง
บุก 

2. ได้เทคโนโลยีการแปรรูปบุกเส้นกึ่งส าเร็จรูป หรือขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปฟักทอง 
ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปผักเชียงดา ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปอัญชัน รวม 4 ชนิด โดยบูรณาการองค์ความรู้
และเทคโนโลยีร่วมกับการเรียนระดับปริญญาตรี ในวิชา ฝึกงานหรือสหกิจศึกษาของนักศึกษาสาขา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ านวน 2 คน 

3. สามารถเพ่ิมมูลค่าหัวบุกโดยแปรรูปเป็นผงบุกคุณภาพสูง และผงบุกกลูโคแมนแนน ช่วยยืดอายุการ
เก็บรักษาหัวบุกสดจาก 2 เดือน ให้เก็บรักษาผงบุกได้ อย่างน้อย 1 ปี และมีมูลค่าเพ่ิม 13-14 เท่า 

4. องค์ความรู้และเทคโนโลยีได้ใช้ในการบริการวิชาการ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเป้าหมาย 
1 ครั้ง และบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนฯ อีก 2 ครั้ง 

5. เกษตกร/ผู้ประกอบการ/ชุมชนในอ าเภอแม่ระมาด สามารถน าองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้ไปต่อ
ยอดใช้ประโยชน์ได้ 4 กลุ่ม คือ วิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจื้อ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย กศน.อ าเภอ
แม่ระมาด และกลุ่มเกษตรปลูกบุกในหมู่บ้านหม่องวา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. สามารถเพ่ิมมูลค่าหัวบุกได้โดยการแปรรูปเป็นผงบุกสกัดหยาบ และผงบุก กลูโคแมนแนน ช่วยยืด

อายุการเก็บรักษาของหัวบุกสดให้เป็นผงบุกกลูโคแมนแนนที่เก็บรักษาได้อย่างน้อย 1 ปี มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 13-14 เท่า (หัวบุกสด 1 Kg ราคา 30-35 บาท/Kg แปรรูปได้ผงบุกคุณภาพสูงได้ 0.3 
Kg มูลค่า 150 บาท (ราคาตลาด 500 บาท/Kg) และได้เป็นผงบุกกลูโคแมนแนน 0.29 Kg มูลค่า 
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290-435 บาท ราคาจ าหน่ายผงบุกกลูโคแมนแนนที่น าเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่น 1,000-1,500 
บาท/Kg) 

2. ผู้ประกอบการ/ชุมชนมีเทคโนโลยีการแปรรูปบุกผงคุณภาพสูง โดยวิธีทางกลและเทคโนโลยีการ
สกัดผงบุกกลูโคแมนแนน เทคโนโลยีการแปรรูปบุกเส้นกึ่งส าเร็จรูป หรือขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป
ฟักทอง ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปผักเชียงดา ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปอัญชัน ที่โรงเรียนแม่ระมาดน้อย ได้ต่อ
ยอดใช้เป็นหลักสูตรอาชีพในโรงเรียน แปรรูปทดลองจ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมอาหารส าหรับ
นักเรียนประจ า และวิสาหกิจชุมชนฯ ใช้ในการแปรรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือนและช่วยลดรายจ่าย
ในครอบครัว 

3. ผู้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึงพอใจ ร้อยละ 94.91 และสามารถน าองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 100 ทั้งด้านการเพ่ิมรายได้ ใช้เป็นองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ส าหรับการต่อยอดใช้ประโยชน์ และช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและชุมชน โดยคาดว่าจะสร้าง
รายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20% เฉลี่ยเพิ่มข้ึนระหว่าง 2,001-3,000 บาท/เดือน/คน 

4. องค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่น ามาแก้ไขปัญหาจากโจทย์จริง/ปัญหาจริงในชุมชนได้
สามารถเพ่ิมมูลค่าหัวบุกได้ในรูปแบบของผงบุกคุณภาพสูง ผงบุกกลูโคแมนแนน และหมี่บุกก่ึง
ส าเร็จรูป ท าให้หัวบุกมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 13-14 เท่า 

5. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นบุก เข้าใจถึงความส าคัญ และใช้ประโยชน์จากหัวบุก
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย กศน.อ าเภอแม่ระมาด วิสาหกิจชุมชนฯ และชุมชนใน
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 
 

- ผลกระทบ (Impact) 
1. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้หัวบุกจากราคาหัวบุกสดกิโลกรัมละ 15-20 บาท มีมูลค่าเพ่ิมเป็น 30-35 บาท/

กิโลกรัม หัวบุกสด 10 กิโลกรัม แปรรูปเป็นบุกผงคุณภาพสูงได้ 3 กิโลกรัม ราคาซื้อขายใน
ประมาณ 500-800 บาท/Kg และแปรรูปเป็นผงบุกกลูโคแมนแนนได้ 2.9 Kg ราคจ าหน่ายในตลาด 
คือ 1,000-1,500 บาท/Kg จึงสร้างมูลค่าเพ่ิมข้ึนประมาณ 13-14 เท่า ลดการน าเข้าผงบุกจาก
ต่างประเทศ 

2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจระหว่างสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ต าบลขะเนจื้อ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย กศน.อ าเภอแม่ระมาด และเกษตรกรปลูกบุกในอ าเภอแม่
ระมาด รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ าวัง ที่จะต่อยอดน าผงบุกคุณภาพสูงไปใช้เป็นสาร
เพ่ิมความข้นหนืดในผลิตภัณฑ์สเปรด (Spread) 

3. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรต้นบุก เข้าใจถึงความส าคัญ และใช้ประโยชน์จากหัวบุก
ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย กศน.อ าเภอแม่ระมาด วิสาหกิจชุมชนฯ และชุมชนใน
อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1. ได้เทคโนโลยีการแปรรูปบุกผงคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์บุกเส้นกึ่งส าเร็จรูป/ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูป ขนมจีนกึ่ง

ส าเร็จรูปฟักทอง ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปผักเชียงดา ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปอัญชัน 5 เทคโนโลยี 
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2. สามารถเพ่ิมมูลค่าหัวบุกได้เพ่ิมข้ึน 13-14 เท่า 
3. กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ วิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจื้อ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย กศน.อ าเภอแม่ระมาด 

และกลุ่มเกษตรปลูกบุกในหมู่บ้านหม่องวา อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

 
เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  

1. วิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และภาคีเครือข่าย 
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อ าเภอแม่ระมาด และโรงเรียนแม่ระมาด

น้อย 
3. เกษตกรปลูกบุกบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ที่ 3 และบ้านสันป่าไร่ หมู่ที่ 5 ต าบลพระธาตุ อ าเภอแม่ระมาด 

จังหวัดตาก 
4. วิสาหกิจชุมชนล ุ่มน้ าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง และภาคีเครือข่าย Young Smart Farmer จังหวัด

ล าปาง 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
1. วิสาหกิจชุมชนต าบลขะเนจื้อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ าเภอแม่

ระมาด และโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย ชุมชนหมู่บ้านหม่องวา ในอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก น า
องค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปแผ่นบุกแห้ง (Konjac chip) บุกผงคุณภาพสูง และการแปรรูป
อาหารสุขภาพจากผงบุก เช่น บุกเส้น ขนมจีนบุกสด ขนมจีนบุกก่ึงส าเร็จรูป ขนมจีนกึ่งส าเร็จรูปเสริม
อัญชัน และผักเชียงดา ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการแปรรูปเป็นรายได้เสริม และลดรายจ่าย รวมทั้ง
โรงเรียนแม่ระมาดน้อยได้ต่อยอดใช้เป็นหลักสูตรอาชีพเสริมในโรงเรียน และให้นักเรียนแปรรูปทดลอง
จ าหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมอาหารส าหรับนักเรียนประจ า ดังเอกสารใน ภาคผนวก ก 

2. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจระหว่างสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต าบล
ขะเนจื้อ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย กศน.อ าเภอแม่ระมาด และเกษตรกรปลูกบุกในอ าเภอแม่ระมาด 
รวมทั้งวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ าวัง ที่ต่อยอดน าผงบุกคุณภาพสูงไปใช้ในเป็นสารเพ่ิมความ
ข้นหนืดในผลิตภัณฑ์สเปรด (Spread) และแยมผลไม้ 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 

1. ชื่องานวิจัย/โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผงบุกคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผง
บุกและผักผลไม้ตกเกรดในพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมาด (โครงการหลวงเลอตอ) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในเชิง
พาณิชย์ หัวหน้าโครงการ ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ งบประมาณ 201,000 บาท จาก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

2. ชื่องานวิจัย/โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท็อปปิ้ง และฟิลลิ่งจากผลไม้เมือง
หนาวต้นแบบ (พลับ พลัม สตอเบอรี่ และเคปกูสเบอรี่) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดของเสียให้เป็น
ศูนย์ เพื่อเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
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หัวหน้าโครงการ   ดร.สุภาวด ีแช่ม งบประมาณ 210,000 บาท จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
1. วิชา ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (Internship) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2. วิชา เทคโนโลยีผักและผลไม้ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. วิชา ปัญหาพิเศษสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขา สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

4. วิชา ปัญหาพิเศษสาขาวิชาเอก พัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเรื่อง  เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเพ่ิมมูลค่า

และใช้ประโยชน์จากผงบุกคุณภาพสูงในผลิตภัณฑ์อาหารและผลไม้เมืองหนาวตกเกรด”  โดย ดร.ภัทราภรณ์ 
ศรีสมรรถการ และคณะ  
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

ภาคผนวก ก : เอกสารการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ของชุมชนที่ร่วมโครงการ 
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ภาคผนวก ข เอกสารองค์ความรู้ “เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี” 
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6. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์และผลิตต้นกล้าเพื่อการใช้ประโยชน์ 
ในพื้นที่สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ.ล าปาง ปีท่ี 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ชิดบุรี 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่นของชุมชนจังหวัดล าปางส าหรับการอนุรักษ์และเตรียมต้นกล้า
ในการส่งเสริมการปลูกเชิงธุรกิจ 

2. เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชส าหรับการเพิ่มต้นกล้า 
3. เพ่ืออนุรักษ์สายพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีในระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

เป้าหมายโครงการ : 
1. ได้ต้นกล้าพืชเกษตรอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและเทคโนโลยีทันสมัยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2. ได้หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่น 
3. สร้างผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
4. มีแหล่งอนุรักษ์และเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมของพืชท้องถิ่น 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสภาพปลอดเชื้อ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
ท าการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่น ได้แก่ ผักเชียงดา และมะกิ้ง นอกจากนี้ ได้ผลิตต้น

กล้าที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ กล้วยหอมทอง และสับปะรด 

  

ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของผักเชียงดา และมะกิ้ง เบอร์ต่างๆ ที่ได้ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
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การศึกษาข้ันตอนวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อผักเชียงดา 
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ด าเนินการส ารวจและเก็บตัวอย่างปลายยอดมะกิ้ง จุดเก็บตัวอย่างของยอดมะกิ้งในพ้ืนที่หมู่บ้านสบลี  
อ าเภอแจ้ซ้อน จังหวัดล าปาง 

  

ลักษณะชิ้นส่วนปลายยอดมะกิ้งเบอร์ต่างๆ 
ที่ได้ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เทคนิคการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนปลายยอดของมะกิ้ง 

  

การปนเปื้อนของเชื้อราและแบคทีเรียบนชิ้นส่วน
ปลายยอดมะกิ้งที่ท าการเพาะเลี้ยงบนอาหาร 

ชิ้นส่วนเนื้อเยื่อปลายยอดของมะกิ้งที่ปลอดเชื้อ
เมื่อน าไปเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสูตร 
MS(1962) ที่เติม 2 มก./ล. BA เพ่ือชักน าให้เกิด

ยอดใหม่ 
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ทดสอบปักช ากิ่งด้วยลูกบอลปักช า (cutting ball)  
ของชิ้นส่วนปลายยอดมะกิ้ง 

ชุดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไบโอรีแอดเตอร์แบบจุ่ม
ชั่วคราว 

  

เทคนิคการย้ายออกปลูกด้วยลูกบอลปักช า (cutting ball) ของชิ้นส่วนปลายยอดผักเชียงดา 
ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

  

การถ่ายทอดทักษะให้กับเป้าหมายทั้งนักศึกษา อาจารย์ ครูโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
และผู้สนใจทั่วไป  
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ผลการด าเนินงาน : 

- ผลผลิต (Output) 
1. ได้ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 ผักเชียงดา จ านวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่ เบอร์ 4, 6, 14, 25, 38, 51 และ 64  
 กล้วยหอม จ านวน 8 สายพันธุ์ ได้แก่ กล้วยหอมทอง เบอร์ B1, GB, TK01, TK03, TK04, 

TK05, TK06 และ TK07 
 สับปะรด จ านวน 8 สายพันธุ์ ได้แก่ เบอร์ 15, 16, 33, 43, 55, 56, 63 และ LP1  
 นอกจากนี้ ได้ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของต้นมะกิ้ง จ านวน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ M1, M2 

และ M3 
2. ได้หลักสูตรการฝึกอบรม จ านวน 1 หลักสูตร เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่น (ผักเชียงดา) 

ส าหรับเพื่อผลิตต้นกล้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม” 
3. พัฒนาทักษะด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทั้งนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และเกษตรกรผู้สนใจ 

 
- ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ส่งเสริมการปลูกผักเชียงดา กล้วยหอมทอง และสับปะรด ด้วยต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อที่มีคุณภาพ 

2. เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 
 

- ผลกระทบ (Impact) 
1. พัฒนาอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ด้วยการรับบริการการย้าย และดูแลต้นกล้าพันธุ์ที่ได้จากการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พร้อมขยายเพ่ิมจ านวนได้ 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1. ไดต้้นกล้าพืชผักเชียงดา เบอร์ 4 และ เบอร์ 6 อย่างละ 1,000 ต้น ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

อย่างไม่น้อยกว่า 2,000 ต้น 
2. ได้หลักสูตรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า 1 หลักสูตร 
3. สร้างผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ไม่น้อยกว่า 20 คน 
4. มีแหล่งอนุรักษ์และเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมของพืชท้องถิ่น ผักเชียงดา 300 สายต้น และ มะกิ้ง 10 

สายต้น 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
คุณทรงไชย  ไม้รัง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน จังหวัด
ล าปาง 
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ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
การอนุรักษ์พันธุ์พืชของชุมชน ให้คงอยู่ในพ้ืนที่ป่าของชุมชน และเป็นการรักษาพ้ืนป่าด้วยจากการใช้

ประโยชน์ของพืชท้องถิ่น ได้แก่ มะกิ้ง 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1. วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลักสูตร วทบ.เกษตรศาสตร์ สาขา พืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเกษตร 

2. วิชา การค้นคว้าอิสระ และวิชา ปัญหาพิเศษทางพืชศาสตร์ หลักสูตร วทม.พืชศาสตร์ สาขา พืช
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
1. มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง การพัฒนาเครื่อง Bioreactor เพ่ือการเพ่ิมจ านวนชิ้นส่วน โดยใช้

หลักการการไหลของอาหารด้วยแรงดันอากาศให้ชิ้นส่วนหรือเนื้อเยื่อพืชได้รับสารอาหารแบบจุ่ม
ชั่วคราว นอกจากนี้ มีการเพ่ิมให้แสงสีแดงและน้ าเงิน เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
ของพืช ส าหรับการเจริญและพัฒนาของชิ้นส่วนหรือเนื้อเยื่อได้รวดเร็วขึ้น 

 
 

2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการชักน าให้เกิดรากของปลายยอดที่ได้จากการเพาะเลี้ยงด้วยลูก
บอกปักช า (cutting ball) โดยด้วยการพัฒนาเทคนิคการชักน าให้เกิดรากภายนอกขวดด้วยการใช้ลูก
บอลปักช า 
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ภาคผนวก 

- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

 

การส ารวจเก็บตัวอย่างของต้นมะกิ้งในพ้ืนที่ป่าชุมชน 
บ้านหัวเมือง ต าบลหัวเมือง อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง 
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7. โครงการประเมินพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก ปีที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ์  ขนบดี 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. คัดเลือกและสกัดสายพันธุ์แท้กระเจี๊ยบเขียวที่ให้ผลผลิตสูงและเหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการส่งออก 
2. เพ่ือทดสอบพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียวที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการส่งออก ในระบบ

เกษตรปลอดภัย หรือระบบอินทรีย์ 

เป้าหมายโครงการ : 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการจากหน่วยงานของรัฐ 

ภาคเอกชน โครงการพระราชด าริฯ เยาวชน และผู้สนใจ อย่างน้อย 100 คน 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ : - 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
1. การคัดเลือกและสกัดสายพันธุ์แท้กระเจี๊ยบเขียวที่สามารถสร้างพันธุ์ลูกผสม เพื่ออุตสาหกรรมการ

ส่งออก 
1.1 การคัดเลือกโดยวิธีจดบันทึกประวัติ 
     1.1.1 การคัดเลือกโดยวิธีจดบันทึกประวัติ ชั่วที่ 1 

ด าเนินการคัดเลือกสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว ชั่วที่ 1 จ านวน 64 สายพันธุ์ ระยะปลูกระหว่างต้นและ
แถวเท่ากับ 0.6 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อย 20.4 ตารางเมตร ปลูกโดยการเพาะเมล็ด แล้วย้ายปลูก จ านวน 
40 ต้นต่อแปลงย่อย ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนปุ๋ยหมัก 2.0 ตันต่อไร่ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า โดยใช้มูลไก่ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ 
หลังย้ายปลูก 20  40 60 และ 80 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตสด หลังปลูก 45 วัน ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 60 วัน 
ด าเนินการระหว่าง พฤศจิกายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 พ้ืนที่ศึกษา 1.0 ไร่  

การบันทึกข้อมูล 
1. ผลผลิต 

1.1 ผลผลิตดี (ตันต่อไร่) คือ  ผลผลิตดีที่มีลักษณะผลยาวระหว่าง 7 – 11 เซนติเมตร ไม่มี
ต าหนิ   

1.2 ผลผลิตเสีย (ตันต่อไร่) คือ ผลผลิตที่มีลักษณะผลยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตรและมากกว่า  
10 เซนติเมตร หรือผลมีต าหนิ 

1.3 ผลผลิตรวม (ตันต่อไร่) คือ ผลรวมของผลผลิตดีและเสีย 
2. องค์ประกอบของผลผลิต 

2.1 จ านวนผลต่อต้น  
2.2 น้ าหนักต่อผล หน่วยเป็นกรัม 
2.3 ขนาดผล กว้าง x ยาว หน่วยเป็นเซนติเมตร 
2.4 ความหนาของเนื้อ หน่วยเป็นเซนติเมตร 
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2.5 จ านวนเหลี่ยมต่อผล 
2.6 อายุเก็บเกี่ยว นับจากวันปลูก 
2.7 ช่วงเวลาเก็บเก่ียว นับจากวันเก็บเก่ียวครั้งแรกถึงครั้งสุดท้าย 

1.1.2 การคัดเลือกโดยวิธีจดบันทึกประวัติ ชั่วที่ 2 
      ด าเนินการคัดเลือกสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว ชั่วที่ 2 จ านวน 184 สายพันธุ์ ระยะปลูกระหว่าง

ต้นและแถวเท่ากับ 0.4 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อย 20.4 ตารางเมตร ปลูกโดยการเพาะเมล็ด แล้วย้ายปลูก 
จ านวน 40 - 80 ต้นต่อแปลงย่อย ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนปุ๋ยหมัก 2.0 ตันต่อไร่ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า โดยใช้มูลไก่ อัตรา 200 
กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก 20  40 60 และ 80 วัน เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตสด หลังปลูก 45 วัน ระยะเวลาเก็บ
เกี่ยว 60 วัน ด าเนินการระหว่าง เมษายน ถึง กรกฎาคม 2562 พ้ืนที่ศึกษา 0.5 ไร่ การบันทึกข้อมูล 
ด าเนินการเหมือน การคัดเลือกโดยวิธีจดบันทึกประวัติ ชั่วที่ 1 

1.1.3 การคัดเลือกโดยวิธีจดบันทึกประวัติ ชั่วที่ 3 
        ด าเนินการคัดเลือกสายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว ชั่วที่ 3 จ านวน 48 สายพันธุ์ ระยะปลูกระหว่าง

ต้นและแถวเท่ากับ 0.4 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อย 20.4 ตารางเมตร ปลูกโดยการเพาะเมล็ด แล้วย้ายปลูก 
จ านวน 40 ต้นต่อแปลงย่อย ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนปุ๋ยหมัก 2.0 ตันต่อไร่ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า โดยใช้มูลไก่ อัตรา 200 
กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก 20  40 60 และ 80 วัน เริ่มเก็บเก่ียวผลผลิตสด หลังปลูก 45 วัน ระยะเวลาเก็บ
เกี่ยว 60 วัน ด าเนินการระหว่าง สิงหาคม ถึง ตุลาคม 2562 พ้ืนที่ศึกษา 0.2 ไร่ การบันทึกข้อมูล ด าเนินการ
เหมือน การคัดเลือกโดยวิธีจดบันทึกประวัติ ชั่วที่ 1 

1.2 การคัดเลือกโดยการสกัดสายพันธุ์แท้ ชั่วที่ 1  
ด าเนินการสกัดสายพันธุ์แท้กระเจี๊ยบเขียว ชั่วที่ 1 จ านวน 24 สายพันธุ์ ระยะปลูกระหว่างต้นและ

แถวเท่ากับ 0.6 เซนติเมตร ปลูกโดยการเพาะเมล็ด แล้วย้ายปลูก จ านวน 40 ต้นต่อแปลงย่อย ใส่ปุ๋ยรองพ้ืน
ปุ๋ยหมัก 2.0 ตันต่อไร่ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า โดยใช้มูลไก่ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก 20  40 60 และ 
80 วัน คัดเลือกและผสมเกสร หลังปลูก 30 - 50 วัน ด าเนินการระหว่าง เมษายน ถึง กรกฎาคม 2562 พ้ืนที่
ศึกษา 0.2 ไร่  
2. การทดสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการส่งออก 

2.1 การทดสอบพันธุ์ลูกผสมกระเจี๊ยบเขียว จ านวน 18 พันธุ์  
      วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ จ านวน 3 บล็อก การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Tests (DMRT) ที่นัยส าคัญ 
0.05 ระยะปลูกระหว่างต้นและแถวเท่ากับ 0.6 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อย 30 ตารางเมตร ปลูกโดยการ
เพาะเมล็ด แล้วย้ายปลูก จ านวน 60 ต้นต่อแปลงย่อย ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนปุ๋ยหมัก 2.0 ตันต่อไร่ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า โดย
ใช้มูลไก่ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก 20  40 60 และ 80 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตสด หลังย้าย
ปลูก 45 วัน ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 60 วัน ด าเนินการระหว่าง พฤศจิกายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562 พ้ืนที่
ศึกษา 1.5 ไร่ การบันทึกข้อมูลด าเนินการเหมือน 1.1.1 การคัดเลือกโดยวิธีจดบันทึกประวัติ ชั่วที่ 1 

2.2 การทดสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว จ านวน 56 พันธุ์  
วางแผนการทดลองแบบสุ่มภายในบล็อกสมบูรณ์ จ านวน 3 บล็อก การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดย

เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s New Multiple Rang Tests (DMRT) ที่นัยส าคัญ 
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0.05 ระยะปลูกระหว่างต้นและแถวเท่ากับ 0.6 เซนติเมตร ขนาดแปลงย่อย 10 ตารางเมตร ปลูกโดยการ
เพาะเมล็ด แล้วย้ายปลูก จ านวน 20 ต้นต่อแปลงย่อย ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนปุ๋ยหมัก 2.0 ตันต่อไร่ ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า โดย
ใช้มูลไก่ อัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ หลังย้ายปลูก 20  40 60 และ 80 วัน เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตสด หลังย้าย
ปลูก 45 วัน ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 60 วัน ด าเนินการระหว่าง เมษายน ถึง กรกฎาคม 2562 พ้ืนที่ศึกษา 0.5 
ไร่ การบันทึกข้อมูลด าเนินการเหมือน 1.1.1 การคัดเลือกโดยวิธีจดบันทึกประวัติ ชั่วที่ 1 

 
ผลการด าเนินงาน : - 

- ผลผลิต (Output) 
- ผลลัพธ์ (Outcome) 
- ผลกระทบ (Impact) 

ประโยชน์ที่ได้รับ : - 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1. วิชา เทคโนโลยีการผลิตผัก หลักสูตรปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2. วิชา หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช หลักสูตรปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

3. วิชา การปรับปรุงพันธุ์ผัก หลักสูตรปริญญาตรี สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

4. วิชา การผลิตผักและเมล็ดพันธุ์ระบบอินทรีย์ หลักสูตรนักศึกษาแลกเปลี่ยน สาขาพืชศาสตร์ 
Universitas brawijaya ประทศอินโดนีเซีย 
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

 

 

ภาพที่ 1 การทดสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว 18 พันธุ์/สายพันธุ์  
ระหว่าง พฤศจิกายน 2561 ถึง กุมภาพันธ์ 2562  ณ จ. ล าปาง 
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พันธุ์ 9/1 ผลผลิต 0.91 ตัน/ไร่ พันธุ์ 12/1 ผลผลิต 0.84 ตัน/ไร ่ พันธุ์ 23/1 ผลผลิต 0.86 ตัน/ไร ่

  

พันธุ์ 11/24 ผลผลิต 0.80 ตัน/ไร ่ สายพันธุ์ 16 ผลผลิต 0.97 ตัน/ไร ่

  

พันธุ์การค้า 1 ผลผลิต 0.71 ตัน/ไร่ พันธุ์การค้า 2 ผลผลิต 0.82 ตัน/ไร่ 

 
ภาพที่ 2 สายพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว ที่ให้ผลผลิต 0.8 ตันต่อไร่ และผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของพันธุ์การค้า 

ทดสอบระหว่างเมษายน ถึง กรกฎาคม 2562 ณ จ. ล าปาง 
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8. โครงการติดตามผลการด าเนนิงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ าปีงบประมาณ 2562 ปีท่ี 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ดร.สุเทพ  ทองมา 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือติดตามผลการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ภายใต้กรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท 
อพ.สธ. ระยะท่ี 5 และสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุคภาคส่วน 

2. เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานในสถานที่ปฏิบัติงานจริง 
3. รับทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินโครงการจากผู้ปฏิบัติงานและผู้ร่วมโครงการเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา

และหาแนวทางการพัฒนาโครงการ/ปรับแผนการท างาน 

เป้าหมายโครงการ : 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัยทุกโครงการ สามารถ

ด าเนินการได้ตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณและจัดท า
รายงานส่งได้ตามที่ก าหนด 
 
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  

ใช้การประชุมผ่านระบบทางไกลและให้ค าปรึกษาแนะน าทางโทรศัพท์มือถือเพ่ือลดค่าใช้จ่าย มีการ
สอบถาม สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมโครงการ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการด าเนินงาน 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
1. ติดตามตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่จริง การสัมภาษณ์สอบถามผู้รับผิดชอบ

โครงการ   
คณะท างาน และบุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง ดังนี้  
- ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จ านวน 1 ครั้ง 
- ในพ้ืนที่จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 จ านวน 1 ครั้ง 
- ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 จ านวน 1 ครั้ง 
- ในพ้ืนที่จังหวัดล าปาง มทร.ล้านนาล าปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ในเดือน

มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2562 รวม 7 ครั้ง 
2. ประชุมร่วมกับกองนโยบายและแผน เพ่ือเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชฯ   
งบรายจ่ายอื่น รวม 2 ครั้ง 

3. ติดตามผลการเบิกจ่ายผ่านระบบการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย รายไตรมาส รวม 3 ครั้ง 
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4. ติดตาม และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างไม่เป็นทางการผ่านการใช้โทรศัพท์และไลน์ 16 
ครั้ง 

 
ผลการด าเนินงาน : 

- ผลผลิต (Output) 
การด าเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการย่อยเป็นส่วนใหญ่ การ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณในบางโครงการแม้จะล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด แต่ในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 
99.8 ของงบประมาณที่จัดสรร มีเพียง 1 โครงการจากทั้งสิ้น 23 โครงการย่อยที่เบิกจ่ายได้ร้อยละ 81 ของ
งบประมาณท่ีจัดสรร   

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทุกโครงการย่อยของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2562 

เป็นไปตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ.ระยะ 5 (พ.ศ. 2559- 2564) ได้มีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการทางวิชาการ รวมทั้งมีการประยุกต์บูรณาการเข้ากับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภู มิ
ปัญญาท้องถิ่น เช่น มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในโครงการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติ และการพิมพ์ 3 มิติเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืช มีการบูรณาการร่วมกับ
การเรียนในรายวิชาของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ รวมทั้งรายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร ในโครงการส ารวจรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองใน
เขตภาคเหนือ พร้อมทั้งสร้างระบบการค้นคืนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์ มีการบูรณา
การกัลรายวิชาของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในโครงการอนุรักษ์พันธุพืชที่ทรงคุณค่าทาง
พระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนาฯ เป็นต้น 

- ผลกระทบ (Impact) 
ที่เกิดขึ้นจากการท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของมหาวิทยาลัย มี

ส่วนช่วยในการปกปักทรัพยากร การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ส ารวจรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนา  ส่งเสริมการปลูกรักษา การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
การจัดให้มีโครงการติดตามผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โยมีการประชุมติดตาม การตรวจเยี่ยมในสถานที่
ปฏิบัติงานจริง การสอบถามสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนส าคัญในการตรวจสอบเร่งรัดการปฏิบัติงานของทุก
โครงการย่อยให้เป็นไปตามแผนงาน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ รับทราบผล
การด าเนินงานในแต่ละไตรมาสว่าแต่ละโครงการมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจาก
ทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้ร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนแบบมีส่วนร่วม ท าให้ได้แนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการบริหาร
โครงการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้มากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
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(2561) มีโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาร้อยละ 67 ในปีงบประมาณ 2562 มีโครงการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาเพ่ิมขึ้น เป็นร้อยละ 91.3 การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมในปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 
98.2 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
การด าเนินโครงการนี้ไม่ได้มีผลต่อชุมชน 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
การด าเนินโครงการติดตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ นี้ช่วย

สนับสนุนการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ก าหนด และ
ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องในการบริหารจัดการโครงการแบบมีส่วนร่วมของผู้ท างานทุกฝ่ายที่จะเป็น

ประโยชน์ในการบริหารชุดโครงการอ่ืนๆได้ 
 

ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

ติดตามตรวจเยี่ยมการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในพ้ืนที่จริง การสัมภาษณ์สอบถามผู้รับผิดชอบ
โครงการ คณะท างาน และบุคคลภายนอกผู้เข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ตาก พิษณุโลกและ
ล าปาง (มทร.ล้านนาล าปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร) ในเดือนมิถุนายน ถึง สิงหาคม 2562 รวม 10 
ครั้ง 

  

ติดตามการด าเนินงานโครงการศึกษาการเจริญเติบโต
ของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

สภาพพ้ืนที่ปลูกในจังหวัดเชียงราย และลักษณะการ
เติบโตของต้นมะเกี๋ยง อายุ 2 ปี 
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การเตรียมพ้ืนที่ปลูกทุเรียน โครงการอนุรักษ์และ
ศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพื้นที่จังหวัด

เชียงราย 

เยี่ยมแปลงศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์
คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 

  

รับทราบปัญหาและให้แนะน าการดูแลรักษาแปลง
มะเกีย๋งในช่วงที่ประสบภาวะอากาศร้อนและแล้งจัด 

การเก็บข้อมูลการเข้าท าลายของแมลง และการ
เติบโตของต้นมะเกี๋ยง อายุ 3 ปี 

  

รับทราบปัญหาและให้แนะน าการปรับปรุง
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มทร.พิษณุโลก 

ต้นกล้าพืชที่ได้ขยายพันธุ์ตามโครงการของโครงการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพ่ือการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้า 

เพ่ือการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก 
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ติดตามกิจกรรมการประกวดทุเรียนพื้นบ้าน 
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพ้ืนบ้านใน

จังหวัดตาก 

รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมกิจกรรมประกวดทุเรียน
พ้ืนบ้านในการปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมการประกวด 

  

ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์ และขยายพันธุ์
ทุเรียนที่ชนะการประกวด 

ติดตามความก้าวหน้า โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การสร้างภาพ 3 มิติ และการพิมพ์ 3 มิติ  

เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

รับทราบการด าเนินงานโครงการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ ฯ 
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9. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาพืชสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช ปีท่ี 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ดร.เสกสรร  วงศ์ศิริ 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ที่ปลูกพืชในโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช และพ้ืนที่เกษตรกร
เครือข่าย ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงบ ารุงดิน และเปิดให้บริการการวิเคราะห์ธาตุอาหารดินแก่
ประชาชนทั่วไป 

2. เพ่ือดูแลและใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ทางด้านพืชอนุรักษ์ชนิดต่างๆ สนองพระราชด าริใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เป้าหมายโครงการ : 
เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสรีรวิทยาให้พร้อมส าหรับการใช้งานของอาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของ

มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษาและบุคลากร และสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
- การวิเคราะห์สรีรวิทยาของพืช  
- การวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน 
- เทคนิควิธีการวิเคราะห์ดิน 
- เทคนิควิธีการตรวจประเมินสรีรวิทยาของพืช 
- เทคนิควิธีการดูแลรักษาเครื่องมือในการวิเคราะห์ดิน 
- เทคนิควิธีการดูแลรักษาเครื่องมือในการตรวจประเมินสรีรวิทยาของพืช 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
กิจกรรมที่ 1 ก าหนดระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการและเรียนรู้การใช้เครื่องมือแต่ละชนิด  

จัดท าระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการ แบบฟอร์มการขอใช้เครื่องมือ แบบฟอร์มบันทึกการใช้เครื่องมือ 
และเรียนรู้การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

กิจกรรมที่ 2 เก็บข้อมูลแนวทางการวิเคราะห์ด้านต่างๆ ของพืชอนุรักษ์แต่ละชนิด 
เก็บข้อมูลทางสรีรวิทยาของพืชอนุรักษ์ จ านวน 2 ชนิด ได้แก่ มะเกี๋ยง จ านวน 30 ตัวอย่าง เชียงดา 

จ านวน 200 ตัวอย่าง 

กิจกรรมที่ 3 จัดระบบบริการวิเคราะห์ดินหาปริมาณธาตุอาหารที่ส าคัญของพืช 
ให้บริการวิเคราะห์ดินของพืชแก่อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในจังหวัด

ล าปาง ได้แก่ วิเคราะห์ดิน จ านวน 50 ตัวอย่าง ในแปลงมะเกี๋ยง แปลงผักเชียงดา และแปลงผักผลิตเมล็ด
พันธุ์  
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กิจกรรมที่ 4 ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการให้บริการใช้ในแลปท้ังหมด 
ดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการให้บริการใช้ในแลปทั้งหมด เพ่ือให้มีความพร้อม

ส าหรับให้บริการกับนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป 

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

1. มีระบบการให้บริการวิเคราะห์ดิน หาปริมาณธาตุอาหารพืช และค าแนะน าการปรับปรุงดินปลูก
พืชอนุรักษ์แต่ละชนิด เช่น มะเกี๋ยง เชียงดา 

2. มีระบบการใช้เครื่องมือทางสรีรวิทยา และมีการดูแลรักษาเครื่องมือทางสรีวิทยาพืชให้สามารถใช้
งานได้ดี 

3. มีข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ของพืชอนุรักษ์ มะเกี๋ยง และผักเชียงดา 
4. เป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
สถาบันวิจัยเป็นที่พ่ึงของเกษตรกร และประชาชนทั่วไปในการวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

ตลอดจนพัฒนางานวิจัยทางด้านการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพเพาะทราบถึงนิสัย และธรรมชาติของพืชแต่ละ
ชนิดโดยอาศัยเครื่องมือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทางด้านสรีรวิทยาของพืช นักศึกษาสามารถมา
เรียนรู้การใช้เครื่องมือที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี คุ้มค่าต่อการลงทุนของหน่วยงาน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ก่อให้เกิด
รายได้ให้กับหน่วยงานต่อไป ซึ่งจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ประจ าดูแลเครื่องมือดังกล่าว 
 

- ผลกระทบ (Impact) 
เกิดระบบการให้บริการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางพืชเพ่ือการพัฒนาพันธุ์พืช การผลิต

พืช การก าหนดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชอนุรักษ์ เป็นประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน การวิจัย ทางการเกษตรอย่างมาก 

ประโยชน์ที่ได้รับ : - 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย  

1. ชื่องานวิจัย โครงการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง ปีที่ 3 หัวหน้าโครงการ อ.สุเทพ ทองมา 
งบประมาณ 600,000 บาท จาก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
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- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1. วิชาปฐพีวิทยา หลักสูตร 4 ปี สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
2. วิชาสรีรวิทยาของพืช หลักสูตร 4 ปี สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ 

  
สอนการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ สอนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์งานทดลองใน

ห้องปฏิบัติการ 

  
สอนการใช้โปรแกรมวิเคราะห์งานทดลองลงใน

คอมพิวเตอร์ 
สอนการถ่ายรูปเชื่อมต่อลงคอมพิวเตอร์ 

 
สอนการเก็บตัวอย่างงานทดลองและการบันทึกข้อมูลงานทดลอง 
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ครุภัณฑ์ที่ต้องได้รับการดูแลบ ารุงรักษาเพื่อให้พร้อมใช้งาน 

  
เตาเผา เครื่องชั่งไฟฟ้า 

  
เครื่องวัด (pH) เครื่องวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช  

(ATOMICABSORPTION 
SPECTROPHOTOMETER) 

  
เครื่องชั่งไฟฟ้าแบบทศนิยม 4 ต าแหน่ง ชุดล าดับเบสของสายพันธุ์ 
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ปิเปต เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน 

  
เตาเผาตัวอย่าง ตู้ 

  
ตู้อบความร้อน เครื่องดีไอดอไนซ์ 
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เตาเผา ตู้อบสูญญากาศ 

