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สรุปแนวทางการด าเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ 

จากพืชอนุรักษ์ยางนา อพ สธ. 
 
 คณะท ำงำนกำรอนุรักษ์และพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกพืชยำงนำ ได้ด ำเนินกำรร่ำงแผนงำนและแนว
ทำงกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 3 กรอบแนวคิดในกำรด ำเนินกำร คือ 
1. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร ได้แก่ 
1.1  กำรส ำรวจ เก็บรวบรวมพันธุ์ยำงนำ  
 หน่วยงำน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 กิจกรรม  ส ำรวจ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
   รวบรวมองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ 
   รวบรวมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ประโยชน์ของยำงนำ  
   จัดท ำฐำนข้อมูล 
1.2 กำรปลูกรักษำพันธุกรรมยำงนำ 
 หน่วยงำน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กิจกรรม  สร้ำงแหล่งรวบรวมพันธุ์ในท้องที่ต่ำงๆ 
   คัดเลือกและขยำยพันธุ์ที่มีศักยภำพ 
   จัดกำรพ้ืนที่ เพื่อรวบรวมและทดสอบพันธุ์ 
   ศึกษำวิจัยด้ำนเขตกรรม 
   ศึกษำวิจัยด้ำนเทคโนโลยีชีวภำพเพ่ือช่วยในกำรขยำยพันธุ์และเก็บรักษำพันธุ์ 
2. กรอบการใช้ประโยชน์ ได้แก่ 
2.1 กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรม 
 กิจกรรม  กำรศึกษำวิจัยกำรจัดจ ำแนกทำงพฤกษศำสตร์สรีรวิทยำชีววิทยำกำรสืบพันธุ์ 
   งำนจ ำแนกลำยพิมพ์ดีเอ็นเอโดยเทคนิคทำงชีววิทยำโมเลกุล 
   กำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรเขตกรรม (กำรเจริญเติบโตกำรบริหำรจัดกำรกำรให้ผลผลิต
    กำรเก็บเกี่ยวเป็นต้น) 
   กำรศึกษำวิจัยกำรเพำะขยำยพันธุ์ในสำยพันธุ์ที่ถูกคัดเลือกมำเพ่ือใช้ประโยชน์ใน
    ด้ำนต่ำงๆ 
   กำรศึกษำวิจัยด้ำนสำรส ำคัญทำงกำรแพทย์หรือพลังงำน 
   กำรศึกษำวิจัยกำรใช้ประโยชน์ด้ำนเวชส ำอำง ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำง 
   กำรศึกษำวิจัยเพ่ือก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำยที่มีควำมเหมำะสมเพ่ือให้มีกิจกรรมเสริม
    รำยได้จำกกำรใช้ประโยชน์จำกยำงนำ 
   กำรศึกษำวิจัยที่ท ำให้ผลผลิตและผลิตผลมีคุณภำพมำตรฐำนตำมหลักเกณฑ์สำกล
    เช่น GLP GMP และ GCP เป็นต้น 
2.2 งำนศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม 
 กิจกรรม  กำรจัดท ำฐำนข้อมูลพันธุกรรมยำงนำ  โดยใช้ข้อมูลจำกกรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร
    และกรอบกำรใช้ประโยชน์เพื่อเป็นข้อมูลน ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำพันธุ์ 
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   งำนวำงแผนพัฒนำพันธุ์ยำงนำโดยน ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลพันธุกรรมมำด ำเนินกำร
    วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูล 
   กำรศึกษำวิจัยกำรวำงแผนกำรปรับปรุงพันธุกรรมยำงนำให้สอดคล้องกับ 
    วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรใช้ประโยชน์เช่นเครื่องส ำอำงโดย 
   ควำมร่วมมือของหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชด ำริที่มีควำมเชี่ยวชำญใน 
   ด้ำนต่ำงๆมำวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลที่มีและวำงแผนร่วมกัน 
3. กรอบการสร้างจิตส านึก ได้แก่ 
3.1 กำรสนับสนุนกำรอนุรักษ์พันธุกรรมยำงนำ 
 กิจกรรม  กำรร่วมรณรงค์และกำรให้ควำมรู้ด้ำนยำงนำประชำชนในท้องถิ่นที่มีควำมพร้อม
    และสนใจ 
   กำรพัฒนำศูนย์กำรเรียนรู้เรื่องยำงนำจัดเป็นแหล่งศึกษำดูงำนฝึกอบรมรวมถึงกำร
    ใช้ประโยชน์อื่นๆ 
   กำรส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ ให้พัฒนำเป็น รำยวิชำสอน เช่น 
    วิชำกำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พืชยำงนำ 
   กำรส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงำนทำงกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   กำรสนับสนุนกำรท ำสื่อ หนังสือ คู่มือ หรือสำรคดีเกี่ยวกับยำงนำ เพื่อเผยแพร่ 
    ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆของยำงนำให้แก่ประชำชนทั่วไป 
3.2 กำรประยุกต์ใช้ส่วนต่ำงๆของยำงนำ ให้เป็นประโยชน์ ในเชิงอนุรักษ์ 
 กิจกรรม  สนับสนุนงำนกำรศึกษำวิจัย ที่น ำไปสู่กำรขึ้นทะเบียน จดอนุ(สิทธิบัตร) ทรัพย์สิน
    ทำงปัญญำ เช่น เครื่องส ำอำง หรือด้ำนพลังงำน เป็นต้น 
   ด ำเนินหรือประสำนงำน ให้ค ำปรึกษำ สนับสนุนงำนของคณะท ำงำน เกี่ยวกับแหล่ง
    ทุนต่ำงๆ  
   แต่ละหน่วยงำนที่สนองพระรำชด ำริของคณะท ำงำนจัดท ำโครงกำรและแผนปฏิบัติ
    กำรเข้ำสู่แผนแม่บท อพ.สธ. ของหน่วยงำนนั้นๆและน ำเข้ำกำรประชุม 
    ของคณะท ำงำนกำรอนุรักษ์และพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกยำงนำเพ่ือ 
    รับทรำบแนวทำงกำรท ำงำนศึกษำวิจัยต่ำงๆไปในแนวทำงตำมกรอบแผน
    แม่บทของอพ.สธ. หลังจำกนั้นอพ.สธ. จะได้ท ำหนังสือสนับสนุนไปยังแหล่ง
    ทุนต่ำงๆต่อไป 
 

วิธีการด าเนินงานของคณะท างานอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพืชยางนา 
 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำน คณะท ำงำนฯ จะด ำเนินกำรดังต่อไปนี้ 
1. มีกำรประชุมคณะท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือรับทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรที่วำง
 ไว้ 
2. มีกำรตรวจเอกสำรถึงงำนเดิมที่มีอยู่แล้วในแต่ละพืช ติดตำมควำมก้ำวหน้ำและให้มีกำรด ำเนินงำนต่อยอด 
3.  คณะท ำงำนฯมำจำกหลำยหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชด ำริ อพ.สธ. แต่ละหน่วยงำนมีศักยภำพมี
 นักวิจัยนักวิชำกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญและมีควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆมำจัดตั้งทีมงำนโดยแต่ละ
 ทีมงำนมีวัตถุประสงค์และขอบข่ำยกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจนไม่ทับซ้อนแต่ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนกัน 
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กรอบการสร้างจิตส านึก 

                            กรอบการใช้ประโยชน์ 

กรอบการสร้างจิตส านึก 

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

งำนศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมยำงนำ 

งานวางแผนพัฒนาพันธุ์ยางนา 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธกุรรมยางนา 

– การสนับสนุนการอนุรักษ์พันธกุรรมยางนา 
– การพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
– สื่อการเรียนการสอน/การบริการวิชาการ/การ

เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการขยาย
พ้ืนที่ปลูกยางนา 

 

พลังงานทดแทน/แหล่งอาหารจาก
การเกษตร 

เวชส าอาง 

ด้านเคมี 
 

ผลิตภัณฑ์ หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ 

 
 
แหล่งวัตถุดิบ 

ฐานข้อมูลภมิูสารสนเทศยางนา 
 

 

วิเครำะหค์วำมสัมพันธ์ของยำงนำทั้งที่ข้ึนเอง
โดยธรรมชำติและที่ปลูกกับลักษณะภูมิ

ประเทศและภมูิอำกำศ 
 

พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการ
ขยายพ้ืนที่ปลูกยางนา 

การจัดเก็บ/รวบรวมข้อมูล 
ต าแหน่ง/พื้นที่ปลูกต้นยางนา 
คุณสมบัตทิางกายภาพของยางนา 
คุณสมบัตทิางเคมขีองยางนา 
ชุดข้อมูลพื้นฐานภมูิสารสนเทศ 

 
 

เจ้าหน้าที่/หน่วยงานในท้องท่ี 
ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/อบต/อบท/อบจ 
 
 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 

การออกแบบฐานข้อมลูยางนา 

 
ต าแหน่งต้นยางนา/พ้ืนที่ปลูกต้นยางนา 
คุณสมบัติทางกายภาพของยางนา 
คุณสมบัติทางเคมีของยางนา 
ชุดข้อมลูพื้นฐานภมูิสารสนเทศ:ขอบเขตการ
ปกครอง แหล่งน้ า ถนน ทรัพยากรดิน ฯลฯ 

ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศยางนา 
 

การออกส ารวจข้อมลู 

นักวิจัยจากทุก
หน่วยงาน 

เครือข่ายยางนา/เวปไซต์ 

 

-ประสานงาน 

ระบบบริการข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ยางนาผ่านอินเตอร์เน็ต 

- สืบค้น 
- แสดงแผนที่/ข้อมูลยางนา/ข้อมูล 
พื้นฐานภูมิสารสนเทศ 
- เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลต าแหน่งยางนา 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของยางนาท้ังท่ีขึ้น
เองโดยธรรมชาติและที่ปลูกกับลกัษณะภูมิ

ประเทศและภูมิอากาศ 
 

วิเคราะห์พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการขยาย
พ้ืนที่ปลูกยางนา 

ภาพถ่ายจากดาวเทียม
รายละเอียดสูง  

แผนภาพแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ยางนา 

การส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุ์ การปลูกรักษาพันธุ์
ยางนา 
 

Venture  

Company 
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การวิจัยยางนาแบบบูรณาการเพื่ออนุรักษ์พันธุ์พืช อพ. สธ.  

และศึกษาหาศักยภาพในการน ามาใช้ประโยชน ์
 
ยำงนำ หรือ Dipterocarpus  alatus Roxb. ex G. Don เป็นไม้ยืนต้นขนำดใหญ่ที่พระบำทสมเด็จ

พระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงสนพระรำชหฤทัยมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504 เมื่อครั้งเสด็จพระรำชด ำเนินไปแปรพระรำชฐำน 
ณ พระที่นั่งไกลกังวล อ ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่ำนป่ำยำงนำสูงใหญ่สองข้ำงทำงของถนนเพชร
เกษม ช่วงอ ำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพระรำชปรำรถด้วยทรงห่วงในสถำนกำรณ์ของไม้ยำงนำว่ำ“ไม้
ยางนาในประเทศไทยได้ถูกตัดฟันไปใช้สอยและท าเป็นสินค้ากันเป็นจ านวนมากขึ้นทุกปี เป็นที่น่าวิตกว่าหาก
มิได้ท าการบ ารุงส่งเสริมและด าเนินการปลูกไม้ยางนาขึ้นแล้ว ปริมาณไม้ยางนาอาจจะลดน้อยลงไปทุกที จึง
ควรที่จะได้มีการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการปลูกไม้ยางนาเพ่ือจะได้น าความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติ ” ด้วยสำย
พระเนตรอันยำวไกลที่จะอนุรักษ์ยำงนำไว้ จึงทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำให้เจ้ำหน้ำที่ ส ำนักพระรำชวังเก็บเมล็ด
ยำงนำมำมำเพำะเลี้ยงกล้ำไว้ และได้ทรงปลูกกล้ำยำงนำในบริเวณสวนจิตรดำร่วมกับสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ พระบรมวงศำนุวงศ์ ข้ำรำชบริพำร คณำจำรย์และนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เมื่อ
วันที่ 28 กรกฏำคม 2504 ซึ่งเป็นวันคล้ำยวันประสูติของสมเด็จพระเจ้ำลูกยำเธอเจ้ำฟ้ำวชิรำลงกรณ์ จ ำนวน 
1,096 ต้น บนเนื้อที่ประมำณ 4 ไร่ 1 งำน ปัจจุบันป่ำนี้มีอำยุ 53 ปีแล้ว ซึ่งนับว่ำเป็นสวนป่ำยำงนำที่มีอำยุ
เก่ำแก่ที่สุดในประเทศไทย เพ่ือสนองพระรำชประสงค์ปัจจุบันหน่วยงำนต่ำงๆของรัฐได้ด ำเนินกำรศึกษำวิจัย
เกี่ยวกับไม้ยำงนำอย่ำงต่อเนื่อง 

ยำงนำเป็นไม้วงศ์ยำง (Dipterocarpaceae) เป็นพรรณไม้หลักของป่ำเต็งรัง พบมำกประมำณร้อยละ 
80 ของพ้ืนที่ป่ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้นชำวอีสำนในอดีตจึงมีควำมผูกพันกับไม้ยำงนำมำแต่โปรำณ 
ปรำกฏให้เห็นเป็นหลักฐำนว่ำมีกำรใช้ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรใช้ประโยชน์จำกยำงนำทั้งทำงตรง ได้แก่ เรือ 
ชันยำเรือ ฝำบ้ำน ด้ำมครำด ด้ำมเสียม และขี้ใต้จำกน้ ำยำง และประโยชน์ทำงอ้อม ได้แก่ ได้ร่มเงำ ได้เห็ดใต้
ต้นยำงนำเป็นแหล่งอำหำร และรักษำสภำพแวดล้อม เป็นต้น นอกจำกนี้ยังยืนยันได้จำกกำรบอกเล่ำของผู้อวุ
โสในท้องถิ่นที่มีประสบกำรณ์ตรงในอดีต  แต่ปัจจุบันพบว่ำมีกำรตัดไม้ยำงนำมำใช้ประโยชน์ จนท ำให้มีจ ำนวน
น้อยลงอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำมมีกลุ่มคนที่เห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์ไม้ยำงนำตำมรอยพระบำทสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัวฯ เช่น ศูนย์ค้ ำคูณ ซึ่งมี นพ.พิสิทธิ์ ธ ำรงวรำงกูรเป็นผู้น ำ ได้มีโครงกำรส่งเสริมให้ชำวบ้ำนใน
ชุมชนปลูกยำงนำ และยังมีกำรอบรมให้ชุมชนท ำผลิตภัณฑ์จำกยำงนำในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงงำนให้
ชุมชนได้ใช้และขำยเป็นรำยได้  

ด้วยมหำวิทยำลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในสถำบันกำรศึกษำสูงสุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และยัง
เป็นมหำวิทยำลัยวิจัยแห่งชำติ ที่เป็นแหล่งรวมของนักวิชำกำรและนักวิจัยหลำกหลำยสำขำ มหำวิทยำลัยจึงมี
นโยบำยผ่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและผู้บริหำรด้ำนกำรวิจัย ในกำรส่งเสริมกำร
ท ำวิจัยยำงนำแบบบูรณำกำรโดยมีแผนกำรท ำงำนเพ่ือขับเคลื่อนสนับสนุนกำรรวมตัวของนักวิจัยตั้งแต่เดือน
มีนำคม 2557 ดังแสดงในภำพที่ 1 โดยนักวิจัยมีเป้ำหมำยตรงกันคือต้องใช้วิชำกำรและกระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์ รวมทั้งเทคโนโลยี ในกำรศึกษำและท ำประโยชน์จำกยำงนำในมิติต่ำงๆ เพ่ือสนองพระรำช
ประสงค์ในกำรอนุรักษ์ และส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกยำงนำ โดยคำดหวังว่ำงำนวิจัยที่ได้จะท ำให้ประชำชน
เห็นควำมส ำคัญของกำรที่ต้องอนุรักษ์ยำงนำอย่ำงยั่งยืนด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดงำนวิจัยแบบบูรณำกำรจึงท ำให้
เกิดกำรรวมตัวของนักวิจัยจำกหลำยสำขำในคณะต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น ได้แก่ คณะเกษตรศำสตร์ 
คณะแพทยศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ และคณะวิศวกรรมศำสตร์ เป็นต้น  
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(ภำพที่ 2) ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยที่ต้องร่วมมือกันท ำงำนเป็นทีม โดยท ำวิจัยภำยใต้โจทย์วิจัยเดียวกันคือกำรศึกษำ
และกำรใช้ประโยชน์ของยำงนำในเชิงวิชำกำรแบบบูรณำกำร และมีจุดประสงค์เดียวกันคือน ำควำมรู้ที่ได้จำก
งำนวิจัยที่ต่อยอดจำกภูมิปัญญำท้องถิ่นมำเผยแพร่ให้ชุมชนเห็นประโยชน์  และควำมส ำคัญ อันจะน ำไปสู่กำร
อนุรักษ์ยำงนำอย่ำงยั่งยืนตำมพระรำชปรำรภของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  

 

 
 
ภาพที่ 1 นโยบำยขับเคลื่อนกำรวิจัยยำงนำแบบบูรณำกำรของฝ่ำยวิจัยและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2 กลุ่มนักวิจัยยำงนำแบบบูรณำกำรในด้ำนต่ำงๆ

เภสชั 

พลงังาน 

เคมี 

เกษตร 

ชมุชน 

 

จลุชีวะ 

ยางนา 

สารสนเทศ 
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โครงการวิจัยยางนาแบบบูรณาการ เพ่ิมเติม (ปี 2559 เป็นต้นไป) 

 
นักวิจัยในกลุ่มวิจัยยำงนำแบบบูรณำกำรประกอบด้วยกลุ่มนักวิจัย ที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำง

หลำกหลำยสำขำ มำรวมกันเพ่ือด ำเนินกำรวิจัยในประเด็นต่ำงๆ ดังนี้ 
 
กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

1. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศยางนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 (ผศ.ดร.รัศมี สุวรรณวีระก ำธรและคณะ ศูนย์ภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภำควิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์) 
 มีขั้นตอนในกำรด ำเนินงำนเหมือนกันทั้ง 6 ปีงบประมำณ (2559-2564) ในปีแรกพ้ืนที่ยำงนำน ำร่อง
จะด ำเนินกำรบริเวณจังหวัดขอนแก่น 

1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับยำงนำจำกเวปไซต์และจำกเครือข่ำยยำงนำ ภำพออร์โธสีจำก
ดำวเทียมไทยโชตรำยละเอียด 2 เมตร และข้อมูลโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ได้แก่ แผนที่ขอบเขตกรปกครอง เส้นทำง
คมนำคม แหล่งน้ ำ ลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้น 

1.2 หำต ำแหน่งต้นยำงนำ พ้ืนที่ยำงนำ และแปลงยำงนำจำกภำพถ่ำยดำวเทียม โดยอำศัยข้อมูล
จำกเครือข่ำยยำงนำ 

1.3 ออกส ำรวจข้อมูลภำคสนำมเพ่ือเก็บค่ำพิกัดต ำแหน่งต้นยำงนำ/แปลงยำงนำ วัดควำมสูง เส้น
รอบวงและอำยุ และข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง สัมภำษณ์เครือข่ำยยำงนำโดยควำมร่วมมือกับชุมชน หน่วยงำนใน
ท้องที ่

