
2565
เป้าหมาย

1
F1A1

โครงการดูแลรักษาแนวป้องกัน
ไฟและเฝ้าระวังไฟป่า

1. เพื่อป้องกันการเสียหายจากอัคคีภัยในพื้นที่
ปกปักทรัพยากรและศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้น
ถิ่นและแปลงวนเกษตร

1. ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้น
ถิ่นและแปลงวนเกษตร
2. พื้นที่ปกปักทรัพยากร

            60,000
1.สามารถป้องกันความ
เสียหายจากไฟป่าเข้า
ท าลายในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรและศูนย์
รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่น
และแปลงวนเกษตร

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เงินรายได้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2
F1A1

โครงการจัดเตรียมระบบน้ าเพื่อ
รองรับการด าเนินงานในพื้นที่
ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นบ้าน
และแปลงวนเกษตร

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อใช้ในการดูแลรักษาพรรณไม้ในช่วงฤดู
แล้ง
3. เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่รองรับ
การด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ

ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่น
และแปลงวนเกษตร

          200,000
มีแนวระบบน้ า
ครอบคลุมพื้นที่ศูนย์
รวบรวมพันธุ์พืชพื้นถิ่น
และแปลงวนเกษตร 
พื้นที่ประมาณ 80 ไร่

-
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณแผ่นดิน

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

P
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2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

3
F1A1

การประเมินคาร์บอนเครดิตใน
เขตป่าปกปัก ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อประเมินคาร์บอนเครดิตในเขตป่าปกปัก
 ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย

ระบบนิเวศป่าสักในเขตป่า
ปกปัก  ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย (ศรีบัวบาน)

          400,000
ได้ฐานข้อมูลการกัก
เก็บคาร์บอน หรือ
คาร์บอนเครดิตในปี
ฐาน (base line) ใน
พื้นที่เขตปาปกปก ศูนย
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 หริภุญไชย รวมถึง
เป็นแนวทางส าหรับ
เตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่กลไกการขาย
คาร์บอนเครดิตภาคป่า
ไม้ในอนาคต

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาไม้สักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

อ.ดร.มนตรี แสนวังสี 
คณะเกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

4
F1A2

การศึกษาความหลากหลายของ
เห็ดในพื้นที่ปกปักศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย จังหวัดล าพูน เพื่อสนอง
พระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือง
มาจากพระราชด าริ

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. ทราบจ านวนชนิดของความหลากหลายของ
เห็ด และเห็ดชนิดใหม่

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย จังหวัดล าพูน

          150,000
จ านวนชนิดของความ
หลากหลายของเห็ด 
และเห็ดชนิดใหม่

-
ดร.นครินทร์ สุวรรณ
ราช ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
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2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

5
F1A2

การศึกษาการกระจายตัว
ของทรัฟเฟิลขาวเทพสุคนธ์ 
ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะ และการ
ค้นหาทรัฟเฟิลชนิดอื่นด้วย
เทคนิค eDNA

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อศึกษาการกระจายตัวของทรัฟเฟิลขาว
เทพสุคนธ์ ด้วยไพรเมอร์จ าเพาะ และการ
ค้นหาทรัฟเฟิลชนิดอื่นด้วยเทคนิค eDNA

ดอยสุเทพ-ปุย, อุทยาน
แห่งชาติอินทนนท์ และ
อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก

       1,000,000
ข้อมูลการกระจายตัว
ของทรัฟเฟิลขาวเทพ
สุคนธ์

-
ดร.นครินทร์ สุวรรณ
ราช ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

สวทช. และ วช.

6
F1A2

ธนาคารเมล็ดเพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมของไม้ท้องถิ่น: การ
เก็บรักษาเมล็ด

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อเก็บเมล็ดต้นไม้ท้องถิ่นจากป่าธรรมชาติ
 และน าเมล็ดของต้นไม้ท้องถิ่น 12 ชนิด มา
เก็บรักษาในสภาพแห้งและอุณหภูมิต่ า
3. เพื่อทดสอบลดความมีชีวิตของเมล็ดนั้นเป็น
ระยะ ๆ เพื่อท านายระยะเวลาที่เมล็ดจะมีชีวิต
อยู่ในธนาคารเมล็ด

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - 
ปุย, เรือนเพาะช าของศูนย์
ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ และคณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          500,000
เมล็ดไม้ท้องถิ่น 12 
ชนิดเก็บไว้ในธนาคาร
เมล็ด และมีข้อมูล
ความมีชีวิตของเมล็ด
ส าหรับประเมิน
ระยะเวลาการเก็บ
รักษาในธนาคารเมล็ด

-
ผศ.ดร.พิมลรัตน์ 
เทียนสวัสดิ์ คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

P
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2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

7
F1A2

ความหลากหลายทางชีววิทยา
ระดับโมเลกุลของมันป่าเพื่อ
การอนุรักษ์ และการพัฒนาพืช
อาหารอย่างยั่งยืนในเขต
ภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญ
ไชย” เพื่อสนองพระราชด าริ 
อพ.สธ.

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของมัน
ป่าและความหลากหลายทางชีววิทยาโมเลกุล
ในเขตภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากร
3. เพื่อการพัฒนาพืชอาหารอย่างยั่งยืนของมัน
ป่า

ภาคเหนือตอนบนและพื้นที่
ปกปักพันธุกรรมพืช ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริ
ภุญไชย" จังหวัดล าพูน

          300,000
1. จ านวนชนิด และ
ความความ
หลากหลายของมันป่า
ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนและพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร
2. การพัฒนาพืช
อาหารอย่างยั่งยืน การ
ขยายพันธุ์ การปลูกที่
เหมาะสม

-
ผศ.ดร.พีระวุฒิ วงศ์
สวัสดิ์ คณะ
วิทยาศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

8
F1A2

ส ารวจไผ่และกล้วยไม้ดินใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญ
ไชย" จังหวัดล าพูน ปีที่ 2

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. ส ารวจจ านวน อนุรักษ์ไผ่และกล้วยไม้ดิน 
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่ปกปัก

พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"หริภุญ
ไชย"

          300,000
ส ารวจจ านวน อนุรักษ์
ไผ่และกล้วยไม้ดิน 
และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนในพื้นที่ปก
ปัก

เพื่อการด าเนิน
โครงการต่อเนื่อง
และครอบคลุม
พื้นที่ปกปักฯ

ผศ.ดร.พีระวุฒิ วงศ์
สวัสดิ์ คณะ
วิทยาศาสตร์

วช. หรือ ทุนอื่น

P
age 4



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

9
F1A2

ความหลากหลายของนก
บริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หริภุญชัย และพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
สนองพระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ.

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. ทราบความหลากหลายของนกในพื้นที่ และ
ทราบปัจจัยที่ท าให้นกอาศัยอยู่ในพื้นที่ เช่น 
อาหาร สภาพป่า เป็นต้น รวมทั้งการจัดอบรม
เยาวชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงความส าคัญของนก
ต่อธรรมชาติในพื้นที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริ
ภุญชัย

          100,000
ทราบความ
หลากหลายของนกใน
พื้นที่ และทราบปัจจัย
ที่ท าให้นกอาศัยอยู่ใน
พื้นที่ เช่น อาหาร 
สภาพป่า เป็นต้น 
รวมทั้งการจัดอบรม
เยาวชนในพื้นที่ให้
เข้าใจถึงความส าคัญ
ของนกต่อธรรมชาติใน
พื้นที่

ด าเนินการต่อเนื่อง
จากปี 2564

ผศ.ดร.สวัสดิ์ สนิท
จันทร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10
F1A2

ความหลากหลายของแอคติโน
แบคทีเรียที่เจริญร่วมกับไบรโอ
ไฟต์และดินรอบรากไบรโอไฟต์
ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
 ประเทศไทย

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. ข้อมูลความหลากหลายของแอคติโน
แบคทีเรียที่เจริญร่วมกับไบรโอไฟต์และดินรอบ
รากไบรโอไฟต์ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอย
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ และเชื้อแอคติโน
แบคทีเรียที่แยกได้

อุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

          500,000
ข้อมูลความ
หลากหลายของแอคติ
โนแบคทีเรียที่เจริญ
ร่วมกับไบรโอไฟต์และ
ดินรอบรากไบรโอไฟต์
ในเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์
 จังหวัดเชียงใหม่ และ
เชื้อแอคติโนแบคทีเรีย
ที่เเยกได้

-
รศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์ 
คณะวิทยาศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 5



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

11
F1A2

การศึกษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและอนุกรมวิธานของ
เห็ดป่าในเขตพื้นที่ นากาแลนด์
 ประเทศอินเดีย

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. บัญชีความหลากหลายของเห็ดและการ
พัฒนาให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นแห่ง
อาหารโปรตีนส าคัญ และเพื่อพัฒนา
นักวิทยาศาสตร์ด้านอนุกรมวิธานเห็ดรา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       1,000,000

บัญชีความหลากหลาย
ของเห็ดและการพัฒนา
ให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจ
เพื่อใช้เป็นแห่งอาหาร
โปรตีนส าคัญ และเพื่อ
พัฒนานักวิทยาศาสตร์
ด้านอนุกรมวิธานเห็ดรา

-
ศ.ดร.สายสมร ล ายอง
 คณะวิทยาศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

12
F1A2

การศึกษาชีพลักษณ์และการ
งอกของเมล็ดไม้ท้องถิ่นในพื่นที่
ปกปักพันธุกรรมพืชศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย เพื่อสนองพระราชด าริใน
โครงการ อพ.สธ.

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. ข้อมูลชีพลักษณ์และการงอกของพรรณไม้
ในพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 25ชนิดเพื่อใช้ในการผลิตกล้า
ไม้ท้องถิ่นส าหรับฟื้นฟูป่า

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย

          200,000
ข้อมูลชีพลักษณ์และ
การงอกของพรรณไม้
ในพื้นที่ไม่ต่ ากว่า 25
ชนิดเพื่อใช้ในการผลิต
กล้าไม้ท้องถิ่นส าหรับ
ฟื้นฟูป่า

-
ผศ.สุทธาธร ไชยเรือง
ศรี คณะวิทยาศาสตร์

BEDO

13
F1A2

การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
อากาศเชิงพื้นที่ ส าหรับการ
วิจัยและจัดการทรัพยากรใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากร ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญ
ไชย" จังหวัดล าพูน เพื่อสนอง
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ. 1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. ข้อมูลอากาศในพื้นที่ปกปักฯ แบบรายเดือน
 ที่มีความต่อเนื่อง เพื่อสามารถใช้วิเคราะห์
เปรียบเทียบได้

ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
ศูนย์การศึกษาหริภุญไชย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          100,000
ข้อมูลอากาศในพื้นที่
ปกปักฯ แบบรายเดือน
 ที่มีความต่อเนื่อง เพื่อ
สามารถใช้วิเคราะห์
เปรียบเทียบได้

-
อ.ดร.วิทยา ภีระ คณะ
วิทยาศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 6



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

14
F1A3

การสร้างแปลงรวบรวมพันธุ์แม่
ไม้สัก

1. ได้แปลงรวมรวมพันธุ์ไม้สักที่ผ่านการ
คัดเลือกแล้ว เพื่อใช้ในการเก็บรักษาและใช้ใน
การปรับปรุงพันธุ์ต่อไป

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริ
ภุญไชย”

          700,000
ได้แปลงรวมรวมพันธุ์
ไม้สักที่ผ่านการ
คัดเลือกแล้ว เพื่อใช้ใน
การเก็บรักษาและใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์
ต่อไป

-
ผศ.ธีระพงษ์ 
เสาวภาคย์ คณะ
เกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

15
F1A3

โครงการปลูกรักษาและ
เปรียบเทียบไม้สักที่คัดเลือก
พันธุ์ เพื่อใช้ในการสาธิตและ
ส่งเสริมการปลูกไม้สัก

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อเปรียบเทียบไม้สักที่คัดเลือกพันธุ์กับไม้
สักทั่วไป
3. เพื่อปลูกรักษาไม้สักที่คัดเลือกพันธุ์ เพื่อใช้
ประโยชน์ในการสาธิตและส่งเสริมการปลูกไม้สัก

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย (ศรีบัวบาน)

          700,000
แปลงทดลองเพื่อศึกษา
เปรียบเทียบไม้สักที่
คัดเลือกพันธุ์กับไม้สัก
จากแหล่งทั่วไป

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาไม้สักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

ผศ.ธีระพงษ์ 
เสาวภาคย์ คณะ
เกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

16
F2A4

การเพาะเลี้ยงเห็ดเผาะแบบ
ปราศจากพืชอาศัยใน
ห้องปฏิบัติการ เพื่อลดการเผา
ชีวมวลในป่าเต็งรัง

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. พัฒนาการเผาะเลี้ยงเห็ดเผาะแบบ
ปราศจากพืชอาศัย

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-หริ
ภุญชัย

       1,500,000
การพัฒนาการเผาะ
เลี้ยงเห็ดเผาะแบบ
ปราศจากพืชอาศัย

-
ดร.จตุรงค์ ค าหล้า 
ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

สวทช. และ วช.

P
age 7



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

17
F2A4

การเพาะเลี้ยงเห็ดเผาะ 
(Astraeus odoratus) และ 
เห็ดซุกซุ่น (Scorias sp.) ที�พบ
ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร 
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญ 
ไชย” จังหวัดล าพูน

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.เพื่อหาวิธีการเพาะเห็ดเผาะเข้าอาศัยกับไม้
วงค์ยางในพื้นที่โดยปลูกเป็นสวนเห็ดในพื้นที่
ปกปักทรัพยากร ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.เพื่อเพาะเลี้ยงเห็ดซุกซุ่น ใช้เป็นแหล่งอาหาร
และแหล่งโพลีแซคคาไรด์ อาหารเสริม
4.ส่งเสริมการเพาะเห็ดในพื้นที่ของตนเอง
เพื่อลดการเข้าพื้นที่ปกปักทรัพยากร

พื้นที่ปกปักทรัพยากร ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          300,000
1.สวนเห็ดเผาะใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากรที่
เป็นโมเดลต้นแบบ ใน
ศูนย์การศึกษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จ านวน 3 แปลง เพื่อ
ใช้เป็นแปลงสาธิต
2.เทคนิคการ
เพาะเลี้ยงเห็ดซุกซุ่นใน
สภาวะจ าลองเพื่อใช้
เป็นแหล่งอาหาร และ
แหล่งโพลีแซคคาไรด์

-
ดร.นครินทร์ สุวรรณ
ราช ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน 
และ วช.

18
F2A4

การขยายพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเพื่อ
การฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อค้นหาวิธีผลิตกล้าไม้ท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ
3.เพื่อผลิตกล้าไม้สนับสนุนโครงการฟื้นฟูป่า

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - 
ปุย และเรือนเพาะช าของ
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุ
เทพเฉลิมพระเกียรติ ฯ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          250,000
กล้าไม้ท้องถิ่นจ านวน 
10,000 กล้า

-
อ.ดร.เดีย พนิตนาถ 
แชนนอน คณะ
วิทยาศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.มูลนิธิ
3.หน่วยงานภาคธุรกิจ

P
age 8



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

19
F2A4

การฟื้นฟูป่าดอยสุเทพ
1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรม ได้ท าความ
เสียหาย หรือถูกท าลายจากการรบกวนในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - 
ปุย

          250,000
พื้นที่ป่าฟื้นฟูจ านวน 
10 ไร่

-
อ.ดร.เดีย พนิตนาถ 
แชนนอน คณะ
วิทยาศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. หน่วยงานภาคธุรกิจ

20
F2A4

จุลินทรีย์ประจ าถิ่นในต้นรักของ
ไทยและการประยุกต์ใช้

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษาจุลินทรีย์ประจ าถิ่นในต้นรักของ
ไทยและการประยุกต์ใช้

ต้นรักในบริเวณภาคเหนือของ
ไทย

          500,000
ข้อมูลจุลินทรีย์ประจ า
ถิ่นในต้นรักของไทย
และการประยุกต์ใช้

-
ดร.เทิด ดิษยธนูวัฒน์ 
คณะวิทยาศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

21
F2A4

การเพาะเห็ดทรัฟเฟิลขาวเทพ
สุคนธ์ในกล้าก าลังเสือโคร่งใน
สภาวะปลอดเชื้อ

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. สวนเห็ดทรัฟเฟิลเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       1,500,000

สวนเห็ดทรัฟเฟิลเพื่อ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวของ
ประเทศไทย

-
ดร.นครินทร์ สุวรรณ
ราช ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

สวทช. และ วช.

P
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2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

22
F2A4

การศึกษาคุณสมบัติและฤทธิ์
ทางชีวเคมีของต้นรักเพื่อใช้
ประโยชน์ทางยา

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อหาสมบัติทางจุลชีววิทยาของยางรัก ใบ 
และรากต่อเชื้อจุลินทรีย์
3. เพื่อหาฤทธิ์การยับยั้งเซลล์มะเร็งด้วยยางรัก 
ใบ และราก
4. เพื่อสร้างคลังข้อมูลส าหรับการน ายางรัก ใบ
 และรากไปใช้เชิงการแพทย์
5. เพื่อพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก
ส่วนต่าง ๆ ของต้นรัก (2566)

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          800,000
ทราบฤทธิ์ในการยับยั้ง
เชื้อจุลินทรีย์รวมทั้ง
ฤทธิ์ในการยับยั้ง
เซลล์มะเร็งจากยางรัก
ที่หาได้ในประเทศไทย

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพื้นที่
ต้นแบบฮักต้นรัก 
“หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูน

ดร.นิตยา บุญทิม 
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1. วช.
2. ทุนจาก
งบประมาณการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิง
รุก : ล้านนาสร้างสรรค์

23
F2A4

การวิจัยและพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนในการอนุรักษ์พันธุกรรม
และการใช้ประโยชน์ของ
กล้วยไม้สกุลวานิลลาพื้นเมือง

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษาวิจัยการอนุรักษ์พันธุกรรมและการ
ใช้ประโยชน์กล้วยไม้สกุลวานิลลาพื้นเมือง 
หรือพลูช้าง (Vanilla siam

ensis Rolfe ex 
Downie ) 
3.เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในเขตอ าเภอแม่ริม
 จังหวัดเชียงใหม่ในการอนุรักษ์พันธุกรรมและ
การใช้ประโยชน์จากวานิลลาพื้นเมือง

1. อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่
2. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          150,000
จัดท าแผนที่พันธุ์ไม้
และจ าแนกสายพันธุ์
ของกล้วยไม้สกุลวานิล
ลาพื้นเมือง ชุมชน
บ้านปงไคร้ อ าเภอแม่
ริม จังหวัดเชียงใหม่

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการการพัฒนา
มูลค่าของกล้วยไม้
เพื่อการอนุรักษ์ 
และการใช้
ประโยชน์ทาง
การแพทย์

ดร.เพ็ญพิชชา วน
จันทรรักษ์ คณะทันต
แพทยศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 1

0



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

24
F2A4

การศึกษาสมบัติทางกายภาพ
และทางเคมีของยางรักใน
ประเทศไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าเชิง
พาณิชย์

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อหาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของ
ยางรัก 
3. เพื่อสร้างคลังข้อมูลของสมบัติของยางรักที่
ได้ในแต่ละพื้นที่
3. เพื่อสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ยางรักส าหรับทา
เคลือบผิว

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          800,000
ทราบองค์ประกอบ
ทางกายภาพและทาง
เคมีของยางรักในแต่
ละพื้นที่

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพื้นที่
ต้นแบบฮักต้นรัก 
“หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูน

ดร.อนุชา รักสันติ 
สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1. วช.
2. ทุนจาก
งบประมาณการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิง
รุก : ล้านนาสร้างสรรค์

25
F2A4

โครงการศึกษาเปรียบเทียบการ
ใช้ยางรักของไทย สร้างสรรค์
ผลงานด้วยเทคนิคเวียดนาม 
พม่า ลาว ญี่ปุ่น และจีน

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เชิงเทคนิคการใช้
ยางรักแบบโบราณในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ของไทย (2565)
3. เพื่อสร้างคลังข้อมูลของเทคนิคช่างรักไทย 
และเทคนิคลงรัก ตกแต่งของเวียดนาม พม่า 
ลาว ญี่ปุ่น และจีน (2566-2567)

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริ
ภุญไชย” จังหวัดล าพูน
คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          150,000
องค์ความรู้เชิงเทคนิค
การใช้ยางรักแบบ
โบราณในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพื้นที่
ต้นแบบฮักต้นรัก 
“หริภุญไชย” 
จังหวัดล าพูน

นายภูมิรพี คงฤทธิ์ 
คณะวิจิตรศิลป์

1. วช.
2. ทุนจาก
งบประมาณการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิง
รุก : ล้านนาสร้างสรรค์

26
F2A4

การปรับปรุงคุณภาพดินแล้ง
ด้วยสาหร่ายและไซยาโน
แบคทีเรียยึดเกาะจากพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร เพื่อสนอง
พระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ.มช.

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. สายพันธุ์สาหร่ายยึดเกาะหรือไซยาโน
แบคทีเรียที่สามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพดิน
แล้ง

พื้นที่ปกปักทรัพยากร เพื่อ
สนองพระราชด าริในโครงการ
 อพ.สธ.มช. ณ ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริ
ภุญไชย" จังหวัดล าพูน

          500,000
สายพันธุ์สาหร่ายยึด
เกาะหรือไซยาโน
แบคทีเรียที่สามารถ
น าไปปรับปรุงคุณภาพ
ดินแล้ง

-
ผศ.ดร.จีรพร เพกเกาะ
 คณะวิทยาศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 1

1



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

27
F2A4

การพัฒนาแนวทางการต่อยอด
และการใช้ประโยชน์จากแมลง
ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญ
ไชย” จังหวัดล าพูน

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อพัฒนาแนวทางในการต่อยอดแมลงบาง
ชนิดที่มีศักยภาพในเชิง พาณิชย์และพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์จากแมลง รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านแมลงของศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัด
ล าพูน

1. พื้นที่ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริ
ภุญไชย" จังหวัดล าพูน
2. ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา
กีฏวิทยา ภาควิชากีฏวิทยา
และโรคพืช คณะ
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          250,000
ได้แนวทางในการ
พัฒนาต่อยอดแมลงที่
พบในพื้นที่เพื่อเป็น
อาชีพเสริม หรือสร้าง
รายได้ หรือเพิ่มผลผลิต

-
ผศ.ดร.ปิยะวรรณ 
สุทธิประพันธ์ คณะ
เกษตรศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

P
age 1

2



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

28
F2A4

การจัดการการท่องเที่ยวอุดม
ปัญญาบนเส้นทางสายเหมี้ยง 
(ปีที่ 2)

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. Responsive W

ebsite เส้นทางการ
ท่องเที่ยวสายเหมี้ยงที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เหมี้ยงและเส้นทางสายเหมี้ยงที่ถูกต้องและ
สามารถน าไปใช้พัฒนาการท่องเที่ยวของพื้นที่
ปลูกเหมี้ยงได้ 
3. ตัวแทนชุมชนที่ปลูกเหมี้ยงจาก 3 จังหวัดที่
เป็นพื้นที่วิจัย (ในปีที่ 2) ได้รับการอบรม
ถ่ายทอดความรู้เรื่อง Responsive W

ebsite 
เส้นทางการท่องเที่ยวสาย เหมี้ยงและสามารถ
น าไปปฏิบัติในการจัดการการท่องเที่ยวได้  
Interm

ediate Result

จังหวัดเชียงราย พะเยา และ
ล าปาง

          698,940
1. ได้ข้อมูลการ
ท่องเที่ยวของชุมชน
2. ได้ฐานข้อมูลองค์
ความรู้เกี่ยวกับชาเหมี้
ยงและเส้นทางสาย
เหมี้ยง ครบทั้ง 6 
จังหวัดที่เป็นพื้นที่ปลูก
เหมี้ยงในประเทศไทย
3. ได้รูปแบบการ
จัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศที่มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับเหมี้ยงและ
ชุมชนเพื่อใช้
พัฒนาการท่องเที่ยว
ของพื้นที่ปลูกเหมี้ยง
โดยใช้ Responsive 
W

ebsite เป็น
เครื่องมือหลัก

เป็นโครงการ
ต่อเนื่องจาก
โครงการเดิมที่ท า
เมื่อปีงบประมาณ 
2561 (ปีที่ 1) โดย
ในครั้งนี้จะเป็นการ
ต่อยอดการวิจัยใน
พื้นที่ใหม่ (โครงการ
เดิม ท า 3 จังหวัด 
คือ เชียงใหม่ แพร่ 
และน่าน) โครงการ
ใหม่จะท าในพื้นที่ 3
 จังหวัดใหม่ คือ 
เชียงราย พะเยา 
และล าปาง

ผศ.ดร.พิชญลักษณ์ 
พิชญกุล คณะ
บริหารธุรกิจ

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 1

3



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

29
F2A4

การใช้ประโยชน์ และการ
วิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
จากกล้วยไม้ดิน

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อรวบรวมและระบุพันธุ์กล้วยไม้ดินสกุล
Habenaria และ Geodorum
3.เพื่อสกัด แยก และวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทางเคมีในกล้วยไม้ดินที่สนใจและทดสอบฤทธิ์
ทางชีวภาพ เช่น ฤทธิ์ในการก่อเชื้อโรคบางชนิด
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถใน
การดูดซับสารพิษในอากาศ
4.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ฟอกอากาศ เครื่อง
หอมกลิ่นบ าบัดและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ
5.เพื่อศึกษาการขยายพันธุ์กล้วยไม้ที่สนใจเพื่อ
การใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
6.เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายพันธุ์แก่
ชุมชนในพื้นที่เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตและ
เพิ่มรายได้แก่ชุมชน

พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชใน
เขตภาคเหนือ

          500,000
รวบรวม ระบุพันธุ์
กล้วยไม้สกุล 
Habenaria และ 
Geodorum

 และ สกัด
 แยก องค์ประกอบทาง
เคมี

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการการพัฒนา
มูลค่าของกล้วยไม้
เพื่อการอนุรักษ์ 
และการใช้
ประโยชน์ทาง
การแพทย์

ผศ.ดร.พิชญา มังกร
อัศวกุล คณะ
วิทยาศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 1

4

Habenaria และ Geodorum

Habenaria

Geodorum



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

30
F2A4

ธนาคารเมล็ดเพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมของไม้ท้องถิ่น: 
ศึกษาพฤติกรรมการเก็บรักษา
เมล็ด

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อเก็บเมล็ดต้นไม้ท้องถิ่น และวัดลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาต่าง ๆ ของเมล็ดต้นไม้ท้องถิ่น
 15 ชนิด
3. เพื่อทดสอบลดความชื้นของเมล็ดและเพาะ
เมล็ดชองเมล็ดต้นไม้ท้องถิ่น 15 ชนิด และ
จ าแนกว่ามีลักษณะเป็น orthodox, 
recalcitrant หรือ interm

ediate

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - 
ปุย, เรือนเพาะช าของศูนย์
ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพ
เฉลิมพระเกียรติ ฯ และคณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          300,000
ได้ข้อมูลลักษณะทาง
สัณฐานวิทยา และ
ชนิดของเมล็ด ซึ่ง
จ าแนกตามการ
ตอบสนองต่อสภาพ
แห้ง และสามารถ
น ามาใช้ประเมิน
วิธีการที่เหมาะสมใน
การเก็บรักษาเมล็ดใน
ธนาคารเมล็ด

-
ผศ.ดร.พิมลรัตน์ 
เทียนสวัสดิ์ คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

31
F2A4

นวัตกรรมการใช้ประโยชน์
กล้วยไม้

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2. ศึกษาการน าสารสกัดกล้วยไม้ เพื่อใช้
ประโยชน์ในธุรกิจสุขภาพ/ความงาม
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตและการใช้
ประโยชน์กล้วยไม้สู่ชุมชน
4. ประเมินผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
ในการน ากล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ
สุขภาพ/ความงาม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          200,000

1. สารสกัดมาตรฐาน
ที่มีข้อมูลวิทยาศาสตร์
สนับสนุนและแนว
ทางการใช้ประโยชน์
2. กลุ่มผู้มารับบริการ
ไม่น้อยกว่า 50 คน; 
ไม่น้อยกว่า 5 ชุมชน 
ได้รับการถ่ายทอดองค์
ความรู้

-
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ 
จันทร์สกาว คณะ
เภสัชศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

P
age 1

5



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

32
F2A4

การใช้ประโยชน์กล้วยไม้ดิน
ส าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และเครื่องส าอาง

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์กล้วยไม้ดิน
ส าหรับผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและเครื่องส าอาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
       1,000,000

ได้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ต่อยอดใน
ภาคอุตสาหกรรม

-
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ 
จันทร์สกาว คณะ
เภสัชศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

33
F2A4

การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพของพืชสกุลเปราะ

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อเผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
วิชาการของพืชสกุลดังกล่าว ในนาม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพทางการใช้
ประโยชน์เชิงการแพทย์ จากพืชสกุลเปราะ
ชนิดต่างๆ โดยการคัดเลือกจากการทดสอบ
ฤทธิ์ทางชีวภาพ และการศึกษาองค์ประกอบ
ทางเคมี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          600,000

1. การเผยแพร่องค์
ความรู้ผ่านรูปแบบเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อ
เผยแพร่ให้กลุ่ม
คณาจารย์ และ
นักเรียนผู้สนใจจาก
โรงเรียนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ที่มี
สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
2. คัดเลือก และ
พัฒนาชนิดที่ประเมิน
แล้วว่ามีฤทธิ์ตามที่
ต้องการ และทราบถึง
องค์ประอบทางเคมี
3. ได้สายต้นจากการ
ขยายพันธุ์ด้วยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ
พืชสกุลเปราะ

-
ผศ.ดร.ศิริวุฒิ สุขขี 
คณะแพทยศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

P
age 1

6



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

34
F2A4

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า
จากการใช้ประโยชน์จากสาร
สกัดกล้วยไม้ในรูปแบบของ
อาหารทางการแพทย์แบบเติม
จุลชีพโปรไบโอติก

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่สนใจ
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าในรูปแบบ
ของอาหารทางการแพทย์

พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ล าพูน ที่ร่วมสนอง
พระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
คณะแพทยศาสตร์ และคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       2,000,000
1. ข้อมูลการส ารวจ 
และการขยายพันธุ์
กล้วยไม้ที่มีศักยภาพ
2. องค์ประกอบทาง
เคมีและสารส าคัญใน
การออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพที่สนใจ
3. ฤทธิ์ทางชีวภาพที่
สนใจ เช่นฤทธิ์ต้านจุล
ชีพก่อโรค และ
คุณสมบัติเสริมจุลชีพ
โปรไบโอติก

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการการพัฒนา
มูลค่าของกล้วยไม้
เพื่อการอนุรักษ์ 
และการใช้
ประโยชน์ทาง
การแพทย์

ผศ.ดร.ศิริวุฒิ สุขขี 
คณะแพทยศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

35
F2A4

นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จาก
กล้วยไม้ในเชิงสุขภาพและ
ความงาม

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ฤทธิ์ทาง
เภสัชวิทยา และพิษวิทยา
3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และความ
งาม 
4. เพื่อประเมินผลกระทบทางสังคม และ
สิ่งแวดล้อมในการน ากล้วยไม้มาใช้ประโยชน์ใน
ธุรกิจสุขภาพ/ความงาม

พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ 
ล าพูน 
พื้นที่เครือข่ายสนอง
พระราชด าริในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

       2,000,000
1. ข้อมูลการส ารวจ 
การขยายพันธ์กล้วยไม้
ที่มีศักยภาพไม่น้อย
กว่า 3 ชนิด
2. องค์ประกอบทาง
เคมีและฤทธิ์ทางเภสัช
วิทยา/ พิษวิทยา

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการการพัฒนา
มูลค่าของกล้วยไม้
เพื่อการอนุรักษ์ 
และการใช้
ประโยชน์ทาง
การแพทย์

ผศ.ดร.สุนีย์ จันทรส
กาว คณะเภสัชศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 1

7



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

36
F2A4

ประสิทธิภาพของสารสกัดจาก
ขมิ้นอ้อยต่อการท างานของ
เกล็ดเลือดและกลไกที่เกี่ยวข้อง
ต่อการท างานของเกล็ดเลือด

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และฤทธิ์ในการ
ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดโดยสารสกัด
จากขมิ้นอ้อย
3. ศึกษากลไกในเชิงลึกในการออกฤทธิ์ของ
สารสกัดบริสุทธิ์จากขมิ้นอ้อยในการยับยั้งการ
เกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด
4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ของขมิ้นอ้อยเพื่อ
เป็นแนวทางในการน าเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้
เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด
เลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

จังหวัดเชียงใหม่
          880,000

1. ได้องค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับฤทธิ์ของสาร
สกัดจากพืชสมุนไพร
ขมิ้นอ้อยต่อการ
ท างานของเกล็ดเลือด
2. ทราบผลความเป็น
พิษของสารสกัดจาก
ขมิ้นอ้อยต่อเกล็ดเลือด
และเม็ดเลือดขาว

-
ผศ.ดร.สุวิทย์ ด้วงมะ
โน คณะเทคนิค
การแพทย์

กองทุนภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย

P
age 1

8



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

37
F2A4

โครงการประสิทธิภาพทาง
เทคนิคการเพาะปลูกไม้สักใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

1. เพื่อศึกษาลักษณะการเพาะปลูกไม้สักใน
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อวัดประสิทธิภาพทางเทคนิคของการ
เพาะปลูกไม้สักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
3. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมี
ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการเพาะปลูกไม้
สักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

15 อ าเภอหลักในพื้นที่ของ
จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย อ าเภอจอมทอง
,              อ าเภอเชียงดาว,
 อ าเภอไชยปราการ, อ าเภอ
ดอยเต่า, อ าเภอดอยสะเก็ด,  
           อ าเภอดอยหล่อ, 
อ าเภอฝาง, อ าเภอพร้าว, 
อ าเภอเมือง, อ าเภอแม่แตง,  
               อ าเภอแม่ริม, 
อ าเภอแม่วาง, อ าเภอแม่ออน,
 อ าเภอแม่อาย และอ าเภอ
สันก าแพง

          500,000
เกษตรกรผู้เพาะปลูก
ไม้สักในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่สามารถน า
ผลการศึกษาที่ได้ไป
ปรับใช้เป็นแนวทางใน
การเพาะปลูกไม้สักให้
มีประสิทธิภาพและมี
ความเหมาะสมมาก
ยิ่งขึ้น

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาไม้สักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

ผศ.ดร.อนุพงศ์ วงศ์
ไชย คณะ
เกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

38
F2A4

การศึกษาเปรียบเทียบและการ
สาธิตไม้สักพันธุ์ดี

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. มีแปลงทดลองไม้สักที่ได้รับการคัดเลือก
พันธุ์แล้วและทราบผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการ
ใช้เป็นแปลงสาธิตเพื่อการส่งเสริมให้เกษตรกร

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริ
ภุญไชย”

          800,000
มีแปลงทดลองไม้สักที่
ได้รับการคัดเลือกพันธุ์
แล้วและทราบผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการใช้
เป็นแปลงสาธิตเพื่อ
การส่งเสริมให้เกษตรกร

-
ผศ.ธีระพงษ์ 
เสาวภาคย์ คณะ
เกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 1

9



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

39
F2A4

การศึกษาการสร้างแก่นของไม้
สัก

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. ทราบถึงปัจจัยในการสร้างแก่นของไม้สัก 
และได้ แม่ไม้ที่มีสัดส่วนแก่นสูง

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริ
ภุญไชย” องค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ และกรม
ป่าไม้

          800,000
ทราบถึงปัจจัยในการ
สร้างแก่นของไม้สัก 
และได้ แม่ไม้ที่มี
สัดส่วนแก่นสูง

-
ผศ.ธีระพงษ์ 
เสาวภาคย์ คณะ
เกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

40
F2A4

โครงการศึกษาแนวทางในการ
ควบคุมหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก 
เพื่อให้เนื้อไม้สักมีคุณภาพ

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษาการเลี้ยงหนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก 
ที่พบในสวนป่าไม้สัก
3. เพื่อหาแนวทางสกัดฟีโรโมนทางเพศ ของ 
หนอนผีเสื้อเจาะต้นสัก

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย (ศรีบัวบาน) และสวนป่า
ไม้สัก

       1,000,000
ได้ตัวหนอนผีเสื้อเจาะ
ต้นสัก และข้อมูลการ
เลี้ยงในห้องทดลอง

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาไม้สักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

ผศ.ธีระพงษ์ 
เสาวภาคย์ คณะ
เกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 2

0



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

41
F2A4

การวิจัยและพัฒนาสารสกัด
กล้วยไม้นกคุ้มไฟ 
(Anoectochilus 
burm

annicus) เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สามารถพัฒนาเพื่อการแข่งขัน
ในระดับชาติและนานาชาติ

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
กล้วยไม้นกคุ้มไฟ (Anoectochilus
burm

annicus) ต่อโรคอุบัติใหม่ผ่านกล
ยุทธิ์การลดระดับพายุไซโตไคน์ และการยับยั้ง
การอักเสบในปอดและสมอง
3.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด
กล้วยไม้นกคุ้มไฟ (Anoectochilus
burm

annicus) ในการต้านความชรา และการ
เสื่อมของระบบประสาทที่ถูกกระตุ้นด้วย
สารเคมีปนเปื้อนในชีวิตประจ าวัน
4.เพื่อประเมินความปลอดภัยของสารสกัด
กล้วยไม้นกคุ้มไฟ (Anoectochilus
burm

annicus) เพื่อใช้เป็นส่วนผสมที่ท า
หน้าที่พิเศษและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจจากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
4.เพื่อจัดท ามาตรฐานสารสกัดนกคุ้มไฟ

1.ภาควิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะ
แพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

       3,433,100
ข้อมูลด้านสุขภาพของ
สารสกัดนกคุ้มไฟใน
การต้านการอักเสบใน
เซลล์ปอดและสมอง 
และการเกิดพายุไซโต
ไคน์ อันจะเป็นพื้นฐาน
ของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในอนาคต

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการการพัฒนา
มูลค่าของกล้วยไม้
เพื่อการอนุรักษ์ 
และการใช้
ประโยชน์ทาง
การแพทย์
เป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องจากปี 2559
 ภายใต้แผนงาน
เรื่อง การวิจัย
ขยายพันธุ์และ
ศึกษาฤทธิ์ทาง
ชีวภาพของกล้วยไม้
ชนิดนกคุ้มไฟ 
(Anoectochilus 
burm

annicus) 
และการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุขภาพ

ผศ.พรสิริ พิจการ 
คณะแพทยศาสตร์

1.ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)
2.ส านักงาน
พัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องค์การ
มหาชน)

42
F2A4

ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงกลิ่นใบเตย
1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์และการแปรรูป
จากใบชาเมี่ยง

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

          500,000
ผลิตภัณฑ์ชาเมี่ยงกลิ่น
ใบเตย พร้อมบรรจุ
ภัณฑ์อย่างน้อย 1 
ผลิตภัณฑ์

-
อ.ดร.สุพัฒน์ พงษ์ไทย
 คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร

งบประมาณจาก 
คอบช.

P
age 2

1
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2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

43
F2A4

การศึกษากระบวนการหมักเหมี้
ยงและการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพ
จากเหมี้ยง

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อพัฒนาและต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรฐานชีวภาพที่พบในเมี่ยง

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

       1,500,000
กระบวนการหมักเหมี้
ยงที่ได้สารส าคัญที่
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพดี
ที่สุดอย่างน้อย 1 
กระบวนการ

-
รศ.ดร.ชาติชาย โขนง
นุช คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร

งบประมาณจาก 
คอบช.

44
F2A4

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
มีส่วนประกอบของเมี่ยงหรือชา
เมี่ยงส าหรับเป็นผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชนเพื่อความยั่งยืน (OTOP)

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อใช้ประโยชน์จากเมี่ยงในการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

       1,200,000
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่
สามารถถ่ายทอดแก่
ชุมชนในเขตพื้นที่
ล้านนาอย่างน้อย 3 
ผลิตภัณฑ์

-
ผศ.ดร.ศศิธร ใบผ่อง 
คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร

งบประมาณจาก 
คอบช.

45
F2A4

การศึกษาความชุกหรือ
อุบัติการณ์ของโรครื้อรังที่ไม่ใช่
โรคติดเชื้อในชุมชน "คน-ป่า-
เมี่ยง"

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เป็นการส ารวจข้อมูลเชิงสุขภาพที่คาดว่าเกิด
จากการบริโภคเมี่ยงหมักหรือใบชาเมี่ยง

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

       1,000,000
พื้นที่ชุมชน "คน-ป่า-
เมี่ยง" ในเขตพื้นที่
ล้านนา (8 จังหวัด
ภาคเหนือ)อย่างน้อย 2
 แห่ง

-
รศ.ดร.ภญ.ดุจฤดี ชิน
วงศ์ คณะเภสัชศาสตร์

ทุน สวก. หรือ วช.

P
age 2

2



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

46
F2A4

การพัฒนาและเตรียมสารสกัด
ที่ออกฤทธิ์ยาจากชาเมี่ยงหรือ
เหมี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ใน
ผลิตภัณฑ์ส าหรับป้องกันโรค
เรื้อรังที่ไม่ใช่โรคติดเชื้อ

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อเป็นการใช้ประโยชน์จากชาเมี่ยงหรือ
เมี่ยงหมักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

       2,000,000
สารสกัดจากชาเมี่ยง
หรือเหมี้ยงที่ออกฤทธิ์
ทางยาอย่างน้อย 3 
ตัวอย่างเมื่อทดสอบใน
หลอดทดลองหรือใน
เซลล์เพาะเลี้ยงส าหรับ
กลุ่มโรคหัวใจและ
หลอดเลือด กลุ่มโรค
กระดูกและข้อ หรือ
กลุ่มโรคความจ าและ
สมอง

-
รศ.ดร.ชาติชาย โขนง
นุช คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร

งบประมาณจาก 
คอบช.

47
F2A4

การพัฒนาและการเตรียมรีเอ
เจนต์ธรรมชาติจากชาเมี่ยงหรือ
เหมี้ยงเพื่อประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ทางเคมี

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชาเมี่ยงหรือ
เมี่ยงหมักในการวิเคราะห์ทางเคมี

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

       1,000,000
รีเอเจนต์ธรรมชาติจาก
ชาเมี่ยงหรือเหมี้ยง
ส าหรับประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ทางเคมี
อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง

-
ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ 
แสนจุ้ม คณะเภสัช
ศาสตร์

ทุน สวก. หรือ วช.

P
age 2

3



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

48
F2A4

การจัดตั้งคลัสเตอร์ความเป็น
เลิศด้านงานวิจัยเหมี้ยง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อขยายเครือข่ายวิจัยแบบบูรณาการข้าม
ศาสตร์โดยใช้เมี่ยงเป็นแกนน าเพื่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
          500,000

คลัสเตอร์ความเป็น
เลศด้านงานวิจัยเหมี้ยง
 1 คลัสเตอร์ซึ่งเป็น
ศูนย์ประสานงาน
รวบรวมนักวิจัยและ
เป็นแม่ข่ายของ
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี
เรื่องชาเมี่ยงและเหมี้
ยงของมหาวิทยาลัย
เชียง ใหม่และ
มหาวิทยาลัยในเขต
พื้นที่ภาคเหนือ

-
รศ.ดร.ชาติชาย โขนง
นุช คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร

งบประมาณแผ่นดิน

49
F2A4

องค์ประกอบทางพฤกษเคมี
ของกล้วยไม้บางชนิด

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อศึกษาองค์ความรู้ทางพฤกษเคมีของ
กล้วยไม้ไทยที่น่าสนใจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ
พื้นที่โดยรอบ

          100,000
ได้ผลองค์ประกอบ
ทางพฤกษเคมีของ
กล้วยไม้ในสกุล 
Cym

bidium
 อย่าง

น้อย 2 ชนิด

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการการพัฒนา
มูลค่าของกล้วยไม้
เพื่อการอนุรักษ์ 
และการใช้
ประโยชน์ทาง
การแพทย์

รศ.ดร.ณัฐา  โพธา
ภรณ์ คณะ
เกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 2

4



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

50
F2A4

การศึกษาพืชสมุนไพรไทยจาก
พิกัดเกสรทั้งห้าในต ารับยาไทย
โบราณต่อการป้องกันและยับยั้ง
เซลล์มะเร็ง

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดต่อความเป็นพิษ
และท าลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิด
3.เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดต่อการป้องกัน
มะเร็ง

1.จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดใกล้เคียง
2.ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ภาควิชาวิทยาศาสตร์
เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          650,000
1.ด้านสังคมและ
ชุมชน รวมถึงการ
เผยแพร่ในวารสาร จด
สิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์จาก
ผลการวิจัย การ
เผยแพร่ในวารสาร จด
สิทธิบัตร ฯลฯ และ
หน่วยงานที่ใช้
ประโยชน์จาก
ผลการวิจัย
2.ได้ทราบฤทธิ์ของ
สารสกัดจากดอกไม้ใน
ต ารับยาไทยได้แก่ดอก
พิกุล ดอกมะลิ ดอก
บุนนาค ดอกสารภี
และเกสรบัวหลวง ที่มี
ฤทธิ์ในการยับยั้งการ
แบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว

-
รศ.ดร.ทรงยศ อนุช
ปรีดา คณะเทคนิค
การแพทย์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 2

5



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

51
F2A4

การใช้ประโยชน์จากแอคติโน
แบคทีเรียที่เจริญร่วมกับไบรโอ
ไฟต์ในเขตพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ เพื่อ
การอนุรักษ์และส่งเสริมการ
เจริญของพืชหายาก ภายใต้
โครงการ อพ.สธ.

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. แอคติโนแบคทีเรียที่สามารถส่งเสริมการ
เจริญของพืชหายากหรือพืชที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์จากแอคติโนแบคทีเรีย
เพื่อส่งเสริมการเจริญของพืชหายากหรือพืชที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจ

อุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

          500,000
แอคติโนแบคทีเรียที่
สามารถส่งเสริมการ
เจริญของพืชหายาก
หรือพืชที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์
จากแอคติโนแบคทีเรีย
เพื่อส่งเสริมการเจริญ
ของพืชหายากหรือพืช
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

-
รศ.ดร.วสุ ปฐมอารีย์ 
คณะวิทยาศาสตร์

ทุน BEDO

52
F2A4

พื้นที่ต้นแบบฮักต้นรัก “หริภุญ
ไชย” จังหวัดล าพูน

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษา รวบรวมและเปรียบเทียบ 
คัดเลือกต้นรักที่เหมาะสมในการให้ยางรักใน
พื้นที่ศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาเขต “หริภุญไชย” (2565-2566)
3. เพื่อทดลอง วิเคราะห์ ยางรักในแต่ละ
ช่วงเวลาที่เหมาะส าหรับงานรัก (2567)
3. เพื่อสืบสานและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ
ต้นรักใหญ่ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง และ
สร้างสรรค์พื้นที่อนุรักษ์วิถีงานรักไทย 
(2568-2569)

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริ
ภุญไชย” จังหวัดล าพูน
คณะวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          100,000
ส ารวจต้นรักใหญ่ใน
พื้นที่ศูนย์การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วิทยาเขต “หริภุญ
ไชย”

-
รศ.พิศมัย อาวะกุล
พาณิชย์ คณะวิจิตร
ศิลป์

1. วช.
2. ทุนจาก
งบประมาณการ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิง
รุก : ล้านนาสร้างสรรค์

P
age 2

6



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

53
F2A4

โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
ไม้สัก เพื่อลดการสูญเสียเนื้อไม้

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ให้ใช้เนื้อไม้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ได้แบบเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ที่สวยงาม 
เหมาะสมกับการใช้งาน

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย (ศรีบัวบาน)

          700,000
ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้
สัก ที่ใช้ไม้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาไม้สักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

วสันต์ เดชะกัน คณะ
เกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

54
F2A4

การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขยายพันธุ์กล้วยไม้สกุลวานิลลา
ในสภาพปลอดเชื้อ

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. ศึกษาเทคนิคและปัจจัยเพื่อการขยายพันธุ์
กล้วยไม้วานิลลาเพื่อให้ได้ต้นที่มีคุณภาพใน
ปริมาณมากในสภาพปลอดเชื้อ  

ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช คณะ
เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          300,000
ได้ต้นเล็กในหลอดแก้ว
จากการเพาะเมล็ด 
และเพิ่มปริมาณให้
มากขึ้น

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการการพัฒนา
มูลค่าของกล้วยไม้
เพื่อการอนุรักษ์ 
และการใช้
ประโยชน์ทาง
การแพทย์

อ.จามจุรี โสตถิกุล 
คณะเกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 2

7



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

55
F2A4

การศึกษาและการระบุชนิด
หอยฝาเดียวเพื่อการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ ในโครงการ
ปกปักทรัพยากร ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญ
ไชย” จังหวัดล าพูน เพื่อสนอง
พระราชด าริโครงการ อพ.สธ.

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อศึกษาและการระบุชนิดหอยฝาเดียวเพื่อ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ในพื้นที่โครงการ
ปกปักฯ

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริ
ภุญไชย” จังหวัดล าพูน

          150,000
1. ได้ตัวอย่างหอยทาก
บกเพื่อศึกษาและระบุ
ชนิดด้วยเทคนิคอณู
วิทยา
2. ศึกษาวิธีการในการ
เพาะเลี้ยงและการ
อนุรักษ์ของหอยที่พบ
ในเขตพื้นที่โครงการ
ปกปัก
3. ศึกษาองค์ประกอบ
ของสารที่มีประโยชน์ 
เช่น เมือกหอย และหา
แนวทางในการใช้
ประโยชน์ เช่นการผลิต
เครื่องส าอาง หรือ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

-
อ.ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์
 คณะวิทยาศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 2

8



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

56
F2A4

การอนุรักษ์หิ่งห้อยในพื้นที่ปก
ปักทรัพยากร ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญ
ไชย” จังหวัดล าพูน และพื้นที่
ใกล้เคียง

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2. เพื่อส ารวจความหลากหลายและความชุก
ชุมของหิ่งห้อยในพื้นที่ปกปักทรัพยากร และ
พื้นที่ใกล้เคียง
3 เพื่อศึกษาปัจจัยทางกายภาพ เคมี และ
ชีวภาพ เบื้องต้นที่ส่งผลต่อประชากรหิ่งห้อย
ในพื้นที่ปกปักทรัพยากร และพื้นที่ใกล้เคียง

พื้นที่ปกปักทรัพยากร ศูนย์
การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริ
ภุญไชย" จังหวัดล าพูน และ
พื้นที่ใกล้เคียง

          200,000
1. รายชื่อชนิดและ
สถานะการอนุรักษ์
ของหิ่งห้อย รวมถึง
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
ที่ส าคัญต่อประชากร
ของหิ่งห้อย ในพื้นที่
ปกปักทรัพยากรและ
พื้นที่ใกล้เคียง
2. องค์ความรู้ที่จะ
สนับสนุนให้เกิดการ
อนุรักษ์หิ่งห้อยใน
พื้นที่ปกปักทรัพยากร
และพื้นที่ใกล้เคียง

-
อ.ดร.ณัฐวุฒิ สารี
อินทร์ คณะ
วิทยาศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

57
F2A4

โครงการศึกษาอิทธิพลของ
ปัจจัยแวดล้อมต่อการ
หมุนเวียนธาตุอาหารป่าสัก

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อประเมินปริมาณการหมุนเวียนธาตุ
อาหารในระบบนิเวศสวนสักที่มีสภาพ
ธรรมชาติและสภาพที่มีการจัดการ 
3. เพื่อประเมินอิทธิพลของปัจจัยแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่มี
ผลต่อการหมุนเวียนธาตุอาหารในพื้นที่สวนสัก

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม

หริภุญไชย (ศรีบัว
บาน)

          250,000
ข้อมูลความหลากชนิด
ของไม้ต้นจากการ
วิเคราะห์สังคมพืช 
ชนิดในการศึกษา และ
ลักษณะเชิงหน้าที่บาง
ประการของพืช
ตัวอย่างในระบบนิเวศ

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาไม้สักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

อ.ดร.ปณิดา กาจีนะ 
คณะเกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 2

9



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

58
F2A4

การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างพันธุกรรมและลักษณะ
ที่แสดงออก เพื่อใช้ในการ
พัฒนาพันธุ์ไม้สัก

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อประเมินความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของไม้สัก
3. เพื่อประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
พันธุกรรมและลักษณะที่แสดงออกของไม้สัก

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย (ศรีบัวบาน) และสวน
รวมพันธุ์ กรมป่าไม้

          800,000
ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
พันธุกรรมและ
ลักษณะที่แสดงออก
ของแม่ไม้สัก 10 
หมายเลข

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาไม้สักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

ผศ.ดร.ต่อนภา ผุสดี 
คณะเกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

59
F2A4

ระบบช่วยตัดสินใจการฟื้นฟู
ระบบนิเวศ

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อสร้างระบบผู้เชี่ยวชาญออนไลน์ส าหรับ
ช่วยวางแผนกระบวนการฟื้นฟูป่าอย่างเป็น
ระบบ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          100,000

1 ระบบการตัดสินใจ
การฟื้นฟูระบบนิเวศ

-
อ.ดร.นที ทองศิริ 
คณะวิทยาศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. หน่วยงานภาคธุรกิจ

60
F2A4

การส ารวจพันธุ์ชาเมี่ยง พื้นที่ป่า
เมี่ยงและการท าลายพิมพ์ดีเอ็น
เอของชาเมี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือ

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อรวบรวมสายพันธุ์ชาเมี่ยงในพื้นที่
ภาคเหนือและเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อประโยชน์
ในการศึกษาและใช้ประโยชน์จากชาเมี่ยงใน
อนาคต

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
พะเยา ล าพูน แพร่ น่าน 
ล าปางและแม่ฮ่องสอน

       1,000,000
พื้นที่ชุมชน"คน-ป่า-
เมี่ยง" ในเขตพื้นที่
ล้านนา (8 จังหวัด
ภาคเหนือ) อย่างน้อย 
2 แห่ง พร้อมทั้งข้อมูล
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอของ
พันธุ์ชาเมี่ยงที่พบใน
พื้นที่ดังกล่าว

-
ผศ.ดร.พีระวุฒิ วงศ์
สวัสดิ์ คณะ
วิทยาศาสตร์

งบประมาณจาก 
คอบช.

P
age 3

0



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

61
F2A4

การประเมินประสิทธิภาพการ
ใช้น้ าในป่าสัก

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อประเมินประสิทธิภาพการใช้น้ าของ
ระบบนิเวศป่าสักในเขตป่าปกปัก ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญไชย

ระบบนิเวศป่าสักในเขตป
าปกปก  ศูนยการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หริภุญ
ไชย (ศรีบัวบาน)

          500,000
ได้ฐานข้อมูลการ
ประเมินประสิทธิภาพ
การใช้น้ าของระบบ
นิเวศป่าสัก เพื่อช่วย
สนับสนุนในการ
บริหารจัดการน้ า
ส าหรับไว้รักษาน้ า
ระบบนิเวศในพื้นที่
เขตปาปกปก ศูนย
การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 หริภุญไชย รวมถึง
เป็นแนวทางใน
การศึกษาติดตาม
ตรวจสอบการ
ตอบสนองและการ
ปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในอนาคต

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาไม้สักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

อ.ดร.มนตรี แสนวังสี 
คณะเกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 3

1



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

62
F2A5

โครงการ การใช้ GIS และ 
Rem

ote Sensing ในการ
ประเมินผลผลิตไม้สัก

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิคการจ าแนกเนื้อ
ที่ไม้สักยืนต้น การประเมินผลผลิตไม้สัก การ
ประมาณการณ์มวลชีวภาพ การติดตามปัจจัย
สภาพแวดล้อมและการประเมินระดับความ
เหมาะสมที่ดินภายใต้เงื่อนไขปัจจัย
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อผลผลิตไม้สักโดย
ประยุกต์ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
(Geo-inform

ation technology) บูรณาการ
ร่วมกับระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoTs)
M

achine Learning Algorithm
s และการ

ส ารวจข้อมูลจากภาคสนาม

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญ
ไชย (ศรีบัวบาน)

          700,000
1.พัฒนาเทคนิคการ
จ าแนกเนื้อที่ยืนต้นไม้
สักจากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมความ
ละเอียดสูงและ/หรือ
ภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขับด้วย
กระบวนการวิเคราะห์
Machine Learning
Algorithm

s
2.พัฒนาเทคนิคการ
ติดตามและ
ประเมินผลผลิตไม้สัก
จากข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมความ
ละเอียดสูงและ/หรือ
ภาพถ่ายจากอากาศ
ยานไร้คนขับด้วย
กระบวนการวิเคราะห์
Machine Learning
Algorithm

s

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาไม้สักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

ผศ.ดร.ถาวร อ่อน
ประไพ คณะ
เกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 3

2



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

63
F2A5

ฮักต้นรักหริภุญไชย จังหวัด
ล าพูน

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. เพื่อการปกปักดูแลรักษาต้นรัก การส ารวจ
เก็บรวบรวมต้นรัก การรักษาต้นรัก ณ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย"
3. เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากต้นรัก ณ 
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญ
ไชย"
4. เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นรักและการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ต้นรัก ณ ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย"

ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริ
ภุญไชย” จังหวัดล าพูน

          561,000
1. ปกปัก ดูแลรักษา 
ส ารวจต้นรัก ในพื้นที่
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. อนุรักษ์ภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับต้นรัก 
ได้แก่ การกรีดยาง 
ประโยชน์จากยางรัก 
3. ตั้งศูนย์ข้อมูลภูมิ
ปัญญาล้านนาเกี่ยวกับ
ยางรัก

-
รศ.พิศมัย อาวะกุล
พาณิชย์ คณะวิจิตร
ศิลป์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 3

3



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

64
F2A5

โครงการพัฒนาเว็บไซต์ และ
ฐานข้อมูลทรัพยากรของ
โครงการจัดตั้งศูนย์แม่ข่าย
ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ภาคเหนือ (ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคเหนือ) และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. – มช.

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากร ของ
อพ.สธ.-มช. ให้มีความพร้อมในการให้บริการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(อพ.สธ.-มช.)
3.เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศ
โดยร่วมกับ ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวน
จิตรลดา เพื่อน าข้อมูลดังกล่าวไปเป็นแนวทาง
ในการวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และทรัพยากร
ต่างๆ ต่อไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
            50,000

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีฐานข้อมูลทรัพยากร
 ที่พร้อมให้บริการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)
2.สามารถน า
ฐานข้อมูลทรัพยากร
มาเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาพันธุ์
พืชและทรัพยากรต่างๆ
3.มีความพร้อมในการ
เป็นศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน

ก าหนดให้เป็นการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง ทุกปี

ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน

P
age 3

4



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

65
F2A5

ฐานข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์ไม้ป่า
1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดอยสุ
เทพบนฐานข้อมูลออนไลน์
3. เพื่อสร้างแหล่งค้นคว้าข้อมูลและส่งเสริมการ
เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ท้องถิ่นดอยสุเทพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          100,000

1 ฐานข้อมูลไม้ป่า
ท้องถิ่น

-
อ.ดร.นที ทองศิริ 
คณะวิทยาศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. หน่วยงานภาคธุรกิจ

66
F3A8

โครงการสร้างทัศนคติและปลูก
จิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากร
ไม้สักในพื้นที่ชุมชน

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อศึกษาบริบทชุมชนด้านส้งคม และ
เศรษฐกิจของชุมชน ต.ศรีบัวบาน
3. เพื่อสร้างทัศนคติและปลูกจิตส านึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรไม้สักในพื้นที่ชุมชน
4. เพื่อศึกษาการจัดการทรัพยากรไม้สักโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
5. เพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบเพื่อการอยู่
ร่วมกับป่าไม้สักอย่างยั่งยืน
6. เพื่อศึกษาปัจจัยแห่งความส าเร็จของชุมชน
ต้นแบบการอนุรักษทรัพยากรไมสักในพื้นที่
ชุมชน

ศูนยการศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม

หริภุญไชย (ศรีบัว
บาน)

          300,000
1. ทราบบริบทชุมชน
ด้านส้งคม และ
เศรษฐกิจของชุมชน 
ต.ศรีบัวบาน
2. สื่อด้านองค์ความรู้
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้สัก

อยู่ภายใต้ชุด
โครงการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้และ
พัฒนาไม้สักใน
ภาคเหนือของ
ประเทศไทย

ผศ.ดร.ณฐิตากานต์ 
พยัคฆา คณะ
เกษตรศาสตร์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)

P
age 3

5



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

67
F3A8

ประวัติศาสตร์และชุมชนผู้ผลิต
เหมี้ยงล้านนา

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อสร้างความชัดเจนของประวัติศาสตร์การ
ใช้ประโยชน์จากชาเมี่ยงและการหมักเมี่ยงของ
ชาวล้านนา

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลาง บางส่วนของ
ประเทศพม่า ลาว และจีน
ตอนใต้

857,340
ข้อมูลประวัติศาสตร์
ชุมชนผู้ผลิตเหมี้ยง

-
รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณย
สุรัตน์ คณะวิจิตรศิลป์

งบประมาณจาก 
คอบช.