  
เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง อ่างต้มน้ าแบบควบคุมอุณหภูมิ 

  
เตาเผาตัวอย่าง ตู้ระบายควัน 
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ตู้อบลมร้อน 
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10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการเตรียมเนื้อมะเกี๋ยงเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มะเกี๋ยงสุขภาพด้วยความยั่งยืน ปีท่ี 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ดร.สุภาวดี  แช่ม 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องแยกเนื้อมะเกี๋ยงให้สามารถใช้งานได้ดีเหมาะสมกับการใช้ในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงสุขภาพ 

2. เพ่ือน าเนื้อมะเกี๋ยงมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ ามะเกี๋ยงเข้มข้นสกัด มะเกี๋ยงแช่อ่ิม
อบแห้งแบบไร้เมล็ด เนื้อมะเกี๋ยงท๊อปปิ้ง ที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่ม functional  

3. เพ่ือถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนสามารถด าเนินการต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและสามารถ
ในไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 3 ปี  

- โครงการนี้สนองงานใน กิจกรรมที่ 4 คือ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชมะเกี๋ยง ใน
ระดับห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใช้ประโยชน์
ในด้านอ่ืนๆ ในเชิงเทคโนโลยีการแปรรูป และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบแนวใหม่ ตอบสนอง
ผู้บริโภคยุคปัจจุบัน และในอนาคต  

- เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพในแต่ละสายต้นของมะเกี๋ยงโดยความร่วมมือจาก คณาจารย์
นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองต่างๆ ที่
ร่วมสนองพระราชด าริ 

2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
- ได้สนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
- ได้เครื่องแยกเนื้อมะเกี๋ยงให้สามารถใช้งานได้ดีเหมาะสมกับการใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

มะเกี๋ยงสุขภาพ  
- ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ อย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ผลิตภัณฑ์น้ ามะเกี๋ยงเข้มข้นสกัด  มะเกี๋ยง

หยี๋ และมะเกี๋ยงสามรส   
- ได้องค์ความรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่ชุมชนสามารถด าเนินการต่อเนื่องอย่างยั่งยืนและสามารถ

ในไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
1. การปรับซ่อมเครื่องแยกเนื้อและเมล็ดมะเกี๋ยง โดยอ้างอิงจากเค้าโครงของเครื่องสกัดแยกเดิมของ

สถาบันวิจัยทีมีการช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้มีประสิทธิภาพ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อมะเกี๋ยง ที่ผ่านแยกเนื้อและเมล็ดจากเครื่องแยกท่ีปรับเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพและการศึกษาปริมาณเนื้อมะเกี๋ยงและการเตรียมการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบของ
มะเกี๋ยงเพ่ือสุขภาพ 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
1. วางแผนการเก็บตัวอย่างมะเกี๋ยงในแปลงสาธิต และแปลงปลูกในพื้นที่ โดยก าหนดพื้นที่ในการเก็บ

รวบรวม จ านวน 2 ส่วน ดังนี้ 

   

หน้าอาคารงานวิทยาศาสตร์การอาหาร  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

  

แปลงปลูกของงาน อพ.สธ. ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
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2. การเตรียมวางแผนการปรับซ่อมเครื่องแยกเนื้อและเมล็ดมะเกี๋ยง โดยอ้างอิงจากเค้าโครงของเครื่อง
สกัดแยกเดิมของสถาบันวิจัยทีมีการช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้มีประสิทธิภาพ 

  

การเก็บข้อมูลเครื่องแยกเนื้อและเมล็ดของงาน
วิทยาศาสตร์การอาหารที่ช ารุด ที่เก็บไว้ที่ 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร อาคารปฏิบัติการ
แปรรูปอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

การเก็บข้อมูลเครื่องแยกเนื้อและเมล็ดของ โรงงาน
ไวน์ผลไม้ราชมงคล งานวิทยาศาสตร์การอาหาร 

 

3. ข้อมูลการท างานและส่วนประกอบของเครื่องแยกเนื้อผลไม้ 

  

ภาพการถอดประกอบจากเครื่องแยกเนื้อเสาวรส เพื่อปรับเป็นเครื่องแยกเนื้อมะเกี๋ยงต้นแบบ 
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ภาพการถอดประกอบจากเครื่องแยกเนื้อเสาวรส เพื่อปรับเป็นเครื่องแยกเนื้อมะเกี๋ยงต้นแบบ 

  

ภาพแสดง เครื่องแยกเนื้อมะเกี๋ยงท่ีพัฒนาขึ้นใหม่ ติดตั้งที่อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 

   

ขั้นตอนการเก็บ ผลผลิตมะเกี๋ยงจากแปลงปลูก 

4. การศึกษาคุณภาพทางเคมีและทางกายภาพของมะเกี๋ยงสด และผลิตภัณฑ์น้ ามะเกี๋ยงเข้มข้นสกัด 
มะเกี๋ยงแช่อ่ิมอบแห้งแบบไร้เมล็ด เนื้อมะเกี๋ยงท๊อปปิ้ง มะเกี๋ยงแช่อ่ิมอบแห้ง 
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การเตรียมและการตรวจสอบคุณภาทางเคมีกายภาพของมะเกี๋ยงสดขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

  

  

น ามะเกี๋ยงผลสดมาล้างท าความสะอาด และคัดเลือกขนาดผล 

  

ภาพประกอบเนื้อมะเกี๋ยงที่เตรียมไว้เพื่อการพัฒนาขั้นตอนต่อไป 
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ภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ ามะเกี๋ยงเข้มข้น
สกัด 

ภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบมะเกี๋ยงหยี 

  

ภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงสามรส ภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงสามรสไร้เมล็ด 

 

ภาพการเตรียมผลิตภัณฑ์ต้นแบบมะเกี๋ยงหยี๋ 
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ภาพการเตรียมผลิตภัณฑ์ต้นแบบมะเกี๋ยงหยี๋ 

  

  

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมะเกี๋ยงหยี 

  

ผลติภัณฑ์ต้นแบบน้ ามะเกี๋ยงสกัดเข้มข้น สูตร 1 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบน้ ามะเกี๋ยงสกัดเข้มข้น สูตร 2 
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5. ผลักดันการใช้ประโยชน์สู่สาธารณะประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ

อาหารพื้นบ้านล้านนา และติดตามการใช้ผลงานจัดนิทรรศการวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ/ให้การ
บริการวิชาการ    

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพวิธีการเตรียมเนื้อมะเกี๋ยงเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงสุขภาพด้วยความ
ยั่งยืน 13 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการ งานวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.ล าปาง 

 ว ั 
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ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปมะเกี๋ยงต้นแบบ 
 

 
ผลการด าเนินงาน : 

- ผลผลิต (Output) 
1. ต้นแบบเครื่องแยกเนื้อมะเกี๋ยง/เนื้อผลไม้อ่ืน ๆ ที่ปรับจากเค้าโครงของเครื่องสกัดแยกเดิมของ

สถาบันวิจัยทีมีการช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ให้มีประสิทธิภาพ จ านวน  1 เครือ่งต้นแบบ 
2. ต้นแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตน้ ามะเกี๋ยงเข้มข้นสกัด มะเกี๋ยงหยี และมะเกี๋ยงสามรส  

จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
3. การถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจ 1 ครั้ง ผู้ประกอบการ

น าเทคโนโลยีไปต่อยอด 
 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เกิดเครือข่ายการบูรณาการงานวิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในรูปสหวิทยาการ 

ทั้งจากภายใน และภายนอก โดยมีเครือข่ายจากกลุ่มเกษตรกร และกลุ่มเกษตรรุ่นใหม่จังหวัด
ล าปาง 

2. น าพาให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าด้านการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ บนฐาน
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อชุมชน ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ 

 
- ผลกระทบ (Impact) 

1. ด้านเศรษฐกิจ : ผลจากการวิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี และบริการวิชาการ/
บริการวิเคราะห์ สู่กลุ่มเป้าหมาย จะช่วยยกระดับความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และเป็นการช่วย
เพ่ิมมูลค่าผลิตผลของพืชท้องถิ่นและผลิตผลทางการเกษตร 

2. ด้านสังคม: ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง
สถาบันการศึกษาขั้นสูงให้เกิดการวิจัยและพัฒนา 

 
 



 

102 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  ก่อนท า หลังท า 

1. เครื่องแยกเนื้อมะเกี๋ยงให้
สามารถใช้งานได้ดีเหมาะสมกับ
การใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
มะเกี๋ยงสุขภาพ 

เครื่องมือช ารุดใช้งานไม่ได้ มีเครื่องมือที่สามารถท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์น้ ามะเกี๋ยงเข้มข้นสกัด 
ผลิตภัณฑ์น้ ามะเกี๋ยงเข้มข้นสกัด 
มะเกี๋ยงหยี และมะเกี๋ยงสามรส   

ไม่มีผลิตภัณฑ์/หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์ดั่งเดิมที่ยังไม่รับการ
พัฒนา สี กลิ่น รสชาติ 

ได้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะเกี๋ยง
ที่มีคุณภาพดี 

3. ต้นแบบเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงต้นแบบที่ถูก
พัฒนาขึ้นใหม่ สามารถ
ด าเนินการต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
และสามารถในไปใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ไม่มีต้นแบบเทคโนโลยีการแปร
รูปผลิตภัณฑ์/หรือเป็น
ผลิตภัณฑ์ดั่งเดิมที่ยังไม่รับการ
พัฒนา สี กลิ่น รสชาติ 

ได้เทคโนโลยีและอง 
ค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ต้นแบบใหม่จากมะเกี๋ยง 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
1. ส านักงานเกษตรจังหวัดล าปาง พัฒนาชุมชนจังหวัดล าปาง 
2. เกษตรกรเครือข่าย/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ าวัง และกลุ่ม

เกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดล าปาง 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
1. วิสาหกิจชุมชนลุ่มน้ าวัง อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ล าปาง  และกลุ่ม

เกษตรกรผู้สนใน จ านวน 22 คน น าองค์ความรู้และเทคโนโลยีการแปรรูปมะเกี๋ยงสุขภาพ ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์น้ ามะเกี๋ยงเข้มข้นสกัด มะเกี๋ยงหยี และมะเกี๋ยงสามรส  ไปต่อยอดใช้ประโยชน์ในการแปรรูป
เป็นรายได้เสริม  

2. เกดิเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและธุรกิจระหว่างสถาบันวิจัยฯ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ลุ่มน้ าวัง ที่ต่อยอดน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 

1. ชื่องานวิจัย/โครงการ การพัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท็อปปิ้ง และฟิลลิ่งจากผลไม้เมือง
หนาวต้นแบบ (พลับ พลัม สตอเบอรี่ และเคปกูสเบอรี่) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและลดของเสียให้เป็น
ศูนย์ เพื่อเกษตรกรในพ้ืนที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 
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หัวหน้าโครงการ   ดร.สุภาวด ีแช่ม งบประมาณ 210,000 บาท จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา 

2. ชื่องานวิจัย/โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผงบุกคุณภาพสูงและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผง
บุกและผักผลไม้ตกเกรดในพ้ืนที่อ าเภอแม่ระมาด (โครงการหลวงเลอตอ) เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในเชิง
พาณิชย์ หัวหน้าโครงการ  
ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ งบประมาณ 201,000 บาท จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1. วิชา ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา (Internship) หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

2. วิชา เทคโนโลยีผักและผลไม้ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. วิชา ปัญหาพิเศษสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตร วิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขา สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

4. วิชา ปัญหาพิเศษสาขาวิชาเอก พัฒนาผลิตภัณฑ์ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
มีการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีเรื่อง เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี “โครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพวิธีการเตรียมเนื้อมะเกี๋ยง เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยงสุขภาพด้วยความยั่งยืน โดย ดร.สุภาวดี 
แช่ม และคณะ ดังภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

เอกสารประกอบการอบรม 
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11. โครงการขยายพันธุ์และศึกษาสารโภชนเภสัชเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมะกิ้งพ้ืนเมือง 
(Hodgsonia heteroclite (Roxb)) จังหวัดล าปาง ปีที่ 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรภา  พงษ์จันตา 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือศึกษาผลของวิธีการขยายพันธุ์มะกิ๊งที่มีต่อลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลและเนื้อในเมล็ด
มะกิ๊งและ ติดตามความยั้งยืน ของการปลูกขยายพันธุ์มะกิ๊งในป่าชุมชน 

2. ศึกษาผลของแหล่งปลูกและวิธีการขยายพันธุ์ที่มีต่อสารโภชนะเภสัชในเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อในเมล็ดมะกิ๊งและการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์จากมะกิ๊งในระหว่างการ

เก็บรกัษา 
เป้าหมายโครงการ : 

1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 1 ปี 
- ได้แหล่งปลูกต้นมะกิ๊งในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน อย่างน้อย 3 พ้ืนที่ 
- ได้วิธีการที่เหมาะสมในการขยายพันธุ์มะกิ๊ง พื้นเมืองในเขตจังหวัดล าปาง 
- ได้เครื่องกะเทาะเมล็ดในผลมะกิ๊งต้นแบบ 
- ได้ข้อมูลด้านชนิดและปริมาณของสารโภชนะเภสัชในส่วนต่างๆ ของมะกิ๊ง 
- ได้กรรมวิธีการสกัดน้ ามันจากเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง ที่สกัดด้วยเครื่องบีบแบบเกลียวหมุน  
- ได้กรรมวิธีการป้องกันและลดกลิ่นหืนในน้ ามันมะกิ๊งที่เก็บนาน 6 เดือนขึ้นไป 
- ได้ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตขนมขบเคี้ยวเมล็ดมะกิ๊งที่ผู้บริโภคยอมรับ 
- ได้ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตสบู่ โลชั่น และ แชมพูสระผม จากสารสกัดมะกิ๊ง 
- ได้ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตกระดาษจากเยื่อเนื้อในผลมะกิ๊งผสมเยื่อกล้วย 

2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
- การศึกษารูปแบบการปลูกต้นมะกิ๊งร่วมกับไม้ยืนต้นในเขตพ้ืนที่ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร      

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการอนุรักษ์ 
พันธุกรรมพืชมะกิ๊งและการใช้ประโยชน์จากพืชมะกิ๊งในสถานศึกษา และป่าชุมชน 

- ศึกษาผลของวิธีการขยายพันธุ์มะกิ๊งที่มีต่อลักษณะทางกายภาพและเคมีของผลและเนื้อในเมล็ด
มะกิ๊ง และน้ ามันมะกิ๊ง 

- การขยายผลองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของพืชมะกิ๊งสู่ชุมชนที่ร่วมโครงการ
และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการน าองค์ความรู้จากงานวิจัยไปขยายผลในเชิงการค้าต่อไป 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
- เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 
- เทคโนโลยีด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ด 
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รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
1.ผลการด าเนินงานส ารวจพืชมะกิ๊งในป่าชุมชน ในเขตภาคเหนือต าบล 

จากผลการด าเนินงานส ารวจต้นมะกิ๊ง ในป่าชุมชน ในจังหวัด ล าปาง  พะเยา และน่าน  พบว่าการ
เจริญเติบของต้นมะกิ๊ง ในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมของป่าชุมชน และวิถีการใช้ประโยชน์
จากผลมะกิ๊ง ของชุมชน โดยต้นมะกิ๊ง ในป่าชุมชนบ้านสบลี ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน  จ. ล าปาง แสดงในรูปที่ 
1สามารถปลูกด้วยเมล็ดในและเจริญได้ทั้งในสวนของเกษตรกรที่มีต้นจามจุรีอยู่ใกล้กับธารน้ าธรรมชาติ หรือ
อ่างน้ าที่ขุดไว้  และสามารถปลูกได้ในศูนย์เรียนรู้ชุมชน และบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ และใช้เวลาการเจริญออก
ดอกออกผลภายใน 1-2 ปี ทีขึ้นอยู่กับความชุ่มชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนดินที่ปลูก  ส่วนในป่าชุมชน
บ้านห้วย เหยี่ยน ในเขต น้ าตกแม่เหยี่ยน  ต าบลบ้านใหม่  อ าเภอเมือง จังหวัด พะเยา แสดงในรูปที่ 2 ส่วน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน อยู่ระหว่างการไปส ารวจและเก็บผลมะก๊ิง ในเขตอ าเภอท่าวังผาจังหวัดน่าน แสดงในรูปที่ 3 

  
ตามรอยหาต้นก าเนิดมะกิ๊ง จากปล้องเถามะกิ๊ง ที่เลื้อยไปหาแหล่งน้ าและเกาะเกี่ยวต้นจามจุรี 

  
ปล้องเถามะกิ๊ง ที่เลื้อยเกาะตามต้นและกิ่งก้านต้นจามจุรีที่มีใบเป็นลักษณะ  3- 5 แฉก  สีเขียวอ่อน 

  
ลักษณะการออกดอกและผลมะกิ๊ง  

ที่เก่ียวพันกับยอดสูงสุดของต้นจามจุรึ 
ผลที่แก่จัดพร้อมบริโภคจะมีใบเหลืองแก่ร่วงลง 
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รูปที ่1  ผลการด าเนินงานส ารวจต้นมะก๊ิง ในป่าชุมชน ในบ้านสบลี ต าบลแจ้ซ้อน  
อ าเภอเมืองปาน จังหวัด ล าปาง 

 

 

 

  

ลักษณะต้นและผลมะกิ๊ง ที่เกาะต้นไม้สักและต้นมะม่วง  
ในเขตหมู่บ้านห้วยเหยี่ยน อ าเมือง จังหวัดพะเยา 

    

ปล้องเถามะกิ๊ง ที่เลื้อยเกาะตามต้นและกิ่งก้านต้นมะม่วงและผลมะกิ๊ง  
ที่ตกใตต้้นมะม่วงเน่าคงเหลือแต่เมล็ดใน 

รูปที่ 2 ผลการส ารวจต้นมะก๊ิง ในป่าชุมชน ในในเขต น้ าตกแม่เหยี่ยน  
ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
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รูปที่ 3 การส ารวจต้นมะกิ๊งในป่าชุมชนในเขต หมู่บ้านบ้านเชตะวันต าบลสันทะ  
อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 

 
2.ผลการศึกษาวิธีการขยายพันธุ์มะกิ๊ง  

ท าการศึกษาแนวทางในการขยายพันธุ์พืชมะกิ๊ง 2  วิธีการ คือ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการน าชิ้น
ปลายยอดอ่อนมาขยายพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และใช้วิธีการขยายพันธุ์เลียนแบบตาม
ธรรมชาติปลูกโดยทดลองน าเมล็ดในมะกิ๊ง ที่ผ่านการแช่ด้วยน้ าหมักชีวภาพจากเศษผักผลไม้ นาน 2 วัน แล้ว
น าไปการปลูกร่วมกับไม้ยืนต้น เช่นต้นมะเกี๋ยง  ต้นจามจุรี  และต้นจ าปี ในพ้ืนที่  ต าบลพิชัย  อ าเภอเมือง 
ล าปางได้ผลการศึกษาดังนี้ 

1.ผลการขยายพันธุ์พืชมะก๊ิง ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ     
ทางคณะวิจัยได้ด าเนินการเดินส ารวจและเก็บตัวอย่างปลายยอดมะกิ๊ง ในพ้ืนที่ หมู่บ้านสบลี ต าบล

หัวเมือง อ าเภอแจ้ซ้อน จังหวดล าปาง ดังรูปที่ 4 แล้วน าตัวอย่างมาท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตามขั้นตอน 
เพ่ือให้เกิดการเจริญชิ้นส่วนปลายยอดมะกิ๊งเบอร์ต่างๆ  แล้วน าชิ้นส่วนที่เจริญไปปักช าในลูกบอลปักช า  ดัง
แสดงในรูปที่ 5-7 
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รูปที่ 4 แผนที่จุดส ารวจและเก็บตัวอย่างปลายยอดมะกิ๊ง ในพื้นที่ หมู่บ้านสบลีต าบลหัวเมือง อ าเภอแจ้
ซ้อน จังหวัดล าปาง 

  

รูปที่ 5  ด าเนินการส ารวจและเก็บตัวอย่างปลายยอดมะกิ๊ง และลักษณะชิ้นส่วนปลายยอด 
มะกิ๊งเบอร์ต่างๆ ที่ได้ท า  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ท าการเพาะเลี้ยงบนอาหาร 

 

 

 



 

110 
 

  

  

รูปที่ 7  ลักษณะชิ้นส่วนเนื้อเยื่อปลายยอดของมะกิ๊งที่ปลอดเชื้อเมื่อน าไปเลี้ยงบนอาหารเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืชสูตรMS(1962) ที่เติม 2 มก./ล. BA เพ่ือชักน าให้เกิดยอดใหม่ (ก)  ลักษณะของแตก
ยอดใหม่มะกิ๊งที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เมื่อเลี้ยงได้ 12 สัปดาห์ (ข)   และชิ้นส่วนกิ่งมะกิ๊ง
ที่เหลือจาการท าฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนได้น าไปทดสอบปักช ากิ่งด้วยลูกบอลปักช า (cutting ball)  
(ค) 

 
2.ผลการขยายพันธุ์พืชมะก๊ิง ด้วยวิธีการเพาะด้วยเมล็ด 

ผลการขยายพันธุ์มะกิ๊งโดยประยุกต์ตามวิถีธรรมชาติของพืชมะกิ๊งที่เจริญเติบโตในป่า และจากการ
สอบถามภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่บอกต่อกันมา และการสังเกตของ ปราชญ์ชาวบ้านที่พบว่าพืชมะกิ๊งที่พบในป่า
ใหญ่ส่วนใหญ่จะเกิดจากลูกมะกิ๊งที่แก่จัดจะหล่นลงพ้ืนดินที่ห่างจากต้นไม้เดิมที่เกาะเกี่ยวอยู่  เนื่องจากมะกิ๊ง
เป็นพืช วงศ์แตงที่มีล าต้นเป็นปล้อง เกาะเลื่อยตาม กิ่งของต้นไม้ใหญ่ที่มีร่มเงา เช่น ต้นจามจุรี และจะดูด
สารอาหาร หรือน้ าจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้ า และพ้ืนดินมีความชุ่มชื้น และเมื่อผลมะกิ๊ง ลูกใดที่หล่น
ตกลงใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่มีความชื้นสูง  ผลมะกิ๊งจะเกิดการย่อยสลายเปลือกนอก และคงเหลือเมล็ดในที่อยู่ซาก
เนื้อผลที่มีสารอาหารและความชื้นเหมาะส าหรับการเจริญเป็นต้นอ่อน และเกาะเกี่ยวกับกิ่งก้านขิงต้นไม่ใหญ่
ไปที่ยอดสุดเพื่อรับแสงแดด   ดังนั้นในการศึกษาจึงได้วางแผนการศึกษา และได้ผลการศึกษาดังนี้ 

2.1 วิธีการปลูก โดยการเตรียมเมล็ดมะกิ๊ง 3 วิธี คือ 1.) การแช่เมล็ดมะกิ๊งในน้ าหมักชีวภาพ
จากเศษผักผลไม้ นาน 2 วัน   2.) เมล็ดแห้งแช่น้ าบ่อปลา นาน 2 วัน  และ 3.)  น าผลมะกิ๊งทั้งผลที่เก็บไว้จน
เน่า   แล้วน าไปการปลูกใต้ต้นไม้ยืนต้น เช่นต้นมะเกี๋ยง  ต้นจามจุรี  และต้นจ าปี ในพ้ืนที่  ต าบลพิชัย  อ าเภอ
เมืองจังหวัด ล าปาง โดยตรวจสอบการงอกและเจริญเติบโตทุกวัน นาน  6 เดือน  ดังรูปที่ 8 

2.2 ผลการศึกษาและติดตามการงอกและการเจริญเติบโตของพืชมะกิ๊ง แสดงในรูปที่ 9   พบว่า  
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- เมล็ดที่แช่ในน้ าหมักชีวภาพแล้วน าไปปลูกใต้ต้นดอกจ าปีขนาดเส้นรอบวงล าต้นประมาณ 
20 นิ้ว และสูง 4 เมตร  พบว่าพืชมะกิ๊ง ใน 1 เมล็ด แตกยอดอ่อน เป็น 2 ยอด และเจริญเติบโตโดยเกาะ
เกี่ยวกับกิ่งต้นจ าปี มีใบใหญ่ 5 แฉกที่และเกาะไปตามกิ่งต้นจ าปีสูง ประมาณ 2 เมตร ที่ระยะเวลาการปลูก
นาน 6 เดือน    แต่เมล็ดที่ปลูกใต้ต้นมะเกี๋ยง และต้นจามจุรี ในสภาวะที่มีแสงน้อยเมล็ดไม่มีการแตกรากและ
ยอดอ่อน  ส่วนที่ปลูก 

- เมล็ดแห้งแช่น้ าอ่างปลา นาน 2 วัน  ที่ปลูกใต้ต้นพญาสัตตบรรณ และต้นมะเกี๋ยง ขนาด
เส้นรอบวงล าต้นประมาณ 25  และ 10นิ้ว และสูง 3 เมตร  มีรากฝอยยึดติดกับผิวหน้าดิน เปลือกนอกแห้ง 
และไม่แตกยอดอ่อน 

- น าผลมะก๊ิงทั้งผลที่เก็บไว้จนเน่า   แล้วน าไปการปลูกใต้ต้นมะเกี๋ยงขนาดเส้นรอบวงล าต้น
ประมาณ 10 และ 30 นิ้ว  และสูง 5 และ 10 เมตร  พบว่าเมล็ด แตกยอดอ่อน และเจริญเป็นต้นอ่อน แต่ต้น
มะเกี๋ยงไม่มีกิ่งย่อยด้านล่าง ท าให้เถามะกิ๊งเลื่อยไปตามยอดหญ้า และถูกตัดไปกลับต้นหญ้า แต่ยังคงเหลืออีก 
1 ต้นที่ก าลังแตกรากและยอดอ่อน หลังจากการปลูกนาน 2 เดือน ซึ่งจ าเป็นต้องรอผลการเจริญเติบโตต่อไป
ในปีที่ 2  

  
ลักษณะการปลูกใต้ต้นมะเกี๋ยงที่แสงแดดมีการงอก
และเถาเลื่อยไปรอบต้นติดใบอ่อนแต่ถูกตัดไปกับ

ต้นหญ้าท าให้ล าต้นแห้งตาย 

ลักษณะการปลูกมะกิ๊งใต้ต้นมะเกี๋ยงที่ไม่แสงแดด
มากพบว่าเมล็ดมีรากฝอยออกมาแต่ไม่มียอดล า

ต้นงอก 
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ลักษณะการปลูกมะกิ๊งใต้ต้นจามจุรีที่ไม่แสงแดด

มากพบว่าเมล็ดมีรากฝอยออกมาแต่ไม่มียอดล าต้น
งอก 

ลักษณะการปลูกมะกิ๊งทั้งผลใต้ต้นมะเกี๋ยงขนาด
ใหญ่ที่มีแสงแดดร าไรพบว่าเมล็ดมีรากฝอย

ออกมาแต่ไม่มียอดล าต้นงอกได้มีการงอกออกใบ
และเลื้อยไปตามดินรอบต้นมะเกี๋ยง 

  

  

รูปที่ 8  ลักษณะการขยายพันธุ์พืชมะกิ๊งด้วยเมล็ดที่ผ่านการแช่น้ าหมักชีวภาพ 
แล้วปลูกใต้ต้นดอกจ าปี ได้นาน 6 เดือน 

 
3. ผลการพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกหุ้มเมล็ดในมะกิ๊ง 

ผลการด าเนินงานพัฒนาวิธีการผ่าเปลือกหุ้มเมล็ดออกเพ่ือน าเนื้อในเมล็ดที่มีคุณค่าอาหารสูงและ
นิยมบริโภคกันมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ  จากเดิมชาวบ้านได้ท าการผ่าเมล็ดแห้งโดยการใช้
มีดแบบตรงผ่าลงตรงกลางเมล็ดที่มีร่องอยู่ต้อง ใช้เวลาและแรงในการผ่านานประมาณ 1 ชั่วโมงต่อเมล็ด
มะกิ๊ง 1 กิโลกรัม และเกิดการบาดเจ็บถ้าผู้ผ่าไม่ช านาญ ดังนั้นในโครงการนี้จึงได้พัฒนาเครื่องผ่าดังนี้ 
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3.1. การประยุกต์ใช้มีดโค้งผ่าผลหมากมาวางบนแท่นเหล็กว่างเมล็ดมะกิ๊ง และท าคันโยก กด
ใบมีดลงบนร่องของเมล็ดมะกิ๊งเพ่ือผ่าแยกเนื้อในเมล็ด มะกิ๊ง ออกได้เนื้อในเมล็ดที่มีคุณภาพดีสามารถน าไป
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ ได้ดี และใช้เวลาและแรงในการผ่าประมาณ 30 นาทีต่อเมล็ดมะกิ๊ง 1 
กิโลกรัม และปลอดภัยต่อผู้ผ่ากะเทาะเปลือกหุ้มเมล็ด โดยรูปที่ 9 แสดงขั้นตอนการผ่าเปลือกหุ้มเมล็ดใน
มะกิ๊ง 

3.2. การพัฒนาต้นแบบ เครื่องกะเทาะเปลือกหุ้มเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง แบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่อยู่
ระหว่างการประกอบเครื่องและทดสอบประสิทธิเชิงกลจึงยังไม่สามารถใช้งานได้จริงเนื่องจากเมล็ดมะกิ๊งมี
ขนาดที่ไม่สม่ าเสมอกันจึงจ าเป็นต้องเวลาในการปรับแก้ในจุดของระบบสกรูปรับแท่นวางเมล็ดมะกิ๊งให้พอดี
กับเมล็ดมะก๊ิง โดยมีผลการด าเนินงานดังรูปที่ 10   โดยมีส่วนประกอบที่ได้ท าการประกอบไปเบื้องต้น ได้แก่ 
ท าโครงเหล็กฉาก ข้อเหวี่ยง ก้านชัก ตุ๊กตา เพลา มูเล่ และทาสีโครงเหล็กฉาก และคงเหลือส่วนประกอบที่
อยู่ระหว่างการประกอบ ได้แก่ การติดมอเตอร์ ติดกระบอกรับกระแทกเมล็ด   ติดสายไฟ สวิตซ์ สายพาน 
เพลาสแตนเลสกะเทาะเมล็ด เกียร์ทด และทาสีเพิ่มเติม 

  
ลักษณะการผ่าเปลือกหุ้มเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง ด้วยมีดสับ ที่ใช้เวลา นาน 4 ชั่วโมง  

ผ่าได้ 1 กิโลกรัม  ใน  1 เมล็ดมี 3 ตา 

  
ลักษณะการผ่าเปลือกหุ้มเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง ด้วยมีดโค้งวางบนแท่นเหล็ก   

ทีใ่ช้เวลา นาน 1 ชั่วโมง ผ่าได้ 1 กิโลกรัม  ใน  1 เมล็ดมี 3 ตา 

รูปที่ 9 ลักษณะวิธีการผ่าเปลือกหุ้มเนื้อในเมล็ดมะกิ๊งเพ่ือน าไปเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ 
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รูปที่ 10 ผลการพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกหุ้มเนื้อในเมล็ดมะกิ๊งเพ่ือน าไปเป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ 

 
4. ผลการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพของส่วนของใบ ผล  เมล็ด และเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง 

4.1. ผลการตรวจสอบลักษณะทางกายภาพ ในด้านขนาดและลักษณะของส่วนประกอบในผลมะกิ๊ง 
พบว่า ผลมะกิ๊งมีน้ าหนักในช่วง 700 – 1000 กรัม  และเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในช่วง 
3-5 เซนติเมตร  ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดผลและความแก่อ่อนของผลมะกิ๊ง รวมถึงแหล่งปลูกโดยผลมะกิ๊ง จาก
จังหวัดพะเยา  และน่าน มีขนาดใหญ่กว่าผลมะก๊ิง จากจังหวัดล าปาง 

 

รูปที ่11 ลักษณะของส่วนประกอบในผลมะกิ๊ง  ขนาดผล  เนื้อในและ เมล็ดในมะกิ๊ง 
ที่ใช้ในการขยายพันธุ์และน าไปบริโภค 
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4.2. ผลการตรวจสอบคุณภาพทางเคมี ผลการตรวจสอบปริมาณและชนิดของโภชนเภสัชในส่วนของใบ

แห้งของมะกิ๊งจากจังหวัดล าปาง แสดงในตารางที่ 2- 4 รูปแบบและความแก่ อ่อนของใบมะกิ๊ง มีสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิคทั้งหมด สารฟลาโวนอยด์  และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ต่างกัน  
พบว่าใบมะกิ๊ง แบบ 3 แฉกสดสีน้ าตาลอ่อน มีปริมาณสารประกอบ ฟลาโวนอยด์ ฟีนอลิค และฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระ สูงกว่าตัวอย่างใบ 5 แฉก  และเมื่อใบแก่จัดเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลเข้ม ท าให้ปริมาณสารประกอบ 
ฟลาโวนอยด์ และ  ฟีนอลิค และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระลดลงตามล าดับ ส่วนผลการตรวจสอบปริมาณและ
ชนิดของโภชนเภสัชในส่วนของใบแห้ง และ เนื้อของผลมะกิ๊งจากจังหวัดพะเยา แสดงในตารางที่ 2 พบว่า 
ในใบแห้ง และ เนื้อของผลมะกิ๊งมีปริมาณสารประกอบ ฟลาโวนอยด์ และ ฟีนอลิค ในปริมาณที่แตกต่างกัน 
โดยในน้ าสกัดใบมะกิ๊งจะมีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงกว่าตัวอย่างทั้งหมด และ เนื้อส่วนในมะกิ๊งมีปริมาณฟีนอ
ลิคสูงกว่าตัวอย่างทั้งหมด ส่วนการตรวจสอบปริมาณฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ พบว่าในใบแห้งและเนื้อของ
ผลมะกิ๊งไม่มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ  

 
5.ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ ของพืชมะกิ๊ง  

5.1 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษธรรมขาติจากเยื่อเนื้อในมะกิ๊ง ผสมเยื่อกล้วยพบว่าปริมาณเนื้อ
ในมะกิ๊งที่เหมาะสม คือร้อยละ 50 ของเยื่อกล้วย โดยสีของกระดาษจะเป็นสีด าเข้มมากขึ้นตามปริมาณ
เนื้อเยื่อมะกิ๊งที่เพ่ิมขึ้น ที่สัมพันธ์กับความเหนียวของกระดาษที่ลดลงตามล าดับ โดยการะดาษที่ได้มีความ
เหนียวคงรูปได้ดีและสามารถน าไปท าเป็นบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกได้ ดังแสดงในรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12 ลักษณะกระดาษจากเนื้อเยื่อมะกิ๊ง ที่ระดับการใช้ทดแทนเยื่อกล้วยที่ระดับร้อยละ 20-50  
และบรรจุภัณฑ์จากกระดาษเยื่อมะกิ๊ง 

 
5.2  ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามัน และผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง 
      5.2.1  ผลการศึกษาวิธีการอบแห้งเมล็ดมะกิ๊งส าหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสกัดน้ ามัน 
    รูปที่ 13 แสดงลักษณะ เมล็ดในมะกิ๊งที่ผ่านการอบแห้งโดยใช้ เตาไมโครเวฟ ที่ก าลังไฟ

ต่ าสุดนาน 3 นาที  โดยการน าออกมาคนพลิกกลับทุก 1 นาที  หม้ออบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 130 องศา
เซลเซียส นาน 15 นาที  พลิกกลับทุก 5 นาที  เตาอบแก๊ส ที่อุณหภูมิ 110 องศาเซียสนาน  30 นาที พลิก
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กลับทุก 15 นาที  และ ตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 4 ชั่วโมงพลิกกลับทุก 30 
นาที  พบว่าการอบแห้งทั้ง 3 วิธี  ได้มะกิ๊งอบแห้งที่ได้มีปริมาณความชื้นและลักษณะทางประสาทสัมผัสใน
ความชอบด้านลักษณะปรากฏ สี  กลิ่น  เนื้อสัมผัส และ ความชอบรวมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติดัง 
แสดงในตารางที่ 4   อย่างไรก็ตามพบว่าการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ และ หม้ออบลมร้อนจะมีค่าคะแนน
ความชอบด้านกลิ่น  และรสชาติสูงกว่า การอบแห้งด้วยตู้อบลมร้อน และใช้เวลาในการอบน้อยกว่าแต่มี
ข้อด้อยในด้านปริมาณเนื้อในเมล็ดมะกิ๊งที่อบได้จ านวนน้อย ซึ่งไม่เหมาะส าหรับการผลิตในเชิงการค้า
เหมือนกับการอบด้วยตู้อบลมร้อนที่สามารถอบในปริมาณมากได้  

 ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการอบเมล็ดมะกิ๊ง ดังนี้ 
1. ถ้าต้องการใช้เมล็ดมะกิ๊งเพ่ือบริโภคในรูปของการใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร

หรือท าขนมนั้นควรใช้วิธีการอบด้วยไมโคเวฟ  หม้ออบลมร้อน และเตาอบแกส เนื่องจากจะได้เมล็ดมะกิ๊งอบ
ที่มีกลิ่นหอม กรอบร่วนมากกว่าการอบในตู้อบลมร้อน จึงเหมาะส าหรับการผลิตในครัวเรือนหรือผลิต
จ าหน่ายในชุมชนในร้านค้าที่มีการผลิตจ าหน่ายวันต่อวัน 

2. ถ้าน าไปสกัดน้ ามันนั้นการอบด้วยตู้อบลมร้อนจะเหมาะสมกว่า เนื่องจากเป็นการอบที่
อุณหภูมิต่ าจะช่วยป้องกันไม่ให้องค์ประกอบของน้ ามันในเมล็ดมะกิ๊งไม่เสื่อมสภาพ และสามารถอบใน
ปริมาณมากได้จึงเหมาะในการอบส าหรับการผลิตเชิงวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อมได้ 