1.4 สร้ำงฐำนข้อมูลภูมิศำสตร์ยำงนำ: ออกแบบฐำนข้อมูล น ำเข้ำข้อมูลต้น/แปลงยำงหน้ำพร้อม
คุณลักษณะของยำงนำที่ได้ท ำกำรเก็บข้อมูลจำกภำคสนำม 

1.5 วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของยำงนำทั้งที่ข้ึนเองโดยธรรมชำติและที่ปลูกกับลักษณะภูมิประเทศ
และภูมิอำกำศ  

1.6 วิเครำะห์พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรขยำยพ้ืนที่ปลูกยำงนำ  
1.7 กำรประเมินปริมำณกำรกักเก็บคำร์บอนในมวลชีวภำพเหนือพ้ืนดินของต้นยำงนำ 

(Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don) ภำยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระ
บูรณิน และคณะ) 

1.8 พัฒนำระบบบริกำรเผยแพร่แผนที่แหล่งยำงนำผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต (Web map service) 
วิเครำะห์ระบบ ออกแบบระบบ ออกแบบหน้ำเวปไซต์ พัฒนำระบบ ทดสอบระบบ  

1.9 จัดท ำรำยงำนและท ำคู่มือใช้ระบบ 
1.10 จัดท ำบทควำมวิจัยในกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย 

 
2. ด้านการเกษตร 

(ดร.สมพร เกษแก้ว และ รศ.ดร.โสภณ บุญลือ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
2.1 กำรเก็บเมล็ดพันธุ์  กำรปลูก กำรดูแลรักษำ และกำรเสริมสร้ำงกำรเจริญเติบโต 
2.2 กำรศึกษำโปรติโอมิกส์ของต้นยำงนำ 
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กรอบการใช้ประโยชน์ 
3. ด้านการจัดจ าแนกทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางชีววิทยา  
 (ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย และผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง ศูนย์วิจัยอนุกรมวิธำนประยุกต์ 
ภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
 3.1 ศึกษำลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ ทำงด้ำนสัณฐำนวิทยำ จุลสัณฐำนวิทยำ กำยวิภำคศำสตร์ของ
ยำงนำที่พบในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.2 ศึกษำเปรียบเทียบพิสูจน์เอกลักษณ์เพ่ือตรวจสอบชนิดหรือพันธุ์ของยำงนำ และพืชในสกุลยำงนำ
ชนิดอื่นซึ่งมีกำรน ำน้ ำยำงมำใช้ประโยชน์  
 
4. ด้านเคมี  

(ศ.ดร.สมเดช กนกเมธำกุล และคณะ คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
4.1 ศึกษำองค์ประกอบทำงเคมีและฤทธิ์ทำงชีวภำพของ oleoresin ที่ได้จำกกำรเจำะล ำต้นยำงนำ 

รวมถึงส่วนต่ำงๆของยำงนำ เช่น ใบ เปลือก กิ่ง และผล  
4.2 ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของสำรส ำคัญที่มีฤทธิ์ทำงชีวภำพ  ในข้อ 4.1 เพ่ือเพ่ิมฤทธิ์ทำงชีวภำพใน

ด้ำนต่ำงๆ ให้น ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงำน อำหำรเสริม เวชเครื่องส ำอำง และยำ เป็น
ต้น 

 
5. ด้านพลังงานทดแทน 

(ดร.สมพร เกษแก้ว และคณะ  คณะวิทยำศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 
4.1. วิธีกำรเจำะเก็บน้ ำมันจำกต้นยำงนำ 
4.2. กำรศึกษำ พัฒนำประสิทธิภำพเครื่องกลั่นน้ ำมันยำงนำ 
4.3. กำรศึกษำปรับปรุงคุณสมบัติของน้ ำมันเชื้อเพลิงจำกยำงนำ 
4.4. กำรศึกษำสมรรถนะและกำรสึกหรอของเครื่องยนต์  
4.5. กระบวนกำรไพโรไรซิสน้ ำมันยำงนำที่เหมำะสมในกำรสร้ำงน้ ำมันแก๊สโซลีน 
4.6. กำรศึกษำเพ่ือผลิตชีวมวลคุณภำพสูงจำกยำงนำ 
4.7. นวัตกรรมด้ำนพลังงำนของยำงนำ 
4.8. กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/กำรสร้ำงชุมชนตนแบบใช้น้ ำมันยำงนำ และกำรใช้ประโยชน์ด้ำนอื่น 
4.9. กำรศึกษำควำมคุ้มค่ำ กำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบอื่นๆ 

 
6. ด้านเภสัชกรรม 

(รศ.ดร.ไพบูลย์ ดำวสดใส รศ.ดร.นำถธิดำ วีระปรียำกูรและคณะ คณะเภสัชศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น) 

5.1. กำรศึกษำศักยภำพของยำงนำในกำรออกฤทธิ์ชีวภำพ 
5.2. กำรหำมำตรฐำนวัตถุดิบ และกำรศึกษำกำรเตรียมวัตถุดิบเพ่ือกำรใช้ทำงเภสัชกรรม  
5.3. กำรศึกษำศักยภำพของยำงนำในกำรประยุกต์ใช้กับผิวหนังด้ำนเช่น ผลต่อเชื้อแบคทีเรีย 

เชื้อรำ หรือกำรเพ่ิมกำรน ำส่งยำต้ำนเชื้อรำ เป็นต้น 
5.4. กำรศึกษำกำรระคำยเคืองต่อผิวจำกกำรใช้ยำงนำในอำสำสมัครสุขภำพดี  
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5.5. กำรวิจัยและพัฒนำต ำรับเวชส ำอำงจำกยำงนำส ำหรับกำรใช้เฉพำะที่ ในรูปแบบต่ำงๆเพ่ือ
เพ่ิมควำมนุ่ม ชุ่มชื้น เพื่อผิวแห้งหยำบกร้ำน เพ่ือผิวกระจ่ำงใส เพ่ือลดกลิ่น หรือลดรังแค เป็นต้น 

5.6. กำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงจำกยำงนำจำกกำรเป็นสำรเดี่ยว หรือสำรผสมเช่น 
ผลิตภัณฑ์ส ำหรับต้ำนเชื้อรำ 
 
กรอบการสร้างจิตส านึก 
7. ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีและชุมชนสัมพันธ์  

(คณะท างานจากวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น) 
5.1. รณรงค์ให้ชุมชนมำปลูกยำงนำทั่วภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5.2. กำรพัฒนำควำมรู้ที่ยั่งยืนร่วมกับปรำชญ์ ชำวบ้ำน  
5.3. กำรส่งวัตถุดิบ หรือพัฒนำกำรผลิตสินค้ำจำกยำงนำ เพ่ือชุมชนพ่ึงตนเอง 
5.4. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนอย่ำงถูกต้อง จนสำมำรถใช้และพัฒนำได้ด้วยตนเอง  
5.5. กำรสร้ำงห่วงโช่แห่งกำรพ่ึงพำกันระหว่ำงชุมชน (เจ้ำของป่ำไม้ยำงนำ) นักศึกษำ นักวิจัย ศูนย์ 

(ท่ีได้ทุนสนับสนุนจำกหน่วยธุรกิจ) หน่วยธุรกิจ (ได้วัตถุดิบจำกป่ำซึ่งชุมชนเป็นเจ้ำของ) และสถำบันกำรศึกษำ 
เป็นต้น 
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การทบทวนวรรณกรรม 

 
 ข้อมูลทั่วไปและลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของยางนาง 
สกุลและชื่อ 

– ยำงนำอยู่ในวงศ์ Dipterocarpaceae สกุล Dipterocarpus 
– ยำงนำช่ือพ้ืนเมืองแตกต่ำงกันไปในแต่ละท้องถิ่นได้แก่ยำงนำ ยำงขำว ยำงยำว แม่น้ำยำงหยวก (ทั่วไป) ยำงกุง 

(เลย) ยำงควำย (หนองคำย) ยำงเนิน (จันทบุรี) รำลอย (สุรินทร์) ลอยด์ (นครพนม) ทองหลัก (ละว้ำ) ยำงตัง (ชุมพร) จะเดียล 
(เขมร) เคำะ (เชียงใหม)่ ขะยำง (นครรำชสีมำ) กำดีล (ปรำจีนบุรี)  

– ช่ือไทยคือ กำตีล ขะยำง เคำะจ้อง จะเตียล ชันนำ ทองหลัก ยำง ยำงกุง ยำงขำว ยำงควำย ยำงตัง ยำงนำ 
ยำงเนิน  ยำงแม่น้ ำ ยำงหยวก รำลอย ลอยด์ (Pharm Database, 2557) 

– ช่ือเรียกตำมภำษำอ่ืน (Common name) คือ gurjan, yang (Pharm Database, 2557) 
– "yang""gurjun" และ "keruing" เป็นช่ือเรียกน้ ำยำงจำกต้นยำงนำ หรือพืชอื่นๆที่อยู่ในสกุล Dipterocarpus 

ยำงจำกไม้พืชนี้มีสำรที่เป็นน้ ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประกอบ จึงอำจถูกเรียกว่ำ balsams (Mclean and Watts, 1960) 
 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
– ไม้ยืนต้นขนำดใหญ่ สูงได้ถึง 40 เมตร ไม่ผลัดใบ ล ำต้นเปลำตรง เปลือกต้นเรียบหนำ สีเทำปนขำว ใบเดี่ยว 

เรียงสลับ รูปไข่แกมใบหอก กว้ำง 8-15 ซม. ยำว 20-35 ซม. เนื้อใบหนำ โคนใบมน ปลำยใบแหลมเรียว ก้ำนใบยำวประมำณ 
4 ซม. ยอดอ่อนมีกำบใบหุ้ม ร่วงง่ำย ดอกช่อออกท่ีซอกใบใกล้ปลำยกิ่ง กลีบดอกสีชมพู เช่ือมติดกันท่ีโคนกลีบ ปลำยบิดเวียน
ไปทำงเดียวกัน ผลแห้งไม่แตก มีกลีบเลี้ยงซึ่งขยำยเป็นปีกติดอยู่ ปีกยำว 2 ปีก ปีกสั้น 3 ปีก (จ ำลอง เพ็งคล้ำย จรัญ ฉ.เจริญ
ผล ลีนำ ผู้พัฒนพงศ์ และคณะ, 2515) 

– มีถิ่นก ำเนิดดั้งเดิมอยู่ในเกำะบอร์เนียวไม้ยำงนำชอบขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่มีควำมชุ่มช้ืนโดยเฉพำะในที่รำบริมน้ ำ
ทั่วไปกำรสืบพันธุ์ตำมธรรมชำติปกติไม่ดีนักจึงท ำให้พบแต่ไม้ยำงนำที่มีขนำดใหญ่เป็นส่วนมำก (บุญชุบ บุญทวี. 2542) และไม่
ค่อยพบต้นกล้ำ 

 
องค์ประกอบทางเคมีของยางนาที่มีศักยภาพในการน าไปใช้ประโยชน์ในทางสุขภาพ 
น้ ายาง 

– ยำงนำจะมีกสำรที่ไหลซึมออกมำจำกเปลือกหรอืเนื้อไม ้(exudate) เช่น น้ ำยำง (latex) ยำงเหนียว (gum) ชัน 
(dammer) เรซิน (resin) 

– เรซิน (resin) หมำยถึงของเหลวท่ีได้จำกพืช  
– อริโอเรซิน (oleoresin) เป็นของเหลวหรือเรซินท่ีมีส่วนผสมของน้ ำมันหอมระเหย (essential oil) (Renée et 

al, 1998)  และนอกจำกน้ี resin ของน้ ำยำงยังมีน้ ำมันหอมระเหย ท่ีมีสำรชนิด crystalline acid (Karnick, 1975) 
– น้ ำมันหอม (essential oil)  ในน้ ำยำงจะมีสำรที่มีลักษณะหนียวหรือข้นหนืด เป็นสำรที่มีส่วนประกอบของ

น้ ำมันหอม (essential oil)ประมำณ 60-80% หรือที่เรียกว่ำ Gurjun essential oil มีควำมหอม กลิ่นหอมหวำน กลิ่นไม้ 
หรือกลิ่นคล้ำยกิ่งสน (perfumery forits sweet, woody, balsamic, หรือ pinelike odor) Gurjun essential oil จะ
ประกอบไปด้วย R-gurjunene และสำรกลุ่ม sesquiterpene ได้แก่ calarene, alloaromadendrene, และγ-gurjunene 
(2% of the oil) (Ehret and Ourisson, 1969) ซึ่งสำร γ-gurjunene เป็นสำรที่เกิดจำกกำร isomerization ในสภำวะที่
เป็นกรด 

– hydroxydammarenone-II และ dipterocarpol เป็นสำรที่ พบในน้ ำยำงของยำงนำ Dipterocarpus 
alatus Roxb. ex G. Don นอกจำกนี้ยังพบว่ำสำร hydroxydammarenone-II และ dipterocarpol เป็นส่วนประกอบของ
พืชในสกุลยำงนำชนิดอื่นๆ เช่นพืช D. dyeri, D. intricatus และ D. atrocarpifolius อีกด้วย (Cosserat, Ourisson, and 
Takahashi, 1956; Crabbe, Ourisson, and Takahashi, 1958) 
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– alnincanone ห รื อ  24-methyl-20S,24R-epoxydammaran-3-one เ ป็ น ส ำ ร ก ลุ่ ม  dammarane 
triterpenoids และเป็นสำรอนุพันธ์จำก 20(S)-hydroxydammar-24-en-3-one (dipterocarpol) ที่ได้จำก latex ของยำง
นำ (Zorina et al., 2006) 
สารที่พบในพืชยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb.ex G. Don) 

– dienes (-)-7β,1Oα-selina-4,11-diene  
– (+)-5βH,7β,1Oα-selina-3,11-diene 
– intermedeol (โครงสร้ำงที่ 4 ) (Zalkow et al., 1976) 
– 2 sesquiterpenes ที่เป็นสำรกลุ่ม eudesmane series พบใน resin มีสำร essential oil (Khare, 2007; 

Asolkaret al., 1992; Orwa et al, 2009) 
– (+) enantiomer ของสำร 7-epi--selinene พบเป็นส่วนประกอบใน gurjun balsum oil (Saritas et al., 

1998) 
 

H (+)-7-epi--selinene 
 
 

 
– resveratrol (3,5,4´-trihydroxystibene) oligomers  มีรำยงำนว่ำพืชสกุลนี้เป็นแหล่งท่ีพบสำร resveratrol 

(3,5,4´-trihydroxystibene) oligomers ในปริมำณมำก (Seo et al., 1999; Ito et al, 2004; Liu et al., 2005; Zgoda-
Pols et a., 2002) 

– dammarenediols  เป็นสำรในพืชสกุลยำง เป็นสำรชนิดเดียวกับท่ีพบในโสม (Johnson et al., 1999) 
– flavoniods  สำรกลุ่ม flavoniods สำมำรถใช้ในกำรจ ำแนกพืช (taxonomic level) หรือมีควำมส ำคัญทำง 

chemotaxonomic significance ซึ่ งจำกกกำรศึกษำใบยำงนำสดพบว่ำมี สำรดั งต่ อ ไปนี้  flavonol kaempferol 
flavonolquercetin, quercetin 3-glucosideflavone apigenin proanthocyanidins ที่ เป็ น  prodelphinidin แ ล ะ 
procyanidin (Joshi, 2003) 

 
ฤทธิ์ชีวภาพจากสารที่พบในยางนา 

– ฤทธิ์ต้านอักเสบ ต้านเชื้อรา ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านเชื้อHIV: จำกกำรที่พืชสกุล Dipterocarpus มีสำรกลุ่ม 
resveratrol oligomers ในปริมำณมำก สำรนี้มีรำยงำนฤทธิ์ชีวภำพที่หลำกหลำย ได้แก่ สำร Dipterocarpol [20(S)-
dammar-24-en-3-one)], เป็นสำรกลุ่ม dammarane-type triterpenoid สำรนี้และอนุพันธ์มีรำยงำนว่ำมีฤทธิ์ต้ำนอักเสบ 
(Scholz et al., 2004) (cited in Smirnova et al., 2012) สำร R-viniferin มีฤทธิ์ต้ำนอักเสบ และฤทธิ์ต้ำนเช้ือรำ สำร 
hopeanolin ซึ่งเป็น resveratrol trimer มีฤทธิ์ต้ำนเชื้อแบคทีเรีย หรือสำรอื่น ท่ีพบรำยงำนฤทธ์ิต้ำนเช้ือ HIV หรือเชื้อเอดส์ 
ควำมเป็นพิษต่อเซลล์ที่ทดสอบ (cytotoxicity) เป็นต้น (Hui MG et. al., 2006)   

– แก้โรคเร้ือน  พบรำยงำนกำรน ำน้ ำมันยำงนำไปใส่แผลแก้โรคเรื้อน (http://www. takuyak.com, 2557) 
– ศักยภาพในการออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็ง ในยำงนำ (D. alatus) มีสำร Dipterocarpol [20(S)-dammar-24-

en-3-one)], เป็นสำรกลุ่ม dammarane-type triterpenoid สำรนี้และอนุพันธ์มีรำยงำนว่ำมีฤทธิ์ต้ำนมะเร็ง (Akihisa et al, 
2004) นอกจำกนี้กำรตรวจกรองฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งของพืชวงศ์ยำง แต่ไม่มียำงนำ โดยชวลิต สิทธิสมบัติและคณะ (2553) 
พบว่ำสำรสกัดเฮกเซนจำกส่วนเนื้อ ไม้ของยำงปำย  (D. costatus) มีฤทธิ์ต่ อเซลล์มะเร็งหลำยชนิด คือ Murine 
lymphocyticleukemia (P-388), human nasopharyngeal carcinoma (KB), human colon cancer (Col-2),human 
breast cancer (MCF-7), human lung cancer (Lu-1)  ยกเว้นเซลล์ rat glioma (ASK)  นับเป็นสำรสกัดที่มีฤทธิ์สูงสุดโดย
มีค่ำ ED50 = 4.03 µg/ml ต่อเซลล์ P-388 ตะเคียนทอง (Hopea odorata) ซึ่งเป็นพืชที่มีประโยชน์ทำงยำใช้ส ำหรับกำร
สมำนแผลนั้นพบว่ำสำรสกัดเอธำนอลจำกส่วนเนื้อไม้มีฤทธิ์ต้ำนมะเร็งต่อเซลล์  Lu-1 (ED50 = 15.18 µg/ml) สำรสกัด
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เอธำนอลจำกส่วนใบมีฤทธิ์ต้ำนมะเร็งต่อเซลล์ P-388 (ED50 = 6.79 µg/ml) นับเป็นรำยงำนครั้งแรกของกำรทดสอบฤทธิ์ต้ำน
มะเร็งของพืชวงศ์ยำงในประเทศไทยต่อเซลล์มะเร็งหลำยชนิดกำรศึกษำเบื้องต้นทำงพฤกษเคมีพบว่ำสำรที่มีฤทธิ์น่ำจะเป็น
สำรประกอบกลุ่ม terpenoids เมื่อน ำส่วนเนื้อไม้ของยำงปำยมำสกัดแยกหำองค์ประกอบทำงเคมีโดยวิธี  column 
chromatography พบสำร CHA008 ซึ่งมีโครงสร้ำงคล้ำยสำรβ-amyrin ที่จัดอยู่ในกลุ่ม terpenoids สำรมีฤทธิ์กว้ำงขวำง
ต่อเซลล์มะเร็งโดยเฉพำะฤทธ์ิต่อเซลล์ KB 

– ประโยชน์ในทางเคร่ืองส าอาง : resin ยำงนำ น ำมำใช้ประโยชน์ในทำงเครื่องส ำอำง คือ เป็น color 
saturation หรือ gloss enhancement (Burger and Charrieé-Duhanut, 2011) 