68
F3A8

การเผยแพร่ความรู้ธรรมชาติ
วิทยาสู่สังคม

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา
ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้สนใจ
3. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับหน่วยงาน
พันธมิตร

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-
ปุย, สวนรุกขชาติห้วยแก้ว, 
ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุ
เทพเฉลิมพระเกียรติ ฯ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          300,000
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 1,500 คน

-
รศ.ดร.ประสิทธิ์ วัง
ภคพัฒนวงศ์ คณะ
วิทยาศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. หน่วยงานภาคธุรกิจ

P
age 3

6



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

69
F3A8

โครงการศึกษาเรียนรู้การ
อนุรักษ์ไม้ท้องถิ่นใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 
2. นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 3,000 คน/ปี 
ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ไม้ท้องถิ่นของภาคเหนือที่
อยู่ภายในมหาวิทยาลัย 
3. นักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก 
จ านวน จ านวน 3,000 คน/ปี ได้ร่วมศึกษา
เรียนรู้ไม้ท้องถิ่นของภาคเหนือที่อยู่ภายใน
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          180,000

1. นักศึกษาและ
บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 จ านวน 3,000 คน/ปี 
ได้ร่วมศึกษาเรียนรู้ไม้
ท้องถิ่นของภาคเหนือ
ที่อยู่ภายใน
มหาวิทยาลัย 
2. นักเรียน นักศึกษา 
และบุคคลภายนอก 
จ านวน จ านวน 3,000
 คน/ปี ได้ร่วมศึกษา
เรียนรู้ไม้ท้องถิ่นของ
ภาคเหนือที่อยู่ภายใน
มหาวิทยาลัย

-
อ.ดร.เดีย พนิตนาถ 
แชนนอน คณะ
วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

70
F3A8

การศึกษาและพัฒนาชุมชนใน
พื้นที่ป่าเมี่ยงเพื่อเป็นพื้นที่
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(ECO-tourism

) และชุมชน
เข้มแข็ง (Sm

art com
m

unity)

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนเมี่ยง
ผ่านการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

       1,000,000
พื้นที่ชุมชน "คน-ป่า-
เมี่ยง" ในเขตพื้นที่
ล้านนา (8 จังหวัด
ภาคเหนือ)อย่างน้อย 1
 แห่ง

-
ผศ.ดร.มาลี สิทธิ
เกรียงไกร คณะ
สังคมศาสตร์

งบประมาณจาก สวก.
 หรือ วช.

P
age 3

7



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

71
F3A8

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
ดูแลป่าเมี่ยงเพื่อป้องกันปัญหา
หมอกควัน

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนเห็นประโยชน์และ
ความส าคัญของป่าเมี่ยงในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

       1,000,000
พื้นที่ชุมชน "คน-ป่า-
เมี่ยง" ในเขตพื้นที่
ล้านนา (8 จังหวัด
ภาคเหนือ)อย่างน้อย 1
 แห่ง

-
ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ 
แสนจุ้ม คณะเภสัช
ศาสตร์

งบประมาณจาก สวก.
 หรือ วช.

72
F3A8

การศึกษาและการถ่ายทอด
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตเหมี้ยง

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปรับเปลี่ยน
วิธีการผลิตเมี่ยงให้ถูกสุขลักษณะเพื่อประโยชน์
ของผู้บริโภค

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

       2,000,000
ชุมชนหรือวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตเมี่ยงใน
เขตพื้นที่ล้านนา (8 
จังหวัดภาคเหนือ) ที่มี
กระบวนการผลิตที่ได้
มาตรฐาน GHP อย่าง
น้อย 3 แหล่ง

-
รศ.ดร.ชาติชาย โขนง
นุช คณะอุตสาหกรรม
การเกษตร

งบประมาณจาก 
คอบช.

73
F3A8

การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดของ
นักเรียนในพื้นที่ชุมชนป่าเหมี้ยง

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) 
2. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนในพื้นที่ป่าเมี่ยงเกิด
ความรักและหวงแหนในทรัพยากรชาเมี่ยงและ
การหมักเมี่ยง

พื้นที่เป้าหมายที่จะถูกก าหนด
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือโดยมี
จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

       1,000,000
พื้นที่ชุมชน "คน-ป่า-
เมี่ยง" ในเขตพื้นที่
ล้านนา (8 จังหวัด
ภาคเหนือ)อย่างน้อย 2
 แห่ง

-
รศ.ดร.ชรินทร์ มั่งคั่ง 
คณะศึกษาศาสตร์

งบประมาณแผ่นดิน

P
age 3

8



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

74
F3A8

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ ณ ศูนย์การศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัด
ล าพูน

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปกปักทรัพยากรและ
ดูแลเฝ้าระวังเหตุไฟป่า
3. เพื่อดูแลรักษาพืชพรรณและเตรียมความ
พร้อมด้านสถานที่รองรับการด าเนินโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ

1. ศูนย์รวบรวมพันธุ์พืชพื้น
ถิ่นและแปลงวนเกษตร
2. พื้นที่ปกปักทรัพยากร

          400,000
1. มีบุคลากรคอย
สนับสนุนนักวิจัยหรือ
ผู้ที่สนใจกินกรรมปก
ปักทรัพยากร
2. พื้นที่ศูนย์รวบรวม
พันธุ์พืชพื้นถิ่นและ
แปลงวนเกษตร ได้รับ
การบ ารุงรักษาให้
พร้อมใช้งานรองรับ
กิจกรรมของโครงการ 
อพ.สธ.-มช.
3. มีการปลูก ดูแล
รักษาและขยายพันธุ์
พืชพื้นถิ่น ในพื้นที่
โครงการฯ

-
ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งบประมาณแผ่นดิน

P
age 3

9



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

75
F3A8

โครงการจัดนิทรรศการในการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการ 
เพื่อสนองพระราชด าริตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงสืบ
สานพระราชปณิธานในงานอนุรักษ์ทรัพยากร
ของประเทศ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2. เพื่อต่อยอดการพัฒนาแนวทางในการ
ประสานงานและท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ
ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และ ภาคส่วนอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ด าเนินโครงการสนองพระราชด าริ ฯ
 ในโครงการ อพ.สธ.
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
ด้านทรัพยากรไทยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่
สนองพระราชด าริ ฯ ในโครงการ อพ.สธ. ใน
เวทีระดับชาติ และสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศตามแนว
พระราชด าริ

ตามที่ อพ.สธ. ก าหนด
          300,000

สนับสนุนการ
ด าเนินงานสนอง
พระราชด าริ และ
เผยแพร่ผลการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงาน

-
ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน

P
age 4

0



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

76
F3A8

งานสนับสนุนเครือข่ายเชิง
ประเด็น โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (เครือข่าย C-อพ.สธ.) 
เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคเหนือ
ตอนบน พื้นที่เครือข่าย C-
อพ.สธ. ภาคเหนือตอนบน

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี
2.เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่ายฯ ให้มี
ความต่อเนื่อง และขยายความร่วมมือด้านการ
วิจัยและวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาใน
เครือข่าย และภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.เพื่อติดตามประเมินผลการด าเนินงาน และ
ประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของ
เครือข่าย และพัฒนาต่อยอดร่วมกันใน
เครือข่ายฯ
4.เพื่อทราบถึงบทบาทหน้าที่ของศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. และศูนย์ประสานงาน
ประจ าภูมิภาค
5.เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเครือข่ายร่วมสนอง
พระราชด าริโครงการ อพ.สธ. ยิ่งขึ้น
6.เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการด าเนินงาน
ของเครือข่ายฯ ตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ
5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          100,000

จัดประชุมเครือข่ายปี
ละ 1 ครั้ง

-
ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

งบประมาณสนับสนุน
จาก สป.อว.

P
age 4

1



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

77
F3A8

โครงการพัฒนาบุคลากรของ
โครงการจัดตั้งศูนย์แม่ข่าย
ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ภาคเหนือ (ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน อพ.สธ. 
ภาคเหนือ) และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. – มช.

1. เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2. เพื่อเตรียมความพร้อมของโครงการจัดตั้ง
ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน ภาคเหนือ และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. – มช. ในการเป็นหน่วย
อบรมการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ใน
ภาคเหนือ
3. เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการเรียนการสอน 
งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ อปท. 
เป้าหมาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพที่น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          100,000

มีบุคลากรที่พร้อม
ส าหรับการด าเนินงาน
สนองพระราชด าริ

-
ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน

P
age 4

2



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

78
F3A8

โครงการจัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อเป็นการปูพื้นฐาน ต่อยอด เติมเต็ม
พัฒนา และวัดประเมินผล รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจและติดตามการด าเนินงานของ
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ
3.เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ รวมถึงปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้น
ในการด าเนินงาน ของสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ
4.เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการเรียนการสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ อปท.
เป้าหมาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพที่น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          500,000

1.สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในเขตภาคเหนือ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางในการท างาน
รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับมือกับปัญหา และ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการ
ด าเนินงานอีกด้วย
2.ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. –
มช. มีความพร้อมใน
การเป็นหน่วยอบรม
การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
อพ.สธ.ในภาคเหนือ

-
ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน

P
age 4

3



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

79
F3A8

โครงการจัดการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงการสร้าง
ความเข้าใจและให้แนวทางในการด าเนินงาน
ของสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และ
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในเขตภาคเหนือ
3.เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านการเรียนการสอน
งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ อปท.
เป้าหมาย และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน
ทรัพยากรชีวภาพที่น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้
มาตรฐาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          500,000

1.สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
ในเขตภาคเหนือ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางในการท างาน
รวมถึงการเตรียม
ความพร้อมในการ
รับมือกับปัญหา และ
อุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการ
ด าเนินงานอีกด้วย
2.ศูนย์แม่ข่าย
ประสานงาน และศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. –
มช. มีความพร้อมใน
การเป็นหน่วยอบรม
การด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน
และงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
อพ.สธ.ในภาคเหนือ

-
ส านักงานบริหาร
งานวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน

P
age 4

4



2565
เป้าหมาย

แหล่งทุน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ตารางสรุปโครงการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในปีงบประมาณ

 2565
กลุ่ม G5 กลุ่ม มหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ หน่วยงานสนองพระราชด าริ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่
กิจกรรม

ชื่อโครงการ
เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

พื้นที่ด าเนินการ

งบประมาณ
ที่เสนอขอ

หมายเหตุ
หัวหน้าโครงการ

80
F3A8

การสร้างเครือข่ายเมล็ดไม้ป่า
1.เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.)
2.เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและการสร้างองค์
ความรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษาเมล็ดไม้ป่าใน
จังหวัดเชียงใหม่
3.เพื่อสร้างเครือข่ายอนุรักษ์พันธุกรรมไม้ป่า
ในจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุ
เทพเฉลิมพระเกียรติ ฯ คณะ
วิทยาศาสตร์

          200,000
การจัดอบรม 2 ครั้ง 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 1 ครั้ง

-
อ.ดร.เดีย พนิตนาถ 
แชนนอน คณะ
วิทยาศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.หน่วยงานภาคธุรกิจ

รวม 6 กิจกรรม จ านวน 80 โครงการ
งบประมาณ

รวม
     51,072,945

 บาท

ค าอธิบายเพิ่มเติม
F: Fram

e กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก

P
age 4

5

51,070,380



แบบเสนอโครงการด าเนินงานปกปักทรัพยากร ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน 
เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
1. ชื่อโครงการ  
  การศึกษาและการระบุชนิดหอยฝาเดียวเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ในโครงการปกปักทรัพยากร ศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล าพนู เพื่อสนองพระราชด าริโครงการ อพ.สธ. 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

คณะวิทยาศาสตร ์
3. หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ด าเนินการ 

อ.ดร.ณัฐวดี นันตรัตน์ (หัวหนา้โครงการ) 
4. หลักการและเหตุผล 

ความหลากหลายทางชีวภาพของหอยฝาเดียวเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในระบบนิเวศ บางชนิดเป็นที่นิยม
บริโภคอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ในปัจจุบันหอยบางชนิดได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์ในด้านเวชส าอางอย่างกว้างขวาง จาก
การศึกษาก่อนหน้านี้พบว่าหอยทากสายพันธุ์ไทยมีคุณสมบัติพิเศษที่มากกว่าหอยทากสายพันธุ์จากต่างประเทศ เนื่องจาก
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญเชื้อโรคในเขตร้อน จึงมีสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อโรคที่มีความหลากหลายกว่า และเมื่อ
เปรียบเทียบความเข้มข้นของเมือกหอยทากพบว่าเมือกหอยทากสายพันธุ์ไทยมีสารส าคัญที่ให้ประสิทธิภาพสูงกว่าเมือก
หอยทากสายพันธุ์ต่างประเทศถึง 30 เท่า  อย่างไรก็ตามในการจะน าใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ได้นั้นจะต้อง
ท าการศึกษาทางด้านอนุกรมวิธานและท าการระบุชนิดของหอยอย่างแน่ชัดก่อน รวมถึงหาแนวทางในการเพาะเลี้ยงเพื่อ
เพิ่มจ านวน และศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนั้นการศึกษานี้จึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ของทรัพยากรในพื้นที่ปกปักฯ 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1 . เพื่ อ ส น อ งพ ระ ร าช ด า ริ ใน โค ร งก า รอ นุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร รม พื ช อั น เนื่ อ งม าจ าก พ ระ ร าช ด า ริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

2. เพื่อศึกษาและการระบุชนิดหอยฝาเดียวเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ในพืน้ที่โครงการปกปักฯ 
6. สถานที่ด าเนินการ 

โครงการปกปักฯ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล าพนู เพื่อสนองพระราชด าริ
โครงการ อพ.สธ.  
7. เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
   - ได้ตัวอย่างหอยทากบกเพื่อศึกษาและระบุชนิดด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา  
   - ศึกษาวิธีการในการเพาะเลี้ยงและการอนุรักษ์ของหอยที่พบในเขตพื้นที่โครงการปกปักฯ 
   - ศึกษาองค์ประกอบของสารที่มีประโยชน์ เช่น เมือกหอย และหาแนวทาง ในการใช้ประโยชน์ เช่น การผลิต
เครื่องส าอาง หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
   - ได้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดพนัธุ์ของหอยฝาเดียวที่จะท าการใช้ประโยชน์หรือการอนุรักษ์  
   - เพื่อเก็บข้อมูลและท าการเผยแพร่ผลการวิจัยดา้นการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากหอยฝาเดียว  
8. วิธีด าเนินการ (ปีที่ 1) 

1. ลงพื้นทีส่ ารวจจดุเก็บตัวอย่าง จากพื้นที่ในโครงการปกปักฯ 



2. เก็บตัวอย่างหอยเพื่อศึกษาถึงความหลากชนิดและระบุชนิดในห้องปฏิบัติการ ด้วยเทคนิคทางสัณฐานวิทยา 
3. ศึกษาถึงความหลากชนิดและจดัจ าแนกชนิดในห้องปฏบิัติการ ด้วยเทคนิคอณูชีววิทยา 
4. ท าการศึกษาดีเอ็นเอบาร์โค้ดของหอยกลุ่มที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 
5. วิเคราะห์ผลการวิจัย สรปุผล 
6. เผยแพร่ผลการวิจัยแก่ชุมชน/ผูท้ี่มีความสนใจ จัดท ารายงานสรปุ 

9. ระยะเวลาด าเนินการ 
ระยะเวลา 3 ป ี

10. แผนด าเนินการ 
แผนการและกิจกรรมด าเนนิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  (ปีที่ 1) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

หมายเหต ุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ลงพื้นที่ส ารวจจดุเก็บ
ตัวอย่าง   

             

2. เก็บตัวอยา่งหอยเพื่อ
ศึกษาถึงความหลากชนิด
และระบุชนิด 

             

3.  ท าการศึกษาด้านอณู
ชีววิทยา 

             

4.  ท าการศึกษาดีเอ็นเอ
บาร์โคด้ของหอยกลุ่มที่จะ
น าไปใช้ประโยชน์ 

             

5.  วิเคราะหผ์ลการวิจัย 
สรุปผล 

             

6. เผยแพรผ่ลการวิจัยแก่
ชุมชน/ผู้ที่มีความสนใจ 
และจัดท ารายงานสรุป 

             

 
11. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ 

งบประมาณ 2565: 150,000 บาท / 2566: 300,000 บาท / 2567: 300,000 บาท 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้ข้อมูลหอยฝาเดียวในพื้นที่ศึกษาที่จะท าการอนุรักษ์หรือใช้ประโยชน์ และได้ตัวอยา่งหอยทากบกเพื่อศึกษา
และตรวจสอบหาชื่อวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยลักษณะทางอณชูีววทิยา หาแนวทางในการเพาะเลีย้งเพิ่มจ านวน และพัฒนา
แนวทางในการใช้ประโยชน์ของหอยฝาเดียวพบในเขตพื้นทีโ่ครงการปกปักฯเพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการรักษาพืน้ที่ 
และใช้ประโยชน์ทรัพยากร รวมถึงเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาแก่ชุมชน/ผู้ที่มีความสนใจ และอนุรกัษ์หอยฝาเดียวต่อไป 
 
 

หัวหน้าโครงการ..........ณัฐวดี นันตรัตน์................... 
                                                                                                 (อ.ดร. ณัฐวดี นันตรัตน์) 

 



แบบเสนอโครงการด าเนินงานปกปักทรัพยากร ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน 
เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

1. ชื่อโครงการ   
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของกลุ่มแมลงบก แนวทางอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน เพื่อสนองพระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ. 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3. หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ด าเนินการ 

หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ด าเนนิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพนัธ์   
สาขาวชิากีฏวิทยา ภาควชิากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

4. หลักการและเหตผุล 
 แมลงเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยหลากหลาย สามารถพบได้ทั้งบนบก ในน้ า บนดิน ในต้นพืช มีขนาดรูปร่าง
ที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วจนถึงขนาดใหญ่ พบทั้งชนิดที่มีปีกและไม่มีปีก ปัจจุบันแมลงมีการจัดหมวดหมู่
ออกเป็น 31 อันดับ โดยพบและมีรายงานแล้วกว่าล้านชนิด เแมลงมีความส าคัญต่อมนุษย์ทั้งในบทบาทเชิงบวกและเชิงลบ 
โดยแมลงที่คนเราพบส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ แต่ความเป็นจริงแล้วยังมีแมลงอีก
หลากหลายชนิดที่มีบทบาทเชิงบวกกับมนุษย์เรา เช่น แมลงที่เป็นตัวช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ แมลงที่ช่วยในการ
หมุนเวียนธาตุอาหารคืนแร่ธาตุต่างๆให้กับป่าหรือพื้นที่นั้นๆ แมลงช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้งชนิดต่างๆ ผีเสื้อกลางวันซึ่ง
นอกจากจะเป็นมีความส าคัญในเชิงของการช่วยผสมเกสรแล้วยังมีความส าคัญในการเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ นอกจากนี้แมลงหลายชนิดยังเป็นที่นิยมรับประทานของผู้คนในท้องถิ่น ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานในช่วงฤดู
ร้อน จะเป็นฤดูกาลของแมลงกินได้ เช่น มดแดง แมลงมัน และจักจั่น ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติของ
ผู้คนในชุมชนยังก่อให้เกิดรายได้ในบางครั้ง อย่างไรก็ตามยังมีแมลงอีกหลายชนิดที่ถูกคุกคาม ถูกจับ หรือที่อยู่อาศัยถูก
ท าลายจนท าให้พบน้อยในพื้นที่จนบางครั้งอาจถึงขั้นสูญพันธุ์ได้ จึงท าให้มีการประกาศให้แมลงบางชนิดเป็นแมลงอนุรักษ์
มิให้มีการจับหรือซื้อขายซาก 

ในการศึกษาวิจัยนี้คณะผู้วิจัยมีความสนใจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในเขตพื้นที่ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน โดยเฉพาะแมลงที่พบอาศัยบนบก ที่บินหรืออาศัยบนดิน บนพืช ซึ่งยัง
ไม่มีรายงานการศึกษาหรือฐานข้อมูลในพื้นที่ศึกษานี้มาก่อน โดยจะท าการรวบรวมและจัดจ าแนกชนิดให้ถูกต้องตามหลัก
อนุกรมวิธาน รวมทั้งจัดท าตัวอย่างแห้ง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางชีวภาพด้านแมลง นอกจากนี้ยังได้ศึกษา
แนวทางในการอนุรักษ์และวิเคราะห์บทบาทของแมลงที่พบ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของแมลงที่พบ เพื่อการปกปักและ
อนุรักษ์ และต่อยอดเพื่อเป็นองค์ความรู้ เป็นประโยชน์ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่ศึกษา 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1 เ พื่ อ ส น อ ง พ ร ะ ร า ชด า ริ ใ น โ ค ร ง ก า ร อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร ร ม พื ช อั น เ นื อ ง ม า จ าก พร ะ ร า ชด า ริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5.2 เพื่อรวบรวมและจัดจ าแนกตัวอย่างชนิดของแมลงบกในพื้นศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
“หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน 



53. เพื่อทราบความหลากหลายของแมลงบกในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัด
ล าพูน ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา  
 5.4 เพื่อจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายของแมลงบกในพื้นที่ศึกษา เป็นประโยชน์ต่อ นักเรียน นักศึกษา 
นักวิจัย และผู้ที่สนในทั่วไปเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการอ้างอิงในการศึกษาต่อไป 
 5.5 เพื่อจัดท าแนวทางในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของแมลงในพื้นที่ศึกษาเป็นประโยชน์ต่อการจัดการ 
การปกปักและการอนุรักษ์ความมหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

5.6 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเป็นฐานข้อมูลของชุมชนโดยรอบศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
“หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน 

 
6. สถานที่ด าเนินการ 

6.1 ส ารวจและเก็บตัวอย่างแมลงบกในพื้นที่ศึกษาส ารวจในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
“หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน 

6.2 จัดรูปร่าง ท าตัวอย่างแห้ง วิเคราะห์จ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชากีฏวิทยา 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
7. เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 จ านวนความหลากหลายของชนิดแมลง โดยเฉพาะแมลงที่พบอาศัยบนบก อาทิ แมลงในอันดับ Lepidoptera, 
Hymenoptera, Coleoptera, Isoptera และ Hemiptera เป็นต้น ที่พบในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
“หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาลต่อเนื่องเป็นปีที่สองเพื่อเข้าใจองค์ประกอบของชนิด
ของแมลงในพื้นที่ศึกษา 

7.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ได้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงในพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาให้กับ

นักศึกษา คณาจารย์ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป และให้เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ตลอดจนเพื่อให้ทุกคนได้
ตระหนักถึงความส าคัญและร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงในพื้นที่ 

ได้แนวทางในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ของแมลงในพื้นที่ 
 

8. วิธีด าเนินการ 
 8.1 การเก็บตัวอย่างแมลงบกในพื้นที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน 
 ท าการส ารวจโดยเดินส ารวจตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ในพื้นที่ ท าการสุ่มส ารวจตามกิ่ง ล าต้น ใบไม้ พุ่มไม้ ตาม
พื้นดิน ใต้ต้นไม้ รวมทั้งบริเวณซากพืชซากสัตว์ เมื่อพบแมลงจะจับด้วยมือเปล่าหรือใช้ปากคีบแมลงหรือใช้สวิงจับแมลง 
หากเป็นแมลงที่มีปีกหรือปีกบอบบาง เช่น แมลงจ าพวกผีเสื้อ แมลงปอ แมลงช้าง ให้ใส่ในขวดฆ่าแมลงแล้วเก็บในซอง
กระดาษเก็บแมลง หากเป็นแมลงขนาดเล็ก เช่น มด ปลวก หรือด้วงปีกแข็ง ให้ใส่ในขวดฆ่าแมลง หรือขวดบรรจุ
แอลกอฮอล์ บันทึกข้อมูลที่ส าคัญทางนิเวศวิทยารวมทั้งบันทึกภาพแมลง พืชอาศัย พื้นที่อาศัยที่พบในแต่ละพื้นที่ แล้ วน า
กลับไปจ าแนก ท าการส ารวจทุกฤดูกาลเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาลในรอบปีที่ศึกษา 
 การเก็บตัวอย่างแมลงโดยใช้กับดักหลุมพราง หรือกับดักเหยื่อล่อ ส าหรับการดักจับแมลงที่มีพฤติกรรมการเดิน
หรือหากินตามพื้นผิวดิน โดยการสุ่มเลือกจุดที่ต้องการวางกับดักในแต่ละพื้นที่แล้วขุดวางกับดักที่ท าจากแก้วพลาสติก 
หรือถังพลาสติก ให้ปากแก้วหรือถังเสมอกับผิวดิน โดยถังหรือแก้วพลาสติกควรมีความลึกเพียงพอเพื่อป้องกันแมลง



หลบหนี อาจใช้ก้อนหินวางปิดทับปากกับดักหรือใช้แผ่นไม้วางไว้ด้านบนกับดัก หรือท าหลังคาเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกลงไป
ในกับดัก วางกับดักทิ้งไว้ประมาณ 12-24 ชั่วโมง แล้วท าการเก็บกับดัก หากสามารถจ าแนกชนิดได้จะเก็บตัวอย่างจ านวน
หนึ่งแล้วแมลงที่เหลือจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส าหรับตัวอย่างแมลงที่ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้จะเก็บใส่ในขวดฆ่าแมลง
หรือขวดบรรจุแอลกอฮอล์ แล้วน ากลับไปจ าแนก บันทึกชนิดแมลง และจ านวนที่พบในแต่ละพื้นที่ 
 

8.2 การจัดรูปร่างและเก็บรักษาตัวอย่าง 
ท าการจัดรูปร่างตัวอย่างแมลงที่เก็บได้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หากเป็นแมลงขนาดเล็กจัดรูปร่างโดยใช้

กระดาษสามเหลี่ยมโดยจัดรูปร่างให้ถูกต้องเช่นกัน จากนั้นน าตัวอย่างแมลงที่จัดรูปร่างแล้วอบให้แห้งเพื่อการวิเคราะห์
จ าแนกชนิดต่อไป 

8.3 การจัดจ าแนกทางอนุกรมวิธาน  
การวิเคราะห์จ าแนกชนิดโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกของแมลงในการจ าแนกเป็นหลัก โดยแต่ละ

กลุ่มจะท าการจ าแนกในระดับอันดับ (order) วงศ์ (family) สกุล (genus) และชนิด (species) ตามล าดับ ท าการจ าแนก
โดยใช้เอกสารกุญแจจ าแนกชนิดแมลงต่าง ๆ เอกสารวิจัย การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ใน
การจ าแนกชนิดแมลง 

8.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด โดยใช้สูตรของ Shannon-Wiener Diversity 

Index, ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness Index), ดัชนีความคล้ายคลึง (Similarity index) และความชุกชุมของชนิด
แมลงบกที่พบ 
  8.5 การจัดสถานภาพแมลง   

การจัดสถานภาพหรือบทบาททางนิเวศของแมลงโดยการแบ่งประเภทของแมลงเป็นกลุ่มต่างๆ ซึ่งแมลงบางชนิด
อาจมีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อเป็นแมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการประเมินสถานภาพของแมลงชนิด
ต่างๆ โดยยึดหลักสถานภาพของแมลงตาม IUCN RED LIST / THAILAND RED LIST เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญในการ
ปกปักและอนุรักษ์ต่อไป 

8.6 จัดท าแนวทางในการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ของแมลงบางชนิดที่มีศักยภาพที่พบได้ในพื้นที่ 
น าข้อมูลที่ได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณด้านแมลง และท าการส ารวจข้อมูลของพื้นที่ การจัดการพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อ

ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลง และท าการวิเคราะห์แนวทางในการอนุรักษ์ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแมลงบาง
ชนิดที่มีศักยภาพเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานน าไปสู่การส่งเสริมเลี้ยงได้ 

8.7 จัดท าส่วนจัดแสดงตัวอย่างแมลงที่พบในพื้นที่ 
จัดท าตัวอย่างแมลงจริงและโปสเตอร์ข้อมูลเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของ

แมลงบกที่พบในพื้นที่รวมทั้งแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญ
ไชย” จังหวัดล าพูน 

 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 แผนการด าเนนิงานระยะที่สอง 12 เดือน  
10. แผนด าเนินการ 

แผนการและกิจกรรมด าเนนิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 



กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2565 หมาย

เหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1.  ส ารวจและเก็บตวัอย่าง
แมลงต่อเนื่องในพื้นที่ศึกษา 

             

2.  จัดรูปร่างและเตรียม
ตัวอย่างแห้งเพื่อการเก็บ
รักษา 

             

3.  วิเคราะห์จ าแนกชนิด 
4. จัดท าแนวทางในการอนุรักษ์  

             

5.  วิเคราะห์ข้อมูลและจัด
สถานภาพของแมลง 

6. ศึกษาและวิเคราะห์การใช้
ประโยชน์ของแมลงบางชนดิ
ที่มีศักยภาพที่พบได้ในพืน้ที ่

7. จัดท าส่วนจัดแสดงตัวอย่าง
แมลงที่พบในพื้นที ่

             

8. รายงานความก้าวหน้า 
รายงานฉบับสมบูรณ ์
เตรียมต้นฉบับเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

             

9. เตรียมแผนการด าเนินงาน
ระยะต่อไป 

             

 
11. งบประมาณของโครงการ  

250,000 บาท 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 เ พื่ อ สนองพระ ร า ชด า ริ ใ น โ ค ร ง ก า รอนุ รั กษ์ พั น ธุ ก ร ร มพื ช อั น เนื่ อ ง ม า จ ากพระ ร า ช ด า ริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

12.2 ได้ตัวอย่างชนิดของแมลงบกในพื้นศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน  
12.3 ได้ทราบข้อมูลความหลากหลายของแมลงบกในพื้นที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย เชียง ใหม่   

“หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน 
12.4 ฐานข้อมูลความหลากหลายของแมลงบกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน  

 12.5 จัดท าส่วนจัดแสดงตัวอย่างแมลงที่พบในพื้นที่ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัด
ล าพูน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลชนิดของแมลงที่เป็นประโยชน์ เช่น แมลงกินได้ แมลงผสมเกสร และแมลงที่อาจมีผลเชิงลบ เช่น 
แมลงศัตรูพืช รวมทั้งแมลงที่อาจเป็นแมลงหายากหรือแมลงอนุรักษ์ รวมทั้งแนวทางการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ แก่ 
นักศึกษาและชุมชนโดยรอบศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล าพูน 



  
 
 

หัวหน้าโครงการ....ผศ. ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์.. 
(ผศ. ดร. ปิยะวรรณ สุทธปิระพนัธ์) 

 



แบบเสนอโครงการด าเนินงานปกปักทรัพยากร  
เพื่อสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

1. ชื่อโครงการ   
การศึกษาความหลากหลายชนิดของกลุ่มแมลงบกใน พื้นที่ปกปักทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง 

พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่  
  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
3. หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ด าเนินการ 

หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ด าเนนิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพนัธ์   
สาขาวชิากีฏวิทยา ภาควชิากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

4. หลักการและเหตุผล 
 แมลงเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีแหล่งที่อยู่อาศัยหลากหลาย สามารถพบได้ทั้งบนบก ในน้ า บนดิน ในต้น
พืช มีขนาดรูปร่างที่มีความแตกต่างกันตั้งแต่ขนาดเล็กจิ๋วจนถึงขนาดใหญ่ พบทั้งชนิดที่มีปีกและไม่มีปีก ปัจจุบันแมลงมี
การจัดหมวดหมู่ออกเป็น 31 อันดับ โดยพบและมีรายงานแล้วกว่าล้านชนิด เแมลงมีความส าคัญต่อมนุษย์ทั้งในบทบาท
เชิงบวกและเชิงลบ โดยแมลงที่คนเราพบส่วนใหญ่มักคิดว่าเป็นแมลงที่เป็นศัตรูพืชหรือศัตรูของมนุษย์ แต่ความเป็นจริง
แล้วยังมีแมลงอีกหลากหลายชนิดที่มีบทบาทเชิงบวกกับมนุษย์เรา เช่น แมลงที่เป็นตัวช่วยย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ 
แมลงที่ช่วยในการหมุนเวียนธาตุอาหารคืนแร่ธาตุต่างๆให้กับป่าหรือพื้นที่นั้นๆ แมลงช่วยผสมเกสร เช่น ผึ้งชนิดต่างๆ 
ผีเสื้อกลางวันซึ่งนอกจากจะเป็นมีความส าคัญในเชิงของการช่วยผสมเกสรแล้วยังมีความส าคัญในการเป็นดัชนีชี้วัดความ
อุดมสมบูรณ์ของพื้นที่  

ในการศึกษาวิจัยนี้คณะผู้วิจัยมีความสนใจความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในเขตพื้นที่ พื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่  โดยเฉพาะแมลงที่พบอาศัยบน
บก ที่บินหรืออาศัยบนดิน บนพืช ซึ่งยังไม่มีรายงานการศึกษาหรือฐานข้อมูลในพื้นที่ศึกษานี้มาก่อน รวมทั้งอาจจะยังขาด
การรวบรวมและจัดแสดง โดยจะท าการรวบรวมและจัดจ าแนกชนิดให้ถูกต้องตามหลักอนุกรมวิธาน รวมทั้งจัดท าตัวอย่าง
แห้ง เพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานทางชีวภาพด้านแมลง เป็นข้อมูลส าคัญของพื้นที่เพื่อการปกปักและอนุรักษ์  และเป็น
ข้อมูลพื้นฐานของแมลงที่อาจต่อยอดเพื่อเป็นองค์ความรู้ เป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู ้

 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

5.1 เ พื่ อ ส น อ ง พร ะ ร า ชด า ริ ใ น โ ค ร ง ก า ร อนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก ร รม พื ช อั น เ นื อ ง ม า จ ากพระ ร า ชด า ริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5.2 เพื่อรวบรวมและจัดจ าแนกตัวอย่างชนิดของแมลงบกในพื้นพื้นที่ปกปักทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง 
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่  

53. เพื่อทราบความหลากหลายของแมลงบกในพื้นที่ พื้นที่ปกปักทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง 
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่  ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษา   



 5.4 เพื่อจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายของแมลงบกในพื้นที่ศึกษา เป็นประโยชน์ต่อการจัดการ การปกปัก
และการอนุรักษ์ความมหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

5.5 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและเป็นฐานข้อมูลของพื้นที่ปกปักทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง พระราชด าริ ใน
โครงการ อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่  

 
6. สถานที่ด าเนินการ 

6.1 ส ารวจและเก็บตัวอย่างแมลงบกในพื้นที่ศึกษาส ารวจในพื้นที่ปกปักทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง 
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่  

6.2 จัดรูปร่าง ท าตัวอย่างแห้ง วิเคราะห์จ าแนกและวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชากีฏวิทยา 
ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. เป้าหมาย 

7.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 จ านวนความหลากหลายของชนิดแมลง โดยเฉพาะแมลงที่พบอาศัยบนบก อาทิ แมลงในอันดับ 

Lepidoptera, Hymenoptera, Coleoptera, Isoptera และ Hemiptera เป็นต้น ที่พบในพื้นที่พื้นที่ปกปักทรัพยากร
พันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาลที่
ศึกษา 

2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
ได้ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงในพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นแหล่งศึกษาให้กับ

นักศึกษา คณาจารย์ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป และให้เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ ตลอดจนเพื่อให้ทุกคนได้
ตระหนักถึงความส าคัญและร่วมกันอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านแมลงในพื้นที่ 

 
8. วิธีด าเนินการ 

8.1 การเก็บตัวอย่างแมลงบกในพื้นที่ปกปักทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง พระราชด าริ ในโครงการ 
อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่  
 ท าการส ารวจโดยเดินส ารวจตามเส้นทางที่ก าหนดไว้ในพืน้ที่ ท าการสุ่มส ารวจตามกิ่ง ล าตน้ ใบไม้ พุ่มไม้ ตาม
พื้นดิน ใต้ตน้ไม้ รวมทัง้บริเวณซากพืชซากสตัว์ เมื่อพบแมลงจะจับด้วยมือเปลา่หรือใช้ปากคีบแมลงหรือใช้สวิงจับแมลง 
หากเป็นแมลงที่มปีีกหรือปีกบอบบาง เช่น แมลงจ าพวกผีเสื้อ แมลงปอ แมลงช้าง ให้ใส่ในขวดฆ่าแมลงแล้วเก็บในซอง
กระดาษเก็บแมลง หากเปน็แมลงขนาดเล็ก เชน่ มด ปลวก หรือด้วงปีกแข็ง ให้ใส่ในขวดฆ่าแมลง หรือขวดบรรจุ
แอลกอฮอล์ บันทึกข้อมูลที่ส าคัญทางนิเวศวิทยารวมทัง้บนัทึกภาพแมลง พชือาศัย พื้นที่อาศัยที่พบในแต่ละพื้นที่ แล้วน า
กลับไปจ าแนก ท าการส ารวจทกุฤดูกาลเพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในแต่ละฤดูกาลในรอบปทีี่ศึกษา 
 การเก็บตัวอย่างแมลงโดยใช้กับดักหลุมพราง หรือกับดักเหยื่อล่อ ส าหรับการดักจับแมลงที่มีพฤติกรรมการเดิน
หรือหากินตามพื้นผิวดิน โดยการสุ่มเลือกจุดที่ต้องการวางกับดักในแต่ละพื้นที่แล้วขุดวางกับดักที่ท าจากแก้วพลาสติก 
หรือถังพลาสติก ให้ปากแก้วหรือถังเสมอกับผิวดิน โดยถังหรือแก้วพลาสติกควรมีความลึกเพียงพอเพื่อป้องกันแมลง
หลบหนี อาจใช้ก้อนหินวางปิดทับปากกับดักหรือใช้แผ่นไม้วางไว้ด้านบนกับดัก หรือท าหลังคาเพื่อป้องกันเศษวัสดุตกลงไป
ในกับดัก วางกับดักทิ้งไว้ประมาณ 12-24 ชั่วโมง แล้วท าการเก็บกับดัก หากสามารถจ าแนกชนิดได้จะเก็บตัวอย่าง
จ านวนหนึ่งแล้วแมลงที่เหลือจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ส าหรับตัวอย่างแมลงที่ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้จะเก็บใส่ในขวดฆ่า
แมลงหรือขวดบรรจุแอลกอฮอล์ แล้วน ากลับไปจ าแนก บันทึกชนิดแมลง และจ านวนที่พบในแต่ละพื้นที่ 
 



8.2 การจัดรูปร่างและเก็บรักษาตัวอย่าง 
ท าการจัดรูปร่างตัวอย่างแมลงที่เก็บได้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ หากเป็นแมลงขนาดเล็กจัดรูปร่างโดยใช้

กระดาษสามเหลี่ยมโดยจัดรูปร่างให้ถูกต้องเช่นกัน จากนั้นน าตัวอย่างแมลงที่จัดรูปร่างแล้วอบให้แห้งเพื่อการวิเคราะห์
จ าแนกชนิดต่อไป 

8.3 การจัดจ าแนกทางอนุกรมวิธาน  
การวิเคราะห์จ าแนกชนิดโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกของแมลงในการจ าแนกเป็นหลัก โดยแต่ละ

กลุ่มจะท าการจ าแนกในระดับอันดับ (order) วงศ์ (family) สกุล (genus) และชนิด (species) ตามล าดับ ท าการจ าแนก
โดยใช้เอกสารกุญแจจ าแนกชนิดแมลงต่าง ๆ เอกสารวิจัย การสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ใน
การจ าแนกชนิดแมลง 

8.4 การวิเคราะห์ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทราบค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิด โดยใช้สูตรของ Shannon-Wiener Diversity 

Index, ค่าดัชนีความสม่ าเสมอ (Evenness Index), ดัชนีความคล้ายคลึง (Similarity index) และความชุกชุมของชนิด
แมลงบกที่พบ 
  8.5 การจัดสถานภาพแมลง   

การจัดสถานภาพหรือบทบาททางนิเวศของแมลงโดยการแบ่งประเภทของแมลงเป็นกลุ่มต่างๆ ซึ่งแมลงบางชนิด
อาจมีศักยภาพในการต่อยอดเพื่อเป็นแมลงที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการประเมินสถานภาพของแมลงชนิด
ต่างๆ โดยยึดหลักสถานภาพของแมลงตาม IUCN RED LIST / THAILAND RED LIST เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญในการ
ปกปักและอนุรักษ์ต่อไป 
9. ระยะเวลาด าเนินการ 
 แผนการด าเนนิงานระยะแรก 12 เดือน  
10. แผนด าเนินการ 

แผนการและกิจกรรมด าเนนิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 หมาย

เหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

1. ตรวจเอกสาร รวมรวม
ข้อมูล ส ารวจพื้นที่เพื่อก าหนด
วางแผนการศึกษา   

             

2.  ส ารวจและเก็บตวัอย่าง
แมลงในพื้นที่ศึกษา 

             

3.  จัดรูปร่างและเตรียม
ตัวอย่างแห้งเพื่อการเก็บ
รักษา 

             

4.  วิเคราะห์จ าแนกชนิด              
5.  วิเคราะห์ข้อมูลและจัด

สถานภาพของแมลง 
             

6. รายงานความก้าวหน้า              



กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 2566 หมาย

เหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.  

รายงานฉบับสมบูรณ ์
เตรียมต้นฉบับเพื่อการ
ตีพิมพ์เผยแพร ่

7. เตรียมแผนการด าเนินงาน
ระยะต่อไป 

             

11. งบประมาณของโครงการ  
100,000 บาท 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 เ พื่ อ สนองพระร าชด า ริ ใ น โค รง ก า รอนุ รั กษ์ พั น ธุ ก ร รมพื ช อั น เนื่ อ งม าจากพระราชด า ริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

12.2 ได้ตัวอย่างชนิดของแมลงบกในพื้นที่ปกปักทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง พระราชด าริ ในโครงการ 
อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่  

12.3 ได้ทราบข้อมูลความหลากหลายของแมลงบกในพื้นที่ปกปักทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง 
พระราชด าริ ในโครงการ อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่  

12.4 ฐานข้อมูลความหลากหลายของแมลงบกในพื้นที่ปกปักทรัพยากรพันธุกรรมพืชฯ เพื่อสนอง พระราชด าริ 
ในโครงการ อพ.สธ สวนสัตว์เชียงใหม่  

12.5 เผยแพร่ข้อมูลชนิดของแมลงที่เป็นประโยชน์ เช่น แมลงกินได้ แมลงผสมเกสร และแมลงที่อาจมีผลเชิงลบ 
เช่น แมลงศัตรูพืช รวมทั้งแมลงที่อาจเป็นแมลงหายากหรือแมลงอนุรักษ์ ในพื้นที่ 
 12.6 ต้นฉบับเพื่อการน าเสนอผลงานระดับชาติอย่างน้อย 1 เร่ือง 
 
 

หัวหน้าโครงการ....ผศ. ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์.. 
(ผศ. ดร. ปิยะวรรณ สุทธปิระพนัธ์) 

 



     

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

 

 

ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย) ประสิทธิภาพของสารสกัดจากขมิ้นอ้อยตอ่การทำงานของเกล็ดเลือดและกลไกที่

เกี่ยวข้องต่อการทำงานของเกล็ดเลือด 

            (ภาษาอังกฤษ) The effectiveness of Curcuma sp. ‘‘Khamin-oi’’ extracts on platelet 

function and related signal transduction pathways 

 

ชื่อแผนงานวิจัย  (ภาษาไทย) (กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย) .................................................... 

   (ภาษาอังกฤษ) ................................................................................................................. 

ส่วน ก    : 1. ลักษณะโครงการวิจัย               

       þ  โครงการวิจัยใหม ่         

       ¨  โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…...............ปี ปีนี้เป็นปีที่….......….. 

    2. โครงการท่ีเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตรงกับวัตถุประสงค์ของกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

ในข้อ 

    þ  1. การสำรวจ รวบรวม คุ้มครอง ศึกษา และวิจัยองค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 

    ¨  2. การเพาะปลูก การผลิต แปรรูปหรือขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 

    ¨  3. การโษณา ประชาสัมพันธ์ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

    ¨  4. การพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อพัฒนาและส่งเสริม       

ให้มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในด้านการการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 

    ¨  5. การอนุรักษ์สมุนไพรและการใช้ประโยชน์สมุนไพรอย่างยั่งยืน 

    ¨  6. การบริหารและการดำเนินงานตามแผนจัดการเพ่ืคุ้มครองสมุนไพร หรือพ้ืนท่ีคุ้มครองสมุนไพร 

    ¨  7. การสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาสมุนไพร 
 

ส่วน  ข   :  องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย  

1. ผู้รับผิดชอบ และคณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทำวิจัย 
1. หัวหน้าโครงการ 

  ชื่อ-นามสกุล    ผศ.ดร. สุวิทย์ ด้วงมะโน 

  ภาควิชา    เทคนิคการแพทย์ 

  คณะ      คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  โทรศัพท์    053-945078 ต่อ 12 
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  อีเมล     suwit.du@cmu.ac.th 

   ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ เสนอแนวคิด ทำการทดลองและควบคุมการทดลอง 

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานและผลงานตีพิมพ์ 

2. นักวิจัยร่วม 

   ชื่อ-นามสกุล    อ.ดร.วุฒิโชติ   จันทร์แสนตอ 

  ภาควิชา    เทคนิคการแพทย์ 

  คณะ      สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  โทรศัพท์    075-672703-4 

  อีเมล     wuttichote@hotmail.com 

   ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ เสนอแนวคิด วิเคราะห์ข้อมูล 

       

3. นักวิจัยร่วม 

   ชื่อ-นามสกุล    รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา     

  ภาควิชา    เทคนิคการแพทย์     

  คณะ      คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  โทรศัพท์    053-949237    

  อีเมล     songyot.anuch@cmu.ac.th 

  ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ เสนอแนวคิด วิเคราะห์ข้อมูล 

 

4. นักวิจัยร่วม 

  ชื่อ-นามสกุล    อ.ดร.จุฬาลักษณ์  เขมาชีวะกุล 

  ภาควิชา    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   

  คณะ      คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  โทรศัพท์    053-948206, 099-1414244    

  อีเมล     Looktarn005@hotmail.com   

  ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ เสนอแนวคิด วิเคราะห์ข้อมูล 

 

5. นักวิจัยร่วม 

  ชื่อ-นามสกุล    รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ 

  ภาควิชา    วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม   

  คณะ      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  โทรศัพท์    053-944311    

  อีเมล     okng2000@gmail.com   

  ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพร 
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6. นักวิจัยร่วม 

  ชื่อ-นามสกุล    ผศ.ดร.อรุณฉาย สายอ้าย 

  ภาควิชา    เคมี   

  คณะ      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

  โทรศัพท์    053 943341-5 ต่อ 225    

  อีเมล     aroonchai.s@cmu.ac.th   

  ความรับผิดชอบต่อโครงการที่เสนอ วิเคราะห์เคมีพืช 

 

 2. ประเภทการวิจัย  

 การวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 

 

3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย  
วทิยาศาสตร์สุขภาพ (สมุนไพรและยา) 

  

4. คำสำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย 

โรคหลอดเลือดและหัวใจ ขมิ้นอ้อย ยาต้านเกล็ดเลือด ลิ่มเลือดอุดตัน 

(Acute coronary syndrome, Curcuma sp. ‘‘Khamin-oi’’, anti-platelet drug, 

thrombosis) 

 

5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 
โรคหลอดเลือดและหัวใจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตในประชากรโลก 

รวมทั้งประเทศไทย จากรายงานสถิติสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบอัตราการตายจากโรคหลอด

เลือดหัวใจ ต่อประชากร 100,000 คน ปี พ.ศ. 2555-2559 เท่ากับ 23.4, 26.9, 27.8, 29.9 และ 32.3 

ตามลำดับ และอัตราผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ต่อประชากร 100,000 คน ปี 2554-2558 เท่ากับ 

412.70, 427.53, 431.91, 407.70 และ 501.13 ตามลำดับ จากข้อมูลทั้งการตายและป่วยด้วยโรค

หลอดเลือดหัวใจ แสดงให้เห็นว่าโรคหลอดเลือดหัวใจยังคงมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพราะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการบริการด้านโรคไม่

ติดต่อเรื้อรัง กรมการแพทย์ ปี 2557 พบประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วย

โรคหัวใจถึง 6,906 ล้านบาทต่อปีและยังเป็นสาเหตุของการสูญเสียปีสุขภาวะในอันดับต้น ๆ ของ

ประชากรไทยวัยทำงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก

การเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ 

จากการศึกษาพบว่าสาเหตุมากกว่า 90% ของผู้ป ่วยทั้งหมด เก ิดจากหลอดเลือดแดงแข็งตัว 

(arthrosclerosis) เนื่องมาจากมีไขมันและเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบต่าง ๆ มาเกาะตัวเป็นกลุ่มอยู่ที่

ผนังของหลอดเลือดและมีพังผืดห่อหุ้มเอาไว้ (plaque) จึงทําให้ทางไหลของเลือดแคบลง หากพังผืดเกิด
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แตกออก สารเคมีที่อยู่ใน plaque ก็จะถูกปล่อยออกมาและกระตุ้นให้เกล็ดเลือดที่อยู่ในกระแสเลือดมา

เกาะกลุ่มกันที่ผนังหลอดเลือดส่วนนี้ ตามมาด้วยการกระตุ้นระบบการแข็งตัวของเลือดและกลายเป็น

กลุ่มก้อนลิ่มเลือด (thrombus) ซึ่งอาจมีขนาดใหญ่มากจนกระทั่งอุดตันหลอดเลือดแดง จึงทําให้เลือด

ไหลผ่านไปไม่ได้ เซลล์กล้ามเนื้อที่อยู่ปลายทางของหลอดเลือดเส้นนั้นจึงเกิดการขาดเลือดมาเลี้ยงและ

ตายในที่สุด ซึ่งการเกิดเหตุการณ์นับตั้งแต่กลุ่ม plaque แตกออกจนเกิดก้อน thrombus นั้นเป็นไป

อย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จึงทําให้ผู้ป่วยมีอาการเกิดขึ้นเฉียบพลัน  

ปัจจุบันการผ่าตัดและการให้ยาเพื่อต้านการทำงานของเกล็ดเลือด เป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับและได้

ถูกนำมาใช้ในทางคลินิกสำหรับการรักษาพยาธิสภาพดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามวิธกีารเหล่านี้ล้วนมี

ผลข้างเคียงต่อผู้ป่วยในการรักษา ดังนั้นจึงได้มีการสรรหาทางเลือกใหม่จากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่

สามารถยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดโดยปราศจากผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค ์พืชสมุนไพรไทยเป็น

สิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานนับพันป ีซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสมุนไพรไทย มีคุณค่าทางยามากมาย สามารถใช้

ร ักษาโรคและพยาธิสภาพต่าง ๆ ได ้และในปัจจุบ ันท ั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าสารสกัดสมุนไพรให ้

คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร ์ประกอบกับประเทศไทยเป็นแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่นชนิด แต่

สมุนไพรเหล่านั้นยังขาดการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตรถ์ึงคุณสมบัติและกลไกการออกฤทธิ ์

จากการศึกษาวิจัยพบว่าสรรพคุณที่น่าสนใจของสมุนไพรไทยที่สามารถนำมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดและหัวใจได้ คือสรรพคุณในการต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด 

จากผลการศึกษาของทางกลุ่มผู้วิจัยก่อนหน้านี้ พบว่าสารสกัดหยาบจากขมิ้นอ้อย (Curcuma sp. 

‘‘Khamin-oi’’) ที่ความเข้มข้น 1, 2, 3, 4 และ 5 mg/ml มีฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ด

เลือดในหลอดทดลองที่ถูกกระตุ้นด้วยสาร ADP ในลักษณะที่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารสกัดอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติและมีค่า IC50 เท่ากับ 4.8 mg/ml ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยที่ไม่ได้เป็นผลมาจาก 

DMSO ที่ความเข้มข้นสุดท้าย ร้อยละ 0.05 โดยปริมาตร ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่ใช้ในการละลายสารสกัด

หยาบจากขมิ้นอ้อย และจากผลการศึกษาพบว่าสารสกัดหยาบจากขมิ้นอ้อยสามารถออกฤทธิ์ในการ

ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดได้ดีกว่ายาแอสไพริน ที่ความเข้มข้น 5 mg/ml นอกจากนี้จาก

การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดหยาบจากขมิ้นอ้อยต่อการมีชีวิตของเกล็ดเลือด ดังแสดงในรูปที่ 2 

พบว่าสารสกัดหยาบจากขมิ้นอ้อยไม่มีฤทธิ์ในการทำให้เกล็ดเลือดเสียสภาพหรือกระตุ้นให้เกล็ดเลือดมี

การตาย และเมื่อทดสอบการทำงานของปัจจัยการแข็งตัวของเลือดด้วยวิธี prothrombin time (PT) 

และ activated partial thromboplastin time (aPTT) โดยทำการเติมสารสกัดหยาบจากขมิ้นอ้อยที่มี

ความเข้มข้น 2 mg/ml ลงในพลาสมา พบว่าค่า PT และ aPTT อยู่ในช่วงค่าปกติและมีค่าใกล้เคียงกับ

ผลการทดลองของพลาสมาที่ไม่ได้เติมสารสกัดหยาบลงไป ดังนั้นสารสกัดหยาบจากขมิ้นอ้อยที่สกัดด้วย

วิธี ethanolic extraction ไมส่่งผลต่อการทำงานของปัจจัยการแข็งตัวของเลือด   
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Figure 1 Inhibitory effect of ethanolic extract from Curcuma zedoaria on platelet aggregation. Platelet 

rich plasma (PRP) was treated with 1, 2, 3, 4 and 5 mg/mL of ethanolic extract from Curcuma zedoaria, 

and aggregation of platelet was monitored by a chrono-Log aggregometor. ADP-activated control, DMSO 

and 5 mg/mL aspirin were used as control. Results shown are the average of three independent 

experiments. *, p<0.05 (treated vs control) 

 

 
Figure 2 Effect of ethanolic extract from Curcuma zedoaria on platelet viability. Platelet rich plasma 

(PRP) was treated with 1, 2, 3, 4 and 5 mg/mL of ethanolic extract from Curcuma zedoaria, and viability 

of platelet was determined by MTT assay. Results shown are the average of three independent 

experiments. 