    
เมล็ดในมะกิ๊งอบแห้ง 

ด้วยไมโครเวฟ 
เมล็ดในมะกิ๊งอบแห้ง 
ด้วยหม้ออบลมร้อน 

เมล็ดในมะกิ๊งอบแห้ง 
ด้วยตู้อบแก๊ส 

เมล็ดในมะกิ๊งอบแห้ง
ด้วยตู้อบลมร้อน 

รูปที่ 13  ลักษณะโครงสร้างผลมะกิ๊ง เปลือกหุ้มเมล็ดมะกิ๊ง และเมล็ดในมะกิ๊งอบแห้งด้วยเครื่องอบ
ชนิดต่างๆ 

 
5.2.2 ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและสกัดน้ ามันจากเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง 

                   ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารโดยการศึกษาระดับการใช้เมล็ดมะกิ๊งอบกรอบที่เหมาะสมใน
การน ามาเสริมในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ในกลุ่มคุกก้ีไข่ขาว (มาการองที่ระดับร้อยละ 0 และ 100) และ ข้าว
พองกรอบ ทีร่ะดับร้อยละ 0  10 20 และ 30)  และตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสได้ผลดังแสดงในรูป
ที ่14 และ ตารางที่ 5 – 6  และมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. ผลการศึกษาเมล็ดมะกิ๊งอบปรุงรส เกลือ และ น้ าผึ้ง ที่ระดับร้อยละ  2  ได้คะแนนการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ  สี  กลิ่น  รสชาติ เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมไม่มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05)  แต่อย่างไรก็ตามพบว่าคะแนนความชอบไม่ต่างกัน 

2. ผลการพัฒนามาการองมะกิ๊ง ส่วนผลการใช้เมล็ดมะกิ๊งอบสุกบดละเอียดทดแทนถั่วอัลมอนด์อบสุก
บดละเอียด ในการผลิตมาการองที่ระดับร้อยละ 100 ได้คะแนนการยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้าน 
ลักษณะปรากฏ  สี  กลิ่น  เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมสูงกว่าการใช้ถั่วอัลมอนด์อบสุกบดละเอียดโดยได้
คะแนนในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก   แต่ในด้านรสชาติพบว่าได้คะแนนความชอบต่ ากว่าเมล็ดอัล
มอนด์เนื่องจากมีรสหวานมากเกินไป   ทั้งนี้เนื่องจากถั่วอัลมอนด์ จะมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงกว่า  (21.69 
กรัม/100 กรัม) ส่วนเมล็ดมะกิ๊งอบสุกบดละเอียดจะมีปริมาณต่ ากว่า (10.50 กรัม/100 กรัม; USDA, 2011 
) แต่มีไขมันในประมาณสูงถึง 65  กรัมต่อ 100 กรัม  (กองโภชนาการ  บรรดาศักดิ์ และสมชาย, 2557) 

3. ผลการใช้เมล็ดมะกิ๊งอบสุกบดหยาบเสริมในผลิตภัณฑ์ข้าวพองกรอบ ระดับร้อยละ  0 10  20  
และ 30    พบว่าการใช้ เมล็ดมะกิ๊งอบสุกบดหยาบ ที่ระดับร้อยละ  10  ของแป้งข้าวเหนียว ได้คะแนนการ
ยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้าน ลักษณะปรากฏ  สี  กลิ่น  รสชาติ เนื้อสัมผัสและการยอมรับรวมสูงกว่าสิ่ง
ทดลองอ่ืนอย่างมีนัยส าคัลให้ญทางสถิติ (p<0.05) เนื่องจากข้าวพองที่ได้มีความพองกรอบมากกว่าสิ่ง
ทดลองอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากการใช้เมล็ดมะกิ๊งอบสุกเสริมในปริมาณมากขึ้นส่งผลให้ค่าความพองกรอบลดลง 
อาจเกิดจากท่ีเมล็ดมะกิ๊งอบสุกมีปริมาณน้ ามันที่สูงจึงท าให้ค่าความกรอบและการพองตัวลดลง 

    
เมล็ดในมะกิ๊ง 

อบกรอบรสเค็ม 
เมล็ดในมะกิ๊ง 

อบกรอบเคลือบน้ าผึ้ง 
มาการองมะกิ๊ง ขนมขบเคี้ยวมะกิ๊ง 

รูปที่ 14  ลักษณะปรากฏของเมล็ดมะกิ๊งอบปรุงรสเกลือ  และ น้ าผึ้ง ที่ระดับร้อยละ  2 
 
6.ผลการสกัดน้ ามันมะกิ๊งและการพัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 

6.1 ผลการศึกษาสภาวะเหมาะสมในการสกัดน้ ามันมะกิ๊งที่มีต่อสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดน้ ามันเมล็ดมะกิ๊งแบบสกัดเย็นโดยศึกษาปัจจัยด้าน

ความชื้นของเมล็ดมะกิ๊ง ( 5 และ10%) และระดับอุณหภูมิของเครื่องสกัดในช่วง 50 ถึง 60oซ  ที่มีต่อ
คุณภาพน้ ามันมะกิ๊งที่สกัดได้  ในด้าน ปริมาณผลผลิตที่ได้  ค่าสี  ค่าสปอนิฟิเคชั่น    จ านวนโมเลกุลของไตร
กลีเซอไรด์  ดังน้ าหนักโมเลกุลของกลีเซอรอล แสดงในตารางที่ 6 ค่าของกรด (Acid value)  (มก./กรัม 
น้ ามัน) และค่าความหอมของกลิ่นถั่ว  พบว่า  ปริมาณความชื้นของวัตถุดิบเริ่มต้นมีผลต่อสมบัติทางกายภาพ
และเคมีของน้ ามันเมล็ดมะกิ๊งอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเนื้อในเมล็ดมะกิ๊งที่อบให้มีความชื้น
เหลือ 5% (# 1 : 5 % MC) มีปริมาณผลผลิตที่ทั้งหมดต่ ากว่าเนื้อในเมล็ดมะกิ๊งที่อบให้มีความชื้นเหลือ 10% 
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( # 2 (10% MC)  อย่างไรก็ตามยังมีปริมาณน้อยกว่าน้ ามันอัลมอนด์พันธุ์ Osaku-sweet ที่รายงานโดย 
Nabi and Issa  (2015)   

ด้านค่าสี พบว่า น้ ามันมะกิ๊งอยู่ในกลุ่มสีเหลือง  ทั้ง 2 ตัวอย่าง  แต่ น้ ามันมะกิ๊ง # 2 :10% MC มีค่า
ความเข้มของสี สูงกว่า น้ ามันมะกิ๊ง # 1 :5% MC    

ค่าสปอนิฟิเคชั่น  (SN)   น้ ามันมะกิ๊ง # 1 :5% MC มีค่าสูงกว่าน้ ามันมะกิ๊ง # 2 :10% MC  เมื่อ
เปรียบเทียบกับน้ ามันถั่วอัลมอลด์ พบว่าน ามันมะกิ๊งมีค่าสปอนิฟิเคชั่นสูงกว่า  ซึ่งค่าสปอนิฟิเคชั่นเป็นค่า
เกลือของกรดไขมัน (fatty acid) 3 โมเลกุลกลีเซอรอล และใช้ในการค านวณหาค่าน้ าหนักโมเลกุลโดย
เฉลี่ย หรือความยาวเฉลี่ยของโซ่คาร์บอนของกรดไขมันได้ ค่ายิ่งสูงยิ่งมีเปอร์เซ็นต์ไตรกลีเซอไรด์ที่มีโซ่
สั้นๆ และน้ าหนักโมเลกุลต่ าจ านวนมาก ซึ่งน้ ามันที่มีค่าสปอนิฟิเคชั่นสูงจะเหมาะกับการน าไปใช้ใน
อุตสาหกรรมการการผลิตสบู่    

ค่าของกรด (Acid value) ที่เป็นค่ากรดไขมันอิสระนี้เกิดจากการสลายตัวของไตรกลีเซอไรด์ทางเคมี 
ความร้อน หรือ แสง ซึ่งค่าของกรดเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของน้ ามัน    โดยน้ ามันที่มีคุณภาพดีจะมีค่าของกรดต่ า
กว่าน้ ามันที่ผ่านการใช้งานแล้วหรือเก็บรักษานาน  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสาธารณสุขฉบับที่ 57 
(พ.ศ. 2524) เรื่องน้ ามันมะพร้าว ก าหนดให้น้ ามันมะพร้าวที่ผลิตด้วยวิธีธรรมชาติ มีค่าของกรดไม่เกิน 4.0 
มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อน้ ามัน 1 กรัม ซึ่งน้ ามันจากเมล็ดมะกิ๊งทั้ง 2 ตัวอย่างพบในช่วง  2.81-
2.85 มก./กรัม น้ ามัน โดยไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p>0.05) ค่ากลิ่นหอมของถั่ว 
(Nutty aroma)ของน้ ามันเมล็ดมะก๊ิงทั้ง 2 ตัวอย่างพบว่า น้ ามันมะกิ๊ง # 1 :5% MC มีค่ากลิ่นหอมของถั่ว 
มากกว่าน้ ามันมะกิ๊ง # 2 :10% MC ทั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณความชื้นในวัตถุดิบเริ่มต้นที่มีความชื้นต่ าจะมี
ความเข้มข้นของสารประกอบของกลิ่นถั่วที่อยู่ในน้ ามันที่จะมีสูงกว่าวัตถุดิบที่ปริมาณความชื้นเริ่มต้นสูง  

4.2 ผลของสภาวะในการสกัดน้ ามันมะกิ๊งที่มีต่อสารส าคัญและฤทธิ์ชีวภาพของน้ ามันมะกิ๊ง 
     4.2.1 ผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณโทโคไตรอีนอลและโทโคเฟอรอลด้วยเทคนิค 
reversed-phase HPLC  ผลการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของโทโคไตรอีนอลและโดทโคเฟอรอลในสาร
สกัดมะกิ๊งทั้งหมด 2 ตัวอย่าง โดยเตรียมตัวอย่างทั้งหมด 3 ครั้งและท าการวิเคราะห์ทั้งหมด 3 ซ้ า เมื่อ
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานโทโคไตรอีนอลและโทโคเฟอรอลดังแสดงในรูปที่ 15 นั้น พบว่า น้ ามันมะกิ๊งทั้ง 
2 ตัวอย่าง ตรวจวิเคราะห์พบเฉพาะแอลฟ่า-โทโคเฟอรอลและแอลฟ่า-โทโคเฟอรอล  

4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณแกมม่า-โอไรซานอลด้วยเทคนิค reversed-phase HPLC 
   ผลการวิเคราะห์ปริมาณแกมม่า-โอไรซานอลในน้ ามันมะกิ๊งเปรียบเทียบกับสารมาตรฐานแกมม่า-
โอไรซานอล พบว่า น้ ามันมะกิ๊ง ทั้ง 2 ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ไม่พบแกมม่า-โอไรซานอล 

4.4 การตรวจวิเคราะห์สารประกอบฟลาโวนอยด์รวม 
  ผลการวิเคราะห์สารประกอบฟลาโวนอยด์รวมของน้ ามันมะกิ๊งทั้ง 2 ตัวอย่างพบว่า น้ ามันมะกิ๊งทั้ง 
2 ตัวอย่างมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมแตกต่างกัน โดยน้ ามันมะกิ๊ง # 1 : 5% MC มีปริมาณ
สารประกอบฟลาโวนอยด์รวมทั้งสิ้น 4.1958 ± 0.2195 mg Quercetin/g น้ ามัน ในขณะที่โดยน้ ามันมะกิ๊ง 
# 2 : 10% MC มีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์รวมทั้งสิ้น 5.1750 ± 0.3125 mg Quercetin/g น้ ามัน 

36 
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4.5 การทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์จากเซลล์ RAW 264.7 และการทดสอบการ
ยับยั้งการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชัน  
   ผลการทดสอบฤทธิ์การยับยั้งการผลิตไนตริกออกไซด์จากเซลล์ RAW 264.7 เปรียบเทียบกับสาร
มาตรฐานเคอร์คูมิน (curcumin) และการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งการเกิดลิปิดเปอร์ออกซิเดชันของน้ ามันมะกิ๊ง
เปรียบเทียบกับสารมาตรฐานแกมม่า-โอไรซานอลและ Quercetin  

4.6.ผลการของการเก็บรักษาสบู่และโลชั่น  
 ผลการวัดค่าความเป็นกรด-เบส และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผู้ทดสอบที่มีต่อสบู่

และโลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ ามันมะกิ๊ง ที่เก็บรักษา  ณ อุณหภูมิห้อง เป็นเวลานาน 2 สัปดาห์ แสดงในตาราง
ที่ 10 พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง คงที่โดยมีค่าเท่าเดิมกับหลังผลิต โดยพบในระดับ 6.50 และ 6.00 และ
ผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ และโลชั่นให้คะแนนความชอบที่ระดับ ชอบปานกลางถึงมาก ทั้งในด้าน ลักษณะ
ปรากฏ  สี กลิ่น การเกิดฟอง  ความลื่นมัน และความชอบรวม  โดยมีค่าคะแนนใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่
ทดสอบหลังการผลิตทันท ี

 
4.7.  ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่และโลชั่นน้ ามันมะกิ๊งต้นแบบ 

               คุณภาพของสบู่และโลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ ามันมะกิ๊งหลังการผลิตทันที ได้ผลการวัดค่า
ความเป็นกรด-เบส และลักษณะทางประสาทสัมผัสของสบู่และโลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ ามันมะกิ๊งหลังการ
ผลิตทันทีภายใน1วัน พบว่า ผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ และโลชั่นให้คะแนนความชอบที่ระดับ ชอบปานกลาง
ถึงมาก ทั้งในด้าน ลักษณะปรากฏ สี กลิ่น การเกิดฟอง ความลื่นมัน และความชอบรวม    

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

1. ได้ข้อมูลแหล่งปลูกต้นมะกิ๊งในพื้นที่ป่าชุมชนในเขตจังหวัดล าปาง   พะเยา  และ น่าน 
2. ได้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับวิถีการปลูก การเจริญและการใช้ประโยชน์จากพืชมะกิ๊ง 
3. ได้ส่วนต่างๆ ของมะกิ๊ง เช่น ปล้องล าต้น  ใบ  ผลสุก  และ เมล็ด เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบใน

การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์   ศึกษาสารโภชนะเภสัช และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
4. ได้ข้อมูลเทคนิควิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนปลายยอดต้นมะกิ๊ง 
5.  ได้ข้อมูลวิธีการปลูกมะกิ๊งในเขตเมืองด้วยเมล็ดตามธรรมชาติของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ได้เทคนิควิธีการใช้มีดโค้งผ่าผลหมากมาผ่าแยกเนื้อในเมล็ดมะกิ๊งออกได้เนื้อในเมล็ดที่มี

คุณภาพดี 
7. ได้ต้นแบบ เครื่องกะเทาะเปลือกหุ้มเนื้อในเมล็ดมะกิ๊ง แบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า แต่ 
8. ข้อมูลคุณภาพทางกายภาพ และ เคมีของส่วนต่างๆของพืชมะกิ๊ง 
9. ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์อาหาร และไม่ใช่อาหารจากส่วนต่างๆ ของพืช มะกิ๊ง  
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- ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ประชากรในชุมชน คณะอาจารย์และนักศึกษา เกิดการเรียนรู้ทรัพยากรพืชมะกิ๊ง  การใช้

ประโยชน์จากมะกิ๊งของชุมชน ที่ส่งเสริม การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชท้องถิ่น 
2. บุคคลากรของมหาวิทยาลัย น าข้อมูลผลส ารวจที่ได้ไปต่อยอดงานวิจัยที่มีการบูรณาการ

ร่วมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการทั้งในด้านการขยายพันธุ์  และการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มูลค่าได้ 

3. องค์ความรู้ด้านกายภาพ เคมี ที่รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการจะมีผลกระทบต่อการคัดเลือก 
ส่วนต่างๆของพืชมะกิ๊งไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ  ที่มีคุณภาพดี 

4. องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ ของพืชมะกิ๊ง ประโยชน์ต่อการผลิตมะกิ๊ง
ในเชิงการค้าในอนาคตได้ซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพืชท้องถิ่นและเป็นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นอย่างยั้งยืน 

 
 
 
 
 

- ผลกระทบ (Impact) 
1. ข้อมูลผลการ ส ารวจและส่วนต่างของล าต้นของมะกิ๊งที่เก็บรวบรวมได้ เป็นวัตถุดิบส าคัญ

ส าหรับศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด  
2. การเก็บตัวอย่างส่วนต่างๆ ของมะกิ๊ง เช่น ใบ  ผลสุก  และ เมล็ดมะกิ๊งมาศึกษาสารโภชนะ

เภสัช ที่เป็นข้อมูลที่ส าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและไม่ใช่อาหารอันจะเกิดประโยชน์
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนในเชิงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากธรรมชาติ 

3. องค์ความรู้ด้านกายภาพ เคมี ที่รวมถึงคุณค่าทางโภชนาการจะมีผลกระทบต่อการคัดเลือก 
ส่วนต่างๆของพืชมะกิ๊งไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ  ที่มีคุณภาพดี 

4. องค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ ของพืชมะกิ๊ง ประโยชน์ต่อการผลิตมะกิ๊ง
ในเชิงการค้าในอนาคตได้ซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพืชท้องถิ่นและเป็นการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท้องถิ่นอย่างยั้งยืน 

ประโยชน์ที่ได้รับ : - 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
อาจารย์   นักศึกษา และผู้ใหญ่บ้าน  และเกษตรกร ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชุมชนที่มีต้นมะกิ๊ง

เจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ละพ้ืนที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
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ยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนที่เก็บผล
มะกิ๊งมาจ าหน่ายให้คณะนักวิจัย 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
ยังไม่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเนื่องจากเป็นการศึกษาเบื้องต้น แต่อย่างไรก็ตามถ้าผลการศึกษาด้านการ

ขยายพันธุ์ประสบความส าเร็จ สามารถปลูกต้นมะกิ๊งในชุมชนได้ท้ังในป่าชุมชน  และป่าในเมืองได้ ก็จะสามารถ
น าผลผลิตจากต้นมะกิ๊ง  
ผลมะกิ๊งมาศึกษาวิจัยต่อยอดในเชิงลึกที่สามารถขยายผลการผลิตในเชิงการค้าอย่างยั่งยืนต่อไปได้ในอนาคต 

- การต่อยอดงานวิจัย : - 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1. วิชาปัญหาพิเศษและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร หลักสูตรปริญญาตรี สาขาอุตสาหกรรมเกษตร  
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

2. วิชาวิทยานิพนธ์ หลักสูตรปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
1. มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง การผลิตกระดาษจากเนื้อในผลมะก๊ิง โดย จิรภา พงษ์จันตา 
2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง สรรพคุณของน้ ามันมะกิ๊งสกัดเย็น โดย จิรภา พงษ์จันตา 
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12. โครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชอาหารส าหรับเลี้ยงเชื้อพันธุ์ครั่ง ปีท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสตถิกุล 
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
วัตถุประสงค์หลัก :  

1. เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 

2. เพ่ือท าแปลงสาธิตพืชอาหารครั่งที่มีการดูแลอย่างดีมีการให้น้ าช่วงฤดูแล้ง 5 ชนิด ได้แก่ ฉ าฉาใบใหญ่ 
ปันแถ มะแฮะ พุทรา ทองกวาว ชนิดละๆ 1 งานในพื้นที่ของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรและจัดเก็บ
ข้อมูลการเจริญเติบโตดูแลให้น้ า ใส่ปุ๋ยก าจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่อง    

3. เพ่ือท าแปลงปลูกต้นฉ าฉาส าหรับผลิตเชื้อพันธุ์ครั่งอาศัยน้ าฝน 10 ไร่ๆ ละ 20 ต้น ในพ้ืนที่ของ
สถาบันวิจัย 
เทคโนโลยีเกษตร  

4. เพ่ือเริ่มต้นขยายเชื้อพันธุ์ครั่งสู่เกษตรกร 20 ราย บนต้นฉ าฉาของเกษตรกรเอง 

เป้าหมายโครงการ : 
1. มีแปลงสาธิตพืชอาหารครั่งที่มีการให้น้ าช่วงฤดูแล้ง 5 ชนิดได้แก่ ฉ าฉาใบใหญ่ ปันแถ มะแฮะ พุทรา 

ทองกวาว 
2. มีแปลงปลูกต้นฉ าฉาส าหรับผลิตเชื้อพันธุ์ครั่งอาศัยน้ าฝน 10 ไร่ ๆละ 20 ต้น    
3. มีเชื้อพันธุ์ครั่งไว้ด าเนินโครงการต่อเนื่องที่ได้จากเกษตรกร 20 ราย 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ : - 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
การด าเนินงานในปีแรก เป็นการปลูกดูแลรักษาต้นพืชอาหารครั่ง 5 ชนิด ได้แก่ พุทรา ปันแถ ฉ าฉา 

ทองกวาว และต้นถั่วมะแฮะในพ้ืนที่ 12 ไร่ เพ่ือศึกษาการให้ผลผลิตของครั่งในสภาพที่มีการดูแลรักษาและให้
น้ าอย่างต่อเนื่องในฤดูแล้ง ในปีต่อไป ส าหรับต้นอะโวคาโดได้ทดลองปลูกแล้วแต่ไม่สามารถทนแล้งได้
เหลืออยู่ประมาณ 5 ต้น เมื่อเจริญเติบโตในขนาดทีเหมาะสมจะทดลองเลี้ยงเชื้อพันธุ์ครั่งต่อไป ส าหรับพืช
อาหาร 5 ชนิด จ าเป็นต้องดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีการเจริญเติบโตพร้อมที่จะเป็นแหล่งขยายเชื้อ
พันธุ์ครั่งต่อไป จากการตรวจค้นรายงานต่างๆ พบว่า  

พุทรา ชื่อวิทยาศาสตร์ Ziziphus mauritiana Lam วงศ์ Rhamnaceae ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ขนาด
เล็ก อาจสูงถึง 10 เมตร ไม่ผลัดใบเรือนยอดแผ่กว้างเปลือกสีน้ าตาลแก่ปนแดงแตกเป็นร่องตามยาวล าต้น กิ่ง
ก้านมีหนามทั่วไป ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปไข่ กว้าง 5-6 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบมน ขอบใบจัดเป็น
แบบฟันเลื่อย บนใบเรียบเป็นมันสีเขียวอ่อนถึงเข้ม ด้านล่างใบมีขนปกคลุม มีเส้นใบ 3 เส้น ออกจากฐานใบ
ก้านใบยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอกสีขาวอมเหลือง ดอกออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบ เป็นดอก
สมบูรณ์เพศ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบดอกบานเต็มที่กว้าง 6-8 มิลลิเมตร ผลทรงกลมหรือรูป
ไข่ กว้าง 2-3 เซนเมตร ยาว 3-5 เซนเมตร ออกดอกช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ติดผลในเดือนพฤศจิกายน-
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มกราคม นิยม (ม.ป.ป.).รายงานว่า ขนาดของกิ่งพุทราที่ครั่งชอบจับมากที่สุดมีขนาด 0.5-1.5 เซนเมตร 
รองลงมา มากกว่า 1.5-2.5 เซนเมตร ต้นพุทราควรมีอายุ 4 ปี 

ปันแถ ชื่อวิทยาศาสตร์ Albizzia lucida Benth  วงค์ LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE  ลักษณะ
ทั่วไป เป็นไม้ขนาดใหญ่สูงได้ถึง 40 เมตร ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลม ล าต้นเปลาตรง เปลือกเรียบ สีเทา
เข้มปนน้ าตาล ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น เรียงสลับใบประกอบมี 1-2 คู่ เรียงตรงข้าม ใบประกอบชั้นที่
สองมี 1-4 คู่ เรียงตรงข้าม ใบรูปไข่ขอบขนาน กว้าง 1.2-4 เซนติเมตร ยาว 3.5-10 เซนติเมตร ปลายใบ
แหลมถึงเรียวแหลม โคนใบสอบ แผ่นใยบางสีเขียวเข้มเป็นมัน ขอบใบหยักและเป็นคลื่นเล็กน้อย เส้นแขนง
ใบข้างละ 5-10 เส้น ก้านใบย่อยยาว 2-5 มิลลิเมตร ดอกสีขาว ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามปลายกิ่ง 
กระจุกละ 10-15 ดอก ช่อดอกยาว 10-40 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงรูประฆังแคบปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรตัว
ผู้สีขาวเป็นเส้นยาวดอกบานเต็มที่กว้าง 5-8 เซนติเมตร ผลเป็นฝักแบน ขอบขนาน ฝักแก่สีน้ าตาล กว้าง  2-
3.5 เซนติเมตร ยาว 10-33 เซนติเมตร ออกดอกช่วงกันยายนถึงตุลาคม ติดฝักช่วงเดือน พฤศจิกายน-
ธันวาคม ชอบขึ้นตามริมแหล่งน้ าธรรมชาติ ทนน้ าท่วมขัง รากแพร่ออกไปรอบทรงพุ่มเดิมสามารถงอกขึ้นมา
เป็นล าต้นใหม่ได้ สมควร (2531) รายงานว่าไม้ปันแถ ควรมีอายุ 4-5 ปี สามารถปล่อยครั่งได้  ขนาดกิ่งที่
เหมาะสม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  1-2 เซนติเมตร ปริมาณเชื้อที่ใช้ 5-20 กิโลกรัมต่อต้น ขึ้นอยู่กับขนาดต้น 
ควรใช้ระยะปลูก 8 x 8 เมตร 1 ไร่ปลูกได้ 25 ต้น เมล็ด 1 กิโลกรัม มี จ านวนเมล็ด 10,900 เมล็ด  

ฉ าฉา ชื่อวิทยาศาสตร์ Samanea saman (Jacq) Merr. วงศ์ LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE 
ลักษณะทั่วไปเป็นไม้ขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร ผลัดใบเรือนยอดแผ่เป็นพุ่มกว้างคล้ายร่ม โคนต้นเป็นพูพอน
ต่ า เปลือกสีน้ าตาลปนเทา มีริ้วแตกตามยาวขรุขระไม่เป็นระเบียบ ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคู่ 
เรียงสลับ  ใบย่อยเรียงตรงข้ามมี 2-10 คู่ ใบรูปไข่รูปรีหรือคล้ายรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน กว้าง 1-1.5 
เซนติเมตร ยาว 1.5-5 เซนติเมตร ปลายใบแหลมโคนใบเบี้ยว บนใบสีเขียวเข้มเป็นมันด้านล่างมีขนนุ่ม ขอบ
ใบเรียบ เส้นแขนงใบข้างละ 7-8 เส้น ไม่มีก้านใบย่อย ดอกสีชมพู ออกดอกเป็นช่อแบบช่อกระจุกแน่น ตาม
ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว 3 เซนติเมตร กลีบดเลี้ยง 7-8 กลีบ โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปแตร
ปลายแยก 5 แฉก เกสรตัวผู้สีชมพูช่อดอกกว้าง 5-6 เซนติเมตร  ผลสีน้ าตาลด าเป็นฝักแห้งขอบขนาน กว้าง  
1.5-2.4 เซนติเมตร ยาว 15-20 เซนติเมตร เมล็ดแบนสีน้ าตาลเข้ม ดอกออกช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน ช่วง
ติดฝักเดือนตุลาคม-ธันวาคม ทะนงศักดิ์ (2540).รายงานว่าการใช้ปุ๋ย 15-15-15 ใส่ให้กับต้นฉ าฉาสามารถ
เพ่ิมผลผลิตจากครั่งได้มากถึง 26 เท่า ของเชื้อพันธุ์ครั่งที่ปล่อย และฉ าฉาอายุ 1 ปี ไม่สามารถใช้เลี้ยงครั่งได้ 
อายุ 2 ปี ใช้เลี้ยงครั่งได้ให้ผลผลิต 11 เท่าของเชื้อครั่งท่ีปล่อย  

ทองกว า ว  มี ชื่ อ วิ ท ย าศ าส ตร์  Butea monosperma (Lam) Taub.ว งศ์  LEGUMINOSAE- 
PAPILIONOIDEAE ลักษณะทั่วไป เป็นไม้ที่มีขนาดกลาง สูง 5-15 เมตร เป็นไม้ผลัดใบ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม
ทึบ ล าต้นแตกกิ่งต่ าคดงอ เปลือกสีเทาคล้ า เรียบ  ใบประกอบแบขนนก ปลายคี่ เรียงวนสลับ ใบย่อยมี 3 ใบ 
เรียงตรงข้าม ใบย่อยที่ปลายเป็นรูปมนเกือบกลม ใบย่อยด้านข้างรูปไข่เบี้ยว กว้าง 8-15 เซนติเมตร ยาว 9-
17 เซนติเมตร ปลายใบมนโคนใบสอบ แผ่นใบหนา ผิวใบเกลี้ยง ล่างใบสาก เส้นแขนงใบข้างละ 5-7 เส้น 
ก้านใบย่อยยาว 3-5 มิลลิเมตร ดอกสีส้มแสด หรือบางต้นมีสีเหลือง  ออกเป็นช่อกระจายตามซอกใบที่ก้าน
และปลายกิ่ง ผลเป็นฝักแบน กว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ฝักแก่มีสีน้ าตาลอมเหลืองมีขนนุ่มสี
ขาวเป็นมัน มีเมล็ดเดียวตรงปลายฝัก ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ฝักแก่ช่วงเดือนเมษายน-
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พฤษภาคม การปลูกในแปลงใช้เวลาอย่างน้อย2-3ปีในการที่จะมีขนาดเหมาะสมในการใช้เลี้ยงเชื้อพันธุ์ครั่ง 
นอกจากนี้ยังน าต้นกล้ามาเลี้ยงในโรงเรือนเพ่ือใช้เลี้ยงครั่งเป็นแหล่งเชื้อพันธุ์ได้ต่อเนื่องตลอดปี(เอ้ือมพรและ
ปณิธาน 2547) 

ต้นถั่วมะแฮะ เป็นพืชที่รู้จักกันดีที่สามารถใช้เลี้ยงครั่งได้เป็นเวลานานมาแล้วแต่ปัจจุบันสภาพ
อากาศเปลี่ยนไปการเลี้ยงครั่งบนต้นถั่วมะแฮะที่ปล่อยตามธรรมชาติท าได้ล าบากไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ  
จ าเป็นต้องมีการปลูกแบบให้น้ าอย่างเพียงพอถึงจะท าให้ได้ผลผลิตจากครั่ง ดังนั้นโครงการนี้จึงพยายามสร้าง
สวนพืชอาหารครั่งที่มีระบบการให้น้ ากับต้นพืชอาหารครั่งอย่างเพียงพอในช่วงแล้ง 
 

ตารางท่ี 3  การเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของพืชอาหารครั่ง 6 ชนิดหลังปลูกเดือนมกราคม 
ชนิดพืชอาหารครั่ง การเจริญเติบโต ด้านความสูง (ซ.ม.) 

ฉ าฉา 25 
พุทรานมสด 30 

ปันแถ 28 
มะแฮะ 75 

ทองกวาว 35 
อะโวคาโด 48 

 
ตารางท่ี 4  การเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของพืชอาหารครั่ง 6 ชนิดหลังปลูกเดือนกุมภาพันธ์ 

ชนิดพืชอาหารครั่ง การเจริญเติบโต ด้านความสูง  (ซ.ม.) 
ฉ าฉา 28.4 

พุทรานมสด 30.5 
ปันแถ 32 
มะแฮะ 88.5 

ทองกวาว 40.1 
อะโวคาโด 55 
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ตารางท่ี 5  การเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของพืชอาหารครั่ง 6 ชนิดหลังปลูกเดือนมีนาคม 
ชนิดพืชอาหารครั่ง การเจริญเติบโต ด้านความสูง (ซ.ม.) 

ฉ าฉา 30 
พุทรานมสด 35.6 

ปันแถ 35.1 
มะแฮะ 92.3 

ทองกวาว 48 
อะโวคาโด 60.4 

 
ตารางท่ี 6  การเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของพืชอาหารครั่ง 6 ชนิดหลังปลูกเดือนเมษายน 

ชนิดพืชอาหารครั่ง การเจริญเติบโต ด้านความสูง (ซ.ม.) 
ฉ าฉา 38 

พุทรานมสด 35.8 
ปันแถ 36.1 
มะแฮะ 110.3 

ทองกวาว 52.2 
อะโวคาโด 60.4 

 
ตารางท่ี 7  การเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของพืชอาหารครั่ง 6 ชนิดหลังปลูกเดือนพฤษภาคม 

ชนิดพืชอาหารครั่ง การเจริญเติบโต ด้านความสูง (ซ.ม.) 
ฉ าฉา 42 

พุทรานมสด 42.8 
ปันแถ 41.3 
มะแฮะ 128.3 

ทองกวาว 58 
อะโวคาโด 60.6 
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ตารางท่ี 8  การเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของพืชอาหารครั่ง 6 ชนิดหลังปลูกเดือนมิถุนายน 
ชนิดพืชอาหารครั่ง การเจริญเติบโต ด้านความสูง (ซ.

ม.) 
ฉ าฉา 75 

พุทรานมสด 57.1 
ปันแถ 49 
มะแฮะ 150 

ทองกวาว 60 
อะโวคาโด ตาย 

 
ตารางท่ี 9  การเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของพืชอาหารครั่ง 6 ชนิดหลังปลูกเดือนกรกฎาคม 

ชนิดพืชอาหารครั่ง การเจริญเติบโต ด้านความสูง (ซ.ม.) 
ฉ าฉา 87 

พุทรานมสด 65.2 
ปันแถ 52 
มะแฮะ 185 

ทองกวาว 65.7 
อะโวคาโด ตาย 

 
ตารางท่ี 10  การเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของพืชอาหารครั่ง 6 ชนิดหลังปลูกเดือนสิงหาคม 

ชนิดพืชอาหารครั่ง การเจริญเติบโต ด้านความสูง (ซ.ม.) 
ฉ าฉา 94 

พุทรานมสด 88.2 
ปันแถ 57.4 
มะแฮะ 228 

ทองกวาว 68.7 
อะโวคาโด ตาย 
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ตารางท่ี 11  การเจริญเติบโตด้านความสูงเฉลี่ยของพืชอาหารครั่ง 6 ชนิดหลังปลูกเดือนกันยายน 
ชนิดพืชอาหารครั่ง การเจริญเติบโต ด้านความสูง (ซ.ม.) 