– ต้ าน ไว รัสกระ ตุ้นระบบภู มิ คุ้ มกั น : Dipterocarpol [20(S)-dammar-24-en-3-one)], เป็ นสำรกลุ่ ม 
dammarane-type triterpenoid สำรนี้และอนุพันธ์มีรำยงำนว่ำมีฤทธิ์ต้ำนไวรัส (Poechland et al., 1987, Hirabayashi 
et al., 1991; Inada et al., 1993, Inada, Somekawa, and Murata, 2003; Platonov et al., 1995; Akihisa et al., 
2001), กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน (immunosuppressive) (Révész et al., 1999; Akihisa et al., 2001) (cited in Huong 
et al 2003)  

– น้ ามันหอมและสารทาเสื้อผ้าเพ่ือป้องกันแมลง:gurjan oil ที่มีขำยในท้องตลำด เป็น oleoresin ที่มีกำรผสม
กันของ oleoresin ของยำงนำกับพืชอื่น (D. costatus และ D. macrocarpus) ได้เป็นของเหลวที่เหนียว เรืองแสง (highly 
florescent) ใส มีสีแดงออกน้ ำตำลเข้ม น้ ำยำงผสมนี้ จะถูกออกซิไดซ์ (oxidizes) กับอำกำศได้ น้ ำมันหอม น้ีจะประกอบด้วย
สำร sesquiterpenes คือ alpha และ beta-gurjunene ตัว resin ประกอบด้วย กรด gurjunic acid (C22H34O4) ที่เกิดเป็น
ผลึก หำกตกผลึกเอำกรดนี้ออกจะได้ copaiba (resin ที่มีส่วนผสมของ naphtha ในปริมำณน้อย) ที่สำมำรถก ำจัดโดยท ำกำร
อุ่นกับแอมโมเนียและแอลกอฮอล์ 0.08% นอกจำกนี้สำรนี้สำมำรถละลำยได้ใน ether, benzol หรือ sulphideof carbon 
แต่อำจพบว่ำมีบำงส่วนของ resin ที่ไม่ละลำยใน absolute alcohol ลักษณะทำงกำยภำพของ น้ ำมันคือ ท่ี 130oC จะเป็น
เจล (gelatinous) เมื่อท ำเย็นตัวลงจะมีกำรไหลที่เปลี่ยนไป Gurjan oil ยังใช้ทำเสื้อผ้ำเพื่อป้องกันแมลง  

– ส่วนประกอบของน้ าหอม: Gurjun balsam ส่วนท่ีเป็นน้ ำมันหอมระเหยที่เรียกว่ำ Gurjun balsam สกัดจำก 
oleoresin ด้วยวิธีกำรกลั่น จะมีกำรน ำมำใช้ในยุโรป เป็นส่วนประกอบของน้ ำหอม (Fixative in perfume) ซึ่งเป็นสำรชนิด 
sesquiterpene hydrocarbon (cited in Ankarfjard and Kegl, 1998, Orwa, 2009) 

– ป้องกันโรคฟันผุ: สำรสกัดจำกใบยำงนำมีศักยภำพท่ีจะน ำไปศึกษำผลต่อกำรป้องกันโรคฟันผุ เพรำะยับยั้งกำร
เจริญเติบโตและท ำลำยเช้ือ S mutan ด้วยวิธี microbroth dilution และวิธี agar diffusion โดยมีค่ำควำมเข้มข้นที่น้อย
ที่สุดที่สำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเช้ือ เท่ำกับ 187.5 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร (ปิยะวรรณ เอมอิ่มอนันต์,ปิยะมำศ เอมอิ่ม
อนันต์, สุวิมล ทวีชัยศุภพงษ ์2554) 

– ศักยภาพในการท าให้เป็นหมัน :  เมื่อให้หนู rat กิน latex จำกยำงนำในขนำด 1 และ 2 มิลลิลิตรต่อวัน
ติดต่อกันนำน 5 วัน พบว่ำ หนู rat มีจ ำนวนสเปิอร์มลดลง (ขนำด 1 และ 2 มิลลิลิตร ท ำให้จ ำนวนสเปิอร์มลดลง 31.50106 

และ27.34106สเปิอร์ม ตำมล ำดับ) ต่ำงจำกกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ latex จำกยำงนำ (34.59106sperm) หรือกลุ่มที่ได้รับ
น้ ำอย่ำงมีนัยส ำคัญ  โดยไม่มีผลต่อรูปร่ำงลักษณะหรือจุลกำยวิภำคของเนื้ อ เยื่ออัณฑะหนูและหลอดน้ ำอสุจิ 
(morphologyand histology) โดยไม่มีควำมเป็นพิษตอ่อัณฑะ ดังนั้นจึงเป็นกำรยืนยันสรรพคุณกำรใช้ตำมหมอพื้นบ้ำนอิสำน
ที่ใช้น้ ำยำงจำกยำงนำเพื่อท ำให้หมำหรือแมวเป็นหมัน (Iamsaardet al, 2013) 

– ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ: กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรเป็นสำรต้ำนออกซิเดชันของสำรสกัดเอทำนอลจำกยำง
นำสำรจำกพืชที่ใช้ทำงกำรแพทย์หลำยชนิดมีคุณสมบัติต้ำนอนุมูลอิสระและอำจใช้ป้องกันโรคต่ำงๆ ได้ ในกำรวิจัยนี้ได้ศึกษำ
ปริมำณของสำรประกอบฟีนอลและสำรฟลำโวนอยด์ รวมถึงฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดจำกเอทำนอล และต้มด้วยน้ ำ 
ของ ดอก ใบ เปลือก เนื้อไม้ และรำกยำงนำ โดยวิเครำะห์ปริมำณสำรประกอบฟีนอลด้วยวิธี Folin Ciocalteu เทียบกับกรด
แกลลิค วิเครำะห์ปริมำณฟลำโวนอยด์ เทียบกับคำเทชิน และวิเครำะห์ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ 3 วิธี ได้แก่ 1,1-Diphenyl-2-
picrylhydrazyl (DPPH) antioxidant assay, 2,2-Azinobis-3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) แ ล ะ 
antioxidant assay and Ferric reducing antioxidant power (FRAP) assay ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำสำรสกัดของดอกที่สกัด
ด้วยเอทำนอล มีปริมำณฟีโนลิคทั้งหมดสูงที่สุดคือ 29.782 % g Gallic acid equivalents ต่อกรัมของน้ ำหนักแห้ง ของ
น้ ำหนักแห้ง ตัวอย่ำงที่มีปริมำณฟลำโวนอยด์ทั้งหมดมำกที่สุดคือสำรสกัดจำกดอกที่สกัดโดยกำรต้มด้วยน้ ำ โดยมีค่ำเท่ำกับ
2.747 %g Catachin equivalents ต่อกรัมของน้ ำหนักแห้ง พบฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระของสำรสกัดยำงนำทุกวิธีที่ศึกษำ โดย
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พบว่ำสำรสกัดดอกยำงนำที่สกัดด้วยเอทำนอลมีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระได้ดีที่สุดเมื่อทดสอบด้วยวิธี DPPH และABTS  โดยมีค่ำ 
IC50 เท่ำกับ 4.847 (%v/v) และ 4.780 (%v/v) ตำมล ำดับ และสำรสกัดใบยำงนำที่สกัดด้วยเอทำนอลมีควำมสำมำรถรวมใน
กำรเป็นสำรรีดิวซ์ มำกท่ีสุด เมื่อทดสอบด้วยวิธี FRAP assay โดยมี FRAP values เท่ำกับ 107.592 Fe2+ ต่อกรัมของน้ ำหนัก
แห้ง (นิภำพร นำโสกนำถธิดำ วีระปรียำกูร สมพร เกษแก้ว, 2014) 

 
การใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาด้ังเดิม  

– การรักษาโรคในระบบขับถ่ายปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์ ขับปัสสาวะ รักษาระดูขาว : ในวรรณกรรม
ประวัติศำสตร์ (Ancient literature) กำรใช้ gurjan oil ใน Mohammedans โดยถูกกล่ำวถึงครั้งแรกใน Makhzan. 
Materia Medica ว่ำเป็น Duhnel-Garjan โดยน้ ำมันหอมจำกยำง (essential oil) มีประสิทธิผลในกำรรักษำโรคในระบบ
ขับถ่ำยปัสสำวะและระบบสืบพันธ์ุ (genito-urinary diseases) จำกเภสัชต ำรับของอินเดีย (The Pharmacopoeia of India, 
1868) ได้กล่ำวไว้อย่ำงเป็นทำงกำรว่ำ ใช้น้ ำยำงในกำรกำรกระตุ้นกำรสร้ำงเยื่อเมือก โดยเฉพำะในระบบทำงเดินปัสสำวะและ
ระบบสืบพันธุ์  (genito-urinary system) หรือมีฤทธิ์ขับปั สสำวะ (diuretic) (Watt 1899; Kirtikar and Basu 1935, 
Martindale 1958) อย่ำงไรก็ตำมพบว่ำมีฤทธิ์น้อยกว่ำน้ ำยำงที่ช่ือ copaiba และยังพบว่ำใช้ในกำรรักษำระดูขำวหรือมุตกิต 
(leucorrhoea) หรือ ตกขำว (vaginal discharges) 

– สุคนธบ าบัดและการนวดหรือเพ่ือการผ่อนคลาย: essential oil ที่น ำมำใช้น้ ำหอมของน้ ำมันหอมระเหยจำก
ยำงนำถูกกล่ำวถึงในต ำรำอำยุรเวชของอินเดีย โดยมีกำรศึกษำที่ระบุศักยภำพในกำรน ำไปใช้ส ำหรับสุคนธบ ำบัด 
(aromatherapy) ใช้ตำมบ้ำนเรือน (home selection) กำรนวดหรือเพื่อกำรผ่อนคลำย (reflexology) (Chowdhury and 
Nishteswar, 2013) เนื่องจำกเป็นสำรที่ชอบน้ ำมันที่มีน้ ำมันหอมระเหย (hydrophobic liquid containing volatile 
aroma) จึงสำมำรถเตรียมน้ ำมันหอมระเหยด้วยวิธี pressing หรือ cold expression, enfleurage, solvent extraction, 
hydro-diffusion, water distillation, steam-distillation เป็นต้น (Chowdhury and Nishteswar, 2013) โดยกลไกท่ีเชื่อ
ว่ำกลไกดังล่ำวของน้ ำมันหอมระเหยเกิดจำกกำรที่มีผล 2 ทำง คือทำงจิตวิทยำ(psychological) และทำงกำยภำพหรือต่อ
ร่ำงกำย (physical)  โดยน้ ำหอมจำกน้ ำมันหอมระเหยค่อนข้ำงมีผลต่อจิตใจ เปลี่ยนแปลงอำรมณ์หลังกำรสูดดมจึงใช้ในสุคนธ
บ ำบัด ใช้ในกำรรักษำภำวะอำรมณ์แปรปรวน (mood disturbances) หรือช่วยให้ท ำงำนได้ปกติ กลิ่นของน้ ำมันหอมระเหย
บำงชนิดสำมำรถจับกับตัวรับในเซลล์ (receptor cells)ในโพรงจมูก (nasal cavity)ที่ต่อกับประสำทรับรู้กลิ่น (olfactory 
nerve) ระบบลิมบิคในสมอง ที่ควบคุมอำรมณ์และควำมจ ำ ดังนั้นจึงอำจกล่ำวในว่ำสมองสำมำรถถูกกระตุ้นได้ด้วยกลิ่นหอม
ของน้ ำมัน ส่งผลต่อกำรหลั่งสำรเคมีในสมอง  (neurochemicals) เช่น serotonin, หรือ endorphins เข้ำสู่กระแสเลือด ซึ่ง
สำรเหล่ำนี้มักจะมีโครงสร้ำงคล้ำยสำรฝิ่น (opiate-like substances) ที่ยับยั้งกำรปวดท ำให้รู้สึกดีสำมำรถท ำงำนได้ตำมปกติ 
มีสุขภำวะที่ดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำมน้ ำมันหอมระเหยแต่ละชนิดก็จะมีผลที่จ ำเพำะแตกต่ำงกันต่อร่ำงกำย จำกกำรใช้ในรูปแบบที่
ต่ำงกัน เช่น นวด อบไอน้ ำ สูดดมทั้งแบบแห้งและแบบไอน้ ำ ประคบ (compresses) หรือน้ ำยำบ้วนปำกขึ้นกับส่วนที่จะใช้ 
(Chowdhury and Nishteswar, 2013) 

– โรคสะเก็ดเงิน โรคเร้ือน : จำกเภสัชต ำรับของอินเดีย (The Pharmacopoeia of India, 1868) ระบุกำรใช้ 
gurjan oil จำก ยำงนำ เพื่อรักษำโรคสะเก็ดเงิน (psoriasis) รวมทั้ง lepravulgaris ตลอดจนใช้ในกำรรักษำโรคเรื้อน 
(leprosy) โดยใช้แบบภำยนอกและภำยใน (used both externally and internally) โดย gurjan oil ไม่ว่ำจะมีสีหรือมำ
จำกแหล่งใดก็พบว่ำมีฤทธิ์ที่ไม่แตกต่ำงกัน เมื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นเฉพำะที่ (local stimulants) หำกเป็นน้ ำมันที่มีสีแดง หรือ
น้ ำตำลแดง หรือสีอ่อน จะเหมำะกับกำรใช้ภำยใน (red, reddish brown,pale or pale white varieties are best for 
internal use) ประสิทธิผลในกำรใช้น้ ำมันนี้จะเพิ่มมำกขึ้นเมื่อใช่ร่วมกับ chaulmugra oil ซึ่งเป็นขี้ผึ้ง (ointment) ที่เตรียม
จำกส่วนผสมที่ เท่ำกันระหว่ำงน้ ำมันและน้ ำมะนำว ในยุโรป (European medicine) พบว่ำ gurjan oil เป็นสิ่งเจือปน 
(adulterant) ใน copaiba 

– ทาเพ่ือป้องกันแผลติดเชื้อในแผลที่สะอาดแผลติดเชื้อไวรัสรักษาการโกโนเรียแผลเน่าเปื่อย แผลมีหนอง
แผล โรคเร้ือน ห้ามหนอง: Dipterocarpus alatus ให้น้ ำยำง (oleoresin) ที่ประกอบไปด้วยน้ ำมันหอมระเหย (volatile 
oil) 71.6% ที่มีช่ือเรียกว่ำ kanyinoil ในพม่ำใช้น้ ำมันนี้ทำเพื่อป้องกันแผลติดเช้ือในแผลที่สะอำด (antiseptic) แผลเปื่อย 
(ulcerated wounds)หรือใช้แทน copaiba ในกำรรักษำโกโนเรีย หรือโรคหนองใน (Orwa et al, 2009, Yusuf et al. 
2009) ทำแผลให้ใช้แอลกอฮอล์ 2 ส่วนกับน้ ำมันยำง  1 ส่วน  นอกจำกนี้ในพม่ำยังมีกำรใช้รักษำแผล ulcers หรือแผลติดเชื้อ
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ไวรัส (sores) ที่กีบเท้ำสัตว์หรือโรคเท้ำของวัว ควำย (foot disease of cattle) ในกัมพูชำ ใช้เรซินผสมกับขี้ผึ้งใช้ใน
ผ้ำพันแผล เพื่อพอกแผลเปื่อย (ulcerated wounds) (DY PHON, 2000) 

– ยาบ ารุง ฟอกเลือด แก้ตับอักเสบ:  ในพม่ำใช้เปลือกใช้เป็นยำบ ำรุง (tonic) ฟอกเลือด (depurative) ตำม
ต ำรำอำยุรเวชอินเดียระบุว่ำใช้ส่วนเปลือกต้นรสฝำดเฝื่อนขมต้มดื่มเป็นยำบ ำรุงก ำลัง (tonic) ท ำควำมสะอำดเลือด ฟอกเลือด 
(depurative) (Karnick, 1975)   

– รักษาข้ออักเสบเร้ือรัง : ในพม่ำใช้เปลือกใช้เป็นยำรักษำโรครูมำตอยด์หรือโรคข้ออักเสบเรื้อรัง
(rheumatism)โดยน ำเปลือกต้นน ำมำต้ม ใช้ทำถูนวดแก้ปวดตำมข้อรักษำรูมำตอยด์ (rheumatism) (Karnick, 1975, Orwa 
et al, 2009)  ตำมต ำรำอำยุรเวชอินเดียระบุถึงยำงนำ ว่ำ Ashwakarna (=horse ear), Garjan, Shveta-Garjan (=white 
Garjun), มีกำรระบุว่ำยำงนำ หรือที่เรียกว่ำ Ashwakarna (แปลว่ำ horse ear) ถูกน ำมำใช้ ภำยนอก (used externally) 
โดยใช้ส่วนที่เรียกว่ำ balsam ต้นอ่อน (young plant) ใช้ภำยนอกส ำหรับโรครูมำติสม์ (rheumatism)หรือใช้น้ ำมันหอม
ระเหยส ำหรับแผลที่เป็นแผลเปื่อย (ulcerated wound) (Karnick, 1975; Khare 2007) 

– แก้ปวดฟัน:  เมล็ดและใบรสฝำดร้อนต้มใส่เกลืออมแก้ปวดฟันฟันโยกคลอน  น ำมำผสมเมล็ดกุยช่ำย คั่วให้
เกรียมบด อุดฟันแก้ฟันผุ 

– ขับเลือดตัดลูกท าให้เป็นหมัน   ใบและยำงรสฝำดขมร้อนรับประทำนเพื่อท ำให้เป็นหมัน  หมอพื้นบ้ำนอิสำน
ที่ใช้น้ ำยำงจำกยำงนำเพื่อท ำให้หมำหรือแมวเป็นหมัน (Iamsaardet al, 2013) 

– กล่อมเสมหะ: น้ ำมันยำงรสร้อนเมำขื่น รับประทำนหรือจิบเพื่อกล่อมเสมหะ  
– ถ่ายหัวริดสีดวงทวารหนักให้ฝ่อ ถ่ายกามโรค ถ่ายพยาธิในล าไส้ น้ ำมันยำงดิบรสร้อนเมำขื่น ถ่ำยหัวริดสีดวง

ทวำรหนักให้ฝ่อ ถ่ำยกำมโรค ถ่ำยพยำธิในล ำไส้ (http://www.takuyak. com, 2557)  
– โรคที่เกิดกับตับ: เปลือกของต้นอ่อน (young trees) ใช้ในยำพื้นบ้ำนเพื่อรักษำโรคที่เกิดกับตับ (diseases of 

the liver)   แก้ตับอักเสบ (Karnick, 1975)หรือเพื่อกระตุ้นควำมอยำกอำหำรปศุสัตว์ วัว ควำย ในสัตว์เลี้ยง (DY PHON, 
2000) 

 
ประสิทธิผลและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจากยางนาเพ่ือประโยชน์ทางสุขภาพ 

ไม่พบรำยงำนกำรศึกษำประสิทธิผลและควำมคุ้มค่ำของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจำกยำงนำเพื่อประโยชน์ทำงสุขภำพ ที่
เป็นรูปแบบกำรศึกษำเชิงทดลองทำงคลินิกในมนุษย์ (clinical trial) พบรำยงำนรำยงำนควำมเป็นพิษว่ำผงจำกยำงนำ โดย
รำยงำนระบุว่ำ ผงจำกยำงนำ (D. alatus dust) ท ำให้เป็นตุ่ม หนอง หรือสิว (boils) ได้ (Orwa, 2009) 
 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมยำงนำ  มีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don พบว่ำมี
องค์ประกอบทำงเคมีของยำงนำที่มีศักยภำพในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในทำงสุขภำพหลำยชนิด โดยสำรเหล่ำนี้อยู่ตำมส่วน
ต่ำงๆ ของยำงนำ ไม่แต่เฉพำะน้ ำยำง  