 

เนื่องจากในการศึกษาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ทางกลุ่มวิจัยได้ใช้สารสกัดหยาบจากขมิ้นอ้อย ซึ่ง

ป ระก อบ ไป ด ้ว ย ส ารส ำค ญั ห ล ายชน ิด  เช ่น  ส ารท ี่อ ย ู่ใน ก ล ุ่ม  curcuminoids (curcumin, 

demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin), Terpenoids, ar-turmerone, curcumenone, 

curcumenol ด ังน ั้น จ ึงควรทำการแยกสารบร ิส ุท ธ ิ์จ าก  crude ethanolic extract ให ้ได ้เป ็น

สารประกอบบริสุทธิ ์เพื่อนำไปวิเคราะหส์ารบริสุทธิ์ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด และ
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ศึกษาถึงกลไกในเชิงลึกในการออกฤทธิข์องสารสกัดบริสุทธิ์จากขมิ้นอ้อย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อ

ยอดไปเป็นยายับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (anti-platelet aggregation) ในอนาคต เพื่อเป็นอีก

ทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 

 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (anti-platelet 

aggregation) โดยสารสกัดจากขมิ้นอ้อย 

3. ศึกษากลไกในเชิงลึก (underlining molecular mechanism) ในการออกฤทธิข์องสารสกัด

บริสุทธิ์จากขมิ้นอ้อยในการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (anti-platelet aggregation) 

4. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ของขมิ้นอ้อยเพื่อเป็นแนวทางในการนำเอาผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปใช้เพื่อเป็น
ทางเลือกในการรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในอนาคต 

 

7. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 เป็นการวิจัยเพื่อพิสูจน์ประสิทธิภาพของสารสกัดจากขมิ้นอ้อยในการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ด

เลือด (anti-platelet aggregation) ในการศึกษาในครั้งนี้ จะทำการศึกษาถงึสารสกัดบริสุทธิท์ี่สามารถ

ออกฤทธิท์ี่สำคัญจากขมิ้นอ้อย ที่มีความสามารถในการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด รวมทั้งศึกษาถึง

กลไกในเชิงลึก (underlining molecular mechanism) ในการออกฤทธิข์องสารสกัดบริสุทธิ์จากขมิ้น

อ้อยในการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (anti-platelet aggregation)  

 

  8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 

เกล็ดเลือดและการแข็งตัวของเลือด มีบทบาทสำคัญในกระบวนการห้ามเลือด อีกทั้งยังมีส่วนทำให้

เกิดการอุดตันของลิ่มเลือด โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดของผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพของ

หลอดเลือดและหัวใจ ปัจจุบันการผ่าตัดและการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดได้ถูกนำมาใช้ในทางคลินิกอย่าง

แพร่หลาย อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงในการรักษา เช่น ภาวะเลือดออก ภาวะ

เกล็ดเลือดต่ำ ดังนั้นจึงมีความพยายามในการสรรหาทางเลือกใหม่จากสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่มีฤทธิ์

ในการยับยั้งการเกิดลิ่มเลือดโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงอันไม่พึงประสงค์  

อย่างไรก็ดีสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติเหล่านี้ต้องได้รับการทดสอบฤทธิ์และศึกษาความเป็นพิษ

รวมทั้งกลไกในเชิงลึกในการออกฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรตามลำดับก่อนที่จะนำมาใช ้ซึ่งในการศึกษา

ครั้งนี้ได้เลือกพืชสมุนไพรไทยพื้นบ้านขมิ้นอ้อย ซึ่งถูกนำมาใช้ในทางยาในประเทศไทยมาเป็นระยะ

เวลานาน นอกจากนี้สารสกัดหยาบจากขมิ้นอ้อยเคยได้รับการทดสอบเบื้องต้นมาแล้วว่าสามารถยับยั้ง

การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในหลอดทดลองได้ โดยไม่ส่งผลต่อระบบการแข็งตัวของเลือด ดังนั้นขมิ้นอ้อย
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จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ในการพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในรูปแบบของยาต้านเกล็ดเลือด แต่เนื่องจากยังไม่มี

การศึกษาถึงกลไกในการออกฤทธิ์ของสารสกัดขมิ้นอ้อยในการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ดังนั้น

เพื่อนำไปสู่การพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยในการใช้รักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดและหัวใจในอนาคต จึงควรศึกษาเพิ่มเติม ถึงกลไกการทำงานของสารสกัดจากขมิ้นอ้อยเพื่อ

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการป้องกันและรักษาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอด

เลือด ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้จะช่วยยืนยันถึงความเหมาะสมในการพัฒนาสารสกัดจากขมิ้นอ้อยมาใช้

เป็นยาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับโรคหรือความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับเกล็ดเลือด 

ถ้างานนี้สำเร็จตามที่คาดหมายไว้ เราสามารถใช้ผลการทดสอบนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาต่อ

ถึงกลไกยบัยั้งในเชิงลึกในระดับของการส่งสัญญานภายในเซลล์ โดยสารสำคัญที่ได้จากสารสกัดจากขมิ้น

อ้อย และนำไปสู่การนำไปวิจัยต่อทางคลินิก (clinical trial) ต่อไป เพื่อพัฒนาตัวยาในเชิงอุตสาหกรรมอัน

เป็นผลสอดรับกับแผนงานวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใช้เอง ลดอัตรา

การนำเข้าและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยใหม่ที่สามารถตีพิมพ์ได้ 

 

  9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง  

โรคหลอดเลือดและหัวใจ (Coronary artery disease: CAD, Coronary heart disease: CHD) 

โรคหลอดเลือดหัวใจ คือโรคที่เกิดจากหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจซึ่งมีชื่อเรียกว่า coronary artery ตีบ

แคบเล็กลงหรือตีบตัน จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย หัวใจจึงทำงานผิดปกติ

ส่งผลถึงอวัยวะต่าง ๆ ขาดเลือดไปด้วย จึงเกิดมีอาการต่าง ๆ ได้มากมาย 

 

อุบัติการณ์โรคหลอดเลือดหัวใจ 

 โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย จากรายงานสถิติสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข พบอัตราตายจากโรคหลอดเลือด หัวใจ ต่อประชากร 100,000 คน ปี พ.ศ. 2555-

2559 เท่ากับ 23.4, 26.9, 27.8, 29.9 และ 32.3 ตามลำดับ และอัตราผู้ป่วยดว้ยโรคหลอดเลือดหัวใจ 

ต ่อประชากร 100,000 คน  ป ี 2554-2558 เท ่าก ับ  412.70, 427.53, 431.91, 407.70 และ 501.13 

ตามลำดับ โรคหลอดเลือดหัวใจ มีสาเหตุมาจากหลอดเลือด coronary artery ที่หล่อเลี้ยงหัวใจเกิดภาวะ

ตีบแข็ง  (Atherosclerosis) เนื่องจากมีคราบไขมันพอกที่ผนังหลอดเลือด ทำให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยง

กล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หรือภาวะกล้ามเนื้อตาย 

โรค ห ล อ ด เล ือ ด ห ัว ใจ  (Coronary artery disease: CAD, Coronary heart disease: CHD) 

หมายถึงโรคที่เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดแดงโคโรนารี (Coronary artery) ทําให้รูหลอดเลือดตีบ

แคบบางส่วนหรือตีบตัน ส่งผลทําให้เลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไดล้ดลง ไมเ่พียงพอกับความต้องการของ

หัวใจ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหลอดเลือดแดงโคโรนารีแข็งตัวและทำให้เกิดการสูญเสียความยืดหยุ่นของ

หลอดเลือด ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคหัวใจทีเ่กิดจากผนังหลอดเลือดแดงฝอยหนาและแข็งตัว 

(Arteriosclerotic heart disease: ASHD) แต่ถ้าการแข็งตัวและการสูญเสียความยืดหยุ่น เกิดขึ้นใน

หลอดเลือดแดงขนาดใหญ่หรือปานกลางจะเรียกว่า อาเทอร์โรสเคลอโรซิส หรือโรคหลอดเลือดแข็งตัว 
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(Atherosclerosis) โรคหลอดเลือดแข็งตัว ส่วนมากมักจะพบในหลอดเลือดแดงขนาดใหญ่และขนาดกลาง

ไม่พบในหลอดเลือดแดงขนาดเล็ก (Arteriole) และหลอดเลือดดํา สาเหตุจากมีไขมันมาเกาะบริเวณผนังบุ

ด้านใน (Intimal layer) ของหลอดเลือดแดง ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงโดยมีแคลเซียม และส่วนประกอบ

ของเลือดมาเกาะเกดิเป็นเนื้อเยื่อพังผืดหนา ๆ (Fibrous plagues) ผนังหลอดเลือดแดงโคโรนารี จะหนา

ตัวเรื่อยๆ จนกระทั่งหลอดเลือดแดงตีบแคบลงและอาจเกิดการอุดตันได้ ทําให้เนื้อเยื่อของหัวใจขาดเลือด 

ไปเล ี้ยง มีผลทําให ้เซลล์ของกล้ามเน ื้อห ัวใจตายจึงเร ียกว่า โรคกล้ามเน ื้อห ัวใจตาย (Myocardial 

infarction) 

 

สาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจ  

โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดแดงโคโรนารี การที่ผู้ป่วยเป็น

โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ที่เรียกว่า Atherosclerosis อยู่ก่อน ซึ่งเป็นสาเหตุมากกว่า 90% ของผู้ป่วย

ทั้งหมด โดยหลอดเลือดแดงแข็งเกิดจากมีไขมันและเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบต่าง ๆ มาเกาะตัวเป็น

กลุ่มอยู่ที่ผนังของหลอดเลือดและมีพังผืดห่อหุ้มเอาไว้ เรียกกลุ่มที่เกาะตัวนี้ว่า พลาค (Plaque) จึงทําให้

ทางไหลของเลือดแคบลง หากพังผืดเกิดแตกออก (Plaque rupture) สารเคมีที่อยู่ใน Plaque ก็จะถูก

ปล่อยออกมาและกระตุ้นให้เกล็ดเลือดที่อยู่ในกระแสเลือดมาเกาะกลุ่มกันที่ผนังหลอดเลือดส่วนนี้ ตามมา

ด้วยการกระตุ้นระบบการแข็งตัวของเลือด ทำให้ได้โปรตีนชื่อ ไฟบริน (Fibrin) มาเกาะรวมกับกลุ่มของ

เกล็ดเลือด และกลายเป็นกลุ่มก้อนลิ่มเลือดขนาดใหญ่ เรียกว่า “ก้อนลิ่มเลือด (Thrombus)” ก้อน

Thrombus ที่เกิดขึ้นนี้ อาจมขีนาดใหญ่มากจนกระทั่งอุดตันหลอดเลือดแดงจึงทําให้เลือดไหลผ่านไป

ไม่ได้ เซลล์กล้ามเนื้อที่อยู่ปลายทางของหลอดเลือดเส้นนั้นจึงเกิดการขาดเลือด มาเลี้ยงและตายในที่สุด 

ซึ่งการเกิดเหตุการณ์นับตั้งแต่กลุ่ม Plaque แตกออก จนเกิดก้อน Thrombus นั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

และรวดเร็ว จึงท ําให ้ผ ู้ป ่วยมีอาการเกิดขึ้นเฉ ียบพลัน ซึ่งในปัจจุบ ันนี้จะนิยมใช้ Acute coronary 

syndrome (ACS) 

Acute coronary syndrome (ACS) เป็นชื่อของกลุ่มอาการที่เริ่มใช้คํานี้มาประมาณ 10 ปี กลุ่มอาการนี้ 

ป ระก อบ ด ้ว ย  ST elevation myocardial infarction (STEMI)  Non ST elevation myocardial 

infarction (NSTEMI) และ Unstable angina (UA) สาเหตุเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดแดงโคโร

นารีอย่างเฉียบพลันจากลิ่มเลือด (Thrombus) ซึ่งเกิดจากการที่ Plaque ฉีกขาด กระตุ้นปัจจัยการ

แข็งตัวของเลือดทําให้เกิดลิ่มเลือดบริเวณ Plaque เกิดการอุดตันสมบูรณ์อย่างเฉียบพลันเกิด อาการเจ็บ

หน้าอก (Chest pain) จากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute myocardial ischemia 

หรือ infarction) 

การแบ่งชนิดของ Acute coronary syndrome (ACS) เป็น 2 ชนิดดังนี้  

1. ST elevation myocardial infarction (STEMI) คือภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่พบความ 

ผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST segment ยกขึ้นอย่างน้อย 2 leads ที่ต่อเนื่องกัน หรือเกิด Left 

Bundle Branch Block (LBBB) ขึ้นมาใหม่ ซึ่งเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน 
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หากผ ู้ป ่วยไม ่ได ้ร ับการเป ิดเส ้นเล ือดท ี่อ ุดต ันในเวลาอ ันรวดเร ็ว จะท ําให ้เก ิด Acute ST 

elevation myocardial infarction 

2. Unstable angina (UA)/Non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI) เหตุผลที่น ํา 

Unstable angina มารวมกับ Non-ST elevation myocardial infarction เนื่องจากทั้งสอง

กลุ่มอาการมักจะมี ก้อนเลือด (Thrombus) เกิดขึ้นในหลอดเลือดหัวใจเหมือนกัน การแบ่ง

ระหว่าง UA กับ NSTEMI ขึ้นอยู่กับระดับเอนไซม์ของหัวใจ (Cardiac enzyme) ถ้าไม่เพิ่มขึ้น

จากค่าปกติถือเป็น Unstable angina ส่วน Stable angina เป็นกลุ่มอาการเจ็บหน้าอกที่เกิด

จากการตีบแคบของหลอดเลือดหัวใจที่ค่อนข้าง คงที่ สามารถทํานายและควบคุมอาการได้ เช่น 

ในขณะพักเลือดยังสามารถไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหวัใจเพียงพอ แต่เมื่อออกกําลังกายเลือดจะไปเลี้ยง

กล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ ทําให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก ในขณะออกกําลังกายหรือทํางานหนัก 

 

ปัจจัยเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันมี 2 กลุ่มชนิด คือ ปจัจัยที่ไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และปัจจัยที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้  

1. ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ประกอบด้วย 
- เพศ เพศชายมีความเสี่ยงมากกว่าเพศหญิง 
- อายุ เพศชายอายุเก ิน 40 ปีข ึ้นไปมีโอกาสพบหลอดเลือดแข็งต ัวได ้มาก เพศหญิงท ี่ม ี

ประจําเดือนแล้วพบได้บ่อยใกล้เคียงกับเพศชาย 

- ประวัติครอบครัว ครอบครัวที่มีคนเป็นโรคหัวใจเกี่ยวกับหลอดเลือดโคโรนารีจะมีโอกาสเสี่ยง
ต่อการเป็นโรคมากกว่าครอบครัวที่ไม่มีโรคนี ้

2. ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 
- ภาวะไขมันในเลือดสูง (hyperlipidemia) คือ ภาวะที่มคีวามผิดปกติของการเผาผลาญไขมัน

ในร่างกาย ทําให้ร่างกายมีระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เหมาะสม เป็นผลให้เกิดความ

เสี่ยงต่อการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis) และทําให้เกิดโรคหัวใจและ

หลอดเลือด (cardiovascular diseases) ตามมา โดยทั่วไปเรามักจะรู้จักไขมันดีและไขมัน

ไม ่ด ี ซ ึ่งไขม ันด ี ทางการแพทย ์หมายถ ึง ไขม ันท ี่ม ีความหนาแน ่นส ูง (High density 

lipoprotein, HDL) ส่วนไขมันไม่ด ีหมายถึง ไขมันที่ม ีความหนาแน่นต่ำ (Low density 

lipoprotein, LDL) ไขมันไม่ดี (LDL) มีหน้าที่สําคัญในการขนส่งไขมันคอเลสเตอรอลและยัง

เป็นสารตั้งต้นในการผลิตไขมันประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของไขมันทั้งหมดออกสู่กระแสเลือด 

ส ่วนไขม ันด ี (HDL) เป ็น ไขม ันท ี่ม ีขนาดเล ็กท ี่ส ุดและม ีส ่วนส ําค ัญ ในการท ําไขม ัน

คอเลสเตอรอลแตกตัวและขับออกสู่ตับในรูปของน้ำดี ดังนั้นหากร่างกายคนเรามีไขมันดีต่ำ 

(HDL < 35 มก./ดล.) มักจะสัมพันธ์กับการเพิ่มภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดแดงแข็ง

และเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตามมาได้ 



10 

 

- ความดันโลหิตสูง (hypertension) เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด

เฉียบพลัน เนื่องจากในภาวะความดันโลหิตสูงผนังหลอดเลือดจะบีบแรง เพราะมีแรงดันจาก

การไหลของเลือดแดงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีแรงกดลงบนผนังหลอดเลือดมากกว่าปกติ ทําให้ผนัง

หลอดเลือดถูกทําลาย ซึ่งส่งผลให้สารที่มีไขมันไปเกาะติดได้ง่าย เมื่อสะสมมากขึ้นจะทําให้

หลอดเลือดตีบแคบได้ถ้าเกิดขึ้นที่หลอดเลอืดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจ จะทําให้เลือดไหลไปเลี้ยง

หัวใจไม่เพียงพอเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ถ้าเกิดกบัหลอดเลือดสมองอาจทําให้เกิด

ภาวะสมองขาดเลือด (stroke) 

- โรคเบาหวาน (diabetes mellitus) เป็นโรคที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสงูกว่าปกติ ซึ่งเป็นผล

จากที่ร่างกายสร้างฮอร์โมนอินซูลินลดลง หรือร่างกายตอบสนองต่อฤทธิ์ของฮอร์โมนอินซูลิน

ลดลง ฮอร์โมนอินซลูินนอกจากจะมีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยังมีผลต่อการเผาผลาญ

ไขมันในรา่งกายด้วย โดยมีฤทธิ์ยับยั้งการสลายไขมันในร่างกาย ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงพบ

ความผิดปกติของระดับไขมันในเลือดได้บ่อยกว่าคนทั่วไป กล่าวคือ ผู้ป่วยเบาหวานมักจะพบ

ความผิดปกติของระดับไตรกลีเซอร์ไรด์ที่สูงขึ้น และระดับ HDL ลดลง ส่วนระดับ LDL ไม่

แตกต่างจากคนที่ไม่เป็นเบาหวาน แต่กลไกการเกิดหลอดเลือดแดงแข็งในโรคเบาหวานเกิด

จากการที่ระดบัน้ำตาลในเลือดที่สูงขึ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชั้นเยื่อบุภายในหลอด

เลือดทําให้มีการสูญเสียหน้าที่ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงของการหดและการขยายตัวของ

หลอดเลือด การซ่อมแซมหลอดเลือดที่ได้รับบาดเจ็บ ทําให้เกิดการอักเสบ ทําให้เกิดการ

รวมตัวของเกล็ดเลือดที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการรวมตัวอย่างถาวรของเกล็ดเลือด 

- การสูบบุหรี่ (smoking) บุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงโดยตรงของโรคหัวใจขาดเลือด โดยเฉพาะในคน

ที่สูบบุหรี่จัด ทั้งนี้เนื่องจากในบุหรี่มีสารคาร์บอกมอนอกไซด์ (carbonmonoxide) นิโคติน 

(nicotine) และสารต่าง ๆ ซึง่ทําลายผนังด้านในของหลอดเลือดและกระตุ้นการหลั่งให้สาร

แคทิโคลามีนออกมามากทําให้เกิดการเกาะของ เกล็ดเลือด (platelet aggregation) มาก

ขึ้นและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของไขมันต่าง ๆ เช่น สารนิโคตินจะลดอัตราส่วนของ HDL 

และ LDL โดยจะทําให้ระดับของ HDL ต่ำลง และ LDL สูงขึ้น นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังทํา

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารขนส่งออกซิเจน (oxygen transportation) ทําให้หวัใจเต้น

เร็วขึ้นและความดันโลหิตสูงขึ้น 

- โรคอ้วน (obesity) กลไกทางพยาธิสภาพมิได้ชี้บ่งโดยตรงว่าความอ้วนมีความสัมพันธ์กับ

โรคหัวใจขาดเลือดแต่มักจะพบว่าคนที่อ้วนจะมีภาวะหลอดเลือดแข็งได้บ่อย แต่อาจจะเป็น

เพราะว่าคนอ้วนอาจจะมีโรคอื่น ๆ แทรกด้วย เช่น มีความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันใน

เลือดสูง โดยพบว่าระดับ LDL และไตรกลีเซอร์ไรด์สูง แต่ HDL ต่ำ 

- ความเครียด (stress) ในภาวะที่มีความเครียดร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่ง ชื่อ อิพิเนฟฟ

ริน (Epinephrine) ซึ่งมีผลทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้น เมื่อมีภาวะความดันโลหิตสูงโอกาสที่

ผนังหลอดเลือดด้านในจะถูกทําลายย่อมมีมากขึ้นและอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาด

เลือดย่อมมีมากขึ้น 
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- การละเลยการออกก ําล ัง (lack of proper exercise) เป ็นป ัจจ ัยเส ี่ยงต ่อการเก ิดโรค

กล้ามเนื้อหัวใจตาย เนื่องจากการออกกําลังกายทําให้สมรรถภาพการทํางานของหัวใจดีขึ้น 

ชีพจรหรือหัวใจเต้นช้าลง ซึ่งถือว่าเป็นการประหยัดการทํางานของหัวใจ นอกจากนี้การออก

กําลังกายยังช่วยลดไขมันในเลือดชนิด LDL  และเพิ่มไขมันชนิด HDL  มากขึ้น ซึง่สามารถ

ป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ การออกกําลังกายที่จะมีผลต่อการเผาผลาญพลังงาน

และช่วยลดไขมันในเลือด ต้องเป็นการออกกําลังกายให้หัวใจเต้นระหว่างร้อยละ 60 - 80 

ของความสามารถสูงสุดที่หัวใจของคน ๆ นั้นจะเต้นได้ (target  heart  rate)  ในทางปฏิบัติ

ถ้าไม่มีเครื่องมือช่วยจะตรวจวัดได้ลําบาก แต่สามารถประมาณการโดยให้สังเกตว่าออกกําลัง

กายแล้วรู้สึกเหนื่อยพอมีเหงื่อออก การออกกําลังกายที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของปอด

และห ัวใจค ือ  การเด ินเร ็ว การว ิ่งจ ๊อกก ิ้ง เต ้นร ํา เต ้นแอโรบ ิค  เป ็นต ้น  บ ุคล ิกภาพ 

(personality  type) ที่มีลักษณะเป็นคนใจร้อน ทําอะไรด้วยความรีบร้อนมีความก้าวร้าว มี

ความคิดแข่งขันไม่มีความอดกลั้น เรียกว่า บุคลิกภาพ ชนิดเอ (type A personality) ผู้ที่มี

บุคลิกภาพชนิด เอ พบว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้บ่อยทั้งหญิงและชาย กลไกการเกิดยัง

ไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนแต่พบว่า ผู้ที่มีบุคลิกภาพดังกลาวจะมีภาวะความดันโลหิตสูง 

และการทํางานของเกล็ดเลือดผิดปกติ 

 

พยาธิสภาพ 

เมื่อหลอดเลือดแดงโคโรนารตีีบแข็ง จะทําให้หลอดเลือดฉีกขาดง่ายหากหลอดเลือดได้รับบาดเจ็บ 

พังผืด (Plaque) จะฉีกขาด และกระตุ้นให้เกิดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและเกิดก้อนลิ่มเลือด ทําให้

หลอดเลือดแดงโคโรนารอีุดตันจึงขัดขวางการไหลเวียนเลือด ทําให้เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยง 

หากขาดเลือดนาน 20 นาที กล้ามเนื้อหัวใจจะตายและส่งผลให้เกิดการเจ็บหน้าอกภายใน 8-10 วินาที

หลังจากที่มีการไหลเวียนของเลือดลดลง เมื่อหัวใจขาดเลือดออกซิเจนจะเกิดเมตาบอลิซึมแบบไม่ใช้

ออกซิเจนทําให ้ Adenosine triphosphate (ATP) ลดน้อยลง และมีกรดแลกติกทำให้เซลล์ท ํางาน

น้อยลง และถูกเอนไซม์ไลโซโซมที่อยู่ภายในเซลลท์ําลาย เมื่อร่างกายมีภาวะกรด ทําให้การนําไฟฟ้า

ผิดปกติ หัวใจเต้นผิดปกติ และหัวใจสูบฉีดเลือดลดลง หากมีกล้ามเนื้อหัวใจตายจะทําให้เอนไซม์ที่อยู่

ภายในเซลล์ถูกขับออกมาในกระแสเลือดซึ่งตรวจพบได้ทางห้องปฏิบัติการ กล้ามเนื้อหัวใจตายไปแล้ว 6 

ชั่วโมง จึงจะพบว่าบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจจะมีลักษณะซีด อาจมีจ้ำเขียวและบวม ใน 24 ชั่วโมง ต่อมาเม็ด 

เล ือดขาวชน ิดโพล ีมอร ์โฟน ิวเคล ียร ์ (Polymorphonuclear cells) จะเข ้ามากล ืนก ินเซลล ์ท ี่ตาย 

กล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนอาจดีขึ้น บางส่วนจะเป็นพังผืดจากการสร้างเนื้อเยื่อเกี่ยวพันจากไฟโบรบลาสท์

และกลายเป็นแผลเป็นโดยใช้เวลา 2-3 เดือน กล้ามเนื้อหัวใจจะตายมากหรือน้อยขึ้นกับขนาดของหลอด

เลือดแดงโคโรนารีที่ตีบตัน และระยะเวลาที่ตีบตัน รวมทั้งการไหลเวียนเสริมจากหลอดเลือดข้างเคียง 

(Collateral vessels) บริเวณของหัวใจที่พบว่ามีการตายมากที่สุด คือผนังด้านหน้าของหัวใจห้องล่างซ้าย

ใกล้กับยอดหัวใจ (Anterior wall of left heart) เนื่องจากหลอดเลือดแดงโคโรนารีซ้าย (Left coronary 
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artery) อุดตันบริเวณที่มีกล้ามเนื้อหัวใจได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ จะมี 3 ลักษณะ คือ มีเซลล์ตาย 

(Infarction) มีเซลล์ที่ได้รับบาดเจ็บ (Injury) และมีเซลล์ที่ขาดเลือดไปเลี้ยง (Ischemia)  

      

เกล็ดเลือด  

เป็นชิ้นส่วนไซโตพลาซึมของ megakaryocytes ซึ่งสร้างมาจากไขกระดูก โดยจะมีลักษณะเป็นแผ่น

เลือดหรือเศษเม็ดเลือดที่ไม่ใช่เซลล ์เกล็ดเลือดมีอายุ 9-12 วัน หมุนเวียนในกระแสเลือด หลังจากนั้นจะ

ถูกเซลล์ที่ทำหน้าที่กลืนกินทำลายในม้าม  

ในเลือดของคนมีเกล็ดเลือดมีประมาณ 150,000-500,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร ซึ่งค่าเฉลี่ยประมาณ 

350,000 เซลล์ต่อไมโครลิตร โดยปกติประมาณหนึ่งในสามของเกล็ดเลือดจะอยู่ในม้ามและอวัยวะที่

เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดและจะถูกขับออกสู่ระบบไหลเวียนในสภาวะที่ระบบไหลเวียนเลือด

ผิดปกติ เช่น มีบาดแผลหรือมีการสูญเสียเลือด ดังแสดงในรูปที่ 3 

 

 
 

 รูปที่ 3 electron micrograph ของเกล็ดเลือด  

http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/bloodweb/platelets.htm 

 

กระบวนการสร้างเกล็ดเลือด  

กระบวนการสร้างเกล็ดเลือดเรียกว่า thrombocytopoiesis การสร้างเกล็ดเลือดเกิดในไขกระดูก 

โดยมีเซลล์ที่มีขนาดใหญ่มากและมีนิวเคลียสขนาดใหญ่เรียกว่า megakaryocyte ที่มีการสร้างโปรตีนที่

เป็นโครงสร้างเอนไซม์และเยื่อหุ้ม จากนั้นจะมีการกำจัด cytoplasm ออกจากเยื่อหุ้มและนิวเคลียส จะ

ถูกกลืนกินโดยเซลล์ที่ทำหน้าที่กลืนกินและแตกออกเป็นเศษเล็กเศษน้อยเพื่อหมุนเวียนนำไปใช้อีก ส่วนที่

เหลือเป็นเกล็ดเล็ก ๆ จะถูกส่งเข้ากระแสเลือดในเวลาต่อมา แต่ละ megakaryocyte สามารถให้เกล็ด

เลือดถึง 4,000 ตัว 

การเกิดเกล็ดเลือดจะขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยแรกคือ thrombopoietin หรือ TPO หรือ

ปัจจัยกระตุ้นการสร้างเกล็ดเลือด (thrombocyte stimulating factor) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีโครงสร้างเป็น 

peptide ที่สร้างโดยไต และอาจสร้างจากแหล่งอื่นได้อีกด้วย โดยฮอร์โมนนี้ทำหน้าที่กระตุ้นการเกิดเกล็ด

เลือด และกระตุ้นการสร้าง megakaryocyte ปัจจัยที่สองคือ interleukin-6 ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้น
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การเกิดเกล็ดเลือด และปัจจัยที่สามคือ multi-CSF ซึ่งฮอร์โมนนี้ทำหน้าที่กระตุ้นการเกิดเกล็ดเลือดและ

อีกทั้งยังกระตุ้นการสร้าง megakaryocyte อีกด้วย ดังที่แสดงในรูปที่ 4 

 

 
 

รูปที่ 4 กระบวนการสร้างเกล็ดเลือด  

http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/bloodweb/platel1.jpg 

 

หน้าที่ของเกล็ดเลือด  

หน้าที่ของเกล็ดเลือดคือลดการสูญเสียเลือดจากร่างกายในกรณีที่เกิดบาดแผล ทำหน้าที่ดังนี้  

1. หลั่งเอ็นไซม์และปัจจัยอื่น ๆ ที่ช่วยในกระบวนการแข็งตัวของเลือด  
2. เกล็ดเลือดสามารถประกอบกันเป็นก้อน เพื่อหยุดการไหลของเลือด (hemostatic plug) อุดปาก

แผลทำให้หยุดการไหลของเลือด โดยที่จะรวมกลุ่มกันเกาะจับบริเวณของหลอดเลือดหรือบริเวณ

อื่นๆ ที่เกิดบาดแผล โดยทำงานร่วมกับ fibrin และในระยะที่มีการรวมกลุ่มกัน เกล็ดเลือดบางส่วนมี

ส่วนยื่นเรียกว่า cytoplasmic process เจริญออกมาเพื่อช่วยในการเกาะตัวกันเพื่ออุดปากแผลอีก

ด้วย  

3. หลังจากปากแผลถูกอุดและเลือดหยุดไหลแล้ว เกล็ดเลือดยังมีคุณสมบัติลดขนาดของก้อนเลือดหรือ
ลิ่มเลือดที่อุดปากแผลดังกล่าวให้เล็กลง เนื่องจากในเกล็ดเลือดประกอบด้วย actin และ myosin 

filament ที่สามารถทำให้ก้อนเลือดมีการหดตัวได้  

 
รูปที่ 5 เกล็ดเลือดบริเวณที่เกิดการรวมตัวกันเป็นก้อนอุดปากแผล  

http://fat.surin.rmuti.ac.th/teacher/songchai/bloodweb/Platelets_in_a_blood_clot-SPL.jpg 



14 

 

สัณฐานวิทยาของเกล็ดเลือด 

เกล็ดเลือดมีลักษณะเป็น discoid และ biconvex เมื่อย้อมด้วยส  ีwright stain จะติดสีเทาเงิน 

และม ีgranule ติดสีม่วงแดง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5-2.5 ไมครอน หรือขนาดประมาณ 1/3 – 

1/4 ของเม็ดเลือดแดง มีปริมาตร 5-7 ลูกบาศก์ไมครอน และความหนาแน่นของเกล็ดเลือดขึ้นกับจำนวน 

granule ซึ่งพบว่ามีความหลากหลายมาก  

 

โครงสร้างของเกล็ดเลือด 

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนโดยความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่และโครงสร้างทางชีวเคมี ดังในรูปที่ 6  

1. Peripheral zone เป็น membrane ของเกล็ดเลือด และผนังของ open canallcular system ที่

อยู่บริเวณผิว membrane 

2. Sol-gel zone เป็นส่วนเนื้อ ซึ่งเดิมคือ cytoplasm ของ megakaryocyte รวมกับ contractile 

system 

3. Organelle zone ประกอบดว้ย granule ชนิดต่าง ๆ mitochondria และ glycogen ซึ่งใช้เป็น

แหล่งกำเนิดหลังงานภายในเกล็ดเลือด 

4. Membrane system ประกอบด้วย dense tubular system และ Open canalicular system ที่

เชื่อมต่อกับ surface-connected OCS  

 

 
รูปที่ 6 แสดงโครงสร้างของเกล็ดเลือด  

https://classconnection.s3.amazonaws.com/117/flashcards/693117/png/untitled1316040

361821.png 

 

เกล ็ด เล ือดม ีบทบาทหน ้าท ี่การทำงานในกระบวนการห ้ามเล ือด  (Hemostasis) ซ ึ่ง เป ็น

กระบวนการที่สำคัญในการป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียเลือดออกจากระบบไหลเวียนเมื่อมีการฉีกขาด

ของหลอดเลือด ซึ่งประกอบไปด้วย Primary hemostasis และ Secondary hemostasis 

 



15 

 

1. Primary hemostasis อาศัยการทำงานของหลอดเลือดและเกล็ดเลือด 

2. Secondary hemostasis อาศัยการทำงานของเกล็ดเลือดและระบบปัจจัยการแข็งตัวของ

เลือด 

 

 

 
รูปที่ 7 กระบวนการเกิด Primary hemostasis และ Secondary hemostasis 

http://akshaypharmd.blogspot.com/2012/04/disorders-of-platelets-and-focus-on-

von.html 

 

เมื่อหลอดเลือดมีการถูกทำลาย Subendothelial layer จะเผย collagen ออกมา ทำให้เกล็ด

เลือดเข้าจับ เกิดกระบวนการ platelet adhesion ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการ platelet activation 

โดยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเกล็ดเลือด เกิดการหลั่งสารจาก granule และเกิดการกระตุ้น 

GPIIb/IIIa ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่าน ี้จะกระตุ้นให ้เก ิดกระบวนการ platelet aggregation และ 

vasoconstriction แล้วทำให้เกิด primary hemostatic plug และ secondary hemostatic plug 

เป็นลำดับถัดมา อย่างไรก็ตามการที่หลอดเลือดมีการถูกทำลายจะกระตุ้นให้เกิด vasoconstriction 

ได ้โดยตรง อีกทั้งย ังสามารถกระตุ้นระบบปัจจัยการแข็งต ัวของเลือดได้โดยผ่านการกระตุ้นทาง 

tissue factor และเม ื่อม ีการกระต ุ้นระบบปัจจ ัยการแข็งต ัวของเล ือด จะทำให ้เก ิด secondary 

hemostatic plug ได้ในที่สุด 

1. Primary hemostasis อาศัยการทำงานของหลอดเลือดและเกล็ดเลือด 

ระบบของหลอดเลือด (Vascular system) หลอดเลือดจะมีผนัง 3 ชั้นหนาบางตามขนาดและ

ตำแหน่งของหลอดเลือด ดังแสดงในรูปที่ 8 โดยชั้นในสุด (tunica intima) จะประกอบด้วยเซลล์บุ

ผิวหลอดเลือด (endothelial cell) ที่เป็นชั้นบาง ๆ (monolayer) บุอยู่ภายในท่อ (lumen) โดย

จะส ังเคราะห ์สาร von Willebrand และ  plasminogen activator เพ ื่อกระต ุ้น ให ้ล ิ่ม เล ือด



16 

 

ละลาย และยังสังเคราะห์สาร prostacyclin ที่ทำหน้าที่ป้องกันการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดและ

ยังทำให้หลอดเลือดขยายตัว (vasodilator) ถัดจากเซลล์บุผิวหลอดเลือดจะเป็นชั้นเนื้อใต้เซลล์บุ

ผิวหลอดเลือด (subendothelial layer) ที่ช่วยป้องกันไม่ให้เลือดไหลออกนอกเส้นเลือดได้ ชั้น

กลาง (tunica media) จะประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ เส้นใยคอลลาเจน (collagen fibers) เยื่อ

ยืดหยุ่น (elastin) และชั้นนอกสุด (tunica adventitia) จะประกอบด้วยเส้นใยคอลลาเจน และ

เยื่อยืดหยุ่น ทำหน้าที่เสริมสร้างความแข็งแรง และความยืดหยุ่นของหลอดเลือด เมื่อหลอดเลือดมี

การฉีกขาด หลอดเลือดชั้นนอกสุดและชั้นกลาง จะถูกกระตุ้นด้วยสารเคมีที่อยู่ภายในเซลล์ และ

ระบบประสาท จะทำให้เกิดการบีบตัวของหลอดเลือดทำให้บาดแผลมีขนาดเล็กลง ส่วนชั้นในสุด

ชั้นของเซลล์บุผิวหลอดเลือดจะหลุดลอก ทำให้เลือดสัมผัสกับชั้นเนื้อใต้เซลล์บุผิวหลอดเลือด ซึ่ง

จะหลั่งสารต่าง ๆ กระตุ้นระบบเกล็ดเลือดและระบบการแข็งตัวของเลือด (1) 

 

 
 

รูปที่ 8 ลักษณะของชั้นผนังหลอดเลือด 

(ที่มา: http://figures.boundless.com/16475/full/endothelial-cell.jpeg) 
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ระบบเกล็ดเลือด มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ platelet adhesion, activation, secretion และ 

aggregation ดังแสดงในรูปที่ 9 

 

 
 

รูปที่ 9 แสดงขั้นตอนการเกิด primary hemostatic plug 

(ที่มา: http://www.pharmacafe.com/board/viewtopic.php?t=34140) 

 

Platelet adhesion เป็นขั้นตอนที่เกล็ดเลือดจะเข้ามายึดเกาะกับชั้น subendothelial ของ

หลอดเลือดที่จะถูกเผยขึ้นมาสัมผัสกับเลือดเมื่อมีการฉีกขาด โดย platelet adhesion จะเกิดขึ้น

ผ ่านทาง glycoprotein (GP) receptor ท ี่อย ู่บนผ ิวของเกล ็ด เล ือดย ึดจ ับก ับ  cell adhesion 

molecule ของ subendothelial layer ซึ่ง GP receptor ของเกล็ดเลือดมีหลายชนิด เช่น GP VI 

ซึ่งจับกับ collagen และ GP Ib/IX/V จับกับ von Willebrand factor (vWF) โดย vWF ในเลือด

จะทำหน ้าท ี่เป ็นสะพานเช ื่อมระหว ่าง GPIb/IX/V บนผ ิวของเกล ็ด เล ือดก ับ  collagen ของ 

subendothelial layer ทำให้ช่วยยึดเกล็ดเลือดให้เกาะติดบริเวณที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดได้

ดีขึ้น ส่วน GP VI จะจับกับ collagen ได้โดยตรง ดังแสดงในรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 กระบวนการ platelet adhesion โดยอาศัยการทำงานของ Glycoprotein บนผิวเกล็ดเลือด 

(ที่มา: https://usmle287.wordpress.com/2012/09/25/platelet-

adhesionaggregationactivation/) 

 

Platelet activation เป็นขั้นตอนที่เกล็ดเลือดจะถูกกระตุ้นจากเกล็ดเลือดปกติที่อยู่ในภาวะ

พักให้อยู่ในรูปที่ถ ูกกระตุ้นให ้ทำหน้าท ี่ในการห้ามเลือด ขั้นตอนนี้เก ิดขึ้นหลังจากมีการจับกัน

ระหว่างเกล็ดเลือดกับ collagen หรือ vWF ผ่านทาง GP receptor VI หรือ Ib/IX/V ซึ่งผลของการ

จับกันระหว่างโมเลกุลผ่านทาง GP receptor เหล่านี้ จะทำให้เกิดการส่งสัญญาณภายในเกล็ดเลือด 

(intracellular signaling cascades) ผ่านทางเอนไซม์ phospholipase Cγ2 ซึ่งทำหน้าที่เปลี่ยน 

phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate ให ้เป ็น  Inositol 1,4,5-trisphosphate แ ล ะ  1,2-

diacylglycerol ใ น  Inositol Triphosphate-Diacylglycerol (IP3-DAG) activation pathway 

โดย Inositol 1,4,5-trisphosphate จะทำให้มีการปล่อยแคลเซียมจาก dense tubular system 

ของเกล็ดเลือด ทำให้ระดับแคลเซียมภายในเกล็ดเลือดเพิ่มสูงขึ้น ส่วน 1,2-diacylglycerol จะ

กระตุ้น protein kinase C ซึ่ง สามารถกระตุ้น effector molecule ตัวอื่น ๆ ที่อยู่ภายในเกล็ด

เลือดต่อไป ผลที่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของเกล็ดเลือดในขณะที่ถูกกระตุ้นดังนี้ 

1. เก ิดการเปล ี่ยนร ูป ร ่างของเกล ็ด เล ือดจากปกต ิท ี่ม ีร ูป ร ่าง  discoid shape (resting 

platelet) ไป เป ็น เซลล ์ท ี่ม ี projection ย ื่นออกไปท ี่เร ียกว ่า pseudopod (activated 

platelet) ทำให้พื้นที่ผิวของเกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดจึงเกิดได้ดีขึ้น 

2. เก ิดการส ังเคราะห ์ thromboxane A2 (TXA2) จาก  phospholipid membrane ของ

เกล็ดเลือดซึ่งเป็นสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นเกล็ดเลือดและทำให้เกิดการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด 

(platelet aggregation) เช่นเดียวกับ ADP ที่หลั่งจาก alpha granule รวมทั้งมีฤทธิ์ทำให้

หลอดเลือดหดตัวด้วย เพื่อช่วยลดการเสียเลือดจากบริเวณที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือด 

3. เพิ่มการแสดงออกของ phosphatidylserine ซึ่งเป็น phospholipid ที่มีประจุสุทธิเป็นลบ

ที่ผิวของเกล็ดเลือด การเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญในกระบวนการสร้างลิ่มเลือดที่จะเกิด

ตามมา 
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4. เกิดการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของ GPIIb/IIIa ซึ่งเป็น GP receptor ที่

มีมากที่สุดบนผิวของเกล็ดเลือดให้เปลี่ยนคุณสมบัติจาก inactive ไปเป็น active receptor 

ซึ่งสามารถจับกับ fibrinogen และ vWF ได้อย่างแข็งแรง ทำให้มีบทบาทสำคัญในการเกาะ

กลุ่มของเกล็ดเลือด (2) 

 

 
 

รูปที่ 11 กระบวนการ platelet activation โดย IP3-DAG activation pathway 

(ที่มา: http://en.wikipedia.org/wiki/Inositol_trisphosphate) 

 

Platelet secretion เก ิดการหล ั่งสารท ี่เก ็บสะสมใน  granule ภายในเกล ็ด เล ือด  ซ ึ่ง

ประกอบไปด้วย Alpha granule และ dense granule สารเหล่านี้มีบทบาทในการเกาะกลุ่มของ

เกล็ดเลือดและกระบวนการสร้างลิ่มเลือด 

Alpha granule เ ช ่น  Fribrinogen, Thrombospondin, vWF, Factor V, PDGF 

(platelet derived growth factor) เป็นต้น มีหน้าที่ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 หน้าที่การทำงานของ Alpha granule ในเกล็ดเลือด 

         
 

 

Dense granule เช่น ATP, ADP, Serotonin, Calcium และ Magnesium มีหน้าที่ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 หน้าที่การทำงานของ Dense granule ในเกล็ดเลือด 

 
 

Platelet aggregation โดย  primary hemostatic plug เป ็นกระบวนการ reversible ซ ึ่ง

เป็นการเกาะกลุ่มกันเองระหว่าง activated platelet ด้วยกัน ดังแสดงในรูปที่ 12 โดยมี agonist 

ตัวที่สำคัญคือ ADP ที่หลั่งออกมาจากเนื้อเยื่อที่ถ ูกทำลายมีการเสียหายและ endothelial cells 

ทำให้ circulating platelet ที่ผ่านมาถูก activate เกิดการเปลี่ยนรูปร่างแล้ว aggregate ทับถม
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ลงไปบน  activated platelet ช ั้น แรกท ี่เก าะก ับ  collagen อ ีกท ั้งย ังท ำให ้เก ิด  secondary 

hemostatic plug ได ้ (โดยจะม ีระบบป ัจจ ัยการแข ็งต ัวของเล ือดเข ้ามาเก ี่ยวข ้องด ้วย ) เป ็น

กระบวนการ irreversible เกิดหลังจากที่มีการปล่อยสารในเกล็ดเลือดออกมา คือ การปล่อย ADP, 

การปล่อยสารที่อยู่ใน granule รวมถึงการสร้าง thromboxane A2 ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในการ

เกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด 

 กระบวนการเกาะกล ุ่มของเกล ็ดเล ือดน ั้นย ังพบว ่าสารท ี่ม ีความสำค ัญค ือ  glycoprotein 

โดยเฉพาะ glycoprotein IIb และ glycoprotein IIIa ในชั้นเยื่อหุ้มของเกล็ดเลือด โดยการจับกลุ่ม

จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเกาะติดของเกล็ดเลือดกับรอยฉีกขาดของหลอดเลือด เกิดเป็น hemostatic 

plug เพ ื่อการห ้าม เล ือด  จากการศ ึกษาในหลอดทดลองพบว ่าสาร  ADP, serotonin และ 

catecholamine รวมทั้ง thrombin และ collagen ทำให้เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มได้ โดยเฉพาะฤทธิ์

ของ ADP และ thrombin อีกทั้งยังพบว่า ADP หรือ thrombin ในปริมาณที่พอเหมาะจะมีฤทธิ์ทำ

ให ้เก ิด primary hemostatic plug แต ่ถ ้าหากปริมาณของสารมาก ทำให ้การกระต ุ้นแรงมาก

พอที่จะกระตุ้น phosphatidase A2 ซึ่งจะไปย่อยสาร phospholipids ในเยื่อหุ้มเกล็ดเลือดให้

สลายตัวเกิดเป็น metabolite ของกรด arachidonic acid จนได้ thromboxane A2 ซึ่งช่วยพา 

Ca2+ ให ้ออกมาใน  cytoplasm ทำให ้โป รต ีนท ี่หดต ัว ได ้ค ือ  thrombostatin หดต ัวมากข ึ้น 

นอกจากนี้ยังมีสารบางชนิดที่สามารถกระตุ้นให้เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มกันได้เช่น epinephrine และ 

ristocetin (3) 

 

 
 

รูปที่ 12 กระบวนการเกิด platelet aggregation 

(ที่มา: http://www.austincc.edu/apreview/PhysText/Blood.htm) 
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การห้ามเลือดโดย primary hemostatic plug นี้ อาจเพียงพอสำหรับการฉีกขาดของหลอด

เลือดขนาดเล็ก แต่ถ้าการฉีกขาดเกิดที่หลอดเลือดขนาดใหญ่ primary hemostatic plug จะไม่

แข็งแรงพอ และอาจจะหลุดออกจากบริเวณหลอดเลือดที่มีการฉีกขาดได้ ดังนั้น การสร้างลิ่มเลือด 

(blood clot formation) ในระบบการแข็งตัวของเลือด ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยน fibrinogen เป็น 

fibrin ทำให้เกิดลิ่มเลือดที่ม ีความแข็งแรงและสามารถห้ามเลือดได้ดีกว่า primary hemostatic 

plug จ ึงทำให ้กระบวนการน ี้เข ้ามาม ีบทบาทในระยะถ ัดมา เร ียกการห ้ามเล ือดในระยะน ี้ว ่า 

secondary hemostasis (4) 

2. Secondary hemostasis จะมีระบบปัจจัยการแข็งต ัวของเล ือดเข ้ามาเก ี่ยวข้อง โดยมี 2 

กลไก คือ Intrinsic pathway และ Extrinsic pathway ดังแสดงในรูปที่ 13 

Intrinsic pathway เร ิ่มต ้น เม ื่อ  contact factor ในเล ือดซ ึ่งได ้แก ่ FXII, prekallikrein, 

high molecular weight kininogen (HMK) สัมผัสกับพื้นผิวของ extracellular matrix (หรือ

ผิวสัมผัสที่มีประจุลบ เช่น kaolin หรือผิวแก้วในหลอดทดลอง) ทำให้ FXII ถูกกระตุ้นเป็น FXIIa 

นอกจากน ี้ FXIIa ท ี่เก ิดข ึ้นสามารถเปล ี่ยน  prekallikrein ให ้เป ็น  kallikrein ซ ึ่งสามารถ

ย้อนกลับไปกระตุ้น FXII ให้เป็น FXIIa เพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย จากนั้น FXIIa จะไปเปลี่ยน FXI 

ให้เป็น FXIa และ FXIa จะไปเปลี่ยน FIX ให้เป็น FIXa ต่อไปตามลาดับ ซึ่ง FIXa เมื่อทำงาน

ร ่วมก ับ  FVIIIa ท ี่เป ็น  cofactor สามารถเปล ี่ยน  FX เป ็น  FXa ได ้ จากน ั้น  FXa จะจ ับก ับ 

cofactor คือ FVa, calcium, phospholipid ซึ่งรวมกันเป ็น enzymetic activity complex 

ซึ่งเรียกว่า prothrombinase ซึ่งจะเปลี่ยน prothrombin เป็น thrombin จากนั้น thrombin 

จะเปลี่ยนเป็น fibrinogen ให้เป็น fibrinogen monomer ซึ่งจะสร้าง fibrin clot ต่อไป (5) 

Extrinsic pathway เมื่อมีการฉีกขาดของหลอดเลือด FVII ถูกกระตุ้นให้เปลี่ยนเป็น FVIIa 

และเข้ามาจับกับ FIII หรือ tissue factor ซึ่งเป็นปัจจัยการแข็งตัวของเลือดที่อยู่บนผิวของเซลล์

ภายนอกระบบเลือด FIII มีฤทธิ์เป็น cofactor ของ FVIIa ทำให้ FVIIa สามารถเปลี่ยน FX เป็น 

FXa ได้ นอกจากนั้น FVIIa/III ยังสามารถย้อนกลับมาเปลี่ยน FVII/III มาเป็น FVIIa/III ให้มากขึ้น 

(autoactivation) ทำให ้การกระต ุ้น  FX ด ีข ึ้น  และจะเข ้าส ู่กลไก common pathway โดย

ปฏิกิริยาจะเป็นเช่นเดียวกับขั้นตอนท้ายของกลไก intrinsic pathway จนกระทั่งได้ fibrin clot 

(6) 
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รูปที่ 13 ระบบปัจจัยการแข็งตัวของเลือด (coagulation system) 

(ที่มา: http://www.pathologyoutlines.com/topic/coagulationsuperpage.html) 

 

  จากข้างต้นทำให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของเกล็ดเลือดซึ่งเป็นสิ่งแรกที่ใช้ในการป้องกัน

การบาดเจ็บจากรอยฉีกขาดของหลอดเลือด โดยจะทำให้เก ิด primary hemostatic plug และ 

secondary hemostatic plug เพื่อช่วยในการปิดบาดแผลของเนื้อเยื่อที่มีการถูกทำลายและช่วย

ในการห้ามเลือดแล้ว แต่ว่าการทำงานของเกล็ดเลือดที่ภาวะไม่เหมาะสมของผู้ที่มีกลไกการเกิดโรค

และมีความรุนแรงของความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด เช่น ลิ่มเลือดอุดตัน การอุดตันของ

หลอดเลือด ความดันโลหิตสูงและการอักเสบ ภายใต้กลไกการเกิดโรคพวกนี้หากหลอดเลือดมีการ

ฉีกขาดจะนำไปสู่การเป ิดของ prothrombotic extracellular matrix proteins เช ่น collagen 

ซึ่งจะดักจับและกระตุ้นการทำงานของเกล็ดเลือด การที่เกล็ดเลือดถูกกระตุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลง

ทางสรีรวิทยาและชีวเคมีรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสัณฐานวิทยา การเกาะ การหลั่งสาร และการ

เกาะกลุ่มกันในที่สุด นำไปสู่การเกิดก้อน thrombus ในระบบการไหลเวียนของเลือดได้ 

ด ังน ั้น ก า รย ับ ย ั้ง ก า รท ำ งาน ข อ ง เก ล ็ด เล ือ ด จ ึง เป ็น ห ล ัก ส ำค ัญ ใน ก ารป ้อ งก ัน 

atherothrombotic diseases แม ้ว ่าจะม ียาต ้านเกล ็ดเล ือดหลายประเภท เช ่น ยาแอสไพริน , 

clopidogrel ที่ถูกนำมาใช้ทางคลินิกสำหรับการรักษาโรคที่เกิดจากลิ่มเลือดอุดตันอย่างแพร่หลาย 

ซึ่งยาแอสไพรินนั้นเป็นยาในกลุ่ม NSIADs และเป็น Irreversible cyclooxygenase inhibitors ที่

จะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ cyclooxygenase โดยทำปฏิก ิร ิยา acetylation ในเกล็ดเลือด

อย่างถาวร ดังแสดงในรูปที่ 14 ทำให้ลดการสังเคราะห์ thromboxaneA2 ซึ่งเป็นสารที่กระตุ้น

เกล ็ดเล ือด ด ังน ั้น aspirin จ ึงลดขบวนการ platelet aggregation โดย aspirin ในปริมาณต่ำ

สามารถใช้ยับยั้งการทำงานของเกล็ดเลือดในบางภาวะ เช่น ใช้ป้องกันการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือด 

(myocardial infarction) และป ้องก ันการเก ิดการอ ุดต ันของหลอดเล ือดในสมอง (ischemic 

stroke) 
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ยาต้านการแข็งตัวของเลือด (Antithrombolytic, Thrombolytic, Anticoagulant drugs) 

โรคหลอดเลือดหัวใจที่เกิดจากหลอดเลือดแดงแขง็ตัวการยืดหยุ่นไม่ดีทําให้มีโอกาสเกิดบาดแผล

ภายในหลอดเลือด เกิดการเกาะกลุ่มของเกลด็เลือด เป็นผลทําให้หลอดเลือดอุดตันอย่างเฉียบพลันเกิด

อาการกล้ามเนื้อหัวใจตายอย่าง เฉียบพลัน (Acute myocardial infarction) จึงจําเป็นต้องได้รับการ

รักษาอย่างรีบด่วน โดยให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด เพื่อให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเพิ่มมากขึ้น 

ยาต้านการแข็งตัวของเลือด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้ 

 

1. ยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet agents) เป็นยาขัดขวางการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด ที่นิยมใช้

กัน คือแอสไพริน (Aspirin) ไดไพริดาโมล (Dipyridamole หรือ Persantine) 

2. ยาละลายลิ่มเลือด (Thombolytic agents) ช่วยละลายลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดแดงโคโร

นารี โดยออกฤทธิท์ําให้ไฟบรินสลายตัวโดยอาศัยเอนไซม์พลาสมิน (Plasmin) หรือไฟบริโนไลซิน 

(Fibrinolysin) การใช้เอนไซม์ละลายลิ่มเลือดต้องระวังอันตรายที่อาจเกิดจากเลือดไหลไม่หยุดซึ่ง

ฤทธิ์ของเอนไซม์นี้จะมีผลต่อไป ประมาณ 12-24 ชั่วโมงหลังจากหยุดยาแล้ว ยาละลายลิ่มเลือดที่

สําคัญคือ สเตร็ปโตไคเนส (Streptokinase: SK) และยูโรไคเนส (Urokinase) สเตร็ปโตไคเนส 

(Streptokinase: SK) จะจ ับก ับพลาสม ิโน เจน  (Plasminogen) ในกระแสเล ือด  เก ิด เป ็น

สารประกอบที่ไปกระตุ้นพลาสมิโนเจนให้เปลี่ยนเป ็นพลาสมิน (Plasmin) ไปย่อยไฟบริน 

(Fibrin) ขนาดที่ ใช้ 750,000 IU ใน 5 % Dextroseหรือ Normal saline  125-250 ซีซี หยด

เข้าทางหลอดเลือดดําใน 30 นาที ติดตามความดันโลหิตอย่างต่อเนื่องถ้าไม่ต่ำลงให้อีก 750,000 

IU รวมเป็น 1,500,000 IU ใน 60 นาที แล้วให้เฮฟพาริน (Heparin) ต่ออีก 750-1,000 IU ต่อ 1 

ชั่วโมง อีก 3-5 วันจากนั้นให้ยาต้านเกล็ดเลือดต่อไปจนกว่าจะได้รับการรักษาโดยการทําผ่าตัด

หรือใช้บอลลูนขยายหลอดเลือด ยูโรไคเนส (Urokinase) เป็นสารสกัดจากปัสสาวะคนไม่ทําให้

เกิดปฏิกิริยาแพ้ เหมือนสเตร็ปโตไคเนสผลข้างเคียงน้อยกว่าแต่ไม่ค่อยนิยมใช้เพราะราคาแพง

กว่ามาก 

3. ยาต้านเลือดเเข็งตัว (Anticoagulant agents) เป็นสารป้องกันเลือดแข็งตัวแต่ไม่สามารถละลาย

ลิ่มเลือดได้ ยาต้านเลือดเเข็งตัวที่สําคัญคือ เฮฟพาริน (Heparin)   ออกฤทธิ์กระตุ้นการทํางาน

ของแอนตีทรอมบริน 3 (Antithrombin III) ทําให้ปัจจัยการแข็งตัวของเลือดหมดไป เฮฟพาริน

ไม่ดูดซึมทางทางเดินอาหารจึงให้ทาง หลอดเลือดดําอาจให้ฉีดหรือหยดเข้าทางหลอดเลือดดํา 

ส่วนวาร์ฟาริน (Warfarin หรือ Caumadin) เป็นยาต้านเลือดเเข็งตัวชนิดรับประทาน มักให้ใน

ผู้ป่วยลิ้นหัวใจเทียม อาการข้างเคียง ภาวะเลือดออกง่าย ยาแก้ฤทธิ์คือ วิตามินเค (Vitamin K) 

ฟาร์ซิพาริน (Fraxiparine) หรือ อิน็อกซาพาริน (Enoxapalin) เป็นกลุ่ม Anticoagulant : Low 

molecular weight heparin ฉีดเข้าชั้นใต้ผ ิวหนัง (Deep SC injection) วันละ 1-2 ครั้ง (1 

mg/kg) ประมาณ 3- 5 วัน อาการข้างเคียง ภาวะเลือดออกง่าย 
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รูปที่ 14 กระบวนการยับยั้งการสร้าง thromboxane โดยยาแอสไพริน 

(ที่มา: http://www.pnas.org/content/101/42/15178/F1.expansion.html) 

 

อย่างไรก็ตามการใช้ยา aspirin ก็ยังคงมีผลข้างเคียงต่าง ๆ มากมาย ยกตัวอย่างเช่น เลือดออก

มากผิดปกติ ระคายเคืองทางเดินอาหาร เป็นพิษต่อตับ และเลือดเป็นกรด (metabolic acidosis) 

เป็นต้น และอันเนื่องมาจากผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษาด้วยการใช้ยา ดังนั้นจึงได้มีการสรรหาสาร

โมเลกุล ทั้งจากธรรมชาติและจากที่สังเคราะห์ขึ้น ที่มีคุณสมบัติในการต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ด

เลือดโดยที่ปราศจากผลข้างเคียง 

ซึ่งพืชสมุนไพรไทยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีในการรักษาพยาธิสภาพของหลอดเลือด ปัจจุบันได้มี

การนำมาพัฒนาใช้เป ็นยารักษาโรคต่าง ๆ มากมาย และถูกนำใช้ก ันอย่างแพร่หลาย สรรพคุณที่

น่าสนใจของสารสกัดจากสมุนไพร คือสรรพคุณในการสลายลิ่มเลือด และยับยั้งการเกาะกลุ่มกันของ

เกล็ดเลือด ที่จะช่วยในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจ อีกทั้งพยาธิสภาพต่าง ๆ ของหลอด

เลือดได้ 

 

Table 3 . Antiplatelet effects induced by various agonists of constituents from herbs or 

natural products and possible mechanisms 

Constituents Possible mechanisms 

Berberine inhibiting arachidonic acid metabolism 

Tetramethylpyrazine inhibiting phosphoinositide breakdown and TXA2 formation; and binding to GPIIb/IIIa 

Hesperetin inhibition of PLC-gamma2 phosphorylation and COX-1 activity 

Green tea catechins  inhibition of TXA2 formation through the inhibition of AA liberation and TXA2 synthase 

Carnosic acid inhibition of cytosolic calcium mobilization 

Sanguinarine inhibition of calcium mobilization, thromboxane and cAMP production; and COX-1 
activity 

Hydroxychavicol suppression of COX, TXA2 formation and calcium mobilization 

ar-turmerone inhibition of COX pathway 

Rutaecarpine inhibition of PLC activity, TXA2 formation, and [Ca2+] imobilization 

Tetrandrine uppression of TXA2 formation 
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Magnolol inhibition of calcium mobilization and platelet serotonin release 

Curcumin inhibitory effects on TXA2 synthesis and Ca2+ signaling, but without on PKC. 

Brazilin inhibition of PLA2 activity and [Ca2+) elevation 

C-phycocyanin inhibition of TXA2 formation, [Ca2+] mobilization, and glycoprotein IIb/IIIa expression 

Epigallocatechin 
gallate 

AA liberation, PGD2 levels and Ca2+-ATPase activity inhibitions of PLCgamma2, 
protein tyrosine phosphorylation  

Osthole inhibition of thromboxane formation and phosphoinositides breakdown 

Ginkgolide B specific and selective antagonists of PAF 

Agrimonia pilosa membrane-active properties which interfered with the activation of PLA2 

Cinnamaldehyde inhibiting AA metabolism 

Panaxynol inhibition of thromboxane formation 

MMF COX inhibition and suppression of [Ca2+] increase 

Resveratrol inhibiting thromboxane pathway, and PLC and/or PKC activation 

 

 

พืชสมุนไพรไทย  

เป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานานนับพันปี ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสมุนไพรไทย มีคุณค่าทางยามากมาย 

สามารถใช้ร ักษาโรค และพยาธิสภาพต่าง ๆ ได้ และในปัจจุบ ันทั่วโลกได้ยอมรับแล้วว่าสารสกัด

สมุนไพรให้คุณประโยชน์ดีกว่ายาที่ได้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับประเทศไทย

เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้อย่างมากมายนับหมื่น

ชนิด แต่ยังขาดการค้นคว้าวิจ ัยในทางที่เป ็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น สรรพคุณที่น ่าสนใจของ

สมุนไพรไทยที่สามารถใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ คือสรรพคุณในการต้านเกล็ด

เลือด และต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด 

มีการศึกษาวิจัยที่ทำการศึกษาในเรื่องฤทธิ์ของสมุนไพรต่อการต้านการทำงานของเกล็ดเลือด 

ยกตัวอย่างเช่น  

1. จากการศึกษาวิจัยของ Teng และคณะ ในปี ค.ศ. 1991 พบว่าสมุนไพรจำพวกพืชใบเขียว, 

เปลือกสีน้ำตาล มักมี methyl salicylate เป็นส่วนประกอบ ซึ่งสามารถที่จะยับยั้งการทำงานของ

เกล็ดเลือดได้  

2. จากการศึกษาวิจัยของ Srivastava และคณะในปี ค.ศ. 1989 พบว่า ขิงสามารถลดการสร้าง 

thromboxane โดยการไปยับยั้ง cyclooxygenase (COX)  

3. จากการศึกษาวิจัยของ Bordia และคณะ ในปี ค.ศ. 1978 พบว่า กระเทียม มีฤทธิ์ในการต้าน 

เกล็ดเลือด จึงได้ถูกนำมาใช้ในการบริโภคมากในกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดและหัวใจ   

4. จากการศึกษาวิจัยของ Ryu KH และคณะ ในปี ค.ศ. 2009 พบว่าเมื่อใช้แปะก๊วยร่วมกับยา 

cilostazol ซึ่งเป็นยายับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด จะส่งเสริมฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะกลุ่ม

ของเกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นโดย คอลลาเจน ได้ดีกว่าการใช้ยาเพียงอย่างเดียว   

5. จากการศึกษาวิจัยของ Maheswaraiah และคณะ ในปี ค.ศ. 2015 พบว่า curcuminoid ซึ่ง

เป็นสารสกัดจากขมิ้น มีฤทธิ์ลดการสังเคราะห์ TXA2, serotonin ซึ่งมีบทบาทสาคัญใน platelet 
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aggregation อีกทั้งยัง inhibit การสังเคราะห์ 12 - lipoxygenase และ 12-HPETE ที่มีบทบาทใน

การควบคุมกระบวนการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดอีกด้วย  

 

 

ขมิ้นอ้อย 

 

ชื่อสามัญ       Zedoary, Luya-Luyahan 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma zedoaria (Charistm.) Roscoe.  