ฉ าฉา 115.2 
พุทรานมสด 110.8 

ปันแถ 28 
มะแฮะ 266.2 

ทองกวาว 78.7 
อะโวคาโด ตาย 

 

 
ผลการด าเนินงาน : 

- ผลผลิต (Output) 
ได้ต้นพืชอาหารส าหรับเพ่ิมขยายเชื้อพันธุ์ครั่ง อย่างน้อย 5 พืช ในพ้ืนที่อย่างน้อย 12 ไร่ 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
หลังจากสิ้นสุดโครงการในปีแรก คาดว่าแปลงพืชอาหารส าหรับขยายเชื้อพันธุ์ครั่ง สามารถสร้างรายได้

ให้กับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จ านวนหนึ่ง และมีเชื้อพันธุ์ครั่งที่จะเพ่ิมขยายต่อในปีต่อๆ ไป 
- ผลกระทบ (Impact) 

เกษตรกร ไม่น้อยกว่า 19 ราย ได้ปล่อยเชื้อพันธุ์ครั่งบนต้นฉ าฉาของตนเอง เพ่ือเลี้ยงขยายเชื้อครั่งให้มี
จ านวนเพิ่มขึ้นในโอกาสต่อไป 

ประโยชน์ที่ได้รับ : - 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
เกษตกร ต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 19 ราย 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : - 
- การต่อยอดงานวิจัย : - 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน : - 
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ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ :  
มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง การเลี้ยงเชื้อพันธุ์ครั่งให้ผ่านช่วงฤดูร้อน 

1.ได้แนวทางในการผลิตครั่งในแปลงโดยใช้แปลงพืชอาหารถั่วมะแฮะ ต้นเป้า และต้นทองกวาวผลิต
เชื้อพันธุ์ครั่งในช่วงฤดูร้อน เป็นแปลงที่สามารถควบคุมการให้น้ ารักษาความชื้นในดินอย่างต่อเนืองในช่วงฤดู
ร้อน แล้วน าเชื้อพันธุ์ครั่งที่เจริญเติบโตผ่านช่วงฤดูร้อนไปปล่อยบนต้นฉ าฉาที่มีขนาดที่เหมาะสมในช่วงฤดูฝน  

2.ได้แนวทางการผลิตครั่งตลอดปีโดยผลิตในโรงเรือน โดยใช้พันธุ์พืชอาหารครั่ง ถั่วมะแฮะ ต้นเป้า และ
ต้นทองกวาว เป็นพืชที่ใช้เลี้ยงเชื้อพันธุ์ครั่งในโรงเรือน ต่อเนืองทั้งปี  

 
ภาคผนวก 

- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 
1.การเตรียมต้นพันธุ์ 

   
ต้นกล้าพุทรานมสด ต้นกล้าปันแถ ต้นกล้าฉ าฉา 

  
ต้นกล้าอะโวคาโด ต้นกล้าถั่วมะแฮะ 
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2.การเตรียมพื้นที่ 

   

พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารครั่ง 5 ชนิด ในพ้ืนที่ 2 ไร่ 

  

  

พ้ืนที่ปลูกต้นฉ าฉา ในพ้ืนที่ 10 ไร่ 

3.การปลูกพืชอาหารครั่ง 5 ชนิด ได้แก่ พุทรา ปันแถ ฉ าฉา ทองกวาว มะแฮะ และต้นอะโวคาโด 
ในแปลงที่มีระบบการให้น้ า 

  

ต้นฉ าฉา และต้นพุทรานมสด ที่ลงปลูกในพ้ืนที่ 2 ไร่ 
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ต้นถั่วมะแฮะ และต้นปันแถ ที่ลงปลูกในพ้ืนที่ 2 ไร่ 

  

ต้นอะโวคาโด ที่ลงปลูกในพ้ืนที่ 2 ไร่ 
4.การดูแลรักษา 

   

ก าจัดวัชพืช พร้อมใส่ปุ๋ยบ ารุงต้นพืชอาหารคลั่ง 
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5.เก็บข้อมูล 

 

 

 

 
6.มอบเชื้อพันธุ์ครั่งให้เกษตรกรน าไปปล่อยบนต้นฉ าฉาของตนเอง 

 
 

การมอบเชื้อพันธุ์ครั่ง ให้กับผู้ใหญ่บ้านเสด็จ เพ่ือ
น าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้าน 

การปล่อยเชื้อพันธุ์ครั่งบนต้นฉ าฉาของเกษตรกร
แต่ละคน 
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13. โครงการขึ้นทะเบียนสับปะรดรับประทานผลสดพันธุ์ใหม่ ปีท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสติกุล 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรม 
ราชกุมารี (อพ.สธ) 

2. เตรียมแปลงปลูกสับปะรดส าหรับขึ้นทะเบียนสับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่อย่างน้อย 4 พันธุ์ 
3. เพ่ือจัดท าฐานข้องมูลสับปะรดพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ 
4. เพ่ือท าแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมสับปะรดพันธุ์พ้ืนเมืองลูกผสมในประเทศไทย 

เป้าหมายโครงการ : 
1. มีแปลงปลูกสับปะรดพันธุ์ส าหรับขึ้นทะเบียนอย่างน้อย 4 พันธุ์ 
2. มีฐานข้อมูลสับปะรดประจ าพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ใหม่ 
3. มีแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมสับปะรดพันธุ์พ้ืนเมืองลูกผสมในประเทศไทย 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ : - 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 

มีฐานข้อมูลสับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ข้ึนทะเบียน 4 เบอร์ ได้แก่ 33 , 43 , 171 และ LP1  
มีลักษณะประจ าพันธุ์ ดังนี้ 

1.ลกัษณะประจ าพันธุ์ สับปะรด เบอร์ 33 

   

ลักษณะสับปะรด เบอร์ 33 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ชนิดพืช/ประเภท  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ananas comosus L.  
ต้น    ล าต้นแข็งแรง ลักษณะทั่วไปเหมือนสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย แต่มีขนาดเล็กกว่า 

เล็กน้อย น้ าหนักต้นเฉลี่ย 2-3.5 กิโลกรัม  ขนาดทรงพุ่ม 96×96  เซนติเมตร สูง
ต้น 69.48 เซนติเมตร  

ใบ  สีของใบจะเป็นสีแดงบริเวณกลางใบ มีหนามเล็กน้อยที่บริเวณปลายใบ ขนาดใบ
กว้าง 6.5 เซนติเมตร จ านวนใบเฉลี่ย 30.84  

ผล รูปทรงผลทรงกระบอก น้ าหนักผลเฉลี่ย 0.85-1.50 กิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์กลาง
ผล 8-12 เซนติเมตร ลักษณะตาตื้น แบนราบ จุกปานกลาง  สีเนื้อเหลือง มี
โพรงเล็กน้อย ไม่กรอบ แกนมีขนาดปานใหญ่ ก้านผลมีตะเกียง 

ลักษณะอ่ืน ๆ    รสชาติหวาน %Brix 19  % Acidity 0.4  
ลักษณะเด่นพิเศษ  ต้นแข็งแรงเจริญเติบโตเร็ว ผลหวาน ก้านผลมีตะเกียงบังแดดให้ผล  
 

2.ลักษณะประจ าพันธุ์ สับปะรด เบอร์ 43 

   

ลักษณะสับปะรด เบอร์ 43 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ชนิดพืช/ประเภท  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ananas comosus L.  
ต้น    ล าต้นแข็งแรง ลักษณะทั่วไปเหมือนสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย แต่มีขนาดเล็กกว่า 

เล็กน้อย น้ าหนักต้นเฉลี่ย 1-2  กิโลกรัม  ขนาดทรงพุ่ม 99×99 เซนติเมตร  
สูงต้น 76.2 เซนติเมตร  

ใบ  มีหนามเล็กน้อยที่บริเวณปลายใบ โดยขนาดใบกว้าง 5 เซนติเมตร จ านวนใบ
เฉลี่ย 23.12  สีของใบเป็นสีเขียวแถบกลางสีแดง  

ผล    รูปทรงผลกระบอก น้ าหนักผลเฉลี่ย 1.0-1.39. กิโลกรัม  
เส้นผ่าศูนย์กลางผล 12 เซนติเมตร ลักษณะตาเล็ก แบนราบ จุกปานกลาง  สี
เนื้อเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม ลักษณะเนื้อแน่น มีโพรงเล็กน้อย ไม่กรอบ แกนมี
ขนาดใหญ ่

ลักษณะอ่ืน ๆ    รสชาติหวาน %Brix 18  % Acidity 0.5  
ลักษณะเด่นพิเศษ  ผลหวาน มีกลิ่นหอม 
 
3.ลักษณะประจ าพันธุ์ สับปะรดเบอร์ 171 

   

ลักษณะสับปะรด เบอร์ 171 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ชนิดพืช/ประเภท  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ananas comosus L.  
ต้น    ล าต้นแข็งแรง ลักษณะทั่วไปเหมือนสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย แต่มีขนาดเล็กกว่า 

เล็กน้อย น้ าหนักต้นเฉลี่ย 2.5 กิโลกรัม  ขนาดทรงพุ่ม 93×93 เซนติเมตร สูง
ต้น 80.58 เซนติเมตร  

ใบ  สีของใบเป็นสีเขียวมีแถบสีแดงกลางใบ มีหนามเล็กน้อยที่บริเวณปลายใบ ขนาด
ใบกว้าง 5 เซนติเมตร จ านวนใบเฉลี่ย 35.94 ใบ  

ผล  รูปทรงผลกระบอก น้ าหนักผลเฉลี่ย 1.2-2.50 กิโลกรัม เส้นผ่าศูนย์กลางผล 
12.5 เซนติเมตร ลักษณะตาเล็ก แบนราบ จุกขนาดปานกลาง  สีเนื้อเหลืองอ่อน 
มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เนื้อฉ่ า มีโพรงเล็กน้อย ไม่กรอบ เนื้อละเอียด แกนมีขนาด
ปานกลาง ไม่มีตะเกียงข้าง 

ลักษณะอ่ืน ๆ    รสชาติหวาน %Brix 15-18  % Acidity 0.3  
ลักษณะเด่นพเิศษ  โตเร็วแข็งแรง ออกดอกง่าย 
 
4.ลักษณะประจ าพันธุ์ สับปะรด LP1 

   

ลักษณะสับปะรด เบอร์ 171 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  
ชนิดพืช/ประเภท  ชื่อวิทยาศาสตร์ Ananas comosus L.  
ต้น    ล าต้นแข็งแรง ลักษณะทั่วไปเป็นพันธุ์ผสมระหว่างพันธุ์ภูเก็ตและพันธุ์ปัตตาเวีย  

น้ าหนักต้นเฉลี่ย 2.8 กิโลกรัม  ขนาดทรงพุ่ม 88.5×87.7 เซนติเมตร สูงต้น 
70.45 เซนติเมตร  

ใบ  สีของใบเป็นสีเขียวแต้มแดงกลางใบจนถึงปลายใบ มีหนามเล็กน้อยที่บริเวณ
ปลายใบ ขนาดใบกว้าง 3.2 เซนติเมตร  ยาวใบ 54.67 เซนติเมตร จ านวนใบ
เฉลี่ย 42.5 ใบ 

ผล  รูปทรงผลกระบอกขอบขนาน น้ าหนักผลเฉลี่ย  0.98 -2.00 กิ โลกรัม 
เส้นผ่าศูนย์กลางผล 12 เซนติเมตร ลักษณะตาเล็ก แบนราบ จุกขนาดปานกลาง  
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สีเนื้อเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอม เนื้อฉ่ า มีโพรงเล็กน้อย ไม่กรอบ เนื้อละเอียด แกน
มีขนาดปานกลาง ไม่มีตะเกียง 

ลักษณะอ่ืน ๆ    รสชาติหวาน %Brix 18-19  % Acidity 0.5  
ลักษณะเด่นพิเศษ  เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ภูเก็ตและพันธุ์ปัตตาเวียใบมีหนามน้อย เจริญเติบโต

ปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมล าปาง 
 

แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมสับปะรดพื้นเมือง และพันธุ์ลูกผสมในประเทศไทย เพื่อท่ีจะได้ใช้เป็นที่ศึกษา
ทดลอง ค้นคว้าในเรื่องของการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สับปะรดให้เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมต่อไป 

โดยได้ท าการปลูกสับปะรดดังผังแปลงสับปะรดอนุรักษ์พันธุกรรมสับปะรดพ้ืนเมือง พันธุ์ลูกผสม ได้แก่  
แถวที่ 1 จะปลูกสับปะรดพันธุ์ภูเก็ต  
แถวที่ 2 จะปลูกสับปะรดพันธุ์ตราดสีทองแบบแถวคู่  
แถวที่ 3 จะปลูกสับปะรดตราดสีทองแบบแถวเดี่ยว 30 ต้น แล้วต่อด้วยสับปะรดพันธุ์ฉีกตา 20 

ต้น นอกจากนั้นจะเป็นสับปะรดพันธุ์ลูกผสม ได้แก่ เบอร์ 18 ,26,20,35,39 ตามล าดับ โดยปลูกเบอร์ละ 5 
ต้น  

แถวที่ 4 จะปลูกสับปะรดพันธุ์น้ าผึ้งพ้ืนเมือง จ านวน 20 ต้น ตามด้วยสับปะรดพันธุ์ลูกผสม ดังนี้  
เบอร์ 14,1,2,3,5,7,6,40,42,47,48,49,50,32 ตามล าดับซึ่งจะปลูกเบอร์ละ 5 ต้นเช่นกัน  

แถวที่ 5 จะปลูกสับปะรดลูกผสม MD2 หมดทั้งแถวซึ่งปลูกจ านวน 35 ต้น   
แ ถ ว ที่  6  7  แ ล ะ  8  จ ะ ป ลู ก สั บ ป ะ ร ด พั น ธุ์ ลู ก ผ ส ม  ไ ด้ แ ก่  เ บ อ ร์

174,33,63,LP3,172,173,33,17,22,A,48,55, 
15,57,58,59,61,64,176,52,30,175,93,MD2,171/1,1,33,62,43,171,66 ตามล าดับ โดยจะปลูกเบอร์ละ 
5 ต้น  

แถวที่ 9 และ 10 จะปลูกสับปะรดพันธุ์ตาด า 35 ต้น สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย 35 ต้น ตามล าดับ 
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ผังแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมสับปะรดพื้นเมืองและพันธุ์ลูกผสม 
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แปลงอนุรักษ์พันธุกรรมสับปะรดลูกผสมและสับปะรดพื้นเมือง  
ผลการด าเนินงาน : 

- ผลผลิต (Output) 
ได้ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ของสับปะรดที่จะขึ้นทะเบียนพันธุ์อย่างน้อย 4 พันธุ์ ได้แปลงขยายพันธุ์

สับปะรดพันธุ์ใหม่ ได้แปลงรวบรวมพันธุ์ 170 เบอร์ที่จะใช้ในการพัฒนาพันธุ์และปรับปรุงพันธุ์สั บปะรดต่อไป  
ได้หน่อสับปะรดพันธุ์ใหม่  
 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
หลังจากสิ้นสุดโครงการในปีแรกคาดว่าจะได้สับปะรดผลสดพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมในการส่งเสริมให้

เกษตรกรปลูกและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
- ผลกระทบ (Impact) 

เกษตรกรมีสับปะรดผลสดพันธุ์ใหม่ให้เลือกปลูกเพ่ิมขึ้น สร้างรายได้เพ่ิมให้กับตัวเกษตรกรและ
หน่วยงาน   

ประโยชน์ที่ได้รับ : - 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย :  
- การต่อยอดงานวิจัย 

ชื่องานวิจัย การเปรียบเทียบคุณภาพสับปะรดรีบประทานผลสดพันธุ์ใหม่ ใน 3 พ้ืนที่ และการยอมรับ
ของผู้บริโภค 

 หัวหน้าโครงการ  ผศ.ดร. อรุณ โสตถิกุล พร้อมคณะ งบประมาณ 411,400 บาท จากส านักงานวิจัยเกษตร 
(องค์การมหาชน) 
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- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

วิชา ไม้ผลเมืองร้อน  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาพืชศาสตร์ คณะ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเกษตร 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
1.มีการพัฒนาองค์ความรู้  เรื่อง การปลูกดูแลสับปะรดรับประทานผลสด โดยการปลูกดูแลสับปะรด
รับประทานผลสด มี 3 ขั้นตอนที่ส าคัญคือ 

1. เทคนิคการปลูกและการจัดการตั้งแต่เตรียมดินปลูกจนถึงก่อนการบังคับออกดอก 
2. การจัดการช่วงบังคับการออกดอกถึงก่อนเก็บเกี่ยว 
3. การจัดการช่วงก่อนการเก็บเก่ียว 45 วัน 

หมายเหตุ ควรมีการเก็บข้อมูล อุณหภูมิ ความชื้น ในพ้ืนที่ปลูก อย่างต่อเนื่อง   

1. ขั้นตอนการปลูกช่วงแรก 
1. การเตรียมดินไถเปิดหน้าดินให้ลึก ถ้ามีปุ๋ยอินทรีย์ควรใส่ผสมลงไปในดินด้วยอย่างน้อย 1 ตัน/ไร่ ยก

ร่องขนาดกว้าง 1 เมตร มีความยาวไม่ควรเกิน 30 เมตร ถ้าพ้ืนที่กว้างควรแบ่งเป็นแปลงๆละ ยาว 30 เมตร  
 (หมายเหตุ อาจต้องปรับเปลี่ยนเป็นแปลงปลูก 5 แถว เพื่อให้มินิสปิงเกอร์ได้พอดี คิดไว้ก่อน) 

2. ใส่ปุ๋ยรองพ้ืนสูตร 26-13-13 บวกแอมโมเนีย 2 หรือสูตร 30-15-15 อัตรา 450 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่
กลางร่อง 

3. คลุมพลาสติกป้องกันวัชพืช ปลูกสับปะรดเป็นแถวคู่ระยะระหว่างต้น 35 เซนติเมตร และระหว่างแถว 
35 เซนติเมตร 

4. ชุบหน่อด้วยสารป้องกันก าจัดโรคแมลงและสารเร่งการออกรากก่อนปลูกทุกครั้งและใส่อีกครั้งหลัง
ปลูก 10–20 วัน 

5. วางระบบน้ าให้ทั่วถึงทั้งแปลง และมีการให้น้ าในช่วงแรกถ้าความชื้นในดินมีน้อยให้น้ าสับปะดาละ
ครั้ง 

6. หลังจากปลูกไปได้ 2 เดือนใส่ปุ๋ย 26-13-13 อัตรา 450 กิโลกรัมต่อไร่ ใส่ระหว่างต้นตามแถว 
(นับเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรก) 

7. หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 2 เดือนใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สูตรเสมอ 15-15-15  อัตรา 40 กรัมต่อต้นใส่ข้างต้น 
พร้อมกับละลาย MgO2 พ่นให้กับสับปะรด(นับเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งที่2) 

8. หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 เป็นเวลา 2 เดือนใส่ปุ๋ยครั้งที่ 3 มีหลายสูตรต้องพิจารณาให้ดีดูจากความ
สมบูรณ์ของต้นซึ่งมีสูตรต่างๆ ดังนี้ 10-20-20 หรือ 13-13-26 หรือ 20+5-10-60 หรือ  15-5-20 อัตรา 40 
กรัมต่อต้น ควรผสมปุ๋ยอินทรีย์เช่น ฮิวมัสเข้าไปด้วยหรือปุ๋ยอินทรีย์อ่ืน ๆ  
 
2. การบังคับการออกดอกโดยใช้ถ่านแก๊ส  

อัตรา 3 ขีดต่อน้ า 12 ลิตร หยด ในช่วงอากาศที่มีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า อาจมีการ
หยดซ้ าถึงสามครั้ง ต้องคอยตรวจสอบดูต้นสับปะรด 



 

140 
 

 
3. ช่วงก่อนเก็บเก่ียว 

ผลผลิต 45 วัน ในปุ๋ยสูตร 7-21-21 ใช้ก่อนเก็บเกี่ยว 45 วัน (น่าจะเป็นสารละลายพ่นทางใบ) 
 
2.มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่อง การปลูกสับปะรดนอกฤดูให้มีผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการ 

ที่มาการท าแปลงสาธิตการผลิตสับปะรดนอกฤดู เนื่องจากปัญหาราคาสับปะรดที่ไม่แน่นอนในแต่ละปี 
ผลผลิตสับปะรดในฤดูส่วนมากจะมีราคาถูก บ้างครั้งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนท าให้เกษตรกรที่ปล่อยให้สับปะรด
ออกมาตามฤดูกาลมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนสูง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้หาวิธีการท าให้สับปะรด
มีผลผลิตออกมานอกฤดู ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยอาศัยการจัดการสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เช่น การ
เตรียมขนาดหน่อพันธุ์ที่เหมาะสม การเตรียมแปลง การวางระบบการให้น้ าอย่างต่อเนือง การควบคุมวัชพืช 
การบังคับการออกดอกและการใส่ปุ๋ยในสูตรที่เหมาะสมและตรงเวลาที่พืชต้องการ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะท าให้สับปะรดให้ผลผลิตออกมาในระยะเวลาที่เราต้องการและมีคุณภาพดี 
 
ตารางที่ 3 การผลิตสับปะรดนอกฤดูโดยใช้หน่อสับปะรดขนาดใหญ่ปลูกในเวลา 6 เดือนจึงท าการเร่งการออก

ดอกได้  
ขนาดหน่อ วันที่ปลูก วันที่เร่งการออกดอก วันที่เก็บเกี่ยว 

ใหญ ่ 1 กันยายน 1 มีนาคม 10-15 สิงหาคม 
ใหญ ่ 15 กันยายน 15 มีนาคม 25-31 สิงหาคม 
ใหญ ่ 1 ตุลาคม 1 เมษายน 10-15 กันยายน 
ใหญ่ 15 ตุลาคม 15 เมษายน 25-30 กันยายน 
ใหญ ่ 1 พฤศจิกายน 1 พฤษภาคม 10- 15 ตุลาคม 
ใหญ ่ 15 พฤศจิกายน 15 พฤษภาคม 25-31 ตุลาคม 

 
ตารางท่ี 4 การผลิตสับปะรดนอกฤดูโดยใช้หน่อสับปะรดขนาดกลางปลูกในเวลา 7 เดือนจึงท าการเร่งการ

ออกดอกได้ 
ขนาดหน่อ วันที่ปลูก วันที่เร่งการออกดอก วันที่เก็บเกี่ยว 

กลาง 1 สิงหาคม 1 มีนาคม 10-15 สิงหาคม 
กลาง 15 สิงหาคม 15 มีนาคม 25-31 สิงหาคม 
กลาง 1 กันยายน 1 เมษายน 10-15 กันยายน 
กลาง 15 กันยายน 15 เมษายน 25-30 กันยายน 
กลาง 1ตุลาคม 1 พฤษภาคม 10-15 ตุลาคม 
กลาง 15ตุลาคม 15 พฤษภาคม 25-31 ตุลาคม 
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ตารางท่ี 5 การผลิตสับปะรดนอกฤดูโดยใช้หน่อสับปะรดขนาดเล็กปลูกในเวลา 8 เดือนจึงท าการเร่งการออก
ดอกได้ 

ขนาดหน่อ วันที่ปลูก วันที่เร่งการออกดอก วันที่เก็บเกี่ยว 
เล็ก 1 กรกฎาคม 1 มีนาคม 10-15 สิงหาคม 
เล็ก 15 กรกฎาคม 15 มีนาคม 25-31 สิงหาคม 
เล็ก 1 สิงหาคม 1 เมษายน 10-15 กันยายน 
เล็ก 15 สิงหาคม 15 เมษายน 25 - 30 กันยายน 
เล็ก 1 กันยายน 1 พฤษภาคม 10-15 ตุลาคม 
เล็ก 15 กันยายน 15 พฤษภาคม 25-31 ตุลาคม 

หมายเหตุ   
1 .สับปะรดที่มีหน่อขนาดต่าง ๆ สามารถแยกโดยการชั่งน้ าหนักหน่อพันธุ์แบ่งออกเป็น 3 ขนาดได้แก่ 
 1.1.หน่อที่มีขนาดใหญ่ มีน้ าหนักเท่ากับมากกว่า  600 กรัม  
 1.2.หน่อที่มีขนาดกลาง มีน้ าหนักเท่ากับ  300-600 กรัม 
 1.3.หน่อที่มีขนาดเล็ก มีน้ าหนักเท่ากับน้อยกว่า  300 กรัม 
2. การเตรียมพ้ืนที่ ไถผาน 4 และผาน 7 ตีจอบหมุน 1 รอบ ใส่ปุ๋ยคอก 100 กระสอบต่อไร่ ปุ๋ย 15- 15- 15 

จ านวน 50 กิโลกรัมต่อไร่  
3. การปลูก ยกแปลงขนาดกว้าง 2.5 เมตร ยาวตลอดตามความยาวของพ้ืนที่ ใช้พลาสติกคลุมแปลง แต่ละ

แปลงปลูก 5 แถว ระยะระหว่างแถว 35 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้นในแต่ละแถว 35 เซนติเมตร มีระบบสปิง
เกอร์ให้น้ าอย่างทั่วถึงในช่วงฤดูร้อน และมีการพลางแสงด้วยซาแลนสีเขียว กรองแสงได้ 50 % 

4. ชุบหน่อด้วยสารป้องกันก าจัดโรค แมลงและสารเร่งการออกรากก่อนปลูกทุกครั้ง และใส่อีกครั้งหลังปลูก 
10–20 วัน 

5. หลังจากปลูกไปได้ 2 เดือนใส่ปุ๋ย 26-13-13 อัตรา 50 กรัมต่อต้นและควรเป็น 50 – 100 กิโลกรัมต่อไร่ 
ใส่ระหว่างต้นตามแถว (นับเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งแรก) 

6.หลังจากใส่ปุ๋ยครั้งแรก 2 เดือนใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2 สูตรเสมอ 15-15-15  อัตรา 40 กรัมต่อต้นใส่ข้างต้น พร้อม
กับละลาย MgO2 พ่นให้กับสับปะรด (นับเป็นการใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2) 

7.การบังคับการออกดอกโดยใช้ถ่านแก๊ส อัตรา 3 ขีดต่อน้ า 12 ลิตร หยด ในช่วงอากาศที่มีอุณหภูมิ 25 
องศาเซลเซียสหรือต่ ากว่า อาจมีการหยดซ้ าถึงสามครั้ง ต้องคอยตรวจสอบดูต้นสับปะรด 

8.ช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 45 วัน ในปุ๋ยสูตร 7-21-21 ใช้ก่อนเก็บเกี่ยว 45 วัน (น่าจะเป็นสารละลายพ่น
ทางใบ)  
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

1.การเตรียมต้นพันธุ์สับปะรดที่คัดเลือกไว้ส าหรับขึ้นทะเบียนพันธุ์ 

  

กล้าสับปะรด 
2.เตรียมพื้นที่ส าหรับการท าแปลงปลูกสับปะรดขึ้นทะเบียนพันธุ์ 

  

ไถพรวนดินเพื่อเตรียมแปลงปลูก 
 
3.รวบรวมสายพันธุ์สับปะรดลูกผสมและสับปะรดพันธุ์พื้นเมือง 

 

 
  

พันธุ์สับปะรด 
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4.ปลูกสับปะรดที่จะข้ึนทะเบียนพันธุ์ โดยปลูกเป็นแถวเดียว ระยะระหว่างต้น 50 เซนติเมตร จ านวน 
40 ต้น 

   

ปลูกสับปะรดข้ึนทะเบียน 
 
5.ดูแล รักษา ก าจัดวัชพืช ให้น้ าใส่ปุ๋ย 

 

  

  

ก าจัดวัชพืชในแปลงสับปะรด 

  

ก าจัดวัชพืชพร้อมบ ารุงต้นสับปะรด 
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6.เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต จ านวน 1 ครั้ง/เดือน โดยท าการเก็บความสูงต้น จ านวนใบ ทรงพุ่ม 
รูปร่างใบ สีใบ และเก็บข้อมูลผลผลิต 

  

เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของสับปะรด 
 

 
ภาพผนวกกราฟที่ 1 แสดงจ านวนใบสับปะรดที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์ทั้ง 4 เบอร์ ในระยะเวลาตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ์- สิงหาคม 2562 

 
 

ภาพผนวกกราฟที่ 2 แสดงการเจริญเติบโตของสับปะรดที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์ทั้ง 4 เบอร์ ด้านความสูงใน
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- สิงหาคม 2562 
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ภาพผนวกกราฟที่ 3 แสดงการเจริญเติบโตของสับปะรดที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์ทั้ง 4 เบอร์ ด้านทรงพุ่มใน
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์- สิงหาคม 2562 
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14. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้านในจังหวัดตาก  
ตามแนวพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีที่ 3 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  งานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
หน่วยงาน :  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองของจังหวัดตาก 
2. เพ่ือศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการน าไปใช้ประโยชน์จากทุเรียน 
3. เพ่ือศึกษาการขยายพันธุ์ของทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 2 ปี 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นเมืองของจังหวัดตาก 
- หาต้นพันธุ์ทุเรียนที่ดีที่สุดรวมถึงรสชาติของทุเรียนที่ดีที่สุด 
- ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการน าไปใช้ประโยชน์จากทุเรียน 
- ศึกษาการขยายพันธุ์ของทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 

2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
- กิจกรรมที่ 1 ส ารวจการออกดอกของทุเรียน 
- กิจกรรมที่ 2 การประกวดทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมือง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ 
- กิจกรรมที่ 3 เป็นการเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากทุเรียนในหมู่บ้านเปิ่งเคลิ่ง 

 
เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  

1. ช่วงระยะเวลาในการออกผลของต้นทุเรียน ผู้น าชุมชนและชาวบ้าน ได้เริ่มสังเกตตั้งแต่ช่วงการเริ่มออก
ดอก และบันทึกข้อมูลเป็นสถิติไว้ เพื่อก าหนดช่วงเวลาในการออกผลของทุเรียนในแต่ละปี 

2. เทคนิคการแปรรูปทุเรียนด้วยวิธีการไม่ใช้วัสดุปรุงแต่ง เช่น น้ ามัน หรือกะทิ และเทคนิคความ
เหมาะสมเรื่องระยะเวลาการกวนทุเรียน ซึ่งท าให้มีน้ ามันที่ออกมาจากทุเรียนไม่มาก และมีสีสวยน่า
รับประทาน 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
กิจกรรมที่ 1 ส ารวจการออกดอกของทุเรียน 

งานวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบกระบวนการด าเนินงาน ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินโครงการ จากนั้นคณะท างานได้ด าเนินการเข้าพบ นางสาวอรกต บุญ
สม ปลัดเทศบาลต าบลแม่จัน เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนในการด าเนินโครงการ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2563 
และการเตรียมงานจัดการประกวดทุเรียนพื้นบ้าน ครั้งที่ 2 และ 3 

จากนั้น คณะท างานได้เดินทางเข้าหมู่บ้านเปิ่งเคลิ่ง เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูลดอกทุเรียนของผู้ที่
ชนะเลิศจากการประกวด ครั้งที่ 1 และเข้าพบผู้ใหญ่บ้านเปิ่งเคลิ่ง เพ่ือสอบถามถึงระยะเวลาในการออกผล
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ของทุเรียนพื้นบ้าน เพ่ือก าหนดวันจัดงานประกวดทุเรียนพื้นบ้าน ครั้งที่ 2 และ 3 และสอบถามถึงปัญหาและ
ความต้องการที่อยากให้ทางมหาวิทยาลัยเข้าด าเนินการช่วยเหลือ หรือดูแล 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการประกวดทุเรียนแข่งขันทุเรียนท้องถิ่นบ้านเปิ่งเคลิ่ง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับเทศบาลต าบลแม่จัน ได้ด าเนินการจัดการ
ประกวดทุเรียนแข่งขันทุเรียนท้องถิ่นบ้านเปิ่งเคลิ่ง ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน โดยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
ทั้ง 4 คณะ เข้าร่วมในการด าเนินจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทผลขนาดเล็กน้ าหนักน้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม และประเภทผลขนาดใหญ่น้ าหนักมากกว่า 1.5 กิโลกรัม 
ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการประกวด ดังนี้ 

1. เป็นเกษตรกรในพื้นที่ หมู่บ้านเปิ่งเคลิ่ง ต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 
2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งทุเรียนพ้ืนเมืองในท้องถิ่นได้ คนละ 1 ต้น ต้นละ 2 ผล มีความ

สมบูรณ์ ไม่แตกในการประกวดครั้งนี้ได้แบ่งรางวัล ประเภทละ 7 รางวัล ดังนี้ 
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล จ านวน 3,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล จ านวน 2,000 บาท 
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล จ านวน 1,000 บาท 
- รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล เงินรางวัล จ านวน 500 บาท 

โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องสามารถน าคณะกรรมเข้าเยี่ยมชมต้นทุเรียนที่ได้รับรางวัลได้ 
ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวด จ านวน 15 ราย หลังจากการประกวดได้ผู้รับรางวัลชนะเลิศ คณะท างานได้
ด าเนินการเข้าเยี่ยมชมต้นทุเรียนที่ได้รับรางวัล และได้ท าสัญลักษณ์ไว้ที่ต้นทุเรียน เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลต่อไป 

ในการด าเนินกิจรรม มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการแปรรูปทุเรียนด้วย
วิธีการกวน ซึ่งชาวบ้าน บ้านเปิ่งเคลิ่ง ส่วนใหญ่กวนทุเรียนโดยใช้น้ ามัน มหาวิทยาลัยจึงจัดการอบรวมการ
กวนทุเรียน โดยไม่ใช้วัสดุปรุงแต่ง เช่น น้ ามัน หรือกะทิ และบอกเทคนิคเรื่ องระยะเวลาการกวนทุเรียน ซึ่ง
ท าให้มีน้ ามันที่ออกมาจากทุเรียนไม่มาก และดัดแปลงรูปร่างให้สวยงามโดยใช้แม่พิมพ์ขึ้นรูปให้มีขนาดพอค า 
และจัดเก็บได้สะดวก 

จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองบ้านเปิ่งเคลิ่ง จะเริ่มออกดอกในระหว่างเดือน
มกราคม-กุมภาพันธ์ และจะออกผล ช่วงแรก คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม ช่วงที่ 2 คือ เดือนสิงหาคม และ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน สมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จึงได้จัดท าแผนงาน
กิจกรรมที่จะด าเนินการในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 3 กิจกรรม คือ  

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจการออกดอกของทุเรียน  
กิจกรรมที่ 2 การประกวดทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง 2 ช่วงระยะเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์  
กิจกรรมที่ 3 เป็นการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากทุเรียนในหมู่บ้านเปิ่งเคลิ่ง 
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ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

1. สายต้นทุเรียนพื้นเมืองลักษณะดี 
2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองบ้านเปิ่งเคลิ่ง 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. ได้สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
2. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
3. เกิดการส่งเสริมให้ทุเรียนพ้ืนเมืองเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเปิ่งเคลิ่ง 

- ผลกระทบ (Impact) 
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับทุเรียนพ้ืนเมือง 
2. ชุมชนตระหนักในความส าคัญของทุเรียนพื้นเมืองและการอนุรักษ์ 
3. นักวิจัย ลงพ้ืนที่ และพัฒนาหัวข้อวิจัย 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1. ได้ศึกษา รวบรวมข้อมูลดอกทุเรียนและช่วงเวลาในการออกผลของทุเรียนพ้ืนบ้าน 
2. เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการท าแผนในการด าเนินโครงการ อพ.สธ. 
3. ได้ร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
4. เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกและชุมชน 
5. ได้ศึกษาการขยายพันธุกรรมทุเรียนพื้นบ้าน 
6. อาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้หัวข้อในการด าเนินงานวิจัย 
7. นักศึกษาได้เกิดการเรียนรู้จริง 

 
เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  

1. เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภออุ้มผาง  
2. ส านักงานเกษตรจังหวัดตาก 
3. โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอามาตยกุล 
4. ค่ายทหารเสือพระเจ้าตาก  
5. ชุมชนบ้านเปิ่งเคลิ่ง 
6. ที่ว่าการอ าเภออุ้มผาง 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
1. ส่งเสริมให้ชาวบ้านเปิ่งเคลิ่งอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพ้ืนเมืองของจังหวัดตาก 
2. ส่งเสริมให้ชาวบ้านเปิ่งเคลิ่งได้รู้จักการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการน าไปใช้ประโยชน์จากทุเรียน 
3. ชาวบ้านเปิ่งเคลิ่งได้สายพันธุ์ต้นทุเรียนพื้นเมืองลักษณะดี 
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ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 

1. ชื่องานวิจัย ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากทุเรียนและส่วนเหลือทิ้ง หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นฤมล กูลศิริศรีตระกูล งบประมาณ 278,000 บาท จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา 

- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน : - 
 
ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : - 
 
ภาคผนวก 

- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

ภาพกิจกรรมการประกวดทุเรียนพื้นเมือง 
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นางมะโองเหมี่ยว ชัยชินปัญชร รางวัลชนะเลิศ  
ประเภทน้ าหนักมากกว่า 1.5 กก. 

นายอนันต์ จิรวรรณธยง รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 1 ประเภทน้ าหนักมากกว่า 1.5 กก. 

  

นางมะดีหง่วย การะเกดธารา รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ประเภทน้ าหนักมากกว่า 1.5 กก. 

นางสาวสิริยา การะเกดธารา รางวัลชมเชย 
อันดับ 1 ประเภทน้ าหนักมากกว่า 1.5 กก. 
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นายมิตรชัย ชนกกุลกรรัตน์ รางวัลชมเชยอันดับ 2 
ประเภทน้ าหนักมากกว่า 1.5 กก. 

นายศราวุธ กระสานดิ์คีรี รางวัลชมเชยอันดับ 3 
ประเภทน้ าหนักมากกว่า 1.5 กก. 

  

นายบัณฑิต จ าปานิล รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทน้ าหนักน้อยกว่า 1.5 กก. 

นายสุริยา คงอมรคีรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทน้ าหนักน้อยกว่า 1.5 กก. 

  

นายศราวุธ กระสานดิ์คีรี รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ประเภทน้ าหนักน้อยกว่า 1.5 กก. 

นางมะดีหง่วย การะเกดธารา รางวัลชมเชย 
อันดับ 1 ประเภทน้ าหนักน้อยกว่า 1.5 กก. 
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นายอนันต์ จิรวรรธยง รางวัลชมเชยอันดับ 2 
ประเภทน้ าหนักน้อยกว่า 1.5 กก. 
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15. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี่ยงพันธุ์คัดเลือกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีที่ 2 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ 
หน่วยงาน :  งานบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางล าต้นของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือก 
2. เพ่ือศึกษาการจัดการน้ าและธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตทางก่ิงใบ 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4 ปี 

 พันธุ์มะเกี๋ยงท่ีมีศักยภาพสูงในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม 
2. เป้าหมายการด าเนินเงินปีงบประมาณ 2562 

 ข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงท่ีคัดเลือก 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
1. ไม่สต๊าฟ 
2. เวอร์เนียร์ 
3. รถแทรกเตอร์ 
4. ระบบน้ าหยด โดยใช้ Timer และปั้มในการควบคุม 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีท่ี 2 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ต้นมะเกี๋ยงมีการเจริญเติบโต 
2. เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลการเจริญเติบโตด้านต่างๆ ของต้นมะเกี๋ยง 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. ดูแลรักษาต้นมะเกี๋ยง โดยการตัดหญ้าบริเวณพ้ืนที่แปลงโครงการ จากจ านวนต้นมะเกี๋ยงทั้งหมด 32 

ต้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
2. ดูแลบ ารุงรักษาต้นมะเกี๋ยง โดยการพรวนดินและก าจัดวัชพืชบริเวณรอบๆ โคนต้นมะเกี๋ยงของแปลง

โครงการ จากจ านวนต้นมะเกี๋ยงทั้งหมด 32 ต้น อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3. ดูแลบ ารุงรักษาต้นมะเกี๋ยง โดยการใส่ปุ๋ยบริเวณรอบๆ โคนต้นมะเกี๋ยงของแปลงโครงการ อย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง 
4. ดูแลบ ารุงรักษาต้นมะเกี๋ยง โดยการตัดแต่งกิ่งต้นมะเกี๋ยงของแปลงโครงการ จ านวนต้นมะเกี๋ยง

ทั้งหมด 32 ต้น 
5. เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นมะเกี๋ยง ทุก 1 เดือน และสรุปผลการเจริญเติบโต ทุก 

2 เดือน จากจ านวนต้นมะเกี๋ยงทั้งหมด 32 ต้น 
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6. เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตด้านความกว้างของทรงพุ่ม โดยการวัดขนาดทรงพุ่ม ด้านทิศเหนือ ทิศใต้ 
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ของต้นมะเกี๋ยง ทุก 1 เดือน และสรุปผลการเจริญเติบโต ทุก 2 
เดือน จากจ านวนต้นมะเกี๋ยงทั้งหมด 32 ต้น 

7. เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตขนาดของล าต้น โดยการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นมะเกี๋ยง ทุก 1 
เดือน และสรุปผลการเจริญเติบโต ทุก 2 เดือน จากจ านวนต้นมะเกี๋ยงท้ังหมด 32 ต้น 

8. บันทึกขนาดของใบ สีของใบ สีก้านใบ ความยาวของก้านใบ และการแตกใบอ่อน ของแต่ละสายพันธุ์ 
ทุก 2 เดือน จากจ านวนต้นมะเกี๋ยงทั้งหมด 32 ต้น 

9. บันทึกและรายงานโรคและแมลงศัตรูพืชที่พบ 
10. บันทึกวันที่เริ่มออกดอก ลักษณะช่อดอก วันที่บาน วันที่ติดผล ระยะการพัฒนาผล 

 
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่  2 สามารถ

สรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้ 
1. การเจริญเติบโตด้านความสูงของมะเกี๋ยงในปีที่2ที่มีการเจริญเติบโตดีที่สุดคือมะเกี๋ยงเบอร์ที่ 5 มี

ความความสูงเฉลี่ย 520 ซ.ม. รองลงมาอันดับที่2คือมะเกี๋ยงเบอร์ที่ 8 มีความสูงเฉลี่ย 430 ซ.ม.การ
เจริญเติบโตดีอันดับที่3 ได้แก่มะเกี๋ยงเบอร์ที่7 มีความสูงเฉลี่ย 400 ซ.ม.การเจริญเติบโตดีอันดับที่4 ได้แก่
พันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่2 มีความสูงเฉลี่ย 385 ซ.ม.การเจริญเติบโตดีอันดับที่5 ได้แก่พันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่3 มี
ความสูงเฉลี่ย 372 ซ.ม.การเจริญเติบโตดีอันดับที่6 ได้แก่พันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่6 มีความสูงเฉลี่ย 355 ซ.ม.การ
เจริญเติบโตดีอันดับที่7 ได้แก่พันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่4 มีความสูงเฉลี่ย 347 ซ.ม.  และพันธุ์มะเกี๋ยงที่การ
เจริญเติบโตได้น้อยท่ีสุดคือมะเกี๋ยงเบอร์ที่1 ความสูงเฉลี่ย 185 ซ.ม. 