ฤทธิ์ชีวภำพจำกสำรที่พบในยำงนำมีทั้งฤทธิ์ที่ใช้ในกำรรักษำ ป้องกัน เช่น ฤทธิ์ต้ำนอักเสบ ต้ำนเช้ือรำ ต้ำนเช้ือ
แบคทีเรีย ต้ำนเช้ือ HIV แก้โรคเรื้อน ฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระต้ำนไวรัสกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ศักยภำพในกำรออกฤทธิ์ต่อ
เซลล์มะเร็งป้องกันโรคฟันผุ ศักยภำพในกำรท ำให้เป็นหมันป้องกันแมลง และประโยชน์ต่ำงๆในทำงเครื่องส ำอำงเช่น เป็น
ส่วนประกอบของน้ ำหอม น้ ำมันหอม   

กำรใช้ประโยชน์ตำมภูมิปัญญำดั้งเดิมพบหลักฐำนกำรใช้ยำงนำ ในประเทศอินเดีย พม่ำ กัมพูชำ และ ไทย เพื่อกำร
รักษำโรคหรืออำกำรต่ำงๆ ดังนี้ กำรรักษำโรคในระบบขับถ่ำยปัสสำวะและระบบสืบพันธ์ ขับปัสสำวะ รักษำระดูขำวสุคนธ
บ ำบัดและกำรนวดหรือเพื่อกำรผ่อนคลำยโรคสะเก็ดเงิน โรคเรื้อน ทำเพื่อป้องกันแผลติดเช้ือในแผลที่สะอำดแผลติดเชื้อไวรัส
รักษำกำรโกโนเรีย แผลเน่ำเปื่อย แผลมีหนองแผล โรคเรื้อน ห้ำมหนอง ยำบ ำรุง ฟอกเลือด แก้ตับอักเสบ รักษำข้ออักเสบ
เรื้อรัง แก้ปวดฟัน ขับเลือดตัดลูกท ำให้เป็นหมันกล่อมเสมหะ  ถ่ำยหัวริดสีดวงทวำรหนักให้ฝ่อ ถ่ำยกำมโรค ถ่ำยพยำธิในล ำไส้  
โรคที่เกิดกับตับ 

ข้อสังเกตหนึ่งจำกกำรทบทวรรณวรรณกรรมคือกำรศึกษำฤทธิ์ชีวภำพจำกสำรที่พบในยำงนำเป็นผลกำรศึกษำใน
ระดับหลอดทดลอง และสัตว์ ไม่พบรำยงำนกำรศึกษำประสิทธิผลควำมคุ้มค่ำของผลิตภัณฑ์ที่เตรียมจำกยำงนำอย่ำงไรก็ตำม
ไม่พบรำยงำนควำมเป็นพิษท่ีรุนแรงของยำงนำ พบเพียงรำยงำน ควำมเป็นไปได้ในกำรท ำให้เกิด ตุ่ม หนอง หรือสิว 
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ข้อมูลจำกกำรทบทวรรณวรรณกรรมช้ีให้เห็นว่ำ ยำงนำ Dipterocarpus alatus มีศักยภำพในกำรน ำไปพัฒนำเป็น
เภสัชภณัฑเ์พื่อใช้ประโยชน์ในทำงสุขภำพ โดยทุกส่วนของพืชมีศักยภำพในกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ไม่ใช่แต่เฉพำะส่วนน้ ำยำง
และเพื่อให้เภสัชภณัฑ์จำกส่วนประกอบของยำงนำเป็นที่ยอมรับ ควรมีกำรตรวจสอบกำรระบุชนิดหรือพันธุ์ท่ีถูกต้องเพื่อกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงถูกต้องต่อไป และควรมีกำรศึกษำประสทิธิผลของผลติภณัฑ์ที่พัฒนำขึ้นในคนด้วย (นำถธิดำ  วีระ
ปรียำกูรและคณะ 2557) 
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การด าเนินงานวิจัยที่ผ่านมา และแผนงานที่จะด าเนินการต่อไป 

 
 คณะท ำงำนกำรอนุรักษ์และพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกพืชยำงนำได้ด ำเนินงำนโครงกำรวิจัยต่ำงๆ เชิง
บูรณำกำร เพ่ือด ำเนินงำนสร้ำงกระบวนกำรกำรบริหำรจัดกำร กำรปลูก และกำรแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องส ำอำง เพ่ิมมูลค่ำ และขยำย ผลในกำรใช้ประโยชน์ด้ำนพลังงำนมำแล้ว ตัวอย่ำงดังต่อไปนี้ 
 

ปี ชื่อโครงการ หน่วยงาน 
กรอบการเรยีนรู้ทรัพยากร ดา้นการเกษตร 
2558 ผลของเชื้อรำอำร์บัสคูลำร์ ไมคอร์ไรซำ ต่อกำรเจริญเติบโตของต้นกล้ำ

ยำงนำในสภำพกำรทดลองในกระถำง 
รศ.ดร.โสภณ บุญลือ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

การใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน 
2554 กำรศึกษำวิธกีำรเจำะผลิตน้ ำมันเชือ้เพลิงจำกน้ ำมันยำงนำและทดสอบ

กับเคร่ืองยนต์กำรเกษตร (บำงส่วนจำกรำยงำนกำรศึกษำต้นยำงนำอยำ่ง
ครบวงจรและพัฒนำน้ ำมันยำงนำมำผลิตไบโอดีเซล  

ดร. สมพร เกษแก้ว และคณะ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2554 กำรส ำรวจแหล่งของต้นยำงนำในเขตจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
ใกล้เคียง (บำงส่วนจำกรำยงำนกำรศึกษำต้นยำงนำอย่ำงครบวงจรและ
พัฒนำน้ ำมันยำงนำมำผลิตไบโอดีเซล 

ดร. สมพร เกษแก้ว และคณะ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2555 กำรศึกษำวิธกีำรเพำะกล้ำต้นยำงนำ  
(รำยงำนทุนบริกำรวิชำกำรแก่สังคม มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี 2555) 

ดร. สมพร เกษแก้ว และคณะ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2555 กำรศึกษำคุณลกัษณะทำงชวีภำพบำงประกำรของน้ ำมันยำงนำ  
(รำยงำนวิชำทกัษะกำรวิจัยทำงชวีเคมี ระดับบัณฑิตศึกษำ ปี 2555)  

นิภำพร นำโสกและสมพร เกษแกว้ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2555 กำรศึกษำกำรแสดงออกของโปรตีนในส่วนต่ำงๆของต้นยำงนำ  
(รำยงำนวิชำทกัษะกำรวิจัยทำงชวีเคมี ระดับบัณฑิตศึกษำ ปี 2555) 

นฤมล รัตนมงคลและสมพร เกษแกว้ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2555 กำรศึกษำสรีรวทิยำของเน้ือเยื่อส่วนต่ำงๆของต้นยำงนำ  
(รำยงำนวิชำโครงกำรวิจัย ระดับปริญญำตรี ปี 2555) 

มนัสนันท์ กลิ่นทองและสมพร เกษแก้ว  
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2555 กำรศึกษำสำรที่เป็นองค์ประกอบในน้ ำมันยำงนำ  
(รำยงำนวิชำโครงกำรวิจัย ระดับปริญญำตรี ปี 2555) 

อุบลรัตน์ ธ ำรงวรำงกูร และสมพร เกษแกว้ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2556 กำรศึกษำเพือ่พฒันำวิธกีำรผลิตน้ ำมันเชื้อเพลิงชีวภำพจำกน้ ำมันยำงนำ 
(รำยงำนทุนอุดหนุน ปี 56 ระยะที่ 1 ภำยใต้แผนงำนวิจัยพลังงำนส ำรอง
ระดับชุมชนอย่ำงย่ังยืน (Sustainable Community Energy Reserve) 

ดร. สมพร เกษแก้ว และคณะ 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2556 กำรเตรียมน้ ำมันเชื้อเพลิงจำกน้ ำมนัยำงนำโดยกำรก ำจัดสำรเหนียวดว้ย
สำรเคมีและกำรทดสอบสมรรถนะของเคร่ืองยนต์กำรเกษตรเมื่อใช้น้ ำมัน
เชื้อเพลิงจำกน้ ำมันยำงนำ (รำยงำนกำรศึกษำอิสระนักศึกษำสำขำวิศวะ
กรรมพลังงำน ระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556)  

อนันต์ ชำตำ และสมพร เกษแก้ว 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2557 กำรศึกษำเพือ่เพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตน้ ำมันเชื้อเพลิงชีวภำพจำก
น้ ำมันยำงนำและกำรทดสอบสมรรถนะกับเคร่ืองยนต์ดีเซลเบื้องต้น 
(รำยงำนโครงกำรวิจัย ทุนอุดหนุนทั่วไป มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปี
กำรศึกษำ 2557)  

สมพร เกษแก้ว และชัยนิยม สินทร 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2557 กำรศึกษำองค์ประกอบหลักทำงเคมีจำกน้ ำมันยำงนำ. The 2nd NEU 
National and International Research Conference 2014 “The 
developing integrated knowledge towards the ASEAN 
Community”, 24 May 2014, Page 351 (proceeding,  Oral) 

นฤมล รัตนมงคล, สมพร เกษแก้ว 
และรัศมี เหล็กพรม 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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ปี ชื่อโครงการ หน่วยงาน 
2558 กำรปรับปรุงคุณภำพน้ ำมันเชือ้เพลงิจำกน้ ำมันยำงนำด้วยกระบวนกำร

เติมไฮโดรเจน  
กฤษฎำงค์ เสนำวงษ์ สมพร เกษแกว้และ 
กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย 
คณะวิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

การใช้ประโยชน์ด้านเภสัชกรรม 
2557 กำรส ำรวจภูมิปัญญำทอ้งถิ่น กำรใช้ประโยชน์ของยำงนำทำงสขุภำพ ผศ.ดร.ทิพำพร กำญจนรำชและคณะ 

คณะเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
2557 กำรทบทวนวรรณกรรมอยำ่งเป็นระบบประโยชน์ทำงสุขภำพของยำงนำ รศ. ดร. นำถธิดำ วีระปรียำกูรและคณะ 

คณะเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
2557 กำรศึกษำควำมเป็นพิษของสำรสกดัยำงนำต่อเซลล์ภูมิคุ้มกันมนุษย์ รศ. ดร. สหพัฒน์ บรัศว์รักษ์และคณะ 

คณะเทคนิคกำรแพทย์ หำวิทยำลัยขอนแก่น 
2558 กำรศึกษำคุณสมบัตทิำงกำยภำพและเคมีของน้ ำมันยำงเพื่อกำรพัฒนำ

ผลิตภัณฑ์สุขภำพ 
ผศ. ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภำสและคณะ 
คณะเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2558 กำรประเมินศักยภำพกำรเป็นสำรให้ควำมชุ่มชื้นของน้ ำมันยำงนำ รศ. ดร. จอมใจ พีรพัฒนำและคณะ 
คณะเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2558 กำรศึกษำผลของยำงนำต่อกำรชว่ยในกำรซึมผ่ำนของตัวยำต้นแบบ รศ. ดร. สุภำวดี ดำวดีและคณะ 
คณะเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2558 กำรเตรียมสำรสกัดยำงนำและศึกษำส่วนประกอบทำงเคมีของสำรสกัด ดร. เพลินทิพย์ ภทูองกิ่งและคณะ 
คณะเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2558 กำรศึกษำองค์ประกอบทำงเคมีของยำงเหนียวจำกกำรดีกัมของน้ ำยำง
จำกต้นยำงนำ  

รศ. ดร. นำถธิดำ วีระปรียำกูรและคณะ 
คณะเภสัชศำสตร ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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โครงการวิจัยยางนาบูรณาการ เพิ่มเติม (ปี 2559 เป็นตน้ไป) 
ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  

และผู้ร่วมวิจัย 
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
งบประมาณแต่ละป ี

ท่ีเสนอขอ 
Output 

หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 
ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
1. กรอบการเรยีนรู้ทรัพยากร 
1.1 การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศยางนาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
1.1.1 กำรประเมินปริมำณกำรกัก
เก็บคำร์บอนในมวลชีวภำพเหนือ
พื้นดินของต้นยำงนำ 
(Dipterocarpus alatus Roxb. ex 
G.Don) ภำยในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชระ
บูรณิน  (หัวหน้ำโครงกำร) 
นำงนิตยำ ชำค ำรุณ (ผู้ร่วมวิจัย) 
นำงสำวสพุรรณิกำร์ ซำเหลำ (ผู้
ร่วมวิจัย)  
นำงสำวยุภำพร วอแพง (ผู้ร่วม
วิจัย) 

ระยะที่ 1 ปีงบประมำณ 2559 ท ำใน
พื้นที่จังหวัดขอนแก่น มหำสำรคำม 
กำฬสินธุแ์ละร้อยเอ็ด 
ระยะที่ 2 ปีงบประมำณ 2560 ท ำใน
พื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวล ำภู อุดรำ
ธำนี และหนองคำย 
ระยะที่ 3 ปีงบประมำณ 2561 ท ำใน
พื้นที่จังหวัดบึงกำฬ สกลนคร และ
นครพนม 
ระยะที่ 4 ปีงบประมำณ 2562 ท ำใน
พื้นที่จังหวัดมกุดำหำร ยโสธร 
อ ำนำจเจริญและอุบลรำชธำนี 
ระยะที่ 5 ปีงบประมำณ 2563 ท ำใน
พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และนครรำชสีมำ 
ระยะที่ 6 ปีงบประมำณ 2564 ท ำใน
พื้นที่จังหวัดและบุรีรัมย์สุรินทร์ และ
ศรีษะเกษ 

300,000 บำท/ปี 
 
 
300,000 บำท/ปี 
 
 
300,000 บำท/ปี 
 
 
300,000 บำท/ปี 
 
 
300,000 บำท/ปี 
 
300,000 บำท/ปี 

– ทุก 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมำณ ได้ข้อมูล
พื้นฐำนของต้นยำงนำใน
กำรน ำไปประเมินปริมำณ
กำรกกัเก็บคำร์บอน 
– ทุก 12 เดือนของ
ปีงบประมำณจะได้ปริมำณ
กำรกกัเก็บคำร์บอนในมวล
ชีวภำพเหนือพื้นดินของต้น
ยำงนำในพื้นที่วิจัย 

– ทุก 6 เดือนแรกของ
ปีงบประมำณ ได้น ำข้อมูล
พื้นฐำนของต้นยำงนำไป
ประยุกต์ใช้กำรวำงแผนกำร
จัดกำรต้นยำงนำ เพือ่ช่วย
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของ
กำรสะสมคำร์บอนของต้น
ยำงนำ 
– ทุก 12 เดือนของ
ปีงบประมำณได้ฐำนขอ้มูล
ปริมำณกำรกกัเก็บ
คำร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละ
พื้นที่วิจัย เพือ่น ำไปใช้ในกำร
จัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้ เพื่อ
รองรับกำรแก้ปัญหำกำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

1.1.2 โครงกำรกำรพัฒนำระบบภูมิ
สำรสนเทศยำงนำในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือระยะที่1: 
จังหวัด ขอนแก่น* 
มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ ร้อยเอ็ดและ
ยโสธร 

ผศ. ดร. รัศมี  สุวรรณวีระก ำธร 
ผศ.ดร.เพ็ญประภำ เพชรบูระ
นิน 
ผศ.ดร.พิพัธน์ เรืองแสง 

5 (ปีงบประมำณ 2560-2564) 700,000 – 6 เดอืน ได ้
ฐำนขอ้มูลภูมิสำรสน เทศ
ยำงนำในจังหวัดกำฬสินธุ ์
มหำสำรคำม 
– 12 เดือน ได ้

-ฐำนข้อมูลภูมิสำร สนเทศ

– 6 เดอืน ได ้
แหล่งวัตถุดิบยำงนำใน
จังหวัดกำฬสินธุ ์
มหำสำรคำม 
– 12 เดือน ได ้

-แหล่งวัตถุดิบยำงนำใน
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
*จังหวัดขอนแก่นจะขอทุนสนับสนุน
ปี งบประมำณ 2559 
ระยะที่2: จังหวัด  
เลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนีและ
หนองคำย 
ระยะที่3: จังหวัด  
บึงกำฬ สกลนคร นครพนมและ
มุกดำหำร 
ระยะที่ 4: จังหวัด  
อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ
และสุรินทร์ 
ระยะที่5: จังหวัด  
ชัยภูมิ นครรำชสีมำและบุรีรัมย์ 
 
 
 

ยำงนำในจังหวัดร้อยเอ็ด
และยโสธร 
-ระบบบริกำรแผนที่ยำงนำ
จังหวัด  
ยโสธร 
มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ และ
ร้อยเอ็ด 
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำ
จังหวัด  
มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ดและยโสธร 
– 18 เดือน ได้  
ฐำนขอ้มูลภูมิสำรสนเทศ
ยำงนำในจังหวัดเลย 
หนองบัวล ำภ ู
– 24 เดือน ได ้
-ฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
ยำงนำในจังหวัดหนองคำย
และอุดรธำนี 
-ระบบบริกำรแผนที่ยำงนำ
จังหวัด  
เลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี
และหนองคำย 
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำ

จังหวัดจังหวัดร้อยเอ็ดและ
ยโสธร 
-ระบบบริกำรแผนที่ยำงนำ
จังหวัด  
มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ดและยโสธร 
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำจังหวัด  
มหำสำรคำม กำฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ดและยโสธร 
– 18 เดอืน ไดแ้หล่ง

วัตถุดิบยำงนำในจังหวัด
เลย หนองบัวล ำภ ู

– 24 เดือน ได ้
-แหล่งวัตถุดิบยำงนำใน
จังหวัดหนองคำยและ
อุดรธำน ี
-ระบบบริกำรแผนที่ยำงนำ
จังหวัด  
เลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี
และหนองคำย 
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำจังหวัด  
เลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี
และหนองคำย 
– 30 เดือน ได ้
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
จังหวัด  
เลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี
และหนองคำย 
– 30 เดือน ได ้
ฐำนขอ้มูลภูมิสำรสนเทศ
ยำงนำในจังหวัดบึงกำฬและ
สกลนคร  
– 36 เดือน ได ้
-ฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
ยำงนำในจังหวัดนครพนม
และมุกดำหำร 
-ระบบบริกำรแผนที่ยำงนำ
จังหวัด  
บึงกำฬ สกลนคร นครพนม
และมุกดำหำร 
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำ
จังหวัด  
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำ
จังหวัด  
เลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี
และหนองคำย 
– 42 เดือน ได ้
ฐำนขอ้มูลภูมิสำรสนเทศ
ยำงนำในจังหวัด 