จัดอย ู่ในวงศ ์ ZINGIBERACEAE เช ่นเด ียวก ับขม ิ้นช ัน , ขิง, ข่า, กระชาย , 

กระชายดำ, กระชายแดง, กระวาน, กระวานเทศ, เร่ว, เปราะหอม, เปราะ

ป่า, ว่าน, นางคำ และว่านรากราคะ 

ชื่อท้องถิ่น  สากเบือ (ละว้า), ขมิ้นขึ้น (ภาคเหนือ), ว่านเหลือง (ภาคกลาง), ละเมียด 

(เขมร), ว่านขมิ้นอ้อย, ขมิ้นเจดีย์, หมิ้นหัวขึ้น, สากกะเบือ, เผิงเอ๋อซู๋ (จีน

กลาง) เป็นต้น มักมีการปลูกในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนและไต้หวัน 

 

ลักษณะของขมิ้นอ้อย 

ต้นขมิ้นอ้อย  

จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกมีอายุหลายปีที่มีเหง้าอยู่ใต้ดินและมีรากเล็กน้อยที่บริเวณเหง้า มีลักษณะ

ทั่วไปคล้ายกับขมิ้นชัน แต่มีลำต้นที่สูงกว่า ขนาดเหง้าและใบใหญ่กว่า โดยต้นขมิ้นอ้อยจะมีความสูง

ประมาณ 1-1.2 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 15 เหง้ามักโผล่ขึ้นมาเหนือดินเล็กน้อย เหมือนเจดีย์ทรงกลมสูง

หลายชั้น ๆ (บ้างเรียกว่าขมิ้นขึ้น หรือขมิ้นเจดีย์) ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการใช้เหง้านำมาปลูก และควรจะปลูก

ในช่วงเดือนพฤษภาคม ย่างเข้าฤดูฝน ไม่ควรให้น้ำจนท่วมขังเพราะจะทำให้เหง้าขมิ้นอ้อยเน่าเสียได้ โดย

ขมิ้นอ้อยจะงอกงามในช่วงฤดูฝน 
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รูปที่ 15 ลักษณะต้นขมิ้นอ้อย เป็นพรรณไม้ล้มลุก 

(ที่มา: http://frynn.com/wp-content/uploads/2014/02/ต้นขมิ้นอ้อน.png) 

 

ใบขมิ้นอ้อย  

ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับรอบลำต้น ลักษณะของใบเป็นรูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน ปลายใบ

เรียวแหลม โคนใบแคบ ผิวใบนูนตามลายของเส้นใบ เส้นกลางใบเป็นร่องเล็กน้อย ผิวด้านหน้าเรียบ 

ส่วนทางด้านท้องใบจะมีขนนิ่มเล็กน้อย ก้านใบเป็นกาบหุ้มกับลำต้นมีความยาวเป็น 1 ใน 3 ของใบ 

กลางก้านเป็นร่องลึกตลอดความยาว ในหน้าแล้งกาบใบจะแห้งลง หัวเหง้าจะโผล่ขึ้นมา (บางครั้งจึง

เรียกกันว่าขมิ้นหัวขึ้น) ดังแสดงในรูปที่ 16 

 

 
  

รูปที่ 16 ลักษณะใบของขมิ้นอ้อย 

(ที่มา: http://www.bansuanporpeang.com/node/3272) 

 

ดอกขมิ้นอ้อย  

ออกดอกเป็นช่อ ก้านดอกจะยาวและพุ่งออกมาจากเหง้าท ี่อย ู่ใต ้ด ิน ช่อดอกมีความยาว

ประมาณ 14 เซนติเมตร ลักษณะเป็นรูปทรงแท่งกระบอก ช่อดอกมีใบประดับ และดอกเป็นสีขาว

หรือสีเหลืองอ่อน กลีบดอกมีลักษณะกลมเป็นรูปไข่ สีเขียว ตรงปลายของช่อดอกจะเป็นสีชมพูหรือสี

แดงอ่อน ส่วนดอกสีเหลืองจะบานจากด้านล่างขึ้นด้านบน และจะบานครั้งละประมาณ 2-3 ดอก 
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รูปที่ 17 ลักษณะของดอกขมิ้นอ้อย ปลายของช่อดอกจะเป็นสีชมพู 

(ที่มา: http://www.thaikasetsart.com/wp-content/uploads/2013/01/ขมิ้นอ้อย.jpg) 

 

ผลขมิ้นอ้อย (เหง้า)  

ลักษณะของเหง้ามีลักษณะเป็นรูปกลมรี มีความยาวประมาณ 18-24 เซนติเมตร และมีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 7-11 เซนติเมตร ผิวด้านนอกเป็นสีขาวอมเหลือง ส่วนเนื้อในเป็นสีเหลือง

อ่อน มีกลิ่นฉุนน้อยกว่าผลของขมิ้นชัน 

 

 
 

รูปที่ 18 ลักษณะของเหง้าขมิ้นอ้อย เนื้อในเป็นสีเหลืองอ่อน 

(ที่มา: http://www.jaowka.com/wp-content/uploads/2015/02/17.jpg) 

 

สรรพคุณของขมิ้นอ้อย 

1. เหง้าขมิ้นอ้อยมีรสเผ็ดขมออกฤทธิ์ต่อตับและม้าม รักษาอาการเลือดคั่ง หรือเลือดไหลเวียนไม่
สะดวก เส้นเลือดในท้องอุดตัน (เหง้า) 
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2. เหง้าใช้ผสมในยาระบายเพื่อทำให้ฤทธิ์ของยาระบายมีฤทธิ์น้อยลง (เหง้า) 
3. ช่วยลดความดันโลหิต (เหง้า) 
4. ในเหง้าหรือในหัวสดของขมิ้นอ้อย มีสารหอมชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์เป็นยาบำรุงกำลัง (เหง้า) 
5. ช่วยแก้อาการหืดหอบหายใจไม่เป็นปกติ (เหง้า) 
6. ตำรายาไทยใช้เหง้าเป็นยาแก้ไข้ (เหง้า) 
7. ใช้รักษาอาการหวัด ด้วยการใช้หัวขมิ้นอ้อย อบเชยเทศ และพริกหาง นำมาต้มแล้วเติมน้ำผึ้งใช้
รับประทานเป็นยาแก้หวัด (เหง้า) 

8. ช่วยแก้อาเจียน (เหง้า) 
9. ช่วยแก้เสมหะ (เหง้า) 
10. เหง้าใช้เป็นยาแก้ลม (เหง้า) 
11. ขมิ้นอ้อยมีฤทธิ์กระตุ้นกระเพาะและลำไส้ให้เกิดการบีบตัว จึงช่วยในการขับลม ช่วยแก้อาการจุก
เสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ช่วยในการย่อยอาหาร แก้อาการปวดท้อง และแก้อาการปวดลาไส้ได้ 

(เหง้า) 

12. เหง้าใช้เป็นยาแก้ท้องร่วง ท้องเดิน (เหง้า) 
13. เหง้านำมาหั่นเป ็นแว่น ๆ จะใช้สดหรือตากแห้งก ็ได ้ โดยนำมามาต้มกับน้ำเป ็นยาดื่มแก้โรค

กระเพาะ (เหง้า) 

14. ช่วยสมานลำไส้ (เหง้า) 
15. น้ำคั้นจากใบของต้นขมิ้นอ้อย ใช้เป็นยาแก้ท้องมาน โดยขับออกทางปัสสาวะ (ใบ) 

16. ช่วยรักษาริดสีดวงทวาร ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นอ้อย พริกไทยล่อน และเปลือกยางแดง นำมาผสม

กันทาเป็นยาผง แล้วนำไปละลายในน้ำยางใส ปั้นเป็นยาลูกกลอนขนาดเท่าปลายนิ้วชี้ใช้กินเช้า

และเย็น (เหง้า) 

17. เหง้าและใบมีรสเฝื่อน ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ (เหง้าและใบ) 

18. ช่วยแก้อาการปวดประจำเดือนของสตรี ด้วยการใช้เหง้าหนักประมาณ 12 กรัม, ขมิ้นชัน 10 กรัม

, คาฝอย 6 กรัม, ฝางเสน 8 กรัม, เม็ดลูกท้อ 8 กรัม, หง่วงโอ้ว 8 กรัม, และโกฐเชียง 10 กรัม 

นำมาต้มกับน้ำหรือใช้ดองกับเหง้าเป็นยารับประทาน (เหง้า) 

19. ช่วยแก้ประจำเดือนมาไม่เป็นปกติของสตรี (เหง้า) 
20. ช่วยแก้ระดูขาวของสตรี (เหง้า) 
21. เหง้าใช้เป็นยาสมานแผล (เหง้า) 
22. เหง้านำมาหุงกับน้ำมันมะพร้าว แล้วนำมาใส่แผล จะช่วยทำให้แผลหายเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากผล

หรือเหง้าของขมิ้นอ้อยนั้นมีรสฝาด (สาร Tannin) อีกทั้งยังช่วยบรรเทาอาการฟกช้ำบวมได้อีก

ด้วย (เหง้า) 

23. เหง้าใช้เป็นยาภายนอก ช่วยรักษาโรคผิวหนังต่าง ๆ ฆ่าเชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย แก้กลากเกลื้อน แก้
ผิวหนังอักเสบ (เหง้า) 
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24. ช่วยแก้เสี้ยน ถูกหนามตำ ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นอ้อยประมาณ 5 แว่น ดอกชบา 5 ดอก และข้าว

เหนียวสุกประมาณ 1 กำมือ นำมาตำแล้วใช้พอก จะสามารถช่วยดูดเสี้ยนและหนองที่ออกจาก

แผลได้ (เหง้า) 

25. ใช้รักษาอาการปวด ปวดบวม แก้บวม ฟกช้ำ แก้ช้ำใน แก้อักเสบแก้อาการเคล็ดขัดยอก ข้อเคล็ด
อักเสบและบรรเทาอาการปวดได้ดี ด้วยการใช้เหง้าขมิ้นสด ๆ นำมาตำให้ละเอียด แล้วเอามา

พอกบริเวณที่ม ีอาการบวม จะช่วยบรรเทาอาการปวดข้อ ฟกชกช้ำบวมได้ (เหง้า) ส่วนใบก็มี

สรรพคุณช่วยแก้ฟกช้ำบวมได้เช่นกัน (ใบ) 

26. ขมิ้นอ้อย เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรายาไทยแผนโบราณเพื่อใช้รักษา
รักษาอาการนอนไม่หลับ ซึ่งมีหลักฐานงานวิจัยที่พอระบุได้ว่าเมื่อใช้สารสกัดจากเหง้าขมิ้นอ้อย

ด้วย 80% ethanol กับหนูทดลอง พบว่า สามารถช่วยยืดระยะเวลาการนอนหลับของหนูถีบจักร

ได้ (7) 

 

ข้อมูลทางเภสัชวิทยาของขมิ้นอ้อย 

1. สารท ี่แ ยก ได ้จ าก เห ง ้าขอ งขม ิ้น อ ้อ ย  พบว ่าม ีส ารจำพ วก  Curcuminoids (curcumin, 

demethoxycurcumin, bisdemethoxycurcumin) โดยใช้ 70% ethaol ในการสกัดแยก (8) 

2. สารสก ัดขม ิ้นอ ้อยท ี่สก ัดแยกได ้จากเหง ้าด ้วย  80% ethanol พบว ่าได ้สาร terpenoids, 

furanodiene, furanodienone, curcumenone, curcumanolide A, curcumanolide B, 

curcumenol, isocurcumenol, zederone, curzerenone, curzeone, germacrone, 13-

hydroxygermacrone, dehydrocurdione, zedoaronediol, ar-turmerone and beta-

turmerone (9) 

3. จากงานวิจัยพบว่า สาร ar-turmerone ที่สกัดแยกได้จากขมิ้นชัน พบว่าสามารถใช้ในการยับยั้ง

การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่ถูกกระตุ้นด้วย collagen และ arachidonic acid ได้ (10) 

4. เม ื่อนำสารสกัดที่ได ้จากขมิ้นอ ้อยมาฉีดเข ้าในสัตว์ทดลอง จะพบว่าสารสกัดดังกล่าวมีฤทธิ์
ต่อต้านเนื้องอกหรือมะเร็งปากมดลูก และยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งเซลล์มะเร็งหรือเนื้องอกไม่ให้มี

การเติบโตหรือขยายตัวได้อีกด้วย (11) 

5. ในกรณีเมื่อนำขมิ้นอ้อยมาให้สัตว์ทดลองกินจะพบว่าขมิ้นอ้อยมีฤทธิ์ในการกระตุ้นกระเพาะและ
ลำไส้ของสัตว์ทดลองให้เกิดการบีบตัว (คล้ายกับฤทธิ์ของขิง) ดังนั้น จึงสามารถนำมาใช้เพื่อช่วย

ในการขับลม แก้อาการปวดท้อง และแก้อาการปวดลำไส้ได้ (11) 

6. น้ำมันหอมระเหยที่ได้จากขมิ้นอ้อย สามารต่อต้านเชื้อ Staphylococcus หรือเชื้อในลำไส้ใหญ่ 

Columbacillus หรือเชื้ออหิวาต์ได้ (11) 

7. ขมิ้นอ้อยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อราได้ถึง 11 ชนิด และช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้อีก 4 

ชนิด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคผิวหนังต่าง ๆ เช่น กลาก ชันนะตุ เชื้อราที่ผิวหนัง 

ที่เล็ก ที่ซอกนิ้วเท้า (12) 
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8. มีรายงานทางคลินิกที่ได้นำสารที่สกัดจากขมิ้นอ้อยมาฉีดเข้าบริเวณปากมดลูกหรือบริเวณเส้น
เลือดดำของผู้ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งปากมดลูก ที่กาลังเข้ารับการรักษา เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

พบว่าเนื้องอกมีขนาดเล็กลงหรือมีอาการเกือบจะเป็นปกติ และเมื่อได้ทำการรักษาต่อไปอีกเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน พบว่า ในจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาจำนวน 80 คน 

9. สารสกัดจากเหง้าของขมิ้นอ้อยมีฤทธิ์ระงับระบบประสาท โดยไปเพิ่มฤทธิ์ของ pentobarbital 

ต ่อการนอนหล ับ  และลด  locomotor activity ของหน ูทดลองโดยอาจออกฤทธ ิ์ผ ่าน 

muscarinic receptor และ opiate receptor ในการกดสมองส่วนกลาง (13)  

10. สารสกัดขมิ้นอ้อยสามารถยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเต้านมมนุษย์ได้ (14)  

11. สารสกัดขมิ้นอ้อยสามารถใช้ในการรักษาโรคอุจจาระร่วง โรคมะเร็งและอาการอาหารไม่ย่อย 
ท้องอืด (15) 

 

วิธีใช้ขมิ้นอ้อย 

หากเป็นการใช้ภายใน ให้นำเหง้ามาต้มกับน้ำรับประทานเป็นยา โดยใช้ครั้งละประมาณ 5-10 

กรัม หากใช้เป็นยารักษาภายนอก ให้นำมาบดเป็นผงหรือทำเป็นยาเม็ดตามตำรายาที่ต้องการ 

 

ข้อควรระวังระวังในการใช้ขมิ้นอ้อย 

สำหรับสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานขมิ้นอ้อย และมีข้อมูลที่ระบุด้วยว่าการรับประทานขมิ้นอ้อย

ในปริมาณที่มากเกินไป อาจทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้ 

 

 

ขมิ้นชัน  

 

ขมิ้นชันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma longa Linn จัดอยู่ในวงศ์ Zingiberaceae มีชื่อสามัญ

คือ turmeric สารสกัดจากขมิ้นชันในรูปของ oleoresin ประกอบด้วยส่วนใสที่เป็นน้ำมันหอมระเหย

ลอยอยู่ด้านบนและส่วนที่เป็นสีน้ำตาลอมเหลืองจมอยู่ทางด้านล่าง ปริมาณของ oleoresin ที่สกัดได้

จากเหง้า ของขมิ้นชันมีประมาณ 3-6% หลังจากแยกส่วนที่เป็นสีน้ำตาลอมเหลือง จะมีส่วนของน้ำมัน

หอมระเหยเหลืออยู่ใน oleoresin ประมาณ 40% กลิ่นของขมิ้นชันเกิดจากน้ำมันหอมระเหยซึ่งม ีส ี

เหลืองและเรืองแสงได้เล็กน้อยเป็นส่วนผสมของสารประเภท sesquiterpene ketones และ alcohols 

มีสารเคมีที่พบมากที่ส ุดคือเทอร์มีโรน (termerone) ประมาณ 58-59% รองลงมา ได้แก่ ซิงจิเบอรีน 

(zingiberene) ประมาณ 25% นอกจากนี้ย ังพบสารต่าง ๆ อีกหลายชนิด ได้แก่ ซาบินีน (sabinene) 

บอร์น ีออล (borneol) ซิน ีออล (cineol) เทอร์ม ีรอล (termerol) เคอร์ค ูโมน (curcumone) และฟิล

แลนดร ีน  (phellandrene) หล ังจากการแยกส ่วนท ี่เป ็นน ้ำม ันหอมระ เหยออก ไปแล ้ว  จะได ้

ส า รป ระ ก อ บ ฟ ีน อ ล ิก  (phenolic compounds) ท ี่เร ีย ก ว ่า  เค อ ร ์ค ูม ิน อ ย ด ์ (curcuminoids) 

ประกอบด ้วยสารประกอบหล ัก  3 ชน ิด  ได ้แก ่ เคอร ์ค ูม ิน  (curcumin) ด ีเมท ็อกซ ี่ เคอร ์ค ูม ิน 
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(demethoxycurcumin) และบิสด ีเมท ็อกซี่เคอร์ค ูม ิน (bisdemethoxycurcumin) สารประกอบทั้ง

สามเป็นส่วนประกอบในสารสีเหลืองที่สกัดได้จากเหง้าขมิ้นชัน  

จากการศึกษาคุณสมบัติของสารสกัดจากขมิ้นชัน โดย Lee และคณะ พบว่าสาร ar-turmerone ที่

สก ัดได ้จากขม ิ้นช ันสามารถย ับย ั้งการเกาะกล ุ่มของเกล ็ดเล ือดท ี่ถ ูกกระต ุ้นด ้วย collagen และ 

arachidonic acid (AA) ในหลอดทดลองได้  และสาร curcumin ซึ่ง เป็นสารที่พบได้ในขมิ้นชันสามารถ

ยับยั้งกระบวนการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดโดยยับยั้ง thromboxane และยับยั้ง calcium เข้าสู่เกล็ด

เลือดได้  

 ขม ิ้นอ ้อย  ม ีช ื่อว ิทยาศาสตร ์ Curcuma sp. ‘‘Khamin-oi’’ จ ัดอย ู่ในวงศ ์ Zingiberaceae 

เช่นเดียวกับขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อยเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นส่วนประกอบในตำรายาไทยแผนโบราณเพื่อ

รักษาโรคต่าง ๆ ได้ จากการศึกษาพบว่าสารสกัดที่สกัดแยกได้จากเหง้าของขมิ้นอ้อย ประกอบไปด้วย

ส า ร ต ่า ง  ๆ  ห ล า ย ช น ิด  เช ่น  13-Hydroxycurzerenone, 1-Oxocurzerenone, Curzerenone, 

Germacrone, Curcolone, Procurcumenol, Ermanin, Curcumin, 1-Oleoyl-2,3-

distearoylglycerol, stigmast-4-en-3,6-dione, stigmasta-4,22-dien-3,6-dione, 6β-

hydroxystigmast-4-en-3-one, 6β-hydroxystigmasta-4,22-dien-3-one.  

จะเห็นได้ว่า ถึงแม้ขมิ้นอ้อยและขมิ้นชันจะถูกจัดอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่ทั้งชนิดและปริมาณของสาร

บริสุทธิ์ที่แยกได้จากขมิ้นอ้อยและขมิ้นชันนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ควรจะ

ศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นอ้อยและขมิ้นชัน และจากงานวิจัยก่อนหน้านี้ของกลุ่มวิจ ัย

พบว่า พบว่าสารสกัดหยาบ (Crude ethanol extract) จากขมิ้นอ้อยสามารถยับยั้งการเกาะกลุ่มของ

เกล็ดเลือดในหลอดทดลองที่ถูกกระตุ้นด้วย ADP ในลักษณะที่ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นอย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติ โดยไม่ได้เป็นผลมาจากตัวทำละลายในสารสกัดหยาบจากขมิ้นอ้อย และไม่ได้เกิดจากการที่สารสกัด

หยาบจากขมิ้นอ้อยทำให้เกล็ดเลือดเสียสภาพหรือกระตุ้นให้เกล็ดเลือดมีการตาย ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ Chen และคณะ ในปี 2016 ซึ่งรายงานว่า สารสกัดจากขมิ้นอ้อย สามารถยับยั้งการเกาะ

กลุ่มของเกล็ดเลือดในหลอดทดลอง ที่ถ ูกกระตุ้นด้วยสาร collagen และ arachidonic acid ได้ แต่

อย่างไรก็ตาม ยังคงไม่ทราบกลไกที่แน่ชัดว่าสารสกัดบริสุทธิ์จากขมิ้นอ้อยสามารถยับยั้งการเกาะกลุ่ม

ของเกล็ดเลือดได้อย่างไร ดังนั้นขมิ้นอ้อยจึงเป็นสมุนไพรอีกชนิด ที่ต้องการการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็น

วิทยาศาสตร์ถึงคุณสมบัติและกลไกการออกฤทธิ์ในเชิงลึกเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดไปเป็นยา

ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (anti-platelet aggregation) ในอนาคต   

 

10. การสืบค้นจากฐานข้อมูลสิทธิบัตร (ถ้ามี) 

- 
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 12. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

การตรวจสอบฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรขมิ้นอ้อยทางวิทยาศาสตร์ ถึงคุณสมบัติทางดา้น

ชีวภาพต่อสุขภาพ เพื่อประโยชนส์ูงสุดต่อการบริโภคและอุปโภค และการพัฒนาสารประกอบบริสุทธิ์จาก

ขมิ้นอ้อยเพื่อเป็นยายับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด โดยถ้างานนี้สำเร็จตามที่คาดหมายไว้ สามารถใช้

ผลการทดสอบนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญ ในการศึกษาต่อถึงกลไกยับยั้งในเชิงลึกโดยสารสำคัญที่ได้จากสาร

สกัดจากขมิ้นอ้อยและนำไปสู่การนำไปวิจัยต่อทางคลินิก (clinical trial) ต่อไป เพื่อพัฒนาตัวยาในเชิง

อุตสาหกรรม ซึง่สอดรับกับแผนงานวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นใช้เอง 

ลดอัตราการนำเข้าและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑท์ี่ผลิตภายในประเทศ และงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่

สามารถตีพิมพ์ได้ รวมทั้งได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาสนับสนุนองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของ

ไทยในการใชพ้ืชสมุนไพรขมิ้นอ้อย ลดการนำเข้ายายับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดจากต่างประเทศ 

และเพื่อส่งเสริมการปลูกและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นอ้อย และเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพร

และการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน 

 

13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

งานวิจัยที่ได้เสนอนี้ เปน็งานวิจัยที่ต้องการการสนับสนุน เพื่อศึกษาผลของสารสกัดจากขมิ้นอ้อยเพื่อ

เป็นยายับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด เพื่อยกระดับพืชสมุนไพรไทย ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้แก่

พืชสมุนไพรไทยและองค์ความรู้ทางทางด้านสมุนไพรของประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้มที่น่าจะเป็นไปได้  ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายที่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะผ่านการนําเสนอผลงานสู่สาธารณะ โดยการเผยแพร่ในที่

ประชุมวิชาการทั้งระดับประเทศ และต่างประเทศ ทั้งการนําเสนอด้วยแผนภาพและวาจา นอกจากนั้นยัง

สามารถตีพิมพ์ลงในวารสารระดับประเทส และต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ และสุดท้ายส่งเสริมการปลูกและ

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากมีผลงานทางวิชาการรับรองการนําไปใช้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

ยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด โดยการพัฒนาให้เป็นยารักษาและป้องกัน จำหน่ายทั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศ รวมทั้งได้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาสนับสนุนภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยในการใช้

พืชสมุนไพรขมิ้นอ้อย 

 

14. วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล 

1. การสกัดสารสมุนไพร (Plant extraction) 

พืชสมุนไพรที่นำมาทดสอบฤทธิ์ในการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกลด็เลือด คือ ขมิ้นอ้อย 

(Curcuma sp. ‘‘Khamin-oi’’) โดยขม ิ้นอ ้อยท ี่นำมาศ ึกษาจะนำไปเท ียบล ักษณะทาง

พฤกษศาสตร์กับ herbarium ที่พิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพรที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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และทำการควบคุมมาตรฐานโดย HPLC เพื่อใช้เป็น fingerprint ของพืชในแต่ละครั้งในการสกัด 

โด ย ใช ส้ า ร  curcuminoids (Sigma-Aldrich) เป ็น ส า ร ค ว บ ค ุม ม า ต ร ฐ าน  (standard 

curcuminoids) นำเอาเหง้าขมิ้นอ้อยมาล้างและอบที่อุณหภูมิ 50°C แล้วบดละเอียดจนเป็นผง 

นำมาสกัดต่อเอทานอล (ethanol) ที่ความเข้มข้นร้อยละ 95 เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง 

สกัดทั้งหมด 3 ครั้ง นำไปกรองด้วยกระดาษ Whatman No.1 เพื่อแยกตะกอนออกมา แล้วนำ

สารละลายที่กรองแล้วไประเหยควบแน่น (evaporation) อีกครั้งหนึ่งที่อุณหภูมิ 45°C เพื่อให้ได้

สารสกัดหยาบขมิ้นอ้อย นำสารสกัดที่ได้ไปปั่นให้อยู่ในรูปผงละเอียดและเก็บที่อุณหภูมิ -20°C 

ในที่มืด 

 

2. การตรวจวัดชนิดของสารสกัดด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีบนแผ่นบาง (Thin layer 

chromatography หรือ TLC) 

การตรวจชนิดอนุพันธ์ของสารเคอร์คิวมินด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีบนแผ่นบาง (Thin 

layer chromatography หรือ TLC) เริ่มต้นจะทำการหยดสารสกัดทีล่ะลายด้วยเมทานอลลงบน

แผ่น TLC aluminum sheet ที่เคลือบด้วย silica gel 60 ทิ้งให้แห้ง แล้วนำมาแยกด้วยวัฏภาค

เคล ื่อนท ี่ (mobile phase) ท ี่ป ระกอบ ไปด ้วย  คลอ โรฟอร ์ม :เอท านอล :กรดอะซ ิต ิก 

(chloroform:ethanol:acetic acid) ในอัตราส่วน 94:5:1 ค่าอัตราการเคลื่อนที่ของวัฏภาค

เคลื่อนที่ต่อสารทดสอบบนแผ่น TLC (Retardation factor หรือ Rf) ของอนุพันธ์ของสารเคอร์

คิวมินอยด์แต่ละชนิดจากการสกัดนำมาเปรียบเทียบกับสารเคอร์คิวมินอยด์มาตรฐาน และสาร

สกัดเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้นชัน เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบของสารสกัดหยาบจากขมิ้นอ้อย 

 

3. การวิเคราะห์องค์ประกอบสารสกัดเคอร์คิวมินอยด์ที่สกัดจากขมิ้นอ้อยโดยใช้เครื่องโคร
มาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High performance liquid chromatography 

หรือ HPLC) 

นำสารสกัดหยาบขมิ้นอ้อยที่สกัดได้มาตรวจสอบดูองค์ประกอบของสารเคอร์คิวมินอยดด์้วย

เครื่อง HPLC โดยนำเอาตัวอย่างของสารสกัดหยาบขมิ้นอ้อยที่แยกไดม้าละลายในอะซิโตไนไตรล์ 

(acetonitrile) ที่ความเข้มข้น 20 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เตรียมสารเคอร์คิวมินอยด์มาตรฐาน

ละลายด้วยอะซิโตไนไตรล์ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ 1 – 200 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร จากนั้นนำตัวอย่าง

ท ี่ละลายปร ิม าตร  10 ไม โครล ิตร  ฉ ีด เข ้า เคร ื่อ ง  HPLC (Shimadzu, class VP, ED-703 

detector, Shimadzu Co., Kyoto, Japan) โดยใช้คอลัมน์สำหรับตรวจวิเคราะห์เป็น Inertsil 

ODS-3 column (ขนาด 250×4.6 มิลลิเมตร) (GL Sciences, Inc. Japan) ด้วยวัฏภาคเคลื่อนที่

ซึ่งประกอบด้วย อะซิโตรไนไตรล์: น้ำ (acetonitrile: water) ในอัตราส่วน 55:45 อัตราการไหล

ของสารเท่ากับ 1 มิลลิลิตร/นาที เป็นเวลา 20 นาที และใช้ค่าดูดกลืนแสงที่ 425 นาโนเมตรใน

การตรวจวัด 
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4. การเตรียมเกล็ดเลือด Platelet rich plasma (PRP) 

ทำเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำจากอาสาสมัครสุขภาพดมีาผสมกับสารกันเลือดแข็ง 3.2% 

sodium citrate ในอัตราสว่นเท่ากับ 9:1 (เลือด:สารกันเลือดแข็ง) จากนั้นนำไปปั่นที่อุณหภูมิ 

25 องศาเซลเซ ียส  1,000 rpm นาน  10 นาท ี ทำการแยก  Platelet rich plasma (PRP) 

ออกมาใส่ในหลอดพลาสติกไว้ นำส่วนที่เหลือไปปั่นที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 3,000 rpm 

นาน 10 นาที แล้วแยกส่วนของ Platelet poor plasma (PPP) ออกมาใส่ในหลอดพลาสติกไว้ 

จากนั้นนำ PRP ที่ได้ไปนับจำนวนเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่อง NIHON KOHDEN Celltac F แล้ว

ปรับจำนวนเกล็ดเลือดให้ได้จำนวนในช่วง 300,000 – 350,000 /μl โดยใช  ้Platelet poor 

plasma (PPP) ในการปรับจำนวนเกล็ดเลือด 

 

5. การเตรียมเม็ดเลือดขาว 
ทำเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำจากอาสาสมัครสุขภาพดีมาผสมกับสารกันเลือดแข็ง EDTA 

เจาะเล ือด  10 mL ใน  tube ท ี่ม ีสารก ัน เล ือดแข ็ง  heparin 30 µL จากน ั้น เต ิม  Sterile 

phosphate buffer saline (PBS) ในอัตราส่วน 1:1 ผสมให้เข้ากัน ทำการเติมน้ำยา Ficoll-

hypaque ปริมาณ 10 mL จากนั้นนำเลือดไปปั่นที่  1,500 rpm เป็นเวลา 30 นาท ีเมื่อครบ

เวลาดูดส่วน PBMCs และปั่นล้างเซลล์ PBMCs ด้วย sterile PBS จำนวน 3 ครั้งๆ ละ 5 นาทีที่

ความเร็ว 1,500 rpm ทำการนับเซลล์ด้วยวิธี Trypan blue exclusion โดยการนับเซลล์จะนับ

ใน counting chamber ทำโดยการดูดเซลล์ออกมาผสมกับสี Trypan blue ใน eppendorf 

tube ในอัตราส่วน 1:1 ผสมให้เข้ากันแล้วทำการนับทั้งสองฝั่งของ counting chamber แล้วหา

ค่าเฉลี่ย ปรับปริมาณเซลล์ให้ได้ 1x 106  cells/mL ด้วย complete RPMI 1640 medium 

เติมเซลล์ที่ปรับปริมาณเป็น 1x 106  cells/mL ลงใน 96 well-cell culture plate ปริมาตร 

100 µL ทำให้แต่ละหลุมมีจำนวนเซลล์เท่ากับ 1x 105 cells/mL ทำการเพาะเลี้ยงเซลล์ที่

อุณหภูมิ 37 oC ในสภาวะที่มี CO2 ปริมาณ 5% ความชื้นสัมพัทธ์ 80% เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 

เพื่อทำการทดสอบต่อไป 

 

6. การทดสอบการเกาะกล ุม่ของเกล ็ดเล ือดโดยใช ้เคร ื่องทดสอบ  A Chrono- Log 

aggregometer 

หลักการ 

นำ platelet rich plasma (PRP) ท ี่ปร ับจำนวนแล ้วใส ่ใน  cuvette ของเคร ื่องตรวจ

วิเคราะห์การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (A Chrono- Log aggregometer) แล้วนำไป incubate 

ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที เมื่อครบเวลานำ cuvette ใส่ในช่องตรวจของ

เครื่องตรวจวิเคราะห์การเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (A Chrono- Log aggregometer) จากนั้นทำ

การเติมสารกระตุ้นการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (Agonists) ลงไป จะมีการเกาะกลุ่มเกิดขึ้น ทำ

ให้แสงสามารถผ่าน plasma ได้มากขึ้น การผ่านของแสง (transmission) ที่เพ ิ่มขึ้นจะเป็น
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สัดส่วนโดยตรงกับการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดที่เกิดขึ้นหรืออีกนัยหนึ่ง การดูดกลืนแสง (optical 

density) ของ PRP จะเป ็นส ัดส ่วนกล ับก ับการเกาะกล ุ่มของเกล ็ดเล ือดท ี่เก ิดข ึ้น ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงการส่งผ่านของแสงหรือการดูดกลืนแสงนี้จะถูกบันทึกออกมาเป็นกราฟการเกาะ

กลุ่มของเกล็ดเลือด (Aggregation curve) ดังแสดงในรูป 

 

 
 

 

7. การทดสอบความ เป ็นพ ิษ ต ่อ เกล ็ด เล ือ ดและ เม ็ด เล ือ ดข าว โดยว ิธ ี Lactate 

dehydrogenase assay 

platelet rich plasma (PRP) และเม็ดเลือดขาว ที่ปรับจำนวนแล้ว จะถูกเติมลงใน 96-

well culture plate หลังจากนั้นให้เซลล์ได้รับสารทดสอบ ที่ความเข้มข้นต่าง ๆ เป็นเวลา 24 

ชั่วโมง เมื่อครบเวลาแล้วดูดสารละลายส่วนใสไปใส่ใน 96-well culture plate อันใหม่ เติม 

catalyst solution และ dye solution ตามคู่ม ือของบริษ ัท Takara Bio Inc บ่มปฏิก ิร ิยาที่

อุณหภูมิห้อง ในที่มืดเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนํา plate ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 485 nm 

โดยใช ้เคร ื่อ ง  microplate reader (Universal Microplate Analyzer, model AOPUS01, 

Packard Bio-Science, CT, USA) ซึ่ง กลุ่มควบคุมที่ใช้ในการทดลองได้แก่ triton X-100 เป็น 

positive control  

 

8. การทดสอบผลของสารสกัดขม ิ้นอ ้อยต ่อการหลั่งสาร ATP จากเกล ็ดเล ือด (ATP 

release assay) 

ทำการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นอ้อยต่อการหลั่งสาร ATP จากเกล็ดเลือด โดยใช ้ATP 

assay kit (Biomedical Research Service Center, Buffalo, NY, United States) โด ย ม ี

วิธีการทดลองคือ คือ platelet rich plasma (PRP) ที่ปรับจำนวนแล้ว (2x108 cell/ml) จะถูก

นำไปเติมสารสกัดขมิ้นอ้อยที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ทำการ incubate เกล็ดเลือดและสารสกัดที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เมื่อครบเวลาทำการเติมตัวกระตุ้น ประกอบด้วย 

thrombin และ CRP (collagen-related peptide) ในเครื่อง  aggregometor ที่อุณหภูมิ 37 

องศาเซลเซียส จากนั้นหยุดปฏิกิริยาโดยการปั่นที่ความเร็วรอบ 6000 g เป็นเวลา 3 นาที ทำการ
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เก็บ supernatant เพื่อนำไปวัดปริมาณ ATP ด้วยเครื่อง luminometer โดยใช้ ATP assay kit 

(Biomedical Research Service Center, Buffalo, NY, United States). 

 

9. การทดสอบผลของสารสกัดขมิ้นอ้อยต่อการสร้างสาร thromboxane A2 จากเกล็ด

เลือด (Measurement of thromboxane A2 formation) 

ทำการศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากขมิ้นอ้อยต่อการสร้างสาร thromboxane A2 โดยใช  ้

commercial TXA2  enzyme immunoassay (EIA) kit (Cayman, Ann Arbor, MI, USA) 

โดยมีวิธีการทดลองคือ platelet rich plasma (PRP) ที่ปรับจำนวนแล้ว (2x108 cell/ml) จะ

ถูกนำไปเติมสารสกัดขมิ้นอ้อยที่ความเข้มข้นต่าง ๆ และใช้ยาแอสไพรินเป็น positive control 

ทำการ incubate เกล็ดเลือดและสารสกัดที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที เมื่อ

ครบเวลา ทำการเติม collagen ความเข้มข้น 2 mg/ml ลงไป จากนั้นทำการ incubate ที่

อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที ทำการเขย่าระหว่าง incubate เมื่อครบเวลา ทำ

การหย ุดปฏ ิก ิร ิยาด ้วย 10 mM ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) ทำการป ั่นท ี่

ความเร ็วรอบ  12000 g เป ็น เวลา 3 นาท ี ทำการว ัดปร ิมาณ  thromboxane A2 จาก 

supernatant โดยใช้ commercial TXA2 enzyme immunoassay (EIA) kit 

 

10. การทดสอบผลของสารสกัดขมิ้นอ้อยต่อการเกาะติดของเกล็ดเลือด (Static platelet 

adhesion assay) 

ผลของสารสกัดขมิ้นอ้อยต่อการเกาะติดของเกล็ดเลือดต่อไฟบริโนเจน (fibrinogen) จะถูก

ทดสอบโดยวิธี static method โดยทำการเคลือบโปรตีนไฟบริโนเจนปริมาณ 100 ไมโครลิตร 

ลงใน 96 well plates ข้ามคืนที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จากนั้นทำการล้างไฟบริเจนทีเ่หลือ

ด้วย  0.1 M TBS buffer เป็นจำนวน 3 ครั้ง จากนั้นเติม 1% BSA ปริมาตร 200  ไมโครลิตร 

ลงไปในแต่ละหลุม แล้วล้าง 3 ครั้งด้วย 0.1 M TBS buffer จากนั้นทำการเติมเกล็ดเลือดที่ผสม

สารสกัดในปริมาณต่าง ๆ ที่ต้องการลงไป พร้อมกับเติมตัวกระตุ้น (10 µM for ADP หรือ 0.2 

U/ml for thrombin) จากนั้นนำไป incubate ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 

เม ื่อครบเวลาทำการล ้าง 3 ครั้งด ้วย 0.1 M TBS buffer จากน ั้นเต ิม 200 µl of the BCA 

mixture และทำการ incubate เป็นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อครบเวลา

นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 560 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง ELISA reader 

 

11. การวิเคราะห์ทางสถิติ (Statistical analysis) 

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อบ่งบอกความแตกต่างของข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์ความ

แตกต่างทางสถิติด้วย One Way ANOVA โดยโปรแกรม SPSS version 10.0 
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15. ระยะเวลาทำการวิจัยและแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

 

กิจกรรม  1 2 3  4 5 6 7 8 9  10 11  12 

1. การเตรียมสารสกัดจากขมิ้น

อ้อย 

x x x          

2. การทดสอบการเกาะกลุ่ม

ของเกล็ดเลือดโดยใช้เครื่อง

ทดสอบ A Chrono- Log 

aggregometer 

 x x          

3. การทดสอบความเป็นพิษ

ต่อเกล็ดเลือดและเม็ดเลือด

ขาวโดยวิธี Lactate 

dehydrogenase assay 

   x x x       

4. การทดสอบผลของสารสกัด

ขมิ้นอ้อยต่อการหลั่งสาร ATP 

จากเกล็ดเลือด (ATP release 

assay) 

     x x x     

5. การทดสอบผลของสารสกัด

ขมิ้นอ้อยต่อการสร้างสาร 

thromboxane A2 จากเกล็ด

เลือด (Measurement of 

thromboxane A2 

formation) 

      x x x    

7. การทดสอบผลของสารสกัด

ขมิ้นอ้อยต่อการเกาะติดของ

เกล็ดเลือด (Static platelet 

adhesion assay) 

      x x x    

8. รวบรวม ว ิเคราะห ์ข ้อม ูล 

และเขียนรายงานวิจัย 

         x x x 
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16. ปจัจัยที่เอื้อต่อการวิจัย  

มีห้องปฏิบัติการ molecular  ที่ม ีครุภ ัณฑ์และอุปกรณ์ปฏิบัติการขั้นสูง รวมทั้งมีท ีมผู้ว ิจ ัยที่ม ี

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะสมุนไพรและเทคนิคทาง molecular ทำให้มี

ความพร้อมในการทำงานวิจัย ดังนั้นอุปกรณ์และสถานที่ในการทำงานวิจัยพร้อมทุกอย่าง โดยที่ไม่มีความ

จำเป็นในการจัดซื้อคุรุภัณฑ์ 

 

17. งบประมาณของโครงการวิจัย 

17.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ (ปีงบประมาณที่เสนอขอ)  

 

1. หมวดงบบุคลากร 

1.1  ค่าจ้างผู้ช่วยนักวิจัย (จน.1 คน*จน. 12 เดือน* 15,000 บาท) 

รวมงบบุคลากร 

 

 

180,000 

2. หมวดงบดำเนินการ 

2.1 ค่าตอบแทนคณะผู้วิจัย 

รวมงบดำเนินการ 

 

 

100,000 

3. หมวดค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างปฏิบัติการและ

นำเสนอผลงานวิจัย) 

3.1 ค่าเดินทาง (5000/คน รวม 15000 บาท) 

3.2 ค่าที่พัก (5000/คน รวม 15000 บาท) 

รวมค่าใช้สอย 

 

 

 

 

30,000 

4. หมวดค่าวัสดุ (ระบุรายละเอียด)  

3.1 Plant extraction 20,000 

3.2 Platelet aggregation assay 50,000 

3.3 ค่าสารเคมีสำหรับการทำ ATP release assay 100,000 

3.4 ค่าสารเคมีที่ใช้ทำ Measurement of thromboxane A2 

formation 
100,000 

3.5 ค่าสารเคมีที่ใช้ทำ Measurement of cyclic AMP 100,000 

3.6 ค่าสารเคมีและน้ำยาที่ใช้สำหรับ Static platelet adhesion assay 100,000 

3.7 ค่า Plastic Lab-ware 15,000 

3.11 ค่าวัสดุสำนักงาน 2,500 
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3.12 Report and manuscript preparation 2,500 

รวมค่าวัสดุ             490,000 

5. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน  80,000 

รวมงบประมาณโครงการ  880,000 

 

17.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอในแต่ละปี 

(กรณีเป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี)   

 

18. ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ 

 

ผลสำเร็จและความคุ้มค่า ดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ประเภทของผลสำเร็จของ

ผลงานวิจัย 

1.  องค์ความรู ้ ทราบกลไกในเชิงลึก 

(molecular mechanism) ใน

การออกฤทธิ์ของสารสกัดบริสุทธิ์

จากขมิ้นอ้อยในการยับยั้งการ

เกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด (anti-

platelet aggregation) 

 

 

G 

 

 

G 

2.  การใช้ประโยชน์ในเชิง

สาธารณะ 

-    การถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีในรูปแบบ

ของนวัตกรรมต่อเกษตรกร และ

การเสนอผลงานทางวิชาการ ใน

การประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

 

 

G 

 

3.  การผลิตนักศึกษา 

-    ระดับบัณฑิตศึกษา 

สามารถผลิตนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาได้ 1 คน 

 

G 

4.  การเขียนบทความทาง

วิชาการ  

สามารถตีพิมพ์ผลงานทาง

วิชาการในวารสารวิชาการที่

เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ผลงาน 

 

G 

 

5.  การเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการ 

สามารถนำเสนอผลงานวิจัยใน

งานประชุมวิชาการระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 

ครั้ง 

G 
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19. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป 

19.1 คำรับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงใน

ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

19.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือเป็นการ

วิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี) 

19.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  

 

 

20.   เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการ  

ผลผลิต ตัวชี้วัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 

ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืชสมุนไพรขมิ้น

อ้อยต่อการทำงานของเกล็ดเลือด รวมทั้ง

กลไกในเชิงลึกในการต้านการทำงานของ

เกล็ดเลือด 

ปริมาณทดสอบ

เบื้องต้นใน scale 

ห้องปฏิบัติการ 

ได้องค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ

ฤทธิ์ของสารสกัดจากพืช

สมุนไพรขมิ้นอ้อยต่อการ

ทำงานของเกล็ดเลือด 

ปีที่ 1  

ผลทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดจาก

พืชสมุนไพรขมิ้นอ้อยต่อเกล็ดเลือดและ

เม็ดเลือดขาว 

ปริมาณทดสอบ

เบื้องต้นใน scale 

ห้องปฏิบัติการ 

ทราบผลความเป็นพิษของ

สารสกัดจากขมิ้นอ้อยต่อ

เกล็ดเลือดและเม็ดเลือด

ขาว 

ปีที่ 1  

The effectiveness of Curcuma sp. 

‘‘Khamin-oi’’extracts on platelet 

function and related signal 

transduction pathways 

นำเสนอ

ผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการใน

หรือต่างประเทศ 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

ได้นำเสนอผลงานวิจัยใน

การประชุมวิชาการในหรือ

ต่างประเทศ 

ปีที่ 1  

The effectiveness of Curcuma sp. 

‘‘Khamin-oi’’extracts on platelet 

function and related signal 

transduction pathways 

ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ทั้งในประเทศหรือ

ต่างประเทศอย่าง

น้อย 1 เรื่อง 

ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 

ปีที่ 1  

 

21. โครงการนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งหรือโครงการสบืเนื่องจากนี้ ได้ยื่นเสนอขอรับทุนหรือได้รับการ
สนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นหรือไม่ 

 þ  ไม่ได้ยื่นเสนอขอรับทุน 
 ¨  ยื่นเสนอ โปรดระบุแหล่งทุน ………………………………………………… 
  ¨ ได้รับการสนับสนุน จาก……………………ชื่อโครงการ…………... 
   (โปรดระบุความจำเป็นหรือความแตกต่างจากโครงการนี้) 
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  ¨ ไม่ได้รับการสนับสนุน 
  ¨ ยังไม่ทราบผลการพิจารณา 
 

22. โครงการนี้มีการใช้สิ่งมีชีวิตที่มีการดัดแปลงทางพันธุกรรมหรือไม่ 
¨ มี 

þ ไม่มี    

  

23.  กรณี ที่มีการวิจัยในมนุษยห์รือสัตว์ทดลอง ต้องมีเอกสารการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

      จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และคณะกรรมการจรรณยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ 

 

24   ค่าตอบแทนผู้ว ิจ ัย ต้องไม ่เก ิน 20% และค่าใช ้จ ่าย ขอให ้อ ้างอ ิงตามระเบ ียบ การใช ้จ ่ายเง ิน

งบประมาณ 

 

25.  คำชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
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ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  
นายสุวิทย์ ด้วงมะโน 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  

Mr. Suwit Duangmano 

 

2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 
3510600487962 

 

3. ตำแหน่งปัจจุบัน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 

โทรศัพท์: 053-945078 ต่อ 13 

Email: suwit.du@cmu.ac.th 

  

5. ประวัติการศึกษา  
ระดับปริญญาเอก 

   ปริญญา: ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) / Ph.D. (Medical Technology) 

   สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 

   ปีที่สำเร็จการศึกษา 2555 

   

 ระดับปริญญาตรี 

   ปริญญา: วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) / B.S. (Medical Technology) 

   สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

   ปีที่สำเร็จการศึกษา 2546 

 

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ  
Hematology, Hemostasis and Thrombosis, Cancer biology 

 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย:  
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 1. กลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดจากว่านมหากำลัง (Curcuma latifolia Rosc.) และสาร

ออกฤทธิ์ต่อการส่งสัญญาณของโปรตีนนิวคลีโอฟอสมินที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาและการแบ่งตัว

ของเซลล์ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวดื้อยาชนิด K562/ADR 

 2. ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทีโลเมอเรส

ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือกขาว 

 3. ฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรไทยต่อการยับยั้งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือด 

 4. สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาภาวะโลหิตจางของผู้สูงอายุ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัด

ลำพูน 

 5. การพัฒนาพลาสมาแห้งเพื่อใช้เป็นวัสดุควบคุมคุณภาพสำหรับการตรวจวิเคราะห์การแข็งตัว

ของเลือด 

 6. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค LAMP เพื่อตรวจหาเชื้อทริปปาโนโซมา อีแวนซาย ในโคที่

ติดเชื้อ 

 7. การศึกษานำร่องการนำวัสดุควบคุมคุณภาพไปใช้ในการทดสอบความชำนาญ การตรวจการ

แข็งตัวของเลือดในห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 

 

 

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว :  

1. Yanola J, Nachaiwieng W, Duangmano S, Prasannarong M, Somboon P, 

Pornprasert S. Current prevalence of intestinal parasitic infections and their 

impact on hematological and nutritional status among Karen hill tribe children 

in Omkoi District, Chiang Mai Province, Thailand. Acta Trop. 2018 Apr;180:1-6. 

doi: 10.1016/j.actatropica.2018.01.001. Epub 2018 Jan 5. 

2. Pornprasert S, Wanachantararak P, Kantawong F, Chamnanprai S, Kongpan C, 

Pienthai N, Yanola J, Duangmano S, Prasannarong M. Excessive fluoride 

consumption increases haematological alteration in subjects with iron 

deficiency, thalassaemia, and glucose-6-phosphate dehydrogenase (G-6-PD) 

deficiency. Environ Geochem Health. 2017 Aug;39(4):751-758.  

3. Duangmano S, Wonkngam S, Ladchanta P, Palanan W, Wongtagan O. 

Inhibitory effect of various Thai natural plants ethanolic extracts on platelet 

aggregation and blood coagulation in vitro. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 

2016;49(1): 77-89. 

4. Duangmano S, Salangsing C, Changchamni P, Seesean S, Kotpui M, Suksamrarn 

A. Cytotoxic effect of Betulinic acid from Thevetia peruviana Flower on SW620 
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and Caco-2 human colon cancer cell lines. J Med Tech Assoc Thailand 

2016;44(3): 5854-5863. 

5. Kotepui M, Duangmano S, Piwkham D, Chupeerach C. Knowledge, attitudes, 

and practice of breast cancer screening among female personnel of Walailak 

University. Health Expect. 2014 Oct 18. 

6. Kotepui M, Wannaiampikul S, Chupeerach C, Duangmano S. A bibliometric 

analysis of diets and breast cancer research. Asian Pac J Cancer Prev. 

2014;15(18):7625-8. 

7. Kotepui M, Phunphuech B, Phiwklam N, Chupeerach C, Duangmano S. Effect 

of malarial infection on haematological parameters in population near 

Thailand-Myanmar border. Malar J. 2014 Jun 5;13:218. 

8. Duangmano S., Sae-lim P., Suksamrarn A., Patmasiriwat P., Domann F.E. 

Cucurbitacin B inhibits human breast cancer cell proliferation through 

disruption of microtubule polymerization and nucleophosmin/B2 3 

translocation. BMC Complel & Alter med 2012; 12(185). 

9. Duangmano S., Sae-lim P., Suksamrarn A., Patmasiriwat P., Domann F.E. 

Cucurbitacin B cause increased radiation sensitivity of human breast cancer 

cells via G2/M cell cycle arrest. Journal of Oncology 2012 Mar 27. 

10. Dakeng S., Duangmano S., Jiratchariyakul W., U-Pratya Y., Bögler O., 

Patmasiriwat P. Inhibition of Wnt signaling by cucurbitacin B in breast cancer 

cells: Reduction of Wnt associated proteins and reduced translocation of 

galectin-3 -mediated β -catenin to the nucleus. Journal of Cellular 

Biochemistry. 2012 Jan;113(1):49-60 

 

7.3 งานวิจัยที่กำลังทำ:  

1. ช่ือโครงการวิจัย: การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค LAMP เพ่ือตรวจหาเช้ือทริปปาโนโซมา 

อีแวนซาย ในโคท่ีติดเช้ือ 

แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)  

สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

วันเร่ิมต้นโครงการ: 16 พฤศจิกายน 2561 

วันส้ินสุดโครงการ: 15 พฤศจิกายน 2562 

 

2. ช่ือโครงการวิจัย: การศึกษานำร่องการนำวัสดุควบคุมคุณภาพไปใช้ในการทดสอบความ
ชำนาญ การตรวจการแข็งตัวของเลือดในห้องปฏิบัติการโลหิตวิทยา 



48 

 

แหล่งทุน: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการ 

วันเร่ิมต้นโครงการ: 01 เมษายน 2562 

วันส้ินสุดโครงการ: 30 เมษายน 2563 

 

3. ช่ือโครงการวิจัย: โครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบ
และขม้ินชัน สำหรับผู้ท่ีมีภาวะ metabolic syndrome และเพ่ือลดความเส่ียงของการเกิด

มะเร็ง 

แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) 

สถานภาพในการทำวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

วันเร่ิมต้นโครงการ: 23 ตุลาคม 2561 

วันส้ินสุดโครงการ: 22 ตุลาคม 2562 

 

4. ช่ือโครงการวิจัย: การศึกษานำร่องการนำวัสดุควบคุมคุณภาพไปใช้ในการทดสอบความ
ชำนาญ การตรวจปัสสาวะประจำวันในห้องปฏิบัติการ 

แหล่งทุน: คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถานภาพในการทำวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

วันเร่ิมต้นโครงการ: 1 ตุลาคม 2561 

วันส้ินสุดโครงการ: 30 กันยายน 2562 

5. ช่ือโครงการวิจัย: ภาวะโลหิตจางและการติดเช้ือปรสิตในเด็กนักเรียน อำเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2561 

แหล่งทุน: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สถานภาพในการทำวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

วันเร่ิมต้นโครงการ: 1 พฤษภาคม 2561 

วันส้ินสุดโครงการ: 30 เมษายนยน 2562 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  
  นายวุฒิโชติ   จันทร์แสนตอ 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  

  Mr. Wuttichote   Jansaento 

 

2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 
  3-5304-00049-84-8 
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3. ตำแหน่งปัจจุบัน 
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ-อาจารย์ 

 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   
   ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ สำนักสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

  222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 

  โทรศัพท์: 075-672703-4  

  โทรสาร: 075-672702 

  Email: wuttichote@hotmail.com 

 

5. ประวัติการศึกษา  
 ระดับปริญญาเอก 

   ปริญญา: ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์) / Ph.D. (Medical Technology) 

   สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 

   ปีที่สำเร็จการศึกษา 2557 

   ระดับปริญญาโท 

   ปริญญา: วท.ม. (จุลชีววิทยา) / M.S. (Microbiology) 

   สาขาวิชา จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

   ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550 

   ระดับปริญญาตรี 

   ปริญญา: วท.บ. (เทคนิคการแพทย์) / B.S. (Medical Technology) 

   สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประเทศไทย 

   ปีที่สำเร็จการศึกษา 2546 

 

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  Biomedical science: การประยุกต์ใช้เทคนิคอณูชีววิทยา PCR, Loop-mediated  

  isothermal amplification (LAMP), การประยุกต์ใช้ Magnetic nanoparticles 

 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย  

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว: 

- Jansaento W., Jangpatarapongsa K., Polpanich D., Wonglumsom W. 

Simple Detection of Campylobacter DNA Using Magnetic Nanoparticles 
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Coupled to PCR with Colorimetric End-Point System. Food Sci. 

Biotechnol., 2016, 193-198. 

- Pongcharoen S., Chansantor W (Jansaento W.), Supalap K., Jienmongkol 

P., Niumsup P.R. Impaired interleukin-1β  expression by monocyte 

stimulated with Staphylococcus aureus in diabetes. Southeast Asian J. 

Trop. Med. Public Health., 2011, 1197-1203. 

- Jansaento W., Jangpatarapongsa K., Polpanich D., Kittiniyom K., 

Wonglumsom W. Optimization of magnetic bead-based PCR for detection 

of Campylobacter jejuni. The 3rd commission on higher education 

congress and university staff development consortium (CHE-USDC 

Congress III) Proceeding, 2010. 

-  

7.3 งานวิจัยที่กำลังทำ:  

1. ช่ือโครงการวิจัย: การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคนิค LAMP เพ่ือตรวจหาเช้ือทริปปาโนโซมา 

อีแวนซาย ในโคท่ีติดเช้ือ 

แหล่งทุน: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก)  

สถานภาพในการทำวิจัย: ผู้ร่วมวิจัย 

วันเร่ิมต้นโครงการ: 16 พฤศจิกายน 2561 

วันส้ินสุดโครงการ: 15 พฤศจิกายน 2562 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  
  นางสาวจุฬาลักษณ์   เขมาชีวะกุล 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  

  Ms. Julaluk Khemacheewakul  

 

2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 
  1-5099-00109-31-1 

 

3. ตำแหน่งปัจจุบัน 
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ-อาจารย์ 

 

4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   
        คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

        155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 

  โทรศัพท์: 099-1414244 

  โทรสาร: 053-948206, 053-948201 

  Email:    Looktarn005@hotmail.com, Julaluk.tt@gmail.com 

 

5. ประวัติการศึกษา  
 ระดับปริญญาเอก 

   ปริญญา: ปร.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) /  

Ph.D. (Food Science and Technology) 

   สาขาวิชา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 

   ปีที่สำเร็จการศึกษา 2556 

  ระดับปริญญาโท 

   ปริญญา: วท.ม. (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) / M.S. (Microbiology) 

   สาขาวิชา เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 

   ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550 

  ระดับปริญญาตรี 

   ปริญญา: วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) /  
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B.S. (Food Science and Technology) 

   สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย 

   ปีที่สำเร็จการศึกษา 2550 

 

6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  Biothecnoloy (เทคโนโลยีชีวภาพ), Food Chemistry (เคมีอาหาร), Food for health 

(อาหารเพื่อสุขภาพ), Functional food (อาหารเชิงหน้าที่)  

 

 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย: ชื่อโครงการวิจัย ที่ส่งผลต่อการผลิตเซลลูโลสจากแบคทีเรียสายพันธุ์ 

Acetobacter sp. และเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการหมัก 

 

7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว: 
- จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล  เอนก หาลี  วรันณ์ธร จันท์หมุด  และสุวิมล บุญโกมล. 2561. ใย

อาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากเปลือกถั่วและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร 

(Antioxidant dietary fiber from edible bean coats and the application in food 

products).  ในวารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 

2561) หน้า 183-195. 

- Julaluk Khemacheewakul, Trakul Prommajak, Noppol Leksawasdi, Charin 

Techapun, Rojarej Nunta, Danchai Kreungngern, And Waruntorn Janmud. 2019. 

Production and Storage Stability of Antioxidant Fiber From Pigeon Pea (Cajanus 

Cajan) Pod. Journal of Microbiology. Biotechnology and Food Sciences. October - 

November 2019, Vol. 9, No. 2.  

 

7.3 งานวิจัยที่กำลังทำ:  

1. ช่ือโครงการวิจัย: การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมถ่ัวแระญ่ีปุ่นท่ีเสริมสารต้านอนุมูลอิสระธรรมชาติ
จากเปลือกถ่ัวแระญ่ีปุ่น 

แหล่งทุน: สกอ. 

สถานภาพในการทำวิจัย: หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันเร่ิมต้นโครงการ: 1 ตุลาคม 2562 

วันส้ินสุดโครงการ: 30 กันยายน 2563 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  ทรงยศ อนุชปรีดา 
  ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr Songyot Anuchapreeda 

 

 2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3639900182773 

 

 3. ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ 

 

 4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก   

   แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 

   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    หมายเลขโทรศัพท์ : 053-949237 

   โทรสาร : 053-936042 

   E-mail : songyot.anuch@cmu.ac.th หรือ sanuchapreeda@gmail.com 

 

5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา 

ปี2529-2533  ปริญญาตรี ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ปี 2533-2535  ปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ปี 2540 -2545 ปริญญาเอก (ทุน สวทช.) ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

(เกียรติบัตรการเรียนยอดเย่ียม) 

ปี 2552-2553 Postdoctoral degree (ทุน THE MATSUMAE INTERNATIONAL FOUNDATION 

หรือ MIF) ทำวิจัยเร่ือง การขนส่งยาด้วยระบบ Drug Delivery System (DDS) ท่ี 

Laboratory of Pharmaceutics and Drug Delivery, Dept. of Physical 

Pharmacy, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Kobe Gakuin University, 

Kobe, Japan 

 

6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

1. กลไกการด้ือยาของเซลล์มะเร็งและสารสกัดสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติเป็น MDR modulator โดยศึกษา

กลไกการควบคุมในระดับอณูชีวโมเลกุล 

2. สารพิษและขบวนการ metabolism สารพิษในร่างกาย 

3. กลไกของ dietary herbs ต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งในระดับชีวโมเลกุล 

4. สารสกัดสมุนไพรต่อการส่งสัญญานภายในเซลล์ (cell signaling pathways)  

5. กลไกการควบคุมการทำงานของยีนและการแสดงออกของยีนโดย transcription factors ซ่ึงใช้วิธี

การศึกษาโดย Electrophoretic Mobility Shift Assay (EMSA) 

6. กลไกการทำงานของ protein kinase C (PKC) ต่อ cell proliferation และ cell differentiation 

7. กลไกของยีน WT1 และโปรตีน WT1 ในการกระตุ้นการเกิดมะเร็งเม็ดเลือด ในผู้ป่วยลิวคีเมีย 

8. การขนส่งยาสู่เซลล์เป้าหมายด้วยระบบ Drug Delivery System (DDS)  

9. การสังเคราะห์อานุภาคนาโน ในรูปแบบของ Lipid Emulsion 

10. การแยกสารสำคัญจาก natural products 

 

7. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

 7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 

1) หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2546 เรื่อง “ผลของเคอร์คิวมิน ดีเม

ตทอกซีเคอร์คิวมิน และบีสดีเมตทอกซีเคอร์คิวมิน ต่อการทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว” เสร็จ

ส้ินเม่ือ 30 เมษายน 2547 

2) หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่  (New 

Researcher Grant) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2546  เร่ือง “ผลของเคอร์คิว

มินต่อการแสดงออกของยีนดื้อยาและยีนวิล์มทูเมอร1์ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วย

ลิวคีเมีย”  

3) เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนโครงการวิจัยปี 2546 ชื่อเรื่อง “การวิจัยและ

พัฒนาชาสมุนไพรเพ่ือลดการด้ือยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูกของมนุษย์” เสร็จส้ินเม่ือ 31 ตุลาคม 

2547 



56 

 

4) เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนจาก AVON company ปี 2546 ชื่อเรื่อง 

“โครงการวิจัย AVON Research Program for Natural Product in Skin Care, Cosmetics, 

and Nutrition at Chiang Mai University, Faculty of Medicine” 

5) หัวหน้าโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2546 

เร่ืองผลของเคอร์คิวมินอยด์ต่อการยับย้ังการแสดงออกของ WT1 mRNA ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด

ขาว เสร็จส้ินเม่ือ 30 กรกฎาคม 2547 

6) เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เร่ืองการ

วิจัยและพัฒนาเคอร์คิวมินอยด์ในการรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัดหลายชนิด  

7) เป็นนักวิจัยของโครงการวจิัยของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2547 โครงการการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อผลิต

แอนติเจนและแอนติบอดีสำหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย การป้องกัน รักษาโรค 

และการบริการ งบประมาณ 18,000,000 บาท 

8) หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนพัฒนากลุ่มวิจัยบูรณาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2547 เร่ือง

ผลของเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้นชันต่อการยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน WT1 ของมะเร็งเม็ด

เลือดขาว งบประมาณ 88,000 บาท 

9) หัวหน้าโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2549 

เรื่องผลของความเป็นพิษจากสารสกัดพืชสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน และสิ่งเหลือใช้จากพืชต่อ

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562 และ U937 งบประมาณ 45,000 บาท 

10) หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2549-2550 เร่ือง การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน และสิ่ง

เหลือใช้ในระดับอณู-ชีวโมเลกุลเพื่อการพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว งบประมาณ 

835,188 บาท 

11) เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปี 2548-

2550 เร่ือง “การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย” 

12) หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2551 เร่ือง การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร พืชผักพ้ืนบ้าน และส่ิงเหลือใช้

ในระดับอณูชีว-โมเลกุลเพื่อการพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว งบประมาณ 381,880 

บาท 

13) หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2551 เรื่อง “การศึกษากลไกของเคอร์

คิวมินจากขมิ้นชันต่อการยับยั้งการทำงานของโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

ชนิด K562” งบประมาณ 480,000 บาท 

14) หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2552 เรื่อง การศึกษาสารสกัดที่แยกได้จากใบมะกรูดต่อการยับยั้งการแสดงออก
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ของวิล์มทูเมอร์วัน เอ็มอาร์เอ็นเอในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว และเซลล์มะเร็งท่ีแยกได้จากผู้ป่วย

มะเร็งเม็ดเลือดขาว งบประมาณ 655,860 บาท 

15) เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยี Nano Technology (NanoTech) 

ประจำปี 2551 เร่ือง “การวิจัยและพัฒนาระบบการนำส่งยารักษามะเร็งท่ีมีประสิทธิภาพด้วยนา

โนเทคโนโลยี” งบประมาณ 999,990 บาท 

16) เป็นนักวิจัยในโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 11 เรื่อง “การศึกษากลไกของเคอร์คิวมินจาก

ขม้ินชันต่อการยับย้ังการทำงานของโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562” 

งบประมาณ 1,375,000 บาท 

17) เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2550 เรื่อง เปปไทด์คอนจุเกตนาโนพาทิเคิลชนิดใหม่ที่ออกแบบสำหรับนำส่งยา

จำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง งบประมาณ 1,000,000 บาท 

18) ผู้ร่วมวิจัยโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 2552 

เรื่อง ผลของการออกกำลังกายและสารสกัดจากขมิ้นชัน ต่อการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดใน

นักกีฬาโดยใช้ collagen, ADP และ epinephrine เป็นตัวกระตุ้น งบประมาณ 45,000 บาท 

19) เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2552 การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรปัญจขันธ์และพลูคาวต่อการ

ยับยั้งการเจริญเติบโตและการแสดงออกของยนีวิล์มทูเมออร์วัน (WT1) ในเซลล์เม็ดเลือดขาว

เพาะเล้ียง งบประมาณ 399,900 บาท 

20) เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยี Nano Technology (NanoTech) 

ประจำปี 2553 เร่ือง “การวิจัยและพัฒนาระบบการนำส่งยารักษามะเร็งท่ีมีประสิทธิภาพด้วยนา

โนเทคโนโลยี” งบประมาณ 1,040,600 บาท 

21) หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2554 เร่ือง ผลของเคอร์คิวมินต่อการยับย้ังการทำงานของยีนวิล์มทูเมอร์วันท่ีส่งผล

ต่อการลดอัตราการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว งบประมาณ 800,000 บาท 

22) หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2554 เร่ือง การศึกษาฤทธ์ิการทำลายเซลล์มะเร็งของอนุภาคนาโนของสารออกฤทธ์ิ

จากมังคุด งบประมาณ 900,000 บาท 

23) หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2555 เรื่อง “ผลของลิปิดนาโนอิมัลชั่นของเคอร์คิวมินต่อการยับยั้งการเจริญของ

เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว” งบประมาณ 665,800 บาท 

24) หัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง สกว. ประจำปี 2555 เร่ือง “การศึกษากลไกของ

เคอร์คิวมินต่อการยับย้ังโปรตีนท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของโปรตีน ซี-จูน เอ็นเทอมนอลไคเนส (เจ

เอ็นเค) ซ่ึงเก่ียวข้องกับโปรตีนทรานสคริปช่ันแฟกเตอร์ท่ีลดการควบคุมการแสดงออกของยีนวิล์ม

ทูเมอร์วัน และการชะลอการเข้าสู่วัฎจักรของเซลล์” งบประมาณ 2,400,000 บาท 
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25) หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการชุด ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2558 เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าสารสกัดจากเมล็ดสารภีเพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง” 

งบประมาณ 1,900,000 บาท 

26) หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปีงบประมาณ 

2558 เร่ือง “ผลของสารสกัดจากเมล็ดสารภีต่อการยับย้ังการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วัน ที่

ส่งผลต่อการลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเล้ียง” งบประมาณ 900,000 บาท 

27) หัวหน้าโครงการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มช. ประจำปี 2557 เร่ือง “ผลของสารสกัด

หยาบจากจำปีสิรินธร (Magnolia Sirindhorniae Noot. & Chalermglin) ต่อการยับย้ังโปรตีน

วิล์มทูเมอร์วัน บีซีอาร์/เอบีแอล และฟลิททรี ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเล้ียงชนิด K562, 

Molt4 และ EoL-1” งบประมาณ 200,000 บาท 

28) ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เมธี รุ่งโรจน์สกุล จากบริษัทวอร์ดเมดิก จำกัด 
ประจำป ี 2557 เร ื่อง “ผลของสารสกัดจากเมล็ดสารภ ี (Mammea siamensis) ต่อการ

แสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์ 1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเลี้ยงชนิด K562 (Effect of 

Saraphi (Mammea siamensis) Seed Extracts on Wilms’ Tumor 1 Gene Expression 

in K562 Leukemic Cell Line)” งบประมาณ 50,000 บาท 

29) เป็นนักวิจัยในโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 15 ปี 2555 เร่ือง “ผลของอนุภาคนาโนเคอร์คิวมินท่ี

จำเพาะต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป้าหมายที่มีการแสดงออกของโปรตีน FLT3 บนผิวเซลล์” 

งบประมาณ 1,375,000 บาท 

30) หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการชุด ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2559 เร่ือง “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสารสกัดเคอร์คิวมินจากขมิ้นชัน

เพ ื่อใช้ต ้านมะเร็งเม ็ดเลือดขาวโดยนาโนเทคโนโลยีแบบนำส่งยาไปยังเซลล์เป ้าหมาย” 

งบประมาณ 1,710,000 บาท  

31) หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปีงบประมาณ 

2560 เรื่อง “ผลของเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้นชันและเตตระไฮโดรเคอร์คิวมินต่อการแสดงออก

ของโปรตีนวิล์มทูเมอร์ 1 ในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว” งบประมาณ 820,000 บาท 

32) เป็นนักวิจัยในโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 19 ปี 2560 เรื่อง “การพัฒนาระบบนำส่งยาต้าน

มะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยอนุภาคนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง

สายพันธ์ุเม็ดเลือดขาวเพาะเล้ียงชนิด KG1 และ KG1a” งบประมาณ 1,550,000 บาท 

 

7.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องและทำเสร็จแล้ว : (ช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุนย้อนหลัง

ไม่เกิน 5 ปี) 

1) Anuchapreeda S, Fukumori Y, Okonogi S, Ichikawa H. Preparation of Lipid 

Nanoemulsions Incorporating Curcumin for Cancer Therapy. J of Nanotechnology, 
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1012(1012), Article ID 270383, 1-11, 2012. Q3 (THE MATSUMAE INTERNATIONAL 

FOUNDATION หรือ MIF)  

2) Phongpradist R, Chiampanichayakul S, Tima S, Siahaan T, Berkland C, 

Anuchapreeda S, Ampasavate C. Potential cIBR-Conjugated PLGA Nanoparticles 

for Selective Targeting to Leukemic Cells. World Academy of Science, Engineering 

and Technology. 66, 252-260, 2012. (ทุน วช.) 