2. การเจริญเติบโตด้านความกว้างของทรงพุ่มด้านทิศเหนือ-ใต้ ของพันธุ์มะเกี๋ยงในปีที่2ที่มีความ
กว้างที่ดีที่สุดคือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 8 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 366 ซ.ม.รองลงมาอันดับที่ 2 คือพันธุ์
มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 5 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 340 ซ.ม. รองลงมาอันดับที่ 3 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 2และ3 มี
ความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย280 ซ.ม. รองลงมาอันดับที่ 4 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 7 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย
272 ซ.ม.ม. รองลงมาอันดับที่ 5 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 4 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย256 ซ.ม. ม. รองลงมา
อันดับที่ 6 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 6 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย185 ซ.ม.รองลงมาอันดับที่ 7 คือพันธุ์มะเกี๋ยง
เบอร์ท่ี 1 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย106 ซ.ม.ที่การเจริญเติบโตได้น้อยท่ีสุด 

3. การเจริญเติบโตด้านความกว้างของทรงพุ่มด้านทิศตะวันออก-ตก ของพันธุ์มะเกี๋ยงในปีที่2ที่มี
ความกว้างของทรงพุ่มที่ดีที่สุดคือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 5 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 340 ซ.ม.รองลงมาอันดับที่ 
2 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 2 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย 315 ซ.ม. รองลงมาอันดับที่ 3 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 
7 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย258 ซ.ม. รองลงมาอันดับที่ 4 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 8 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย
250 ซ.ม. รองลงมาอันดับที่ 5 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 3 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย237 ซ.ม. รองลงมาอันดับ
ที่ 6 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 6 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย207 ซ.ม.รองลงมาอันดับที่ 7 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 
4 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย187ซ.ม. รองลงมาอันดับที่ 8 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 1 มีความกว้างทรงพุ่มเฉลี่ย
136ซ.ม. ซึ่งการเจริญเติบโตได้น้อยท่ีสุด 
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4. การเจริญเติบโตด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นของพันธุ์มะเกี๋ยงในปีที่2ที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางดีที่สุดคือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 5  มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 68 ม.ม. รองลงมา
อันดับที่ 2 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 7 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 66 ม.ม.  รองลงมาอันดับที่ 3 คือ
พันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 8 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 64 ม.ม. รองลงมาอันดับที่ 4 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์
ที่ 2 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 63 ม.ม. รองลงมาอันดับที่ 5 คือ พันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 3 มีขนาด
เ ส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ล า ง ล า ต้ น เ ฉ ลี่ ย  5 6  ม . ม .  ร อ ง ล ง ม า อั น ดั บ ที่  6  คื อ พั น ธุ์ ม ะ เ กี๋ ย ง เ บ อ ร์ ที่  6  
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 49 ม.ม. รองลงมาอันดับที่ 7 คือพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่ 4 มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้นเฉลี่ย 56 ม.ม. และพันธุ์มะเกี๋ยงท่ีการเจริญเติบโตของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น
ได้น้อยท่ีสุดคือมะเกี๋ยงเบอร์ที่1 ความสูงเฉลี่ย 26 ม.ม. 

5. การเกิดช่อดอกในการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่
2พบในพันธุ์มะเกี๋ยงเบอร์ที่4 เบอร์7 และเบอร์8 แต่ไม่พบการติดผล 

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

แผน ผล 
1.ความสูงท่ีเพิ่มขึ้นจากปีท่ี1 
1.1  ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 1 มีความสูงเพิ่มขึ้นจากปีที่1 
1.2  ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 2 มีความสูงเพิ่มขึ้นจากปีที่1 
1.3  ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 3 มีความสูงเพิ่มขึ้นจากปีท่ี1 
1.4  ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 4 มีความสูงเพิ่มขึ้นจากปีที่1 
1.5  ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 5 มีความสูงเพิ่มขึ้นจากปีที่1 
1.6  ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 6 มีความสูงเพิ่มขึ้นจากปีที่1 
1.7  ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 7 มีความสูงเพิ่มขึ้นจากปีที่1 
1.8  ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 8 มีความสูงเพิ่มขึ้นจากปีท่ี1 

 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 1 มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 38  ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 2 มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 192 ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 3 มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 229 ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 4 มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160 ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 5 มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 341 ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 6 มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 181 ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 7 มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 248 ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 8 มีความสูงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 206 ซ.ม. 

2.ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นจากปีท่ี1 
2.1. ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 1 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นจาก

ปีท่ี1 
2.2. ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 2 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นจาก

ปีท่ี1 
2.3. ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 3 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นจาก

ปีท่ี1 
2.4. ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 4 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นจาก

ปีท่ี1 
2.5. ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 5 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นจาก

ปีท่ี1 
2.6. ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 6 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นจาก

ปีท่ี1 

 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 1 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 74 
ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 2 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
177 ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 3 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
123 ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 4 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 64 
ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 5 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
185 ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 6 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 90 
ซ.ม. 
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2.7. ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 7 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นจาก
ปีท่ี1 

2.8. ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 8 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นจาก
ปีท่ี1 

ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 7 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 
129 ซ.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 8 ความกว้างของทรงพุ่มเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 94 
ซ.ม. 

3.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเพิ่มข้ึนจากปีที่1 
3.1 ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 1 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของ

ล าต้นเพิม่ขึ้นจากปีท่ี1 
3.2 ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 2 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของ

ล าต้นเพิม่ขึ้นจากปีท่ี1 
3.3 ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 3 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของ

ล าต้นเพิม่ขึ้นจากปีท่ี1 
3.4 ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 4 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของ

ล าต้นเพิม่ขึ้นจากปีท่ี1 
3.5 ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 5 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของ

ล าต้นเพิม่ขึ้นจากปีท่ี1 
3.6 ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 6 มีการเจริญเติบโตด้าน 

ขนาดของล าต้นเพิ่มขึ้นจากปีท่ี 1 
3.7 ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 7 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของ

ล าต้นเพิม่ขึ้นจากปีท่ี 1 
3.8 ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 8 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของ

ล าต้นเพิม่ขึ้นจากปีท่ี 1 

 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 1 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของล าต้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 14 ม.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 2 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของล าต้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 36 ม.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 3 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของล าต้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 32 ม.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 4 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของล าต้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 24 ม.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 5 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของล าต้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 39 ม.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 6 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของล าต้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 46 ม.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 7 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของล าต้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 38 ม.ม. 
ต้นมะเกีย๋งเบอร์ที่ 8 มีการเจริญเติบโตด้านขนาดของล าต้น
เพิ่มขึ้นเฉลีย่ 32 ม.ม. 

 
- ผลลัพธ์ (Outcome) 

แผน ผล 
1. ได้การเจริญเติบโตด้านความสูงของมะเกี๋ยงในปี

ที่2ท่ีมีการเจริญเติบโตดีที่สุด 
ต้นมะเกี๋ยงเบอร์ที่ 5 มีความสูงเฉลี่ย 520 ซ.ม. 
 

2. ได้ความกว้างของทรงพุ่มของมะเกี๋ยงในปีที่ 2 ที่
มีความกว้างมากที่สุด 

ต้นมะเกี๋ยงเบอร์ที่ 5 มีความกว้างของทรงพุ่ม
เฉลี่ย340 ซ.ม. 

3. ได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นของมะเกี๋ยง
ในปีที่ 2 ที่มีขนาดของล าต้นมากท่ีสุด 

ต้นมะเกี๋ยงเบอร์ที่ 5  มีขนาดของล าต้นเฉลี่ย 
68 ซ.ม. 

4. ได้เบอร์มะเกี๋ยงท่ีออกดอก พบต้นพันธุ์มะเกี๋ยงท่ีออกดอกก่อนได้แก่เบอร์4 
เบอร์7และเบอร์8 
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- ผลกระทบ (Impact) 
แผน ผล 

1. เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรม
พืชของต้นมะเกี๋ยงที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 

ได้ทราบถึงข้อมูลการเจริญเติบโตด้านต่างๆ 
ของต้นมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกและได้ต้นมะเกี๋ยง
ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1. ด้านเชิงปริมาณ ได้แปลงมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกที่ทราบข้อมูลการในการเจริญเติบโตและเหมาะสมในการ

แปรรูป 
2. ได้ทราบผลข้อมูลการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงที่คัดเลือก 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
ไม่สามารถแนะน าให้ชุมชนปลูกทุเรียนพันธุ์คัดเลือกได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลด้านการ
เจริญเติบโต 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 

1. ชื่องานวิจัย โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่ 3   
หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ งบประมาณ 50,000 บาท  
จากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : - 
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

  

ตัดหญ้าบริเวณแปลงปลูก 

 

  

พรวนดินรอบโค้นต้น 

 

  

ใส่ปุ๋ยบริเวณรอบโคนต้น 
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ตัดแต่งก่ิง 

 

  

วัดความสูงของต้นมะเกี๋ยง 

 

  

วัดความกว้างของทรงพุ่ม 
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วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นมะเกี๋ยง 

 

  

วัดความกว้างของก้านใบต้นมะเกี๋ยง วัดความยาวของใบต้นมะเกี๋ยง 

 

  

โรคและแมลงศัตรูพืชกัดล าต้นมะเกี๋ยง โรคศัตรูพืชกินใบต้นมะเกี๋ยง 
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แมลงศัตรูพืชกินใบต้นมะเกี๋ยง โรคศัตรูพืชกินใบต้นมะเกี๋ยง 

 

มะเกี๋ยงเบอร์ 4  ต้นที ่ 1 
ลักษณะดอก  เริ่มเห็นช่อดอก วันที่ 14 พฤษภาคม 
2562  ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 
วันที่ดอกบาน  วันที่ 20 พฤษภาคม 2562  ถึง 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 
ระยะเห็นช่อถึงติดผล  ไม่พบการติดผล 
ขนาดของช่อดอก  กว้าง 5 เซนติเมตร ยาว 6 
เซนติเมตร 
สีของดอก  สีเหลืองอมเขียว 
สีของก้านดอก  สีเขียวอมน้ าตาล 
ขนาดของดอก  กว้าง 0.50 เซนติเมตร ยาว 0.80 - 
1.0 เซนติเมตร 
จ านวนดอกต่อช่อ  15 ดอก 
อ่ืนๆ  จ านวนช่อทั้งหมด 1 ช่อ 
 

 
ช่อดอกต้นมะเกี๋ยง 

 
ช่อดอกต้นมะเกี๋ยงที่ไม่ติดผล 
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มะเกี๋ยงเบอร์  4  ต้นที่ 3 
ลักษณะดอก เริ่มเห็นช่อดอก วันที่ 14 พฤษภาคม 
2562 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 
วันที่ดอกบาน   วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 
4 มิถุนายน 2562 
ระยะเห็นช่อถึงติดผล ไม่พบการติดผล 
ขนาดของช่อดอก  กว้าง 5.5 – 6.5 เซนติเมตร 
ยาว 4.5 – 6.0 เซนติเมตร 
สีของดอก สีเหลืองอมเขียว 
สีของก้านดอก สีเขียวอมน้ าตาล 
ขนาดของดอก กว้าง 0.50 เซนติเมตร ยาว 0.80 - 
1.0 เซนติเมตร 
จ านวนดอกต่อช่อ 4 – 23 ดอก 
อ่ืนๆ จ านวนช่อทั้งหมด 6 ช่อ 

 
ช่อดอกต้นมะเกี๋ยง 

 
ช่อดอกต้นมะเกี๋ยงที่เบ่งบาน 

มะเกี๋ยงเบอร์ 7 ต้นที่ 4 
ลักษณะดอก เริ่มเห็นช่อดอก วันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 
วันที่ดอกบาน   วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 
27 พฤษภาคม 2562 
ระยะเห็นช่อถึงติดผล ไม่พบการติดผล 
ขนาดของช่อดอก  กว้าง 3.0 เซนติเมตร ยาว 3.5 
เซนติเมตร 
สีของดอก สีเหลืองอมเขียว 
สีของก้านดอก สีเขียวอมน้ าตาล 
ขนาดของดอก กว้าง 0.60 เซนติเมตร ยาว 0.80 
เซนติเมตร 
จ านวนดอกต่อช่อ 8 ดอก 
อ่ืนๆ จ านวนช่อทั้งหมด 1 ช่อ 

 
ช่อดอกต้นมะเกี๋ยงที่ไม่ติดผล 
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มะเกี๋ยงเบอร์  8  ต้นที่ 1 
ลักษณะดอก เริ่มเห็นช่อดอก วันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 
วันที่ดอกบาน   วันที่ 23 พฤษภาคม 2562  ถึง
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 
ระยะเห็นช่อถึงติดผล ไม่พบการติดผล 
ขนาดของช่อดอกกว้าง 4.0 เซนติเมตร ยาว 3.5 
เซนติเมตร 
สีของดอก สีเหลืองอมเขียว 
สีของก้านดอก สีเขียว 
ขนาดของดอก กว้าง 0.50 เซนติเมตร ยาว 0.80 
เซนติเมตร 
จ านวนดอกต่อช่อ 15 – 20 ดอก 
อ่ืนๆ จ านวนช่อทั้งหมด 6  ช่อ 
 

 
ช่อดอกต้นมะเกี๋ยง 

 
ช่อดอกต้นมะเกี๋ยงที่ก าลังเบ่งบาน 

 
ช่อดอกต้นมะเกี๋ยงที่ไม่ติดผล 
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16. โครงการอนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปีที่ 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ 
หน่วยงาน :  งานบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางล าต้นของทุเรียน 
2.  เพ่ือศึกษาการจัดการน้ าและธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตทางก่ิงใบ 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 4 ปี  

1.1  การอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนที่มีศักยภาพสูง และแนะน าพันธุ์ท ี่ปลูกเจริญเติบโตได้ดี  
2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 

2.1 ด าเนินการการปลูกทุเรียนและข้อมูลการเจริญเติบโตทางล าต้นของทุเรียน 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
1. ไม้สต๊าฟ 
2. เวอร์เนียร์ 
3. รถแทรคเตอร์ 
4. ระบบน้ าหยด โดยใช้ Timer และปั้ม ในการควบคุม 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
กิจกรรมที่ 1 การอนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 
วัตถุประสงค์การท ากิจกรรม 

1. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางล าต้นของทุเรียน 
2. เพ่ือศึกษาการจัดการน้ าและแร่ธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตทางก่ิงใบ 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. ด าเนินการจัดหาสายพันธุ์ทุเรียนจ านวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง จ านวน 10 ต้น 

ทุเรียนพันธุ์ชะนี จ านวน 10 ต้น ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว จ านวน 10 ต้น ทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง 
จ านวน 10 ต้น มาเก็บรักษาและอนุบาลต้นทุเรียน 

2. ด าเนินการ หาไม้หลักส าหรับปักต าแหน่งบริเวณหลุมปลูก ตามพ้ืนที่ที่ก าหนด จ านวนทั้งหมด 40 
จุด 

3. ด าเนินการ ขุดหลุมปลูกต้นทุเรียนโดยมีความกว้างของหลุมปลูก 50 เซนติเมตร ความลึกของหลุม 
50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยวัสดุปลูกและให้วัสดุปลูกยกให้สูงจากปากหลุม 50 เซนติเมตร 
ทั้งหมดจ านวน 40 หลุม 

4. ด าเนินการปลูกต้นทุเรียนของโครงการอนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียน ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย ปีที่1 โดยปลูกเรียงตามสายพันธุ์ที่ก าหนด 
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5. ด าเนินการ ท าคอกล้อมต้นทุเรียนโดยใช้หลักไม้ความสูงไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร  
6. ด าเนินการดูแลรักษาต้นทุเรียนโดยการตัดหญ้าบริเวณพ้ืนที่แปลงโครงการอนุรักษ์และศึกษาการ

เจริญเติบโตของทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายปีที่1 ทั้งหมด 40 ต้น  
7. ด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาต้นทุเรียนโดยการพรวนดินและก าจัดวัชพืชบริเวณรอบๆโคนต้นทุเรียน

ของแปลงโครงการอนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายปีที่1 
ทัง้หมด 40 ต้น  

8. ด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาต้นทุเรียนโดยการใส่ปุ๋ยบริเวณรอบๆโคนต้นทุเรียนของแปลงโครงการ
อนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายปีที่1 ทั้งหมด 40 ต้น 

9. ด าเนินการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตด้านต่างๆตลอดจนตรวจสอบโรคและแมลงของต้นทุเรียน ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
- ด าเนินการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตด้านความสูงของต้นทุเรียนทุก 2 เดือน จ านวนต้น

ทุเรียนทั้งหมด 40 ต้น  
- ด าเนินการเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตด้านขนาดของล าต้นโดยการวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

ของล าต้นทุเรียนทุก 2 เดือน จ านวนต้นทุเรียนทั้งหมด 40 ต้น 
- ด าเนินการเก็บข้อมูลการแตกใบอ่อนของต้นทุเรียนทุก 2 เดือน จ านวนต้นทุเรียนทั้งหมด 

40 ต้น มีการตรวจสอบการแตกใบอ่อนของทุเรียนแล้วรายงานลงในแบบฟอร์มการบันทึก
ข้อมูลการเจริญเติบโต 

- ด าเนินการบันทึกขนาดของใบ สีของใบ สีก้านใบและความยาวของก้านใบของแต่ละสาย
พันธุ์ 2เดือน จ านวนต้นทุเรียนทั้งหมด 40 ต้น 

- ด าเนินการบันทึกจ านวนกิ่งแขนงท่ีแตกออกจากล าต้นของทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ ทุก 2 
เดือน จ านวนต้นทุเรียนทั้งหมด 40 ต้น มีการตรวจสอบจ านวนกิ่งแขนงที่แตกออกจากล า
ต้นของทุเรียนแล้วรายงานลงในแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต 

- ด าเนินการบันทึกและรายงานโรคและแมลงศัตรูพืชที่พบต่อผู้ว่าจ้าง 

ผลการด าเนินงาน   
จากการด าเนินการโครงการอนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่

1 โดยมีการปลูกทดสอบสายพันธุ์ทุเรียนทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ทุเรี ยนพันธุ์ชะนี 
ทุเรียนพันธุ์ก้านยาวและทุเรียนพันธุ์กระดุมทอง ได้เริ่มด าเนินการปลูกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม จ านวน 5 ทรีดเมนต์ 8 ซ้ า 
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วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด (Completely randomized design) CRD  
จ านวน 5 ทรีทเมนต์ (T) 8 ซ้ า 

A : ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง     B : ทุเรียนพันธุ์ชะนี     C : ทุเรียนพันธุ์ก้านยาว     D : ทุเรียนพันธุ์กระดุม
ทอง 

 
 

ผลของการเจริญเติบโตทางล าต้นและกิ่งใบของทุเรียน 
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ตารางท่ี 1 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตต้นทุเรียน ณ วันที่ 22 กันยายน 2562 (T1) 
ต้น

ที่ 

พัน
ธุ์ 

คว
าม

สูง
ต้น

(ซ
.

ม.
) 

ขน
าด

ทร
งพ

ุ่ม 
เห

นือ
-ใต

้(ซ
.ม

.) 

ขน
าด

ทร
งพ

ุ่ม 
ออ

ก-
ตก

(ซ
.ม

.) 

เส
้นผ่

าศ
ูนย

์กล
า

ง 
ล า

ต้น
หล

ัก(
ม.

ม.
) 

จ า
นว

นกิ่
งห

ลัก
 

กา
รแ

ตก
ใบ

อ่อ
น ใบ(ซ.ม.) 

โร
ค/

แม
ลง

ที่พ
บั 

คว
าม

กว
้าง

 
คว

าม
ยา

ว 
คว

าม
ยา

วก
้าน

ใบ
 

1 หมอนทอง 125 45 60 17 9 √ 4.5 13.5 2 แมลงกัดกิน
ใบ 

2 ก้านยาว 100 40 45 11 7  4.5 16 2  
3 ชะนี 116 51 38 14 12  4 10.5 2 เช้ือราใบ 
4 กระดุมทอง 62 35 40 10 7 √ 3 8 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
5 ก้านยาว 100 40 58 12 13  4.5 16 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
6 หมอนทอง 106 73 50 13 14  4.5 13 2  
7 กระดุมทอง 80 30 40 10 11 √ 5 12 2  
8 กระดุมทอง 101 45 60 10 9 √ 3 9 2 แมลงกัดกิน

ใบ 

 
ตารางท่ี 2 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตต้นทุเรียน ณ วันที่ 22 กันยายน 2562 (T2) 

ต้น
ที่ 

พัน
ธุ์ 

คว
าม

สูง
ต้น

(ซ
.

ม.
) 

ขน
าด

ทร
งพ

ุ่ม 
เห

นือ
-ใต

้(ซ
.ม

.) 

ขน
าด

ทร
งพ

ุ่ม 
ออ

ก-
ตก

(ซ
.ม

.) 

เส
้นผ่

าศ
ูนย

์กล
า

ง 
ล า

ต้น
หล

ัก(
ม.

ม.
) 

จ า
นว

นกิ่
งห

ลัก
 

กา
รแ

ตก
ใบ

อ่อ
น ใบ(ซ.ม.) 

โร
ค/

แม
ลง

ที่พ
บั 

คว
าม

กว
้าง

 
คว

าม
ยา

ว 
คว

าม
ยา

วก
้าน

ใบ
 

1 ชะนี 97 79 60 12 7  4.5 14 2  
2 กระดุมทอง 78 50 40 11 13  4.5 12 2  
3 หมอนทอง 80 58 40 13 11  6 19 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
4 ก้านยาว 93 45 35 11 12  4 11 2 เช้ือราใบ 
5 ชะนี 86 35 45 14 15 √ 4 12 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
6 กระดุมทอง 103 45 45 14 10  5 15 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
7 ก้านยาว 90 45 35 13 14  3.5 9 2  
8 หมอนทอง 78 35 38 11 9  4 13 2 เช้ือราใบ 

 
 
 
 
 
 
 



 

170 
 

ตารางท่ี 3 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตต้นทุเรียน ณ วันที่ 22 กันยายน 2562 (T3) 

ต้น
ที่ 

พัน
ธุ์ 

คว
าม

สูง
ต้น

(ซ
.

ม.
) 

ขน
าด

ทร
งพ

ุ่ม 
เห

นือ
-ใต

้(ซ
.ม

.) 

ขน
าด

ทร
งพ

ุ่ม 
ออ

ก-
ตก

(ซ
.ม

.) 

เส
้นผ่

าศ
ูนย

์กล
า

ง 
ล า

ต้น
หล

ัก(
ม.

ม.
) 

จ า
นว

นกิ่
งห

ลัก
 

กา
รแ

ตก
ใบ

อ่อ
น ใบ(ซ.ม.) 

โร
ค/

แม
ลง

ที่พ
บั 

คว
าม

กว
้าง

 
คว

าม
ยา

ว 
คว

าม
ยา

วก
้าน

ใบ
 

1 ก้านยาว 88 65 35 11 12  4.5 15 2 แมลงกัดกิน
ใบ 

2 หมอนทอง 110 55 66 13 10  4.5 14 2 แมลงกัดกิน
ใบ 

3 ชะนี 109 58 58 13 16  4 11 2  
4 กระดุมทอง 73 31 42 10 12  3.5 11 2 เช้ือราใบ 
5 หมอนทอง 118 45 60 12 14  4.5 11 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
6 ชะนี 85 55 60 11 12  5 15 2  
7 กระดุมทอง 80 55 48 11 13  5 14 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
8 ก้านยาว 90 56 45 11 8  5.5 13 2  

 
ตารางท่ี 4 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตต้นทุเรียน ณ วันที่ 22 กันยายน 2562 (T4) 

ต้น
ที่ 

พัน
ธุ์ 

คว
าม

สูง
ต้น

(ซ
.

ม.
) 

ขน
าด

ทร
งพ

ุ่ม 
เห

นือ
-ใต

้(ซ
.ม

.) 

ขน
าด

ทร
งพ

ุ่ม 
ออ

ก-
ตก

(ซ
.ม

.) 

เส
้นผ

่าศ
ูนย

์ก
ลา

ง 
ล า

ต้น
หล

ัก(
ม.

ม.
) 

จ า
นว

นกิ่
งห

ลัก
 

กา
รแ

ตก
ใบ

อ่อ
น ใบ(ซ.ม.) 

โร
ค/

แม
ลง

ที่พ
บั 

คว
าม

กว
้าง

 
คว

าม
ยา

ว 
คว

าม
ยา

วก
้าน

ใบ
 

1 ก้านยาว 95 40 68 12 9  4 12 2 แมลงกัดกิน
ใบ 

2 กระดุมทอง 90 42 35 11 11 √ 4 10.5 2  
3 หมอนทอง 90 58 55 12 9 √ 4 15.5 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
4 ชะนี 115 65 60 12 9  4.5 14 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
5 กระดุมทอง 91 55 44 11 11  3.5 10 2  
6 ก้านยาว 96 60 30 12 13  4 11 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
7 ชะนี 118 51 54 14 10  4 12 2 เช้ือราใบ 
8 หมอนทอง 88 50 63 12 7  5.5 17 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
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ตารางท่ี 5 บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตต้นทุเรียน ณ วันที่ 22 กันยายน 2562 (T5) 

ต้น
ที่ 

พัน
ธุ์ 

คว
าม

สูง
ต้น

(ซ
.

ม.
) 

ขน
าด

ทร
งพ

ุ่ม 
เห

นือ
-ใต

้(ซ
.ม

.) 

ขน
าด

ทร
งพ

ุ่ม 
ออ

ก-
ตก

(ซ
.ม

.) 

เส
้นผ่

าศ
ูนย

์กล
า

ง 
ล า

ต้น
หล

ัก(
ม.

ม.
) 

จ า
นว

นกิ่
งห

ลัก
 

กา
รแ

ตก
ใบ

อ่อ
น ใบ(ซ.ม.) 

โร
ค/

แม
ลง

ที่พ
บั 

คว
าม

กว
้าง

 
คว

าม
ยา

ว 
คว

าม
ยา

วก
้าน

ใบ
 

1 หมอนทอง 74 50 50 14 12 √ 4 14.5 2 เช้ือราใบ 
2 ชะนี 79 47 45 12 11 √ 4 10 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
3 ชะนี 100 50 48 12 15  4 10 2 เช้ือราใบ 
4 ก้านยาว 123 32 55 13 10  4 12 2 เช้ือราใบ 
5 กระดุมทอง 80 40 50 12 11  4.5 11 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
6 ก้านยาว 110 38 48 12 5 √ 5 15 2  
7 กระดุมทอง 100 30 55 11 16  5 14 2 แมลงกัดกิน

ใบ 
8 หมอนทอง 72 46 46 12 7  4 12 2 แมลงกัดกิน

ใบ   

 
ผลการด าเนินงาน : 

- ผลผลิต (Output) 
โครงการอนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปีที่1 โดยได้

ด าเนินการปลูกเมื่อวันที่12 กรกฎาคม 2562 ผลข้อมูลการเจริญเติบโตทางล าต้นของทุเรียนและผลการจัดการ
น้ าและแร่ธาตุอาหารที่มีต่อการเจริญเติบโตทางกิ่งใบยังไม่สามารถสรุปเป็นข้อมูลที่เด่นชัดได้ ได้เป็นข้อมูลที่
เริ่มต้นเช่นความสูงที่เริ่มต้น ขนาดทรงพุ่มหลังปลูก เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นหลังปลูกและข้อมูลอื่นๆ เพ่ือน า
ข้อมูลเริ่มต้นดังกล่าวน าไปเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของทุเรียนต่อไป 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
การเรียนรู้ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ ด้านมหาวิทยาลัย เกิดการ

ต่อยอดเป็นงานวิจัย มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  
- ผลกระทบ (Impact) 

การปกปักทรัพยากร ส ารวจเก็บรวบรวม  การปลูกรักษา  การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  การ
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากร แผนพัฒนาทรัพยากร การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ เป็นต้น 

มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและทางสังคม ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้การสร้างอาชีพให้คนในชุมชน 
คนท าอาชีพเกษตรอยูไ่ด้และมีความภาคภูมิในอาชีพของตนเอง 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1. ได้แปลงทุเรียนที่ทราบข้อมูลการในการเจริญเติบโต 
2. ได้ทราบผลข้อมูลการเจริญเติบโตของทุเรียน 
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เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : - 
ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 

- การต่อยอดงานวิจัย 
ชื่องานวิจัย โครงการการอนุรักษ์และศึกษาการเจริญเติบโตของทุเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ปี
ที่ 2 

- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : - 
ภาคผนวก 

- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

 

รูปที่ 1 กล้าทุเรียนพันธุ์หมอนทอง 

  

รูปที่ 2 กล้าทุเรียนพันธุ์ชะนี 
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รูปที่ 3 กล้าทุเรียนพันธุ์กระดุม 

  

รูปที่ 4 การก าหนดต าแหน่งบริเวณหลุมปลูก 

  

รูปที่ 5 การวัดระยะต าแหน่งบริเวณหลุมปลูก 
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รูปที่ 6 การขุดหลุมปลูกทุเรียน 

  

รูปที่ 7 การเตรียมวัสดุรองก้นหลุมปลูก 

  

รูปที่ 8 การเตรียมต้นทุเรียนลงหลุมปลูก 
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รูปที่ 9 การน าต้นทุเรียนลงหลุมปลูกและกลบดิน รูปที่ 10 การปลูกต้นทุเรียนที่สมบูรณ์ 

  

รูปที่ 11 การท าคอกล้อมต้นทุเรียน 

  

รูปที่ 12 การตัดหญ้าบ ารุงรักษาต้นทุเรียน 
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รูปที่ 13 การพรวนดินบ ารุงรักษาต้นทุเรียน 

  

รูปที่ 14 การใส่ปุ๋ยบริเวณรอบๆ ต้นทุเรียน รูปที่ 15 การรดน้ าหลังใส่ปุ๋ยบริเวณรอบๆ ต้นทุเรียน 

  

รูปที่ 16 การวัดความสูงของต้นทุเรียน 
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รูปที่ 17 การวัดขนาดของต้นทุเรียน 

  

รูปที่ 18 การวัดขนาด และ สีของใบทุเรียน 

  

รูปที่ 19 โรคเชื้อราใบทุเรียน 
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รูปที่ 20 โรคแมลงกัดกินใบทุเรียน 
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17. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะไฟจีนเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้า 
เพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดน่าน ปีที่ 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวอภิรยา  เทพสุคนธ์ 
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. ขยายพันธุ์มะไฟจีนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
2. ฟ้ืนฟูและบ ารุงรักษาแปลงรวบรวมพันธุ์มะไฟจีนอย่างต่อเนื่อง 
3. ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะกระบวนการผลิตต้นกล้ามะไฟจีนปลอดโรคโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 1 ปี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีต้นอ่อนมะไฟจีนที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
และแปลงรวบรวมพันธุ์มะไฟจีน ที่มีระบบการให้น้ าที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของมะไฟจีน มี
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ครบถ้วน สามารถผลิตต้นอ่อนมะไฟจีน ประมาณ 
1,000 ต้น และมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะไฟจีน และปลูกมะไฟจีน ประมาณ 3 – 5 
คน 

2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีแปลงปลูกต้นพันธุ์มะไฟจีน ที่มีระบบการให้น้ าที่

เหมาะสมและเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของมะไฟจีน มีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชที่มีเครื่องมือ
อุปกรณ์ครบถ้วน สามารถผลิตต้นอ่อนมะไฟจีนได้ประมาณ 500 ต้น ในปีแรก และมีกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ และปลูกมะไฟจีน ประมาณ 15 คน 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น าไปใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ การขยายพันธุ์โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ส่วนเมล็ด และตาข้างของมะไฟจีนในสภาพปลอดเชื้อ การปลูกและการบ ารุงรักษาต้นมะไฟจีน การเก็บเก่ียว
และการจัดการหลังการเก็บเก่ียว เทคโนโลยีการให้น้ าในแปลงเพาะปลูกมะไฟจีน 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
การด าเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2562 มีผลการด าเนินงานแยกตามกิจกรรม 4 กิจกรรมย่อย
ต่างๆ ดังนี้ 

1. กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ต้นมะไฟจีน 
การเก็บข้อมูลรวบรวมพันธุ์มะไฟจีน จากการเก็บข้อมูลลักษณะของต้นมะไฟจีน ท าให้

ทราบว่าต้นมะไฟจีนเป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลาง ใบมีลักษณะเป็นใบประกอบแบบขนนก 1 ชั้น แบบปลายคี่ 
โดยใบประกอบ 1 ใบ จะมีใบย่อยประมาณ 11-13 ใบ ลักษณะค่อนข้างรี ปลายใบจะมีลักษณะแหลม ขอบใบ
หยักเล็กน้อย ใบย่อยมีลักษณะเป็นคลื่น ผิวใบมันเงา จากข้อมูลตัวอย่างที่เก็บจากแปลงรวบรวมพันธุ์มีจ านวน 
53 ต้น ดังข้อมูลในตารางที่ 2 และภาพที่ 1 
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2. กิจกรรมขยายพันธุ์มะไฟจีนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
ได้มีการน าส่วนของเมล็ดมะไฟจีนมาท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และได้ท าการขยายส่วนของ

ตาข้างของมะไฟจีน เพ่ือเพ่ิมจ านวนต้นอ่อนในขวดเพาะเลี้ยง แต่เนื่องจากมะไฟจีนเป็นไม้ผลยืนต้นที่มี
ลักษณะการเจริญเติบโตค่อนข้างช้า จึงท าให้หลังการตัดย้ายชิ้นส่วนแต่ละครั้งใช้เวลาค่อนข้างนานมาก จึงท า
ให้ได้จ านวนต้นอ่อนได้ไม่ตรงตามเป้าที่ก าหนดไว้ จากการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนมะไฟจีนในสภาพปลอดเชื้อใน
อาหารสังเคราะห์ ได้จ านวนต้น 710 ต้น (ภาพท่ี 2) 

3. กิจกรรมปลูกและบ ารุงรักษาต้นมะไฟจีน 
ก่อนท าการปลูกต้นกล้าจะต้องมีการปรับสภาพแวดล้อมของต้นกล้าให้พร้อมที่จะปลูกลง

แปลงก่อน โดยได้มีการย้ายต้นกล้าออกเลี้ยงภายนอกโรงเรือนที่มีการพลางแสง 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ (ภาพที่ 3) หลังจากนั้นย้ายต้นกล้าออกวางเลี้ยงโดยให้ได้รับแสงสว่างโดยตรงเป็นระยะเวลา 2 
สัปดาห์ แล้วจึงท าการย้ายปลูกลงแปลง โดยก่อนการย้ายปลูกลงแปลงได้มีการเตรียมแปลงปลูกให้พร้อม มี
การผสมดินปลูกรองก้นหลุมได้มีการปลูกต้นกล้ามะไฟจีนลงในแปลงที่มีการวางระบบน้ าแบบสปริงเกอร์ของ
แต่ละหลุมปลูก แล้วจึงท าการปลูกต้นกล้ามะไฟจีน พร้อมทดสอบระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์ให้เหมาะสม
กับต้นกล้ามไฟจีน (ภาพท่ี 4) 

4. กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการผลิตต้นกล้ามะไฟจีนโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยด าเนินการ 
2 ครั้ง 

1) กิจกรรมจัดนิทรรศการโครงการการขยายพันธุ์มะไฟจีน โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ใน
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สาธิตการเตรียม
ตัวอย่างชิ้นส่วนขยายพันธุ์ และวิธีการฟอกฆ่าเชื้อชิ้นส่วนก่อน าไปเพาะเลี้ยงลงในอาหารสังเคราะห์ให้แก่
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน (ภาพท่ี 5) 

2) กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการผลิตต้นกล้ามะไฟจีนปลอดโรค โดยวิธีการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนวิชาทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3 และวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
พืช (ภาพที่ 6) 

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

ผลิตต้นอ่อนมะไฟจีนในสภาพปลอดเชื้อได้ไม่เป็นไปตามเป้าที่ก าหนด โดยได้เพียง 710 ต้น โดยแยก
เป็น 

 ต้นอ่อนมะไฟจีน ขยายพันธุ์จากเมล็ด โดยขยายพันธุ์ได้ประมาณ 340 ต้น ซึ่งอยู่ระหว่าง
การเพาะเลี้ยงและอนุบาลไว้ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 ต้นอ่อนมะไฟจีน ขยายพันธุ์จากตาข้าง โดยขยายพันธุ์ได้ประมาณ 220 ต้น ซึ่งอยู่ระหว่าง
การเพาะเลี้ยงและอนุบาลไว้ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 ต้นกล้ามะไฟจีนที่พร้อมออกปลูก 150 ต้น โดยท าการปรับสภาพต้นกล้าพร้อมแปลงลง
ปลูก 
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- ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีแปลงรวบรวมพันธุ์มะไฟจีนที่มีการติดตั้งระบบ

การให้น้ าแบบสปริงเกอร์ที่เหมาะสม ตลอดจนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะวิชาชีพ
และสามารถใช้เป็นแปลงทดลองส าหรับการท างานวิจัย นอกจากนี้ ยังมีผลผลิตที่เป็นมะไฟจีนเพื่อ
การจ าหน่าย 

2. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สาขาพืชศาสตร์ มีต้นอ่อนมะไฟจีนที่มีคุณภาพดี พร้อมที่จะ
น าไปขยายพันธุ์ต่อให้ได้ประมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการของผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 

- ผลกระทบ (Impact) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายพันธุ์มะไฟ

จีนโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการดูแลบ ารุงรักษาต้นกล้าที่อยู่ในแปลงปลูกให้มีคุณภาพได้เป็นอย่างดี 
และเป็นแหล่งผลิตต้นกล้ามะไฟจีนปลอดโรคท่ีมีคุณภาพ ส าหรับรองรับความต้องการของเกษตรกรที่สนใจปลูก
มะไฟจีน ท าให้เกษตรกรมีรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติดีขึ้น 
ประโยชน์ที่ได้รับ : 

1. มีแปลงปลูกมะไฟจีนให้กับกลุ่มบุคคลที่สนใจทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ปลูกเป็นการค้า 

2. ได้วิธีการขยายพันธุ์มะไฟจีนโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือให้ได้ต้นอ่อนที่มีลักษณะตรงตามพันธุ์ และได้
ต้นที่ปลอดโรคให้แก่บุคคลที่สนใจทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3. ได้ทราบวิธีการเพาะปลูก และการบ ารุงรักษาต้นพันธุ์มะไฟจีนที่ขยายพันธุ์ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
4. ได้ถ่ายทอดความรู้การเพาะปลูก การบ ารุงรักษาต้นมะไฟจีน และเทคโนโลยีการขยายพันธุ์มะไฟจีน 

โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการจัดกิจกรรมอบรมแก่ อาจารย์ เจ้าหน้าที่นักศึกษา และบุคคลที่
สนใจทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1) วิชา ทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3 หลักสูตร วท.บ.สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2) วิชา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช หลักสูตร วท.บ.สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง การขยายพันธุ์มะไฟจีน โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนเมล็ดและตาข้าง 

โดยมีวิธีปฏิบัติดังนี้ น าส่วนของเมล็ดมาล้างท าความสะอาดด้วยน้ ายาล้างจานก่อน เป็นการล้างท าความสะอาด
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เบื้องต้นก่อน จากนั้นน าเมล็ดไปฟอกฆ่าเชื้อ โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ที่ใช้ความเข้มข้น 20 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 20 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ ากลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วจ านวน 3 ขวด เพ่ือเป็นการล้าง
สารโซเดียมไฮโปรคลอไรด์ออกให้หมด จากนั้นน าเมล็ดลงไปวางเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์สูตร MS (murashige 
& skoog, 1962) ในห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่มีการควบคุมการให้แสง และอุณหภูมิให้เหมาะสม ท าการ
เพาะเลี้ยงไว้ประมาณ 1 เดือน จากนั้นจึงน าต้นอ่อนมาตัดแบ่งส่วนขยายพันธุ์ตาข้างที่เกิดขึ้น วางเลี้ยงลงใน
อาหารสูตร MS (murashige & skoog, 1962) โดยจะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน กว่าจะท าการตัดแบ่ง
ขยายพันธุ์ได้อีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นพืชที่ใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานมาก จึงท า ให้การขยายพันธุ์โดยวิธีการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจะได้จ านวนต้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่ในระยะก็สามารท าให้ได้ต้นมะไฟจีนที่
ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจ านวนมาก  
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลของขนาดใบประกอบ และใบย่อยของต้นมะไฟจีนของแต่ละสายต้น 
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ภาพที่ 1 กิจกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลลักษณะใบมะไฟจีนของแต่ละสายต้น 
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ภาพที่ 2 กิจกรรมขยายพันธุ์เพ่ิมจ านวนต้นอ่อนมะไฟจีน โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

  

ภาพที่ 3 กิจกรรมการอนุบาลต้นกล้ามะไฟจีนก่อนการย้ายปลูกลงแปลง 

   

ภาพที่ 4 กิจกรรมการย้ายต้นกล้าปลูกลงแปลง และการวางระบบการให้น้ าแบบสปริงเกอร์ส าหรับต้นกล้า
มะไฟจีน 

  

ภาพที่ 5 กิจกรรมจัดนิทรรศการโครงการการขยายพันธุ์มะไฟจีน โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ในงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
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ภาพที่ 6 กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการขยายพันธุ์มะไฟจีน โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้แก่ผู้เข้าร่วม
โครงการ 
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18. โครงการรวบรวมพันธุ์ผักแปมในจังหวัดน่านและศึกษาศักยภาพ 
ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ปีท่ี 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิกุล  สุรพรไพบูลย์ 
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมผักแปมในจังหวัดน่าน แล้วน ามาขยายพันธุ์เพ่ิมปริมาณ จัดท าแปลง
รวบรวมพันธุ์ และศึกษาศักยภาพในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากผักแปม 

เป้าหมายโครงการ : 
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีแปลงรวบรวมสายต้นผักแปมจากแหล่งต่างๆ ส าหรับ

เก็บส่วนต่างๆ ของล าต้นไปศึกษาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ขยายพันธุ์มอบให้แก่ผู้สนใจ 

2. ชาวบ้านในชุมชนต าบลแม่จริม สนใจรูปแบบการน าใบผักแปมไปใช้ประโยชน์ ตามท่ีได้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่น าไปใช้ในการด าเนินงาน ได้แก่ การขยายพันธุ์โดยวิธีช ากิ่งในสภาพ

โรงเรือนเพาะช า การปลูกและการบ ารุงรักษาสายต้นผักในสภาพแปลงเพาะปลูก และการแปรรูปใบผักแปมเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหมักดองหรือเครื่องดื่มประเภทชา 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
วัตถุประสงค์การท ากิจกรรม 

1. ส ารวจและรวบรวมพันธุกรรมผักแปมในจังหวัดน่าน 
2. ขยายพันธุ์เพ่ิมปริมาณผักแปมที่รวบรวมได้และท าแปลงสาธิตรวบรวมพันธุ์ 
3. ศึกษาศักยภาพในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 
4. ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผักแปม 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมผักแปมในจังหวัดน่าน 

โดยด าเนินการส ารวจใน 8 พื้นที่ ดังนี้ 
1) บ้านปิน ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 
2) บ้านนาคุ ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
3) บ้านนาขวาง ต าบลบ่อเกลือใต้ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
4) บ้านนาบัว ต าบลหนองแดง อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
5) บ้านฝาย ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
6) บ้านห้วยซ้อ ต าบลหมอเมือง อ าเภอแม่มจริม จังหวัดน่าน 
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7) บ้านทัพม่าน ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 
8) บ้านเต๋ย ต าบลภูคา อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

2. กิจกรรมขยายพันธุ์ ปลูก และบ ารุงรักษาสายต้นผักแปม รวบรวมไว้เพ่ือการปกปักรักษาและน าไปใช้
ประโยชน์ 

สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา น่าน ได้ด าเนินการขยายพันธุ์ ปลูกและบ ารุงรักษาต้นผักแปมที่รวบรวมไว้ ในแปลงสาธิตเพาะปลูกผัก
แปมป่า เพ่ือใช้เป็นต้นตอเพ่ือการขยายพันธุ์โดยวิธีปักช าและตอนกิ่ง ส าหรับมอบให้หน่วยงาน องค์กร หรือ
ชุมชน เมื่อมีการร้องขอ และเพ่ือการศึกษาต่อยอดเกี่ยวกับการน าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ โดยบูรณาการเข้า
กับวิชาทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 2 ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 2 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
เกษตรศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ลักษณะของต้นผักแปม รู้ทักษะการปลูกต้นและบ ารุงรักษาต้นผัก
แปม 

3. กิจกรรมศึกษาวิธีการแปรรูปใบผักแปมเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 
สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา น่าน ได้ด าเนินการศึกษาวิธีการแปรรูปใบผักแปมเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร โดยบูรณาการเข้ากับวิชา
ทักษะปัญหาพิเศษของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขา
อุตสาหกรรมเกษตร เพ่ือให้นักสึกษาได้มีความรู้ลักษณะของต้นผักแปม และสามารแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารได ้

4. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ การปลูกการบ ารุงรักษาต้นผักแปม ตลอดจนแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 

คณะท างานโครงการได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับ ชนิด ประโยชน์ การขยายพันธุ์ 
การปลูกและการดูแลรักษาต้นผักแปม ตลอดจนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจ าพวกหมักดอง และท า
เป็นเครื่องดื่ม (ชา) 

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

จากการด าเนินการตามโครงการรวบรวมพันธุกรรมผักแปมในจังหวัดน่าน และศึกษาศักยภาพในการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผลลัพธ์ดังนี้ 

1. กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมพันธุกรรมผักแปมในจังหวัดน่าน จากการส ารวจใน 9 พ้ืนที 
พบว่า ผักแปมที่มีปลูก มี 2 ชนิด คือ ผักแปมบ้านและผักแปมป่า ซึ่งชาวบ้านในชนบทนิยมปลูกไว้ในบริเวณ
พ้ืนที่อยู่อาศัยเพ่ือสะดวกในการเก็บเอาส่วนยอดและใบอ่อนมาบริโภคเป็นผักแกล้มอาหารชนิดอ่ืนเพ่ือเพ่ิม
รสชาติ เช่น ลาบ แกงอ่อม น้ าพริก แกงหน่อไม้ เป็นต้น ผักแปมบ้านนั้นจะมีรสชาติขมกว่าผักแปมป่าและบาง
ท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นยาบ ารุงก าลัง เพ่ิมสมรรถภาพทางเพศได้ อย่างก็ตามในแง่ของความชอบแล้วชาวบ้านนิยม
บริโภคผักแปมป่ามากกว่า เนื่องจากมีความมันและเผ็ดเล็กน้อยและมีความขมน้อยกว่าผักแปมบ้าน 
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2. กิจกรรมขยายพันธุ์ปลูกและบ ารุงรักษาสายต้นผักแปม พบว่า จากการน ากิ่งพันธุ์ผักแปมบ้านที่
รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆ ในจังหวัดน่าน จ านวน ประมาณ 500 กิ่ง มาปักช าในสภาพโรงเรือนเพาะช าที่มีการ
ให้ความชื้นอย่างสม่ าเสมอ พบว่า มีก่ิงช าที่งอกราก ประมาณ 300 กิ่ง คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนผักแปมป่านั้นจาก
การเก็บรวบรวมกิ่งช าประมาณ 400 กิ่ง มาปักช า พบว่า ไม่มีการงอกรากเลยแม้จะมีการใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโตเพ่ือส่งเสริมการเกิดรากของก่ิงช าก็ตาม โดยกิ่งจะทยอยแห้งตายไป 

3. กิจกรรมศึกษาวิธีการแปรรูปใบผักแปมเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ด าเนินการทดลองแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากใบผักแปม 

ได้ท าการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักแปม ได้ทดลองพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ ผักแปมดอง
และชาผักแปม ซึ่งผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแปมดอง พบว่า หลังจากดองครบสามวัน ผักแปมบ้านดอง มีค่า 
pH 4.2 ในขณะที่ผักแปมป่าดอง มีค่า pH 3.4 ผักแปมทั้งสองชนิดมีรสเปรี้ยว เนื้อสัมผัสของผักแปมบ้านจะนิ่ม
กว่าและมีรสขมเล็กน้อย เมื่อให้ผู้ที่ชื่นชอบการรับประทานผักดองทดลองชิมได้ให้ความเห็นยอมรักผักแปมดอง
ทั้งสองชนิด 

ส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาผักแปม พบว่า ผักแปมบ้านมีลักษณะใบที่อ่อนนุ่มกว่าผักแปมป่า ใน
ขั้นตอนการท าชาจึงสามารถนวดคั่วชาได้ทั้งใบ ในขณะที่ผักแปมป่ามีใบค่อนข้างแข็ง จึงต้องเพ่ิมข้ันตอนการหั่น
ให้มีขนาดเล็กลงก่อนน าไปนวดคั่วชา 

4. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ การปลูกการบ ารุงรักษาต้นผักแปม ตลอดจนแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 

ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์การปลูกการบ ารุงรักษาต้นผักแปม 
ตลอดจนแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหมักดอง และเครื่องดื่มประเภทชา ให้กับกลุ่มแม่บ้านในต าบล
แม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 52 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ
เป็นอย่างดี แต่ยังไม่มีแนวทางที่จะน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปด าเนินการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน เนื่ องจากยัง
ไม่มีการรวมกลุ่มกัน 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีแปลงสาธิตการปลูกและการบ ารุงรักษาผักแปม 1 แปลง 

(ประมาณ 400 ต้น) เพ่ือการอนุรักษ์และเพ่ือศึกษาการขยายพันธุ์การน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดด้านต่างๆ 
ตลอดจนใช้ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกทักษะวิชาชีพและการท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในวิชา
ปัญหาพิเศษของนักศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์และขยายพันธุ์ผักแปมเพ่ือสนับสนุนให้กับผู้ที่สนใจ
น าไปเพาะปลูก 

- ผลกระทบ (Impact) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายพันธุ์ผักแปม 

รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่น่าสนใจที่ชุมชนจะสามารถน าไปพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อการจ าหน่ายซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนได้ 

 



 

193 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีแปลงอนุรักษ์พันธุกรรมผักแปม จ านวน 1 แปลง 

ประมาณ 150 ต้น ส าหรับใช้เป็นต้นตอส าหรับขยายพันธุ์เพ่ิมเติม เพ่ือแจกจ่ายให้แก่ผู้สนใจและเพ่ือเก็บเกี่ยวใบ
และส่วนอื่นๆ ไปศึกษาต่อยอดเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงและมีประโยชน์ต่อผู้ใช้  

ในปีงบประมาณ 2562 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักแปม 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ผักแปมดอง และชาผักแปม 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากผุ้เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นผู้ทดสอบชิมผลิตภัณฑ์ทั้ง 
2 รูปแบบ และมีผู้ทดสอบชิมหลายรายที่ให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยเข้ามาสอบถามและมีแนวคิดในการผลิตชา
ผักแปมป่าเพ่ือจ าหน่าย 
 
เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช องค์การบริหารส่วนต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
การด าเนินการตามโครงการนี้ ท าให้คนในชุมชนรู้จักและทราบสรรพคุณของผักแปมที่มีมากกว่าการ

บริโภคเพ่ือเพ่ิมรสชาติอาหาร ตลอดจนมีความรู้พ้ืนฐานในการขยายพันธุ์ การปลูก การปฏิบัติบ ารุงรักษาและ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักแปม 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1) วิชาทักษะวิชาชีพพืชศาสตร์ 3 หลักสูตร วท.บ.(พืชศาสตร์) สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

2) วิชาปัญหาพิเศษ หลักสูตร วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 2 รูปแบบ คือ ใบผักแปมดอง และชาใบ

ผักแปม  
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

  

ภาพที่ 1 ส ารวจและเก็บตัวอย่างกิ่งผักแปม เพ่ือน ามาขยายพันธุ์โดยวิธีปักช า 

  

ภาพที่ 2 การขยายพันธุ์ผักแปมโดยวิธีปักช ากิ่ง 

 

ภาพที่ 3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหมักดองจากใบผักแปม 
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ภาพที่ 4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชาจากใบผักแปม 

  

 

ภาพที่ 5 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักแปม 

 

ภาพที่ 6 ลักษณะของยอดและใบที่ใช้ในการบริโภคของผักแปมบ้าน (ก) และผักแปมป่า (ข) 
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พ้ืนที่ส ารวจ : บ้านปิน ต าบลห้วยโก๋น อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

 

พ้ืนที่ส ารวจ : บ้านนาคุ ต าบลบ่อเกลือเหนือ อ าเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

 

พ้ืนที่ส ารวจ : บ้านนาบัว ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
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พ้ืนที่ส ารวจ : บ้านฝาย ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

 

พ้ืนที่ส ารวจ : บ้านห้วยซ้อ ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
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พ้ืนที่ส ารวจ : บ้านทัพม่าน ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 

 

พ้ืนที่ส ารวจ : บ้านเต๋ย ต าบลแม่จริม อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
ภาพที่ 7 กิจกรรมส ารวจและเก็บรวบรวมก่ิงช าผักแปม ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 
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ภาพที่ 8 ผลการปักช ากิ่งผักแปมบ้าน 

  

ภาพที่ 9 ผลการปักช าผักแปมป่า ภาพที่ 10 แปลงเพาะปลูกผักแปมบ้านเพ่ือการ
อนุรักษ์พันธุกรรม 
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ภาพที่ 11 ผักแปมดองบรรจุขวดผลิตจากผักแปม
บ้าน (ก) และผักแปมป่า (ข) 

ภาพที่ 12 ชาผักแปมบ้าน (ก) และชาผักแปมป่า 
(ข) 

  

ภาพที่ 13 ชาผักแปบ้านบรรจุในซองชาน้ าหนัก
บรรจุ 2 กรัม 

ภาพที่ 14 อุปกรณ์ที่ใช้ในการชงชาเพื่อทดสอบชิม 

  

ภาพที่ 15 สีของน้ าชาผักแปมบ้านเมื่อแช่ซองชา
น้ าร้อนเป็นเวลา 1 2 3 4 และ 5 นาที ตามล าดับ 

ภาพที่ 16 ผลิตภัณฑ์ชาผักแปมป่า ชาผักแปมป่า
ผสมมะลิ ชาผักแปมป่าผสมใบเตย และชาผักแปม
ป่าผสมอัญชัญในบรรจุภัณฑ์กระป๋องอลูมิเนียม 
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ภาพที่ 17 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับผักแปมและการทดสอบชิมชาผักแปม 

 

ภาพที่ 18 ลักษณะของผักดองที่ดองจาผักแปมบ้าน (ก) และผักแปมป่า (ข) 
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ภาพที่ 19 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทหมักดองจากใบผักแปม ในภาพแสดงการบรรจุผักแปม
ดองลงขวด (ก) ชั่งน้ าหนัก (ข) นึ่งไล่อากาศ (ค) และปิดฝานึ่งฆ่าเชื้อ (ง) 

 

ภาพที่ 20 กิ่งช าที่แสดงอาการใบหงิกเนื่องจากมีเชื้อไวรัสติดมาจากต้นแม่ 

   

ภาพที ่21 แกงใบผักแปมใส่ปลาแห้ง 
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19. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชท่ีทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนา 
ตามรอยเส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีท่ี 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  รองศาสตราจารย์ลิปิกร  มาแก้ว 
หน่วยงาน :  คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด
เชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือศึกษาพันธุ์ไม้ในพุทธประวัติ แหล่งที่มาในศาสนสถาน วัดผาลาด 
2. เพ่ือสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เกี่ยวพันกับพุทธประวัติสู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนา 
3. เพ่ือพัฒนาต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ลายค า

ล้านนา 
4. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เกี่ยวพันกับพุทธประวัติสู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนา 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการปีงบประมาณ 2562  

2.1 รวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืชที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ 
2.2 จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือเป็นแหล่งองค์ความรู้ จ านวน 3 เรื่อง 

1) องค์ความรู้พุทธประวัติพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และพันธุกรรมพืชในพระพุทธศาสนา 
2) องค์ความรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายค าล้านนา บนวิหารวัดผาลาด 

สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
3) องค์ความรู้ประวัติของวัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 
2.1 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับการพัฒนาต่อยอดงานลายค าล้านนาหลังพระประธานบนพระ

อุโบสถ 
วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
1. จัดท าข้อมูลในรูปแบบวิดีโอ โดยเผยแพร่ข้อมูลลวดลายพันธุกรรมพันธุ์ไม้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 28 

พระองค์ พันธุ์ไม้ 28 ชนิด ที่ปรากฏบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ลงบนยูทูป 
2. สร้างคิวอาร์โค้ด จ านวน 31 โค้ด เพ่ือเข้าชมเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 28 

พระองค์ และองค์ความรู้ 
3. จัดท าลิ้งค์ระหว่างคิวอาร์โค้ดกับคลิปวิดีโอ 31 เรื่องราว ที่อัปโหลดไว้ในยูทูป 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา สู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนา ตามรอย

เส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 1 ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลล้านนา (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ประจ าปีงบประมาณ 2562 ได้ด าเนินงานปฏิบัติการตั้งแต่การศึกษา
ข้อมูลและส ารวจพื้นที่ ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะลายค าล้านนา และติดตั้งผลงาน ณ วิหารวัดผาลาด 
สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะเวลาท างาน 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง 
วันที่ 15 กันยายน 2562 และด าเนินการส่งมอบผลงาน ถวายภาพลายค าล้านนา พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ 
โพธิพฤกษ์แห่งการตรัสรู้ ให้กับวัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านพระครูธีระสุตพจน์ 
(พระมหาสง่าไชยวงค์) เจ้าอาวาส เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดผาลาด(สกทาคามี) อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานลายค าโดย อาจารย์และนักศึกษา กลุ่มวิชาศิลปะไทย หลักสูตร
ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจพื้นที่ด าเนินงาน และเก็บรวบรวมข้อมูล 
ด าเนินการลงพ้ืนที่ เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ด าเนินงาน และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุกรรมพืช แหล่งที่มา

ของพันธุ์ไม้ที่เก่ียวพันกับพุทธประวัติทางศาสนาพุทธ 
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาภูมิปัญญาลายค าล้านนา และเสนอแบบร่าง 

เสนอแบบร่าง พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนาพระพุทธเจ้า 
28 พระองค์ 28 ผลงาน ให้กับพระครูธีระสุตพจน์ (พระมหาสง่า ไชยวงค์) เจ้าอาวาสวัดผาลาด สกทาคามี 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ขั้นตอนที่ 3 การสร้างต้นแบบลายค าล้านนา 
สร้างต้นแบบลายค าล้านนา เพ่ือการด าเนินการตกแต่งศาสนสถานแบบร่างพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ 

28 ผลงาน ตามตารางแสดงองค์ประกอบส าคัญของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ที่ใช้เป็นหลักในการออกแบบ
งานลายค า ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 



 

208 
 

 
ขั้นตอนที่ 4 การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ผลงานลายค าล้านนา 

1.เขยีนแบบร่างลงแผ่นพลาสติก ร่างแบบลวดลายพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และลวดลายพันธุกรรม
พันธุ์ไม้ พร้อมองค์ประกอบลวดลายที่เก่ียวข้อง ลงบนพลาสติกใส ตามเท่าขนาดจริง 28 ผลงาน 

    
 

2.ฉลุลาย ฉลุลายพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และพันธุกรรมพันธุ์ไม้ตามแบบที่ร่างบนพลาสติกใส 
ขนาด 1.50 เมตร x 1.20 เมตร จ านวน 28 ผลงาน 

    
 

3.จัดเตรียมพื้น ขึงผ้าบนกรอบไม้ เพ่ือเตรียมเป็นเฟรมส าหรับพิมพ์ลวดลาย จ านวน 28 ผลงาน 
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4.ลายฉล ุพิมพ์ลายฉลุ โดยการปั้มลวดลาย ด้วยสีอะคริลิคสีทอง และตกแต่งเก็บรายละเอียด ผลงาน 

บนเฟรม จ านวน 28 ผลงาน 
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5.ผลงาน ผลงานลายค าล้านนา รูปภาพลวดลายพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และลวดลายพันธุกรรม
พันธุ์ไม้ จ านวน 28 ผลงาน เพื่อเตรียมด าเนิงานติดตั้งบนผนังวิหารวัดผาลาด สกทาคามี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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ขั้นตอนที่ 5 การจัดท าวิดีโอ และคิวอาร์โค้ด 

1.ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และพันธุกรรมพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละ
พระองค ์

2.ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้จัดท า อาจารย์ ศิลปิน และนักศึกษา 
3.ลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ เจ้าอาวาส พระภิกษุสงฆ์ 
4.ถ่ายท า บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว บันทึกเสียง ตัดต่อ และเนื้อหาเรียบร้อย 
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5.เผยแพร่ข้อมูลลวดลายพันธุกรรมพันธุ์ไม้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ พันธุ์ไม้ 28 ชนิด ที่
ปรากฎบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ลงบนยูทูบ 

6.สร้างคิวอาร์โค้ด จ านวน 28 โค้ด เพ่ือเข้าชมเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุกรรมไม้ที่ เกี่ยวข้องกับ
พระพุทธเจ้า 28 พระองค ์

7.จัดท าลิ้งค์ระหว่างคิวอาร์โค้ดกับคลิปวิดีโอ 28 เรื่องราว ที่อัปโหลดไว้ในยูทูป 
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ขั้นตอนที่ 6 การปฏิบัติงานติดตั้งผลงาน  

ติดตั้งผลงานบนผนังวิหารวัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 28 ผลงาน 
พ้ืนที่ท างาน รวม 50 ตารางเมตร 

   

   



 

217 
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ขั้นตอนที่ 7 ผลการด าเนินงานโครงการ 
1.ผลงาน ผลงานการสร้างสรรค์ภาพลายค าพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ โพธิพฤกษ์แห่งการตรัสรู้

พันธุกรรมไม้ที่ เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา จ านวน 28 ผลงาน ได้รับการติดตั้ง ณ วิหารวัดผาลาด
(สกทาคามี) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ส าหรับพระภิกษุ สงฆ์ 
สามเณร อาจารย์ นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ ในรูปแบบภาพลายค า จ านวน 28 ผลงานที่ปรากฏ
บนวิหาร และวิดีโอข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพลายค าท่ีเชื่อมต่อกับคิวอาร์โค้ดที่อยู่ในวิหาร 
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2.การส่งมอบงาน ถวายภาพลายค า พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ โพธิพฤกษ์แห่งการตรัสรู้ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา สู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนา ตามรอยเส้นทางบุญวัดผา
ลาด(สกทาคามี) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านพระครูธีระสุตพจน์(พระมหาสง่า ไชยวงค์) เจ้าอาวาส ใน
วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ 
จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร ฟ่ันชมพู รอง
ศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ หัวหน้าหลักสูตรทัศนศิลป์ 
อาจารย์เนติ พิเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานลายค าโดย : อาจารย์และนักศึกษา กลุ่มวิชาศิลปะ หลักสูตรทัศนศิลป์ 
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 
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3.การลงข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวท้องถิ่น หนังสือพิมพ์รายวัน เชียงใหม่นิวส์ (Chang Mail News) 
แ ห ล่ ง ที่ ม า  : 
https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1139123?fbclid=IWAR3OWeCqt8fbLt3aKZ_s
iQK2ZHW4LejFUWPJRxqg_iU8enCzNwe3-b56LXY] 
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ผลการด าเนินงาน : 

- ผลผลิต (Output) 
1. ได้สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. ได้ข้อมูลพันธุ์ไม้ในพุทธประวัติแหล่งที่มาในศาสนสถาน วัดผาลาด 
3. ได้อนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์ต่อยอดและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในงานลายค าล้านนาประดับ

ตกแต่งอาคารศาสนสถานวิหารของวัดผาลาด สกทาคามี 
4. ได้พัฒนาการต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์

ลายค าล้านนา สู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
5. ได้เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่เกี่ยวพันกับพุทธประวัติสู่การสร้างสรรค์ลายค า

ล้านนา 
- ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. ได้ผลงานเชิงอนุรักษ์สร้างสรรค์เป็นภาพลายค าพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และพันธุกรรมพันธุ์ไม้ใน
พุทธประวัติ ตกแต่งบนวิหารวัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 28 
ผลงาน 

2. ได้น าความรู้จากการเรียนการสอนในรายวิชาลายค าล้านนา วิชาศิลปะไทย และวิชาศิลปะประจ า
ชาติ มาบูรณาการกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การ
สร้างสรรค์ลายค าล้านนา ตามรอยเส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

3. ได้น าความรู้จากงานวิจัย เรื่อง ศึกษาและพัฒนารูปแบบงานลายค าพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ใช้
ประดับพระอุโบสถวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยา พลวิฑูรย์ มาบูรณาการกับงานบริการวิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ทรงคุณค่า
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ทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนา ตามรอยเส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
- ผลกระทบ (Impact) 

1. เกิดการอนุรักษ์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานศิลปะในรูปแบบการสร้างสรรค์ภาพลายค าล้านนา 
สู่การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา 

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยการเผยแพร่ผลงานทางศิลปะโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็น
องค์ประกอบหลักในการสร้างกิจกรรมให้มีความยั่งยืน 

3. เกิดการบูรณาการจากการเรียนการสอน และงานวิจัย สู่การบริการวิชาการแก่ชุมชนที่สร้างสรรค์
ผลงานโดยอาจารย์และนักศึกษา บัณฑิตนักปฏิบัติของหลักสูตรทัศนศิลป์คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
ก่อนการด าเนินงาน 

1. มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรื่อง ศึกษาและพัฒนารูปแบบงานลายค าพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ใช้
ประดับพระอุโบสถวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ ที่
สามารถน ามาต่อยอดงานบริการวิชาการสู่ชุมชนในรูปแบบผลงานศิลปะลายค าล้านนา ลวดลายพันธุกรรมพันธุ์
ไม้ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ พันธุ์ไม้ 28 ชนิด 

2. วิหารวัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ยังไม่มีผลงานศิลปะลายค าล้านนา 
ลวดลายพันธุกรรมพันธุ์ไม้ที่เก่ียวข้องกับพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ พันธุ์ไม้ 28 ชนิด 

หลังการด าเนินงาน 
1. พัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์ตกแต่งศาสนสถานวิหารวัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ จ านวน 1 หลัง 
2. มีฐานข้อมูลองค์ความรู้ลายค าล้านนา ลวดลายพันธุกรรมพันธุ์ไม้ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 28 

พระองค์ พันธุ์ไม้ 28 ชนิด ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่อัปโหลดไว้ในยูทูป จ านวน 31 เรื่องราว 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
ผลจากการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนา สู่การสร้างสรรค์ลายค า

ล้านนา ตามรอยเส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 1  เป็นโครงการที่ส่งเสริม
การอนุรักษ์พันธุ์ไม้ที่มีความเกี่ยวพันกับพุทธประวัติอันทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์เป็น
ลวดลายที่ได้จากรูปแบบของพันธุ์พืชต่างๆ เป็นงานลายค าล้านนา ประดับตกแต่งอาคารสนสถานวิหารของวัด
ผาลาด สกทาคามี เพ่ือการอนุรักษ์ในเชิงสร้างสรรค์ต่อยอดและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการการ
เรียนการสอนและงานวิจัยสู่การบริการวิชาการแก่ชุมชน ในรูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยผลงานของ
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อาจารย์และนักศึกษา บัณฑิตนักปฏิบัติหลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรมคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

การอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนา ตามรอยเส้นทางบุญ 
เป็นการสร้างสรรค์ผลงานลายค าล้านนา ที่ปรากฏในวิหารวัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่
เป็นแหล่งองค์ความรู้ทางพุทธประวัติพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และพันธุกรรมพืชที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ส าคัญทาง
พุทธศาสนา ที่สามารถส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว โดยการเผยแพร่ผลงานทางศิลปะโดยมีสถาบันอุดมศึกษา
เป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างกิจกรรมให้มีความยั่งยืน 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 

1) ชื่องานวิจัย เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ลายค า
ล้านนา ตามรอยเส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 2 

หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว งบประมาณ 250,000 บาท จากโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

2) ชื่องานวิจัย เรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ลายค า
ล้านนา ตามรอยเส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีที่ 3 

หัวหน้าโครงการ รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว งบประมาณ 250,000 บาท จากโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
1) วิชาลายค าล้านนา หลักสูตรทัศนศิลป์(กลุ่มวิชาศิลปะไทย) สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์      
2) วิชาศิลปะไทย หลักสูตรทัศนศิลป์(กลุ่มวิชาศิลปะไทย) สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
3) วิชาศิลปะประจ าชาติ หลักสูตรทัศนศิลป์(กลุ่มวิชาศิลปะไทย) สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 

1. มีการพัฒนาองค์ความรู้จากงานวิจัย เรื่อง ศึกษาและพัฒนารูปแบบงานลายค าล้านนาพระพุทธเจ้า 28 
พระองค์ ใช้ประดับพระอุโบสถวัดจันทร์ ต.วัดจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ มาบูรณาการกับงานบริการ
วิชาการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ทรงคุณค่าทางพระพุทธศาสนาสู่การสร้างสรรค์ลายค าล้านนา ตามรอย
เส้นทางบุญ วัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ 
อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

2. มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง พุทธประวัติพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ และพันธุกรรมพืชที่อยู่ใน
เหตุการณ์ที่ส าคัญทางพุทธศาสนา โดย รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขา
ศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 
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3. มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานลายค าล้านนา ที่ปรากฏบนวิหารวัดผา
ลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์หลักสูตร
ทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
จังหวัดเชียงใหม่ 

4. มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง ประวัติวัดผาลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย พระครู ธี
ระสุตพจน์ (พระมหาสง่า ไชยวงค์) เจ้าอาวาสวัดผาลาด 

5. มีการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือต่อยอดโครงการ เรื่อง ลายค าล้านนาหลังพระประธาน พระอุโบสถ วัดผา
ลาด สกทาคามี อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กับการพัฒนาต่อยอด โดย รองศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว 
อาจารย์หลักสูตรทัศนศิลป์ สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 

 
 

ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

ต้นแบบลายค าล้านนา เพื่อการตกแต่งศาสนสถานแบบร่างพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ 28 ผลงาน 

  
ภาพลายเส้นที่ 1 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 1  

พระพุทธตัณหังกร 
ภาพลายเส้นที่ 2 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 2  

พระพุทธเมธังกร 
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ภาพลายเส้นที่ 3 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 3  

พระพุทธสรณังกร 
ภาพลายเส้นที่ 4 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 4  

พระพุทธทีปังกร 

  
ภาพลายเส้นที่ 5 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 5  

พระพุทธพระโกณฑัญญะ 
ภาพลายเส้นที่ 6 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 6  

พระพุทธพระสุมังคละ 
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ภาพลายเส้นที่ 7 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 7  

พระพุทธสุมนะ 
ภาพลายเส้นที่ 8 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 8  

พระพุทธเรวตะ 

  
ภาพลายเส้นที่ 9 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 9  

พระพุทธโสภิตะ 
ภาพลายเส้นที่ 10 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 1  

พระอโนมทัสสีพุทธเจ้า 
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ภาพลายเส้นที่ 11 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 11  

พระพุทธปทุมะ 
ภาพลายเส้นที่ 12 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 12  

พระพุทธนารทะ 

  
ภาพลายเส้นที่ 13 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 13  

พระพุทธปทุมุตระ 
ภาพลายเส้นที่ 14 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 14  

พระพุทธสุเมธะ 
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ภาพลายเส้นที่ 15 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 15  

พระพุทธสุชาตะ 
ภาพลายเส้นที่ 16 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 16  

พระพุทธปิยทัสสี 

  
ภาพลายเส้นที่ 17 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 17  

พระพุทธอัตถทัสสี 
ภาพลายเส้นที่ 18 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 18  

พระพุทธธรรมทัสสี 



 

230 
 

  
ภาพลายเส้นที่ 19 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 19  

พระพุทธสิทธัตถะ 
ภาพลายเส้นที่ 20 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 20  

พระพุทธติสส(ติสสะ) 

  
ภาพลายเส้นที่ 21 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 21  

พระพุทธปุสส(ปุสสะ) 
ภาพลายเส้นที่ 22 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 22  

พระพุทธวิปัสสี 
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ภาพลายเส้นที่ 23 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 23  

พระพุทธสิขี 
ภาพลายเส้นที่ 24 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 24  

พระพุทธเวสสภู 

  
ภาพลายเส้นที่ 25 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 25  

พระพุทธกุกกุสันธะ 
ภาพลายเส้นที่ 26 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 26  

พระพุทธโกนาคมนะ 
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ภาพลายเส้นที่ 27 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 27  

พระพุทธกัสสปะ 
ภาพลายเส้นที่ 28 พระพุทธเจ้าองค์ที่ 28  

พระพุทธโคตรมะ 
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20. โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 3 
ผู้รับผดิชอบโครงการ  :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส  จูมี 
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตด้านล าต้น กิ่ง ก้านและใบของมะเกี๋ยงแปดสายพันธุ์ภายใต้การจัดการน้ าและ
ธาตุอาหารในรูปแบบเดียวกัน 

2. เพ่ือศึกษาโรคแมลงศัตรูพืชที่เกิดข้ึนในแปลงทดลองและแนวทางการป้องกัน  ก าจัด  

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 1 ปี  

ได้สายพันธุ์มะเกี๋ยงผลใหญ่ที่มีการเจริญเติบโต ได้ดีในสภาพแวดล้อมเขตพ้ืนที่พิษณุโลก ให้ผลผลิต
ที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจ ที่ดี ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนเพื่อเผยแพร่สู่
เกษตรกรในโอกาสต่อไป 

2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562  
จัดการดูแลพันธุ์มะเกี๋ยงผลใหญ่ จ านวน แปดสายพันธุ์ ๆ ละ 4 ต้น รวม  32  ต้น ในพ้ืนที่  3  ไร่ 

โดยมีระบบการจัดการน้ าและธาตุอาหารตามแผนการทดลอง   
3. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการจ านวน  20  คน 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องชีพจักรของแมลงศัตรูมะเกี๋ยงและวิธีการป้องกันก าจัดที่เหมาะสมโดยไม่

ท าลายสภาพแวดล้อม 
2. การติดตั้งระบบให้น้ าในแปลงไม้ผล 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
กิจกรรม 

1. เปรียบเทียบพันธุ์มะเกี๋ยงผลใหญ่แปดสายพันธุ์โดยท าการศึกษาการเจริญเติบโตด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
ส่วนของล าต้น ใบ กิ่ง ก้าน ทรงพุ่มและเทียบความแตกต่างทางสถิติโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
ในบล็อก (RCBD) ประกอบด้วย 8 สิ่งทดลอง ๆ ละ 4 ซ้ า  

2. ท าการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของส่วนต่าง ๆ ของต้นมะเกี๋ยงในสภาพจริง ได้แก่ ส่วนของ 
ราก ล าต้น ใบ กิ่ง ก้าน ทรงพุ่ม 