แหล่งวัตถุดิบยำงนำใน
จังหวัดบึงกำฬและสกลนคร  
– 36 เดือน ได ้
-แหล่งวัตถุดิบยำงนำใน
จังหวัดนครพนมและ
มุกดำหำร 
-ระบบบริกำรแผนที่ยำงนำ
จังหวัด  
บึงกำฬ สกลนคร นครพนม
และมุกดำหำร 
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำจังหวัด  
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำจังหวัด  
เลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี
และหนองคำย 
– 42 เดือน ได ้
แหล่งวัตถุดิบยำงนำใน
จังหวัด อ ำนำจเจริญ 
อุบลรำชธำนี  
– 48 เดือน ได ้
-แหล่งวัตถุดิบยำงนำใน
จังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ 
-ระบบบริกำรแผนที่ยำงนำ
จังหวัด  
อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี  
– 48 เดือน ได ้
-ฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
ยำงนำในจังหวัด ศรีสะเกษ
และสุรินทร์ 
-ระบบบริกำรแผนที่ยำงนำ
จังหวัด  
อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 
ศรีสะเกษและสุรินทร์ 
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำ
จังหวัด  
อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 
ศรีสะเกษและสุรินทร์ 
– 54 เดือน ได ้
ฐำนขอ้มูลภูมิสำรสนเทศ
ยำงนำในจังหวัด
นครรำชสีมำ  
– 60 เดือน ได ้
-ฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ
ยำงนำในจังหวัดชัยภูมิและ
บุรีรัมย์ 
-ระบบบริกำรแผนที่ยำงนำ
จังหวัด  
ชัยภูมิ นครรำชสีมำและ
บุรีรัมย์ 

ศรีสะเกษและสุรินทร์ 
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำจังหวัด  
อ ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 
ศรีสะเกษและสุรินทร์ 
– 54 เดือน ได ้
แหล่งวัตถุดิบยำงนำใน
จังหวัดนครรำชสีมำ  
– 60 เดือน ได ้
-แหล่งวัตถุดิบยำงนำใน
จังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์ 
-ระบบบริกำรแผนที่ยำงนำ
จังหวัด  
ชัยภูมิ นครรำชสีมำและ
บุรีรัมย์ 
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำจังหวัด  
ชัยภูมิ นครรำชสีมำและ
บุรีรัมย์ 
-ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำน 
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
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งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 
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หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 
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ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
-พื้นที่ที่มีศักยภำพในกำร
ขยำยพื้นที่ปลูกยำงนำ
จังหวัด  
ชัยภูมิ นครรำชสีมำและ
บุรีรัมย์ 

1. กรอบการเรยีนรู้ทรัพยากร 
1.2 การเกษตร 
1.2 ชดุโครงการเรือ่ง : กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตของต้นกล้ำยำงนำ 
(Dipterocarpus alatus Roxb. ex 
G. Don) ด้วยจุลินทรีย์ส่งเสริมกำร
เจริญเติบโตของพืช ใร 3 โครงกำร
ย่อย คือ  

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ 
ภำควิชำจุลชีววทิยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

2559-2561    

1.2.1 ศักยภำพของเชื้อรำอำร์บัสคู
ลำร์ ไมคอร์ไรซำต่อกำรส่งเสริมกำร
เจ ริ ญ เติ บ โต ข อ ง ก ล้ ำ ย ำ ง น ำ 
(Dipterocarpus alatus Roxb. ex 
G. Don) 

รศ.ดร.โสภณ บุญลือ 
ภำควิชำจุลชีววทิยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 350,000 บำท/ปี   

1.2.2 เชื้อเอ็นโดไฟติกแบคทีเรียของ
เมล็ดยำงนำช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ
ก ำ ร ง อ ก ข อ ง เม ล็ ด  แ ล ะ ก ำ ร
เจริญเติบโตของต้นกล้ำยำงนำ 

ผศ.ดร. วิยะดำ มงคลธนำรักษ์ 
ภำควิชำจุลชีววทิยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 350,000 บำท/ปี   

1.2.3 ผลของปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยจุลินทรีย์ 
และปุ๋ยเคมี ต่อกำรเจริญเติบโตของ
ต้นกล้ำยำงนำในระยะต้นกล้ำใน

ดร. นันทวัน ฤทธิ์เดช 
ภำควิชำจุลชีววทิยำ 
คณะวิทยำศำสตร์ 

 350,000 บำท/ปี   
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
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งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 
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ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
ระดับกระถำง มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
2. กรอบการใช้ประโยชน ์
2.1 ด้านเคมี 
2.1.1 กำรศึกษำเปรียบเทียบพิสูจน์
เอกลักษณ์ของยำงนำ และพืชชนิด
ใกล้ เคียงซ่ึงมีกำรน ำน้ ำยำงมำใช้
ประโยชน์ 

ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย 
และ 
ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง 

1 ปี 120,000 – 6 เดือน ได้องค์ควำมรู้
เรื่องลักษณะทำง
พฤกษศำสตร์เบ้ืองต้นของ
ยำงนำและพืชชนิดใกลเ้คียง 
– 12 เดือน ได้องค์ควำมรู้
เรื่องลักษณะทำง
พฤกษศำสตร์ที่เป็น
เอกลกัษณ์ของยำงนำ 

– 6 เดือน ได้ ข้อมูลทำง
พฤกษศำสตร์เบ้ืองต้นของ
ยำงนำ 
– 12 เดือน สำมำรถระบุ
ชนิดและ/หรือพันธุข์องพืชที่
น ำน้ ำยำงมำใช้ประโยชน์ใน
ชุมชน ได้อย่ำงถูกตอ้ง. 

2.1.2 องค์ประกอบทำงเคมีและฤทธิ์
ทำงชีวภำพจำก oleoresin ที่ได้จำก
กำรเจำะล ำต้นยำงนำ 

ศ.ดร.สมเดช กนกเมธำกุล และ 
รศ.ดร.ขวัญใจ กนกเมธำกุล 
และคณะ 

ปีที่ 1 300,000 – 6 เดือน ได้องค์ควำมรู้
เรื่อง สำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบจ ำนวนหน่ึงใน
ส่วนสกัดเฮกเซนของ 
oleoresin  
– 12 เดือน ได้ สำรเคมทีี่
เป็นองค์ประกอบในส่วน
สกัดเฮกเซนเพิ่ม และฤทธิ์
ทำงชวีภำพ 

– 6 เดือน ข้อมูลของสำร
สำรเคมีส่วนหน่ึงที่เป็น
องค์ประกอบในส่วนสกัดเฮ
กเซน 
– 12 เดือน ได้ ขอ้มูลของ
สำรสำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในส่วนสกัดเฮ
กเซน และฤทธิท์ำงชีวภำพ
ของสำรที่ได้จำกกำรเจำะล ำ
ต้นยำงนำ 

2 .1 .3  สั ง เค ร ำ ะ ห์ ป รั บ เป ลี่ ย น
โครงสร้ำงของสำรส ำคัญจำกสำรที่ได้
จำกกำรเจำะล ำต้นยำงนำเพื่อเพิ่ม
ฤทธิ์ทำงชีวภำพ 

 ปีที่ 2 300,000 – 6 เดือน ได้องค์ควำมรู้
เรื่อง ได้วิธกีำรสกัด
สำรส ำคัญที่เป็น
องค์ประกอบของสำรทีไ่ด้
จำกกำรเจำะล ำต้นยำงนำ 

– 6 เดือน ได้สำรส ำคัญที่
สำมำรถน ำไปวิจัยต่อยอด
ด้ำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องได ้
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
– 12 เดือน ได้องค์ควำมรู้
เรื่อง สังเครำะห์ปรับเปล่ียน
โครงสร้ำงของสำรส ำคัญ
เพื่อเพิ่มฤทธิ์ทำงชีวภำพ
ของสำรส ำคัญ 

– 12 เดือน ได้อนุพันธ์ของ
สำรส ำคัญเพือ่น ำไปทดสอบ
ฤทธิท์ำงชีวภำพได ้

2.1.4 องค์ประกอบทำงเคมีและฤทธิ์
ทำงชีวภำพจำกสำรที่ได้จำกกำรใบ
ของยำงนำ 

 ปีที่ 3 300,000 – 6 ได้องค์ควำมรู้เรื่อง 
สำรเคมีที่เป็นองค์ประกอบ
ในส่วนสกัดเฮกเซนและ
เอทิลอะซิเตตของใบยำงนำ 
– 12 เดือน ได้ ไดอ้งค์
ควำมรู้เรื่อง สำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในส่วนสกัดเม
ทำนอลและฤทธิท์ำงชีวภำพ
ของสำร องค์ประกอบของ
ใบยำงนำ 

– 6 ได้ สำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในส่วนสกัดเฮ
กเซนและเอทิลอะซิเตตของ
ใบยำงนำ 
– 12 เดือน ได้ สำรเคมทีี่
เป็นองค์ประกอบในส่วนสกัด
เมทำนอล 
และฤทธิท์ำงชวีภำพของสำร 
องค์ประกอบของใบยำงนำ 

2.1.5 องค์ประกอบทำงเคมีและฤทธิ์
ทำงชีวภำพจำกสำรที่ได้จำกเปลือก
ของยำงนำ 

 ปีที่ 4 300,000 – 6 ได้องค์ควำมรู้เรื่อง 
สำรเคมีที่เป็นองค์ประกอบ
ในส่วนสกัดเฮกเซนและ
เอทิลอะซิเตตของเปลือก
ยำงนำ 
– 12 เดือน ได้ ไดอ้งค์
ควำมรู้เรื่อง สำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในส่วนสกัดเม
ทำนอลและฤทธิท์ำงชีวภำพ
ของสำร องค์ประกอบใน
เปลือกยำงนำ 

– 6 ได้ สำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในส่วนสกัดเฮ
กเซนและเอทิลอะซิเตตของ
เปลือกยำงนำ 
– 12 เดือน ได้ สำรเคมทีี่
เป็นองค์ประกอบในส่วนสกัด
เมทำนอล 
และฤทธิท์ำงชวีภำพของสำร 
องค์ประกอบของเปลือก 
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งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
2.1.6 องค์ประกอบทำงเคมีและฤทธิ์
ทำงชีวภำพจำกสำรที่ได้จำกกำรกิ่ง
และผลของยำงนำ 

 ปีที่ 5 300,000 – 6 ได้องค์ควำมรู้เรื่อง 
สำรเคมีที่เป็นองค์ประกอบ
ในส่วนสกัดเฮกเซนและ
เอทิลอะซิเตตของกิ่งและผล
ยำงนำ 
– 12 เดือน ได้ ไดอ้งค์
ควำมรู้เรื่อง สำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในส่วนสกัดเม
ทำนอลและฤทธิท์ำงชีวภำพ
ของสำร องค์ประกอบของ
กิ่งและผลยำงนำ 

– 6 ได้ สำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบในส่วนสกัดเฮ
กเซนและเอทิลอะซิเตตของ
กิ่งและผลยำงนำ 
– 12 เดือน ได้ สำรเคมทีี่
เป็นองค์ประกอบในส่วนสกัด
เมทำนอล 
และฤทธิท์ำงชวีภำพของสำร 
องค์ประกอบของกิ่งและผล
ยำงนำ 

    ใน 5 ปี ได้องค์ควำมรู้เรื่อง  
1. สำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบและฤทธิท์ำง
ชีวภำพในส่วนต่ำงๆของต้น
ยำงนำ ได้แก่ สำรทีเ่จำะ
จำกล ำต้นยำงนำ น้ ำยำง ใบ 
เปลือก กิ่งและผล  
2.กำรสังเครำะห์
ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงของ
สำรส ำคญัให้มีฤทธิท์ำง
ชีวภำพ เพิ่มขึ้น 
3. ผลงำนวิจัยที่สำมำรถ
ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับ
นำนำชำต ิ

ใน 5 ปี ได้  
1.วิธีกำรสกัดสำรส ำคญัจำก
ส่วนต่ำงๆของยำงนำ และ
สำรส ำคัญจำกยำงนำที่
สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ใน
ด้ำนอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง  
2.ข้อมูลของสำรเคมีที่เป็น
องค์ประกอบและฤทธิท์ำง
ชีวภำพในส่วนต่ำงๆของต้น
ยำงนำ ได้แก่ สำรทีเ่จำะจำก
ล ำต้นยำงนำ น้ ำยำง ใบ 
เปลือก กิ่งและผล  
3.ได้สำรส ำคัญที่มีฤทธิท์ำง
ชีวภำพ และสำรอนุพันธท์ีไ่ด้
ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงเพื่อให้
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ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
มีฤทธิท์ำงชีวภำพเพิ่มขึ้น  
4.งำนวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับ
นำนำชำติ อยำ่งน้อย 1 เร่ือง 
สิทธิบัตร 1 เร่ือง 

2. กรอบการใช้ประโยชน ์
2.2 ด้านเภสัชกรรม 
2.2.1 กำรศึกษำศักยภำพของยำง
นำในกำรออกฤทธิ์ชีวภำพ 

     

2.2.1.1 กำรศึกษำศักยภำพของยำง
นำในกำรประยุกต์ใช ้ก ับผิวหนัง 
เช่น ผลต่อเชื้อแบคทีเรีย  

รศ.ดร. นำถธิดำ วีระปรียำกูร 
คณะเภสัชศำสตร ์
ผศ.ดร.รำตรี ทวิชำกรตระกูล 
คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

กำรศึกษำฤทธิ์ของ Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex G.Don. ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้แบคทเีรีย 

ปีที่ 1 ฤทธิ์เบ้ืองต้น
ของ Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex 
G.Don. ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้แบคทเีรีย 
งบประมำณ 
300,000 บาท 
ปีที่ 2 ศึกษำกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้
แบคทีเรียในภำวะที่มี
Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex 
G.Don.  
งบประมำณ 
300,000 บาท 
ปีที่ 3 ฤทธิ์เบ้ืองต้น
ของ Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex 

– 6 เดือน ได้องค์ควำมรู้
เรื่องฤทธิ์เบื้องต้นของ 
Dipterocarpus  alatus 
Roxb. ex G.Don. ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้แบคทเีรียบำง
ชนิด 
– 12 เดือน ได้ฤทธิ์เบือ้งต้น
ของ Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex G.Don. 
ในกำรต่อต้ำนเชือ้แบคทีเรีย
ครบตำมโครงกำร 
– 18 เดือน ทรำบกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้
แบคทีเรียในภำวะที่มี
Dipterocarpus  alatus 
Roxb. ex G.Don. บำงชนิด 
– 24 เดือน ทรำบกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้

– 6 เดือน ได้เผยแพร่ควำมรู้
ในกำรประชุมวิชำกำร และ
อื่นๆ 
– 12 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
– 18 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
– 24 เดือน ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ควำมรู้ในกำร
วำรสำรวิชำกำร และอื่นๆ 
– 30 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
– 36 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
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หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 
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Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
G.Don. ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้แบคทเีรีย
ที่แยกได้จำกสิ่งส่ง
ตรวจของผู้ติดเชือ้ 
งบประมำณ 
300,000 บาท 
ปีที่ 4 ศึกษำกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้
แบคทีเรียในภำวะที่มี
Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex 
G.Don. ที่แยกได้จำก
สิ่งส่งตรวจของผู้ติด
เชื้อ 
งบประมำณ 
300,000 บาท 
ปีที่ 5 ทดสอบกับ
ผลิตภัณฑ์ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้แบคทเีรีย 
งบประมำณ 
300,000 บาท 
–  

แบคทีเรียในภำวะที่มี
Dipterocarpus  alatus 
Roxb. ex G.Don. ครบตำม
โครงกำร 
– 30 เดือน ได้องค์ควำมรู้
เรื่องฤทธิ์เบื้องต้นของ 
Dipterocarpus  alatus 
Roxb. ex G.Don. ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้แบคทเีรียที่แยก
ได้จำกสิ่งส่งตรวจของผู้ติด
เชื้อบำงชนิด 
– 36 เดือน ได้ฤทธิ์เบือ้งต้น
ของ Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex G.Don. 
ในกำรต่อต้ำนเชือ้แบคทีเรีย
ที่แยกได้จำกสิ่งส่งตรวจของ
ผู้ติดเชื้อครบตำมโครงกำร 
– 42 เดือน ทรำบกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้
แบคทีเรียในภำวะที่มี
Dipterocarpus  alatus 
Roxb. ex G.Don. บำงชนิด 
– 48 เดือน ทรำบกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้
แบคทีเรียในภำวะที่มี
Dipterocarpus  alatus 

– 42 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
– 48 เดือน ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ควำมรู้ในกำร
วำรสำรวิชำกำร และอื่นๆ 
– 54 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
– 60 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
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งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 
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ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
Roxb. ex G.Don. ครบตำม
โครงกำร 
– 54 เดือน ทรำบผลกำร
ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้แบคทเีรีย
เบื้องต้น 
– 60 เดือน ทรำบผลกำร
ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้แบคทเีรีย 

2.2.1.2 กำรศึกษำศักยภำพของยำง
นำในกำรประยุกต์ใช ้ก ับผิวหนัง 
เช่น ผลต่อเชื้อรำ 

รศ.ดร. นำถธิดำ วีระปรียำกูร 
คณะเภสัชศำสตร ์
ผศ.ดร.อรุณนีสังกำ 
คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

กำรศึกษำฤทธิ์ของ Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex G.Don. ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้รำ 

ปีที่ 1 ฤทธิ์เบ้ืองต้น
ของ Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex 
G.Don. ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้รำ 
งบประมำณ 
300,000 บาท 
ปีที่ 2 ศึกษำกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้
รำ ในภำวะที่มี
Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex 
G.Don.  
งบประมำณ 
300,000 บาท 
ปีที่ 3 ฤทธิ์เบ้ืองต้น
ของ Dipterocarpus  

– 6 เดือน ได้องค์ควำมรู้
เรื่องฤทธิ์เบื้องต้นของ 
Dipterocarpus  alatus 
Roxb. ex G.Don. ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้รำบำงชนิด 
– 12 เดือน ได้ฤทธิ์เบือ้งต้น
ของ Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex G.Don. 
ในกำรต่อต้ำนเชือ้รำครบ
ตำมโครงกำร 
– 18 เดือน ทรำบกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้รำใน
ภำวะที่มDีipterocarpus  
alatus Roxb. ex G.Don. 
บำงชนิด 
– 24 เดือน ทรำบกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้รำใน

– 6 เดือน ได้เผยแพร่ควำมรู้
ในกำรประชุมวิชำกำร และ
อื่นๆ 
– 12 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
– 18 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
– 24 เดือน ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ควำมรู้ในกำร
วำรสำรวิชำกำร และอื่นๆ 
– 30 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
– 36 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
alatus Roxb. ex 
G.Don. ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้รำทีแ่ยก
ได้จำกสิ่งส่งตรวจ
ของผู้ติดเชือ้ 
งบประมำณ 
300,000 บาท 
ปีที่ 4 ศึกษำกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้
รำ ในภำวะที่มี
Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex 
G.Don. ที่แยกได้จำก
สิ่งส่งตรวจของผู้ติด
เชื้อ 
งบประมำณ 
300,000 บาท 
ปีที่ 5 ทดสอบกับ
ผลิตภัณฑ์ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้รำ 
งบประมำณ 
300,000 บาท 
 

ภำวะที่มDีipterocarpus  
alatus Roxb. ex G.Don. 
ครบตำมโครงกำร 
– 30 เดือน ได้องค์ควำมรู้
เรื่องฤทธิ์เบื้องตน้ของ 
Dipterocarpus  alatus 
Roxb. ex G.Don. ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้รำทีแ่ยกได้จำก
สิ่งส่งตรวจของผู้ติดเชือ้บำง
ชนิด 
– 36 เดือน ได้ฤทธิ์เบือ้งต้น
ของ Dipterocarpus  
alatus Roxb. ex G.Don. 
ในกำรต่อต้ำนเชือ้รำที่แยก
ได้จำกสิ่งส่งตรวจของผู้ติด
เชื้อครบตำมโครงกำร 
– 42 เดือน ทรำบกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้รำใน
ภำวะที่มDีipterocarpus  
alatus Roxb. ex G.Don. 
บำงชนิด 
– 48 เดือน ทรำบกำร
เปล่ียนแปลงของเชือ้รำใน
ภำวะที่มDีipterocarpus  
alatus Roxb. ex G.Don. 
ครบตำมโครงกำร 