3) Phongpradist R, Chittasupho C, Intasai N, Teruna J Siahaan TJ, Berkland CJ, 

Anuchapreeda S, Ampasavate C. Biodegradable Nanoparticles Surface 

Modification Techniques with cIBR Peptide Targeting to LFA-1 Expressing 

Leukemic Cells. Journal of Nanotechnology in Engineering and Medicine. 3, 

041005-1 – 041005-9, 2012. Q3 (ทุน วช.) 

4) Phongpradist R, Ampasavate C, Anuchapreeda S. Modifying of Targeted 

Nanoparticles for Lymphocyte Function Associated Antigen-1 Expressing U937 

Cell Line Using cIBR Peptide.  Advanced Science, Engineering and Medicine. 5, 1-

7, 2013. (ทุน วช.) 

5) Jutapakdee W, Anuchapreeda S, Ampasavate C. Determination of FLT3 Levels in 

Leukemic Cell Lines by Flow Cytometry, Western Blot Analysis, and RT-PCR. 

PROCEEDINGS: International Graduate Research Conference 2013, 20 December 

2013, 215-221. (ทุน วช.) 

6) Tima S, Ichikawa H, Ampasavate C, Okonogi S, Anuchapreeda S. Inhibitory Effect 

of Turmeric Curcuminoids on FLT3 Expression and Cell cycle Arrest in the FLT3-

Overexpressing EoL-1 Leukemic Cell Line. Journal of Natural Products. 77(4), 948-

954, 2014. (ทุน คปก. สกว. และ วช.) 

7) Chaiyana W, Phongpradist R, Leelapornpisid P, Anuchapreeda S. Microemulsion-

based hydrogel for topical delivery of indomethacin. Int J Pharm Pharm Sci. 7(2), 

213-219, 2015. (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.) 

8) Phongpradist R, Chaiyana W, Anuchapreeda S. Curcumin-Loaded multi-valent 

ligands conjugated -nanoparticles for anti-inflammatory activity. Int J Pharm 

Pharm Sci. 7(4), 203-208, 2015. Q2 (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.) 

9) Naksuriya O, Shi Y, van Nostrum CF, Anuchapreeda S, Hennink WE, Okonogi S. 

HPMA-based polymeric micelles for curcumin solubilization and inhibition of 

cancer cell growth. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 

94, 501–512, 2015. Q1 3.9 (ทุน คปก. และ สกว.) 
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10) Somno A, Anuchpreeda S, Chiampanichayakul S. Expressions of P-glycoprotein, 

survivin and CD147 molecules on multidrug resistance leukemic cell line 

K562/Adr. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 48(3), 173-181, 2015. (ทุน สกว.) 

11) Rungrojsakul M, Saiai A, Ampasavate C, Okonogi S, Anuchapreeda S. Inhibitory 

effect of mammea E/BB from Mammea siamensis seed extract on Wilms’ Tumor 

1 protein expression in a K562 leukemic cell line. Natural Product Research. 

30(4): 443-7.2016. (ทุน วช.) 

12) Semsri S, Anuchapreeda S, Janwitayanuchit W. Inhibitory effects of crude 

ethanolic leave extract from Moringa oleifera Lam. on Wilms’ tumor 1 protein 

expression in K562 leukemic cell line. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 49(1), 53-

64, 2016. (ทุนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 

13) Sangkaruk R, Tima S, Rungrojsakul M, Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S.  

Effects of Saraphi (Mammea siamensis) flower extracts on cell proliferation and 

Fms-like tyrosine kinase 3 expression in leukemic EoL-1 cell line. Bull Chiang Mai 

Assoc Med Sci. 49(2), 286-293, 2016. (ทุน สกว. และ วช.) 

14) Rungrojsakul M, Katekunlaphan T, Saiai A, Ampasavate C, Okonogi S, Sweeney CA, 

Anuchapreeda S. Down-regulatory mechanism of mammea E/BB from 

Mammea siamensis seed extract on Wilms’ Tumor 1 expression in K562 cells. 

BMC complementary and Alternative Medicine. 16(130), 1-11, 2016. (ทุน สกว. และ 

วช.) 

15) Chaiyana W, Anuchapreeda S, Leelapornpisid P, Phongpradist R, Viernstein H, 

Mueller M. Development of Microemulsion Delivery System of Essential Oil 

from Zingiber cassumunar Roxb. Rhizome for Improvement of Stability and Anti-

Inflammatory Activity. AAPS PharmSciTech. DOI: 10.1208/s12249-016-0603-2, 1-

11, 2016. Q1 1.954. (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.) 

16) Sangkaruk R, Rungrojsakul M, Tima S, Anuchapreeda S. Effect of Thai saraphi 

flower extracts on WT1 and Bcr/Abl protein expression in leukemic cell lines. Afr 

J of Tradit Complement Altern Med. 14 (2), 16-24, 2017. Q2 0.553 (ทุน สกว. และ 

วช.) 

17) Somno A, Anuchapreeda S, Chruewkamlow N, Pata S, Kasinrerk W, 

Chiampanichayakul S. Involvement of CD147 on Multidrug Resistance through 

the Regulation of P-glycoprotein Expression in K562/ADR Leukemic Cell Line. 

Leuk Res Rep. 6, 33-38, 2016. Q3 (ทุน สกว.) 
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18) Tima S, Okonogi S, Ampasavate C, Pickens C, Berkland C, Anuchapreeda S. 

Development and Characterization of FLT3-Specific Curcumin-Loaded Polymeric 

Micelles as a Drug Delivery System for Treating FLT3-Overexpressing Leukemic 

Cells. J Pharm Sci. 105, 3645-3657, 2016. (ทุน คปก. สกว. และ วช.) 

19) Utthawang W, Ampasavate C, Okonogi S, Rungrojsakul M, Chiampanichayakul S, 

Tima S, Anuchapreeda S. Low Doses of Partially Purified Fraction of Kaffir Lime 

( Citrus hystrix DC.) Leaf Extract Induce Cell Death in Molt4 Cells. Journal of 

Associated Medical Sciences 50 (1), 27-37, 2017. (ทุน สกว. และ วช.) 

20) Tima S, Anuchapreeda S, Ampasavate C, Berkland C, Okonogi S. Stable 

curcumin-loaded polymeric micellar formulation for enhancing cellular uptake 

and cytotoxicity to FLT3 overexpressing EoL-1 leukemic cells. European Journal 

of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 114, 57-68, 2017. (ทุน คปก. สกว. และ วช.) 

21) Chittasupho C, Anuchapreeda S, Sarisuta N. CXCR4 targeted dendrimer for anti-

cancer drug delivery and breast cancer cell migration inhibition. European 

Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 119, 310-321, 2017. (ทุน สกว.) 

22) Khondee S, Chittasupho C, Tima S, Anuchapreeda S. Doxorubicin-loaded 

micelle targeting MUC1: a potential therapeutic for MUC1 triple negative breast 

cancer treatment. Current Drug Delivery. doi: 

10.2174/1567201814666170712122508. 2017. IF 2.516 (ทุน สกว.) 

 

7.3 งานวิจัยท่ีกำลังทำ : (ช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัย 

เป็นนักวิจัยในโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 19 ปี 2560 เร่ือง “การพัฒนาระบบนำส่งยาต้านมะเร็ง

เม็ดเลือดขาวด้วยอนุภาคนาโนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งสายพันธ์ุเม็ด

เลือดขาวเพาะเล้ียงชนิด KG1 และ KG1a” งบประมาณ 1,550,000 บาท 
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ส่วน  ค : ประวัติคณะผู้วิจัย 

7. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)  
  นางศิริพร  โอโกโนก ิ

 

ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  

  Mrs Siriporn Okonogi 

 

8. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 
  3 5002 00466 09 7 

 

9. ตำแหน่งปัจจุบัน 
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  รองศาสตราจารย์   ระดับ 9 

 

10. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก   
        ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

        โทร. 053-944311   โทรสาร 053-222741 

        E-mail:  sirioko@chiangmai.ac.th 

11. ประวัติการศึกษา  
 ระดับปริญญาเอก 

   Ph.D. (Pharamceutical Sciences)   จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น 

   

12. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  Pharmaceutical Technology 

  Formulation and Drug Delivery System 

  Medicinal Plant Product 

  Bioformulation (e.g.  Bioencapsulation, Biogranulation) 

  Formulation / Drug Delivery System (Nano Delivery System) 

 

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

                 7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย    

1. แผนการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร”  จากทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาติ   พ.ศ. 2545   งบประมาณ  4,000,000 บาท   สถานะโครงการ – เสร็จสิ้นสมบูรณ์

แล้ว 

2. แผนการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาระบบนำส่งนาโนชีวสารออกฤทธิ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี”    ด้วย

ทุนอดุหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ  สน ับสน ุนโดยสำน ักงานคณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา (สกอ )  พ .ศ . 2548  

งบประมาณ  3,500,000  บาท  สถานะโครงการ – เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว 

 

 

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย:  

1. ห ัวหน ้าโครงการว ิจ ัย เร ื่อ ง “การพ ัฒนาน ้ำยาบ ้วนปากสำหร ับหย ุด เล ือดในช ่องปาก 
(Development of Dental Hematostatic Mouthwash)”  จากทุนอุดหนุนการวิจัย   ศูนย์

เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) สวทช    งบประมาณปี พ.ศ. 2552  
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2. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ฤทธิ์ต ้านออกซิเดชันของสารสกัดพืชสมุนไพร (Antioxidant of 

Medicinal Plant Extracts”  ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2552 

3. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับแกรนนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่า เพื่อเป็น
ผล ิตภ ัณฑ ์สารเสร ิม ในส ุกร (Development of Bioactive Granule Formulation from 

Alpinia galanga Rhizome for Food Additive Product in Swine)”  จากทุนอุดหนุนการ

วิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2552  

4. ห ัวหน ้าโครงการว ิจ ัยเร ื่อง “การพ ัฒนาระบบนำส ่งนาโนผ ่านผ ิวหน ังโดยไมโครอ ิม ัลช ัน 
(Development of Transdermal Nano Delivery System by Microemulsion)”  ท ุน

โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 10 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว) พ.ศ. 2551 

5. หัวหน้าโครงการวิจ ัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับครีมนาโนของสารสกัดออกฤทธิ์จากเนระพูสี 
(Development of Nanocream of Tacca chantrieri Andre Bioactive Extracts”   ท ุน

วิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2551 

6. หัวหน ้าโครงการวิจ ัยเร ื่อง “การพ ัฒนาตำรับครีมนาโนของสารสกัดออกฤทธิ์จากพ ุดจ ีบ
( Development of Nanocream of Tabernaemontana divaricata L.  Bioactive 

Extracts”  ทุนวิจ ัยมหาบ ัณฑ ิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สนับสน ุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2551 

7. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยพัฒนาเภสัชภัณฑ์ของสารสกัดใบข้าวฟัก (Research and 

Development of Fak Khaao Leaf Extract Pharmaceutical Product)”  จากทุนอุดหนุน

การวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2551  

8. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับยาทาต้านจุลชีพจากใบฟักข้าว (Development of 

Topical Antimicrobial Product from Momordica cochinchinensis Leaves) ” 

สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจ ัย ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงาน

อุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2551  

9. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยเปลือกผลไม้ไทยเพื่อผลิตเป็นสารมูลค่าสูง (Research of 

Thai Fruit Peel for Production of High-Value Substance)”  มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation, TTSF) ประจำปี 2550 

10. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนของน้ำมันจากสมุนไพรไทยโดยเทคนิคไม
โค รอ ิม ัล ช ัน  (Development of Nano Product of Oil from Thai Medicinal Plant)”  

โครงการการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม” สนับสนุนโดยความร่วมมือระหว่าง ฝ่าย

วิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (สสว.)  ประจำปี 2550  
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11. ห ัวหน ้า โครงการว ิจ ัย เร ื่อ ง  “การพ ัฒ นาระบบนำส ่งน าโนสำหร ับช ีวสารออกฤทธ ิ์ 
(Development of Nano Delivery System for Bioactive Compounds)” ท ุนโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 9 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว) พ.ศ. 2550 

12. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบนำส่งนาโนของสารออกฤทธิ์ชีวภาพโดยการใช้ไคโต
ซ าน  (Development of Nano Delivery System of Bioactive Compound by Using 

Chitosan)”  ท ุน โครงการเคร ือข ่าย เช ิงกลย ุทธ ์เพ ื่อการพ ัฒ นาบ ุคคลากรอาจารย ์ใน

สถาบันอุดมศึกษาสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2549 ประเภท

ทุนปริญญาเอกร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ (sandwich program) เสนอโดยอาจารย์ที่

ปรึกษา  สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)  

13. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นแกรนนูลอาหารเสริม
สำหรับสัตว์ (Research and Development of Medicinal Plant as Granule for Animal 

Supplement)” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการ

โครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2550 

14. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเพื่อการส่งออก (Research 

and Development of Aroma Product for Exportation)”  จากท ุนอ ุดหน ุน โครงการ  

ITAP สวทช พ.ศ. 2550  

15. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเภสัชภัณฑ์เจลจากสารสกัดหญ้าแฝกเพื่อใช้รักษาโรคปริ
ท ัน ต ์ ( The Development of Pharmaceutical Gel from Yaa Faek Extract for 

Treatment of Periodontal Disease)”  จากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 

2550 

16. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเตรียมจาก Echinacea purpurea 

( Research  and Development of Pharmaceutical Products from Echinacea 

purpurea)”  จากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2549 

17. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มคุณภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยนาโนเทคโนโลยีโดย
ใช้กากเหลือใช้ในประเทศเป็นสารช่วย (Quality Improvement of Thai Medicinal Plant 

Extract via Nanotechnology by Using the Local Waste as Excipient)”   ภ า ย ใต ้

โครงการงานวิจัยพื้นฐานแบบมีทิศทาง (Directed Basic Research) สนับสนุนโดยสำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2549  

18. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การเตรียมและศึกษาสมบัติเคมีกายภาพของไคโตซาน-อัลจิเนต ไม
โ ค ร /น า โ น พ า ต ิเ ค ิล ท ี่ม ีส า ร ส ก ัด บ ัว บ ก  ( Preparation and physico-chemical 

characterization of chitosan-alginate micro/ nano particles containing Centella 

asiatica extract)” ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2549 
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19. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับโบรมีเลนเจลจากสับปะรดไทย (Development of 

Bromelain Gel from Thai Pineapple)” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2549 

20. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยในการพัฒนายาเม็ดอะโรมา (Application 

of Banana Starch in the Development of Aroma Tablet)” สนับสนุนโดย สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษา

ปริญญาตรี ประจำปี 2549  

21. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม (Research and 

Development of Pharmaceutical Products for Dairy Cows)” จากทุนอุดหนุนการวิจัย

งบประมาณแผ่นดิน   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    พ.ศ. 2548 

22. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะโรมาชะลอความแก่ (Aroma-Herbal Anti-

aging Product)” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ฝ่ายอุตสาหกรรม 

โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี   ประจำปี 2547 

23. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสารประกอบฟีนอลิคที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจากพืช
ท ้องถ ิ่น (Chemical Chracterization of Phenolic Compounds with High Antioxidant 

Activity in Indigenous Plants)”  ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 7 

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว)   พ.ศ. 2547 

24. หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “ความเป็นไปได้ในการใช้สมุนไพรไทยรักษาการติดเชื้อในสุกร (The 

Possibility of Utilization of Thai Medicinal Plants in Treatment of Infections in  
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การกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ต้องด าเนินการให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง หากตรวจสอบพบว่ามกีารปกปิดหรือเป็นเท็จ 
คอบช. ขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่พจิารณาสนบัสนุนและจะเปน็ผู้ไม่มีสทิธิ์รบัทนุ คอบช. เป็นเวลา 3 ป ี

 
แบบ คอบช. 1ย/1ด 

แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 
---------------------------------------------------------------------- 

ยื่นเสนอขอรับทุนในกลุ่มเรื่อง  การพัฒนาสุขภาพสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(18. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี) 
กรอบการวิจัย....................................................................................................................................................... 
กรอบการวิจัยย่อย................................................................................................................................................  
ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) การจัดการการท่องเที่ยวอุดมปัญญาบนเส้นทางสายเหมี้ยง (ปีที่ 2)  
  (ภาษาอังกฤษ) Smart Tourism Management on Miang Route (Year 2) 
ชื่อแผนงานวิจัย (ภาษาไทย) ..............................................................................................................  
 (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................... .............. 
(กรณีเป็นโครงการวิจัยย่อยภายใต้แผนงานวิจัย) 
ส่วน ก : องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการวิจัย  

1.  ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย (กรณีเป็นทุนความร่วมมือกับต่างประเทศให้ระบุผู้รับผิดชอบทั้ง “ฝ่ายไทย” 
และ “ฝ่ายต่างประเทศ”) 

1.1 หัวหน้าโครงการ  
ชื่อ-สกุล ผศ.ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล 
หมายเลขบัตรประชาชน 3529900047737 
ต าแหน่ง อาจารย์ 
สถานที่ติดต่อ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท ์ 053-942130 โทรสาร - 
โทรศัพท์มือถือ 086-9180152 อีเมล์ pichayalak@gmail.com 

1.2 ผู้ร่วมงานวิจัย 
ชื่อ-สกุล นายสุขุม พันธุ์ณรงค์ 
หมายเลขบัตรประชาชน 3540400530538 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท ์ 053-942241 โทรสาร 053-942239 
โทรศัพท์มือถือ 085-719-8005 อีเมล์ sukhoomphun@gmail.com 
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ชื่อ-สกุล นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา 
หมายเลขบัตรประชาชน 3630100390632 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน              
 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท ์ 053-942239 โทรสาร 053-942239 
โทรศัพท์มือถือ 081-595-8180 อีเมล์ pui.econ@gmail.com 

1.๓ ที่ปรึกษาโครงการวิจัย 
ชื่อ-สกุล  รศ.ดร. ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 
สถานที่ติดต่อ  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท ์  053-942241 โทรสาร 053-942239 
โทรศัพท์มือถือ 086-921-6412 อีเมล์ sasipenj@gmail.com 
 

1.๔ หน่วยงานหลัก คณะบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
1.๕ หน่วยงานสนับสนุน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.  ประเภทการวิจัย การวิจัยประยุกต์ (Applied research) 
3.   สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ท าการวิจัย  
 - สาขาเศรษฐศาสตร์ กลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การท่องเทีย่ว  
 - สาขาสังคมวิทยา กลุ่มวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี).................................................................................................................. 
5. ค าส าคัญ (Keyword) ของการวิจัย 

ค าส าคัญ (TH) การท่องเที่ยวอุดมปัญญา, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, เส้นทางสายเหมี้ยง 
ค าส าคัญ (EN) Smart Tourism, Ecotourism, Miang Route, Responsive Website    

6. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
เหมี้ยง มาจากใบของต้นชาซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่เกษตรกรภาคเหนือนิยมปลูก และมักจะนิยมปลูก

กันทั้งชุมชน และน ามาจ าหน่ายเพ่ือหาเลี้ยงครอบครัว เหมี้ยงเป็นอาหารท้องถิ่นที่มีมานับร้อยปี เป็นภูมิ
ปัญญาของชาวล้านนาที่ได้รับการสืบทอดมายาวนาน เหมี้ยงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกน ามาใช้ในเทศกาลต่างๆ 
ของชุมชน เพราะชาวล้านนานั้น นิยมรับประทานเมี่ยง ในทุกบ้านจะมีการหมักเหมี้ยง เหมี้ยงจึงเป็น
ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านที่ขาดไม่ได้ นอกจากนี้ การปลูกเหมี้ยงเป็นการช่วยให้ชาวบ้านมีอาชีพ เกิดการสร้างงาน 
เป็นการอนุรักษ์ชุมชน ต้นน้ า  

เหมี้ยงเป็นหนึ่งในพืชอนุรักษ์ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายคือ เพ่ือ
พัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย และมี
วัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการคือ ๑) ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช ๒) ให้ร่วมคิด ร่วม
ปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ๓) ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 



 
 

3 
 

(โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.), ๒๕๕๔) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จาก โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ให้
เป็นหน่วยงานแม่ข่ายสนองพระราชด าริในการด าเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเหมี้ยง (โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.), 
หนังสือที่ พว ๐๐๐๑ (อพ.) ๙๗๐๖ / ๒๕๕๙ เรื่อง การเป็นหน่วยงานแม่ข่ายสนองพระราชด าริ ในการ
ด าเนินโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเหมี้ยง ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคณะ
นักวิจัยกลุ่มเหมี้ยงที่ด าเนินการวิจัยเรื่องเมี่ยงในมิติที่หลากหลาย อาทิ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเหมี้
ยง ด้านวัฒนธรรม สังคมและการศึกษา ด้านพันธุกรรมและอนุรักษ์พันธุ์เหมี้ยง ด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการตลาด และเกิดองค์ความรู้จากงานวิจัยเหล่านี้บางส่วนแล้ว 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีพ้ืนที่การปลูกเหมี้ยงหลักๆ อยู่ในพ้ืนที่ ๖ จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ 
เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และล าปาง (ชาติชาย ขโนงนุช, สัมภาษณ์ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙) ใน
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ นักวิจัยได้ท าการส ารวจพ้ืนที่ปลูกเหมี้ยงของประเทศไทยในพ้ืนที่รวมประมาณ ๔๑,๙๔๖ 
ไร่  เมื่ อค านวณได้ผลผลิตเหมี้ ยงเฉลี่ย  จ านวน ๑๘ ,๖๒๒ ตันต่อปี  สร้างรายได้ เฉลี่ ยมูลค่าถึ ง 
๒๒๙,๓๖๐,๒๕๑ บาทต่อปี (สถาบันชามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, มปป) พ้ืนที่ปลูกเหมี้ยงเหล่านี้นอกจาก
จะเป็นแหล่งอุปทานวัตถุดิบส าหรับผลิตเหมี้ยงแล้ว ยังมีโอกาสที่จะสนับสนุนให้เป็นพ้ืนที่ส าหรับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ได้ดีอีกด้วย ประโยชน์ของการพัฒนาพ้ืนที่เหล่านี้ให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวนอกจากจะท าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนมากขึ้นแล้ว ถ้ามีการบริหารจัดการที่เป็น
ระบบกล่าวคือ มีการรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนเจ้าของพ้ืนที่ในมิติต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นมิติเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม รวมไปถึงคุณประโยชน์ของเมี่ยงในเชิงสุขภาพ จะท าให้ชุมชน
เกิดความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรที่ตนเองมีอยู่และมีความเข้าใจในการน าทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจต่อไปในระยะยาว นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์
ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเมี่ยงให้กับชุมชนและสังคมอีกด้วย  

โอกาสส าคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยวท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ในปัจจุบัน 
คือ การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ ยว ในปัจจุบันนักท่องเที่ยว
จ านวนมากใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลเพ่ือเตรียมตัวในการ
เดินทาง รวมไปถึงข้อมูลเส้นทางและแผนที่ ที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระยะทางที่จะไปยังสถานที่
ท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร หรือสถานที่ส าคัญต่างๆ รวมไปถึงข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยว อาจกล่าวได้ว่าผู้
เดินทางสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างสมบูรณ์แบบตั้งแต่ก่อนออกจากบ้าน ทั้งนี้ด้วยเพราะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ านี้เองที่ท าให้ระบบ
อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ รวมถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค 
สมาร์ทโฟน แท็บเลต ได้ถูกพัฒนาให้ท างานควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้การ
ขับเคลื่อนของระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันออกไป เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้รวดเร็ว และ
ช่วยเพ่ิมความสะดวกสบายในการใช้งาน ส่งผลให้ไม่ว่าจะอยู่ ณ ต าแหน่งไหน ก็สามารถที่จะเข้าถึงข้อมูล
และบริการต่างๆ ได้โดยผ่านทางแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ (อัศวิน จิตต์จ านง, ๒๕๕๘)  

เพ่ือให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงที่จะเกิดขึ้นเหล่านี้อย่างเป็นระบบและถ่ายทอด
ให้กับสังคมอย่างมีประสิทธิผล คณะผู้วิจัยในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัย  เรื่อง “การจัดการการท่องเที่ยวอุดมปัญญาบนเส้นทางสายเหมี้ยง” นี้ขึ้น เพื่อจัดระบบการ
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จัดการการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการท่องเที่ยวโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหรือที่
เรียกว่าการท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวอุดมปัญญา (Smart Tourism) โดยคณะผู้วิจัยจะท าการ
รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงในมิติต่างๆ แล้วจัดท าเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวสายเมี่ยงในรูปแบบ 
Responsive Website ซึ่งจะมีการออกแบบ การจัดท าระบบฐานข้อมูล และการน าไปเชื่อมโยงกับ 
Google Map ด้วย Responsive Technique จุดเด่นของการออกแบบการส่งผ่านข้อมูลในรูปแบบ 
Responsive Website คือ เว็บไซต์ประเภทนี้จะถูกออกแบบให้สามารถรองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์
ทุกชนิด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดหน้าจอหลากหลาย ไปจนถึงโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ 
Tablet ต่างๆ ที่มีมาตรฐานขนาดหน้าจอที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ออกแบบครั้งเดียวสามารถน าไปใช้ได้
ท างานได้ครอบคลุมทุกระบบปฏิบัติการ  

ทั้งนี้ การด าเนินการดังกล่าวเป็นการสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าและบริการ การพัฒนาศักยภาพของแรงงานในภาคบริการ และการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้
เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินธุรกิจ  (ส านักพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิ จ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๒๕๕๘) 

ส าหรับการด าเนินการในปีที่ผ่านมา คณะผู้วิจัยได้ท าการวิจัยในพ้ืนที่ปลูกเหมี้ยงของประเทศไทยใน 
๓ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน และแพร่ และจัดท าเว็บไซต์ไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนในปีที่
สองของการวิจัย (ที่ก าลังด าเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยครั้งนี้) จะขยายพ้ืนที่ไปถึงอีกสามจังหวัด คือ 
เชียงราย พะเยา และล าปาง 
7. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.  เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
๒. เพ่ือรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน 
๓.  เพ่ือการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับชาเหมี้ยงและเส้นทางสายเหมี้ยงอย่างเป็นระบบ 
๔.  เพ่ือสร้างรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงและชุมชน 

เพ่ือใช้พัฒนาการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ปลูกเหมี้ยงโดยใช้ Responsive Website เป็นเครื่องมือ
หลัก 

8. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 
(1) แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
ความหมายของการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวเป็นค าที่มีความหมายกว้างมิได้มีความหมายเพียงการเดินทางเพ่ือการพักผ่อนหย่อน

ใจหรือเพ่ือความสนุกสนานเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการเคลื่อนย้ายประชากรจากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง 
รวมทั้งการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวจึงเป็นกระบวนการที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้รับความรู้ ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน (นุช
นาฎ เชียงชัย, 2558) ท าให้ค านิยามของค าว่าการท่องเที่ยวมีนิยามที่หลากหลาย อาทิองค์การการท่องเที่ยว
โลกแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า การท่องเที่ยวประกอบด้วยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการพัก
อาศัยในสถานที่ที่แตกต่างจากสภาพแวดล้อมปกติ เป็นระยะเวลาไม่เกินประมาณ 1 ปี เป็นการเดินทางเพ่ือ
ความเพลิดเพลิน เพ่ือธุรกิจ หรือมีเป้าหมายอ่ืนประกอบ (ศุภมณฑา สุภานันท์, 2557) 

ฤดีกร เดชาชัย (2557) อธิบายว่า การท่องเที่ยวคือการเดินทางจากท่ีหนึ่งไปยังจุดหมายปลายทาง
อีกที่หนึ่งโดยสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เดินทางภายใต้เงื่อนไข คือเป็นการเดินทางชั่วคราวด้วยความสมัครใจ
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และไม่แสวงหารายได้หรือประกอบอาชีพ รวมทั้งการท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือของผู้เดินทางในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้วัฒนธรรม ก่อเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและมิตรภาพระหว่างมนุษยชาติ 

สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ และอรรนพ เรืองกัลปวงศ์ (2558) อธิบายว่า การท่องเที่ยวเป็นกิจกรรม
นันทนาการรูปแบบหนึ่งที่มีการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเป็นการเดินทางออกจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่
อ่ืนๆเพ่ือความรื่นรมย์ ความพึงพอใจ ความแปลกใหม่ ประเทืองปัญญา การพักผ่อนหย่อนใจ ความสนุกสนาน 
ซึ่งการเดินทางนั้นเป็นการเดินทางเพียงชั่วคราว และมิได้ประกอบอาชีพและการไปอยู่อาศัย 

ปัจจัยของการท่องเที่ยว แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1.  สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยว (Attraction) หมายถึง สิ่งที่สามารถดึงดูดหรือโน้มน้าวใจให้เกิด

ความสนใจปรารถนาที่จะไปท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยว พ้ืนที่ที่นักท่องเที่ยวไปเยือนจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีสิ่ง
ดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวเป็นส าคัญ สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวแบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1.1  สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่ธรรมชาติให้มา (Natural Attraction Factors) คือ 
ความสวยงามตามธรรมชาติที่สามารถดึงดูดให้คนไปเท่ียวในพ้ืนที่นั้น เช่น หาดทราย เป็นต้น 

1.2  สิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น (Historical and Cultural Attraction 
Factors) เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วสามารถดึงดูดใจให้มนุษย์ไปเยือนหรือไปท่องเที่ยวยังพ้ืนที่นั้น เช่ น 
สิ่งก่อสร้างที่เป็นสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัด วัง เมืองโบราณ เป็นต้น  

1.3  คน เป็นสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวที่มนุษย์ท าให้เกิดขึ้นมา ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ 
ที่คนเราสร้างขึ้นมา เช่น การแข่งกีฬา การจัดเทศกาล ตลาดน้ า เป็นต้น 

2.  สิ่งอ านวยความสะดวก (Facility) หมายถึง สิ่งต่างๆที่รองรับการเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือท าให้
การเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยความสะดวกสบายที่ส าคัญมากท่ีสุด คือ ไม่ว่าจะเป็นที่พักในรูปแบบโรงแรม 
และร้านอาหารซึ่งจ าเป็นส าหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนข่าวสารข้อมูลเพื่อการเดินทางไว้บริการนักท่องเที่ยว 

3.  การเข้าถึงได้ (Accessibility) หมายถึง การไปถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นได้ คือต้องมีการคมนาคม
ขนส่งนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวนั้นอย่างสะดวก (นุชนาฎ เชียงชัย, 2558) 

รูปแบบการท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการก าหนดรูปแบบของการท่องเที่ยวในประเทศไทยตามความ

เหมาะสมและน าหลักสากลจากองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) มาใช้ซึ่งมีการก าหนดรูปแบบไว้ 3 รูปแบบ 
ได้แก่  

1.  รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (Natural Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวใน
แหล่งธรรมชาติ ที่มีเอกลักษณ์และแหล่งวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ทาง
ธรณีวิทยา เช่น ถ้ าหินงอกย้อย ถ้ าน้ าลอด เป็นต้น หรือจะเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม สวนสมุนไพร และการ
ท่องเที่ยวเพื่อชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ เช่น สุริยุปราคา จันทรุปราคา เป็นต้น 

2.  รูปแบบการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (Cultural Based Tourism) คือ การท่องเที่ยวไป
ยังแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์ และการเที่ยวชมประเพณีต่างๆที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นจัดขึ้น รวมไปถึง
การท่องเที่ยวในหมู่บ้านชนบทที่มีวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 

3. รูปแบบการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (Special Interest Tourism) คือ การท่องเที่ยวใน
แหล่งที่มีความน่าสนใจอย่างเฉพาะด้าน อาทิ การท่องเที่ยวเพ่ือเรียนรู้ความเป็นอยู่ วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย
หรือชนเผ่าต่างๆ การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพ่ือไปเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การท่องเที่ยวแบบพ านักระยะยาว ที่กลุ่มผู้เกษียณอายุจากการท างานมาใช้ชีวิตในต่างแดนเป็นหลัก (สุทธิพงษ์ 
รัตนัง, 2561) 

 



 
 

6 
 

การท่องเที่ยวแบบย่ังยืน 
การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการจัดการที่ดีเยี่ยม 

เพ่ือสามารถด ารงไว้ซึ่งทรัพยากรท่องเที่ยวให้มีความดึงดูดใจอย่างไม่เสื่อมคลาย และธุรกิจท่องเที่ยวมีการ
ปรับปรุงคุณภาพให้มีผลก าไรอย่างเป็นธรรม ในขณะเดียวกันก็ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์
ตอบแทนอย่างเหมาะสม และมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนอย่างสม่ าเสมอ แต่มีผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด (บุญเลิศ จิตตังวัฒนา, 2548 อ้างใน มณฑา เพ็ชรวรรณ และคณะ, 2557) และเป็น
กระบวนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างชาญฉลาด 
รักษาเอกลักษณ์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวนานที่สุด ค านึงถึงความสามารถ
ของธรรมชาติความตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีชีวิต 
ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเป็นระบบที่มีการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพเพ่ือยกระดับคุณภาพการบริการการท่องเที่ยว ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสังคม และสามารถพ่ึงตนเองได้ (ศักดิ์ศิริ นันตะสุข และคณะ, 2550) 

สุพาดา สิริกุตตา และคณะ (2556) อธิบายว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีองค์ประกอบส าคัญ 3 
องค์ประกอบ คือ 

1.  ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ (Economics Sustainability) เป็นการท่องเที่ยวที่มีการบริหาร
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ 

2.  ความยั่งยืนทางสภาพแวดล้อม (Environmental Sustainability) เป็นการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อ
เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิดการพัฒนาและการรักษาสิ่งแวดล้อม 

3.  ความยั่งยืนทางสังคม (Social Sustainability) เป็นการท่องเที่ยวที่พัฒนาคุณภาพชีวิต 
กิจกรรมและกระบวนการของผู้คน 

การท่องเที่ยวชุมชน 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2551) อธิบายว่า การท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ การท่องเที่ยวที่

ชุมชนเป็นผู้ก าหนดกระบวนการทิศทาง และ รูปแบบการท่องเที่ยวของตนเอง ซึ่งมีชาวบ้านที่เป็นเจ้าของชุมชน
เป็นเจ้าของทรัพยากรท่องเที่ยวนั้น ๆ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาจัดการแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์ทั้ง 
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และรูปแบบการด าเนินชีวิต เพื่อสร้างการพัฒนาให้เกิดการยั่งยืนสู่
ชนรุ่นหลังและเกิดประโยชน์สูงสุด (สุถี เสริฐศรี, 2557) 

องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน มีดังนี้ 
1.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ชุมชนมีฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และมีวิธีการ

ผลิตที่พ่ึงพา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชนมีวัฒนธรรมประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
2.  ด้านองค์กรชุมชน ชุมชนมีระบบสังคมที่เข้าใจกัน ในชุมชนมีปราชญ์หรือมีผู้มีความรู้และ

ทักษะในเรื่องต่างๆ หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
3.  ด้านการจัดการ ในชุมชนมีกฎ กติกาในการจัดการสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว มี

องค์กรหรือกลไกในการท างานเพ่ือจัดการการท่องเที่ยวและสามารถเชื่อมโยการท่องเที่ยวกับการพัฒนาชุมชน
โดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และมีกองทุนของชุมชนที่เอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

4.  ด้านการเรียนรู้ ลักษณะของกิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถสร้างการรับรู้ และความเข้าใจใน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่าง มีระบบการจัดการให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู้มาเยือน 
รวมไปถึงการสร้างจิตส านึกเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในส่วนของชาวบ้านและผู้มา
เยือน (ชุติกาญจน์ กันทะอู, 2560) 
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(2) แนวคิดเกี่ยวกับเว็บไซต์และการพัฒนาเว็บไซต์ 
เว็บไซต์สื่อกลางในการสื่อสารข้อมูล โดยฐานข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์จะถูกจัดเก็บไว้ที่เว็บ

เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) ในหลายรูปแบบ อาทิ ข้อความ ภาพนิ่ง เสียง กราฟิก วีดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว โดย
มีหน้าหลักหรือหน้าแรกของเว็บไซต์ เรียกว่า โฮมเพจ (Homepage) แต่ละหน้าเว็บที่สามารถเปิดเข้าไปได้ 
เรียกว่า เว็บเพจ (Web Page) จุดเชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละหน้าเว็บเพจเรียกว่า ลิงค์ (Link) หรือ ไฮเปอร์ลิงค์ 
(Hyperlink) ส าหรับอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ (วศิน  เพ่ิมทรัพย์ และวิโรจน์ ชัยมูล , 
2548 หน้า 192-193)  

กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ เริ่มต้นจากการวางแผน และการก าหนดขั้นตอนของการพัฒนาเว็บไซต์
และรายละเอียด  งานในแต่ละขั้ นตอนตั้ งแต่ เริ่มต้นกระบวนการจนกระทั่ งสิ้ นสุดกระบวนการ 
กระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ ประกอบด้วย การสร้างกลยุทธ์ ในการออกแบบ (Strategy) ด้วยการวิเคราะห์
ปัจจัยหลัก คือ ผู้ใช้ (User) องค์กร (Organization) และคู่แข่ง (Competitor) การก าหนด ขอบเขตของข้อมูล 
(Scope) มีการจ าแนกเป็นเนื้อหา และการใช้งาน การจัดท าโครงสร้างข้อมูล (Structure Plan) โดยการ
ออกแบบหน้าเว็บให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ (Interactive Design) และเป็นการก าหนดโครงสร้างของเนื้อหา
ทั้งหมดที่น าเสนอบนเว็บไซต์ (Information Architecture) การออกแบบโครงร่างเว็บเพจ (Skeleton) เป็น
การออกแบบ ในส่วนของการติดต่อระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์ ออกแบบเส้นทางการเชื่อมโยงบนเว็บไซต์ และ
ออกแบบวิธีน าเสนอข้อมูล การออกแบบรูปลักษณ์ของเว็บเพจ (Surface หรือ Visual Design) เช่น เลือกโทน
สี รูปแบบอักษร และพ้ืนหลัง เป็นต้น (กรรณิการ์ สวรรค์โพธิพันธุ์, 2550 หน้า 2-11)  

ชัยมงคล เทพวงษ์ (2545) กล่าวว่า การออกแบบเว็บไซต์ ค านึงถึงความเหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้งาน
เป้าหมายและความสะดวกในการใช้งาน โดยองค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ ควรมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความเรียบง่าย ได้แก่ มีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และใช้งานได้สะดวก ไม่มีกราฟิกหรือ
ตัวอักษรที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ชนิดและสีของตัวอักษรไม่มากจนเกินไปท าให้วุ่นวาย  

2. ความสม่ าเสมอ ได้แก่ ใช้รูปแบบเดียวกันตลอดทั้งเว็บไซต์ เช่น รูปแบบของหน้า สไตล์ของ
กราฟิก ระบบเนวิเกชันและโทนสี ควรมีความคล้ายคลึงกันตลอดทั้งเว็บไซต์ 

3. ความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร เช่น ถ้าเป็นเว็บไซต์ของทางราชการจะต้องดูน่าเชื่อถือ 
4. เนื้อหาที่มีประโยชน์ เนื้อหาเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในเว็บไซต์ ดังนั้น ควรจัดเตรียมเนื้อหาและ

ข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการให้ถูกต้อง และสมบูรณ์ มีการปรับปรุงและเพ่ิมเติมให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้งานง่าย ต้องออกแบบให้ผู้ใช้เข้าใจง่ายและใช้งานสะดวก ใช้กราฟิกที่สื่อ

ความหมายร่วมกับค าอธิบายที่ชัดเจน มีรูปแบบและล าดับของรายการที่สม่ าเสมอ เช่น วางไว้ ต าแหน่งเดียวกัน
ของทุกหน้า  

6. ลักษณะที่น่าสนใจ หน้าตาของเว็บไซต์จะต้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่างๆ เช่น คุณภาพของกราฟิกท่ีจะต้องสมบูรณ์ การใช้สี การใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย สบายตา การใช้โทนสีที่เข้า
กัน  

7. การใช้งานอย่างไม่จ ากัด ผู้ใช้ส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด เลือกใช้บราวเซอร์ชนิดใดก็
ได้ในการเข้าถึงเนื้อหา สามารถแสดงผลได้ทุกระบบปฏิบัติการ และความละเอียดหน้าจอต่างๆ กันอย่างไม่มี
ปัญหา  

8. ออกแบบและเรียบเรียงเนื้อหาอย่างรอบคอบ เนื้อหาต้องถูกต้องและเชื่อถือได้  
9. ระบบการใช้งานที่ถูกต้อง การใช้แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูล ต้องสามารถใช้งานได้จริง 

ลิงค์ต่างๆ จะต้องเชื่อมโยงไปหน้าที่มีอยู่จริงและถูกต้อง  
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(3) แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) 
ภาพลักษณ์สถานที่ (Destination Image) หมายถึง องค์รวมความประทับใจที่มีต่อสถานที่หนึ่งๆ 

หรือการรับรู้ เกี่ยวกับสถานที่หนึ่ งๆ (Echtner & Ritchie, 2003) ซึ่ งเป็นภาพลักษณ์ที่ เกิดจากการที่
นักท่องเที่ยวประเมินต่อสถานที่หรือประเมินต่อสภาพแวดล้อมของสถานที่นั้นๆ โดยภาพลักษณ์สถานที่จะมีผล
ต่อการตัดสินใจในการเลือกเดินทางของนักท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือก
เดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีภาพลักษณ์ที่ดี เช่น สถานที่ที่มีชื่อเสียง ที่มีความสวยงาม มีความสะอาด 
และมีความปลอดภัย ในทางตรงกันข้ามนักท่องเที่ยวจะหลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไปยังสถานที่ที่มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี 
กล่าวคือ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะไม่เลือกเดินทางไปยังสถานที่ที่สกปรก สถานที่ที่ไม่ปลอดภัย สถานที่ที่มี
ความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือเกิดการประท้วง การจลาจล เป็นต้น ดังนั้น สถานที่จ าเป็นต้องบริหารจัดการ
ภาพลักษณ์อย่างละเอียดอ่อนเพราะคือด่านที่ส าคัญในการตัดสินใจเลือกเดินทางไปยังจุดหมายนั้นๆ 
ภาพลักษณ์เกิดข้ึนได้และถูกประเมินได้ดังนี้ (Baloglu & McCleary, 1999) 

1. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ (Cognitive Image) เป็นการรับรู้ที่เกิดจากการเห็นหรือการได้
ยินจากสื่อต่างๆ รวมถึงการรับรู้ที่ตนเองได้เห็นหรือมีประสบการณ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่ง
ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ เป็นภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความเชื่อ หรือความรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับแหล่ง
ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ ความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยว ประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งการ
รับรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมา จากแหล่งข้อมูลตามสื่อต่างๆ จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการจูงใจ หรือการ
กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความอยากรู้อยากเห็น และเกิดความสนใจที่จะมาสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นั้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวใหม่ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์กับแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ มาก่อน 

2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากความรู้สึกหรือทัศนคติ (Affective Image) เป็นภาพลักษณ์ที่เกิดจาก
ความรู้สึกที่ถูกประเมิน หลังจากนักท่องเที่ยวได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ หรือเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวของประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเห็นหรือการได้ยิน ท าให้นักท่องเที่ยวมีทัศนคติหรือมี
ความรู้สึกที่ดี หรือไม่ดีต่อสถานที่ต่างๆ นั้น จนท าให้เกิดความตระหนักในคุณค่า ต้องการเรียนรู้ จนถึงขั้นอยาก
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  

3. ภาพลักษณ์ที่ เกิดจากเอกลักษณ์  (Uniqueness Image) เป็นภาพลักษณ์ที่ เกี่ยวกับการ
ประเมินความรู้สึกต่อคุณลักษณะต่างๆ อันเป็นเอกลักษณ์ของสถานที่นั้น ภาพรวมสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิด
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสถานที่ว่าน่าสนใจและมีความส าคัญ 

 
(4) งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษาของ สุวารีย์ ศรีปูณะ และคณะ (2558) เรื่อง การสร้างและพัฒนาสื่อการท่องเที่ยว

ประเภทเว็บไซต์ เพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและพัฒนา
สื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ และประเมินผลการใช้สื่อของนักท่องเที่ยวด้านความรู้ความตระหนัก และ
ความพึงพอใจจากการใช้สื่อ และเปรียบเทียบความพึงพอใจตามปัจจัยส่วนบุคคลของตัวอย่างซึ่งเป็น
นักท่องเที่ยวจ านวน 400 คน ในการวิจัยนี้  คณะผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาสื่อในรูปแบบ C4DE อัน
ประกอบด้วย การใช้หลักการมีจิตส านึก (Conscious Mind) ที่ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ขั้นตอน คือ การ
หาข้อมู ล  (Data) การจัดท าโครงร่ าง (Drafting) การปฏิบั ติ การพัฒ นาสื่ อ  (Do) และการเผยแพร่ 
(Dissemination) และใช้วิธีการประเมิน (Evaluate) แล้วท าการประเมินผลตอบรับ พบว่า การใช้สื่อการ
ท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์นักท่องเที่ยวมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับมากที่สุด มีความตระหนักต่อคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับมาก และมีความพึง
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พอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์อยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยวที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
สัญชาติที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อสื่อการท่องเที่ยวประเภทเว็บไซต์ไม่แตกต่างกัน 

จากการศึกษาของ ณัฐนัย ศรีโรจน์ (2558) เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ สถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์หอจดหมายเหตุของ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดและศึกษาความ
พึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อเว็บไซต์ โดยเก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 
6 คน และผู้เข้าชมเว็บไซต์หอจดหมายเหตุสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 
100 คน พบว่า ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา อยู่ใน
ระดับดีมาก ทั้งในเรื่องเนื้อหา การด าเนินเรื่อง และการใช้ภาษา และส่วนผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานเว็บไซต์อยู่ในระดับพึงพอใจมากในเรื่องเนื้อหา และการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 

จากการวิจัยของ ธีรภพ แสงศรี (2558) การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านหัวทุ่ง 
ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการท่องเที่ยวใน และ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่ผู้วิจัยได้ พัฒนาขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินให้ค่า
ความสอดคล้องด้านความตรงเชิงเนื้อหาในระดับสูง (IOC = 0.78) มีเกณฑ์คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.9) และ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีความพึงพอใจในระดับมาก (3.63) โดยจากงานวิจัยมีข้อเสนอแนะว่า นอกจากการใช้
เว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว ควรมีการเชื่อมโยงภาคีหน่วยงานต่างๆ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส านักงานส่งเสริมการเกษตร ส านักงานท่องเที่ยว และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ให้เข้ามาร่วมในการพัฒนา
กิจกรรมท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับชุมชนต่อไป 

จากสารนิพนธ์ เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ของชาญณรงค์ 
แก้วกระจ่าง (2555) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ผ่านทางเว็บไซต์ มีการ
ประเมินด้านคุณภาพเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับดีมาก และการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
เว็บไซต์อยู่ในระดับดี โดยได้ผลระดับดีมากในส่วนของการประชาสัมพันธ์ กล่าวคือ ผู้ใช้งานเห็นว่าเว็บไซต์ที่
จัดท าขึ้นเป็นสื่อที่กระตุ้นให้เกิดความสนใจอยากท่องเที่ยว เป็นสื่อที่ท าให้เข้าใจในการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง 
ภาพประกอบและเนื้อหาที่สอดคล้องกันมีส่วนในการตัดสินใจเลือกท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์เป็นหนึ่งในการเลือกรับข้อมูลการท่องเที่ยวที่ดี 

จากการศึกษาของ รัตนทิพย์ รัตนชัย (2553) เรื่อง การสร้างเว็บไซต์เพ่ือการท่องเที่ยววัดไทยด้วย
วิธีการพัฒนาระบบแบบพลวัต ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการพัฒนารูปแบบการท างานของเว็บไซต์ให้มีลักษณะ
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานซึ่งเป็นผู้ดูแลข้อมูลของวัดให้สามารถบันทึก และปรับปรุงเนื้อหาข้อมูลตาม
ปฏิทินกิจกรรมด้วยตนเองได้ตลอดเวลา และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพ่ือศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆได้ งานวิจัยนี้ท าการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Methodology) ด้วย
วิธีการพัฒนาระบบแบบพลวัต (Dynamic Systems Development Method Methodology (DSDM)) ซึ่ง
มีกระบวนการพัฒนาประกอบด้วย 1) การวางแผนพัฒนาเว็บไซต์ เพ่ือเลือกระเบียบวิธี รูปแบบ หรือ
กระบวนการ และเทคนิคที่จะใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ใหม่ 2) การศึกษาปัญหาและข้อบกพร่องจากระบบงาน 
และสอบถามจากผู้ใช้งานระบบเพ่ือหาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและพัฒนา 3) ศึกษารูปแบบเว็บไซต์
ประเภทเดียวกันกับงานที่พัฒนา และสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบเพ่ือพัฒนาให้ตรงกับความต้องการ 4) ก าหนด
จ านวนฟังก์ชั่นของการท างาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 5) ออกแบบส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ 
6) พัฒนา ทดสอบ และติดตั้งเว็บไซต์ และ 7) บ ารุงรักษาเพ่ือรองรับความต้องการในอนาคต ผลการวิจัยการ
พัฒนาด้วยวิธีการแบบพลวัต (DSDM) นั้นสามารถได้จริงตรงตามวัตถุประสงค์ และประเด็นความส าเร็จอยู่ที่
การเชื่อมโยงข้อมูลเดิมที่มีอยู่กับเว็บไซต์ใหม่ที่จัดท าขึ้น 



 
 

10 
 

9. ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 
คณะผู้วิจัยจะด าเนินการรวมรวมข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยง

และเส้นทางสายเหมี้ยงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลทางตรง แล้วน ามาสร้าง 
Responsive Website เส้นทางการท่องเที่ยวสายเหมี้ยงที่ให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว 

ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา 
ในปีแรกของการด าเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ท าการวิจัยในพ้ืนที่ปลูกเหมี้ยงของประเทศไทยใน ๓ 

จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ น่าน และแพร่ และจัดท าเว็บไซต์ไปเรียบร้อยแล้ว  
ส่วนในปีที่สองของการวิจัย (ที่ก าลังด าเนินการขออนุมัติโครงการวิจัยครั้งนี้) จะขยายพ้ืนที่ไปถึงอีก

สามจังหวัด คือ เชียงราย พะเยา และล าปาง 
 
10. ทฤษฎี สมมติฐาน และ/หรือกรอบแนวความคิดของการวิจัย 

 
กรอบการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
–– 
 
– 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบการวิจัย 
 
ในการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมกับอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนของหมู่บ้านนั้น 

ต้องท าการศึกษาถึงสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนก่อน เพ่ือให้ทราบถึงสิ่งที่มีอยู่ในชุ มชน ในด้าน
แหล่งท่องเที่ยว ความน่าสนใจ การเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวในการมาเที่ยวชุมชน และจากนั้นด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชน คือ เหมี้ยง ซึ่งในการพัฒนาและอนุรักษ์จะต้องสร้างจุดเด่น
หรือดึงจุดเด่นของชุมชน หรือจุดขาย ที่เป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ในการเป็นหมู่บ้านการ
ท่องเที่ยวจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเป็นที่รู้จัก ด้วยช่องทางที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการค้นหาแหล่ง
ท่องเที่ยว ซึ่งก็คือ เว็บไซต์ การพัฒนาเว็บไซต์จึงเป็นแนวทางในการท าให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กั บ
ชุมชนและเป็นการอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน แสดงดังรูปที่ 1 

ข้อมูลเกี่ยวกับเหมี้ยง  
ของชุมชน 

สถานการณ์การท่องเที่ยว                  
ในชุมชน 

 

สร้างและ                          
พัฒนา                            
เว็บไซต์ 

ประเมินความ
สอดคล้อง

ของ
วัตถุประสงค์
การจัดท า
เว็บไซต์กับ
เนื้อหาที่

แสดง ด้วยค่า 
IOC 

ส่งมอบ
เว็บไซต์ให้
ชุมชนดูแล 

ประเมิน
ความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้งาน             
เว็บไซต์ 
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ข้อมูลการท่องเที่ยวของชุมชน 
2.  ได้ฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับชาเหมี้ยงและเส้นทางสายเหมี้ยง ครบทั้ง ๖ จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่

ปลูกเหมี้ยงในประเทศไทย 
3. ได้รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงและชุมชน เพ่ือใช้

พัฒนาการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ปลูกเหมี้ยงโดยใช้ Responsive Website เป็นเครื่องมือหลัก  
4.  ตัวแทนชุมชนและตัวแทนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้เรียนรู้และเกิดองค์ความรู้ในการ
จัดการการท่องเที่ยวอุดมปัญญา (Smart tourism) บนเส้นทางสายเมี่ยงและสามารถรับช่วงไป
ด าเนินการต่อได ้

5. ผลงานวิจัยนี้สามารถน าไปตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและ/หรือระดับชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลสากลเพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชนได้ 

 
13. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเม่ือสิ้นสุดการวิจัย 

๑. จัดอบรมถ่ายทอดงานความรู้เรื่อง Responsive Website เส้นทางการท่องเที่ยวสายเหมี้ยง
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ๑ ครั้ง 

๒. น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
14. วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

 ๑.  การด าเนินกิจกรรมเพื่อการส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์องค์ความรู้  
  ๑.๑ ศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ โดยการทบทวนงานวิจัยและเอกสารเกี่ยวกับเหมี้ยง 

1.2 รวบรวมข้อมูลของการท าเหมี้ยงในชุมชนในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ปลูก พันธุ์ที่ใช้ปลูก พื้นที่
การปลูก ช่วงระยะเวลาการปลูก การเก็บเกี่ยว การหมัก การนึ่ง และการจัดจ าหน่าย  โดยศึกษาจาก
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ และลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน เป็นการต่อยอดจากการด าเนินงานปีที่ ๑ คือ 
เชียงราย พะเยา และล าปาง โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

1.3 ศึกษาสถานการณ์การท่องเที่ยวในชุมชน  ในด้านการพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
รูปแบบของการท่องเที่ยว การบริหารจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว การท าความเข้าใจกับคนในชุมชน การ
พัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวแบบ Homestay โดยศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ และลงพื้นที่เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ชุมชน  
   1.4 ด าเนินการประชุมระดมความคิดเห็นในการจัดท าฐานข้อมูลเส้นทางสายเหมี้ยงเพ่ือสร้าง
เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว  

1.5 จัดท าเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงและเส้นทางสายเหมี้ยง 
1.6 สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงและเส้นทางสายเหมี้ยง 
1.8 การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลและการเติมเต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ด้วยการจัดการ

ประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงและเส้นทางสายเหมี้ยงที่คณะผู้วิจัยได้
รวบรวมและจัดท าขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมระดมสมองประกอบด้วยตัวแทนชุมชนที่ปลูกเหมี้ยงจาก ๓ จังหวัดที่
เป็นพ้ืนที่วิจัยในปีที่ ๒  ตัวแทนจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และผู้ที่สนใจอ่ืนๆ  
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1.9 น าข้อมูลที่ได้มาสร้างเป็น Responsive Website ซึ่งเป็นการสร้างและพัฒนาพัฒนา
เว็บไซต์เพ่ือหนุนเสริมการอนุรักษ์เหมี้ยง และการท่องเที่ยวของชุมชน จัดท าเป็นฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับ
เหมี้ยงและเส้นทางสายเหมี้ยง ในส่วนนี้เก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์โดยตรงและการสัมภาษณ์ผู้รู้
ในชุมชนแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ เรียบเรียง และจัดท าเป็นเว็บไซต์ โดยมุ่งออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสมกับ
กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมายและให้ใช้งานได้สะดวกตามหลักการที่ดีของการพัฒนาเว็บไซต์ 

1.10 การประเมินความสอดคล้องตามเนื้อหาของเว็บไซต์โดยผู้เชี่ยวชาญ ท าการประเมินผล
ด้วยค่า Index of Consistency (IOC) ซึ่งหมายถึง ค่าความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับเนื้อหาที่แสดง 
ในเว็บไซต์ 

1.11 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ให้ข้อมูลต้องเข้าใช้
เว็บไซต์ที่จัดท าขึ้นทุกหน้า  

1.12 จัดอบรมถ่ายทอดงานความรู้เรื่อง Responsive Website เส้นทางการท่องเที่ยวสาย
เหมี้ยงให้แก่ตัวแทนชุมชนที่ปลูกเหมี้ยงจาก ๓ จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่วิจัยในปีที่ ๒ 

โดยนักวิจัยจะมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุน (Facilitate) เพ่ือให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้และมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติ ซึ่งจะท าให้เกิดการต่อยอดการวิจัยที่เกิดจากความต้องการของชุมชนและน าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนของพ้ืนที่ต่อไป 

2. ประชากรที่ศึกษา  
ชุมชนที่ปลูกเหมี้ยงในพ้ืนที่ ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน แพร่ และ

ล าปาง  
3. กลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาประกอบด้วย 

ตัวแทนชุมชนจากพ้ืนที่ปลูกเหมี้ยงในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา และ
ล าปางจังหวัดละอย่างน้อย ๒ ราย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนและพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน 

 
15. ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย 

ระยะเวลาโครงการ 1 ปี 
แผนการด าเนินงานวิจัย 

กิจกรรม เดือนที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

๑. ส ารวจรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลทุติยภูมิ
และข้อมูลปฐมภูมิ 

X X X X         

๒. ส ารวจข้อมูลการท่องเที่ยว ข้อมูลเหมี้ยง และสรุป
องค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงและเส้นทางสายเหมี้ยง 

   X X        

๓. การทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลและการเติม
เต็มข้อมูลให้สมบูรณ์ด้วยการจัดการประชุมเพื่อรับ
ฟังความคิดเห็นต่อฐานข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับ  
เหมี้ ยงและเส้นทางสายเหมี้ยงที่ คณะผู้วิจัยได้
รวบรวมและจัดท าขึ้น 

     X       

๔ . จัดท า   Responsive Website รวมทั้ งทดสอบ 
และปรับปรุงให้สมบูรณ์ 

      X X     

๕ . ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับตัวแทนชุมชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

       X X X   

๖. สรุปผลการวิจัยและจัดท ารายงาน           X X 
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16. เป้าหมายของผลผลิต (Output) และตัวชี้วัด 

ผลผลติ 
ตัวช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
Responsive 
Website 

1  Website ที่มี ข้อมูลเหมี้ ยงของ
พื้นที่ปลูกเหมี้ยง 6 จังหวัด (จาก
ของเดิมที่ด าเนินการเมื่อปีที่ 1 พื้นที่ 
3 จังหวัด และเพิ่มเติมอีก 3 จังหวัด
ในการด าเนินการครั้งนี้ 

ได้  Website ที่มีองค์ความรู้
เกี่ ย ว กั บ เห มี้ ย งแ ล ะ ก า ร
ท่องเที่ยวท่ีเกี่ยวข้อง 

12 
เดือน 

698,940
บาท 

 
17. เป้าหมายของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้วัด 

ผลลัพธ์ 
ตวัช้ีวัด 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เวลา ต้นทุน 
มี ผู้ เ ข้ า ใ ช้ ง า น 
Website แ ล ะ
เรียนรู้เกี่ยวกับเหมี้
ยง 

ผู้ใช้งาน Website อย่างน้อย 500 
คน 

ผู้ ใช้งานมีความพึงพอใจต่อ 
Website ในระดับ “มาก” ขึ้น
ไป 

12 
เดือน 

698,940 
บาท 

 
18. ปัจจัยท่ีเอื้อต่อการวิจัยท่ีมีอยู ่

คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยด้านการ
ท่องเที่ยว มีอุปกรณ์ที่พร้อมต่อการท าการวิจัย และสามารถลงพ้ืนที่วิจัยได้ และมีการด าเนินการท า
เว็บไซต์ในรอบปีที่ 1 ไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีข้อมูลของจังหวัดเชียงใหม่ แพร่ และน่าน และส าหรับการ
เสนอของบประมาณในครั้งนี้จะเป็นการวิจัยต่อยอดเพ่ือเพ่ิมเติมข้อมูลอีก 3 พ้ืนที่ คือ เชียงราย พะเยา 
และล าปาง 

 
19. งบประมาณของโครงการวิจัย 

19.1  แสดงรายละเอียดงบประมาณของโครงการวิจัยย่อย หรือโครงการวิจัยเดี่ยว เฉพาะปีที่
เสนอขอ (ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 
 

รายการงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2564) จ านวนเงิน (บาท) 
1. งบบุคลากร              -    
2. งบด าเนินงาน   

2.1 ค่าตอบแทน   
(1) ค่าตอบแทนคณะผู้วิจยั (ผศ.ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกลุ)      120,000  
(2) ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา (รศ.ดร. ศศิเพ็ญ พวงสายใจ)      100,000  
(3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัยชั่วคราว (จ้างเป็นรายครั้ง)        60,000  

2.2 ค่าใช้สอย   
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   

                  ค่าเดินทางและค่าที่พักส าหรับลงพื้นที่ (จ.เชียงราย, จ.พะเยา, จ.ล าปาง) (จังหวัดละ ๒ 
ครั้ง)   

    - ค่าอาหาร ๖ คน/3 วัน/๔๐๐ บาท/๖ ครั้ง         43,200  
    - ค่าเช่ารถตู้ ๑ คัน/๒,๕๐๐ บาท/3 วัน/๖ ครั้ง         45,000  
    - ค่าที่พัก ๓ ห้อง/๑,๒๐๐ บาทต่อคืน/2 คืนต่อรอบ/๖ ครั้ง        43,200  
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รายการงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2564) จ านวนเงิน (บาท) 
(2) ค่าใช้จ่ายในการสมัมนา/ ฝึกอบรม   

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ๓ แห่ง (แห่งละ ๒๐ คน) แห่งละ ๒ ครั้ง ครั้งละ 
๑๐,๐๐๐ บาท        60,000  
ค่าถ่ายทอดองค์ความรู้ ผู้เข้าร่วมประชุมจาก จังหวัดเชียงราย พะเยา และล าปาง ๑๕ 
คน (จังหวัดละ ๕ คน) คนละ ๓,๖๐๐ บาท (ค่าเดินทาง ๒,๐๐๐ บาท/คน, ค่าเบี้ย
ประชุม ๑,๐๐๐ บาท/คน, ค่าที่พัก ๖๐๐บ./คน)        54,000  

(3) ค่าใช้สอยอ่ืน (ค่าจ้างเหมาบรกิาร, ค่าแรง,เงินประกันสังคม)   
     - ค่าจ้างท า Responsive Website ค่า Domain ค่า Host และปรับปรุงเวปไซต์เดิม        80,000  

2.3 ค่าวัสด ุ        30,000  
3. งบลงทุน              -    
4. ค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบัน (ให้หมายรวมถึงค่าสาธารณูปโภคดว้ย) (10%)        63,540  

รวม      698,940  
(หกแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)   

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 

19.2 แสดงรายละเอียดภาพรวมของงบประมาณที่ เสนอขอในแต่ละปีตลอดโครงการ  
(ตามค าอธิบายใน แบบ คอบช. 2ค) 

ปีท่ี
ด าเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ ค่าธรรมเนียม

การอุดหนุน
สถาบัน 

ครุภณัฑ ์ รวม 

ปีงบ 2564 0 280,000 325,400 30,000 63,540 0 698,940 
 

20. ระดับความส าเร็จของงาน    I  (Intermediate results)  
ผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยตามแผนการบริหารงานและแผนการด าเนินงานตลอด

โครงการวิจัย  
๑. Responsive Website เส้นทางการท่องเที่ยวสายเหมี้ยงที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเหมี้ยงและ

เส้นทางสายเหมี้ยงที่ถูกต้องและสามารถน าไปใช้พัฒนาการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ปลูกเหมี้ยงได้ 
๒. ตัวแทนชุมชนที่ปลูกเหมี้ยงจาก ๓ จังหวัดที่เป็นพ้ืนที่วิจัย (ในปีที่ ๒) ได้รับการอบรมถ่ายทอด

ความรู้เรื่อง Responsive Website เส้นทางการท่องเที่ยวสาย เหมี้ยงและสามารถน าไปปฏิบัติในการจัดการ
การท่องเที่ยวได ้  Intermediate Result 

 
21. ข้อเสนอการวิจัยหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อเสนอการวิจัยนี้ (เลือกได้เพียง 1 ข้อ) 

 ไม่ได้เสนอต่อแหล่งทุนอื่น 
 เสนอต่อแหล่งทุนอื่น............................................................................................................. 
 ชื่อโครงการที่เสนอ.......................................................................................................... ...... 
 คาดว่าจะทราบผลการพิจารณา............................................................................................  