3. ศึกษาโรค แมลงศัตรู และแมลงที่เป็นประโยชน์ในแปลงทดลองปลูกมะเกี๋ยง  จากนั้นน าตัวอย่าง
แมลงศัตรูไปทดลองเลี้ยงในห้องปฏิบัติการเพ่ือจ าแนกชนิดแมลงศัตรูดังกล่าว เพื่อหาแนวทาง
ป้องกัน ก าจัดต่อไป 

4. การฝึกปฏิบัติการปลูก  ดูแลรักษา ท าการใส่ปุ๋ย และการจัดท าระบบการให้น้ ามะเกี๋ยง ตลอดจนถึง
การเก็บข้อมูลงานวิจัยเพื่อเป็นกรณีศึกษาส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในวิชาอ่ืน ๆ 
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   แผน ผล 
1. ศึกษาการเจริญเติบโตทางล าต้นของมะเกี๋ยง 
   อย่างน้อยแปดสายพันธุ์ 
 

จากการเก็บข้อมูลทุก 2 เดือน จนถึงสิ้นสุด
ระยะเวลาที่ก าหนดพบว่ามะเกี๋ยงท้ังแปดสาย
พันธุ์มีการเจริญเติบโตทางล าต้นดังนี้ 
1. พันธุ์ 1045 มีความสูงของล าต้นเฉลี่ย 4.17  
เมตร  ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 4.11 เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 13.63  
เซนติเมตร ความกว้างและยาวของแผ่นใบเฉลี่ย 
11.53 และ 28.73 เซนติเมตร  
2. พันธุ์ 1114 มีความสูงของล าต้นเฉลี่ย 4.85 
เซนติเมตร    ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 3.93 
เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 13.08 
เซนติเมตร ความกว้างและยาวของแผ่นใบเฉลี่ย 
11.73 และ 29.90  เซนติเมตร  
3. พันธุ์ 1185 มีความสูงของล าต้นเฉลี่ย 4.68 
เมตร   ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 3.26 เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย  13.93 
เซนติเมตร ความกว้างและยาวของแผ่นใบเฉลี่ย 
13.83 และ 31.83  เซนติเมตร  
4. พันธุ์ 1188 มีความสูงของล าต้นเฉลี่ย 4.45 
เมตร  ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 3.49 เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 13.88  
เซนติเมตร ความกว้างและยาวของแผ่นใบเฉลี่ย 
10.65 และ 25.58 เซนติเมตร มีการแตกกิ่ง
จ านวน 14.50  กิ่งต่อต้น 
5. พันธุ์ 2153 มีความสูงของล าต้นเฉลี่ย 4.76 
เมตร     ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 3.80 เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 13.95 
เซนติเมตร ความกว้างและยาวของแผ่นใบเฉลี่ย 
10.91 และ 31.65 เซนติเมตร  
6. พันธุ์ 2183 มีความสูงของล าต้นเฉลี่ย 4.53 
เซนติเมตรความกว้าง ของทรงพุ่มเฉลี่ย 4.03 
เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 12.85 
เซนติเมตร ความกว้างและยาวของแผ่นใบเฉลี่ย 
10.65 และ 27.23 เซนติเมตร  
7. พันธุ์ 2617 มีความสูงของล าต้นเฉลี่ย 4.20 
เซนติเมตร ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย 3.73 
เมตร  เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย 13.80 
เซนติเมตร ความกว้างและยาวของแผ่นใบเฉลี่ย 
12.20 และ 27.58 เซนติเมตร  
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8. พันธุ์ 4054  มีความสูงของล าต้นเฉลี่ย 4.94 
เมตร ความกว้างของทรงพุ่มเฉลี่ย  3.68  เมตร  
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นเฉลี่ย  12.75 
เซนติเมตร ความกว้างและยาวของแผ่นใบเฉลี่ย 
12.10 และ 32.28 เซนติเมตร  

1. ด้านการจัดการน้ าและธาตุอาหารต่อการ
เจริญเติบโตทางก่ิงใบ 

การจัดการน้ าและธาตุอาหารตลอดการทดลองมี
การจัดการเหมือนกันทั้งแปลงกล่าวคือมีการให้น้ า
ระบบ  Mini Sprinkler โดยให้สัปดาห์ละครั้ง 
ยกเว้นวันที่ตรงกับฝนตกติดต่อกันจะไม่มีการให้
น้ า ส่วนการใส่ปุ๋ย ได้ท าการใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 
จ านวน 200 กรัม  ต่อต้นทุกเดือนและใส่ปุ๋ยคอก
ครั้งละ 2 กระสอบ (4 ปีบ๊) ต่อต้นทุก 3 เดือน
ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงนี้ท าการศึกษาการ
เจริญเติบโตด้านสายพันธุ์เท่านั้น 

 
แผน ผล 

ได้ทราบอัตราการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงสาย
พันธุ์ที่น ามาทดลองปลูกในเขตพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลก 

จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าวที่ผ่านมาพบว่า
สายพันธุ์เบอร์ 4054 และ 1114 มีความสูงมาก
ที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.94 และ 4.85 เมตรต่อต้น  
ส่วนความกว้างของทรงพุ่มพบว่าต้นสายพันธุ์ 
1045 และ 2183 มีความกว้างของทรงพุ่มมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 4.11 และ 
4.03  เมตรต่อต้นตามล าดับ  ด้านขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น  พบว่าสายพันธุ์เบอร์ 
2153, 1185 และ 1188 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ของล าต้นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 
13.95, 13.93 และ 13.88 เซนติเมตรต่อต้น
ตามล าดับ และขนาดใบพบว่ามะเกี๋ยงสายพันธุ์ 
1185 มีขนาดความกว้างของแผ่นใบมากที่สุดโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.83 รองลงมาคือสายพันธุ์ 
2617 และ 4054 ซึ่งมคีวามกว้างของแผ่นใบ
ใกล้เคียงกันคือ 12.20 และ 12.10 เซนติเมตร
ตามล าดับ แต่ด้านความยาวของแผ่นใบพบว่า
พันธุ์ 4054 มีความยาวมากท่ีสุดโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 32.28 รองลงมาคือสายพันธุ์ 1185 และ 
2153 เมื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า
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มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01)  

จากข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ามี
อัตราการเจริญเติบโตช้าลงในทุกด้านและในบาง
ช่วงมีขนาดเท่าเดิมหรือลดลง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสภาพอากาศท่ีบางช่วงร้อนจัดหรือ
บางช่วงมีความชื้นในอากาศลดลงกอร์ปกับต้น
มะเกี๋ยงเริ่มมีอายุมากข้ึน อย่างไรก็ตามข้อมูล
ทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะคัดเลือก
มะเกี๋ยงสายพันธุ์ใดว่าเหมาะสมที่สุดที่จะปลูกใน
เขตพ้ืนที่พิษณุโลก จนกว่าจะมีการศึกษาด้าน
ผลผลิตต่อไป 

 
   แผน ผล 

1. เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาที่เรียนใน
วิชาด้านพืชสวนตามเป้าหมาย Flagships (5 
(2+3) Flagships) มหาวิทยาลัยนักปฏิบัติ 

นักศึกษาท่ีเรียนวิชาต่าง ๆ ด้านพืชศาสตร์ - พืช
สวนได้ท าการฝึกภาคปฏิบัติในการเรียนวิชาต่าง 
ๆ เช่น การให้ปุ๋ย การจัดการระบบน้ าในแปลงไม้
ผล  การบริหารศัตรูพืชแบบผสมผสาน การศึกษา
การเจริญเติบโตของพืชในระยะต่าง ๆ เป็นต้น 

2. สร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ วิจัย และ 
นวัตกรรม 

นักศึกษาได้ปฏิบัติการส ารวจโรค และความชุกชุม
ของชนิดแมลงศัตรูไม้ผลในช่วงระยะเวลาที่มี
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน และแนวทางในการ
ป้องกันก าจัดเป็นต้น ซึ่งในการนี้เป็นการศึกษาใน
สภาพจริงในแปลงไม้ผลตามหลักการผลิตบัณฑิต
นักปฏิบัติ และ นักศึกษายังสามารถใช้แปลงวิจัย
นี้เพื่อการศึกษาข้อมูลอื่น ๆ ได้อีกด้วย 

3. สนองงานอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
 

โดยการจัดท า โครงการคัดเลือกพันธุ์มะเกี๋ยงซึ่ง
เป็นพืชอนุรักษ์ตามโครงการพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
การสร้างจิตส านึกให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนได้
รู้จักพันธุ์พืชพ้ืนเมืองของไทย และเม่ือได้สัมผัส
หรือปฏิบัติการจัดการดูแลทุกขั้นตอนตั้งแต่การ
ปลูก ดูแลรักษาจนถึงการน าไปใช้ประโยชน์ใน
อนาคต ก็จะได้รู้ถึงคุณค่า การอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืน
เมืองไทยที่ก าลังจะสูญหายให้คงอยู่คู่กับประเทศ
ไทยตลอดไป 
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โครงการศึกษาการเจริญเติบโตของมะเกี๋ยงพันธุ์คัดเลือกในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลกปีที่ 3 มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางล าต้น กิ่งและใบของมะเกี๋ยงแปดสายพันธุ์ภายใต้การจัดการน้ า
และธาตุอาหารที่ที่สภาพเดียวกัน วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design 
(RCBD) โดยท าการปลูกมะเกี๋ยงจ านวน 8 สายพันธุ์ 4 ซ้ ารวมทั้งสิ้น 32 ต้น ในพ้ืนที่ 3 ไร่ ด าเนินการระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562 จากผลการทดลองพบว่าต้นสายพันธุ์ 4054 และ 1114 มีความ
สูงมากท่ีสุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.94 และ 4.85 เมตรต่อต้น  รองลงมาคือสายพันธุ์ 2153  และ 1185 ซึ่งมีความ
สูงใกล้เคียงกันคือ 4.76 และ  4.68 เมตรต่อต้นตามล าดับ ส่วนพันธุ์ 2617 และ 1045 มีการเจริญเติบโตด้าน
ความสูงน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และ 4.17 เมตรต่อต้นตามล าดับ  

ด้านความกว้างของทรงพุ่ม พบว่า ต้นสายพันธุ์ 1045 และ 2183 มีความกว้างของทรงพุ่มมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 4.11 และ 4.03  เมตรต่อต้นตามล าดับ  รองลงมาคือสายพันธุ์ 1114  และ 
2153 ซึ่งมีความสูงใกล้เคียงกันคือ 3.93 และ  3.80 เมตรต่อต้นตามล าดับ ส่วนพันธุ์ 1185 มีการเจริญเติบโต
ด้านความกว้างของทรงพุ่ม น้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.26 เมตรต่อต้น จากตัวเลขด้านความสูงและความกว้าง
ของทรงพุ่มจะเห็นว่ามีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันและเมื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างทาง
สถิติ (P>0.05)  ส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นพบว่าสายพันธุ์เบอร์ 2153, 1185 และ 1188 มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 13.95, 13.93 และ 13.88 เซนติเมตรต่อ
ต้นตามล าดับ  รองลงมาคือสายพันธุ์ 2617, 1045  และ  1114  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น
ใกล้ เคียงกันคือ 13.80, 13.63 และ 13.08 เซนติ เมตร ต่อต้นตามล าดับ ส่วนพันธุ์  4054 มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของ   ล าต้นน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.75 เซนติเมตรต่อต้น เมื่อน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) 

ด้านขนาดของแผ่นใบ พบว่า มะเกี๋ยงสายพันธุ์ 1185 มีขนาดความกว้างของแผ่นใบมากที่สุดโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.83 รองลงมาคือสายพันธุ์ 2617 และ 4054 ซึ่งมีความกว้างของแผ่นใบใกล้เคียงกันคือ 
12.20 และ 12.10 เซนติเมตรตามล าดับ แต่ด้านความยาวของแผ่นใบพบว่าพันธุ์ 4054 มีความยาวมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.28 รองลงมาคือสายพันธุ์ 1185 และ 2153 เมื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) จากข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ามีอัตรา
การเจริญเติบโตช้าลงในทุกด้านและในบางช่วงมีขนาดเท่าเดิมหรือลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพอากาศที่
บางช่วงร้อนจัดหรือบางช่วงมีความชื้นในอากาศลดลงกอร์ปกับต้นมะเกี๋ยงเริ่มมีอายุมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
ข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะคัดเลือกมะเกี๋ยงสายพันธุ์ใดว่าเหมาะสมที่สุดจนกว่าจะมี
การศึกษาด้านผลผลิตต่อไป 

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

1. นักศึกษาได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานดูแล รักษาสวนมะเกี๋ยง ซึ่งมีขั้นตอนเดียวกับการดูแลสวน
ไม้ผลทั่วไป 

2. นักศึกษาท าการศึกษาการเจริญเติบโตด้านต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนของล าต้น ใบ กิ่ง ก้าน ทรงพุ่มและ
เทียบความแตกต่างทางสถิติตามหลักการ 
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3. นักศึกษาน าข้อมูลที่ฝึกเก็บในขั้นตอนต่าง ๆ ไปท าการวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป และแปรผลข้อมูลที่ได้เพ่ือน าไปฝึกเขียนผลการวิจัยและท าการวิเคราะห์  วิจารณ์ต่อไป  

4. นักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนการด าเนินงานดูแลรักษาสวนไม้ผล  การศึกษาการเจริญเติบโตด้านต่าง 
ๆ ได้แก่ ส่วนของล าต้น ใบ กิ่ง ก้าน ทรงพุ่มและเทียบความแตกต่างทางสถิติตาม รวมถึงท าให้เกิด
จิตส านึกโดยมีความต้องการที่จะร่วมกันอนุรักษ์โดยมีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาการ
ขยายพันธุ์เพ่ือเพ่ิมจ านวนให้เพียงพอที่จะน าไปใช้แปรรูปเพ่ือบริโภคและเพ่ือจ าหน่ายในโอกาส
ต่อไป  ยังจะน าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่สู่ชุมชนที่ตนเองอยู่อาศัยในโอกาสต่อไป  
    

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
ได้สายพันธุ์มะเกี๋ยงที่มีการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมเขตพ้ืนที่พิษณุโลก เพ่ือการให้ผลผลิตที่มี

ปริมาณและคุณภาพสูง มีคุณลักษณะทางเศรษฐกิจที่ดี ให้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน  
 

- ผลกระทบ (Impact) 
มีผลกระทบทางเศรษฐกิจและทางสังคม ในอนาคต  โดยมะเกี๋ยงจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่มีการ

น ามาใช้ประโยชน์ได้มากมายไม่ว่าจะใช้รับประทานเป็นผลไม้ ที่ให้รสเปรี้ยวอมหวาน ใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารได้หลากหลายรูปแบบ เช่น น้ ามะเกี๋ยงพร้อมดื่ม  ไวน์มะเกี๋ยง มะเกี๋ยงแช่อ่ิม ชามะเกี๋ยง เยลลี่มะเกี๋ยง 
มะเกี๋ยงดอง หรือโยเกิร์ตมะเกี๋ยง นอกจากนีย้ังน าผลมาสกัดท าสีผสมอาหาร ซึ่งให้สีม่วงแดง ส่วนของใบมะเกี๋ยง
น ามาต้มเป็นน้ าย้อมผ้า ให้สีน้ าตาลอ่อนหรือน้ าตาลเข้ม  เปลือกมะเกี๋ยงน ามาต้มน้ าย้อมผ้า ให้สีน้ าตาลอมแดง 
เป็นต้น  

จากการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์มะเกี๋ยงผลใหญ่แปดสายพันธุ์ ครั้งนี้ได้
ทราบผล ดังนี้ 

1. การเจริญเติบโตด้านความสูง  จากผลการวิจัยในปีที่  3 พบว่า ต้นมะเกี๋ยงในเขตพ้ืนที่จังหวัด
พิษณุโลกมีอัตราการเจริญเติบโตช้าลงและความสูงมีขนาดใกล้เคียงกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากต้นมะเกี๋ยงเริ่มมี
อายุมากขึ้น จากข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ามะเกี๋ยงสายพันธุ์ 4054 มีความสูงมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.94  เมตรต่อต้น  รองลงมาคือสายพันธุ์ 2153  และ 1185 ซึ่งมีความสูงใกล้เคียงกันคือ 4.76 และ  4.68 เมตร
ต่อต้นตามล าดับ ส่วนพันธุ์ 1114 และ 1045 มีการเจริญเติบโตด้านความสูงน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.10 และ 
4.17 เมตรต่อต้นตามล าดับ จากตัวเลขด้านความสูงจะเห็นว่ามีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันและเมื่อน าข้อมูลไป
วิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่าไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05)   

2. ความกว้างของทรงพุ่ม จากข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า มะเกี๋ยงสายพันธุ์ 1045 และ 
2183 มีความกว้างของทรงพุ่มมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 4.11 และ 4.03  เมตรต่อต้นตามล าดับ  
รองลงมาคือสายพันธุ์ 1114  และ 2153 ซึ่งมีความสูงใกล้เคียงกันคือ 3.93 และ  3.80 เมตรต่อต้นตามล าดับ 
ส่วนพันธุ์ 1185 มีการเจริญเติบโตด้านความกว้างของทรงพุ่มน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 3.26 เมตรต่อต้น จาก
ตัวเลขด้านความกว้างของทรงพุ่มจะเห็นว่ามีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันและเมื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
พบว่าไม่แตกต่างทางสถิติ (P>0.05)  เช่นเดียวกับความสูง 
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3. การเจริญเติบโตทางด้านล าต้นโดยวัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น ในปีทดลองที่สาม พบว่า 
การเจริญเติบโตด้านความกว้างของเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นมะเกี๋ยงผลใหญ่แปดสายพันธุ์ที่ปลูกในเขตพ้ืนที่
จังหวัดพิษณุโลกมีอัตราการเจริญเติบโตช้าลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากต้นมะเกี๋ยงเริ่มมีอายุมากขึ้น จากข้อมูลเมื่อ
สิ้นสุดการทดลองพบว่ามะเกี๋ยงสายพันธุ์ 2153, 1185 และ 1188 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 13.95, 13.93 และ 13.88 เซนติเมตรต่อต้นตามล าดับ  รองลงมาคือสายพันธุ์ 
2617, 1045  และ  1114  ซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นใกล้เคียงกันคือ 13.80, 13.63 และ 13.08 
เซนติเมตร ต่อต้นตามล าดับ ส่วนพันธุ์ 4054 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นน้อยที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
12.75 เซนติเมตรต่อต้น เมื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ 
(P<0.01)   

4. ด้านขนาดของแผ่นใบ พบว่า มะเกี๋ยงสายพันธุ์ 1185 มีขนาดความกว้างของแผ่นใบมากที่สุดโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.83 รองลงมาคือสายพันธุ์ 2617 และ 4054 ซึ่งมีความกว้างของแผ่นใบใกล้เคียงกันคือ 
12.20 และ 12.10 เซนติเมตรตามล าดับ แต่ด้านความยาวของแผ่นใบพบว่าพันธุ์ 4054 มีความยาวมากที่สุด
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.28 รองลงมาคือสายพันธุ์ 1185 และ 2153 เมื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่า
มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) ด้านขนาดของแผ่นใบพบว่ามะเกี๋ยงสายพันธุ์ 1185 มี
ขนาดความกว้างของแผ่นใบมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.83 รองลงมาคือสายพันธุ์ 2617 และ 4054 ซึ่งมี
ความกว้างของแผ่นใบใกล้เคียงกันคือ 12.20 และ 12.10 เซนติเมตรตามล าดับ แต่ด้านความยาวของแผ่นใบ
พบว่าพันธุ์ 4054 มีขนาดความยาวของแผ่นใบมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.28 รองลงมาคือสายพันธุ์ 1185 
และ 2153 ซึ่งมีความยาวของแผ่นใบใกล้เคียงกันคือ 31.83 และ 13.65 เซนติเมตรตามล าดับ ส่วนพันธุ์ 1188 
มีขนาดความยาวของแผ่นใบน้อยที่สุดโดยมีขนาดเท่ากับ 25.58 เซนติเมตร เมื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติ
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01)   

5. การเจริญเติบโตด้านการแตกกิ่งของมะเกี๋ยงในช่วงอายุ 6 เดือน หลังปลูก พบว่า มีการแตกกิ่ง
เฉลี่ยอยู่ที่ 2.50 ถึง 3.25 กิ่ง  โดยสายพันธุ์เบอร์ 2153 และ2183 มีการแตกกิ่งมากที่สุดเฉลี่ย 3.25 กิ่งต่อต้น 
และ สายพันธุ์เบอร์ 1045 และ 4054  มีการแตกกิ่งน้อยที่สุดเฉลี่ย 2.50 กิ่งต่อต้น ซึ่งไม่มีความแตกต่างทาง
สถิติ  แต่ในระยะ 6 เดือนต่อมาพบว่าสายพันธุ์เบอร์ 2153 มีการแตกกิ่งมากที่สุดเฉลี่ย 21.50 กิ่งต่อต้น  
รองลงมาคือสายพันธุ์  2617 ที่มีการแตกก่ิงเท่ากับ 20.50 กิ่งต่อต้น และสายพันธุ์ 1185 มีการแตกก่ิงน้อยที่สุด
เฉลี่ยเท่ากับ 12.00 กิ่งต่อต้น  เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 
(p<0.01) ส่วนในช่วงปีที่สามของการทดลองพบว่ามะเกี๋ยงแต่ละสายพันธุ์มีการแตกกิ่งก้านเป็นจ านวนมาก
แตกต่างจากไม้ผลชนิดอ่ืน ๆ จนไม่สามารถนับได้ นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่าลักษณะทรงพุ่มมะเกี๋ยงค่อนข้างรก
ทึบเนื่องจากมีการแตกกิ่งก้านจ านวนมาก ในปีที่ 3 จึงท าการตัดแต่งทรงพุ่มโดยท าการตัดกิ่ง ก้านท่ีแสงแดดส่อง
ไม่ถึงออก เพ่ือให้ทรงพุ่มมีรูปทรงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงไม่ท าการเก็บข้อมูลด้านการแตกกิ่ง
แต่อย่างใด 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งรวมถึงคณาจารย์และนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 คน  ยังได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ความเข้าใจถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีประโยชน์ในภายหลัง ได้แก่
การเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเพ่ือการพัฒนาเป็นอาชีพใหม่หรือต่อยอดทางธุรกิจหรือจัดตั้ง
เป็นสถานประกอบการในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ในอนาคต  
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ประโยชน์ที่ได้รับ : 
1. จากข้อมูลผลการทดลองครั้งนี้ สรุปว่า มะเกี๋ยงผลใหญ่สายพันธุ์เบอร์ 4054 และ 1114 มีความสูงมาก

ที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.94 และ 4.85 เมตรต่อต้น  ส่วนความกว้างของทรงพุ่มพบว่าต้นสายพันธุ์ 1045 และ 
2183 มีความกว้างของทรงพุ่มมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 4.11 และ 4.03  เมตรต่อต้นตามล าดับ  
ด้านขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้นพบว่าสายพันธุ์เบอร์ 2153, 1185 และ 1188 มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
ล าต้นมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันคือ 13.95, 13.93 และ 13.88 เซนติเมตรต่อต้นตามล าดับ  ด้านขนาด
ของแผ่นใบพบว่ามะเกี๋ยงสายพันธุ์ 1185 มีขนาดความกว้างของแผ่นใบมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.83 
รองลงมาคือสายพันธุ์  2617 และ 4054 ซึ่งมีความกว้างของแผ่นใบใกล้เคียงกันคือ 12.20 และ 12.10 
เซนติเมตรตามล าดับ แต่ด้านความยาวของแผ่นใบพบว่าพันธุ์ 4054 มีความยาวมากที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
32.28 รองลงมาคือสายพันธุ์ 1185 และ 2153 เมื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ค่าทางสถิติพบว่ามีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติ (P<0.01) จากข้อมูลเมื่อสิ้นสุดการทดลองพบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตช้าลงในทุกด้าน
และในบางช่วงมีขนาดเท่าเดิมหรือลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสภาพอากาศที่บางช่วงร้อนจัดหรือบางช่วงมี
ความชื้นในอากาศลดลงกอร์ปกับต้นมะเกี๋ยงเริ่มมีอายุมากขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่สามารถ
ตัดสินใจได้ว่าจะคัดเลือกมะเกี๋ยงสายพันธุ์ใดว่าเหมาะสมที่สุดจนกว่าจะมีการศึกษาด้านผลผลิตต่อไป 

2. จากข้อมูลผลการทดลองครั้งนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามะเกี๋ยงผลใหญ่สายพันธุ์ใด จึงยังคงต้องมี
การศึกษาข้อมูลด้านผลผลิตอีกต่อไป 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
การวิจัยครั้งนี้ยังเป็นเพียงขั้นตอนการเริ่มต้นเท่านั้น ข้อมูลที่ได้จึงยังอยู่ในขั้นตอนที่ยังไม่มีความ

สมบูรณ์เท่าที่ควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งยังขาดขั้นตอนการน าไปใช้ประโยชน์จริง  การสร้างเครือข่ายจึงยังอยู่ ในขั้น
ด าเนินการ เนื่องจากวัตถุประสงค์ในห้วงเวลาที่ท าการทดลองมีเพียงเพ่ือศึกษาการเจริญเติบโตทางล าต้นของ
มะเกี๋ยงแปดสายพันธุ์  ดังนั้นการจัดการด้านการให้น้ า ปุ๋ยและการจัดการด้านอ่ืน ๆ พืชทดลองจะต้องได้รับการ
ปฏิบัติที่เหมือนกันตลอดทั้งแปลง  การสร้างเครือข่ายจึงยังอยู่ในขั้นตอนเตรียมการ เนื่องจากพืชทดลองยังไม่มี
ผลผลิต ดังนั้นคงยังขาดขั้นตอนการน าไปใช้ประโยชน์จริง  ส่วนในด้านการขยายพันธุ์  การแปรรูปผลผลิต
ตลอดจนถึงขั้นตอนการประชาสัมพันธ์การน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในพื้นที่คงต้องเป็นการด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไป   

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
ในช่วงระยะการด าเนินงานจนถึงปีที่สามนี้มีเพียงข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตด้านต่าง ๆ 

แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่ามะเกี๋ยงสายพันธุ์ใดจะดีที่สุด  เนื่องจากสภาพล าต้นและทรงพุ่มมีขนาดไม่แตกต่างกัน
มากนัก อีกทั้งยังไม่มีผลผลิตเกิดขึ้น จึงยังไม่มีข้อมูลใดที่น่าสนใจหรือดึงดูดให้ชุมชนหันมาสนใจหรือร่วมกัน
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมะเกี๋ยง  ผู้วิจัยเห็นว่าคงต้องศึกษาจนถึงระยะการติดผลแล้วน าผลมาใช้ประโยชน์
จนเห็นเป็นรูปธรรมว่ามะเกี๋ยงมีผลผลิตและให้ประโยชน์จริงตามข้อมูลจากเอกสารต่อไป  
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ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 

ในขณะนี้ยังไม่สามารถจัดท างานวิจัยอื่น ๆ ได้ เพราะจะท าให้มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1. วิชา เทคโนโลยีการขยายพันธุ์พืช หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์   

2. วิชา ไม้ผลเศรษฐกิจ หลักสูตร วิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555 คณะ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

3. วิชาไม้ผลเมืองร้ อน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิ ชาชีพชั้ นสู ง   คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

4. วิชาศัตรูพืชในระบบนิเวศน์ทางการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2555  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาพืชศาสตร์ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีส่วนร่วมในการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ใกล้สูญพันธุ์และเพ่ือเป็นการ
สนอง  โครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์ถึงปวงชนชาวไทยและยังเป็นการพัฒนาสายพันธุ์มะเกี๋ยงที่มี
คุณค่าทางโภชนาการสูง สามารถน ามาบริโภคเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่นในอนาคตได้ 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
มีการพัฒนาองค์ความรู้ จ านวน 1 เรื่อง  คือการขยายพันธุ์มะเกี๋ยงโดยวิธีไม่ใช้เพศ 
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

  
ภาพที่ 1 แปลงทดลองเมื่ออายุ 4 เดือน ภาพที่ 2 แปลงทดลอง 

  
ภาพที่ 3 การเจริญเติบโตด้านความสูงของล าต้น

มะเกี๋ยงผลใหญ่แปดสายพันธุ์เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
ภาพที่ 4 การเจริญเติบโตด้านความกว้างของล าต้น
มะเกี๋ยงผลใหญ่แปดสายพันธุ์เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
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ภาพที่ 5 ลักษณะมะเกี๋ยงสายพันธุ์ 1045 



 

244 
 

 

   
ภาพที่ 6 ลักษณะมะเกี๋ยงสายพันธุ์ 1114 
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ภาพที่ 7 ลักษณะมะเกี๋ยงสายพันธุ์ 1185 
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ภาพที่ 8 ลักษณะมะเกี๋ยงสายพันธุ์ 1188 
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ภาพที่ 9 ลักษณะมะเกี๋ยงสายพันธุ์ 2153 
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ภาพที่ 10 ลักษณะมะเกี๋ยงสายพันธุ์ 2183 
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ภาพที่ 11 ลักษณะมะเกี๋ยงสายพันธุ์ 2617 
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ภาพที่ 12 ลักษณะมะเกี๋ยงสายพันธุ์  4054 
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ภาพที่ 13 ปริมาณน้ าฝนสะสมของภาคเหนือ 

  
ภาพที่ 14 ใส่ปุ๋ยคอก 2 กระสอบต่อต้น ภาพที่ 15 นักศึกษาท าการศึกษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ของมะเกี๋ยง 

  
ภาพที่ 16 ท าการวัดเส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 

โดยใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
ภาพที่ 17 ลักษณะการถูกท าลายโดยแมลงกัดกินใบ 
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21. โครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเพื่อการอนุรักษ์และผลิตต้นกล้า 
เพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปีที่ 2 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวสุรีรัตน์  บัวชื่น 
หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชหายาก 
2. ขยายพันธุ์ต้นจ าปาขาวให้มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ต้นแม่เดิม และผลิตต้นกล้าที่สมบูรณ์ปราศจาก

โรค 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 1 ปี ได้วิธีการขยายต้นจ าปาขาวโดยวิธีการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆ 
2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 ได้ต้นจ าปาขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ : - 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
กิจกรรมที่ 1 เตรียมต้นพันธุ์จ าปาขาว 
 เนื่องจากจ าปาขาวเป็นเป็นพันธุ์ไม้ที่หายากซึ่งตอนนี้มีเพียง 1 เท่านั้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก อายุ
รวมแล้วประมาณ 700 ปี ต้นมีขนาดใหญ่มาก ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่ ต้นจ าปาขาว มีความแตกต่างจากต้น
จ าปาอื่น ๆ คือ ต้นจ าปาทั่วไป จะมีดอกเป็นสีเหลือง แต่จ าปาต้นนี้ ออกดอกเป็นสีขาวนวล มีกลิ่นหอมฟุ้ง ทั่ว
บริเวณ วัดและถ้าน ากล้า จ าปาขาว ไปปลูกท่ีอ่ืนก็จะมีดอกเป็นสีเหลืองเหมือนดอกจ าปา ทั่วไป หรือจะกลาย
พันธุ์ ดังนั้นเราจึงอยากจะมีการอนุรักษ์พันธุ์จ าปาขาวนี้ไว้โดยการน ามาเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากต้นเดิม
ได้เริ่มทรุดโทรมลงไปมาก และเพ่ือเป็นการเก็บรักษาพันธุ์ไว้ แต่เนื่องด้วยระยะทางที่ไกลเราจึงน าต้นพันธุ์ที่
วัดกลาง ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก พระได้มีการน ากิ่งจากส่วนต่างๆของล าต้นมาช า จึงได้ซ้ือเพ่ือน า
ต้นพันธุ์มาปลูกไว้ที่ มทร.ล้านนาพิษณุโลก เพ่ือเป็นการสะดวกในการน าชิ้นส่วนต่างๆมาใช่ในการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ ที่มา https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/03/11/82585 

กิจกรรมที่ 2 เชิญผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพิษณุโลก มาให้ค าแนะน า 
 เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ 1.นางสาววิรมณ ปรางทอง 
(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ)  และ 2.นางสาวเรณู  อ่ิมอุระ(นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร) 
เพ่ือมาให้ค าแนะน าในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเทคนิคต่างๆ ที่ถูกต้อง ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ 
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 
 
 

https://www.phitsanulokhotnews.com/2016/03/11/82585


 

253 
 

กิจกรรมที่ 3 เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากส่วนต่างๆของจ าปาขาว และกล้วยน้ าว้า 
 การน าชิ้นส่วนต่างๆ ของจ าปาขาวจากวัดกลาง ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่อน ามาท าการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในอาหารเลี้ยงเชื้อ เพื่อให้ได้ต้นจ าปาขาวที่มีลักษณะตรงตามต้นแม่พันธุ์ ซึ่งปราศจากเชื้อ
และโรคพืช ให้ได้ต้นพันธุ์ที่แข้งแรงจ านวนมาก เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ต้นพันธุ์จ าปาขาว เนื่องจากปัจจุบันนี้มี
ต้นจ าปาขาวเพียง 1 ต้น และปัจจุบันนี้ต้นจ าปาขาวแม่พันธุ์เริ่มทรุดโทรมลงไปมาก รวมถึงการขยายพันธุ์
กล้วยน้ าว้า พันธุ์มะลิอ่อง ซึ่งเป็นพืชประจ าท้องถิ่นของเมืองพิษณุโลก เกษตรกรมีการปลูกกล้วยชนิดนี้
จ านวนมากเนื่องจากใช้ในการแปลรูปเพื่อเป็นกล้วยตาก ของฝากเมืองพิษณุโลก เกษตรกรต้องการต้นพันธุ์ใน
ปริมาณที่มากและต้นพันธุ์ที่ดีปราศจากโรค 

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

ผลิตต้นกล้าจ าปาขาวโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้ตรงตามสายพันธุ์ต้นแม่เดิม ต้นกล้าที่สมบูรณ์
ปราศจากโรค และได้ปริมาณเพียงพอ 

- ผลลัพธ์ (Outcome) 
ได้ต้นพันธุ์จ าปาขาวตรงตามต้นแม่พันธุ์เดิม และได้ปริมาณที่เพียงพอเพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์พืชหา

ยากไว้ 
- ผลกระทบ (Impact) 

ได้ต้นพันธุ์จ าปาขาวที่มีลักษณะเหมือนต้นแม่พันธุ์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ แผน ผล 

1.เชิงปริมาณ องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่
เ กี่ ย วข้ องกับการเพาะเลี้ ยง
เนื้อเยื่อพืช ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

เรื่อง หาสูตรอาหาร  และ
วิ ธี ก า ร ที่ ใ ช้ ส า ห รั บ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์
จ าปาขาวให้เหมาะสม 

ไ ด้ สู ต ร อ า ห า ร แ ล ะ
วิ ธี ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง
เนื้อเยื่อจ าปาขาว 

2.เชิงคุณภาพ สามารถผลิตและขยายพันธุ์โดย
วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อได้ตรง
ตามพันธุ ์

ต้นพันธ์ุ สามารถขยายพันธุ์ต้น
จ าปาขาวโดยวิธีการ
วิ ธี ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง
เนื้อเยื่อ 

ได้ต้นพันธุ์จ าปาขาวที่มี
สภาพ เหมื อนต้นแม่
พันธุ์ 

3.เชิงเวลา จัดท า โครงการแล้ว เสร็ จ ใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 1 ปี          

ระยะเวลา ใช้เวลา 1 ปี ได้ต้นพันธุ์จ าปาขาว  

4.เชิงค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

250,000 บ. จ านวนเงิน ใช่จ่ายภายในโครงการ
ให้ แ ล้ ว เ ส ร็ จภาย ใน
ระยะเวลาที่ก าหนดของ
โครงการ 

ใช้งบประมาณทันเวลา
ที่ก าหนด 
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เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : - 
- การต่อยอดงานวิจัย 
- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 

1. วิชา การผลิตต้นกล้าพันธุ์กล้วยน้ าว้าพันธุ์มะลิอ่องโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพ่ือเกษตรกรที่สนใจ  
หลักสูตรเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : - 
 

ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

  

ภาพที่ 1 ต้นพันธุ์ ภาพที่ 2 ต้นพันธุ์ 

  

ภาพที่ 3 ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า ภาพที่ 4 ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า 
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ภาพที่ 5 ให้ความรู้กับผู้ที่สนใจ 

  

  

  

ภาพที่ 6 ชิ้นส่วนตัวอย่างที่ท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ 
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22. โครงการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นเมือง 
ในเขตภาคเหนือพร้อมทั้งสร้างระบบค้นคืนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย 

ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ปีท่ี 1 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวอรพรรณ  จันทร์งาม 
หน่วยงาน :  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
วัตถุประสงค์หลัก : 

1. เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลายผ้าทอพื้นเมืองในเขตภาคเหนือ 
2. สร้างระบบฐานข้อมูลลายผ้าที่สามารถค้นหาลายผ้าจากผืนผ้าได้ (ค้นหาโดยใช้รูปถ่าย) 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 1 ปี 

1.1 รวบรวมภูมิปัญญาลวดลายผ้าทอพ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือ จ านวน 500 ผืน 
1.2 จัดท าระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพ่ือสืบค้นแหล่งที่มาของลวดลายผ้าทอ 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
1. มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับผ้าทอพ้ืนเมือง 
2. กล้องถ่ายรูปหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
กระบวนการด าเนินงาน 

กิจกรรมที่ 1 ส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลายผ้าทอดพ้ืนเมือง ซึ่งได้
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามร้านค้า พิพิธภัณฑ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่  

1. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดล าปาง  
1) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง  
2) ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่ า อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง  
3) ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอนาเดา “ตูบแก้วมา” อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง  
4) กลุ่มผ้าทอบ้านนาเดา วัดนาเดา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง  
5) กลุ่มสตรีทอผ้าต าบลไหล่หิน หมู่ 6 อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  
6) วัดไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  
7) งานแสดงสินค้าหัตถกรรม ห้างสรรสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าล าปาง 

2. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดล าพูน  
1) งานผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 
2) งานผ้ายกดอก ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

3. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดเชียงใหม่  
1) พิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา 
2) พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา 



 