และอื่นๆ 
– 42 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
– 48 เดือน ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่ควำมรู้ในกำร
วำรสำรวิชำกำร และอื่นๆ 
– 54 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
– 60 เดือน ได้เผยแพร่
ควำมรู้ในกำรประชุมวิชำกำร 
และอื่นๆ 
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
– 54 เดือน ทรำบผลกำร
ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้รำเบื้องต้น 
– 60 เดือน ทรำบผลกำร
ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ในกำร
ต่อต้ำนเชือ้รำ 

2.2.1.3 ผลของน้ ำมันยำงนำในกำร
ก ำจัด เหำ  เห็บและเร้ือนในสัตว์
เลี้ยง 

ดร.อมรรัตน์ เจือสุข และ 
รศ.ดร. ธิดำรัตน์ บุญมำศ 

ปีที่  1 เป็นกำรศึกษำในหลอดทดลอง  200,000 บำท/ป ี – 12 เดือน ได้ผลของ
น้ ำมันยำงนำต่อกำรก ำจัด
เหำ เห็บและเรื้อนในหลอด
ทดลอง 

 

ปีที่  2 เป็นกำรศึกษำในสัตว์และคน 200,000 บำท/ป ี -12 เดือน ได้ผลของ
น้ ำมันยำงนำต่อกำรก ำจัด
เหำ เห็บและเรื้อนในสัตว์
และคน 

 

2.2.1.4 กำรทดสอบควำมเป็นพิษ
ของน้ ำมันยำงนำและสำรสกัดจำกใบ
ยำงนำในสัตว์ทดลอง 

ดร.อมรรัตน์ เจือสุข และ 
รศ.ดร. ธิดำรัตน์ บุญมำศ 

ปีที่  1 เป็นกำรศึกษำในหลอดทดลอง
กับเซลล์เพำะเลี้ยง  

200,000 บำท/ปี – 12 เดือน ได้ทรำบควำม
เป็นพิษกับเซลล์เพำะเลี้ยง 

 

ปีที่  2 เป็นกำรศึกษำในสัตวทดลอง 200,000 บำท/ปี -12 เดือน ได้ทรำบควำม
เป็นพิษในสัตว์ทดลอง 

 

2 .2 .2  กำรหำมำตรฐำนวัตถ ุด ิบ 
และกำรศึกษำกำรเตรียมวัตถุดิบ
เพื่อกำรใช้ทำงเภสัชกรรม 

ดร. เพลินทิพย์ ภทูองกิ่ง 
รศ.ดร. นำถธิดำ วีระปรียำกูร 
คณะเภสัชศำสตร ์

ปีที่ 1 กำรปรับปรุงและเตรียมน้ ำยำง
ให้บริสุทธิ์เพือ่ใช้ทำงเภสัชกรรม  

100,000 บำท/ปี – 6 เดือน ได้น้ ำยำงให้
บริสุทธิ์เพื่อใชท้ำงเภสัช
กรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ปีที่ 2 กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนมะเร็งของ
ตัวอย่ำงของยำงนำยำงเหนียวจำก
กำรดีกัมที่สกัดได้  

150,000 บำท/ปี – 6 เดือน ไดอ้งค์ควำมรู้
ฤทธิ์ตำ้นมะเร็งของ
ตัวอย่ำงของยำงนำยำง
เหนียวจำกกำรดีกัมใน 
เซลล์ 3 ชนิด  
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
– 12 เดือน ได้องค์

ควำมรู้ฤทธิ์ต้ำนมะเร็ง
ของตัวอย่ำงของยำงนำ
ยำงเหนียวจำกกำร
ดีกัมใน เซลล์ 5 ชนิด 

 
12 เดือน ได ้อนุสิทธิบัตร 
36 เดือน ได ้International 
paper อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

  ปีที่ 3 กำรศึกษำฤทธิ์ต้ำนมะเร็งของ
สำรบริสุทธิท์ี่แยกได้จำกตัวอย่ำง  

150,000บำท/ปี – 12 เดือน ได้องค์
ควำมรู้ฤทธิ์ต้ำนมะเร็ง
ของสำรบริสทุธิ์  

 

  ปีที่ 4 กำรศึกษำกลไกตำ่งๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรตำยของเซลลแ์บบ 
apoptosis  

200,000 บำท/ปี 12 เดือน ได้องค์ควำมรู้ 
กลไกต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กำรตำยของเซลลแ์บบ 
apoptosis 

2.2.3 กำรศึกษำกำรระคำยเคือง
ต่อผิวจำกกำรใช้ยำงนำใน
อำสำสมัครสุขภำพดี 

ผศ. ดร. สุพัตรำ ปรศุพัฒนำ 1 ปี  200,000/ปี 
 

12 เดือน ได้องค์ควำมรู้กำร
ระคำยเคืองต่อผิวจำกกำร
ใช้ยำงนำในอำสำสมัคร
สุขภำพดี 

 

2.2.4 กำรวิจัยและพัฒนำต ำรับเวช
ส ำอำงจำกยำงนำส ำห รับกำรใช้
เฉพำะที่ ในรูปแบบต่ำงๆ  

     

2.2.4.1 เพื่อเพิ่มควำมนุ่ม ชุ่มชื้น  รศ. ดร. จอมใจ พีระพัฒนำ 1 ปี  200,000/ปี 12 เดือน ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ข้อมูลควำมพึงพอใจกำรใช้
ในอำสำสมัคร 

12 เดือน ได ้(อนุ)สิทธิบัตร 
 

2.2.4.2 เพื่อผิวแห้งหยำบกร้ำน  ผศ.ดร. ผดุงขวัญ จิตโรภำส 1 ปี  200,000/ปี 12 เดือน ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ข้อมูลควำมพึงพอใจกำรใช้
ในอำสำสมัคร 

12 เดือน ได ้(อนุ)สิทธิบัตร 
 



33 
 

ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
2.2.4.3 เพื่อผิวกระจ่ำงใส
foundation cream/gel แบบสูตร
ผสม 

ผศ.ดร. แคทรียำ สุทธำนุช ปีที่ 1 กำรศึกษำและพัฒนำผลิตภณัฑ์  200,000/ปี 
 

– 6 เดือน ได้ผลิตภัณฑ ์
– 12 เดือนไดข้้อมูล
คุณสมบัติทำงกำยภำพ และ
ทำงเคมี 

– ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
– สูตรต ำรับและคุณสมบัติ 
เพื่อน ำไปย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

ปีที่ 2 กำรศึกษำฤทธิ์เวชส ำอำงที่
เกี่ยวขอ้งและควำมคงตัวของ
ผลิตภัณฑ ์
 

 
 
350,000/ปี 

– 6 เดือน ได้ขอ้มูลฤทธิ่เวช
ส ำอำงที่เกี่ยวขอ้ง 
– 12 เดือนไดข้้อมูลควำม
คงตัว 

– ข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้เกิด
มูลค่ำทำงกำรตลำด 
– ข้อมูลส ำหรับเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำร 

2.2.4.4 เพื่อลดกลิ่น –สเปรย์/อื่นๆ ผศ.ดร. แคทรียำ สุทธำนุช ปีที่ 1 กำรศึกษำและพัฒนำผลิตภณัฑ์ 200,000/ปี 
 

– 6 เดือน ได้ผลิตภัณฑ ์
– 12 เดือนไดข้้อมูล
คุณสมบัติทำงกำยภำพ และ
ทำงเคมี 

– ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
– สูตรต ำรับและคุณสมบัติ 
เพื่อน ำไปย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

ปีที่ 2 กำรศึกษำผลต่อเชื้อจุลชพีที่
เป็นสำเหตุของกำรเกิดกลิ่นและควำม
คงตัวของผลิตภัณฑ ์

350,000/ปี 
 
 

– 6 เดือน ได้ขอ้มูลผลต่อ
เชื้อจุลชพีที่เป็นสำเหตุของ
กำรเกิดกลิ่นของผลิตภัณฑ ์
– 12 เดือนไดข้้อมูลควำม
คงตัว 

– ข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้เกิด
มูลค่ำทำงกำรตลำด 
– ข้อมูลส ำหรับเผยแพร่ใน
วำรสำรวิชำกำร 

2 .2 .4 .5  ก ำ ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ
ผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงจำกยำงนำจำก
กำรเป็นสำรเดี่ยว หรือสำรผสมเช่น 
ผลิตภัณฑ์ส ำหรับลดรังแคในรูปแบบ
แชมพู 

รศ. ดร. สุภำวดี ดำวด ี ปีที่ 1 กำรศึกษำและพัฒนำผลิตภณัฑ์ 200,000/ปี 
 

– 6 เดือน ได้ผลิตภัณฑ ์
– 12 เดือน ได้ผลิตภัณฑ ์
 

– ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
– สูตรต ำรับและคุณสมบัติ 
เพื่อน ำไปย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

ปีที่ 2 กำรศึกษำ stability กับ กำร
ทดสอบควำมพึงพอใจ 

200,000/ปี 
 

– 6 เดือนได้ขอ้มูล 
stability  
– 12 เดือน ได้ขอ้มูล กำร
ทดสอบควำมพึงพอใจ 
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
2 .2 .4 .6  ก ำ ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น ำ
ผลิตภัณฑ์เวชส ำอำงจำกยำงนำจำก
กำรเป็นสำรเดี่ยว หรือสำรผสมเช่น 
ผลิตภัณฑ์ส ำห รับต้ ำนเชื้อรำ ใน
รูปแบบครีม 

รศ. ดร. สุภำวดี ดำวด ี ปีที่ 1 กำรศึกษำและพัฒนำผลิตภณัฑ์ 200,000/ปี 
 

– 6 เดือน ได้ผลิตภัณฑ ์
– 12 เดือน ได้ผลิตภัณฑ ์

– ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
– สูตรต ำรับและคุณสมบัติ 
เพื่อน ำไปย่ืนจดอนุสิทธิบัตร 

ปีที่ 2 กำรศึกษำ stability กับ กำร
ทดสอบควำมพึงพอใจ 

200,000/ปี 
 

– 6 เดือนได้ขอ้มูล 
stability  
– 12 เดือน ได้ขอ้มูล กำร
ทดสอบควำมพึงพอใจ 

2.2.4.7 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส ำอำงรูปแบบใหม่จำกยำง
นำ เช่น ครีมทำผิวเพิ่มควำมชุ่มชื้น 
และชะลอกำรเกิดร้ิวรอย 

ผศ.ดร.ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล 24 เดือน 200,000 บำท/ปี – 6 เดือน ได้ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ 
– 12 เดือน ได้องค์ควำมรู้
เรื่อง ข้อมูลพื้นฐำนเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม เช่น 
ควำมคงตัว และกำร
ปลดปล่อยสำรส ำคญัออก
จำกผลิตภัณฑ ์
– 18 เดือน ได้องค์ควำมรู้ 
เกี่ยวกับควำมพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ ์
– 24 เดือน ได้ผลิตภัณฑท์ี่
เชิงพำณชิย์ 

– 6 เดือน สำมำรถถ่ำยทอด
เทคโนโลยีให้กับชุมชน 
– 12 เดือน จดอนุสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
-18 เดือน บทควำมตีพิมพ์ใน
วำรสำรที่อยู่ในฐำนขอ้มูล ISI 
หรือ TCI 
– 24 เดือน จดอนุสิทธิบัตร
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้ปรับปรุง 

2. กรอบการใช้ประโยชน ์
2.3 ด้านพลังงานและนวัตกรรม 
2.3.1 กำรพัฒนำประสิทธภิำพเคร่ือง
กลั่นน้ ำมันยำงนำ  
 

ผศ.ดร..ฉัตรชัย เบญจปิยะพร 
อ.ดร.สมพร เกษแก้ว 

2 ปี (2559-2560) 350,000/ปี – ค่ำประสิทธิภำพของกำร
กลั่น เช่น อัตรำเร็ว กำร
สิ้นเปลืองพลังงำน ผลผลิต
และอื่นๆ 

– เคร่ืองกลั่นน้ ำมันต้นแบบ 
ที่น ำไปใช้ในระดับชุมชน และ
ผลิตเชิงพำนิชย์  ที่ผู้ใช้
สำมำรถเรียนรู้ เข้ำใจ แก้ไข 
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
– รูปแบบ กำรประดิษฐ์
และกำรท ำงำนของเคร่ือง
กลั่นที่ด ี
– วิธีกำรใช้งำนและดูแล
รักษำ 

ปรับปรุงได้ด้วยตนเอง 

2.กำรปรับปรุงคุณสมบัติน้ ำมัน
เชื้อเพลิงจำกยำงนำ  
 

รศ.ดร.กิตติชัย ไตยรัตนศิริชัย   
อ.ดร.สมพร เกษแก้ว 

2 ปี (2559-2560) 300,000/ปี – วิธีกำรท ำให้คุณภำพ
น้ ำมันยำงนำดีขึ้น ด้วย
เทคโนโลยีภำยในประเทศ 
ต้นทุนต่ ำ  
– ผลกำรตรวจวัดคุณภำพ
ของน้ ำมันเชือ้เพลิงตำม
มำตรฐำน 

– น้ ำมันยำงนำ ที่สำมำรถ
น ำไปใช้กับเคร่ืองยนต์ดีเซล
ได้โดยตรง 

3.กำรศึกษำสมรรถนะและกำรสึก
หรอของเคร่ืองยนต์เมื่อใช้น้ ำมันยำง
นำ  
 

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว 
นำยชัยนิยม สินธร 

2 ปี (2560-2561) 400,000/ปี – ทรำบค่ำสมรรถนะของ
เคร่ืองยนต์เมื่อใช้น้ ำมันยำง
นำ 
– ทรำบค่ำ emission ของ
เคร่ืองยนต์เมื่อใช้น้ ำมันยำง
นำ 
– ทรำบระดับกำรศึกหรอ
ของเคร่ืองยนต์ เมื่อเทียบ
กับน้ ำมันดีเซลมำตรฐำน 

– เกษตรกร ผู้ใช้น้ ำมันยำง
นำมีควำมมั่นใจในกำรใช้
น้ ำมันยำงนำเป็นเชื้อเพลิง
ทำงเลอืก 

4.กำรศึกษำโปรติโอมกิส์ของต้นยำง
นำ  
 

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว  
 

3 ปี (2559-2561) 200,000/ปี – ทรำบขอ้มูล/รูปแบบและ
ชนิดของโปรตีนที่จ ำเพำะใน
ไม้ยำงนำ 
– ได้องค์ควำมรู้ใหม่
เกี่ยวกับโปรตีนในไม้ยำงนำ 

– เข้ำใจเมแทบอลิซึม
บำงอย่ำงของไม้ยำงนำ  
– สำมำรถกระตุ้นและ
จัดกำร กำรแสดงออก/สร้ำง
สำรจ ำเป็น ที่ต้องกำรในไม้
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
ที่แตกต่ำงจำกพืชอื่นๆ  
– ทรำบชนิดโปรตีนที่
เกี่ยวขอ้งกับกำรสร้ำงน้ ำมัน
ในไม้ยำงนำ 

ยำงนำได ้

5. ศึกษำกระบวนกำรไพโรไรซิส
น้ ำมันยำงนำกับกำรผลิตน้ ำมัน
คุณภำพเทียบเทำ่น้ ำมันดีเซล แกสโซ
ลีน และน้ ำมันเคร่ืองบิน  

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว  และ
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้อง 
(อยู่ระหว่ำงกำรทำบทำม) 

3 ปี (2560-2563) 300,000 / ปี – ทรำบเงื่อนไข/เทคนิค/
วิธีกำรผลิตน้ ำมันดีเซล
ชีวภำพ น้ ำมันแกสโซลีน
ชีวภำพ และน้ ำมัน
เคร่ืองบินชีวภำพ จำก
น้ ำมันยำงนำ 
– ผลกำรตรวจวัดคุณภำพ
ของน้ ำมันชีวภำพทั้งสำมที่
ผลิตได้  

– เกษตรกร ชุมชน 
หน่วยงำนที่มียำงนำ รับกำร
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ เทคนิค
วิธีกำร น ำไปใช้ด้วยตนเองได้  

6.กำรเจำะเก็บน้ ำมันยำงนำ อ.ดร.สมพร เกษแก้ว 2 ปี (2560-2561) 250,000/ปี – มีองค์ควำมรู้ในกำรสร้ำง
และเก็บสะสมน้ ำมันยำงนำ 
– ทรำบเทคนิค/วิธกีำร/ใน
กำรเจำะเก็บน้ ำมันยำงนำ 
– สร้ำงเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ต้นแบบในกำรเจำะ
เก็บน้ ำมันยำงนำ 

– เกษตรกร ชุมชน 
หน่วยงำนที่มียำงนำ เขำ้ใจ
เทคนิค/วิธกีำร สร้ำง
เคร่ืองมือและสำมำรถเจำะ
เก็บน้ ำมันยำงนำด้วยตนเอง
ได้  

7.กำรผลิตชวีมวลคุณภำพสูงจำกยำง
นำ  
 

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว และ
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้อง 
(อยู่ระหว่ำงกำรทำบทำม) 

2 ปี (2560-2561) 250,000/ปี – วิธีกำรแปรรูป ชีวมวล
จำกยำงนำ ให้ได้ตำมค่ำ
มำตรฐำน 
– เคร่ืองมือต้นแบบในกำร
แปรรูปชีวมวล 

– เคร่ืองมือและวธิีกำร ผลิต
ชีวชีวมวลคุณภำพมำตรฐำน
จำกยำงนำ 
– ผลิตเพือ่ใช้เองหรือ
จ ำหน่ำยได ้
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
8.กำรสร้ำงเคร่ืองต้นแบบด้ำน
พลังงำนของยำงนำ (เคร่ืองเจำะ
น้ ำมัน เคร่ืองเก็บน้ ำมัน  เคร่ืองกลั่น
น้ ำมัน เคร่ืองปรับปรุงคุณภำพน้ ำมนั)  
 

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว 
นำยชัยนิยม สินธร และ
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้อง 
(อยู่ระหว่ำงกำรทำบทำม) 

4 ปี (2560-2563) 300,000/ปี – สร้ำงเคร่ืองเจำะน้ ำมัน 
เคร่ืองเก็บน้ ำมัน  เคร่ือง
กลั่นน้ ำมัน เคร่ืองปรับปรุง
คุณภำพน้ ำมันต้นแบบ  
– ได้ข้อมลูเชิงประสิทธภิำพ
ของเคร่ือง 
– ได้รูปแบบ/วธิีกำรผลิต/ 
วิธีกำรใช้งำน 

– เคร่ืองเจำะน้ ำมัน เคร่ือง
เก็บน้ ำมัน  เคร่ืองกลั่นน้ ำมัน 
เคร่ืองปรับปรุงคุณภำพน้ ำมัน 
ที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
เพื่อตนเอง หรือเชิงธุรกิจได ้

9.กำรเก็บเมล็ดพันธุ์  กำรปลูก กำร
ดูแลรักษำ และกำรเสริมสร้ำงกำร
เจริญเติบโต 

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว   
รศ.ดร.โสภณ บุญลือ  ภำคี
เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนฯและ
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้อง 
(อยู่ระหว่ำงกำรทำบทำม) 

2 ปี (2560-2561) 250,000/ปี – ข้อมูลบ่งชี้ควำมสมบูรณ์
ของเมล็ดพันธุ ์
– ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในกำร
เก็บรักษำเมล็ดพันธุ์ให้ได้
นำน โดยมีอัตรำกำรงอกที่
สูง 
– วิธีกำรเพำะและ
เสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของ
ต้นกล้ำ 