22. ค าชี้แจงอ่ืน ๆ 
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23. ลงลายมือชื่อหัวหน้าโครงการและนักวิจัยร่วมโครงการเพื่อให้ค ารับรองในการจัดท าข้อเสนอ
การวิจัยและด าเนินการวิจัยตามประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องการรับข้อเสนอ 
การวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
  

 
(ลงชื่อ)..................................................................    

(ผศ.ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................    
(นายสุขุม พันธุ์ณรงค์) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 

(ลงชื่อ)..................................................................   
(นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา) 

ผู้ร่วมวิจัย 
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ………… 
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24. ค าอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าของภาครัฐ (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) 
หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเทียบเท่าของภาคเอกชน (หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ) ในการยินยอม/
อนุญาต ให้ด าเนินการวิจัย รวมทั้งให้ใช้สถานที่ อุปกรณ์ และสาธารณูปโภคในการด าเนินการวิจัย 

 
(ลงชื่อ)..................................................................    

(................................................) 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ. .………… 
 

หมายเหตุ : ตัวเอียงในวงเล็บทุกหน้า หมายถึงค าอธิบายไม่จ าเป็นต้องระบุไว้ในข้อเสนอการวิจัย 
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ส่วน  ข : ประวัติคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  นาง  นางสาว  ยศ 
 ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr, Mrs, Miss, Rank 
2. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ 

E-mail 
5. ประวัติการศึกษา ระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  
6. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ระบุสถานภาพในการท าการ

วิจัยว่าเป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย 
7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย 
7.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและท าเสร็จแล้ว : (ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน

ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
7.3 งานวิจัยที่ก าลังท า : ชื่อโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการท าวิจัย (ผู้บริหาร

โครงการ หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุด) 
 

หมายเหตุ :  - ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน  
การประเมินข้อเสนอการวิจัย 

 - ส าหรับที่ปรึกษาแผนงานวิจัยให้ลงนามรับรองในแบบฟอร์ม แบบ คอบช. 3 
(ให้ส าเนาแนบในทุกเล่มของข้อเสนอการวิจัย) 

 
 
ประวัติ ผศ.ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล 
 

ผศ.ดร. พิชญลักษณ์  พิชญกุล 
Assistant Professor Dr. Pichayalak Pichayakul 

การศึกษา: 
2548 – 2552   Individual Interdisciplinary Program, Doctor of Philosophy  
    (Consists of three areas: Communications; Telecommunication;  

Southeast Asian Studies) 
Ohio University, USA 

2548 – 2551   Master of Arts in International Affairs 
    (Southeast Asian Studies) 

Ohio University, USA 
2536 – 2539   Master of Business Administration Specialized in Finance 
    Eastern Michigan University, USA 
2533 – 2536   ปริญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (First rank in class) 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
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การท างาน: 
มี.ค. 2558 – ปัจจุบัน  รองคณบดี วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มี.ค. 2542 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มิ.ย 2558 – พ.ย. 2558 รักษาการหัวหน้าศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ย. 2557 – มิ.ย. 2559 ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าสหสาขาวิชาการจัดการ 

อุตสาหกรรมเกษตร 
ม.ค. 2553 – ก.ย. 2555 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ก.ย. 2548 – ธ.ค. 2552 Teaching Assistant 
    Global Leadership Center at Ohio University, USA 
    หมายเหตุ: ลาศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก 2548-2552 
ก.ค. 2540 – ก.พ. 2542 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ 
    ส านักวิเคราะห์งบประมาณด้านเศรษฐกิจ  ส านักงบประมาณ 
 
วิทยานิพนธ์ 
2009 Using American Volunteerism as a Model for Domestic Volunteerism Management in  

Thailand 
 

การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ: 
Pichayalak Pichayakul and Adisak Theeranuphattana, “Senior Japanese Long-stayers’ 

Perception of Chiang Mai.” JSN Journal, Vol. 8, No. 2, December 2018. pp. 38 – 57. 
Pichayalak Pichayakul and Onsucha Sujinprum, “Feedback of Thai Tourists towards Doi Chang  
 Coffee Plantation’s Agro-Creative Tourism.” Proceeding of the 5th Tourism & 

Hospitality International Conference 2017 (THIC 2017), Kuala Lumpur, Malaysia. 
2017, pp. 34 – 42. 

Pichayalak Pichayakul, “A Success Case of Implementing Sufficiency Economy Concept:  
 Funeral Expenses Reduction Project.” Suranaree Journal of Social Science, No. 9th, 

Vol. 1, 2015, pp. 1 – 17.    
Pichayalak Pichayakul, “Shaping Thai Hot Springs to Serve Japanese’s Predilections.”  
 Conference Proceeding. International Business, Economics, Finance and Management 

Conference (BREFM), Hokkaido, Japan. 2015. 
Pichayalak Pichayakul, “Japanese’s Interest to Participate in Agro-tourism in Chiang Mai  
 Province.” Conference Proceeding. WEI European Academic Conference in Budapest 

2014, Budapest, Hungary. 2014. 
Pichayalak Pichayakul, “Phrao Model in the Tourism Dimension.” (Printed in Thai). Re-Form  
 Research Information. Chiang Mai University, Thailand. Vol. 09/2014. p. 5. 
Pichayalak Pichayakul, “Phrao Model: Reviving and Perusing of Local Wisdom in Traditional  
 Saw (Local Northern Thai Singing).” (Printed in Thai). Re-Form Research Information.  
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 Chiang Mai University, Thailand. Vol. 06/2014. p. 7.  
Pichayalak Pichayakul, ““Milk Lotto”: Business Innovation from Lottery Concept.” Conference  
 Proceeding. The 3rd International Business Management Research Conference, Chiang 

Mai, Thailand. 2013.  
Pichayalak Pichayakul and Yuzuru Utsunomiya. “Communication and Manners Matter:  

 International Comparison of Internet Use by Contemporary University Students.” 
Conference Proceeding. The 7th Annual Conference for the Japanese Studies 
Association in Thailand (JSAT), Phitsanulok, Thailand. 2013. 

Pichayalak Pichayakul, “Creating Active Citizenship through a Project-based Learning  
 Management Class.” Conference Proceeding. Management, Knowledge and Learning 

(MakeLearn) International Scientific Conference 2013, Zadar, Croatia.  2013. 
Pichayalak Pichayakul, “A Case Study of Synergetic Agro- Tourism Model in Thailand.”  

Conference Proceeding. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Multidisciplinary 
Conference, Prague, Czech Republic. 2012. 

Pichayalak Pichayakul and Rawee Phoewhawm. “Trend of Thai Undergraduate Students’  
 Netiquette in the Age of Information Technology.” Journal of Business Management. 
Year 2. Vol. 2. Chiang Mai University, Thailand.  2011. pp. 19 – 30. 

Pichayalak Pichayakul and Traci Morachnick. “Adding Value to a Thai Rural Tourism Product  
 Offering Through “Wellness” Attributes: A Case of Mae Klang Luang Village.”  

 Conference Proceeding. The 2nd International Business Management Research 
Conference, Chiang Mai, Thailand. 2012.  

Traci Morachnick and Pichayalak Pichayakul. “Ban Mae Kampong Homestay Community: Are  
 Attributes Aligned with Wellness Tourism?” Conference Proceeding. The 2nd 
International Business Management Research Conference, Chiang Mai, Thailand. 
2012.  

Pichayalak Pichayakul, “Challenges of Teaching International Business Etiquette: A Case Study  
of an Undergraduate Class in Thailand.”  Conference proceeding. The Second Asian 
Conference on Education (ACE 2010), Osaka, Japan. 2010.  

Pichayalak Pichayakul, “A Concise Analysis of Thai Students’ Interest in Japanese Etiquette.”  
 Conference proceeding. Forth Japanese Study Network National Conference in 
Thailand, Chiang Mai, Thailand. 2010.  

Pichayalak Pichayakul, “Cross Cultural Education: A Case Study of Ohio University’s Global  
Leadership Center and Nha Trang University International Collaborative Consulting 
Project.” Conference proceeding. Fifth Annual Education and Development 
Conference, Bangkok, Thailand. 2010.  

Pichayalak Pichayakul, “A Concise Self-Reflection on Teaching Leadership in America from an  
Asian Perspective” Conference proceeding. 2008 Women as Global Leaders 
Conference at Madinat Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates, 2008.  
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งานวิจัย: 
2562 การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการและผลการด าเนินงานในการควบคุมการดื่มสุราของมหาวิทยาลัยชั้นน า

ในประเทศไทยเพ่ือหาแนวทางที่เป็นเลิศในการจัดการปัญหาการดื่มสุรา  ได้รับทุนสนับสนุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการ ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) 

2562 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านท ามาค้าขาย (ภาคเหนือ): กรณีศึกษา ชุมชนหล่ายแก้ว อ าเภอดอย
เต่า จังหวัดเชียงใหม่ (ปีที่ 3) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

2561 การจัดการการท่องเที่ยวอุดมปัญญาบนเส้นทางสายเหมี้ยง  ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

2561 การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านท ามาค้าขาย (ภาคเหนือ): กรณีศึกษา ชุมชนหล่ายแก้ว อ าเภอดอย
เต่า จังหวัดเชียงใหม่ (ปีที่ 2) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

2560  การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพหมู่บ้านท ามาค้าขายต้นแบบ (ภาคเหนือ): กรณีศึกษา ชุมชน หล่ายแก้ว 
อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ (ปีที่ 1) ได้รับทุนสนับสนุนจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 

2559 การกระจายการรับรู้เกี่ยวกับเชียงใหม่ในกลุ่มชาวญี่ปุ่นสูงอายุที่พ านักระยะยาว ได้รับทุนสนับสนุนจาก
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2559 ผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนด้วยเกมในวิชาระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ MBA-Agro  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2559 การออกแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสายดอกบ๊วยในประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ 
MBA-Agro  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวน้ าพุร้อนสันก าแพงเพ่ือตอบสนองความสนใจของชาวญี่ปุ่น ได้รับทุน
สนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2556 ความสนใจของชาวญี่ปุ่นในการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากคณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2556 การออกแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวให้กับสถานีเกษตรหลวง  
อ่างขาง ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ MBA-Agro  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

2556  การสืบค้นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือหาแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบล 
น้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

2556  กลยุทธ์ในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  

2556 การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิเพ่ือการตัดสินใจลงทุนธุรกิจโรงแรมและ Community Mall ณ  
พ้ืนที่โรงแรมอมารี รินค า จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานเอกชนผ่านศูนย์นวัตกรรม
การจัดการ (MIC) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 การสื่อสารและมารยาท: การเปรียบเทียบระหว่างชาติในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา 
ยุคปัจจุบัน ด าเนินการด้วยทุนส่วนตัว 

2556  “Milk Lotto”: Business Innovation from Lottery Concept ด าเนินการด้วยทุนส่วนตัว 
2556 Creating Active Citizenship through a Project-based Learning Management Class  

ด าเนินการด้วยทุนส่วนตัว 
2555 “An Analysis of Agro Tourism Model of Mae Klang Luang Village, Chiang Mai  
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Province” ได้รับทุนสนับสนุนจากสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2555  “An Exploratory Study of Wellness Tourism Concept Applied to Home Stays in Chiang  
Mai” ไดร้ับทุนสนับสนุนจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 “การศึกษาเศรษฐกิจทวีคูณของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่: กรณีศึกษา 
ถนนคนเดินวัวลายและถนนคนเดินประตูท่าแพ” ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

2553 โครงการการศึกษาแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทาทุ่งหลวง ด าบลทาทุ่งหลวง อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน สนับสนุนทุนวิจัยโดย
แผนงานสร้างเสริมการเรียนรู้กับสถาบันอุดมศึกษาไทยเพ่ือการพัฒนานโยบายสาธารณะที่ดี (นสธ.) 
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (PPSI) โดยการสนับสนุนของส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2553 การใช้การบริหารคุณภาพโดยรวมในการจัดการการเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี  
(Application of TQM in the Management of Change at Chiang Mai Night Safari) 

2548  กลยุทธ์ในการยกระดับมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่:  
 กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  
2548 การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อไนท์บาร์ซาจังหวัดเชียงใหม่ 
2548 การวิจัยส ารวจการรับรู้รับทราบต่อสื่อโฆษณาทางแผ่นป้าย 
2547 ผลสัมฤทธิ์ของการใช้วิชาการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้นในการปลูกฝังความ 
 เป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2544 การพัฒนาศักยภาพฝ่ายตลาด  มูลนิธิโครงการหลวง  
2544 การพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพ้ืนฐานที่เปิดสอนหลายตอน : กรณีศึกษาการกรณีศึกษา 
 การเรยีนการสอนกระบวนวิชาธุรกิจเบื้องต้น (Introduction to Business: 703103)  
 
ที่ปรึกษา: 
ก.พ. 2562 – ส.ค. 2562 ที่ปรึกษาในโครงการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะแผนการปรับเปลี่ยน

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ไปสู่องค์กรที่มีรูปแบบเหมาะสมกับภารกิจ ของ
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อสพ.)  

2555 – 2561 ผู้ตรวจประเมินคุณภาพระบบการศึกษาของ Assessor for “The Alliance 
on Business Education and Scholarship for Tomorrow, A 21st 
Century Organization (ABEST21) 

 (Note: http://www.abest21.org/) 
ม.ค. 2557 – ธ.ค. 2557 กรรมการโครงการแผนแม่บทพัฒนาโครงการตามพระราชด าริ น้ าพุร้อนสัน

ก าแพง 
มี.ค. 2554 – มี.ค. 2557 ที่ปรึกษาการใช้การบริหารคุณภาพโดยรวมในการพัฒนาองค์กร 

ของกลุ่มบริษัทวีพีเอฟ จ ากัด (ISO9000:2008 และกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ 
(QCC)) 
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เม.ย.2545 – มิ.ย. 2548           ที่ปรึกษาในโครงการชุบชีวิตเศรษฐกิจไทย ระยะที่1 และระยะที่ 2 
(Invigorating Thai Business : ITB) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม 

มิ.ย.– ธ.ค. 2544   ที่ปรึกษาในโครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบ 
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (โครงการที่ 13)    
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม   

 
งานอ่ืนๆ 
2552 Photo essay ในโครงการ Pluralism Project ของ Harvard University บนเวปไซต์

http://pluralism.org/photosets/view/751 
 
วิชาที่สอน: 
การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น, หลักการจัดการ, มารยาทสังคมธุรกิจ, วิจัยธุรกิจ, สัมมนาธุรกิจ, การ
จัดการเชิงกลยุทธ์, Communication for Business Results, Digital Innovation Start-up and 
Corporate Governance 
 
ความสนใจพิเศษ 
การพัฒนาการท่องเที่ยว เศรษฐกิจพอเพียง มารยาทสังคมธุรกิจ การจัดการระบบคุณภาพ การสื่อสารระหว่าง
ประเทศ 
 
วิทยากรพิเศษ: 
การจัดการเชิงกลยุทธ์       
การจัดการคุณภาพ 
การจัดการองค์กร  
มรรยาทสังคม 
 
การน าเสนอผลงานในงานสัมมนาวิชาการ: 
2560 The 5 th Tourism and Hospitality International Conference 2017 (THIC 2017), 

27 - 28 September 2017, Malaysia Tourism Center (MATIC), Kuala Lumpur 
ผลงานที่น าเสนอ: “Japanese’s Interest to Participate in Agro-tourism in Chiang Mai 
Province Feedback of Thai Tourists towards Doi Chang Coffee Plantation’s Agro-
Creative Tourism”  

2559 Seoul 9th International Conference on Business, Economics, Social Science & 
Humanities- BESSH-2016, Seoul, Korea. 2016. 
ผลงานที่น าเสนอ: “Designing Plum Blossom Tourism Route in Thailand 

2558 International Business, Economics, Finance and Management Conference (BREFM), 
Hokkaido, Japan. 2015 

 ผลงานที่น าเสนอ: Shaping Thai Hot Springs to Serve Japanese’s Predilections 
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2557 2nd e-ASIA Joint Research Program Workshop on “Intelligent Infrastructure” 
2014,  Tokyo, Japan 

ผลงานที่น าเสนอ: Royal Project: A Success Story of Sufficiency Economy Philosophy 
in Thailand 

 หมายเหตุ: ได้รับเชิญจาก Japanese Science and Technology Organization (JST) ให้ 
 ไปน าเสนอผลงานนี้ 
2557  WEI European Academic Conference in Budapest 2014, Budapest, Hungary 

ผลงานที่น าเสนอ: Japanese’s Interest to Participate in Agro-tourism in Chiang Mai 
Province 

2556 e-ASIA Joint Research Program Workshop on “Intelligent Infrastructure”  2013,  
 Yangon, Myanmar 
 ผลงานที่น าเสนอ: Diffusion of Sufficiency Economy Concept: A Success Case in  
 Thailand 
 หมายเหตุ: ได้รับเชิญจาก Japanese Science and Technology Organization (JST) ให้ 
 ไปน าเสนอผลงานนี้ 
2556 The 3rd International Business Management Research Conference, Chiang Mai,  
 Thailand 
 ผลงานที่น าเสนอ: “Milk Lotto”: Business Innovation from Lottery Concept 
2556 The 7th Annual Conference for the Japanese Studies Association in Thailand  
 (JSAT), Phitsanulok, Thailand 
 ผลงานที่น าเสนอ: Communication and Manners Matter: International Comparison  
 of Internet Use by Contemporary University Students 
2556 Management, Knowledge and Learning (MakeLearn) International Scientific  

Conference 2013, Zadar, Croatia 
ผลงานที่น าเสนอ: Creating Active Citizenship through a Project-based Learning 
Management Class 

2555 The 3rd International Business Management Research Conference (by Faculty of  
 Business Administration, Chiang Mai University), Chiang Mai, Thailand 

ผลงานที่น าเสนอ: “Adding Value to a Thai Rural Tourism Product Offering through 
“Wellness” Attributes: Case of Mae Klang Luang Village” 

2555 International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Multidisciplinary Conference,  
 Prague, Czech Republic 

ผลงานที่น าเสนอ: “A Case Study of Synergetic Agro- Tourism Model in Thailand” 
2555   2012 Bangkok International Academic Conference (by The Clute Institution),  
  Bangkok, Thailand 

ผลงานที่น าเสนอ: “Diffusion of Sufficiency Economy Concept through Local 
Government Agent: A Case Study in Thailand” 
หมายเหตุ 
ได้รับรางวัล “Best Paper Award” จาก The Clute Institution 



 
 

27 
 

2554 The 2nd International Business Management Research Conference (by Faculty of  
 Business Administration, Chiang Mai University), Chiang Mai, Thailand 
 ผลงานที่น าเสนอ: “Trend of Thai Undergraduate Students’ Netiquette in the Age of 

Information Technology” 
2553 The Second Asian Conference on Education (ACE 2010), Osaka, Japan 
 ผลงานที่น าเสนอ “Challenges of Teaching International Business Etiquette: A Case 

Study of an Undergraduate Class in Thailand”  
2553 งานประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายญี่ปุ่นศึกษาในประเทศไทย ครั้งที่ 4  

ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผลงานที่น าเสนอ “A Concise Analysis of Thai Students’ Interest in Japanese 
Etiquette” 

2553 Tomorrow People Organization’s Fifth Annual Education and Development 
Conference 2010, Bangkok, Thailand 
ผลงานที่น าเสนอ: “Cross Cultural Education: A Case Study of Ohio University’s 
Global Leadership Center and Nha Trang University International Collaborative 
Consulting Project” 

2552 The 2009 Scholarship of Engagement Conference at University of Dayton, 
Dayton, Ohio, USA 
ผลงานที่น าเสนอ: “Collaborative Project of Poverty Reduction in Liberia” 

2551 Thirty-Seventh Annual Mid-Atlantic Region Association for Asian Studies 
Conference at Rutgers University, New Jersey, USA 

 ผลงานที่น าเสนอ: “Will China Acquire the World’s Cartoon and Animation 
Industry?” 
เป็นประธานกลุ่มสัมมนา: “Interweaving East and West Cultures through International 
Leadership Collaborative Project” 

2551 Ohio Communication Association (OCA) 72nd Annual Conference at Marietta 
Community College, Marietta, Ohio, USA 

 เป็นประธานกลุ่มสัมมนา: “Learning Challenges in International Collaborative 
Projects: A Case Study of Ohio University’s Global Leadership Center”  

2551 Liberian Studies 40th Annual Conference at University of Toledo, Toledo, Ohio, 
USA 

 ผลงานที่น าเสนอ: “Collaboration Project on Poverty Elevation: University of 
Liberia’s Microfinance Training Programme & Ohio University’s Global Leadership 
Center” 

2551 2008 Women as Global Leaders Conference at Madinat Jumeirah, Dubai, United 
Arab Emirates 

 ผลงานที่น าเสนอ: “A Concise Self-Reflection on Teaching Leadership in America 
from an Asian Perspective” 
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2550 Thirty-Sixth Annual Mid-Atlantic Region Association for Asian Studies Conference 
at University of Maryland, College Park, Maryland, USA 

 ผลงานที่น าเสนอ: “Alternative Practices of sustainable Ecotourism: A Case Study of 
the Elephant Nature Park in Thailand” 

2548        Regional Seminar on '(RE)' Inventing Tradition, Articulating Modernity in  
the Mekhong Region" at An Giang University, Long Xuyen City, Vietnam. 
Supported by the Rockefeller Foundation 
ผลงานที่น าเสนอ: “Foreign Tourists' Perceptions of the Night Bazaar, Chiang Mai 
Province” 

 
ประวัติ นายสุขุม พันธุ์ณรงค์ 
1. ชื่อ – สกุล  (ภาษาไทย) นายสุขุม    พันธุ์ณรงค์   
  (ภาษาอังกฤษ) MR.Sukhum  Phannarong 
2. ที่อยู่ 
 บ้านเลขที่ 46/7 ถนนเทวัญ ต.ช้างเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  
 โทรศัพท์ (บ้าน) 0-5321 4056   มือถือ  08 5719 8005            
 เกิดวันที่ 12 สิงหาคม 2514 
3. ต าแหน่งปัจจุบัน  

นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

4. หน่วยงานที่อยู่ 
 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

โทร.0-5394 2239   
โทรสาร. 0-5394 2239 

 Email: sukhoomphun@gmail.com    
5. ประวัติการศึกษา 

  - ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

6. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ  
 - เศรษฐศาสตร์  
 - เศรษฐกิจชุมชน 
 - การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 - บัญชี/การเงิน 
 - การบริหารจัดการ 
7. ประวัติการท างาน  

2536 – 2538  พนักงานบัญชี  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน) สาขาสันป่าตอง 
2538 – 2542  อาจารย์สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนพาณิชยการลานนา เชียงใหม่ 
2540 – 2541  อาจารย์พิเศษสอนวิชาการเงินธุรกิจ สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ 
2548 - 2549 คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะเศรษฐศาสตร์  
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2549 - 2558  ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
2551- 2553  กรรมการ คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะเศรษฐศาสตร์  
2551- 2553  กรรมการ คณะกรรมการส่งเสริมการวิจัย   
2551- 2553  กรรมการ คณะกรรมการให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย  
2551- 2553 กรรมการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  
2559 – ปัจจุบัน รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
2546 - ปัจจุบัน  นักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8. ประวัติการฝึกอบรม  
- การสอนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในรูปแบบกิจกรรม ณ คณะเศรษฐศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พฤษภาคม 2546 
- การอบรมบัญชี 3 มิติ ณ ทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อ พฤศจิกายน 2544 

9. ผลงานวิจัยที่ผ่านมา (ปี 2557-ปัจจุบัน) 
1. การศึกษาอุปสรรคในการด าเนินการของผู้ประกอบการไทยจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แหล่งทุน 

งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาวิจัย 4 ธ.ค. 56 - 4 ม.ค. 57 (1เดอืน) (นักวิจัย) 
2. โครงการส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาอุปสรรคในการด าเนินการของ

ผู้ประกอบการภาคเหนือจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะ
เศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาว  จัย 1 พ.ค. 57- 31 ก.ค. 57 (3 เดือน) (นักวิจัย) 

3. การประเมินความยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ 
ระยะเวลาวิจัย 30 เม.ย. 57 - 29 ต.ค. 57 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

4. การติดตามประเมินผลกระทบการด าเนินงาน และสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่นด้าน
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ แหล่งทุน หน่วยบริการเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาชนบท ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ระยะเวลาวิจัย 1 มี.ค.– 31 ส.ค. 
57 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

5. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 
2557 แหล่งทุน การประปาส่วนภูมิภาค ระยะเวลาวิจัย 19 ก.ค.57-16 ม.ค.58 (6เดือน) (นักวิจัย) 

6. การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พม่า : ในภาค
ส่วนศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม แหล่งทุน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้
งบจาก กฟผ.) ระยะเวลาวิจัย 1 มิ.ย. 56 - 30 พ.ย. 56 (6เดือน) (นักวิจัย) 

7. การหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะ
เศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาว  จัย 30 เม.ย. 57 - 29 เม.ย. 58 (1 ปี) (นักวิจัย) 

8. ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay) 
ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 19 ส.ค. 58 - 
9 มี.ค. 59 (นักวิจัย) 

9. การเพ่ิมศักยภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนม แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2559  
ระยะเวลาวิจัย 23 พ.ย.58 -23 พ.ย.59 (นักวิจัย) 
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10. Training curriculum and resource person development on policy response to repid 
demographic change in Thailand แหล่งทุน United Nations Population Fund ระยะเวลา
วิจัย 8/9/2557 -15/9/2558 (นักวิจัย) 

11. โครงการ ระยะที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
พ้ืนที่ภาคตะวันตก แหล่งทุน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ระยะเวลาวิจัย 11 ม.ค.59-29 ก.พ.59 (นักวิจัย) 

12. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พ้ืนที่ภาคตะวันตก 
(นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ส่วนขยาย แหล่งทุน กอง
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลาวิจัย  1 ก.ค.
59-26ก.ย.59 (นักวิจัย) 

13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าใน
อ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) แหล่งทุน ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 26 ส.ค. 59 - 21 ก.พ. 60 (180 วัน) (นักวิจัย)  

14. แผนงานวิจัยและพัฒนา : การวิจัยและบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ (โครงการย่อยที่ 1 
โครงการวิจัยและพัฒนา : การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน / โครงการย่อยที่ 2 โครงการวิจัย
และพัฒนา : การพยากรณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ระยะเวลา
วิจัย  1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560 (1 ปี) (นักวิจัย)  

15. การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน 
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 ระยะเวลาวิจัย  1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60 (นักวิจัย)  

16. การวิเคราะห์ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่ผลิตมาจากข้าวและมันส าปะหลังส าหรับผู้บริโภค
กลุ่ม NCDs แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้เครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ระยะเวลาวิจัย  14 เดือน (1 ธ.ค.59 - 29 ม.ค.61) (นักวิจัย)  

17. "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชนในพ้ืนที่เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 18 เม.ย.60-13 ม.ค.61 (270วัน)  
(นักวิจัย)  

18. โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 21 มิ.ย.60-17 ม.ค.61 (210 วัน) (หัวหน้า
โครงการ) 

19. โครงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ าปี 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แหล่งทุน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ระยะเวลาวิจัย 18 ก.ค.60 - 14 ธ.ค.60 (150 วัน) (หัวหน้าโครงการ)  

20. การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในประเทศไทย แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 26 ก.ย.60-25ก.ย.
61 (1ปี) (นักวิจัย)  

21. โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน แหล่งทุน กรมการ
ท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 19 มิ.ย.61 - 15 มี.ค.62 (270 วัน) (หัวหน้าโครงการ) 

22. โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 6 ด าเนินการตรวจ
ประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แหล่งทุน 
กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 27 มิ.ย.61 - ม.ค.62 (210วัน) (นักวิจัย) 
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23. โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม ปี 2561 แหล่งทุน ส านักงานประกันสังคม 
ระยะเวลาวิจัย 19 ต.ค.61-19 พ.ค.62 (7 เดือน) (หัวหน้าโครงการ) 

9.  ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ (ปี 2557-ปัจจุบัน) 
2557 
Pimonpun Boonyasana and Sukhoom Punnarong. (2014). Factors Underlying Household 

Debt Incidence: A Case Study of Chiang Mai Province. Present and abstract on “The 
Seventh International Conference of The Thailand Econometric Society 2014 ( TES 
2014) : Modeling Dependence in Econometrics”. At Faculty of Economics, Chiang Mai 
University THAILAND, Thursday 9th January 2014. 

ปี 2558 
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2558). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการ

ให้บริการ Microfinance ที่เกิดกับคนและชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 19 (2) : 
หน้า 39-65. 

ไพรัช กาญจนการุณ, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2558). “การศึกษา
จากกรณีศึกษา Microfinance เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงินระดับจุลภาค
ในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” วารสาร
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 19 (2): หน้า 67-81. 

ปี 2559 
พิสิฐ ลี้อาธรรม, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2559). “การประเมิน

ความยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 20 (1): หน้า 
1-43. 

ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, ไพรัช กาญจนการุณ, วรลักษณ์ หิมะกลัส, สุชาติ พรหมขัติแก้ว, 
สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2559). “หนี้นอกระบบ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 20 (1): 
หน้า 79-101. 
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นางพิมลพรรณ  บุญยะเสนา    
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โทรศัพท์ : 053 942239 , 081 5958180 
โทรสาร : 053 942239 
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3. ต าแหน่งปัจจุบัน 
นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาว ทยาลัยเชียงใหม่ 
รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
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4. หน่วยงาน 
คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   

5. ประวัติการศึกษา 
2540  :  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2544  :  ปริญญาโท  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

6. สาขาที่มีความช านาญพิเศษ 
เศรษฐกิจชุมชน 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 

7. ประวัติการท างาน 
2546 - ปัจจุบัน  นักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2559 - ปัจจุบัน  รองผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
2562  อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการเพ่ือศึกษาแนวทางในการ

เสนอมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือพิจารณาปรับปรุงการก าหนด TOR และ
ระบบการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง นักวิจัย 

2549 - 2558 ผู้ช่วยผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  
2551- ปัจจุบัน  กรรมการวิจัยประจ าคณะเศรษฐศาสตร์  

8. ผลงานวิจัยที่ผ่านมา (ปี 2557-ปัจจุบัน) 
2557 
- การศึกษาอุปสรรคในการด าเนินการของผู้ประกอบการไทยจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แหล่งทุน 

งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาวิจัย 4 ธ.ค. 56 - 4 ม.ค. 57 (1เดอืน) (นักวิจัย) 
- โครงการส ารวจข้อมูลภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ เรื่อง การศึกษาอุปสรรคในการด าเนินการของ

ผู้ประกอบการภาคเหนือจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะ
เศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาวิจัย 1 พ.ค. 57- 31 ก.ค. 57 (3 เดือน) (นักวิจัย) 

- การประเมินความยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ 
ระยะเวลาวิจัย 30 เม.ย. 57 - 29 ต.ค. 57 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

- การติดตามประเมินผลกระทบการด าเนินงาน และสร้างความร่วมมือเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่นด้าน
สุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหารในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ แหล่งทุน หน่วยบริการเทคโนโลยีเพ่ือการ
พัฒนาชนบท ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  ระยะเวลาวิจัย 1 มี.ค.– 31 ส.ค. 
57 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

- การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพ่ิมเติมโครงการไฟฟ้าพลังน้ าฮัจยีบริเวณชายแดนไทย-พม่า : ในภาค
ส่วนศึกษาสภาพเศรษฐกิจ และสังคม แหล่งทุน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ได้
งบจาก กฟผ.) ระยะเวลาวิจัย 1 มิ.ย. 56 - 30 พ.ย. 56 (6 เดือน) (นักวิจัย) 

2558 
- โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 

2557 แหล่งทุน การประปาส่วนภูมิภาค ระยะเวลาวิจัย 19 ก.ค.57-16 ม.ค.58 (6 เดือน) 
(นักวิจัย) 
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- การหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้คณะ
เศรษฐศาสตร์ ระยะเวลาวิจัย 30 เม.ย. 57 - 29 เม.ย. 58 (1 ปี) (นักวิจัย) 

2559 
- ด าเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย (Homestay) 

ภายใต้โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 แหล่งทุน ส านักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 19 ส.ค. 58 - 
9 มี.ค. 59 (นักวิจัย) 

- การเพ่ิมศักยภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนม แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดินปี 2559  
ระยะเวลาวิจัย 23 พ.ย.58 -23 พ.ย.59 (นักวิจัย)  

- โครงการ ระยะที่ 1 การจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
พ้ืนที่ภาคตะวันตก แหล่งทุน กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ระยะเวลาวิจัย 11 ม.ค.59-29 ก.พ.59 (นักวิจัย) 

- โครงการ การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร พ้ืนที่ภาคตะวันตก 
(นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์) ส่วนขยาย แหล่งทุน กอง
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะเวลาวิจัย  1 ก.ค.
59-26 ก.ย.59 (นักวิจัย) 

2560 
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว (ภายใต้โครงการเพ่ิมปริมาณน้ าใน

อ่างเก็บน้ าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม่) แหล่งทุน ส านักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการ
ท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 26 ส.ค. 59 - 21 ก.พ. 60 (180 วัน) (นักวิจัย)  

- แผนงานวิจัยและพัฒนา : การวิจัยและบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ (โครงการย่อยที่ 1 
โครงการวิจัยและพัฒนา : การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน / โครงการย่อยที่ 2 โครงการวิจัย
และพัฒนา : การพยากรณ์เศรษฐกิจภาคเหนือ) แหล่งทุน งบประมาณแผ่นดิน ปี 2560 ระยะเวลา
วิจัย  1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560 (1 ปี) (นักวิจัย)  

- การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของแรงงานนอกระบบ ในจังหวัดเชียงใหม่ แหล่งทุน 
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559 ระยะเวลาวิจัย  1 ม.ค.60-31 ธ.ค.60 (หัวหน้า
โครงการ)  

- โครงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจ าปี 2560 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด แหล่งทุน 
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด ระยะเวลาวิจัย 18 ก.ค.60 - 14 ธ.ค.60 (150 วัน) (นักวจิัย)  

2561 
- การวิเคราะห์ตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชันที่ผลิตมาจากข้าวและมันส าปะหลังส าหรับผู้บริโภค

กลุ่ม NCDs แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้เครือข่ายพันธมิตร
มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) ระยะเวลาวิจัย  14 เดือน (1 ธ.ค.59 - 29 ม.ค.61) (นักวิจัย)  

- "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชนในพ้ืนที่เขต
พัฒนาการท่องเที่ยว แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 18 เม.ย.60-13 ม.ค.61 (270วัน)  
(นักวิจัย)  

- โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 แหล่งทุน กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 21 มิ.ย.60-17 ม.ค.61 (210 วัน) (นักวิจัย)  
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- การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในประเทศไทย แหล่งทุน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ระยะเวลาวิจัย 26 ก.ย.60-25ก.ย.
61 (1ปี) (นักวิจัย)  

2562 
- โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่เยาวชนและคนในชุมชน แหล่งทุน กรมการ

ท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 19 มิ.ย.61 - 15 มี.ค.62 (270 วัน) (นักวิจัย)  
- โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานสินค้าและบริการท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 6 ด าเนินการตรวจ

ประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แหล่งทุน 
กรมการท่องเที่ยว ระยะเวลาวิจัย 27 มิ.ย.61 - ม.ค.62 (210วัน) (นักวิจัย) 

- โครงการส ารวจความพึงพอใจส านักงานประกันสังคม ปี 2561 แหล่งทุน ส านักงานประกันสังคม 
ระยะเวลาวิจัย 19 ต.ค.61-19 พ.ค.62 (7 เดือน) (นักวิจัย) 

9. ผลงานวิจัยเผยแพร่ (ปี 2557-ปัจจุบัน) 
ปี 2557 
Sasipen  Phuangsaichai and Pimonpun Boonyasana.  Causes of Debt in Chiang Mai 

Province. Present on Modeling Dependence in Economic, The 7th International 
Conference of the Thailand Econometric Society (TES 2014) Conference dates: January 
8th – 10th, 2014 at Faculty of Economics, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. 

Pimonpun Boonyasana and Sukhoom  Punnarong. .  Factors Underlying Household Debt 
Incidence: A Case Study of Chiang Mai Province. Present on Modeling Dependence 
in Economic, The 7th International Conference of the Thailand Econometric Society 
(TES 2014) Conference dates: January 8th – 10th, 2014 at Faculty of Economics, 
Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand. 

ปี 2558 
ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2558). “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการ

ให้บริการ Microfinance ที่เกิดกับคนและชุมชนท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: 
กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 19 (2) : 
หน้า 39-65. 

ไพรัช กาญจนการุณ, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2558). “การศึกษา
จากกรณีศึกษา Microfinance เพ่ือหาแนวทางบริหารจัดการระบบให้บริการทางการเงินระดับจุลภาค
ในชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” วารสาร
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 19 (2): หน้า 67-81. 

ปี 2559 
พิสิฐ ลี้อาธรรม, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, สุขุมพันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2559). การประเมิน

ความยั่งยืนกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน, วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20 (1), 1-43. 
ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ, ไพรัช กาญจนการุณ, วรลักษณ์ หิมะกลัส, สุชาติ พรหมขัติแก้ว, 

สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา. (2559). หนี้นอกระบบ: ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ภายใต้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20(1), 79-
101. 
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Pimonpun Boonyasana and Warattaya Chinnakum. (2016). Forecasting Chinese International 
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แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ/กิจกรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
--------------------------------------------------------------------- 

1. ชื่อโครงการ “ฮักต้นรักหริภุญไชย” จังหวัดลำพูน 
 ผูรั้บผิดชอบโครงการ  
 1.1 หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ผู้ประสานงาน    นางพิศมัย  อาวะกุลพาณิชย์    
ตำแหน่ง    รองศาสตราจารย์  

      สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์    
  โทรศัพท์   0-5394-4853  
  โทรสาร    0-5321-1724  
  โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  08-5873-5633  
  E-mail    pitsamai.a@elearning.cmu.ac.th, pitsamai.a@gmail.com 
 1.2 ท่ีปรึกษาและผู้ร่วมโครงการ    

2.2.1 ช่ือ-นามสกุล     รองศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ 
  ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

หน่วยงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน 
  โทรศัพท์  0-5355-3177  
  2.2.2 ช่ือ-นามสกุล     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชิตชล ผลารักษ์ 
  ตำแหน่ง   หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา  

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ 
  โทรศัพท์  0-5394-3346  
  2.2.3 ช่ือ-นามสกุล     นางนิตยา บุญทิม 
  ตำแหน่ง   นักวิจัย    
  หน่วยงาน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
  โทรศัพท์  0-5394-2478 
  โทรสาร   0-5394-2478 
  โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  08-1111-8344 
  2.2.4 ช่ือ-นามสกุล     นายภูมรพี คงฤทธิ์ 
  ตำแหน่ง   อาจารย์พิเศษ (ผู้เช่ียวชาญงานเครื่องเขิน)    
  หน่วยงาน  สาขาวิชาการออกแบบ ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์    
  โทรศัพท์  0-5394-4853 
  โทรสาร   0-5321-1724 
  โทรศัพท์เคล่ือนท่ี  08-9639-6181 
 1.3 หน่วยงานภายในท่ีร่วมโครงการ 
   -ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน  
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   -สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
   -คณะวิทยาศาสตร์  

2. ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล :  
ฮัก หมายถึง รัก ซึ่งในภาษาถิ่นภาคเหนือหมายถึง ช่ือพรรณไม้ขนาดใหญ่ ยางเป็นพิษใช้ลงพื้นทาส่ิงของ

ต่างๆ เรียกว่า “เครื่องเขิน” งานหัตถศิลป์ของชาวล้านนา รับอิทธิพลมาจากไทเขิน ซึ่งเช่ือว่าเป็นส่ิงของเครื่องใช้ท่ีมี
อยู่อย่างแพร่หลายในล้านนาก่อนหน้าที่พม่าจะเข้ามายึดล้านนา เครื่องเขินไม่ได้เริ่มมีในสังคมล้านนาช่วงฟื้นฟู
เชียงใหม่ หรือช่วง“ยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ท่ีทำการกวาดตอนไทเขินจากลุ่มน้ำแม่เขิน เมืองเชียงตุง  

ภายในพื้นท่ีป่าของศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต“หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน มีพื้นท่ีป่าท่ี
อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางด้านกายภาพ โดยภายในพื้นท่ีมีต้นรักจำนวนมาก เป็นไม้รักใหญ่ (วีระชัย 2551) 
เป็นพืชในวงศ์ Anacardiaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ รักใหญ่ Melanorrhoea Usitata Wall. ช่ือพื้นเมือง รัก 
ฮัก รักหลวงฮักหลวง ซู้ มะเรียะ ฮักขี้หมู ฮักหม ูเป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15 ถึง 25 เมตร ขนาดโตวัด
รอบ 80 ถึง 150 เซนติเมตร ผลัดใบช่วงส้ันๆ ในหน้าร้อน ลำต้นเปลาตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลมเขียวเข้ม เปลือกสี
น้ำตาลปนเทา แตกเป็นร่องเป็นสะเก็ดไปตามลำต้น มียางสีดำซึมตามรอยแยก พบตามป่าเบญจพรรณแล้งและป่า
ดิบเขาที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 300 ถึง 1,000 เมตร ออกดอกช่วงเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ และติดผลช่วง
เดือนมกราคมถึงมีนาคม 

 

  
ต้นรักและดอกรัก 
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การกรีดยางรัก 

  
ตัวอย่างยางรักจากศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน 

 
โดยทั่วไปแล้ว ต้นรักขาดการดูแลและอาจถูกตัดทิ้ง เนื่องจากยางรักมีพิษ หากถูกยางรักผิวหนังจะเกิด

อาการแพ้ ทำให้เกิดผ่ืนคัน บวมแดง หากแพ้มากจะพองเป็นตุ่มใส อาจเป็นแผลเน่าเปื่อย และลุกลามรุนแรงเป็นโรค
ผิวหนังเรื้อรังได้ จึงเกิดการทำลายตัดท้ิงโดยไม่เข้าใจถึงลักษณะพิเศษของยางรักท่ีได้จากต้นรักใหญ่ว่าในอดีตมีการ
นำมาใช้ประโยชน์เกิดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเขิน (lacquerware)  ภูมิปัญญาล้านนา และยางรักในงานจิตรกรรมและ
หัตถกรรมไทย (ชยันต์และคณะ 2551) ต้นรักใหญ่หรือรักหลวง Gluta usitata Wall. ให้น้ำยางซึ่งใช้ในงานศิลป์ท่ี
เรียกว่า งานเขียนน้ำยาปิดทองรดน้ำ เรียกสั้นๆ ว่า งานเขียนลายรดน้ำ หรือ งานเขียนลายทอง อันเป็นงาน
จิตรกรรมท่ีเขียนลวดลายหรือรูปภาพให้ปรากฏเป็นลวดลายทองบนพื้นท่ีทาเคลือบด้วยยางรัก งานเขียนลายรดน้ำนี้
เป็นงานฝีมือท่ีสืบทอดกันมาแต่โบราณ ต้ังแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ลายรดน้ำจึงแพร่หลายมากขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา อัน
ปรากฏเป็นหลักฐานสืบมาว่า ในสมัยนั้นมีงานเขียนลายรดน้ำประดับตกแต่งอาคาร โดยเฉพาะโบสถ์วิหาร หอไตร 
และปราสาทราชมณเฑียรต่างๆ รวมทั้งใช้ตกแต่งสิ่งของต่างๆ เช่น ตู้พระไตรปิฎก ตู้พระมาลัย จนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ 

จึงเห็นว่าต้นรักในพื้นท่ีศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน มีจำนวนมากและ
ยังขาดการปกปักดูแลรักษาต้นรัก การสำรวจเก็บรวบรวมต้นรัก การรักษาต้นรัก การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ต้นรัก การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลเกีย่วกับต้นรักและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นรัก โดยข้ันแรกดำเนินการรวบรวม
และบันทึกต้นรัก การกรีดยางรัก เพื่อหาต้นรักท่ีมีคุณภาพการให้น้ำยางรักท่ีดี ขั้นที่สอง ดำเนินการรักษาต้นรัก การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากต้นรัก เพื่อส่งเสริมงานหัตถกรรมและยกระดับคุณค่าของงานโดยใช้วัสดุยางรักจากพื้นท่ี 
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน และขั้นที่สาม การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นรักและการสร้าง
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จิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นรัก เพื่อส่งเสริมชุมชนและคนทั่วไปมีความรู้และเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และ
ภูมิปัญญาการทำเครื่องเขินโดนใช้ยางรักในพื้นท่ี ดังนั้นคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความพร้อมในด้าน
บุคลากรและมีการเรียนการสอนในด้านองค์ความรู้เครื่องเขินล้านนา และการเรียนการสอนสร้างสรรค์โดยใช้ภูมิ
ปัญญาล้านนาในการนำยางรักมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับต้นรักใหญ่และภูมิปัญยา
งานรักล้านนา บริเวณศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต“หริภุญไชย” เพื่อการอนุรักษ์ สร้างสรรค์งาน
หัตถนวัตกรรมล้านนาสร้างสรรค์ ตามแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เชิงรุกด้าน
ล้านนา  

3. วัตถุประสงคข์องโครงการ/กิจกรรม:  
3.1 เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)  
3.2 เพื่อการปกปักดูแลรักษาต้นรัก การสำรวจเก็บรวบรวมต้นรัก การรักษาต้นรัก ณ ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต “หริภุญไชย” 
3.3 เพื่ออนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากต้นรัก ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต “หริภุญ

ไชย” 
3.4 เพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นรักและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นรัก ณ ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต “หริภุญไชย” 
 

4. เป้าหมายของโครงการ/กิจกรรม: 
4.1 ปกปักดูแลร ักษาต้นร ัก การสำรวจเก ็บรวบรวมต้นร ัก การร ักษาต้นร ัก ณ ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต “หริภุญไชย” 
4.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากต้นรักด้วยภูมิปัญญาล้านนา ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยาเขต “หริภุญไชย” 
4.3 จัดตั ้งศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นรักและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นรัก ณ ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต “หริภุญไชย” 
 

5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะวิจิตรศิลป ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
6. สถานที่ดำเนินการ:  

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต“หริภุญไชย” 
 

7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 
 2 ปี 
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8.  รายละเอียดวิธีดำเนินโครงการ 

โครงการที่ดำเนินการ รายละเอียดโครงการ  
1.    โครงการสำรวจและ

รักษาต้นรัก ในพื้นท่ีศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต“หริ
ภุญไชย” 
 

1) ลงพื้นท่ีเพื่อวางแผนงานและเตรียมการศึกษาต้นรักในพื้นท่ี  
2) ประสานผู้เช่ียวชาญในพื้นท่ี 
3) ลงพื้นท่ีสำรวจ บันทึกเก็บรวบรวมต้นรัก 
4) การรักษาดูแลต้นรัก  
 

2. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การกรีด เก็บและใช้ประโยชน์จากต้น
รักในพื้นท่ีศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต“หริ
ภุญไชย” 
 

1) ลงพื้นท่ีบันทึกต้นรักท่ีเหมาะแก่การกรีดยาง 
2) การกรีดยางรักและฝึกคนในพื้นท่ีเกี่ยวกับการกรีดยาง 
3) รวบรวมยางรัก ทดสอบคุณภาพของยางรัก 
4) คัดเลือกยางรักท่ีมีคุณภาพดี 
5) กรองและบรรจุยางรัก 
6) การทดลองนำยางรักมาผลืตเครื่องเขินและการทำลายรดน้ำ 

3. โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล
เกีย่วกับต้นรักและการสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ต้นรัก ในพืน้ท่ีศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยา
เขต“หริภุญไชย” 
 

1) ประชุมวางแผนงาน  
2) จัดเรียงข้อมูลเพื่อสามารถสืบค้นได้ง่าย 
3) จัดพื้นท่ีเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ต้นรัก 
4) จัดแสดงผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับต้นรักในพื้นท่ี 
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9. ขั้นตอน/วิธีดำเนินการและหมวดเงินที่ใช้ : 

ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ปี (

) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

ดำเนินการใน
พื้นที่ (

) 
หมวดเงิน 

(ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 
2 

3 
ส่วน 
กลาง 

จังหวัด 
งบ   

ดำเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

1. 
โครงการสำรวจและรักษาต้นรัก ใน
พื้นที่ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต“หริ
ภุญไชย” 
 


  

 
 

1) ลงพื้นที่เพื่อวางแผนงานและเตรียมการ
ศึกษาต้นรักในพื้นที่ เตรียมอุปกรณ์ 
2) ประสานผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ 
3) ลงพื้นที่สำรวจ บันทึกเก็บรวบรวมต้นรัก 
4) การรักษาดูแลต้นรัก  
 

 


 
561,000 

 
 

 

2.  โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การกรีด เก็บและใช้ประโยชน์จากต้นรัก
ในพื้นที่ศูนยก์ารศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต“หริภุญ
ไชย” 
 

 


  
  

1) ลงพื้นที่บันทึกต้นรักที่เหมาะแก่การกรีดยาง 
2) การกรีดยางรักและฝึกคนในพื้นที่เกี่ยวกับ
การกรีดยาง 
3) รวบรวมยางรัก ทดสอบคุณภาพของยางรัก 
4) คัดเลือกยางรักที่มีคุณภาพดี 
5) กรอง บรรจุยางรักและทดลอง 
6) การตรวจสอบคุณภาพยางรัก 

 


 
    694,000 

 
 

 

3. โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
เกีย่วกับต้นรักและการสร้างจิตสำนึกใน
การอนุรักษ์ต้นรักในพื้นที่ศูนย์การศึกษา

 
 


 

  

1) ประชุมวางแผนงาน  
2) จัดเรียงข้อมูลเพื่อสามารถสืบค้นได้ง่าย 
3) จัดพื้นที่เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรกัษ์ต้น
รัก 

 


 
    345,000 
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ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ 

ดำเนินการ 
ปี (

) 
เป้าหมาย 

(เช่น ใคร จำนวน ครั้ง เรื่อง ฯลฯ) 

ดำเนินการใน
พื้นที่ (

) 
หมวดเงิน 

(ระบุจำนวนเงิน : บาท) 

1 
2 

3 
ส่วน 
กลาง 

จังหวัด 
งบ   

ดำเนินงาน 
งบ 

ลงทุน 
งบ 

รายจ่ายอื่น 
งบเงิน
อุดหนุน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต“หริภุญ
ไชย” 
 

4) จัดกิจกรรมและแสดงผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
ต้นรักในพื้นที่ 

 
 

 
 

 
 

 
รวมเงิน 

1,600,000 
 

 
 

 
 

 
 

 
งบประมาณ

รวมทั้งโครงการ 
(หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) 

1,600,000 
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10. รายละเอียดงบประมาณ : (แจงรายละเอียดเปน็ตัวคูณของแต่ละรายการให้ชัดเจน) 

หมวดงบรายจ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
   1.   โครงการสำรวจและรักษาต้นรัก ในพื้นท่ีศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาเขต“หริภุญไชย” 

561,000 

งบบุคลากร :   
-ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย 12 เดือนๆ ละ 17,000 บาท 204,000 
-ค่าตอบแทนผู้บันทึกข้อมูล 10 เดือนๆ ละ 15,000 บาท 150,000 
งบดำเนินงาน :  

ค่าใช้สอย  
-ค่าน้ำมัน 25,500 กม.ๆ ละ 4 บาท 102,000 
-ค่าจ้างทดลองเพาะปลูกต้นรัก 80,000 
-ค่าตรวจสอบคุณภาพยางรัก 15,000 
-ค่าวัสดุสำนักงาน 10,000 
2 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการกรีด เก็บและใช้ประโยชน์จากต้นรักในพื้นท่ี

ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต“หริภุญไชย” 
694,000 

งบบุคลากร :   
-ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิจัย 12 เดือนๆ ละ 17,000 บาท 204,000 
-ค่าตอบแทนผู้บันทึกข้อมูล 10 เดือนๆ ละ 15,000 บาท 150,000 

งบดำเนินงาน :  

ค่าตอบแทน  
      -ค่าตอบแทนวิทยากร 20 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท 24,000 
ค่าใช้สอย  

-ค่าจ้างเหมากรีดยางรัก 4 เดือนๆ ละ 12,000 บาท 48,000 
-ค่าจ้างเหมากรองยางรัก เก็บ ทดลอง 46,000 
-ค่าจ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพยางรัก  80,000 
-ค่าน้ำมัน 25,500 กม.ๆ ละ 4 บาท 102,000 
-ค่าวัสดุกรีด กรอง บรรจุ 30,000 

ค่าวัสดุ  
 -ค่าวัสดุสำนักงาน 10,000 
3.  โครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลเกีย่วกับต้นรักและการสร้างจิตสำนึกในการ

อนุรักษ์ต้นรักในพื้นท่ีศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต“หริภุญไชย” 
     345,000 
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11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1 ฐานข้อมูลต้นรัก ของ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต “หริภุญไชย” 
11.2 สืบสานการอนุร ักษ์และใช้ประโยชน์จากต้นรักด้วยภูมิปัญญาล้านนา ณ ศูนย์การศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต “หริภุญไชย” 
11.3 ศูนย ์ข ้อม ูลเกี่ยวกับต้นร ักและสร ้างจิตสำนึกในการอนุร ักษ ์ต ้นร ัก  ณ ศ ูนย ์การศ ึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขต “หริภุญไชย” 
 
12. การติดตามประเมินผล :  
 วิธีการ ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้ันตอนตามข้อ 11 อย่างเคร่งครัด 
 เครื่องมือ ใช้แบบประเมินผล/แบบทบทวนหลังการปฏิบัติงาน AAR (After Action Review) 
 ระยะเวลา ทุกๆ ไตรมาส  
 

                                                              

                                                                
(ลงช่ือ)..................................................................................... 

        (รองศาสตราจารย์พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์) 
           หัวหน้าโครงการวิจัย 
        วันท่ี..........14/08/2020......... 

งบดำเนินงาน :  
ค่าตอบแทน  
       -ค่าตอบแทนวิทยากร 30 ชม.ๆ ละ 1,200 บาท        36,000 
ค่าใช้สอย  

-ค่าจ้างจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึก 4 ครั้งๆ ละ 40,000 บาท        160,000 
-ค่าอาหารกลางวัน 20 คนๆ ละ 50 บาท 4 วัน           4,000 
-ค่าจ้างผลิตส่ือการเรียนรู้ 2 ภาษา         80,000 
-ค่าจ้างผลิตส่ือส่ิงพิมพ์         50,000 
-ค่าจ้างเหมารถตู้พร้อมคนขับและน้ำมัน 4 วันๆ ละ 2,500 บาท         10,000 
-ค่าวัสดุสำนักงาน         5,000 

ขอถัวเฉล่ียทุกรายการ                                          รวมทั้งสิ้น 
(หน่ึงล้านหกแสนบาทถ้วน) 

     
1,600,000 



                                                                 
แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ. สธ.) 