257 
 

3) ร้านสีสันพรรณไม้ 
4) ตลาดวโรรส 
5) งานแสดงสินค้าหัตถกรรม ณ ทุ่งโอเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ 
6) ร้านเฮือนฝ้าย ด้ายงาม อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
7) ศูนย์เรียนรู้ผ้าไทเขิน บ้านสนก้างปลา หมู่ 11 อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
8) ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง ต าบลบ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

4. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดเชียงราย  
1) พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค า อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
2) สุชาวดีผ้าทอไทลื้อหาดบ้าย บ้านหาดบ้าย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
3) กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

5. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดแพร่  
1) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
2) บ้านศิลปินแห่งชาติ แม่ประนอม ทาแปง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

6. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดน่าน  
1) สหกรณ์โรงเรียนปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
2) กลุ่มผ้าทอไทลื้อ บ้านเก็ต (ป้าหลอม) อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
3) ร้านสิบสองปันนาผ้าทอไทลื้อ วัดหนองบัว อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

7. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดสุโขทัย  
1) ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดสุโขทัย 

กิจกรรมที่ 2 จัดท าระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์เพ่ือสืบค้นแหล่งที่มาของลวดลายผ้าทอ ซึ่งมีการน า
ข้อมูล และภาพถ่ายลายผ้าทอที่ได้มาจัดท าระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์เพ่ือสืบค้นแหล่งที่มาของลวดลายผ้า
ทอ 

1. เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ส าหรับประชาชน 
2. ระบบค้นคืนด้ วย เทคนิคการวิ เคราะห์ภาพถ่ ายด้ วยปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 

Intelligence) 

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

1. ข้อมูลลายผ้าที่ประกอบด้วยภาพถ่ายและข้อมูลแวดล้อม 
2. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในท้องถิ่น 
3. เว็บไซต์เผยแพร่ความรู้ทั่วไป http://smartconservation.lpc.rmutl.ac.th/2lannafabric.htm 
4. เว็บไซต์ส าหรับค้นหาลายผ้าจากภาพถ่าย http://www.wolframclud.com/obj/user-

addd4d99-58fa-4d5a-b41b-510e9bab5b50/fabricClassifier1  
- ผลลัพธ์ (Outcome) 

1. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชด าริที่ยั่งยืน ได้แก่ ฝ้าย พืชที่ใช้ท าสีธรรมชาติ พืชอื่นๆ ใน
กระบวนการผลิต 

http://smartconservation.lpc.rmutl.ac.th/2lannafabric.htm
http://www.wolframclud.com/obj/user-addd4d99-58fa-4d5a-b41b-510e9bab5b50/fabricClassifier1
http://www.wolframclud.com/obj/user-addd4d99-58fa-4d5a-b41b-510e9bab5b50/fabricClassifier1


 

258 
 

2. ผู้ผลิตผ้าทอ และผู้ประกอบการ น าผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจ 
3. การเรียนรู้ทรัพยากรลายผ้าโบราณ สู่การน าไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
4. การบูรณาการกับการเรียนการสอนกับการวิจัย 
5. การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสู่การใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ตามแนวคิดไทยแลนด์ 4.0 
- ผลกระทบ (Impact) 

1. การสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้า 
2. ผ้าไทยเป็นสินค้าที่เป็นที่ต้องการของท้องตลาด 
3. การค้นหาข้อมูลของลายผ้าง่ายขึ้น 
4. การออกแบบผ้าทอที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
5. รายได้ของผู้ประกอบธุรกิจผ้าทอพ้ืนเมืองล้านนาสูงขึ้น 

ประโยชน์ที่ได้รับ :  
เชิงปริมาณ 

ก่อนท า :  
- ไม่มีภาพถ่ายลายผ้าทอพ้ืนเมือง 

หลังท า :   
- ได้ภาพถ่ายลายผ้าทอพ้ืนเมืองจากการลงพ้ืนที่ส ารวจและถ่ายภาพ 

เชิงคุณภาพ 
ก่อนท า :  

- ไม่มีข้อมูลลายผ้าทอพ้ืนเมืองจากท่ีต่างๆ ในจังหวัดภาคเหนือ 
- ไม่เคยมีเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาลายผ้าพ้ืนเมืองล้านนาจากภาพท่ีได้มาก่อน 

หลังท า :  
- ได้ข้อมูลลายผ้าทอพื้นเมืองจากจังหวัดที่ลงพ้ืนที่ส ารวจ 
- มีเว็บไซต์ที่สามารถค้นหาลายผ้าพ้ืนเมืองล้านนาจากภาพได้ 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) : - 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
จากการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองในเขต

ภาคเหนือ พร้อมทั้งสร้างระบบค้นคืนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence) ปีที่ 1 ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในด้านการส่งเสริมการตลาด เนื่องจากมี
การจัดเก็บข้อมูลลวดลายผ้าทอตามวิสาหกิจชุมชน ร้านค้า และพิพิธภัณฑ์ แล้วน ามาท าฐานข้อมูล หากผู้ที่
สนใจสามารถค้นหาผ่านทางเว็บไซต์ ท าให้ง่ายและสะดวกในการเข้าถึงภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมือง นอกจากนี้ 
ยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือให้คงอยู่สืบไป 
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ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 

1. ชื่องานวิจัย โครงการส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาลายผ้าทอ
พ้ืนเมืองในเขตภาคเหนือ พร้อมทั้งสร้างระบบค้นคืนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่ายด้วยปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) ปีที่ 2 

หัวหน้าโครงการ นางสาวอรพรรณ จันทร์งาม งบประมาณ 250,000 บาท จาก โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.-มทร.ล้านนา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
1. วิชา ระบบสารสนเทศส าหรับการท าเกษตรยุคใหม่ หลักสูตร วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขา

วิศวกรรมศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพืชศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
3. วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน หลักสูตร ศึกษาทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
4. วิชา คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน หลักสูตร ศึกษาทั่วไป สาขาวิทยาศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 
1. เรื่อง แนวทางการศึกษาเรื่องผ้าทอพ้ืนเมืองล้านนา โดย อาจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง และคุณอัญชลี ศรี

ป่าซาง เจ้าของร้านสีสันพรรณไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
2. เรื่อง ผ้าล้านนาโบราณ โดย คุณอัครเดช นาคบัลลังก์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์สบันงา อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ 
3. เรื่อง ประวัติความเป็นมาของผ้าทอล้านนา โดย คุณโกมล พานิชพันธ์ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น โกมล

ผ้าโบราณ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
4. เรื่อง ลวดลายผ้าทอเมืองน่าน โดย คุณศดานันท์ เนตรทิพย์ (ป้าหลอม) ประธานกลุ่มผ้าทอไทลื้อ บ้าน

เก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 
5. เรื่อง ประวัติความเป็นมาผ้าทอเมืองล าปาง โดย อาจารย์อนุกูล ศิริพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญวัฒนธรรมท้องถิ่น 
6. เรื่อง การย้อมผ้าโดยใช้สีจากธรรมชาติ โดย คุณจันทร์ค า แก้วมา เจ้าของตูบแก้วมา อ าเภอเสริมงาม 

จังหวัดล าปาง 
7. เรื่อง ลวดลายผ้าทอบ้านศรีดอนชัย โดย คุณแว่นแก้ว ภิรมย์พลัด ประธานกลุ่มสตรีศรีดอนชัย อ าเภอ

เชียงของ จังหวัดเชียงราย 
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

1. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดล าปาง  
1) พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เมืองล าปาง  

   
แสดงชุดไทลื้อ แสดงชุดไทเขิน แสดงชุดไทลาว 

 
2) ศูนย์ศิลปาชีพแม่ต่ า อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง  

 
ผ้าไหมลายดอกพิกุล 

3) ศูนย์เรียนรู้ผ้าทอนาเดา “ตูบแก้วมา” อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง  

  
ลายขวาง ลายสร้อยดอกหมาก 
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ลายพิกุลเล็ก ลายพิกุลผสมดอกแก้ว 

4) กลุ่มผ้าทอบ้านนาเดา วัดนาเดา อ าเภอเสริมงาม จังหวัดล าปาง  

   
ผ้าลายโบราณ ผ้าลายราชวัตร ผ้าลายดอกมะลิ 

 
5) กลุ่มสตรีทอผ้าต าบลไหล่หิน หมู่ 6 อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  

   
ผ้าลายขวาง ผ้าลายเกล็ดเต่า ผ้าซิ่นตีนจก 

6) วัดไหล่หิน อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  

   
ตุง ลายน้ าไหล 
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7) งานแสดงสินค้าหัตถกรรม ห้างสรรสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าล าปาง 

  
ลายพิกุล ลายโคม 

  
ลายนาค ลายม่านนก 

  
ลายกลีบเมฆ ลายขันดอก 

 
2. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดล าพูน  

1) งานผ้าฝ้ายบ้านดอนหลวง ต าบลแม่แรง อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

   
ลายดอกหลวง ลายกนก ลายดอกพิกุล 
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ลายแก้วชิงดวง ลายฟันปลา ลายแซง 

  

 

ลายเม็ดพริกไทย ลายพุ่มข้าวบิณฑ์  
 

2) งานผ้ายกดอก ต าบลเวียงยอง อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 

   
ลายนกยูง ลายดอกกุหลาบ ลายเม็ดมะยม 
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3. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดเชียงใหม่  
1) พิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา 

   
ผ้าซิ่นตีนจกค า ผ้าซิ่นตีนจกที่มีลวดลายพิเศษ ผ้าซิ่นตีนจกในที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง 

2) พิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณสบันงา 

   
ผ้าลายลุนตยา ส าหรับสตรีชั้นสูง ไหมไทยล้านนา ผ้าซิ่นลื้อห้วยโก๋น 

   
ลายลื้อเมืองเงิน ลายไทลื้อ ลายซิ่นไหมค า(โบราณ) 
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3) ร้านสีสันพรรณไม้ 

 
รวมลายผ้าซิ่น แม่แจ่ม จอมทอง ฮอด ดอยเต่า 

 
4) ตลาดวโรรส 

  
ลายขอเครือ ลายดอกดาวน้อย 
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5) งานแสดงสินค้าหัตถกรรม ณ ทุ่งโอเต็ล จังหวัดเชียงใหม่ 

   
ลายหงส์หลวง ลายนกดอนกุ่ม ลายจีบเสี้ยนสา 

  
ลายนาคกุม ลายเจียงแสนหลวง 

6) ร้านเฮือนฝ้าย ด้ายงาม อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

   
ลายราชวัตรดอกแก้ว ลายภูฏาน ลายละอององค์ 

 
7) ศูนย์เรียนรู้ผ้าไทเขิน บ้านสนก้างปลา หมู่ 11 อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ลายเกล็ดเต่า 
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8) ศูนย์หัตถกรรมบ่อสร้าง ต าบลบ่อสร้าง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

   
ลายดอกสาก ลายกุญแจ ลายสากคลื่น และลายเกล็ดเต่า 

 
4. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดเชียงราย  

1) พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค า อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

  
รวบรวมลายผ้าทอในผ้าซิ่นไทลื้อศรีดอนชัย 
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2) สุชาวดีผ้าทอไทลื้อหาดบ้าย บ้านหาดบ้าย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

   
ลายสัตว์ ลายดอกหน่วย ลายนาคหัวสร้อย 

3) กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

   
ลายนาค และลายปลา ลายเกาะขัน ลายเกาะบี้  

และลายเกาะขวด 
ลายฟันปลา และลายดาว 

  
ลายดาว ลายดอกเหมย  

และลายดอกมูลอย 
ลายมะเหลี่ยม(ดอกขัน) ลายขอ  

และลายธนู 
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5. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดแพร่  

1) พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นโกมลผ้าโบราณ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

   
ลายงูห้อยส้าว ลายขอผักกูด ลายเครือกาบหมาก 

   
ลายนกกินน้ าร่วมต้น ลายจันแปดกลีบ ลายโก้งเก้งช้อนนก 

   
ลายสะเปาลอย ลายตีนมดส้ม ลายหงษ์สา 

 
ลายสองห้อง 
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2) บ้านศิลปินแห่งชาติ แม่ประนอม ทาแปง อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 

   
ลายส าเภาลอยน้ า ลายกาบข้าวนกคุ้ม ลายผักกูด 

   
ลายผักแว่น ลายสายย้อย ลายหัวใจ 

   
ลายนกแยงเงา ลายมุก ลายหงส์คู่นาคคาบแก้ว 

 

  

ลายจี๋มะโอ ลายหงส์คู่ดอกกาสะลอง ลายนกคุ้มขันคว่ า ขันนกหงาย 
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ลายฟันเลื่อย ลายหงส์คู่ ลายโคม 

  
ลายนกกินน้ าร่วมต้น ลายขอผักกูด 

 
6. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดน่าน  

1) สหกรณ์โรงเรียนปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

   
ลายมุกไขว้ห้าไม้ ลายขาแมงมุม ลายขอเขี้ยวหมา  

ลายกาบ 
ลายมุกไขว้ ลายสายย้อย  
และลายข้าวหลามตัด 

 
ลายพญานาค ลายขอ ลายหยดน้ า และลายแมงมุม 
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2) กลุ่มผ้าทอไทลื้อ บ้านเก็ต (ป้าหลอม) อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

   
ลายมุกสามไม้ ลายดอกผักแว่น 

และลายนาคไตรเครือ 
ลายบัวลอย ลายซี่ไม้ และลาย

ขอโบราณ 
ลายจันแปดกลีบ 

3) ร้านสิบสองปันนาผ้าทอไทลื้อ วัดหนองบัว อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

   
ลายพญานาค ลายขอ  

และลายน้ าไหล 
ลายขอ และลายมุก ลายป่อ 

 
7. ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดสุโขทัย  

1) ภูมิปัญญาลายผ้าทอพ้ืนเมืองจังหวัดสุโขทัย 

   
ลายเครือน้อย ลายเครือใหญ่ ลายดอกมนสิบหก 
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ลายแปดขอ ลายนกคุ้ม และลายขอ ลายดอกผักแว่น 

 
ลายสร้อยสา และลายนกคุ้ม 

 
การสร้างเว็บไซต์ 
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23. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติ และการพิมพ์ 3 มิติ  
เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปีที่ 1 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นายวัชรพงศ์  ศรีแสง 
หน่วยงาน :  สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ล าปาง 
วัตถุประสงค์หลัก : 

เพ่ือค้นคว้าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์ ในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช โดยส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพืช รูปร่างของผลพืช สร้างแบบจ าลอง 3 มิติในรูปแบบ
ของไฟล์ดิจิตอล และพิมพ์แบบจ าลองเป็นชิ้นงาน 

เป้าหมายโครงการ : 
1. เป้าหมายหลักโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ 1 ปี  

- แบบจ าลองพืช 3D แบบดิจิตอล อย่างน้อย 100 ชิ้น 
o แบบจ าลองพืชอนุรักษ์ย่างน้อย 1 ชนิด เช่น ผลเชียงดา ผลมะเกี๋ยง 
o แบบจ าลองผลพืชพันธุ์ทั่วไป เน้นพืชผักผลไม้ไทย 
o จ านวนแบบจ าลองอย่างน้อย 100 ชิ้น 
o แบบจ าลองเป็นไฟล์ดิจิตอล ที่สามารถน าไปเปิดในคอมพิวเตอร์เครื่องอ่ืนได้ 
o แบบจ าลองเป็นไฟล์ดิจิตอล สามารถน าไปผลิตเป็นชิ้นงาน ที่ข้ึนรูปด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติได้ 

- เว็บไซต์ 1 เว็บไซด์ 
2. เป้าหมายการด าเนินงานปีงบประมาณ 2562 

- เหมือนเป้าหมาย 1 ปี 
o แบบจ าลองพืช 3D แบบดิจิตอล อย่างน้อย 100 ชิ้น 
o เว็บไซต์ 1 เว็บไซด์ 

เทคโนโลยี/องค์ความรู้ ที่น าไปใช้ :  
1. การวางแผนการเดินทางโดยใช้แผนที่ Google Map 
2. การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 
3. เทคโนโลยีการสร้างภาพสามมิติจากการถ่ายภาพ 
4. เทคโนโลยีการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ : 
กิจกรรมที่ 1 การส ารวจหาตัวอย่างเพื่อสร้างแบบจ าลอง 
วัตถุประสงค์การท ากิจกรรม 

1. สืบค้นข้อมูลทรัพยากรพืชผล 
2. เพ่ือส ารวจและรวบรวมข้อมูลทรัพยากรพืช รูปร่างของผลพืช 
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กระบวนการด าเนินงาน 
กิจกรรมนี้คือกิจกรรมการส ารวจหาพืชที่จะน ามาใช้ในการสร้างเป็นแบบจ าลอง โดยมีการวางแผน 

การออกส ารวจและการเก็บข้อมูล โดยแบ่งการส ารวจเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่  
1) การส ารวจหาพืชที่เป็นอนุรักษ์ ในโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ตั้งเป้าหมาย ในพืชส าคัญได้แก่ เชียง
ดา และ มะเกี๋ยง  

2) การส ารวจหาพืชพ้ืนเมืองถิ่นภาคเหนืออ่ืน ตามตลาดท้องถิ่น ซึ่งการศึกษานี้ มุ่งไปค้นหาในตลาด
ท้องถิ่นต่างในเขตภาคเหนือ โดยการส ารวจมุ่งเป้าไปที่ มะไฟจีน ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นของจังหวัดน่าน 

 

ภาพที่ 1 ผลไม้ในตลาดส่วนมาเป็นผลไม้เศรษฐกิจทั่วไปส่วนมากเป็นผลไม้จากภาคกลางของประเทศ
ไทย และบางส่วนเป็นผลไม้จากประเทศจีน 

การส ารวจหาผลผักเชียงดาพบว่าสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร เป็นหน่วยวิจัยที่มีการเก็บรวบรวม
พันธ์เชียงดาไว้มาก ต้นเชียงดาออกดอกและติดผล เป็นฝักปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นในการศึกษาต้องคอย
ประสานงานกับทางสถานบันวิจัยเทคโนดลยีเกษตรเป็นระยะ เพ่ือขอเข้าเก็บตัวอย่าง ผลผักเชียงดา 

 

ภาพที่ 2 แปลงทดลองปลูกผักเชียงดา สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง 
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การส ารวจหาพืชพ้ืนเมืองถิ่นภาคเหนืออ่ืน เริ่มจากการวางแผนในการส ารวจ โดยส ารวจที่จังหวัด
น่านเป็นจังหวัดแรก ท าการส ารวจที่ ตลาดอ าเภอปัว และอ าเภอเวียงสา เพราะเป็นตลาดที่อยู่ในเขตชนบท 
และเป็นแหล่งปลูก มะไฟจีน โดยคาดหวังว่าจะพบ ผลมะไฟจีนและ พืชผล ท้องถิ่นอ่ืนๆ โดยส ารวจในช่วงที่
เป็นช่วงการออกผลของต้นมะไฟจีน นอกจากนี้ในการศึกษานี้ยังส ารวจตลาดอ่ืนในเขตภาคเหนือด้วยได้แก่ 
ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่ ตลาดอัศวินจังหวัดล าปาง 

 

ภาพที่ 3 ผลมะเกี๋ยง ที่ตลาดอัศวิน จังหวัดล าปาง 

กิจกรรมที่ 2 ชื่อกิจกรรม การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ 
วัตถุประสงค์การท ากิจกรรม 

1. สร้างแบบจ าลอง 3 มิติในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล 
2. สร้างชิ้นงานสามมิติจากไฟล์แบบจ าลอง ด้วยเครื่องปริ้น 3 มิติ  

กระบวนการด าเนินงาน  
การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอล ท าโดยน าผลไม้ที่สนใจศึกษามาท าความ

สะอาด ท าการบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล น ามาสแกนด้วยเครื่องสแกนภาพสามมิติ  โดยผลไม้ต้องมีขนาด
ไม่เกิน 25 เซนติเมตร บันทึกภาพด้วยเครื่องแสกนจ านวนอย่างน้อย 24 ภาพ ในมุมมองที่แตกต่างกันของผล
พืช เพ่ือให้ได้ภาพของผลพืชทุกแง่มุม การถ่ายภาพจ านวนมากจะท าให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเล็กน้อย แต่จะ
เสียเวลาเพ่ิมขึ้นมาก ซึ่งอาจท าให้ผลไม้บางชนิดบอบช้ า การแสกนผลไม้แต่ละชนิดมีความยากง่ายแตกต่าง
กัน ซึ่งใช้เวลาในการสแกนอย่างน้อยที่สุด 45 นาที ขึ้นอยู่กับชนิดของผลไม้ เมื่อได้ภาพถ่ายตามจ านวนที่
ต้องการแล้ว ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยจะใช้เวลา 15-30 นาทีในการค านวณ หาก
โปรแกรมค านวณได้ถูกต้อง ใช้โปรแกรมเพ่ือสั่งสร้างไฟล์โมเดล 3 มิติจากการค านวณข้างต้นเพ่ือสร้างเป็น
ไฟล์โมเดลสามมิติ ประกอบด้วยไฟล์ จ านวน 3 ไฟล์ ต่อผลไม้หนึ่งผล ได้แก่ไฟล์เก็บค่า Polygon ใน 3 มิต ิ1 



 

278 
 

ไฟล์ ไฟล์เก็บภาพสีของพ้ืนผิว 1 ไฟล์ และไฟล์ชี้ต าแหน่ง 1 ไฟล์  โดยสรุปแล้วการสร้างภาพสามมิติหนึ่งภาพ
ใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 90 นาท ี

 

ภาพที่ 4 การสร้างภาพสามมิติผลมะม่วง พันธุ์น้ าดอกไม้ 

สร้างชิ้นงานสามมิติจากไฟล์แบบจ าลอง ด้วยเครื่องปริ้น 3 มิติ ท าโดยน าไฟล์แบบจ าลองที่มี มา
แปลงเป็นไฟล์ส าหรับปริ้น โดยใช้ซอฟต์แวร์ของเครื่องปริ้นสามมิติ แต่ละเครื่องซึ่งไม่เหมือนกันส าหรับเครื่อง
ปริ้น ก าหนดวิธีการปริ้นให้ถูกต้องตามลักษณะของวัสดุที่จะใช้ในการสร้างชิ้นงาน ในการศึกษานี้ใช้ เส้น
พลาสติกประเภท Polylactic acid or polylactide (PLA) เพราะเป็นเส้นพลาสติกที่คงทนพอสมควร ราคา
ไม่แพง และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูง ส าหรับการปริ้นเมื่อสร้างไฟล์เสร้จแล้วปันทึกข้อมูลที่ได้เข้าสู้ 
SD card แล้วน าไปปริ้นด้วยเครื่องปริ้น หากวัตถุมีขนาดใหญ่จะใช้เวลาในการปริ้นนาน กว่าวัตถุที่มนาดเล็ก
โดยเวลาในการปริ้นโมเดลผลไม้ท่ีสร้างข้ึนมีตั้งแต่ 90 นาที จนถึง 10 ชั่วโมงก็เคยเกิดขึ้น โดยข้อควรระวังของ
การพิมพ์ด้วยเครื่องสามมิติมีหลายประการแต่ประการที่เป็นอุปสรรคส าหรับการศึกษาคือ หากไฟดับหรือไฟ
ตก เราจะเสียชิ้นงานนั้นไปทันทีไม่สามารถกลับมาท าต่อได้ 

a) 

 

b) 

 

ภาพที่ 5 การข้ึนรูปผลผักเชียงดา ด้วยเส้นพลาสติก โดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ 
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กิจกรรมที่ 3 การเผยแพร่แบบจ าลอง 3 มิติ ในรูปแบบเว็บไซด์ 
วัตถุประสงค์การท ากิจกรรม 

1. สร้างเว็บไซด์เพ่ือเผยแพร่โครงการ 
2. สร้างเว็บไซด์เพ่ือเผยแพร่ผลผลิตของโครงการ 

กระบวนการด าเนินงาน  
ค้นคว้าแนวทางการให้บริการข้อมูลส าหรับการพิมพ์สามมิติ ศึกษาตัวอย่าง ศึกษาข้อดีข้อเสียของ

การให้บริการข้อมูลในรูปแบบต่าง แล้วท าการออกแบบเว็บที่ต้องการ ติดต่อขอใช้ทรัพยากรเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัย จัดท าเว็บไซด์ แล้วทดลองใช้งาน 

 

ภาพที่ 6 เว็บไซด์ของโครงการ 

รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562 
ผลการส ารวจหาผลไม้พ้ืนเมืองได้แก่การส ารวจผลไม้พ้ืนเมืองที่จังหวัดน่าน ไม่พบมะไฟจีนที่เป็นพืช

เป้าหมาย โดยส ารวจที่ อ าเภอเวียงสา อ าเภอเมืองและอ าเภอปัวจังหวัดน่าน ไม่พบผลมะไฟจีนวางจ าหน่าย
แม้ไปในช่วงที่มะไฟจีนออกผล เนื่องจากปี 2562 มะไฟจีนออกผลน้อย เมื่อท าการโทรศัพท์ไปสอบถามยัง
แหล่งปลูกใหญ่ก็พบว่าผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องารของวิสาหกิจชุมชนผู้แปรรูปมะไฟจีน ในการส ารวจ
พบว่าในตลาดสด ผลไม้ท่ีจ าหน่ายส าหรับประชาชนมีเพียงผลไม้เศรษฐกิจส าหรับท าบุญและเป็นของขวัญเป็น
ส าคัญ ส่วนมากเป็นผลไม้ที่มาจากแหล่งผลิตอ่ืน รวมถึงผลไม้ที่มาจากจีน เช่น แอปเปิ้ลพันธุ์ฟูจิ เป็นต้น จาก
การส ารวจดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยทราบว่า ผลไม้ท้องถิ่นนั้น ไม่สามรถหาได้ตามตลาด อาจเพราะมีจ านวนน้อย
เกินกว่าที่จะน ามาวางขาย หรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะตลาดต้องการผลไม้เพ่ือไปท าบุญมากกว่า
การบริโภคในชีวิตประจ าวัน 
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ภาพที่ 7 แผนที่การส ารวจผลไม้พ้ืนเมือง 

แบบจ าลองสามมิติที่สร้างขึ้นทั้งหมดจ านวน 100 ชิ้น ประกอบด้วยแบบจ าลองพืชอนุรักษ์ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 1 ชนิด ได้แก่ ผักเชียงดา การส ารวจศึกษายังพบมะเกี๋ยงเป็นพืช
อนุรักษ์ในโครงการอีกหนึ่งชนิด แต่ในการศึกษายังไม่สามารถสร้างแบบจ าลองที่เหมือนจริงส าหรับผลมะเกี๋ยง
ได้ เนื่องจากผลมะเกี่ยงมีสีด า และมีผิวมันวาว เทคนิคการสร้างภาพที่ผู้ด าเนินการใช้สร้างภาพไม่สามารถท า
ได้ แต่สามารถท าได้เพียงแบบจ าลองที่คล้ายคลึงมากที่สุดเท่านั้น นอกจากผู้ด าเนินการศึกษานี้ยังได้สร้าง
แบบจ าลองของผลไม้ชนิดอ่ืนอีกได้แก่ มะม่วง มะยงชิด มะปราง กระท้อน ทับทิม ลิ้นจี่ กล้วย สับปะรด 
ละมุด มะนาว มะเขือ ปัจจัยที่ใช้ในการเลือกผลไม้ดังกล่าวมาเป็นโมเดล คือการที่สามารถหาซื้อได้ในท้องถิ่น
จังวัดล าปาง ในช่วงการด าเนินงานวิจัย  
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a 

 

b 

 

ภาพที่ 8 แบบจ าลองของผลมะเขือเปราะเทียบกับผลมะเขือจริง ผู้ใช้สามารถหมุนแบบจ าลองใน
คอมพิวเตอร์เพ่ือศึกษาพืชในหลายๆมุมมอง การศึกษานี้จะมีประโยชนืมากส าหรับพืชพันธุ์หายากที่มี

ตัวอย่างน้อย แบบจ าลองที่สร้างขึ้นจะไม่มีวันเสื่อมสลาย สามารถส่งผ่านไปยังผู้ศึกษาผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

ข้อมูลโครงการและภาพกิจกรรมที่ถูกจัดเก็บแล้วได้ถูกน ามาเรียบเรียงและเผยแพร่ผ่านเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง คือเว็บไซด์ “smart conservation” โดยในเว็บไซด์จะมี
ลิงค์ส าหรับดาวน์โหลดข้อมูลเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ได้ 

 

ภาพที่ 9 เว็บไซด์ที่ท าขึ้นในโครงการนี้ http://smartconservation.lpc.rmutl.ac.th/1/3dweb.htm 

http://smartconservation.lpc.rmutl.ac.th/1/3dweb.htm
http://smartconservation.lpc.rmutl.ac.th/1/3dweb.htm
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ภาพที่ 10 ข้อมูลโครงการอยู่ในเว็บไซด์ที่สร้างขึ้น 
 

ผลการด าเนินงาน : 
- ผลผลิต (Output) 

1. ได้ตัวอย่างผลไม้ที่เป็นพืชอนุรักษ์ ในโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. ได้ตัวอย่างผลไม้เพ่ือน ามาเป็นต้นแบบในการสร้างเป็นแบบจ าลอง 100 ชิ้น 
3. ได้แบบจ าลอง 100 ชิ้น 
4. ได้แบบจ าลองของผลเชียงดา เป็นพืชภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา 

5. ตัวอย่างแบบจ าลองที่ข้ึนรูปแล้ว 
6. เว็บไซด์ 1 เว็บไซด์ 

 แบบจ าลอง 100 ชิ้น ในรูปแบบไฟล์ สามารถดาวน์โหลดได้ 
 ข้อมูลอื่นๆ ของโครงการ 
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- ผลลัพธ์ (Outcome) 
1. เกิดการเรียนรู้ทรัพยากรพืชพ้ืนเมืองของภาคเหนือ  
2. เป็นการต่อยอดเป็นงานวิจัยเดิมของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วคือ ผักเชียงดา เป็นการตอกย้ าการ

เป็นผู้น าในการวิจัยด้าน ผักเชียงดา ซึ่งเป็นพืชอนุรักษ์ ในโครงการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3. มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 วิชา 
4. มีการบริการวิชาการ 2 ครั้ง  

 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง” เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
ระดับมัธยมและอาชีวศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพ่ือ
พัฒนาครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษาให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นใน 29-30 สิงหาคม พ.ศ. 25
๖2 เวลา 09.00 – 1๖.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง โรงเรียนประชาราชวิทยา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง” เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน
ระดับมัธยมและอาชีวศึกษาให้มีทักษะวิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพ่ือ
พัฒนาครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึกษาให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นใน 7-8 กันยายน พ.ศ. 25๖2 
เวลา 09.00 – 1๖.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ล าปาง โรงเรียนดอนไชยวิทยา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

5. เป็นการผยแพร่โครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม เข้าถึงตัวผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ไม่เป็นงานวิจัยขึ้นหิ้ง 
6. เกิดการเรียนรู้ทรัพยากรพืชพ้ืนเมืองของภาคเหนือ  

 
- ผลกระทบ (Impact) 

1. ความเข้าใจที่ดีข้ึนเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ  
2. เป็นต้นแบบการเก็บข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์แบบใหม่ ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคต  
3. ความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล และการเปรียบเทียบข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล  
4. การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่ยั่งยืนเพราะประชาชนมีความเข้าใจเรื่องความแตกต่างทางลักษณะทาง

พันธุกรรม  
5. เปิดโอกาสใหม่ของการอนุรักษ์ เช่น การน าข้อมูลไปสร้างเป็น เกมส์ ภาพยนตร์แอนิเมชั่น สารคดี 

โลกเสมือนจริง เพื่อเข้าสู่การเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 
6. เป็นส ารวจเก็บรวบรวม การปลูกรักษา การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์  
7. การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลทรัพยากร โดยเป็นพื้นฐาน 
8. การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์เม่ือพบว่าผลไม้ที่มีจ าหน่ายอยู่ตามท้องตลาดมีผลไม้พ้ืนเมือง น้อย

มาก 
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ประโยชน์ที่ได้รับ : 
ก่อนท ากิจกรรม  
- ไม่มีตัวอย่างพันธุ์พืชเพ่ือท าการสร้างเป็นแบบจ าลองสามมิติในคอมพิวเตอร์ 
- ไม่มีเว็บไซด์ 

หลังท ากิจกรรม  
- ได้ตัวอย่างพันธุ์พืชเพ่ือท าการสร้างเป็นแบบจ าลองสามมิติในคอมพิวเตอร์ 
- ได้แบบจ าลองสามมิติในรูปแบบไฟล์ 
- มีเว็บไซด์ 

 อ่านข้อมูลโครงการได้ 
 ดาว์โหลดข้อมูลไปแสดงผลในคอมพิวเตอร์ได้ 
 ดาว์โหลดข้อมูลไปสร้างโมเดลสามมิติได้ 
 ดาว์โหลดข้อมูลไปต่อยอดได้ เช่น สร้างเกมส์ สร้างภาพยนต์แอนิเมชั่น 

เครือข่ายความร่วมมือ(ถ้ามี) :  
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลล้านนา ล าปาง 200 หมู่ 17 ต าบล

พิชัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 52000 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ ชุมชน (ถ้ามี) : 
โดยการสร้างเว็บไซด์ ผลการศึกษาจึงส่งต่อไปถึงมือประชาชนได้โดยตรง จึงเกิดประโยชนืต่อชุมชน

ทันที ประโยชน์ที่ได้จากโครงการคือการได้สร้างแบบจ าลองสามมิติของผลพืชที่สามารถน าไปแสดงในระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ และแบบจ าลองนี้สามารถน าไปสร้างเป็นชิ้นงานที่เหมือนผลไม้จริงที่จับต้องได้ โดยการขึ้นรูป
ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ โครงการนี้ถือเป็นการเปิดมิติใหม่ในการศึกษาอนุกรมวิธานและการอนุรักษ์ทรัพยากร
พันธุกรรมพืชของประเทศไทย โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ท่ี 

เว็ปไซด์ http://smartconservation.lpc.rmutl.ac.th/1/3dweb.ht 
 นอกจากนี้ความรู้ที่เกิดขึ้นได้น าไปถ่ายทอดสู่เยาวชนผ่านกิจกรรมการบริการวิชาการ  โครงการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนระดับมัธยมและอาชีวศึกษาให้มีทักษะ
วิชาชีพก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพ่ือพัฒนาครูพ่ีเลี้ยงในสถานศึ กษาให้มีความรู้และสามารถ
ประยุกต์ใช้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 29-30 
สิงหาคม พ.ศ. 25๖2 และวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ. 25๖2เวลา 09.00 – 1๖.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ล าปาง ส าหรับ โรงเรียนประชาราชวิทยา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 
และโรงเรียนดอนไชยวิทยา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ตามล าดับ 

http://smartconservation.lpc.rmutl.ac.th/1/3dweb.ht
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ภาพที่ 11 การบริการวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพ่ีเลี้ยง โรงเรียนดอนไชยวิทยา  
อ าเภองาว จังหวัดล าปาง 

ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ ต่อ มหาวิทยาลัย : 
- การต่อยอดงานวิจัย 

1. สามารถน าไปต่อยอดการวิจัยด้านการอนุรักษ์ และการอนุกรมวิธานพืชได้ในอนาคต 
2. สามารถน าภาพไปใส่ในเกมส์ หรือบทเรียนต่างๆได้ 

- การบูรณาการด้านการเรียนการสอน 
1. วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
2. วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ในงานวิศวกรรม สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
3. วิชากระบบสารสนเทศส าหรับการท าการเกษตรยุคใหม่ สาขา วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
4. วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ สาขาการ

ท่องเที่ยวและการบริการ สาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามล าดับ 

5. วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยี สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 
ผลการด าเนินงานที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ : 

1. มีการพัฒนาองค์ความรู้ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ 3 มิติและการพิมพ์ 3 มิติ เพ่ือ
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเป็นการประยุกตใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ความจริงเสมือน มาใช้
ในการอนุรักษ์พันธ์พืช พัฒนาวิธีการสร้างภาพสามมิติ ส าหรับตัวอย่าง ผักเชียงดา ที่เป็นพืชอนุรักษ์ ใน
โครงการ 
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ภาคผนวก 
- ภาพกิจกรรม 
- เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

การสร้างโมเดลผักเชียงดา ซึ่งเป็นพืชอนุรักษ์ในโครงการ อพ.สธ. มทร.ล้านนา ล าปาง 

  

  

การลงแปลงเพ่ือเก็บตัวอย่างผักเชียงดา 
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ตัวอย่างผักเชียงดา 

  

 

ผลผักเชียงดา 
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ผลผักเชียงดาและชิ้นงานที่สร้างข้ึน 

การสร้างโมเดล 3 มิติ พืชอ่ืนๆ 

  

เนื้อผลทุเรียนและชิ้นงานที่สร้างขึ้น การสร้างชิ้นงานเนื้อทุเรียน 

  

การสร้างแบบจ าลองสามมิติ เครื่องถ่ายภาพเพ่ือสร้างแบบจ าลองสามมิติ 

 

การสร้างแบบจ าลองสามมิติ 
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การแสกนภาพ การสร้างภาพสามมิติ 
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การส ารวจผลไม้พ้ืนเมืองในตลาดสด เขตภาคเหนือของประเทศไทย 

  

  

การส ารวจผลไม้พ้ืนเมืองที่ตลาดสดอ าเภอปัว ไม่พบผลไม้พ้ืนเมือง พบแต่ผลไม้จากจีน 

  

พืชผักพ้ืนเมืองภาคเหนือที่ตลาดจังหวัดพะเยา 
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ตลาดวโรรส จังหวัดเชียงใหม ่

  

การส ารวจหาผลมะไฟจีนที่อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไม่พบมะไฟจีน เนื่องจากปี 2562 มีผลผลิตน้อย 

  

ลูกหว้า หรือ มะเกี๋ยง พืชอนุรักษ์ ในโครงการ อพสธ. มทร.ล้านนา ล าปาง  
สามารถหาซื้อได้ที่ตลาด อัศวิน จังหวัดล าปาง 
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ภาคผนวก  
ประกาศและค าสั่ง 
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