– เก็บรักษำเมล็ดพันธุไ์ม้ยำง
นำได้นำน สำมำรถเพำะกล้ำ
ไม้ที่สมบูรณ์แข็งแรงได้ตลอด
ปี 

10.กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี/กำรสร้ำง
ชุมชนตนแบบใช้น้ ำมันยำงนำ และ
กำรใช้ประโยชน์ด้ำนอื่นๆ  
 

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว  ภำคี
เครือข่ำยปรำชญ์ชำวบ้ำนฯและ
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่เกี่ยวข้อง 
(อยู่ระหว่ำงกำรทำบทำม) 

2 ปี (2562-2563) 200,000/ปี – ข้อมูลกำรตอบสนอง 
จำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
ของชุมชนต้นแบบ 
-ข้อมูลบ่งชี้กำรใช้องค์
ควำมรู้และเทคโนโลยี  
– ข้อมูลบ่งชี้ควำมส ำเร็จ 
ควำมสุข และกำรพึ่งพำ
ตนเอง 
 

– ประชำชน/ชุมชนต้นแบบ 
มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจใน
คุณค่ำของไม้ยำง 
นำ กำรเพำะกล้ำ ปลูกไม้ยำง
นำเพิ่มขึ้น  
– ประชนชนรู้วิธีสร้ำงมูลค่ำ
จำกไมย้ำงนำที่ปลกูด้วย
ตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพำใคร  
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ชื่อโครงการวิจยั หัวหน้าโครงการวิจยั  
และผู้ร่วมวิจัย 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

งบประมาณแต่ละป ี
ท่ีเสนอขอ 

Output 
หรือสิ่งที่ได้จากงานวิจยั 

ทุกช่วง 6 เดอืน 

Outcome 
ประโยชน์ หรือการน าไปใช้

ทุกช่วง 6 เดอืน 
11.กำรศึกษำควำมคุ้มค่ำ กำรศึกษำ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม และ
ผลกระทบอื่นๆ 
 

อ.ดร.สมพร เกษแก้ว 
และผู้เชี่ยวชำญในสำขำที่
เกี่ยวขอ้ง (อยู่ระหว่ำงกำร
ทำบทำม)  

2 ปี (2562-2563) 200,000/ปี – ข้อมูลผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดลอ้ม ของชุมชน
ต้นแบบ ที่ได้รับกำร
ถ่ำยทอดควำมรู้และ
เทคโนโลยีกำรใช้ประโยชน์
จำกไม้ยำงนำ 
– ข้อมูลด้ำนมูลค่ำที่เกิดขึ้น
ในชุมชนอย่ำงแท้จริง  

– ชุมชนมีป่ำยำงนำ มีกำร
อนุรักษ์ รู้คุณค่ำ  ใช้
ประโยชน์จำกไม้ยำงนำอย่ำง
ถูกตอ้ง เหมำะสม พึ่งพำ
ตนเองได้ด้ำนอำหำร 
พลังงำน ยำ เวชส ำอำงและ
อื่นๆ  
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ตัวอย่างการวิจัยส ารวจและการใช้ประโยชน์จากไม้ยางนา 
ดร.สมพร เกษแก้ว ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

1. ส ารวจ ไม้ยางนา ในบางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

กำรศึกษำวิจัยด้ำนกำรส ำรวจแหล่งของไม้ยำงนำ เพ่ือเก็บข้อมูลด้ำนสำยพันธุ์ กำรกระจำยตัวของ 
แหล่ง ต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ พิกัด-GPS จ ำนวน ขนำด ควำมสูง อำยุ กำรอนุรักษ์และองค์ควำมรู้จำกท้องถิ่น
ที่เกี่ยวข้องกับไม้ยำงนำนั้น มีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง ในกำรใช้เป็นฐำนข้อมูล ในกำรศึกษำวิจัยเชิงลึก เพ่ือสร้ำง
องค์ควำมรู้ใหม่ นวัตกรรมใหม่ๆ และหำวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจำกทรัพยำกรที่มีอย่ำงรู้คุณค่ำและถูกต้อง  ไม้
ยำงนำเป็นไม้อนุรักษ์ ถึงแม้จะมีกำรปลูกเพ่ิมเติมโดยภำครัฐ เอกชน รวมทั้งประชำชนทั่วไป แต่ข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับแหล่งไม้ยำงนำของประเทศท่ีจะใช้เป็นแหล่งศึกษำวิจัยนั้นไม่มีเลย ดังนั้นกำรเข้ำส ำรวจแหล่งไม้ยำงนำ
ตำมข้อมูลบ่งชี้ของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืชเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐำน ในกำรที่จะศึกษำ
เรื่องไม้ยำงนำต่อไป  โดยเบื้องต้นนี้ได้ก ำหนดพ้ืนที่ในส ำรวจจ ำนวน 5 พ้ืนที่ ในเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตำมรำยงำนของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช และข้อมูลกำรสืบค้น รวบรวมของโครงกำรยำงนำ 
ได้แก่  

1) วนอุทยำนโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม  
2) ป่ำยำงนำตำมธรรมชำติ ที่ อ.อำจสำมำรถ จ.ร้อยเอ็ด  
3) สวนพฤกษศำสตร์ดงฟ้ำห่วน จ.อุบลรำชธำนี  
4) สวนรุกขชำติอุบลวนำรมย์ จ.อุบลรำชธำนี  
5) ค่ำยบดินทรเดชำ กองพันทหำรรำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 16 จ.ยโสธร  

1.1. วนอุทยานโกสัมพี  
 วนอุทยำนโกสัมพี อยู่ในเขต อ.โกสุมพิสัย จ.มหำสำรคำม มีพื้นที่ 50 ไร่ อยู่ริมฝั่งแม่น้ ำชีป (รูปที่ 1-3) 
เป็นแหล่งอำศัยของลิงจ ำนวน 800 ตัว (ส ำรวจล่ำสุดเมื่อปี 2557) ป่ำในวนอุทยำนนี้เป็นป่ำเต็งรัง ไม้หลักและ
ไม้ใหญ่ทั้งหมดในวนอุทยำนเป็นไม้ยำงนำ พบเพียงสำยพันธุ์เดียวคือ ยำงขำว (Dipterocarpus alatus Roxb. 
Ex G. Don) มีต้นยำงนำดั้งเดิมทั้งหมด 50 ต้น มีขนำดรอบล ำต้นตั้งแต่ 200 ซม. ขึ้นไป ใหญ่สุดมีขนำด 580 
ซม. มีควำมสูง 46.6 เมตร. (รูปที่ 4-5) ซึ่งถ้ำมองจำกภำยนอกจะพบเรือนยอดของต้นยำงนำดั้งเดิมนี้โดดเด่น 
(รูปที่ 6)  ที่เหลืออีกประมำณ 200 ต้น เป็นต้นลูกที่เหลือรอดจำกโครงกำรปลูกไม้ยำงนำ ปี2556 ซึ่งมีขนำด
และควำมสูงแตกต่ำงกันไป (รูปที่ 7)  ถึงแม้อุทยำนมีโครงกำรปลูกใหม่ทุกปี แต่อัตรำกำรรอดน้อยมำก
เนื่องจำก พื้นที่อุทยำน เป็นพ้ืนที่ต่ ำ อยู่ริมน้ ำชี และน้ ำท้วมทุกปี ยำงนำต้นขนำดเล็กเมื่อน้ ำท้วมถึงยอด เป็น
เวลำนำนมักจะตำย อัตรำกำรรอดของไม้ยำงนำที่ปลูกใหม่ในบริเวณนี้จะประมำณร้อยละ 2 ภำระกิจของ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรอนุรักษ์ไม้ยำงนำคือ กำรปลูกเพ่ิมเติมทุกปีในเขตวนอุทยำนฯ นอกจำกนี้ยังเป็นแหล่งเพำะกล้ำ
ยำงนำเพ่ือแจกจ่ำยให้ประชนที่ต้องกำรน ำไปปลูกในพ้ืนที่ตนเอง และเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ด้วย กำร
ตรวจสอบอำยุของไม้ยำงนำโดยกำรเจำะดูวงปีของเนื้อไม้นั้น ไม่สำมำรถอ่ำนอำยุได้ด้วยตำเปล่ำ ได้มีกำรเก็บ
ตัวอย่ำงมำตรวจสอบที่ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ก็ไม่สำมำรถตรวจสอบวงปีที่ชัดเจนได้ จำกข้อมูล
ด้ำนพฤษศำสตร์ของไม้ยำงนำ มีรำยงำนว่ำ พืชชนิดนี้ไม่สำมำรถตรวจสอบอำยุได้ด้วยกำรเจำะดูวงปี เนื่องจำก
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ฤดูกำลของภูมิภำคแถบนี้สั้น มีควำมแตกต่ำงของอำกำศและควำมชื้นน้อย ท ำให้ต้นยำงนำมีวงปีที่ไม่ชัดเจน 
และถ้ำพบวงปีก็มักจะเป็นวงปีปลอม ไม่ถูกต้อง  กำรจะรู้อำยุที่แท้จริง จะต้องท ำกำรตีแปลงศึกษำ ตรวจวัด
อัตรำกำรเจริญจำกแปลงที่ทรำบวันที่ปลูก แต่ค่ำที่ได้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงแตกต่ำงกันไปในแต่ละพ้ืนที่ของไม้
ยำงนำ ส่วนกำรใช้พื้นที่ป่ำในกำรศึกษำวิจัยนั้น เจ้ำหน้ำที่ของวนอุทยำนฯ ยินดีให้ควำมร่วมมือ (รูปที่ 8)  

 
รูปที่ 1 แสดงพื้นที่วนอุทยำนโกสัมพี  

(ท่ีมำ: http://www.google.co.th/maps/ )  
 

 

 

รูปที่ 2 ประตูทำงเข้ำวนอุทยำนโกสัมพี 
(ท่ีมำ: http://www.google.co.th/maps/ @N16.256002, E103.06917) 
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รูปที่ 3 A. แผนผังลำยเส้นวนอุทยำนโกสัมพี (ที่มำ: มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม) 
B. แผนผังวนอุทยำนโกสัมพี 

(ท่ีมำ: http://www.google.co.th/maps/ @N16.256002, E103.06917) 
 

 
รูปที่ 4 ลักษณะป่ำยำงนำดั้งเดิมใน วนอุทยำมโกสัมพี มีขนำดรอบล ำต้น มำกกว่ำ 200 เซนติเมตร 
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รูปที่ 5 ต้นยำงนำที่มีขนำดใหญ่ที่สุดใน วนอุทยำนโกสัมพี  
ขนำด 5 คนโอบ สูง 46.6 เมตร เส้นรอบล ำต้น 580 เซนติเมตร 

 
รูปที่ 6 แสดงเรือนยอดของไม้ยำงนำต้นดั้งเดิมที่แตกต่ำงจำกไม้ชนิดอ่ืน  

ในบริเวณวนอุทยำนโกสัมพี เมื่อมองจำกด้ำนทิศตะวันออก  
(ท่ีมำ: http://www.google.co.th/maps/ @N16.254664, E103.070289)  
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รูปที่ 7 ลักษณะป่ำยำงนำที่ปลูกเพ่ิมเติมภำยหลังของวนอุทยำนโกสัมพี 

 

 

รูปที่ 8 เจ้ำหน้ำที่วนอุทยำนโกสัมพีและทีมส ำรวจโครงกำรวิจัยยำงนำ 
 
1.2 ป่ายางนาตามธรรมชาติ ที่ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด  
 พ้ืนที่ส ำรวจนี้ได้จำกข้อมูลกำรสืบค้น รวบรวมของโครงกำรวิจัยยำงนำ  เป็นพ้ืนที่ตัวอย่ำงที่แสดงถึง
ธรรมชำติของป่ำยำงนำดั้งเดิมที่อยู่ร่วมกันได้กับทุ่งข้ำวในพ้ืนที่ท ำกำรเกษตร (รูปที่ 9) กลุ่มป่ำยำงนำผืนนี้อยู่
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กระจัดกระจำยอย่ำงสม่ ำเสมอในพ้ืนที่กว่ำ 60 ไร่ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของชำวบ้ำน ซึ่งมีต้นยำงนำมำกถึง 200 ต้น 
ที่มีขนำดรอบล ำต้นใกล้เคียงกันคือ โดยเฉลี่ยมำกกว่ำ 80 เซนติเมตรขึ้นไป   

 

รูปที่ 9 ป่ำยำงนำดั้งเดิมตำมธรรมชำติ ในทุ่งนำของชำวบ้ำน อ.อำจสำมำรถ จ.ร้อยเอ็ด 

เนื่องจำกชำวบ้ำนในแถบนี้ มีควำมเคำรพกฎหมำย และมีวิถีชีวิตที่อยู่กับป่ำ หำอำหำรจำกป่ำ มีกำร
พ่ึงพำอำศัยกันระหว่ำงคนกับป่ำยำงนำ ดังนั้นจึงท ำให้พ้ืนที่แถบนี้ยังมีไม้ยำงนำอยู่หนำแน่น ซึ่งถือว่ำเป็นกำร
อนุรักษ์แบบหนึ่ง ส่วนกำรที่จะใช้พ้ืนที่ดังกล่ำวในกำรศึกษำวิจัยนั้นยังเป็นปัญหำอยู่ เนื่องจำกพ้ืนที่นี้มีเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์หลำยคน แต่ละคนที่เป็นเจ้ำของพ้ืนที่ไม่รู้จักกัน เพรำะอยู่อำศัยคนละหมู่บ้ำน คนละต ำบล อ ำเภอ 
และอีกอย่ำง พ้ืนที่เกษตรกรรมบริเวณนี้ส่วนใหญ่มีกำรซื้อขำยเปลี่ยนมือกันอยู่ตลอด ปัจจุบันมีควำมเสี่ยงสูงที่
เจ้ำของกรรมสิทธิ์จะขออนุญำตตัดไม้ยำงนำเพ่ือเอำไปท ำสิ่งก่อสร้ำง เพรำะคนส่วนใหญ่ไม่เห็นคุณค่ำของไม้
ยำงนำในด้ำนอื่นๆ  

1.3 สวนพฤษศาสตร์ดงฟ้าห่วน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
 พ้ืนที่ส ำรวจนี้อยู่ในควำมดูแลของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช  อยู่ในเขตหมู่ 13 บ้ำน
หนองมะเขือ ต ำบลขำมใหญ่ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี มีพ้ืนที่อนุรักษ์ทั้งสิ้น 1000 ไร่ (รูปที่ 10) มีไม้
ยำงนำที่อยู่ในพ้ืนที่มำกกว่ำ 20000 ต้น จำกกำรสุ่มส ำรวจของเจ้ำหน้ำที่สวนพฤษศำสตร์ฯ ในจ ำนวนนี้ มีทั้ง
ต้นยำงนำดั้งเดิมและปลูกเพ่ิมข้ึนใหม่โดยเจ้ำหน้ำที่  
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รูปที่ 10 แสดงพ้ืนที่ของสวนพฤษศำสตร์ดงฟ้ำห่วน ขนำดพ้ืนที่ 1000 ไร่ 

 ภำยในป่ำยำงนำของสวนพฤษศำสตร์ดงฟ้ำห่วน มำกกว่ำร้อยละ 90 ของต้นยำงนำดั้งเดิมจะพบ
ร่องรอยกำรเจำะเก็บน้ ำมันยำงนำของชำวบ้ำน (รูปที่ 11) ซึ่งก่อนหน้ำนี้ สวนพฤษศำสตร์ดงฟ้ำห่วน ได้
อนุญำตให้ชำวบ้ำนเข้ำมำเก็บของป่ำและเจำะเก็บน้ ำมันยำงนำได้ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกกำรอนุญำตนี้แล้ว ใน
กำรอนุรักษ์ไม้ยำงนำ ทำงสวนพฤษศำสตร์ดงฟ้ำห่วนได้ร่วมมือกับชำวบ้ำนที่อำศัยโดยรอบพ้ืนที่อนุรักษ์ ให้มี
ส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำป่ำ และใช้ประโยชน์จำกป่ำร่วมกัน  

 

รูปที่ 11 ภำพกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ยำงนำโดยชำวบ้ำนที่อยู่บริเวณโดยรอบป่ำ 
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 ส่วนด้ำนกำรวิจัย ทำงสวนพฤษศำสตร์ดงฟ้ำห่วน ยินดีให้ใช้พ้ืนที่ในกำรศึกษำวิจัยไม้ยำงนำและ
ต้องกำรสร้ำงเป็นศูนย์เรียนรู้ ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และกำรใช้ประโยชน์ด้ำนต่ำงๆของไม้ยำงนำแก่
ประชำชนที่สนใจ 

1.4 สวนรุกขชาติอุบลวนารมย์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  
พ้ืนที่ส ำรวจนี้อยู่ในควำมดูแลของกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช  อยู่ในเขตอ ำเภอเมือง 

จังหวัดอุบลรำชธำนี บนพ้ืนที่ 10 ไร่ เป็นไม้ยำงนำดั้งเดิม ส่วนใหญ่จะมีขนำดรอบล ำต้นมำกกว่ำ 250 
เซนติเมตร มีจ ำนวนมำกถึง 40 ต้น (รูปที่ 12) นอกจำกนี้ยังมีต้นยำงนำที่ปลูกขึ้นใหม่อีกมำกกว่ำ 100 ต้น (รูป
ที่ 13) เป็นสวนสำธำรณะ และที่พักผ่อนของชำวจังหวัดอุบลรำชธำนี จึงไม่เหมำะในกำรจะใช้เป็นแหล่งในกำร
วิจัย 

 

รูปที่ 12 ลักษณะของต้นยำงนำดั้งเดิมที่พบในสวนรุกขชำติอุบลวนำรมย์ 

 

รูปที่ 13 ลักษณะป่ำยำงนำส่วนที่ปลูกใหม่เพ่ิมเติมในสวนรุกขชำติอุบลวนำรมย์ 
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1.5 ค่ายบดินทรเดชา กองพันทหารราบท่ี 2 กรมทหารราบที่ 16 จ.ยโสธร 
พ้ืนที่ส ำรวจนี้ได้จำกข้อมูลกำรสืบค้น รวบรวมของโครงกำรวิจัยยำงนำ  อยู่ในเขตกำรดูแลรักษำของ

กองทัพบก ต้นไม้ใหญ่และต้นไม้หลัก ที่อยู่ในเขตทหำรนี้ จะเป็นต้นยำงนำที่มีขนำดใหญ่และเป็นต้นไม้ดั้งเดิม 
(รูปที่ 14-16)  มีบำงส่วนที่มีกำรปลูกเพ่ิมเติม เนื่องจำกพ้ืนที่ส ำรวจนี้ ผู้ส ำรวจไม่ได้ติดต่อผ่ำนหน่วยงำนต้น
สังกัด จึงไม่ทรำบควำมหนำแน่นของต้นยำงนำที่แน่นอน  ได้เพียงแต่ส ำรวจบริเวณรอบนอกเพ่ือเป็นข้อมูล
พ้ืนฐำนและก ำหนดต ำแหน่งพิกัดเท่ำนั้น  

 

 

รูปที่ 14 ลักษณะกำรกระจำยตัวของป่ำยำงนำ บริเวณค่ำยบดินทรเดชำ 
กองพันทหำรรำบที่ 2 กรมทหำรรำบที่ 16 

 

 

รูปที่ 15 ต้นยำงนำขนำดใหญ่ บริเวณทำงเข้ำ กองพันทหำรรำบที่ 2 
กรมทหำรรำบที่ 16 ค่ำยบดินทรเดชำ จ.ยโสธร 
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รูปที่ 16 ต้นยำงนำขนำดใหญ่ บริเวณทำงหลวง ติดเขตกองพันทหำรรำบที่ 2 
กรมทหำรรำบที่ 16 ค่ำยบดินทรเดชำ จ.ยโสธร 

 
จำกกำรส ำรวจไม้ยำงนำจ ำนวน 5 พ้ืนที่ ดังที่กล่ำวมำแล้วสำมำรถสรุปจ ำนวนไม้ยำงนำ โดยแยกเป็น

กลุ่มไม้ยำงนำที่มีขนำดรอบล ำต้นมำกกว่ำ 200 เซนติเมตรและกลุ่มที่น้อยกว่ำ 200 เซนติเมตร ควำมหนำแน่น 
และโอกำสในกำรใช้เป็นแหล่งในกำรศึกษำวิจัย ดังแสดงในตำรำงที่ 3 

 
 

ตำรำงที่ 3 ตำรำงสรุปจ ำนวนไม้ยำงนำในบริเวณพ้ืนที่ส ำรวจ (5 พื้นที่) 

แหล่งส ำรวจ 
ขนำดรอบล ำต้น
มำกกว่ำ 200 

ซม. 