1. ชื่อโครงการวิจัย  (ภาษาไทย)  การศึกษาพืชสมุนไพรไทยจากพิกัดเกสรท้ังห้าในตำรับยาไทยโบราณต่อการ 

ป้องกันและยับยั้งเซลล์มะเร็ง 
(ภาษาอังกฤษ)  Study of Thai herbs from five-flower remedy in ancient Thai 

traditional medicine recipe on cancer prevention and inhibition 
ผู้รับผิดชอบ (หัวหน้าโครงการ/หน่วยงานผู้เสนอขอ) 
และคณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทำวิจัย 

1. หัวหน้าโครงการ 
  รศ.ดร.ทรงยศ อนุชปรีดา 
  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : 3639900182773 
  หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ :   
   แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-949237 
  โทรสาร : 053-936042 
  E-mail : songyot.anuch@cmu.ac.th หรือ sanuchapreeda@gmail.com 
  ลักษณะ และสัดส่วนของงานท่ีรับผิดชอบ : รับผิดชอบโครงการหลัก และศึกษาผลของสารสกัด

จากตำรับยาพิกัดเกสรท้ัง 5 ต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็ง (สัดส่วน 40%) 
 

2. ผู้ร่วมงานวิจัย 
  คนที่ 1: รศ.ดร.สาวิตรี เจียมพานิชยกุล 
  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : 3549900057970 
  หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ :   
   แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
   คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-949237 
  โทรสาร : 053-936042 
  E-mail : sawitree.chiampa@cmu.ac.th 
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  ลักษณะ และสัดส่วนของงานท่ีรับผิดชอบ : สารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ัง 5 ต่อการป้องกัน
มะเร็งและการชะลอเข้าวัฏจักรเซลล์ (สัดส่วน 15%) 

   
  คนที่ 2: รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ 
  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : 3500200466097  
  หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ :   
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-91512 
  โทรสาร : 053-222741 
  E-mail : okng2000@gmail.com 
  ลักษณะ และสัดส่วนของงานท่ีรับผิดชอบ : สารสกัดหยาบจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า (สัดส่วน 

15%) 
 

  คนที่ 3: อ.ดร.เมธี รุ่งโรจน์สกุล 
  หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน : 3101201078192 
  หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ :   
  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  หมายเลขโทรศัพท์ : 02-5137842 
  โทรสาร : 02-5137842 
  E-mail : mathewhor@hotmail.com 

  ลักษณะ และสัดส่วนของงานท่ีรับผิดชอบ : ศึกษาสมุนไพรท่ีจะนำมาใช้ในการศึกษา (สัดส่วน 
15%) 

 
  คนที่ 4: อ.ดร.สิงห์คำ ธมิา  
  หมายเลขบตัรประจำตัวประชาชน : 3510300370709 
  หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ :   
  แขนงวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ 
  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  หมายเลขโทรศัพท์ : 053-949237 
  โทรสาร : 053-936042 
  E-mail : singkome.tima@cmu.ac.th หรือ singkome@gmail.com 
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  ลักษณะ และสัดส่วนของงานท่ีรับผิดชอบ : ศึกษาผลของสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้าต่อ
การยับย้ังมะเร็งและการศึกษาผลต่อการเคล่ือนท่ีและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง (สัดส่วน 15%) 

   
2. หลักการและเหตุผล 
 ในปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขของโลก เป็นสาเหตุการตาย โดย ประมาณร้อยละ 13 ของ
ผู้เสียชีวิตท้ังหมด ซึ่งเป็นจำนวนมากกว่า 6 ล้านคน ในการศึกษานี้ใช้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นต้นแบบ (model) 
สำหรับการศึกษา โดยมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งพบได้ท่ัวโลกและในประชากรไทย พบว่าอัตราการเป็นโรคมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ มีความคาดหมายว่า ในปี ค.ศ. 2020 ท่ัวโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวประมาณ 2.6 แสนคน และมีผู้ถูกวินิจฉัยเป็นผู้ป่วยใหม่ประมาณ 3.6 แสนคน ในขณะท่ีประเทศไทยคาดว่าจะมี
ผู้เสียชีวิตประมาณ 2,500 คนและพบผู้ป่วยใหม่ประมาณ 3,000 คน1 โดยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนในทุกปี โดยเฉพาะในเด็ก 
พบว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งท่ีมีอุบัติการณ์เกิดมากท่ีสุด พบถึงร้อยละ 53 ของโรคมะเร็งท้ังหมด และพบว่า
ร้อยละ 74 ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นชนิด acute lymphoblastic leukemia (ALL)2 ปัจจุบันการรักษามะเร็งเม็ด
เลือดขาว นิยมใช้การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (chemotherapy) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและได้รับความ
นิยมมากท่ีสุด แต่อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้ยาเคมีบำบัดนั้น จะต้องคำนึงถึงชนิด ปริมาณ และระยะเวลาในการให้ยา
ด้วย เนื่องจากยาเคมีบำบัดจัดว่าเป็นยาท่ีอันตราย การได้รับในปริมาณท่ีมากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดอาการข้างเคียงท่ี
รุนแรง เนื่องจากการออกฤทธิ์ของยาเคมีบำบัดนั้น อยู่บนพื้นฐานความรู้เรื่องการแบ่งตัวของเซลล์ในส่ิงมีชีวิต โดย
เซลล์ของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดจะมีการแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโต ทดแทนเซลล์ท่ีตายไปหรือได้รับบาดเจ็บ เซลล์ปกติ
และเซลล์มะเร็งจะมีวงจรการแบ่งเซลล์ท่ีเหมือนกัน เนื่องจากยาเคมีบำบัดออกฤทธิ์ทำลายเซลล์ท่ีมีการแบ่งตัวโดยไม่
สามารถแยกความแตกต่างระหว่างเซลล์ปกติท่ีกำลังแบ่งตัว (เช่น เซลล์รากผม หรือเยื่อบุทางเดินอาหาร เป็นต้น) กับ
เซลล์มะเร็งท่ีมีการแบ่งตัวได้  จึงทำให้ยามีผลไปทำลายเซลล์ปกติด้วย ก่อให้เกิดผลข้างเคียงต่อตัวผู้ป่วย เช่น ผมร่วง 
อาเจียน เป็นต้น นอกจากนี้ ยาเคมีบำบัดยังมีราคาสูงและต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้เสียงบประมาณของ
ประเทศไปกับการซื้อเวชภัณฑ์ในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษามะเร็งเม็ดเลือด
ขาว จึงได้มีการศึกษาสารสกัดจากธรรมชาติท่ีมีอยู่ในประเทศไทย โดยนำพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ มาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
คุณสมบัติในการทำลายเซลล์มะเร็งเป็นจำนวนมาก เช่น ขม้ินชัน เปลือกมังคุด เป็นต้น ในปัจจุบัน การใช้สมุนไพรไทย 
เป็นท่ีนิยมและยอมรับในการนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย3 โดยมีผลงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่า 
สมุนไพรเป็นแหล่งผลิตสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารแอนติออกซิแดนท์ (antioxidant) ท่ีสำคัญ โดยมีรายงานการวิจัย
จำนวนมากท่ีแสดงให้เห็นว่าการได้ รับสารต้านอนุมูลอิสระจากผักและผลไม้สามารถลดความเส่ียงของการเกิดมะเร็ง
ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า สารท่ีได้จากพืชสมุนไพรหลายชนิด ยังสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้ด้วย4 ด้วยเหตุนี้จึงทำ
ให้ในปัจจุบันมีผู้สนใจศึกษาสรรพคุณของพืชสมุนไพรท้ังในด้านการป้องกันและการรักษามะเร็งมากขึ้น เพื่อนำผลการ
ศึกษาวิจัยมาใช้หาสารออกฤทธิ์ที่สำคัญในการนำมาพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็ง และนำไปใช้ทดแทนหรือใช้ร่วมกับยาเคมี
บำบัดเพื่อลดผลข้างเคียงต่อยาจากผู้ป่วย  
 การศึกษานี้สนใจศึกษาสรรพคุณของสารสกัดจากดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัว
หลวง ซึ่งเป็นดอกไม้ท่ีมีสรรพคุณในตำรับยาไทยแผนโบราณ ท้ังตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า ตำรับยาพิกัดเกสรท้ังเจ็ด 
และตำรับยาพิกัดเกสรท้ังเก้า5-7 โดยทดลองศึกษาผลของสารสกัดหยาบต่อเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด 
K562 ซึ่งเป็นตัวแทนของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด chronic myelogenous leukemia (CML), Mot4 เป็น
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ตัวแทนของมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute lymphoblastic leukemia (ALL) และ EoL-1 ซึ่งเป็นตัวแทนของมะเร็ง
เม็ดเลือดขาวชนิด acute myeloid (eosinophilic) leuke-mia (AML)  
 ในตำรับยาไทยเมื่อแบ่งตามสรรพคุณยาพิกัดเกสรท้ังห้าประกอบไปด้วยดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอก
สารภี และเกสรบัวหลวง ซึ่งดอกพิกุลมีกล่ินหอมเย็น ใช้แต่งกล่ินเครื่องสำอาง เข้ายาหอม ยานัตถุ์ มีสรรพคุณแก้ลม 
แก้ไข้ บำรุงหัวใจ แก้ปวดหัว แก้เจ็บคอ แก้ร้อนใน ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย บำรุงโลหิต แก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ดอก
บุนนาค มีกล่ินหอมเย็น รสขมเล็กน้อย เป็นยาฝาดสมาน บำรุงธาตุ และขับลม แก้อาการวิงเวียน หน้ามืดตาลาย ใจ
ส่ัน ชูกำลัง บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจให้แช่มช่ืน แก้ร้อนในกระสับกระส่าย รักษาอาการร้อนอ่อนเพลีย แก้กล่ินสาบใน
ร่างกาย ดอกสารภี มีกล่ินหอมเย็น จัดอยู่ในเกสรท้ังห้า ใช้บำรุงกำลัง แก้อ่อนเพลีย ทำให้เจริญอาหาร แก้ไข้พิษร้อน 
ใช้ผสมในยาหอมแก้ลม วิงเวียนศีรษะ หน้ามืดตาลาย แก้ร้อนใน ชูกำลัง บำรุงหัวใจและประสาท บำรุงปอด แก้โลหิต
พิการ ขับลม ฝาดสมาน รักษาธาตุไม่เป็นปกติ  ดอกมะลิ กล่ินหอมเย็น แก้ไข้ร้อนในกระหายน้ำ ดับพิษร้อนถอนพิษไข้ 
บำรุงหัวใจ เกสรบัวหลวง รสฝาดหอม แก้ไข้เพื่อลมและโลหิต บำรุงหัวใจ บำรุงครรภ์รักษา ในการศึกษานี้จะศึกษาผล
ของสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า (เป็นตำรับท่ีใช้ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัว
หลวง ในน้ำหนักอย่างละเท่าๆกันมาหมักในแอลอฮอล์) ซึ่งจะทำการเปรียบเทียบกับสารสกัดจากดอกไม้แห้งแต่ละ
ชนิด ซึ่งประกอบด้วย ดอกพิกุล ดอกบุนนาค ดอกมะลิ และเกสรบัวหลวงเปรียบเทียบกับสารสกัดจากดอกสารภีท่ี
สกัดด้วยสารละลายเอทานอล8 เพื่อดูฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว และศึกษาฤทธิ์ต่อการ
แสดงออกของโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว คือโปรตีนวิล์มทูเมอร์ 1 (Wilms’ tumor 1 
หรือ WT1) และฟิมส์ไลค์ไทโรซีนไคเนส 3 (Fms-like tyrosine kinase 3 หรือ FLT3) โดยวิธี MTT และ Western 
blotting ตามลำดับ นอกจากนี้ยังศึกษาผลต่อการป้องกันมะเร็ง (Cancer prevention) ด้วยแบบ in vitro โดยใช้วิธี 
enzyme- และ cell-based assays รวมไปถึงการศึกษาผลของสารสกัดต่อการยับยั้งการเข้าสู่วัฏจักรเซลล์ (Cell 
cycle arrest) และการยับยั้งการเคล่ือนท่ี และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง รวมไปถึงการศึกษาในระดับอณูชีว
โมเลกุลของโมเลกุลท่ีเกี่ยวข้อง จะทำการศึกษาโดยใช้วิธี Wound healing และการศึกษาผลต่อการแพร่กระจายโดย
ใช้ Matrigel®-based assay และการศึกษา MMPs activity ด้วย ซึ่งจากการศึกษานี้ จะทำให้ทราบว่าสารสกัดจาก
ดอกไม้ในตำรับยาไทยแผนโบราณซึ่งอยู่ในกลุ่มพิกัดเกสรท้ังห้า อันประกอบไปด้วยดอกไม้หลักคือดอกมะลิ ดอก
บุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง จะมีผลท่ีจำเพาะต่อโปรตีนเป้าหมายชนิดใดท่ีควบคุมการแบ่งตัวของ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว และการป้องกันมะเร็งได้อย่างไร ท้ังยังสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้ไปต่อยอดการศึกษา
เชิงลึกเพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์ท่ีสำคัญและนำสารท่ีออกฤทธิ์ไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคตเพื่อพัฒนาเป็นยารักษา
มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรืออาจจะนำไปใช้ควบคู่กับยาเคมีบำบัดเพื่อลดปริมาณยาท่ีมีผลข้างเคียงให้น้อยลง รวมท้ังลด
ความเจ็บปวดท่ีผู้ป่วยจะได้รับจากผลข้างเคียงของการใช้ยาเคมีบำบัด และลดงบประมาณท่ีใช้ในการนำเข้าเวชภัณฑ์
ยาจากต่างประเทศอีกด้วย และท่ีสำคัญเป็นการเพิ่มคุณค่าของตำรับยาไทย เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการยกระดับ
ตำรับยาไทย อีกท้ังทำให้ตำรายาไทยจากดอกไม้ไทยสามารถผลิตเป็นสินค้าเพื่อออกสู่ตลาดท้ังไทยและต่างประเทศ 
เป็นการสนับสนุนสินค้าและอุตสาหกรรมยาไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเข้มแข็ง โดยมีหลักฐานการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์เป็นตัวสนับสนุน และอีกส่วนท่ีสำคัญคือเป็นการอนุรักษ์พืชสมุนไพรไทยท่ีสำคัญในตำรับไทยโบราณ 
เนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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ทฤษฎี สมมุติฐานและกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 จากผลงานวิจัยบางส่วนท่ีได้ศึกษาสารสกัดจากดอกไม้ไทยต่อการต้านมะเร็ง พบว่าสารสกัดจากดอกสารภี
มีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด HL60 และ U937 ได้9และสารสกัดหยาบเอทธานอลจาก
ดอกบนุนาคสามารถลดการแสดงออกของโปรตีน FLT3 ในเซลล์ EoL-1 และสามารถลดได้แบบเป็นไปตามระยะเวลา
และความเข้มข้นท่ีเพิ่มข้ึน10 ซึ่งจากรายงานเบ้ืองต้นนี้จึงคาดว่าสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า น่าจะมีผลต่อท้ัง
การยับยั้งและป้องกันมะเร็ง ซึ่ งสารสกัดจากดอกไม้ท่ีรวมกันอยู่ในตำรับ อาจจะมีฤทธิ์ในรูปแบบเสริมกันแบบ 
additive effect หรือ synergistic effect ก็ได้ขึ้นอยู่กับผลการทดลองท่ีได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้พิกัดเกสรท้ังห้า
เป็นตำรับยาท่ีนำไปใช้เพื่อเป็นส่วนผสมในตำรับยารักษาโรคอื่นๆด้วย โดยมักใช้เป็นตัวยาในยาพื้นฐานตำรับยาหอมซึ่ง
ได้แก่ ยาหอมเทพจิตร แก้ลม บำรุงหัวใจ ยาหอมทิพโอสถ แก้ลมวิงเวียน ยาหอมนวโกศ แก้ลมคล่ืนเหียน แก้อาเจียน 
แกล้มปลายไข้เป็นต้น ได้มีผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปออกมาเพื่อจำหน่ายในรูปแบบ “ชาชงเกสร ๕” เป็นชาชงประกอบด้วย 
ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง อย่างละเท่าๆกัน ระบุสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยให้
นอนหลับ ช่วยผ่อนคลายจิตใจ ทำให้อารมณ์ดี บำรุงโลหิต แก้อาการอ่อนเพลีย ขนาดรับประทาน ด่ืมครั้งละ 150 
มิลลิลิตรก่อนอาการเช้าเย็น โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายและน่าสนใจ ประกอบกับมีผล
การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วย จึงทำให้มีแนวความคิดท่ีจะนำมาศึกษาเพิ่มเติมในส่วนคุณสมบัติการต้านและป้องกัน
มะเร็ง ซึ่งน่าจะทำให้คุณสมบัติของพิกัดเกสรท้ังห้าน่าจะได้รับความนิยมท่ีเพิ่มมากขึ้น อีกท้ังเป็นการเพิ่มความ
น่าสนใจต่อตำรับยาไทยโบราณให้เป็นที่รู้จักและนิยมมากขึ้นด้วย 
 
การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง 

1. มะเร็งเม็ดเลือดขาว  
 มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นมะเร็งทางโลหิตวิทยาท่ีพบบ่อย เกิดจากความผิดปกติของเซลล์เม็ดเลือด ส่งผลให้มี
การสร้างเม็ดเลือดท่ีผิดปกติออกมาจำนวนมาก และมีผลไปรบกวนการสร้างเม็ดเลือดปกติให้มีจำนวนลดน้อยลง ใน
การจัดหมวดหมู่ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว จะใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ในการแบ่งชนิดของโรค เช่น การดำเนินของโรค 
ลักษณะรูปร่างสัณฐานวิทยาและชนิดของเซลล์เม็ดเลือด ซึ่งสามารถบอกระยะต่างๆ ได้ว่าเป็นเซลล์เม็ดเลือดตัวอ่อน
ระยะใด รวมไปถึงความผิดปกติของกระบวนการการแบ่งตัวของเซลล์ (proliferation) การพัฒนาการของเซลล์ 
(differentiation) และการพัฒนาเป็นเซลล์ตัวเต็มวัย (maturation) ซึ่งจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นสามารถแบ่งชนิด
ของมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ  

มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (acute leukemia) เกิดจากการเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดตัวอ่อน
อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่งผลให้ไขกระดูกไม่สามารถสร้างเซลล์เม็ดเลือดท่ีปกติได้ โดยผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาอย่าง
รวดเร็ว ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตภายในไม่กี่เดือน 
 มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง (chronic leukemia)  เกิดจากการท่ีร่างกายสร้างเซลล์เม็ดเลือดท่ีผิดปกติ
ออกมาเป็นจำนวนมากกว่าเซลล์เม็ดเลือดท่ีปกติส่งผลให้ผู้ป่วยมีเซลล์เม็ดเลือดท่ีผิดปกติในร่างกายเป็นจำนวนมาก 
โดยปกติแล้วมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง มักจะเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ในหลายๆ ช่วงอาย ุ
 นอกจากนี้มะเร็งเม็ดเลือดขาวยังสามารถแบ่งเป็นชนิดย่อยๆ ตามลักษณะของรูปร่างและสัณฐานวิทยาของ
เซลล์เม็ดเลือดขาวดังนี้11 
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Acute Lymphoblastic Leukemia (ALL) จัดเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันท่ีมีเซลล์ต้นกำเนิดของ
โรคจาก lymphoid stem cells พบมากในเด็กท่ีมีอายุประมาณ 2−10 ปี อาการแสดงในผู้ป่วย ALL มักเกิดเร็ว โดย
กลุ่มอาการท่ีพบได้บ่อยคือ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง น้ำหนักลด ซดี มีจุดเลือดออก อาจพบต่อมน้ำเหลืองโต ตับและม้ามโต
ได้ 

Acute myelogenous leukemia (AML) เป็นโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของ multipotential stem cell 
ในไขกระดูก โดย stem cells เหล่านี้จะมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วผิดปกติ และเซลล์ท่ีได้จากการแบ่งตัวจะเป็นเซลล์
ตัวอ่อน (blast cell) ท่ีไม่พัฒนาไปเป็นเซลล์ตัวเต็มวัย และจะมีการแบ่งตัวอยู่ตลอดเวลา จึงมีผลให้มีปริมาณของ
เซลล์ตัวอ่อนในไขกระดูกเป็นจำนวนมาก 

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) เป็นภาวะท่ีมีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ลิมโฟไซต์ท้ังในกระดูก ตับ 
ม้าม ต่อมน้ำเหลืองและกระแสเลือด โดยในผู้ป่วยกลุ่มนี้ มักเกิดการติดเช้ือได้ง่ายเนื่องจากมีความบกพร่องของระบบ
ภูมิคุ้มกัน กลุ่มอาการท่ีพบได้บ่อยคือ อ่อนเพลีย ต่อมน้ำเหลืองโต ตับและม้ามโต ติดเช้ือบ่อยและอาจพบจ้ำเลือดตาม
ตัวได้ 

Chronic myelogenous leukemia (CML) เป็นภาวะผิดปติของเซลล์ไขกระดูกในการสร้างเม็ดเลือด ทำให้
มีการเพิ่มขึ้นของเซลล์เม็ดเลือดขาวท้ังในกระแสเลือดและไขกระดูก โดยเซลล์ท่ีเพิ่มขึ้นนั้น จะพบได้ท้ังเซลล์ตัวอ่อน
และเซลล์ตัวเต็มวัย การดำเนินโรคสามารถแบ่งได้ เป็น 2 ระยะ คือ ระยะเรื้อรัง เมื่อตรวจสเมียร์เลือด (blood 
smear) จะพบเซลล์เม็ดเลือดขาวต้ังแต่ระยะ ท่ีเป็นตัวอ่อนจนถึงเซลล์ตัวเต็มวัยสำหรับระยะเฉียบพลัน ในระยะนี้
เซลล์ส่วนใหญ่มักเป็นเซลล์ตัวอ่อนและมีการดำเนินโรคคล้ายกับ acute leukemia  
สำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวในปัจจุบัน มักจะใช้ยาเคมีบำบัด (chemotherapy) สามารถให้ได้ท้ังการ
ฉีดและกิน12 มะเร็งบางชนิดอาจต้องให้ยาเข้าทางไขสันหลัง สำหรับรังสีรักษา (radiotherapy) สามารถทำได้ 2 กรณี
ด้วยกันคือใหร้ังสีบริเวณท่ีมะเร็งอยู่ เช่น ม้าม หรืออาจให้ฉายรังสีท้ังตัวเพื่อเตรียมการปลูกถ่ายไขกระดูก การปลูกถ่าย
ไขกระดูก (bone marrow transplantation) โดยการให้เคมีบำบัดขนาดสูงร่วมกับรังสีเพื่อทำลายเซลล์ หลังจากนั้น
จึงนำไขกระดูกของคนปกติฉีดเข้าไป ผู้ป่วยจำเป็นต้องอยู่โรงพยาบาลจนกระท่ังร่างกายสามารถสร้างเม็ดเลือดได้ โดย
ส่วนใหญ่แล้วแพทย์นิยมใช้เคมีบำบัดในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาว แต่พบว่าการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดนี้ จะมี
ผลข้างเคียงจากการรักษา กล่าวคือ มีผลต่อระบบโลหิตวิทยา โดยจะทำให้มีปริมาณเม็ดเลือดแดง ฮีโมโกลบิน 
(hemoglobin) และ  ฮีมาโตคริท (hematocrit) ต่ำ จนมีอาการซีด เม็ดเลือดขาวต่ำ โดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวชนิดนิว-
โทรฟิล (neutrophil)l ทำใหผู้้ป่วยมีการติดเช้ือโรคต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งการมีเม็ดเลือดขาวต่ำนี้ มักเป็นสาเหตุ
การเสียชีวิตของผู้ป่วย เนื่องจากมีโรคแทรกซ้อน นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบทางเดินอาหาร มีอาการคล่ืนไส้อาเจียน 
และผมร่วงอีกด้วย 
 

2.  ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (biomarker) ของการเกิดมะเร็ง 
ตัวบ่งช้ีทางชีวภาพของการเกิดมะเร็ง จะเป็นการวัดปริมาณสารท่ีทำหน้าท่ีเป็นตัวบ่งช้ีมะเร็งเพื่อใช้ทำนาย

การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากระดับความเข้มข้นของตัวบ่งช้ีทางชีวภาพซึ่งการศึกษานี้ จะศึกษาผลของสารสกัด
จากดอกไม้ในตำรับยาไทย ซึ่งประกอบด้วย ดอกพิกุล บุนนาค พุดซ้อน เปรียบเทียบกับสารภีซึ่งได้เคยศึกษามา
เรียบร้อยแล้วต่อระดับการแสดงออกของตัวบ่งช้ีทางชีวภาพ (biomarker) ซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิล์มทูเมอร์ 1 
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(Wilms’ tumor 1 หรือ WT1) ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562 และ Molt4 และการแสดงออกของ
โปรตีนฟิมส์ไลค์ไทโรซีนไคเนส 3 (FMS-like tyrosine kinase 3 หรือ FLT3) ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เพาะเล้ียงชนิด EoL-1  

โปรตีนวิล์มทูเมอร์ 1 ถูกกำหนดการสร้างมาจากยีน WT1 โดยลักษณะของโปรตีนจะเป็นแบบ zinc finger 
motif มีน้ำหนักโมเลกุลประมาณ 48−55 กิโลดาลตัน ดังแสดงในรูปท่ี 1 WT1 เป็นโปรตีนท่ีทำหน้าท่ีเป็น tumor 
suppressor นอกจากนี้ ยังพบว่ามีความสำคัญอย่างมากในการควบคุมการเกิดมะเร็ง เมื่อมีความผิดปกติของเซลล์
เนื่องจากยีนท่ีผิดปกติไป พบว่าโปรตีน WT1 จะมีการแสดงออกท่ีสูงขึ้น เพื่อทำหน้าท่ีในการควบคุมไม่ให้เซลล์ท่ีมี
ความผิดปกติแสดงออก ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของ tumor suppressor นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่าโปรตีน WT1 ในเด็ก มี
ช่ือเรียกว่า childhood kidney tumor มีการแสดงออกของยีน WT1 ท่ีมีลักษณะของการแสดงออกเฉพาะท่ีมากกว่า
โปรตีน p53 โดยจะมีการแสดงออกเฉพาะบางบริเวณในร่างกาย เ ช่น พบใน gonads, uterus, kidney และ 
mesothelium เป็นต้น13 นอกจาก WT1 จะทำหน้าท่ีเป็น tumor suppressor แล้ว ภายหลังมีรายงานพบว่าโปรตีน 
WT1 มีบทบาทเป็นอองโคยีน (oncogene) และเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว และเป็นทูเมอร์มาร์คเกอร์ 
(tumor marker) ในมะเร็งเมด็เลือดขาวอีกด้วย14 โดยในผู้ป่วยท่ีเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว พบว่าจะมีการแสดงออกของ
ยีน WT1 และโปรตีน WT1 ประมาณ 1,000−10,000 เท่า เมื่อเทียบกับเซลล์เมด็เลือดขาวในไขกระดูก และในกระแส
เลือดปกตติามลำดับ  
 
      
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 โปรตีน WT1 ถูกกำหนดการสร้างมาจากยีน WT1 โดยลักษณะของโปรตีนจะเป็นแบบ zinc finger motif มี
น้ำหนักโมเลกุลประมาณ 48−55 กิโลดาลตัน14 

โปรตีนฟิมส์ไลค์ไทโรซีนไคเนส 3 เป็นโปรตีนท่ีสร้างจากยีน FLT3 ซึ่งมีตำแหน่งอยู่บนแขนข้างยาวของ
โครโมโซมคู่ท่ี 13 บริเวณ region ท่ี  1 band ท่ี  2 (13q12) โดยยีน FLT3 จะถูกแปลรหัสออกมาเป็นโปรตีน 
receptor ชนิด tyrosine kinase receptor ซึ่งโปรตีน FLT3 นั้น จะมีด้วยกันอยู่  2 รูปแบบ คือ แบบแรกจะมี
น้ำหนักโมเลกุล 158−160 กิโลดาลตัน ซึ่งจะอยู่บริเวณผิวเซลล์โดยมีการเติมน้ำตาล (glycosylation) ท่ีปลายด้าน N 
หรือด้านท่ียื่นออกไปนอกเซลล์ สำหรับแบบท่ีสอง จะเป็นโปรตีนในซัยโตพลาสซึม (cytoplasmic protein) จะไม่มี
การเติมหมู่น้ำตาลท่ีโมเลกุลของโปรตีน พบว่ามีน้ำหนักโมเลกุล 130−143 กิโลดาลตัน ซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าโมเลกุลท่ี
มีการเติมหมู่น้ำตาลเข้าไปดังแสดงในรูปท่ี 2 จากการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ผู้ป่วย AML ร้อยละ 70−100 และผู้ป่วย 
ALL ร้อยละ 81−100 จะมีการแสดงออกของโปรตีน FLT3 มากกว่าปกติ (overexpression)15 และยังพบการ
แสดงออกที่มากขึ้นของโปรตีน FLT3 ท่ีเกิดการกลายพันธุ์ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวอีกด้วย16  
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รูปที่ 2 โปรตีน FLT3 เป็นโปรตีนท่ีอยู่บริเวณผิวเซลล์ โดยการเกิดกลายพันธุ์ของยีน  FLT3 ซึ่งพบได้บ่อยในผู้ป่วย 
AML โปรตีน FLT3 ท่ีผิดปกติจะส่งผลให้กลไกการส่งสัญญาณภายในเซลล์ ผ่านทางโปรตีน FLT3 นั้น เกิดความ
ผิดปกติไปด้วย จึงมีผลให้เกิดการกระตุ้นการแบ่งเซลล์17 

 

3. พืชสมุนไพร 
พืชสมุนไพร หมายถึงพันธุ์ไม้ต่างๆ ท่ีสามารถนำมาปรับปรุงหรือประกอบเป็นยาบำรุงร่างกายและรักษาโรค

ต่างๆ ได้ โดยตามความหมายของยาสมุนไพรในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 251018 ได้ระบุว่า ยาสมุนไพร หมายความว่า 
ยาท่ีได้จากพฤกษาชาติ สัตว์หรือแร่ธาตุซึ่งมิได้ผสมปรุงหรือแปรสภาพหรือผ่านขั้นตอนการแปรรูปใดๆ เช่น พืชก็ยัง
เป็นส่วนของราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ฯลฯ ดังนั้นพืชสมุนไพรจึงหมายถึง พืช ผัก ผลไม้ ท่ีมีสรรพคุณทางยาเพื่อรักษา
โรค โดยพืชสมุนไพรสามารถใช้ส่วนต่างๆ เช่น ใบ ราก เปลือก ดอก ผล นำไปรับประทาน หรือแปรรูปเป็นยาได้ 
ปัจจุบันได้มีการนำพืชสมุนไพรซึ่งมีมาต้ังแต่โบราณมาใช้ในด้านการบำบัดรักษาโรค แม้ว่าในช่วงท่ีมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการผลิตยาเคมีสังเคราะห์ จะทำให้ความนิยมในการใช้สมุนไพรลดน้อยลง 
แต่ปัจจุบันมนุษย์ได้ตระหนักถึงอันตรายจากผลข้างเคียงและความเป็นพิษของยาเคมีสังเคราะห์ จึงนิยมใช้ผลิตภัณฑ์
จากพืชสมุนไพรมากขึ้น ซึ่งพบว่าสารท่ีสกดัได้จากพืชหลายชนิดมีฤทธิ์ในการรักษาโรค และมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายา
เคมีสังเคราะห์ เช่น สารจำพวกไดเทอร์พีนแอลกอฮอล์ ซึ่งแยกได้จากใบเปล้าน้อย ท่ีใช้เป็นยารักษาแผลในกระเพาะ
อาหารและลำไส้ นอกจากนี้ยาสำคัญหลายชนิดยังต้องสกัดมาจากพืชสมุนไพร และใช้โครงสร้างเป็นต้นแบบในการ
ผลิตยาแต่โครงสร้างของสารจากพืชสมุนไพรบางชนิด ไม่สามารถสังเคราะห์ทางเคมีได้ เช่น จิงโกไลด์ บี (gingolide 
B) เป็นสารจากใบแป๊ะก๋วย ช่วยป้องกันและรักษาผนังเส้นเลือดฝอย ปรับการหมุนเวียนของเลือด และต่อต้านการ
อักเสบบวม19 ปัจจุบันเป็นท่ีทราบกันดีว่าในพืชผัก ผลไม้ สมุนไพรเป็นแหล่งผลิตสารแอนติออกซิแดนท์ท่ีสำคัญ ซึ่ง
อนุมูลอิสระเป็นสาเหตุหลัก ท่ีทําให้เกิดการชราภาพ และโรคต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด ความเส่ือมของ
เซลล์ประสาท การอักเสบและโรคมะเร็ง ซึ่งสารแอนติออกซิแดนท์ สามารถลดอัตราเส่ียงของการเกิดมะเร็งหลายชนิด
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ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป เช่น ยับย้ังการเกิดสารก่อมะเร็ง ป้องกันสารท่ีส่งเสริมการก่อเกิดมะเร็ง หยุดการเจริญและการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ลดอัตราการกลายพันธุ์ของเซลล์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของภูมิคุ้มกันใน
ร่างกาย ซึ่งจากหลายรายงานแสดงให้เห็นว่าการได้รับสารแอนติออกซิเดนท์จากผักผลไม้ สามารถลดความเส่ียงของ
การเกิดมะเร็ง20 ประกอบกับมีการศึกษาวิจัยยาตัวใหม่ๆ จากพืชสมุนไพร ดังนั้นในปัจจุบันการนำสารสกัดจากพืช
สมุนไพรมาใช้ในการรักษามะเร็งเป็นท่ีนยิมมากขึ้น จากรายงานการศึกษาพบว่าสารสกัดจากพืชสมุนไพรหลายชนิดมี
ฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว และสามารถลดการแสดงออกของ WT1 ท้ังในระดับยีนและโปรตีน เช่น 
จากการศึกษาสารสกัดจากขมิ้นชันต่อเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562, U937, HL60 และ Molt4 พบว่า
สารเคอร์คิวมินอยด์ (curcuminiods) สามารถทำลายเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวท้ัง 4 ชนิด และสามารถยับย้ัง
การแสดงออกของยีน WT1 และโปรตีน WT1 ได้ โดยเป็นไปตามความเข้มข้นและเวลาท่ีเพิ่มขึ้น21,22 เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากใบมะกรูดมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวและลด
การแสดงออกยีนและโปรตีน WT1 ได้23   

4. พิกัดเกสร 

คำ “เกสร” หรือท่ีโบราณใช้เป็น “เกษร” นั้น ในความหมายท่ีเกี่ยวกับดอกไม้อาจหมายถึงโครงสร้างท่ีใช้
สืบพันธุ์ของพืช 2 ส่วน ซึ่งจัดเรียงอยู่ในวงในของดอก คือเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย ตามลำดับ (จากนอกถึงในสุด) 
ถัดจากนั้นออกมา จะเป็นกลีบดอกและกลีบเล้ียงตามลำดับ แต่ในความหมายท่ีเกี่ยวกับพิกัดยานั้นอาจหมายถึงเฉพาะ
เกสรเพศผู้ หรือดอกไม้ท้ังดอกท่ีรวมกลีบเล้ียง กลีบดอก เกสรเพศผู้และเกสรเพศเมีย หรือาจหมายถึงช่อดอกท้ังช่อ 

เกสรท้ังห้า ดอกไม้บำรุงหัวใจ  

เกสรท้ัง 5 ประกอบด้วย ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง นิยมทำมาตากแห้ง 
ไว้ชงด่ืมแบบชา ประโยชน์ เป็นยาเย็น ช่วยบำรุงหัวใจ ผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลความดันโลหิต บรรเทา
อาการซึมเศร้า และช่วยให้การนอนหลับดีขึ้น 

ดอกมะลิ ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ แก้อาการอ่อนเพลีย ช่วยขยายหลอดเลือด และกระตุ้นการทำงานของหัวใจ 
ดับพิษร้อน ทำให้จิตใจชุ่มช่ืน บำรุงครรภ์ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ ในน้ำมันหอมระเหยมีสารสำคัญ คือ jasmine 

ดอกพิกุล มีกล่ินหอมเย็น ช่วยบำรุงหัวใจ แก้เจ็บคอ แก้ร้อนใน ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ ลดความดันโลหิต ใน
น้ำมันหอมระเหยมีสารสำคัญ เช่น 2-phenylethanol, methyl benzoate, (E)-cinnamyl alcohol เข้ายาหอม ยา
นัตถุ์ ยาแก้ไข ้แก้ปวดหัว แก้เจ็บคอและแก้ร้อนใน 

ดอกบุนนาค มีกล่ินหอม เย็น รสขมเล็กน้อย ช่วยบำรุงดวงจิตให้แช่มช่ืน ใช้แก้ไขก้าฬ แก้ร้อนในดับกระหาย 
บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย ใจส่ัน อ่อนเพลีย และว่าแก้กล่ินสาบสางในกาย ใน
น้ำมันหอมระเหยมีสารสำคัญ คือ mesuol และ mesuone มีฤทธิ์ฆ่าเช้ือ ลดการอักเสบ 

ดอกสารภี กล่ินหอมเย็น รสขม แก้โลหิตพิการ แก้ไข้ท่ีมีพิษร้อน เป็นยาเจริญอาหาร ยาบำรุงหัวใจและยาชู
กำลัง มีสรรพคุณแก้ลมวิงเวียน บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ แก้อาการอ่อนเพลีย มีสาร coumarin มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือด 
และสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหย เช่น 6-butyryl-5, ß-sitosterol, stigmasterol, campesterol และ C-glucosyl 
flavone 
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เกสรบัวหลวง  ได้จากเกสรเพศผู้ของดอกบัวหลวง ตำราสรรพคุณยาโบราณว่ามีกล่ินหอม รสฝาด ใช้แก้ไข้ 
แก้ธาตุพิการ บำรุงหัวใจ ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ ช่วยบำรุงผิวพรรณ พบสารสำคัญท่ีช่ือ nelumbine และ lotusine 
ช่วยบำรุงหัวใจ ทำให้นอนหลับดีขึ้น 

4.1 ดอกพิกุล 
 พิกุล มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Mimusops elengi Linn. อยู่ในวงศ์ Sapotaceae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูง 10−25 เมตร ไม่ผลัดใบเรือน ยอดเป็นพุ่มทรงกลมรูปเจดีย์หรือกลม
ทึบ ใบดกออกหนาแน่น เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทา แตกเป็นร่องตามแนวยาว ท้ังต้นมีน้ำยางสีขาว กิ่งอ่อนและตามีขน
สีน้ำตาลปกคลุม ใบเด่ียว เรียงสลับกันห่างๆ ใบรูปไข่ รูปรีหรือรูปขอบขนาน ใบกว้าง 2−6.5 เซนติเมตร ยาว 5−15 
เซนติเมตร ก้านใบยาว 4−6 เซนติเมตร โคนใบมน ปลายใบแหลม เป็นต่ิงส้ันๆ ขอบใบเรียบและเป็นคล่ืนเล็กน้อย 
แผ่นใบค่อนข้างหนาและเหนียว สีเขียวสด เรียบเป็นมัน หูใบรูปเรียวแคบ ยาว 3-5 มิลลิเมตร ร่วงง่าย ดอกออก
เด่ียวๆ หรือเป็นกระจุก 2−6 ดอก ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกมีกล่ินหอม ก้านดอกย่อยยาว 2 เซนติเมตร กลีบเล้ียง 
8 กลีบ เรียง 2 ช้ัน ช้ันละ 4 กลีบ กลีบเล้ียงด้านนอกมีขนส้ันนุ่มสีน้ำตาล รูปใบหอก ปลายแหลมยาว 7−8 มิลลิเมตร 
ติดทน กลีบดอกส้ันกว่ากลีบเล้ียงเล็กน้อย กลีบดอก 8 กลีบ โคนเช่ือมกันเล็กน้อย เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 0.8−1.5 
เซนติเมตร กลีบดอกแต่ละกลีบจะมีส่วนยื่นออกมาด้านหลัง 2 ช้ิน ซึ่งส่วนท่ียื่นออกมาแต่ละช้ินนี้จะมีลักษณะ ขนาด
และสีคล้ายคลึงกันกับกลีบดอกมาก ทำให้ดูคล้ายกลีบดอกมีท้ังส้ิน 24 กลีบ เรียง 2 ช้ัน ช้ันนอกมี 8 กลีบ ช้ันในมี 16 
กลีบ กลีบดอกสีขาวนวล มีกล่ินหอมเย็น กล่ินยังคงอยู่แม้ตากแห้งแล้ว ดอกร่วงง่าย เมื่อใกล้โรยเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล 
เกสรเพศผู้สมบูรณ์มี 8 อัน อับเรณูรูปใบหอก ยาวกว่าก้านชูอับเรณู และเกสรเพศผู้เป็นหมันมี 8 อัน มีขน รังไข่มี 8 
ช่อง ผลสดแบบผลมีเนื้อ รูปไข่ ปลายแหลมสีเขียว กว้างราว 1.5 เซนติเมตร ยาว 2.5−3 เซนติเมตร ท่ีขั้วผลมีกลีบ
เล้ียงติดคงทน ผลอ่อนสีเขียว มีขนส้ันนุ่ม ผลสุกสีเหลืองถึงสีส้ม มีรสหวานเล็กน้อย รับประทานได้ มีเมล็ดเดียว เมล็ด
แบนรี เปลือกแข็ง สีน้ำตาลเข้มหรือดำเป็นมัน ออกดอกติดผลตลอดปี24-27 ดังแสดงในรูปท่ี 3 
 ดอกพิกุลจัดอยู่ในตำรับยา “พิกัดเกสรท้ังห้า” (ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค เกสรบัวหลวง)28 
ตำรับยา “พิกัดเกสรท้ังเจ็ด” (ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบนุนาค เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอกจำปา)29 
และในตำรับยา “พิกัดเกสรท้ังเก้า” (ดอกสารภี ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค เกสรบัวหลวง ดอกกระดังงา ดอก
จำปา ดอกลำดวน ดอกลำเจียก) ซึ่งเป็นตำรับยาไทย ดอกพิกุล มีกล่ินหอมเย็น ใช้แต่งกล่ินเครื่องสำอาง เข้ายาหอม 
ยานัตถุ์ แก้ลม แก้ไข้ บำรุงหัวใจ แก้ปวดหัว แก้เจ็บคอ แก้ร้อนใน ฝาดสมาน แก้ท้องเสีย บำรุงโลหิต แก้ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ ใช้ผสมกับดอกไม้อื่นท่ีมีกล่ินหอมเพื่อทำบุหงา ผลดิบและเปลือก ฝาดสมาน แก้ไข้ แก้ท้องเสีย เปลือกต้น 
รสฝาด ใช้ปรุงเป็นยาแก้เหงือกอักเสบ ใบ รสเบื่อฝาด แก้กามโรค แก้หืด ฆ่าพยาธิ เมล็ด ช่วยขับปัสสาวะ รักษา
ท้องผูก ราก มีรสขมเฝ่ือน เข้ายาบำรุงโลหิต แก้เสมหะ แก้ลม แก่น มีรสขมเฝ่ือน เข้ายาบำรุงโลหิต ยาแก้ไข้ ขอนดอก 
เป็นเครื่องยาไทย อาจได้จากต้นพิกุลหรือตะแบกต้นแก่ๆ มีเช้ือราเจริญเข้าไปในเนื้อไม้ แต่โบราณว่าขอนดอกท่ีได้จาก
ต้นพิกุลจะมีคุณภาพดีกว่า ขอนดอกมีกล่ินหอม รสจืด มีสรรพคุณบำรุงตับ ปอด และหัวใจ บำรุงทารกในครรภ์ (ครรภ์
รักษา) ทำให้หัวใจชุ่มช่ืน ตำรายาพื้นบ้านอีสาน ใบ ฆ่าเช้ือกามโรค เปลือก รักษาโรคฟัน กระพี้ แก้เกล้ือน แก่น เป็น
ยาบำรุงโลหิต รากและดอก ปรุงเป็นยาแก้ลม ขบัเสมหะ ท่ีเกิดจากลม30,31 สำหรับในส่วนของงานวิจัย พบว่าสารสกัด
จากพิกุลมีฤทธิ์เหนี่ยวนำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งปากมดลูกเพาะเล้ียงชนิด SiHa32 อีกท้ังยังพบว่ามีฤทธิ์เป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบ33,34  
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รูปที่ 3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพิกุล (ก) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 10−25 เมตร (ข) ดอกสด 
ออกดอก เด่ียวๆ หรือเป็นกระจุก 2-6 ดอก ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกมีกล่ินหอม กลีบดอกสีขาวนวล มีกล่ินหอม
เย็น ดอกร่วงง่าย เมื่อใกล้โรยเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล (ค) ดอกแห้งมีสีน้ำตาลกล่ินหอมเย็นและ (ง) ผงดอกพิกุลแห้งมี
ลักษณะสีน้ำตาลอมเหลือง เป็นกากแห้ง24-27   

4.2 ดอกบุนนาค 
 บุนนาค มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Mesua ferrea Linn. อย ู่ในวงศ์ Guttiferae ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เป็น
ไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 30 เมตร เรือนยอดทึบ และแคบ ทรงพุ่มใหญ่เป็นรูปเจดีย์ต่ำๆ 
กิ่งก้านเรียวเล็กห้อยลง เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม มีรอยแตกต้ืนๆ หลุดร่วงง่าย เปลือกช้ันในมีน้ำยางสีเหลืองอ่อน
เล็กน้อย เนื้อไม้สีแดงคล้ำเป็นมันเล่ือม ใบอ่อนสีชมพูแดง ห้อยลงเป็นพู่ จะออกพร้อมกันท้ังต้นในช่วงไม่กี่วันในแต่ละ
ปี ใบเป็นใบเด่ียว ออกตรงกันข้าม มีขนาดกว้าง 1.2−4 เซนติเมตร ยาว 5−13 เซนติเมตร รูปร่างมนรีแคบ หรือรูป
หอกสอบเข้าหากันท้ัง 2 ด้าน ใบแก่ด้านบนเขียวเข้ม เส้นใบข้างมีมากมาย แต่เห็นไม่ชัด ก้านใบยาว 0.8−1.2 
เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ เนื้อใบหนา ขอบใบเรียบ ดอกเด่ียว หรือเป็นคู่ท่ีซอกใบ หรือปลายกิ่ง เมื่อ
บานเต็มท่ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางราว 5−10 เซนติเมตร กลีบดอกสีขาว มี 5 กลีบ ซ้อนกัน รูปไข่กลับกว้าง ปลายบาน
และเว้า โคนสอบ เมื่อบานเต็มท่ีกลีบจะแผ่กว้างออก มีกล่ินหอมเย็น ส่งกล่ินหอมไปได้ไกล ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกห้อย
ลง ก้านดอกมีความยาว น้อยกว่า 1 เซนติเมตร เกสรตัวผู้มากกว่า 50 อัน สีเหลืองส้ม เป็นฝอย อับเรณูสีส้ม ก้านเกสร
ตัวเมียสีขาวยาว รังไข่มี 2 ช่อง กลีบเล้ียง 4 กลีบ รูปช้อน งอเป็นกระพุ้ง แยกเป็น 2 วง ลักษณะกลม กลีบเล้ียงแข็ง
และหนา และอยู่คงทนจนกระท่ังเป็นผลก็ยังคงติดอยู่ท่ีผล ผลสด รูปไข่ แข็งมาก ปลายโค้งแหลม ปลายไม่แตก ท่ีผิว
ผลมีรอยด่างสีน้ำตาล ผลรูปไข่ แข็ง มีขนาดกว้าง 2.5−3.5 เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร สีส้มแก่ หรือสีม่วงน้ำตาล มี
เปลือกเป็นเส้นใยแข็งห้อหุ้ม และมีหยดของยางเหนียว ท่ีฐานมีกลีบเล้ียงหนารองรับ 4 กลีบ ติดอยู่ และขยายโตขึ้น
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เป็นกาบหุ้มผล เมล็ดแบน แข็งมี 1−4 เมล็ด สีน้ำตาลเข้ม พบตามป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง ยอดอ่อนใช้เป็นผักจ้ิมได้ มีรส
เปรี้ยวอมฝาด24-27 ดังแสดงในรูปท่ี 4 
 สรรพคุณทางยาตำรายาไทย ดอกบุนนาคมีกล่ินหอมเย็น รสขมเล็กน้อย ใช้เป็นยาฝาดสมาน บำรุงธาตุ และ
ขับลม แก้ลมกองละเอียด วิงเวียน หน้ามืดตาลาย ใจส่ัน ชูกำลัง บำรุงโลหิต บำรุงหัวใจให้ แช่มช่ืน แก้ร้อนใน
กระสับกระส่าย รักษาอาการร้อนอ่อนเพลีย แก้กล่ินสาบในร่างกาย นำเกสรมาเข้าเครื่องยาไทยในพิกัดเกสรท้ังห้า 
พิกัดเกสรท้ังเจ็ด และพิกัดเกสรท้ังเก้า มีสรรพคุณ บำรุงหัวใจ บำรุงดวงจิตให้ชุ่มช่ืน ทำให้ช่ืนใจ แก้ลมกองละเอียด 
วิงเวียน หน้ามืด ตาลาย บำรุงครรภ์ แก้ร้อนในกระสับกระส่าย มีกล่ินหอมใช้อบเครื่องหอม ใช้แต่งกล่ิน เข้าเครื่องยา
เป็นยาฝาดสมาน บำรุงธาตุ แก้ไอ แก้ไข้ ขับเสมหะ แก้ร้อนใน ดับกระหาย บำรุงโลหิต หรือบดให้เป็นผงผสมกับเนย
เหลว เป็นยาพอกแก้ริดสีดวงทวาร น้ำมันหอมระเหยจากดอก มีสาร mesuol และ mesuone มีฤทธิ์เหมือนยา
ปฏิชีวนะ คือยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือโรค เกสร รสหอมเย็น เข้ายาหอม มีฤทธิ์ฝาดสมาน บำรุงธาตุ ขับลม บำรุง
ครรภ์รักษา ทำให้หัวใจชุ่มช่ืน ช่ืนใจ แก้ไข้ ผล ขับเหงื่อ ฝาดสมาน กินเป็นยากระตุ้นการทำงานของร่างกาย แก้
น้ำเหลืองเสีย และแก้ทางเดินปัสสาวะอักเสบ เมล็ด น้ำมันจากเมล็ดมีฤทธิ์ปฏิชีวนะคือยับยั้งการเจริญเติบโตของเช้ือ
โรค ใช้เมล็ดตำใส่บาดแผล น้ำมันจากเมล็ดรักษาโรคปวดตามข้อ และใช้ทารักษาโรคผิวหนัง ใบ รสฝาด รักษา
บาดแผลสด พอกบาดแผลสด แก้พิษงู ตำเป็นยาพอกโดยรวมกับน้ำนมและน้ำมันมะพร้าวใช้สุมหัวแกไ้ขห้วัดอย่างแรง 
รักษาเสมหะในคอ รสเฝ่ือน แก้เลือดออกตามไรฟัน ราก รสเฝ่ือน ขับลมในลำไส้ เปลือกต้น รสฝาดร้อนเล็กน้อย ฟอก
น้ำเหลือง กระจายหนอง เปลือกให้ยางมาก เป็นยาฝาดสมาน มีกล่ินหอมเล็กน้อย ต้มรวมกับขิงกินเป็นยาขับเหงื่อ 
กระพี้ รสเฝ่ือนเล็กน้อย แก้เสมหะในคอ เนื้อไม้แก้ลักปิดลักเปิด เมล็ดให้น้ำมันเป็นยาทาถูนวดแก้ปวดข้อ  ทาแก้
บาดแผลเล็กๆน้อยๆแก้ผ่ืน คัน และแก้หิด กรดท่ีพบในน้ำมันมีพิษต่อหัวใจ ในประเทศอินเดียและพม่า ใช้ใบแก้พิษงู30 
ในส่วนของงานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า สารสกัดจากดอกบุนนาคมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ35 และมีคุณสมบัติต่อต้าน
เช้ือจุลชีพ36 

4.3 ดอกสารภี 
          สารภี มีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Mammea siamensis Kosterm. อยู่ในวงศ์ Guttiferae  ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีความสูงประมาณ 12−20 เมตร เป็นไม้ไม่ผลัดใบ ลำต้นตรง 
ขรุขระเล็กน้อย เปลือกเป็นสะเก็ดเล็กๆ ผิวเปลือกมีสีน้ำตาล แตกกิ่งแน่น ปลายกิ่งมักห้อยลงลำต้นและกิ่งมียางสี
เหลืองหรือขาว ใบรูปไข่ ปลายมนกว้าง บางทีปลายใบเว้าลงเล็กน้อย ใบแตกออกเป็นคู่ตรงข้ามกันท่ีบริเวณกิ่ง โคนใบ
สอบเรียวแหลมถึงก้านใบ เนื้อใบหนาเกล้ียงสีเขียว ขนาดความกว้างของใบประมาณ 5−8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 
9−12 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อเด่ียว ตามกิ่ง มีกลีบดอก 5 กลีบ มีสีขาวกล่ินหอม ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้เส้น
เล็กๆ เป็นวง มีสีเหลือง ขนาดดอกกว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ผลกลมเป็นรูปกระปุกเล็ก ผิวเรียบสีเขียว เมื่อสุกมีสี
เหลือ เนื้อในมีรสหวาน ขนาดผลยาวประมาณ 2-3 เซนติเมตร24-27 ดังแสดงในรูปท่ี 5 

ดอกสารภีจัดอยู่ในตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า31 ตำรับยาพิกัดเกสรท้ังเจ็ด32 และในตำรับยาพิกัดเกสรท้ังเก้า31 33 
ซึ่งเป็นตำรับยาท่ีมีสรรพคุณช่วยบำรุงโลหิต บำรุงหัวใจ แก้อาการหน้ามืดตาลาย วิงเวียนศีรษะ แก้โรคตา แก้ไข้ แก้
ร้อนในกระหายน้ำและช่วยบำรุงครรภ์ของสตรี สำหรับสรรพคุณทางยาของสารภี ใบจะมีสรรพคุณช่วยขับปัสสาวะ
และช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อ ผลสุกจะมีสรรพคุณช่วยบำรุงหัวใจ ช่วยขยายหลอดเลือด ดอกสารภีจะมี
สรรพคุณในการช่วยบำรุงเส้นประสาท ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง ช่วยทำให้เจริญอาหาร รวมท้ังสามารถใช้เป็นยาแก้ไข้ 
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และแก้อาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายได้อีกด้วย30 สำหรับในส่วนของงานวิจัย พบว่าสารสกัดจากสารภีมีฤทธิ์ต่อต้าน
อนุมูลอิสระและลดการทำลายผนังเซลล์ (lipid peroxidation) ได้ในผู้ป่วยเบาหวาน37 สำหรับในด้านการศึกษา
เกี่ยวกับมะเร็ง พบว่าสารสกัดจากดอกสารภีมีฤทธิ์ในการทำลาย เซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด HL60 และ 
U937 ได้9 อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับฤทธิ์ของสารสกัดจากดอกสารภีท่ีมีต่อโปรตีนท่ีเป็นตัวบ่งช้ีทางชีวภาพใน
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวยังไม่มีรายงานในปัจจุบัน จากรายงานพบว่าในดอกสารภีมีสาร coumarin มีฤทธิ์ขยายหลอด
เลือด และสารสำคัญในน้ำมันหอมระเหย เช่น 6-butyryl-5 , ß-sitosterol, stigmasterol, campesterol ,C-
glucosyl flavone 

การศึกษานี้จะทำให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในการนำสารสกัดจากดอกพิกุล บุนนาค และพุดซ้อน เปรียบเทียบกับ
สารสกัดจากดอกสารภี ซึ่งได้เคยมีการนำมาศึกษาแล้ว เพื่อนำข้อมูลท่ีได้มาเป็นเป็นต้นแบบในการศึกษาสารสำคัญ
จากดอกไม้ไทยในตำรับยาแผนโบราณท่ีมีฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษามะเร็ง
เม็ดเลือดขาวในอนาคต ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ท่ีสามารถลดผลขา้งเคียงจากการใช้ยาเคมีบำบัดได้ 

 
 

                       

รูปที่ 4 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบุนนาค (ก) เป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ กิ่งก้านเรียวเล็ก
ห้อยลงเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม (ข) ดอกสดมีสีขาวหอมเย็น กลีบดอกรูปไข่กลับ ปลายกลีบย่นเล็กน้อย (ค) ดอกแห้งมีสี
น้ำตาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5−10 เซนติเมตร ปลายบานและเว้า และ (ง) ผลบุนนาคแห้ง มีลักษณะ
ละเอียดสีน้ำตาลปนแดง24-27 

 

           

 



14 
 

                           

รูปที่ 5 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของสารภี (ก) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลำต้นตรง ขรุขระเล็กน้อย (ข) 
ดอกสดเป็นช่อเด่ียว มีสีขาวกล่ินหอม ตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้เส้นเล็กๆ เป็นวง มีสีเหลือง (ค) ดอกแห้ง มีสีน้ำตาล
และ (ง) ผงดอกสารภีแห้ง มีลักษณะเป็นผงหยาบสีน้ำตาลเข้ม 24-27 

 

4.4 เกสรบัวหลวง 
เกสรบัวหลวงเป็นเกสรเพศผู้ของดอกบัวหลวงชนิดดอกตูมทรงฉลวย สีขาวหรือสีชมพู ดังแสดงในรูปท่ี 6 บัว

หลวงเป็นบัวน้ำชนิดก้านแข็ง (ปทุมชาติ) มีช่ือพฤกษศาสตร์ว่า Nelumbo nucifera Gaertn. ในวงศ์ Nelumbona-
ceae และมีช่ือสามัญว่า sacred lotus เครื่องยาท่ีเรียกว่า เกสรบัวหลวง ได้จากเกสรเพศผู้ของดอกบัวหลวง ตำรา
สรรพคุณยาโบราณว่ามีกล่ินหอม รสฝาด ใช้แก้ไข้ แก้ธาตุพิการ บำรุงหัวใจ เกสรบัวหลวงเข้าเครื่องยาไทยในนพิกัด
เกสรท้ังห้า เกสรท้ังเจ็ด และเกสรท้ังเก้า พบสาระสำคัญท่ีช่ือ nelumbine และ lotusine อย่างไรก็ตามการศึกษา
ฤทธิ์ทางชีวภาพของเกสรบัวหลวงนั้นยังไม่มีรายงานการวิจัยออกมาให้เห็น 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของบัวหลวง 
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4.5 ดอกมะลิ 
         ดอกมะลิเป็นดอกของพืชอันมีช่ือพฤกษศาสตร์ว่า Jasminum sambac Ait. ในวงศ์ Oleaceae มีดอกสี
ขาว ดังแสดงในรูปท่ี 7 ตำราสรรพคุณยาโบราณว่าดอกมะลิมีกล่ินหอมเย็นรสขม ใช้เป็นยาบำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน ทำ
ใหจิ้ตใจชุ่มช่ืน บำรุงครรภ์ แก้ร้อนใน กระหายน้ำ โบราณจัดเข้าเครื่องยาไทยในพิกัดเกสรท้ังห้า เกสรท้ังเจ็ด และเกสร
ท้ังเก้าหรือใช้อบน้ำให้หอมในน้ำมันหอมระเหยมีสารสำคัญ คือ jasmine และ linalool อย่างไรก็ตามการศึกษาฤทธิ์
ทางชีวภาพของมะลินั้นก็ยังไม่มีรายงานการวิจัยออกมาให้เห็นเช่นกันเหมือนกับเกสรบัวหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของมะลิ 
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ตำรับยาไทย ประกอบด้วยดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบนุนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง ต่อความเป็นพิษและทำลาย
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เซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Molt4 และ K562 และการแสดงออกของโปรตีน FLT3 ในเซลล์สายพันธุ์
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด EoL-1  
 3.5 เพื่อศึกษาฤทธิ์ของสารท่ีสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า และจากดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอก
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4. เป้าหมาย 
 พิกัดเกสรท้ังห้าเป็นหนึ่งในตำรับยาไทยแผนโบราณ จากพืชท่ีถูกนำมาใช้ต้ังแต่โบราณกาลของไทย โดยจะมี
ช่ือตำรับสูตรของยาไทยว่า “พิกัดเกสร” ซึ่งในยาไทยมีอยู่ 3 พิกัดด้วยกันคือ พิกัดเกสรท้ังห้า พิกัดเกสรท้ังเจ็ด และ
พิกัดเกสรท้ังเก้า ในการศึกษานี้ได้เลือกพิกัดเกสรท้ังห้า มาศึกษา ได้แก่ ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี 
และเกสรบัวหลวง ซึ่งมีสรรพคุณชูกำลัง บำรุงหัวใจ แก้ไข้เพื่อเสมหะและโลหิต แก้ไข้เพ้อกลุ้ม แก้ลมวิงเวียน แก้น้ำดี 
แก้ธาตุ ทำให้เจริญอาหาร บำรุงครรภ์ เครื่องยาพิกัดนี้ใช้มากในยาแก้ลมวิงเวียน ยาหอมบำรุงหัวใจ การศึกษานี้มี
เป้าหมายในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรโบราณของไทย โดยจะศึกษาถึงแหล่งท่ีมาของพืช ท่ีมีการปลูกและเก็บตัวอย่าง
ของพืชเหล่านี้ รวมท้ังสถานท่ีจัดจำหน่ายวัตถุดิบท่ีสามารถนำมาสกัดเพื่อทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีเป้าหมายใน
การศึกษาฤทธิ์ในการป้องกันและยับยั้งมะเร็ง ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติอีกอย่างของตำรับยาแผนโบราณท่ีสามารถนำมาด่ืม
เพื่อเป็นท้ังยาบำรุงและต้านมะเร็งได้ด้วย ซึ่งจะทำให้คุณภาพในการดำรงชีวิตของคนดีขึ้น  โดยการศึกษาจะเป็น
การศึกษาตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมท้ังการศึกษาฤทธิ์ของดอกไม้สกัดแต่ละชนิดเพื่อเปรียบเทียบฤทธิ์กับตำรับยา
ควบคู่ไปด้วย เพื่อจะสามารถบอกได้ว่าฤทธิ์ต้านมะเร็งและป้องกันมะเร็งได้มาจากดอกไม้ไทยชนิดใดเป็นสำคัญ หรือมี
ฤทธิ์เสริมกันอย่างไร ซึ่งการศึกษาทดลองจะเป็นการศึกษาถึงความเป็นพิษของตำรับยาและดอกไม้แต่ละชนิดท้ังใน
เซลล์มะเร็งและเซลล์เม็ดเลือดนิวเคลียสเด่ียวจากคนปกติ (Peripheral blood mononuclear cells หรือ PBMCs) 
โดยวิธี MTT และศึกษาผลต่อการยับย้ังเซลล์มะเร็ง ซึ่งใช้เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์มะเร็งต้นแบบ เพื่อศึกษาดู
ผลในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์รวมท้ังศึกษากลไกเชิงลึกของการยับยั้งเซลล์มะเร็ง โดยดูจากโปรตีนมาร์คเกอร์ 
(markers) ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ในท่ีนี้ใช้โปรตีน  Wilms’ tumor1 และ FLT3 เป็น
โปรตีนโมเดลในการศึกษา ซึ่งพบว่าเกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยวิธี Western blot 
นอกจากนี้ยังศึกษาผลต่อการป้องกันมะเร็ง (cancer prevention) แบบ in vitro ท้ังแบบ enzyme- และ cell-
based assays อย่างไรก็ตามในงานวิจัยยังได้ทำการศึกษาผลของสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า และดอกไม้แต่
ละชนิดต่อการยับยั้งการเข้าสู่วัฏจักรเซลล์ (cell cycle arrest) และการยับยั้งการเคล่ือนท่ี และการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเร็ง รวมไปถึงการศึกษาในระดับอนูชีวโมเลกุลของโมเลกุลท่ีเกี่ยวข้อง จะทำการศึกษาโดยใช้วิธี Wound 
healing และการศึกษาผลต่อการแพร่กระจายโดยใช้ Matrigel®-based assay และการศึกษา MMPs activity ด้วย 
ท้ังนี้ทำให้สามารถนำไปสู่เป้าหมายสุดท้ายคือสามารถนำพืชเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ในท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นในเชิงการค้า
หรือการป้องกันรักษาโรค 
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5. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  5.1 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  5.2 ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
6. สถานที่ดำเนินการ 
 ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
7. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ  
 3 ปี 
 