ขนำดรอบล ำ
ต้นน้อยกว่ำ 
200 ซม. 

ควำมหนำแน่นไม้
ยำงนำทั้งหมด 

(ต้น/ไร่) 

โอกำสในกำรใช้เป็น
แหล่งศึกษำวิจัย 

1. วนอุทยำนโกสัมพี 50 200 250 ต้น/50 ไร่ ยินดีร่วมวิจัย 
2. อ.อำจสำมำรถ - 200 200 ต้น/60 ไร่ - 
3. สวนพฤษศำสตร์ 
ดงฟ้ำห่วน 

- - 
20000 ต้น/1000 

ไร่ 
ยินดีร่วมวิจัย 

4. สวนรุกขชำติ 
อุบลวนำรมย์ 

40 100 140 ต้น/ 10 ไร่ - 

5. ค่ำยบดินทรเดชำ 
จ.ยโสธร* 

มำกกว่ำ 50 ต้น รวมทุกขนำด ในบริเวณเกือบ 20 ไร่ - 

*ส ำรวจเพียงพ้ืนที่รอบนอกและติดก ำแพงด้ำนใน อย่ำงคร่ำวๆ เนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ในเขตกำรดูแล
รักษำของกองทัพบก ไม่ได้ขออนุญำตเข้ำส ำรวจ 
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จำกกำรส ำรวจไม้ยำงนำ ในพ้ืนที่อนุรักษ์ 4 พ้ืนที่ คือวนอุทยำนโกสัมพี สวนพฤษศำสตร์ดงฟ้ำห่วน 
สวนรุกขชำติอุบลวนำรมย์ ค่ำยบดินทรเดชำ จังหวัดยโสธร  และพ้ืนที่ตำมธรรมชำติอีก 1 พ้ืนที่ คือป่ ำ
ธรรมชำติใน เขตอ ำเภออำจสำมำรถ จังหวัดร้อยเอ็ด พบต้นต้นยำงนำสำยพันธุ์เดียวคือ Dipterocarpus 
alatus Roxb. Ex G.Don เติบโตและกระจำยทั่วไปตำมพ้ืนที่รำบ ตำมทุ่ง ตำมนำ เนื่องจำกพ้ืนที่ส ำรวจนี้ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ไม้ยำงนำ จึงมีควำมหนำแน่นมำกกว่ำพ้ืนที่ตำมธรรมชำติรอบนอกที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงกัน ยกเว้นพ้ืนที่ป่ำธรรมชำติในเขตอ ำเภออำจสำมำรถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ยังพบป่ำยำงนำจ ำนวนมำก 
ใกล้เคียงกับป่ำอนุรักษ์ ทั้งนี้อำจเนื่องจำกมีธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญำท้องถิ่นและผู้น ำชุมชนที่เข้มแข็งจึง
สำมำรถอนุรักษ์ป่ำธรรมชำติยำงนำไว้ได้ ในทุกพ้ืนที่ส ำรวจ จะพบร่องรอยกำรใช้ประโยชน์จำกไม้ยำงนำอยู่
ประปรำย ทั้งรอยเก่ำและรอยปัจจุบันที่ยังใช้อยู่ โดยเฉพำะกำรเจำะเผำเพ่ือเอำน้ ำมันจำกต้นยำงนำมำท ำขี้ไต้ 
หรือเชื้อไฟ ในกำรหุงต้มอำหำรในพ้ืนที่ชนบทห่ำงไกล ส่วนในพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ ได้มีกำรห้ ำมชำวบ้ำนและให้
ยกเลิกกำรเจำะเผำเพ่ือเอำน้ ำมันยำงนำแล้วเมื่อไม่นำนมำนี้ ทุกพ้ืนที่ส ำรวจ ยกเว้นป่ำตำมธรรมชำติ ไม่
อนุญำตให้เจำะวิจัยเพ่ือวัดปริมำณน้ ำมันยำงในระหว่ำงกำรส ำรวจนี้ จนกว่ำจะมีหนังสือจำกต้นสังกัดขอ
อนุญำตเข้ำท ำวิจัยและหนังสืออนุมัติจำกพ้ืนที่ ซึ่งทุกพ้ืนที่ยินดีให้ควำมร่วมมือและยินดีจะท ำวิจัยร่วมกันกับ
ทีมวิจัยยำงนำ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ต้นยำงนำในพ้ืนที่ส ำรวจทั้งหมดเป็นต้นยำงนำดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วตำม
ธรรมชำติในพ้ืนที่ปกป้องของหน่วยงำนรำชกำร กำรเพ่ิมขึ้นของต้นยำงนำรุ่นหลังก็เกิดจำกกำรขยำยพันธุ์โดย
ธรรมชำติ  ส่วนน้อยเท่ำนั้นที่มีกำรปลูกเพ่ิมเติม ยำงนำทุกต้นยังไม่มี พิกัด GPS ของตนเอง ยังไม่มี
กระบวนกำรวิจัยของหน่วยงำนในพ้ืนที่ที่วิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ หรือใช้ประโยชน์ ยังคงอนุรักษ์ไว้ตำม
ธรรมชำติรอกำรเข้ำไปศึกษำของผู้สนใจต่อไป  

 
2 การพัฒนาทดลองผลิตน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ ามันยางนาด้วยการกลั่นและการพัฒนากระบวนการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

เนื่องจำกเครื่องกลั่นน้ ำมันยำงนำ (รูปที่ 17 ก.) ที่ได้รับอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ เลขที่ 
9343 วันที่ 21 มีนำคม 2557 เลขที่ค ำขอ 1403000308 เป็นเครื่องกลั่นขนำดเล็กควำมจุน้ ำมัน 3 ลิตร อัตรำ
กำรกลั่น 15 นำทีต่อลิตร ซึ่งขนำดเล็กและอัตรำเร็วกำรกลั่นช้ำไม่สำมำรถน ำมำกลั่นได้จริงเพ่ือให้ได้น้ ำมัน
ปริมำณมำกๆและใช้ในกำรทดสอบกับเครื่องยนต์ ดังนั้นกำรออกแบบเครื่องกลั่นใหม่ โดยใช้หลักกำรเดิม แต่
เพ่ิมขนำดจึงมีควำมจ ำเป็น  ครั้งนี้ได้ท ำกำรออกแบบสร้ำงตัวถังเครื่องกลั่นให้มีควำมจุขนำด 15 ลิตร เพ่ิมขึ้น
จำกเดิม 5 เท่ำ ใช้หลักกำรกลั่นแบบเดิม โครงสร้ำงของถังกลั่นท ำด้วยแผ่นเหล็กขนำดควำมหนำ 3 มม. 
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                               ก.                                                         ข. 

รูปที่ 17 ก. เครื่องกลั่นต้นแบบ ขนำดบรรจุ 3 ลิตร และ ข. แบบของเครื่องกลั่นต้นแบบ (รำยละเอียด
หมำยเลขต่ำงๆบนแบบ ดูในภำคผนวก รำยละเอียดเพิ่มเติมอนุสิทธิบัตรเครื่องกลั่นน้ ำมันยำงนำ เลขที่ 9343) 
ตำมแบบ (รูปที่ 18 ก.)  

 
 

   
      ก.                                          ข.                              

รูปที่ 18 ก. เครื่องกลั่นปรับปรุงใหม่ ขนำดบรรจุ 15 ลิตร และ ข. ลักษณะน้ ำมันที่กลั่นได้ 
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สำมำรถประดิษฐ์เครื่องกลั่นโดยกำรดัดแปลงแบบโครงสร้ำงบำงส่วนและขยำยขนำดจำก
เครื่องต้นแบบได้ส ำเร็จ โดยเครื่องกลั่นที่ได้มีประสิทธิภำพโดยรวมเพ่ิมขึ้น เช่นประสิทธิภำพกำรแยกน้ ำและ
น้ ำมันดีขึ้นเพรำะปลำยท่อเก็บน้ ำมันมีวำล์วควบคุม 2 อัน สำมำรถเปลี่ยนขวดบรรจุน้ ำมันระหว่ำงกำรกลั่นได้
สะดวกขึ้น อัตรำเร็วกำรกลั่นสูงขึ้นจำกเครื่องต้นแบบประมำณ 3 เท่ำ ได้น้ ำมันที่มีคุณภำพไม่แตกต่ำงกั นกับ
ระบบเดิม อำจจะประหยัดพลังงำนจำกแก๊สหุงต้มได้มำกขึ้นเพรำะกำรออกแบบเครื่องกลั่นให้มีกระโปรงครอบ
ถังกลั่นบริเวณให้ควำมร้อน (ซึ่งจะต้องมีกำรเก็บข้อมูลที่ชัดเจนต่อไป)  กำรเพ่ิมอัตรำเร็วของกำรกลั่นสำมำรถ
ท ำได้ง่ำยเพียงเพ่ิมควำมร้อนให้กับหม้อกลั่น โดยจะไม่ท ำให้เกิดกำรประทุเดือดจนเกิดกำรปนเปื้อนของน้ ำมัน
เหมือนระบบเก่ำ   แต่มียังมีข้อต้องปรับปรุงแก้ไขส ำหรับกำรออกแบบเครื่องกลั่นในรุ่นต่อไป เช่นเมื่อให้ควำม
ร้อนกับเครื่องกลั่นสูง อัตรำกำรกลั่นจะเร็วมำกเกินควำมสำมำรถในกำรถ่ำยเทควำมร้อนของระบบหล่อเย็น 
ท ำให้น้ ำมันที่กลั่นออกมำยังมีอุณหภูมิสูง (65-70 องศำเซลเซียส) เกิดควำมล ำบำกในกำรเปลี่ยนขวดบรรจุ
น้ ำมันใหม่ในระหว่ำงกำรกลั่น (เปลี่ยนด้วยมือ) และถ้ำเร่งให้ควำมร้อนสูงกับเครื่องกลั่นอย่ำงไม่เหมำะสมซึ่ง
ระบบกำรถ่ำยเทควำมร้อนของถังกลั่นยังไม่มีประสิทธิภำพสูง รวมทั้งยังไม่มีระบบฉนวนกันควำมร้อน อำจท ำ
ให้เกิดกำรสูญเสียควำมร้อน (heat loss) ออกจำกระบบกลั่น และท ำให้เกิดกำรสิ้นเปลืองโดยไม่จ ำเป็น   โดย
กำรศึกษำครั้งนี้เครื่องกลั่นที่ออกแบบและประดิษฐ์ใหม่นี้สำมำรถน ำมำใช้กลั่นน้ ำมันยำงนำปริมำณมำกเพ่ือจะ
ใช้ในกำรทดสอบกับเครื่องยนต์กับได้ส ำเร็จ  
 
3. การทดสอบน้ ามันยางนากับเครื่องยนต์ดีเซล (เครื่องทดสอบ Nissan Model TD25) และตรวจวัดค่า
ไอเสีย  

 น้ ำมันยำงนำที่ผ่ำนกำรก ำจัดสำรเหนียวออกด้วยปฏิกิริยำเคมี ได้เคยถูกน ำไปทดสอบเบื้องต้นกับ
เครื่องยนต์ดีเซลกำรเกษตร (สูบเดียว) ในลักษณะเป็นน้ ำมันลูกผสมกับน้ ำมันดีเซลสัดส่วนต่ำงๆ เพ่ือดู
ผลกระทบต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์และตรวจวัดปริมำณก๊ำซพิษในไอเสีย (อนันต์ ชำตำและสมพร เกษแก้ว, 
2556) พบว่ำค่ำสมรรถนะต่ำงๆและระดับปริมำณค่ำไอเสียที่วัดได้มีควำมใกล้เคียงกับน้ ำมันดีเซล แต่เนื่องจำก
เครื่องยนต์ที่ใช้ในกำรทดสอบยังไม่ได้มำตรฐำน จึงจ ำเป็นต้องทดสอบซ้ ำโดยใช้เครื่องยนต์ใหม่ เพื่อให้ได้ค่ำกำร
ทดสอบที่ถูกต้องและใช้อ้ำงอิงทำงวิชำกำรได้ โดยในกำรศึกษำครั้งนี้ น้ ำมันที่จะใช้ในกำรทดสอบ ได้ผ่ำน
กระบวนกำรท ำให้บริสุทธิ์เพ่ิมขึ้นโดยกำรกลั่น นอกจำกจะท ำกำรทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซล (สูบเดียว) ที่นิยม
ใช้เป็นเครื่องต้นแรงทำงกำรเกษตรแล้ว  ยังได้ท ำกำรทดสอบเบื้องต้นถึงผลกระทบต่อเครื่องยนต์ดีเซล (4 สูบ) 
Nissan Model TD25 โดยกำรตรวจวัดค่ำไอเสีย ซึ่งกำรเผำไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลจะต้องใช้ควำมร้อนจำก
กำรอัดตัวของอำกำศ ที่เกิดขึ้นภำยในกระบอกสูบเป็นตัวจุดเชื้อเพลิงให้เกิดกำรเผำไหม้  
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รูปที่  20 เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ยี่ห้อ Nissan Diesel TD 25 
 
น้ ำมันยำงนำที่ผ่ำนกำรกลั่นแล้วถึงแม้คุณสมบัติด้ำนเชื้อเพลิงบำงประกำรจะยังไม่ได้ระดับมำตรฐำน 

แต่น่ำจะสำมำรถน ำมำใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นเก่ำได้ โดยใช้ในรูปน้ ำมันเชื้อผสมระหว่ำงน้ ำมันยำงนำและ
น้ ำมันดีเซลมำตรฐำนในสัดส่วนที่ไม่ควรเกิน B40 จำกคุณสมบัติด้ำนเชื้อเพลิงของน้ ำมันยำงนำบำงคุณสมบัติที่
ยังไม่ผ่ำนมำตรฐำนเช่น ควำมถ่วงจ ำเพำะ, ดัชนีซีเทน, ควำมหนืด, เสถียรภำพต่อกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชัน 
ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่ำวมำนี้ น่ำเกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงสร้ำงทำงเคมีของน้ ำมันยำงนำ ซึ่งสำรประกอบ
หลักเป็นสำรกลุ่มไฮโดรคำร์บอน ที่มีโครงสร้ำงบำงส่วนเป็นวงแหวน มีพันธะคู่ระหว่ำงโมเลกุลของคำร์บอนที่
อยู่ติดกัน หรือเป็นโครงสร้ำงคำร์บอนชนิดไม่อ่ิมตัว ลักษณะดังกล่ำวนี้ ท ำให้น้ ำมันเกิดออกซิเดชั่นได้ง่ำย ซึ่งท ำ
ให้ค่ำเสถียรภำพต่อกำรเกิดปฏิกิริยำออกซิเดชันและค่ำดัชนีซีเทนที่วัดได้ต่ ำกว่ำมำตรฐำน  กำรเกิดออกซิเดชัน
ของน้ ำมันนี้  ยังส่งผลกระทบท ำให้ โมเลกุลของน้ ำมันเกิดกำรเกำะกลุ่มกันเป็นโครงสร้ำงที่ ใหญ่ขึ้น 
(polymerization) จึงท ำให้น้ ำมันยังมีควำมหนืดและค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะที่ต่ ำกว่ำมำตรฐำน แต่คุณสมบัติ
ทั้งหมดนี้สำมำรถแก้ไขได้โดยกำรเปลี่ยนโครงสร้ำงของน้ ำมันให้เป็นโครงสร้ำงไฮโดรคำร์บอนอ่ิมตัวด้วยกำร
เติ่มโฮโดรเจนเข้ำไปในโมเลกุลของน้ ำมัน (Hydrogenation) ซึ่งจะต้องมีกำรศึกษำต่อไป เพ่ือให้สำมำรถใช้
น้ ำมันยำงนำทดแทนน้ ำมันดีเซลได้อย่ำงสมบูรณ์ (B100) 
 
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยางนาที่จะพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและอนาคต 

4.1 กล้ำพันธุ์ยำงนำ (รศ.โสภณ) เช่น เมล็ดพันธุ์คุณภำพ, กล้ำยำงนำที่แข็งแรงสมบูรณ์ปลูกโดยกำร
เติมเชื้อเห็ด (รูปที่ 21),  แคปซูลเชื้อเห็ดที่ใช้กับป่ำยำงนำ  

4.2 อำหำรเสริมและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภำพ  เช่น ชำอะลำตัสส ำเร็จรูปแบบผงชง  ผลิตภณัฑ์เสริม
อำหำรชนิดเม็ดจำก phytochemical ของยำงนำ  เครื่องดื่มจำกเห็ดยำงนำสกัดเข้มข้น  

4.3 นวัตกรรมจำกโครงกำรด้ำนพลังงำน เช่น เครื่องเจำะเก็บน้ ำมันยำงนำ (รูปที่ 22) เครื่องกลั่น
น้ ำมันยำงนำ  (รูปที่ 23) เครื่องบดอัดชีวมวลยำงนำ น้ ำมันยำงนำ น้ ำมันยำงนำกลั่น(รูปที่ 24)   น้ ำมัน
เชื้อเพลิงจำกน้ ำมันยำงนำชนิดต่ำงๆ  ชีวมวลคุณภำพสูงจำกยำงนำ  ถ่ำนคุณภำพสูงจำกชีวมวลยำงนำ  ไบ
โอชำบ ำรุงดินจำกชีวมวลยำงนำ  
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4.3 นวัตกรรมจำกกำรต่อยอดงำนวิจัยเพ่ือสร้ำงมูลค่ำด้ำนอ่ืนๆ เช่น ตู้อบใบยำงนำ เครื่องบดละเอีอด 
เครื่องสกัดสำรจำกยำงนำ สำรสกัดยำงนำเข้มข้นเพ่ือใช้ท ำเครื่องส ำอำง ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงจำกยำงนำ (รูป
ที่ 25)   

 
รูปที่ 21 กล้ำไม้ยำงนำ อำยุ 2-3 เดือน 
 

 
รูปที่ 22 เครื่องเจำะเก็บน้ ำมันยำงนำ 
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       าท เ ร  อง
  า ริ าร าร ล  น     าท ลิ ร

 
รูปที่ 23 เครื่องกลั่นน้ ำมันยำงนำ 
 

 
รูปที่ 24 น้ ำมันยำงนำสด และกลั่น 
 

ผลงำนจำกำรจดอนุสิทธิบัตร และน ำไปให้
ผู้ประกอบกำรผลิตเพ่ือจัดจ ำหน่ำย 
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รูปที่ 25 ผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงจำกยำงนำ  
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ภาคผนวก 
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