 
การดำเนินการ 

แผนดำเนินการ 
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 

1-3 4-6 7-9 10-
12 

1-3 4-6 7-9 10-
12 

1-3 4-6 7-9 10-
12 

1. การสำรวจตลาดและสถานท่ีการเก็บ
ตัวอย่าง 

            

2.  การสกัดสารจากดอกไม้ในตำรับยาไทย
ประกอบด้วยตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า 
รวมทั้งดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค 
ดอกสารภี และเกสรบวัหลวง 

            

3. การศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์สาย
พันธุ์มะเรง็เม็ดเลือดขาวชนิด K562, Molt4 
และ EoL-1 

            

4. การศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจาก
ตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมทั้งดอกพิกุล 
ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสร
บัวหลวงต่อเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือด
ขาวชนิด K562, Molt4 และ EoL-1 ด้วยวิธี 
MTT 

            

5. การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัด
จากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมทั้งดอก
พิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และ
เกสรบัวหลวงต่อการแสดงออกของโปรตีน 
WT1 ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาว

            



20 
 

ชนิด  K562 และ Molt4 และโปรตีน FLT3 
ในเซลล์ EoL-1 ด้วยเทคนิค Western blot 
6. การศึกษาผลของระยะเวลาของสารสกัด
จากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมทั้งดอก
พิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และ
เกสรบัวหลวง ท่ีให้ผลดีในการยับยั้งเซลล์
สายพันธุ์มะเร็งเมด็เลือดขาวชนิด  K562 
และ Molt4 ต่อจำนวนเซลล์และการ
แสดงออกของโปรตีน WT1 และโปรตีน 
FLT3 ในเซลล์ EoL-1 ด้วยเทคนิค 
Western blot 

            

7. การศึกษาผลของความเข้มข้นของสาร
สกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมทั้ง
ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี 
และเกสรบัวหลวงในการยับย้ังเซลล์สาย
พันธุ์มะเรง็เม็ดเลือดขาวชนิด K562 และ 
Molt4 ต่อจำนวนเซลล์และการแสดง ออก
ของโปรตีน WT1 และโปรตีน FLT3 ใน
เซลล์ EoL-1 ด้วยเทคนิค Western blot 

            

8. ศึกษาผลของตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า 
รวมท้ังดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค 
ดอกสารภี  และเกสรบั วหลวง ต่อการ
ป้องกันมะเร็ง 

            

9. ศึกษาผลของตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า 
รวมท้ังดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค 
ดอกสารภี และเกสรบัวหลวงต่อการชะลอ
การเข้าสู่วัฏจักรเซลล์และการศึกษาผลต่อ
การเคล่ือนท่ี และการแพร่กระจายของ
เซลล์มะเรง็ 

            

รวบรวม สรุปผลการทดลอง และเขียน
รายงานการวิจัย 
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8. รูปแบบกิจกรรม (วิธีการดำเนินการวิจัย)  
8.1 การสำรวจและเก็บข้อมูลพืช 
เป็นการสำรวจพืชท่ีมีในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดลำพูน โดยจะศึกษาไปพร้อม

กับแหล่งท่ีมีการจำหน่ายวัตถุดิบพืชสมุนไพรตามร้านขายยาแผนไทยในตัวจังหวัดว่าวัตถุดิบท่ีนำมาจำหน่ายได้มาจาก
แหล่งใด ซึ่งจะได้เก็บรวบรวมเป็นข้อมูลของแหล่งเพาะปลูกและขายส่งเพื่อท่ีจะนำพืชมาสกัดและศึกษาวิจัยในหลอด
ทดลองในห้องปฏิบัติการ (in vitro) โดยใช้เซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Molt4 และ K562 เป็นต้นแบบใน
การศึกษาการแสดงออกของโปรตีน WT1 และเซลล์ EoL-1 เป็นต้นแบบในการศึกษาการแสดงออกของโปรตีน FLT3 
และสุดท้ายจะเป็นการศึกษาในเชิงของการป้องกันมะเร็ง โดยสารสกัดท่ีจะนำมาทดสอบจะเป็นสารสกัดแบบเด่ียว 
และเป็นสารสกัดในรูปตำรับพิกัดเกสรท้ังห้า (โดยมีอัตราส่วนของพืชท่ีจะถูกนำมาสกัดเป็นสัดส่วนท่ีเท่ากัน)  

 
         8.2 ขั้นตอนและวิธีการวิจัย 
                8.2.1. การเตรียมสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรทั้งห้า รวมทั้งดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอก
สารภี และเกสรบัวหลวง 
       นำดอกไม้ท้ัง 5 ชนิดท่ีเก็บได้ มาล้างให้สะอาดและอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส หลังจากนั้นบด
ให้ละเอียด แล้วนำผงดอกไม้ชนิดต่างๆ แช่ในสารละลายเอทานอลโดยใช้ผงดอกไม้แห้ง 100 กรัม หมัก (maceration) 
ในสารละลายเอทานอลปริมาตร 1 ลิตร จากนั้นทำการหมักผงดอกไม้นาน 48 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลา ให้กรองเอาส่วน
ของสารละลายท่ีหมักได้เก็บไว้ แล้วนำกากผงดอกไม้มาทำการหมักต่ออีก 2 ครั้งๆ ละ 48 ช่ัวโมง โดยทำการผสม
สารละลายเป็นระยะ (อย่างน้อย 4−6 ช่ัวโมงต่อครั้ง) เมื่อเก็บครบเวลา ทำการ evaporation เพื่อเก็บสารสกัดหยาบ
เอทธานอล (crude ethanolic extract) ไว้ทำการทดสอบต่อไป ส่วนตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า ให้นำผงบดละเอียด
ของ ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวงมาในปริมาณท่ีเท่ากัน (ชนิดละ 100 กรัม) มาผสม
รวมกัน หมัก (maceration) ในสารละลายเอทานอลปริมาตร 1 ลิตร จากนั้นทำการหมักผงดอกไม้นาน 48 ช่ัวโมง 
เมื่อครบเวลา ให้กรองเอาส่วนของสารละลายท่ีหมักได้เก็บไว้ แล้วนำกากผงดอกไม้มาทำการหมักต่ออีก 2 ครั้งๆ ละ 
48 ช่ัวโมง โดยทำการผสมสารละลายเป็นระยะ (อย่างน้อย 4−6 ช่ัวโมงต่อครั้ง ) เมื่อเก็บครบเวลา ทำการ 
evaporation เพื่อเก็บสารสกัดหยาบเอทธานอล (crude ethanolic extract) ไว้ทำการทดสอบต่อไป 

   8.2.2. การศึกษาการเจริญของเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Molt4, K562 และ EoL-1  
   ขั้นตอนการศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์เริ่มจากทำการเพาะเล้ียงเซลล์แต่ละชนิดใน T-flask ให้ได้ความ

หนาแน่นของเซลล์ประมาณร้อยละ  70−80 ในอาหาร complete RPMI 1640 แล้วนำไปบ่ม ไว้ ใน ตู้ ท่ี มี
คาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และมีความช้ืนสัมพัทธ์ร้อยละ 80 จากนั้นปั่นล้างเซลล์ด้วย 
PBS (phosphate buffer saline) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ท่ีความเร็วรอบ 300g นำเซลล์ท่ีปั่น
ล้างไปนับปริมาณเซลล์ท่ีมีชีวิตด้วยสี trypan blue ความเข้มข้นร้อยละ 0.4 โดยปรับปริมาณของเซลล์ให้ได้เท่ากับ 1 

 104 เซลล์/มิลลิลิตร แล้วเติมลงใน 24-well plate หลุมละ 1 มิลลิลิตร นำเซลล์ไปบ่มในตู้ท่ีมีคาร์บอนไดออกไซด์ 
จากนั้นนับเซลล์โดยวิธี trypan blue exclusion ในแต่ละหลุมทุกวัน โดยการนับเซลล์จะนับใน counting chamber 
เหมือนกับการนับเซลล์เม็ดเลือดขาว และคำนวณ หาปริมาณเซลล์เพื่อนำไปสร้างกราฟอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์
เพาะเล้ียงต่อไป 
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     8.2.3. การศึกษาผลของสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรทั้งห้า รวมทั้งดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอก
บุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวงต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด Molt4, 
K562 และ EoL-1 โดยวิธี MTT 

     ขั้นตอนการทำ MTT เริ่มจากเพาะเล้ียงเซลล์แต่ละชนิดใน T-flask ให้ได้ความหนาแน่นของเซลล์ประมาณ
ร้อยละ 70−80 ใน complete RPMI 1640 แล้วนำไปบ่มไว้ในตู้คาร์บอนไดออกไซด์ จากนั้นปั่นล้างเซลล์ด้วย PBS 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 3 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ท่ีความเร็วรอบ 300g นำเซลล์ท่ีปั่นล้างไปนับปริมาณเซลล์ท่ีมีชีวิตด้วย
สี trypan blue (0.4%) ปรับปริมาณเซลล์ให้ได้เท่ากับ 1  105 เซลล์/มิลลิลิตร โดยเติมลงใน 96-well plate หลุม
ละ 100 ไมโครลิตร นำเซลล์ไปบ่มในตู้คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาเติมสารสกัดปริมาณ 
100 ไมโครลิตร ลงใน 96-well plate ท่ีความเข้มข้นตั้งแต่ 3.12, 6.25, 12.5, 25, 50 และ 100 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
โดยใช้ DMSO เป็นตัวทำละลาย เติม DMSO ใน complete RPMI 1640 ให้ได้ความเข้มข้นสุดท้ายเท่ากับชุดการ
ทดลอง แล้วเติมลงในหลุมท่ีเป็นชุดควบคุม (vehicle control) ปริมาตร 100 ไมโครลิตร เช่นเดียวกัน นำเซลล์ไปบ่ม
ต่อในตู้คาร์บอนไดออกไซด์เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาดูดอาหารเล้ียงเซลล์ออกจาก 96-well plate หลุมละ 
100 ไมโครลิตร แล้วเติมสารละลาย MTT ลงไปใน 96-well plate หลุมละ 15 ไมโครลิตร แล้วจึงนำเซลล์ไปบ่มต่อใน
ตู้คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเวลา 4 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาจึงนำ 96-well plate ออกมาคว่ำบนกระดาษซับ เพื่อกำจัด
สารละลาย MTT ท่ีเหลือออกไป ให้เหลือเพียงผลึกฟอร์มาซาน (formazan) ท่ีอยู่ท่ีก้นหลุม ละลายผลึกฟอร์มาซาน
ด้วย DMSO หลุมละ 200 ไมโครลิตร วัดค่าดูดกลืนแสงด้วย microplate reader ท่ีความยาวคล่ืน 578 และ 630 นา
โนเมตร นำค่าการดูดกลืนแสงท่ีได้มาคำนวณร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ โดยใช้สูตรการคำนวณดังต่อไปนี้ 

ร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ = ค่าเฉล่ียของ OD จากหลุมทดสอบ  x 100 
                                                    ค่าเฉล่ียของ OD จากหลุมควบคุม 

    ศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมทั้งดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบนุนาค ดอก
สารภี และเกสรบัวหลวง ท่ีมีต่อการเจริญของเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยวิธี MTT ท้ังหมด 3 ครั้ง ท่ี
ระยะเวลาแตกต่างกัน นำค่าร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ท่ีคำนวณได้ไปสร้างกราฟท่ีแสดงความสัมพันธ์ระหว่างร้อยละ
การมีชีวิตของเซลล์กับความเข้มข้นของสารสกัด และหาค่าความเข้มข้นท่ีทำให้เซลล์ตายร้อยละ 50 (IC50) เพื่อ
เปรียบเทียบฤทธิ์ในการทำลายเซลล์มะเร็งของสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมท้ังดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอก
บุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง ท่ีมีต่อเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่ละชนิด และค่าความเข้มข้นท่ีทำให้
เซลล์ตายร้อยละ 20 (Inhibitory concentration at 20% growth หรือ IC20) เพื่อใช้ในการศึกษาผลของสารสกัด
จากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมท้ังดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง ต่อระดับการ
แสดงออกของโปรตีนท่ีเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด 
K562, Molt4 และ EoL-1 
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     8.2.4. การศึกษาผลของสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรทั้งห้า รวมทั้งดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอก
บุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวงต่อระดับการแสดงออกของโปรตีน WT1 ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือด
ขาวชนิด K562 และ Molt4 และการแสดงออกของโปรตีน FLT3 ในเซลล์สายพันธุ์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด 
EoL-1 โดยวธิี Western blot 

 8.2.4.1 การเตรียมเซลล์    
           นำเซลล์ K562, Molt4 และ EoL-1 ท่ีได้ทำการเติมสกัดท่ีความเข้มข้นท่ีต้องการทดสอบท่ีอยู่ในช่วง
ค่า IC20 ลงไปในเซลล์ท้ัง 3 ชนิด ตามระยะเวลาท่ีต้องการ นำไปบ่มไว้ในตู้คาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อครบเวลาเก็บเซลล์ 
และนำไปป่ันท่ีความเร็ว 300g นาน 5 นาที หลังจากนั้นดูดอาหารเล้ียงเซลล์เก่าออกให้หมดแล้วทำการปั่นเพื่อล้าง
เซลล์อีก 1 ครั้งด้วย PBS ท่ีเย็น (ice-cold PBS) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร นับเซลล์โดยใช้สี trypan blue (0.4%) และ
ปั่นล้างเซลล์ หลังจากการปั่นล้างครั้งสุดท้าย ให้ดูดส่วนใส (supernatant) ออกให้หมด แล้วเติม PBS ท่ีเย็น ปริมาตร 
1 มิลลิลิตร ผสมเซลล์ให้เข้ากันแล้วดูดออกมาใส่ใน microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร นำเซลล์ไปปั่นตก
ด้วยเครื่อง microcentrifuge tube ท่ีความเร็ว 5,000g เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นดูดส่วนใสท้ิง เก็บเฉพาะส่วนของ 
cell pellet  

8.2.4.2 การสกัดโปรตีนรวม (whole protein lysate) ด้วย RIPA buffer 
           การสกัดโปรตีน ทำได้โดยการเติม RIPA buffer ท่ีมี protease inhibitor mixture ปริมาตร 100 
ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันอย่างแรงด้วย mixer เพื่อให้ตะกอนละลายอย่างสมบูรณ์ แล้วทำการเขย่าอย่างแรงด้วย 
mixer ทุกๆ 5 นาที เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาแล้ว นำไปปั่นเหวี่ยงท่ี 15,000g นาน 15 นาที ดูดส่วนใสซึ่ง
เป็น whole protein extract เก็บใส่ใน microcentrifuge tube โดยแบ่งเก็บ tube ละ 20–25 ไมโครลิตร ในตู้เย็น
ท่ี -20  องศาเซลเซียส จนกว่าจะทดสอบ หากจำเป็นต้องเก็บไว้เป็นเวลานาน ควรเก็บไว้ที่ -70 องศาเซลเซียส 

         หลังจากเก็บส่วนใสซึ่งประกอบด้วยโปรตีนรวมแล้ว จะทำการวัดปริมาณโปรตีนรวมด้วยวิธี Folin-
Lowry โดยใช้ Bovine Serum Albumin (BSA) เป็นสารละลายโปรตีนมาตรฐาน วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คล่ืน 750 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer จากนั้นนำค่าท่ีได้มาเทียบหาปริมาณโปรตีนกับกราฟโปรตีน 
BSA มาตรฐาน 

8.2.4.3 การวิเคราะห์หาโปรตีนโดยเทคนิค sodium dodesyl sulfate polyacrylamide gel 
electrophoresis (SDS-PAGE) และ Western blot 
           การแยกโปรตีนด้วย SDS-PAGE ทำโดยเตรียม stacking gel ความเข้มข้นร้อยละ 4 เติมลงบน 
separating gel ความเข้มข้นร้อยละ 12 และ 7.5 เติม protein marker และโปรตีนท่ีต้องการทดสอบท่ีผสมกับ 
loading dye ลงในเจลท่ีเตรียมไว้ โดยปรับให้ความเข้มข้นของโปรตีนท่ีเหมาะสมต่อหลุม ทำการแยกโปรตีนโดยใช้
ความต่างศักย์ไฟฟ้า 100 โวลท์ เป็นระยะเวลา 2 ช่ัวโมง จากนั้นทำการย้ายโปรตีนจากเจลมายังแผ่น PVDF ท่ีความ
ต่างศักย์ไฟฟ้า 30 โวลท์ โดยใช้เวลาประมาณ 12 ช่ัวโมง  
            นำแผ่น PVDF มาตรวจหาโปรตีนท่ีต้องการศึกษาเทียบกับโปรตีน GAPDH ซึ่งทำหน้าท่ีเป็น 
loading control โดยเริ่มจากนำแผ่น PVDF มากำจัด non-specific binding site ด้วย skim milk ความเข้มข้น
ร้อยละ 5 ใน PBS, pH 7.4 เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิห้อง เมื่อครบเวลาจึงเติม primary antibody ต่อโปรตีนท่ี
สนใจคือ anti-WT1 (ทดสอบกับโปรตีนท่ีสกัดจากเซลล์ K562 และ Molt4) และ anti-FLT3 (ทดสอบกับโปรตีนท่ี
สกัดจากเซลล์ EoL-1) และใช้ anti-GAPDH (ทดสอบกับโปรตีนท่ีสกัดจากเซลล์ท้ัง 3 ชนิด) เพื่อใช้เป็น loading 
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control เป็นเวลา 2 ช่ัวโมงท่ีอุณหภูมิห้อง ครบเวลาทำการล้าง 6 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ด้วย tween-PBS ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.1 (washing buffer) จากนั้นจึงเติม secondary antibody ท่ีติดด้วย Horse Radish Peroxidase (HRP) 
เขย่าเป็นเวลา 1 ช่ัวโมง 15 นาที ท่ีอุณหภูมิห้อง เมื่อครบเวลา ล้างแผ่น PVDF 6 ครั้ง ครั้งละ 5 นาที ด้วย washing 
buffer ตรวจ สอบแถบโปรตีน ท่ีสน ใจบนแผ่น  PVDF โดยวิธี  enhanced chemiluminescense (ECL) ใช้  
LuminataTM Forte Western HRP substrate (Merk Millipore Corporation, Billerica, MA, USA) เติมลงบน
แผ่น PVDF ใช้เวลาทำปฏิกิริยา 5 นาที จากนั้นนำไปตรวจหาการเปล่งแสงของปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดขึ้นโดยใช้ฟิล์ม X-
ray หาความเข้มข้นของแถบโปรตีนด้วยเครื่อง densitometer 

      8.2.5. การเปรียบเทียบผลของสารสกัดหยาบจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมทั้งดอกพิกุล ดอก
มะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง ที่ค่าความเข้มข้น IC20 ต่อการแสดงออกของโปรตีน WT1 และ 
FLT3 โดย เทคนิค  SDS-PAGE และ Western blot และนับจำนวน เซลล์ โดยใช้ เทคนิค  trypan blue 
exclusion 

      ทำการเก็บเซลล์ K562, Molt4 และ EoL-1 ท่ีได้ แล้วเติมสกัดหยาบแยกส่วนจากตำรับยาพิกัดเกสร
ท้ังห้า รวมท้ังดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง ท่ีความเข้มข้นที่ค่า IC20 ลงไปในเซลล์ท้ัง 
3 ชนิด แล้วนำไปบ่มไว้ในตู้คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาจะนับจำนวนเซลล์ตามข้อ 8.2.2 
และศึกษาการแสดงออกของโปรตีนตามข้อ 8.2.4.1−8.2.4.3 ผลการทดลองท่ีได้นำไปเปรียบเทียบกับผลของสารสกัด
จากดอกสารภี 

       8.2.6. การศึกษาผลของระยะเวลาของการทดสอบสารสกัดหยาบจากตำรับยาพิกัดเกสรทั้งห้า 
รวมทั้งดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวงต่อการแสดงออกของโปรตีน WT1 และ 
FLT3 โดย เทคนิค  SDS-PAGE และ Western blot และนับจำนวน เซลล์ โดยใช้ เทคนิค  trypan blue 
exclusion 

       ทำการเก็บเซลล์ K562, Molt4 และ EoL-1 ท่ีได้ทำการเติมสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมทั้ง
ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง ท่ีความเข้มข้นท่ีค่า IC20 ลงไปในเซลล์ท้ัง 3 ชนิด หรือ
เฉพาะเซลล์ท่ีตอบสนองการทดสอบสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมท้ังดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค 
ดอกสารภี และเกสรบัวหลวงดีท่ีสุด นำไปบ่มไว้ในตู้คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเวลา 12, 24, 48 และ 72 ช่ัวโมง เมื่อ
ครบเวลาจะนับจำวนเซลล์ตามข้อ 8.2.2 และศึกษาการแสดงออกของโปรตีนตามข้อ 8.2.4.1−8.2.4.3 ผลการทดลอง
ท่ีได้นำ ไปเปรียบเทียบกับผลของสารสกัดจากดอกสารภี 

       8.2.7. การศึกษาผลของความเข้มข้นของสารสกัดจากหยาบแยกส่วนจากดอกพิกุล ดอกมะลิ 
ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง ท่ีให้ผลที่ดีท่ีสุด เปรียบเทียบกับตำรับยาพิกัดเกสรทั้งห้า ต่อการ
แสดงออกของโปรตีน โดยเทคนิค SDS-PAGE และ Western blot และนับจำนวนเซลล์โดยใช้เทคนิค trypan 
blue exclusion 

       ทำการเก็บเซลล์ K562, Molt4 และ EoL-1 ท่ีได้ทำการเติมสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมทั้ง
ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค และเกสรบัวหลวงท่ีความเข้มข้นท่ีอยู่ในช่วง IC20 จำนวน 3 ช่วงความเข้มข้นลงไปใน
เซลล์ท้ัง 3 ชนิด แล้วนำไปบ่มไว้ในตู้คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเวลาท่ีดีท่ีสุดจากข้อท่ี 8.2.6 เมื่อครบเวลาจะนับจำนวน
เซลล์ท้ังหมดตามข้อ 8.2.2 และศึกษาการแสดงออกของโปรตีนตามข้อ 8.2.4.1−8.2.4.3 ผลการทดลองท่ีได้นำไป
เปรียบเทียบกับผลของสารสกัดจากดอกสารภีและตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า 
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  8.2.8. การศึกษาผลของสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรทั้งห้า รวมทั้งดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอก
บุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวงต่อการป้องกันการเกิดมะเร็ง (cancer prevention) และศึกษาต่อถึงกลไก
การต้านมะเร็งในเชิงลึก  

โดยศึกษาถึงผลต่อวัฎจักรเซลล์ และการรบกวนกระบวนการอะพอพโตซีส ทำการศึกษาผลต่อการ
เคล่ือนท่ี และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง โดยใช้เซลล์มะเร็งต้นแบบท่ีเป็นเซลล์มะเร็งเพาะเล้ียง 4 ชนิด ได้แก่ 
เซลล์มะเร็งเพาะเล้ียงชนิด K562 (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) เปรียบเทียบกับ MCF7 (มะเร็งเต้านม) KB-3-1 (มะเร็งปาก
มดลูก) และ A549 (มะเร็งปอด) มาเป็นเซลล์ต้นแบบในการศึกษา โดยมีรายละเอียดโดยย่อ ดังนี้ 

6. การศึกษาผลต่อการป้องกันการเกิดมะเร็ง จะใช้วิธีการศึกษากับ marker ท่ีสัมพันธ์กับการยับยั้ง
กลไกการเกิดมะเร็งใน แบบ in vitro ท้ังแบบ enzyme- และ cell-based assays ได้แก่  

- การศึกษาฤทธิ์ในการส่งเสริมการทำงานของเซลล์แมคโคเฟจ และการต้านการส่งเสริมการเกิดมะเร็ง 
โดยการวัดปริมาณ nitrite (nitrite assay) ซึ่งเป็นตัวบ่งช้ีของการสร้าง Nitric oxide (NO) ในเซลล์
แมคโครฟาจเพาะเล้ียง ชนิด RAW 264.7 โดยใช้การตรวจวัดด้วย Griess reagent 

- การตรวจวัดระดับ tumor necrosis factor- (TNF-) ท่ีหล่ังจากเซลล์แมคโครฟาจเพาะเล้ียง 
ชนิด RAW 264.7 ท่ีเพาะเล้ียงร่วมกับ LPS ในสภาวะท่ีมีและไม่มีสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ัง
ห้า รวมทั้งดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง โดยใช้ TNF- ELISA kit 

- การตรวจวัดการทำงานของเซลล์แมคโครฟาจเพาะเล้ียง ชนิด RAW 264.7 ท่ีเพาะเล้ียงร่วมกับ LPS 
ในสภาวะท่ีมีและไม่มีสารสกัดจากตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้า รวมท้ังดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค 
ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง ด้วยวิธี phagocytosis assay 

- การศึกษาฤทธิ์ในการกระตุ้นการทำงานและการแบ่งตัวของเซลล์ลิมโฟซัยต์ (Lymphocyte) โดย
อาศัย metabolic activity ด้วยวิธี MTT cytotoxic assay 

- การศึกษาฤทธิ์ในการกระตุ้นให้เซลล์ลิมโฟซัยต์สร้าง TNF- และ IL-2 โดยใช้ human TNF- 
ELISA kit และ human IL-2 ELISA kit ตามลำดับ 

7. การศึกษาผลต่อวัฎจักรเซลล์ และการรบกวนกระบวนการอะพอพโทซีส ของเซลล์มะเร็ง จะ
ทำการศึกษาโดยวิธี cell cycle analysis (PI staining) และตรวจวัดด้วยเทคนิค flow cytometry 
โดยใช้ความเข้มข้นของสารสกัดสองช่วงคือ ช่วงค่าท่ีไม่เป็นพิษต่อเซลล์ (IC20) และช่วงค่าท่ีเป็นพิษ
ต่อเซลล์มะเร็ง (IC50) มาทำการทดสอบ 

8. การศึกษาผลต่อการเคล่ือนท่ี และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง รวมไปถึงการศึกษาในระดับอณู
ชีวโมเลกุลของโมเลกุลท่ีเกี่ยวข้อง จะทำการศึกษาโดยใช้วิธี Wound healing และการศึกษาผลต่อ
การแพร่กระจายโดยใช้ Matrigel®-based assay และการศึกษา MMPs activity 
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9. งบประมาณของโครงการวิจัย 
 โครงการวิจัย 3 ปี รวม 2,400,000 บาท 
 ปีท่ี 1 650,000 บาท 

ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 คน) 16,500 

บาท/คน/เดือน × 12 เดือน 
198,000 

งบดำเนินการ: ค่าวัสดุ 1. สารเคมีสำหรับสกัดสาร (100,000 บาท) 
2. ค่าสารเคมี สำหรับการเพาะเล้ียงเซลล์ (100,000 
บาท) 

  ค่าเซลล์มะเร็ง (50,000×1) 
  RPMI-1640, IMDM (5,000×12) 
  Fetal Calf Serum (1,500×60) 
  Penicillin/Streptomycin (1,000×24) 
  L-glutamine (1,000×24) 
  HEPES (2,000×12) 
  NaHCO3 (2,000×12) 

   Trypsin EDTA (5,000×12) 
  Tissue culture flask (5,000×12) 
  24-well tissue culture plate (5,000×12) 
  PBS (2,400×10) 

2. ค่าสารเคมี สำหรับการทดสอบตามวิธี MTT assay 
(200,000 บาท) 
     ค่า MTT dye (10,000×10) 
     DMSO (5,000×10) 
     96-well tissue culture plate  
     (5,000×10) 
3. ค่าวัสดุสำนักงาน (รวม 22,000 บาท) 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ (12,000 บาท) 
      วัสดุงานเอกสารในสำนักงาน (10,000 บาท) 

422,000 

งบดำเนินการ: ค่าใช้สอย 1.  ค่าใช้สอยในการเดินทางราชการ (15,000 บาท) 
2.  ค่าทำรายงาน (5,000 บาท) 
3.   ค่าใช้สอยอื่นๆ ได้แก่ ค่าจัดแสดงผลงาน โปสเตอร์ 
ฯลฯ หรืออื่นๆ ((10,000 บาท) 

30,000 

รวม  650,000 
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 ปีท่ี 2 800,000 บาท 
ประเภทงบประมาณ รายละเอยีด งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 คน) 16,500 
บาท/คน/เดือน × 12 เดือน 

198,000 

งบดำเนินการ: ค่าวัสดุ 1. ค่าสารเคมี สำหรับการเพาะเล้ียงเซลล์ (100,000 
บาท) 

  ค่าเซลล์มะเร็ง (50,000×1) 
  RPMI-1640, IMDM (5,000×12) 
  Fetal Calf Serum (1,500×60) 
  Penicillin/Streptomycin (1,000×24) 
  L-glutamine (1,000×24) 
  HEPES (2,000×12) 
  NaHCO3 (2,000×12) 

   Trypsin EDTA (5,000×12) 
  Tissue culture flask (5,000×12) 
  24-well tissue culture plate (5,000×12) 
  PBS (2,400×10) 

2. การศึกษาผลต่อการแสดงออกของโปรตีน WT1 
และ FLT3 โดยวิธี Western blot (450,000 บาท) 
Antibodies สำหรับการทดสอบโปรตีน WT1 และ 
FLT3 โดยใช้ GAPDH เป็น internal control (รวม 
150,000 บาท) 
สารเคมีสำหรับทำ Western blot (200,000 บาท) 
น้ำยาและ x-ray film สำหรับทำ 
autoradiography (100,000 บาท) 

3. ค่าวัสดุสำนักงาน (รวม 22,000 บาท) 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ (12,000 บาท) 
      วัสดุงานเอกสารในสำนักงาน (10,000 บาท) 

572,000 

งบดำเนินการ: ค่าใช้สอย 1.  ค่าใช้สอยในการเดินทางราชการ (15,000 บาท) 
2.  ค่าทำรายงาน (5,000 บาท) 
3.   ค่าใช้สอยอื่นๆ ได้แก่ ค่าจัดแสดงผลงาน โปสเตอร์ 
ฯลฯ หรืออื่นๆ ((10,000 บาท) 

30,000 

รวม  800,000 
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ปีท่ี 3 (950,000 บาท) 
ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

งบบุคลากร ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย (วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 คน) 16,500 
บาท/คน/เดือน × 12 เดือน 

198,000 

งบดำเนินการ: ค่าวัสดุ 1. ค่าสารเคมี สำหรับการเพาะเล้ียงเซลล์ (100,000 
บาท) 

  ค่าเซลล์มะเร็ง (50,000×1) 
  RPMI-1640, IMDM (5,000×12) 
  Fetal Calf Serum (1,500×60) 
  Penicillin/Streptomycin (1,000×24) 
  L-glutamine (1,000×24) 
  HEPES (2,000×12) 
  NaHCO3 (2,000×12) 

   Trypsin EDTA (5,000×12) 
  Tissue culture flask (5,000×12) 
  24-well tissue culture plate (5,000×12) 
  PBS (2,400×10) 

2. การศึกษาผลต่อการป้องกันการเกิดมะเร็ง จะใช้วิธี
การศึกษากับ marker ท่ีสัมพันธ์กับการยับยั้งกลไกการ
เกิดมะเร็งใน แบบ in vitro ท้ังแบบ enzyme- และ 
cell-based assays (รวม 200,000 บาท) 
Enzyme-based assays (100,000 บาท) 
Cell-based assays (100,000 บาท) 
3. ค่าสารเคมีสำหรับการศึกษาวัฏจักรของเซลล์ โดยวิธี
โฟลไซโตเมตทรี (200,000 บาท) 
4. การศึกษาผลต่อการเคล่ือนท่ี และการแพร่กระจาย
ของเซลล์มะเร็ง รวมไปถึงการศึกษาในระดับอณูชีว
โมเลกุลของโมเลกุลท่ีเกี่ยวข้อง จะทำการศึกษาโดยใช้วิธี 
Wound healing และการศึกษาผลต่อการแพร่กระจาย
โดยใช้ Matrigel®-based assay และการศึกษา MMPs 
activity (200,000 บาท) 
5. ค่าวัสดุสำนักงาน (รวม 22,000 บาท) 
      วัสดุคอมพิวเตอร์ (12,000 บาท) 
      วัสดุงานเอกสารในสำนักงาน (10,000 บาท) 

722,000 

งบดำเนินการ: ค่าใช้สอย 1.  ค่าใช้สอยในการเดินทางราชการ (15,000 บาท) 30,000 
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2.  ค่าทำรายงาน (5,000 บาท) 
3.   ค่าใช้สอยอื่นๆ ได้แก่ ค่าจัดแสดงผลงาน โปสเตอร์ 
ฯลฯ หรืออื่นๆ ((10,000 บาท) 

รวม  950,000 
 
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น  ด้านวิชาการ ด้านนโยบาย ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์  

  ด้านสังคมและชุมชน รวมถึงการเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานท่ีใช้ ประโยชน์
จากผลการวิจัย การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานท่ีใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย 

12.1 ได้ทราบฤทธิ์ของสารสกัดจากดอกไม้ในตำรับยาไทยได้แก่ดอกพิกุล ดอกมะลิ ดอกบุนนาค 
ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง ท่ีมีฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว  

12.2 ได้ข้อมูลเบ้ืองต้นของสารสกัดท่ีมีอยู่ในดอกไม้ในตำรับยาไทยซึ่งประกอบด้วยดอกพิกุล ดอก
มะลิ ดอกบุนนาค ดอกสารภี และเกสรบัวหลวง โดยความรู้ท่ีได้จะเป็นข้อมูลท่ีสำคัญในการศึกษาและพัฒนาสาร
สกัดจากดอกไม้ในตำรับยาไทย เพื่อใช้เป็นยารกัษามะเร็งเม็ดเลือดขาวต่อไปในอนาคต 

12.3 ผลการศึกษาท่ีได้ในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลท่ีดี ใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
อ้างอิงสรรพคุณของดอกไม้ในตำรับยาไทยต่อฤทธิ์ทางชีวภาพในการต้านมะเร็งต่อไปในอนาคต 

12.4 เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาสารออกฤทธิ์ท่ีสำคัญจากดอกไม้ในตำรับยาไทย ท่ีมีฤทธิ์ในการ
ต้านมะเร็งท่ีดีท่ีสุดต่อไปในอนาคต 

12.5 จะเป็นการนำผลการวิจัยสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 
12.6 เป็นการนำการวิจัยพื้นฐานท่ีจะนำไปสู่การวิจัยต่อยอดต่อไป 

 
11. การประเมินผล 
  ได้ตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้าในรูปแบบสารสกัดหยาบ (output) ซึ่งสามารถนำไปตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ได้ เป็นอีก
ก้าวหนึ่งของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่แค่การชงแบบชาในน้ำร้อนหรือการต้ม ซึ่งมีปริมาณสารสำคัญออกมาน้อย 
และยังเป็นเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณสมบัติต้านมะเร็งและป้องกันการเกิดมะเร็ง โดยมีรายละเอียดของสารออก
ฤทธิ์ ท่ีเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  ท่ีได้พิสูจน์ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วและพร้อมท่ีจะนำไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ภาคการผลิตจากบริษัทและอุตสาหกรรม (outcome) ซึ่งน่าจะมีผลดีกับผู้ท่ีนำไปบริโภค 
เพราะสามารถป้องกันมะเร็งสำหรับผู้รักสุขภาพและยับยั้งมะเร็งสำหรับการดูแลสุขภาพเป็นพิเศษของผู้ป่วย ท่ีเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง (impact) ซึ่งจะนำไปสู่ผลสำเร็จของผลการวิจัยแบบ G เป็นผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ (goal results) 
นอกจากนี้ความสำเร็จอีกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นในเรื่องของข้อมูลของสมุนไพรท่ีใช้ในการศึกษา ท่ีได้มาจากวัตถุดิบใน
จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรในท้องถิ่น และเพื่อเป็นแนวทางใน
การอนุรักษ์พืชตามพระราชดำริอีกด้วย 
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เป้าหมาย ผลผลิต ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานโครงการ 
 
เป้าหมาย 1. ได้ตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้าในรูปแบบสารสกัดหยาบ เป็นต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ ท่ีมีคุณสมบัติต้านมะเร็งและป้องกันการเกิดมะเร็ง โดยมี
รายละเอียดของสารออกฤทธิ์ท่ีเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ท่ีได้พิสูจน์
ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 

2. สามารถนำตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้าในรูปแบบสารสกัดหยาบไป
ประยุกต์ใช้ เพื่อนำไปสู่ภาคการผลิตจากบริษัทและอุตสาหกรรม 
(outcome) 

ผลผลิต 1. ได้ตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้าในรูปแบบสารสกัดหยาบท่ีมีคุณสมบัติต้าน
มะเร็งและป้องกันการเกิดมะเร็ง ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นในประเทศ 

2. เป็นผลผลิตต้นแบบ (สารสกัดเข้มข้นหรือสารสกัดหยาบ) ท่ีสามารถ
พัฒนาตำรับยาพิกัดเกสรท้ังเจ็ดและเก้าต่อไป 

ตัวช้ีวัด 1. ได้ความรู้ใหม่ซึ่งสามารถตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศ (International 
paper publication) 

2. พัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยสมุนไพร ซึ่งได้แก่ อาจารย์นักวิจัยรุ่น
ใหม่ อ.ดร.สิงห์คำ ธิมา และ อ.ดร.เมธี รุ่งโรจน์สกุล 

3. ผลิตภัณฑ์ตำรับยาพิกัดเกสรท้ังห้าในรูปแบบสารสกัดหยาบ  
 

ประวัติคณะผู้วิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  ทรงยศ อนชุปรีดา, วทด. 
        ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Songyot Anuchapreeda, Ph.D 
   2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3639900182773 

3. ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ

ไปรษณียอ์ิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์  
110 ถ. อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์  053-949237  โทรศัพท์มือถือ  087-7274875 
โทรสาร   053-946042  E-mail songyot.anuch@cmu.ac.th 

5. ประวัติการศึกษา 
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               คุณวุฒิ 
 

ปี พ.ศ.
ท่ีจบ 

ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) 2545 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา) 2535 คณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 2533 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

- กลไกการด้ือยาของเซลล์มะเร็งและสารสกัดสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติเป็น MDR modulator 
โดยศึกษากลไกการควบคุมในระดับอณูชีวโมเลกุล 

- กลไกของ dietary herbs ต่อการป้องกันการเกิดมะเร็งในระดับชีวโมเลกุล 
- กลไกการควบคุมการทำงานของยีนและการแสดงออกของยีนโดย transcription factors 

ซึ่งใช้วิธีการศึกษาโดย electrophoretic mobility shift assay (EMSA) และ CHIP assay 
- กลไกการทำงานของ protein kinases ต่อ cell proliferation และ cell differentiation 
- กลไกของยีน WT1, Bcr/Abl และ FLT3 ในการกระตุ้นการเกิดมะเร็งเม็ดเลือด ในผู้ป่วย

ลิวคีเมีย 
- การศึกษาเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
- การขนส่งยาสู่เซลล์เป้าหมายด้วยระบบ drug delivery system (DDS)  
- การสังเคราะห์อานุภาคนาโน ในรูปแบบของ lipid emulsion 

- การแยกสารสำคัญจาก natural products 
 

7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ
ในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  

7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 
1. ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย โครงการชุด ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 

วช. ประจำปีงบประมาณ 2558 เรื่อง “การเพิ่มมูลค่าสารสกัดจากเมล็ดสารภีเพื่อเป็น
ยาต้านมะเร็ง” งบประมาณ 1,900,000 บาท 

2. ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย โครงการชุด ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน 
วช. ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง “การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของสาร
สกัดเคอร์คิวมินจากขมิ้นชันเพื่อใช้ต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวโดยนาโนเทคโนโลยีแบบ
นำส่งยาไปยังเซลล์เป้าหมาย” งบประมาณ 1,710,000 บาท 

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย 
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1. หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2546 เรื่อง “ผลของเคอร์คิว
มิน ดีเมตทอกซีเคอร์คิวมิน และบีสดีเมตทอกซีเคอร์คิวมิน ต่อการทำลายเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาว” เสร็จส้ินเมื่อ 30 เมษายน 2547 

2. หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 
(New Researcher Grant) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2546 เรื่อง 
“ผลของเคอร์คิวมินต่อการแสดงออกของยีนด้ือยาและยีนวิล์มทูเมอร์1ในเซลล์มะเร็ง
เม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยลิวคีเมีย”  

3. เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนโครงการวิจัยปี 2546 ช่ือเรื่อง “การ
วิจัยและพัฒนาชาสมุนไพรเพื่อลดการด้ือยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูกของมนุษย์” เสร็จ
ส้ินเมือ่ 31 ตุลาคม 2547 

4. เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนจาก AVON company ปี 2546 ช่ือ
เรื่ อ ง “โครงการวิ จัย  AVON Research Program for Natural Product in Skin 
Care, Cosmetics, and Nutrition at Chiang Mai University, Faculty of 
Medicine” 

5. หัวหน้าโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 
2546 เรื่องผลของเคอร์คิวมินอยด์ต่อการยับยั้งการแสดงออกของ WT1 mRNA ใน
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว เสร็จส้ินเมื่อ 30 กรกฎาคม 2547 

6. เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ โครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ เรื่องการวิจัยและพัฒนาเคอร์คิวมินอยด์ในการรักษามะเร็งด้วยยาเคมีบำบัด
หลายชนิด  

7. เป็นนักวิจัยของโครงการวิจัยของ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
ปีงบประมาณ 2547 โครงการการศึกษาและการพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทย์เพื่อ
ผลิตแอนติเจนและแอนติบอดีสำหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย การ
ป้องกัน รักษาโรค และการบริการ งบประมาณ 18,000,000 บาท 

8. หัวหน้าโครงการวิจัย ทุนพัฒนากลุ่มวิจัยบูรณาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 
2547 เรื่องผลของเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้นชันต่อการยับยั้งการแสดงออกของโปรตีน 
WT1 ของมะเร็งเม็ดเลือดขาว งบประมาณ 88,000 บาท 

9. หัวหน้าโครงการวิจัยจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะเทคนิคการแพทย์ ปีงบประมาณ 
2549 เรื่องผลของความเป็นพิษจากสารสกัดพืชสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน และส่ิงเหลือใช้
จากพืชต่อมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562 และ U937 งบประมาณ 45,000 บาท 

10. หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. 
ประจำปีงบประมาณ 2549-2550 เรื่อง การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร 
พืชผักพื้นบ้าน และส่ิงเหลือใช้ในระดับอณูชีวโมเลกุลเพื่อการพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็ง
เม็ดเลือดขาว งบประมาณ 835,188 บาท 
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11. เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ประจำปี 2548-2550 เรื่อง “การวิจัยสารต้านอนุมูลอิสระจากสมุนไพรไทย” 

12. หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. 
ประจำปีงบประมาณ 2551 เรื่อง การศึกษาสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพร พืชผัก
พื้นบ้าน และส่ิงเหลือใช้ในระดับอณูชีวโมเลกุลเพื่อการพัฒนาเป็นยาต้านมะเร็งเม็ด
เลือดขาว งบประมาณ 381,880 บาท 

13. หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2551 เรื่อง “การศึกษากลไก
ของเคอร์คิวมินจากขมิ้นชันต่อการยับยั้งการทำงานของโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันใน
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562” งบประมาณ 480,000 บาท 

14. หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. 
ประจำปีงบประมาณ 2552 เรื่อง การศึกษาสารสกัดท่ีแยกได้จากใบมะกรูดต่อการ
ยับยั้งการแสดงออกของวิล์มทูเมอร์วัน เอ็มอาร์เอ็นเอในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว และ
เซลล์มะเร็งท่ีแยกได้จากผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว งบประมาณ 655,860 บาท 

15. เป็นนักวิ จัยร่วมของโครงการวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยี Nano Technology 
(NanoTech) ประจำปี 2551 เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบการนำส่งยารักษามะเร็ง
ท่ีมีประสิทธิภาพด้วยนาโนเทคโนโลยี” งบประมาณ 999,990 บาท 

16. เป็นนักวิจัยในโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 11 เรื่อง “การศึกษากลไกของเคอร์คิวมิ
นจากขมิ้นชันต่อการยับยั้งการทำงานของโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือด
ขาวชนิด K562” งบประมาณ 1,375,000 บาท 

17. เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. 
ประจำปีงบประมาณ 2550 เรื่อง เปปไทด์คอนจุเกตนาโนพาทิเคิลชนิดใหม่ท่ีออกแบบ
สำหรับนำส่งยาจำเพาะต่อเซลล์มะเร็ง งบประมาณ 1,000,000 บาท 

18. ผู้ร่วมวิ จัยโครงการวิ จัยจากทุนอุดหนุนการวิ จัยจากคณะเทคนิคการแพทย์  
ปีงบประมาณ 2552 เรื่อง ผลของการออกกำลังกายและสารสกัดจากขมิ้นชัน ต่อการ
เกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดในนักกีฬาโดยใช้ collagen, ADP และ epinephrine เป็น
ตัวกระตุ้น งบประมาณ 45,000 บาท 

19. เป็นนักวิจัยร่วมของโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. 
ประจำปีงบประมาณ 2552 การศึกษาผลของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรปัญจขันธ์และ
พลูคาวต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตและการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมออร์วัน (WT1) 
ในเซลล์เม็ดเลือดขาวเพาะเล้ียง งบประมาณ 399,900 บาท 

20. เป็นนักวิ จัยร่วมของโครงการวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยี Nano Technology 
(NanoTech) ประจำปี 2553 เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาระบบการนำส่งยารักษามะเร็ง
ท่ีมีประสิทธิภาพด้วยนาโนเทคโนโลยี” งบประมาณ 1,040,600 บาท 

21. หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. 
ประจำปีงบประมาณ 2554 เรื่อง ผลของเคอร์คิวมินต่อการยับยั้งการทำงานของยีน
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วิล์มทูเมอร์วันท่ีส่งผลต่อการลดอัตราการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว 
งบประมาณ 800,000 บาท 

22. หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. 
ประจำปีงบประมาณ 2554 เรื่อง การศึกษาฤทธิ์การทำลายเซลล์มะเร็งของอนุภาค
นาโนของสารออกฤทธิ์จากมังคุด งบประมาณ 900,000 บาท 

23. หัวหน้าโครงการวิจัยของโครงการ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. 
ประจำปีงบประมาณ 2555 เรื่อง “ผลของลิปิดนาโนอิมัลช่ันของเคอร์คิวมินต่อการ
ยับย้ังการเจริญของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว” งบประมาณ 665,800 บาท 

24. หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง สกว. ประจำปี 2555 เรื่อง “การศึกษา
กลไกของเคอร์คิวมินต่อการยับยั้งโปรตีนท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมของโปรตีน ซี-จูน เอ็น
เทอมนอลไคเนส (เจเอ็นเค) ซึ่งเกี่ยวข้องกับโปรตีนทรานสคริปช่ันแฟกเตอร์ท่ีลดการ
ควบคุมการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์วัน และการชะลอการเข้าสู่วัฎจักรของเซลล์” 
งบประมาณ 2,400,000 บาท 

25. หัวหน้าโครงการวิจัยย่อย ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2558 เรื่อง “ผลของสารสกัดจากเมล็ดสารภีต่อการยับยั้งการแสดงออก
ของยีนวิล์มทูเมอร์วัน ท่ีส่งผลต่อการลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง เม็ดเลือดขาว
เพาะเล้ียง” งบประมาณ 900,000 บาท 

26. หัวหน้าโครงการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง มช. ประจำปี 2557 เรื่อง “ผล
ข อ ง ส า ร ส กั ด ห ย าบ จ าก จ ำปี สิ ริ น ธ ร  (Magnolia Sirindhorniae Noot. & 
Chalermglin) ต่อการยับยั้งโปรตีนวิล์มทูเมอร์วัน บีซีอาร์/เอบีแอล และฟลิททรี ของ
เซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเล้ียงชนิด K562, Molt4 และ EoL-1” งบประมาณ 
200,000 บาท 

27. ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก เมธี รุ่งโรจน์สกุล จากบริษัทวอร์ดเม
ดิก จำกัด ประจำปี  2557 เรื่อง “ผลของสารสกัดจากเมล็ดสารภี  (Mammea 
siamensis) ต่อการแสดงออกของยีนวิล์มทูเมอร์ 1 ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว
เพาะเล้ียงชนิด K562 (Effect of Saraphi (Mammea siamensis) Seed Extracts on 
Wilms’ Tumor 1 Gene Expression in K562 Leukemic Cell Line)” งบประมาณ 
50,000 บาท 

28. เป็นนักวิจัยในโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 15 ปี 2555 เรื่อง “ผลของอนุภาคนาโน
เคอร์คิวมินท่ีจำเพาะต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป้าหมายท่ีมีการแสดงออกของโปรตีน 
FLT3 บนผิวเซลล์” งบประมาณ 1,375,000 บาท 

29. หัวหน้าโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2560 เรื่อง “ผลของเคอร์คิวมินอยด์จากขมิ้นชันและเตตระไฮโดรเคอร์คิว
มินต่อการแสดงออกของโปรตีนวิล์มทูเมอร์ 1 ในเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว” 
งบประมาณ 820,000 บาท 
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30. เป็นนักวิจัยร่วมโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2560 งบรายได้คณะเทคนิคการแพทย์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “ผลของอนุภาคนาโนต่อการทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็ง
สายพันธุ์เม็ดเลือดขาวชนิด KG1 และ KG1a งบประมาณ 60,000 บาท 

31. เป็นนักวิจัยในโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 19 ปี 2560 เรื่อง “การพัฒนาระบบนำส่ง
ยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยอนุภาคนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์
ต้นกำเนิดมะเร็งสายพันธุ์เม็ดเลือดขาวเพาะเล้ียงชนิด KG1 และ KG1a” งบประมาณ 
1,550,000 บาท 

32. เป็นนักวิจัยในโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 20 ปี 2560 เรื่อง “กลไกของสารบริสุทธิ์
ออกฤทธิ์ท่ีแยกได้จากสมุนไพรม้าเหลือง (Curcumin spp.) ต่อการยับยั้งการแบ่งตัว
ของเซลล์มะเร็งต้นกำเนิดเม็ดเลือดขาวของมนุษย์” งบประมาณ 2,500,000 บาท 

33. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน วช. ประจำปี
งบประมาณ 2562 เรื่อง “ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดและผลิตภัณฑ์ทันสมัยของพืช
ในวงศ์ Zingiberaceae ในการต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก 
มะเร็งปอด และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของมนุษย์” งบประมาณ 681,500 บาท 

34. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยทุนบูรณาการจากทุนสนับสนุนการวิจัยงบรายได้คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2562 เรื่อง “การศึกษาการเก็บรักษาเซลล์
ต้นกำเนิดเม็ดเลือดของตนเองจากกระแสเลือดผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพื่อใช้ในการ
ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด” งบประมาณ 100,000 บาท 

35. ผู้ร่วมโครงการวิจัยบูรณาการจากทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร องค์การมหาชน) “โครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ
จากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชันสำหรับผู้ท่ีมีภาวะ metabolic syndrome และเพื่อลด
ความเส่ียงของการเกิดมะเร็ง” โครงการวิจัย 2561-2562 งบประมาณ 6,870,102 
บาท 

36. หัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง สกว. ประจำปี 2562 เรื่อง “ผลของ
อนุภาคนาโนท่ีบรรจุยาเคมีบำบัดท่ีติดด้วยเปปไทด์ต่อโปรตีน FLT3 สองชนิด (CKR1 
และ EVQ) ต่อการแบ่งตัวของเซลล์และการตายของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเม็ดเลือด
ขาว” โครงการวิจัย 3 ปี (2562-2565) งบประมาณ 1,950,000 บาท 

37. เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยทุนบูรณาการจากทุนสนับสนุนการวิจัยงบรายได้คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2563 เรื่อง “การศึกษาสารออกฤทธิ์สำคัญ
จากสารสกัดใบมะกรูดต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว” 
งบประมาณ 100,000 บาท 

38. เป็นนักวิจัยในโครงการกาญจนาภิเษก รุ่นท่ี 22 ปี 2563 เรื่อง “สารสกัดถั่งเช่าสีทอง 
(Cordyceps militaris) และสารออกฤทธิ์ ต่อกลไกการป้องกันและยับยั้งมะเร็ง” 
งบประมาณ 2,500,000 บาท 
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7.3 งานวิจัยท่ีทำเสร็จแล้ว : ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 
เรื่อง) 

1) Limtrakul P, Anuchapreeda S, Namwong O, Lipigornroson S, Apisariyaku 
A, Dünn, F.W. Chemopreventive effect of dietary curcumin on TPA-
induced skin tumors in mice, FASEB Journal;  12(8), Pages A1342, 1998. 

2) Porn-ngam Limtrakul, Wanida Chearwae, Songyot Anuchapreeda. The 
effect of curcumin on the proliferation of cancer cell lines. Chiang Mai 
Med. Bull. 1999, 38, 55-61. 

3) Limtrakul P, Anuchapreeda S, Lipigorngoson S, Dunn F, Inhibition of 
carcinogen induced c-Ha-ras and c-fos proto-oncogenes expression by 
dietary curcumin. BMC Cancer ;1:1, 1-7, 2001. 

4) Limtrakul P, Anuchapreeda S, Lipigorngoson S, Dunn F. Curcumin 
inhibits carcinogen induced c-Ha-ras and c-fos proto-oncogenes 
expression, and protein kinase C activity in mouse skin. Chiang Mai Med 
Bull; 40: 127-137. 2001. 

5) Anuchapreeda S, Leechanachai P, Smith M, Ambudkar SV, Limtrakul P, 
Modulation of P-glycoprotein expression and function by curcumin in 
Multidrug resistant human KB cells. Biochem pharmacol. 64: 573-582, 
2002. 

6) Waiwut P, Anuchapreeda S, Limtrakul P.  Curcumin inhibits P-
glycoprotein level in carcinoma of cervix cells (KB-carcinoma cell lines) 
induced by vinblastine. Chiang Mai Med Bull. 2002; 41: 135-43. 

7) Anuchapreeda S, Muangmoonchai R, Limtrakul P. Effect of curcuminoids 
on MDR1 gene promoter activity in human cervical carcinoma cells. 
Chiang Mai Med Bull. 41(4):189-202, 2002. 

8) Limtrakul P, Anuchapreeda S, Bhudsuk D. Modulation of human 
multidrug-resistance MDR-1 gene by natural curcuminoids. BMC Cancer. 
4(13):1-6, 2004.  

9) Chearwae W, Anuchapreeda S, Nandigama K, Ambudkar S, Limtrakul P. 
Biochemical mechanism of modulation of human P-glycoprotein (ABCB1) 
function by curcuminoids purified from Turmeric powder. Biochem 
pharmacol. 68: 2043-52, 2004. 

10) Anuchapreeda S, Wikan N, Tima S, Thanarattanakorn P, 
Sittipreechacharn S, Limtrakul P. Effect of curcumin on WT1 gene 
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expression in human leukemic cells. J Med Tech Assoc Thailand. 33 
(3):1252-64, 2005. 

11) Limtrakul P, Anuchapreeda S, Bhudsuk D. Modulation of human 
multidrug-resistance MDR-1 gene by natural curcuminoids. Acta 
Horticulturae. 678: 75-83, 2005. 

12) Anuchapreeda S, Sadjapong W, Duangrat C, Limtrakul P. The cytotoxic 
effect of curcumin, demethoxycurcumin and bisdemethoxycurcumin 
purified from Turmeric powder on leukemic cell lines. Bull Chiang Mai 
Assoc Med Sci. 39 (1): 60-71, 2006. ทุน สกว และ วช 

13) Anuchapreeda S, Thanarattanakorn P, Sittipreechacharn S, Chanarat P, 
Limtrakul P. Curcumin inhibits WT1 gene expression in human leukemic 
K562 cells. Acta Pharmacologica Sinica. 27 (3): 360-6, 2006. ทุน สกว 

14) Anuchapreeda S, Limtrakul P, Thanarattanakorn P, Sittipreechacharn S, 
Chanarat P. Inhibitory effect of curcumin on WT1 gene expression in 
patient leukemic cells. Arch Pharm Res. 29 (1): 80-87, 2006. ทุน สกว 

15) Anuchapreeda S, Thanarattanakorn P, Sittipreechacharn S, Tima S, 
Chanarat P. Limtrakul P. Inhibitory effect of curcumin on MDR1 gene 
expression in patient leukemic cells. Arch Pharm Res. 29 (10): 866-873, 
2006. ทุน สกว 

16) Okonogi S, Tachakittirungrod S, Chowwanapoonpohn S, Duangrat C, 
Anuchpreeda S. Comparison of Antioxidant Capacity and Cytotoxicity of 
Certain Fruit Peel Extracts. Food Chemistry 103: 839-846, 2007. ทุน สกว 

17) Anuchapreeda S, Maiprasert K, Tima S, Limtrakul P. Effect of 
Curcuminoids on MDR Phenotype in Human Embryonic Kidney Cell 
Lines. Srinagarind Med J. 22 (4): 425-433, 2007. ทุน สวทช และ วช 

18) Tima S, Chanarat P, Duangrat C, Limtrakul P, Anuchapreeda S. Inhibitory 
Effect of Curcuminoids on Wilms’ tumor 1 (WT1) Gene and Its Protein 
Expression in Leukemic Cell Lines. Songkla Med J 26 (1), 1-13, 2008 ทุ น
วิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ วช 

19) Anuchapreeda S, Tima S, Duangrat C, Limtrakul P. Effect of pure 
curcumin, demethoxycurcumin, and bisdemethoxycurcumin on WT1 
gene expression in leukemic cell lines. Cancer Chemother Pharmacol 62: 
585-594, 2008. ทุน สวทช และ วช 

20) Phromnoi K, Yodkeree S, Anuchapreeda S, Limtrakul P. Effect of 
bioflavonoids on MMP-3 and invasion of human invasive breast 
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carcinoma cell line. Acta Pharmacologica Sinica. 30: 1169–1176, 2009. ทุน 
คปก และ สกว 

21) Semsri S, Ampasavate C, Okonogi S, Srikamchum M. Anuchapreeda S. 
Effect of Mangosteen peel fraction extracts on WT1 gene and WT1 
protein expression in leukemic cell lines. Songkla Med J 27: 389-403, 
2009. ทุน คปก และ สกว 

22) Ampasavate C, Ogonoki S, Anuchapreeda S. Cytotoxicity of extracts 
from fruit plants against leukemic cell lines. African J of Pharmacy and 
Pharmacology, 4 (1), 013-021, 2010. ทุน สกว และ วช 

23) Tima S, Phanphuech B, Anuchapreeda S. Cytotoxic study of Houttuynia 
cordata Thunb crude extracts on HL-60 and Molt4 leukemic cell line. 
Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 43 (1): 30-38, 2010. ทุนคณะเทคนิคการแพทย์ 

24) Khornkarn R, Okonogi S, Ampasavate C, Anuchapreeda S. Investigation 
of fruit peel extracts as sources for compounds with antioxidant and 
cytotoxicity activities, Food and Chemical Toxicology. Doi: 
10.1016/j.fct.2010.05.014, 48: 2122-2129, 2010. ทุน คปก และ สกว 

25) Phongpradist R, Chittasupho C, Okonogi S, Siahaan T, Songyot 
Anuchapreeda, Ampasavate C, Berkland C. LFA-1 on Leukemic Cells as 
a Target for Therapy or Drug Delivery, Current Pharmaceutical Design, 16: 
2321-2330, 2010. 

26) Boonrao M, Yodkeeree S, Chadarat Ampasavate, Anuchapreeda S, 
Limtrakul P. Inhibitory Effect of Turmeric Curcuminoids on Matrix 
Metalloproteinase-3 Secretion in Human Invasive Breast Carcinoma Cells. 
Arch. Pharm. Res, 33(7): 989-98. Epub, 2010. ทุน สวทช 

27) Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S, Chruewkamlow N, 
Mahasongkram K, Thanaratanakorn P, Kasinrerk W. Production of 
monoclonal antibodies to P-glycoprotein: Its application in detection of 
soluble and surface P-glycoprotein of leukemia patients. Int. J. Hematol. 
92: 326-333, 2010. ทุน สวทช 

28) Yucharoen R, Anuchapreeda S, Yingmanee Y. Anti-herpes simplex virus 
activity of extracts from the culinary herbs Ocimum sanctum L., Ocimum 
basilicum L. and Ocimum americanum L. African J of Biotechnolology, 
10 (5), 860-866, 2011. 

29) Chueahongthong F, Ampasavate C, Okonogi S, Tima S, Anuchapreeda S. 
Cytotoxic effects of crude kaffir lime (Citrus hystrix, DC.) leaf fractional 



39 
 

extracts on leukemic cell lines, J Med Plant Res, 5(14), 3097-3105, 2011. 
ทุน วช 

30) Semsri S, Krig SR, Kotelawala L, Sweeney CA, Anuchapreeda S. Inhibitory 
mechanism of pure curcumin on Wilms’ tumor 1 (WT1) gene expression 
through the PKCalpha signaling pathway in leukemic K562 cells, FEBS 
Letters, 585, 2235-2242, 2011. ทุน คปก และ สกว 

31) Semsri S, Sweeney C, Intasai N, Jomgeow T, Tima S, Limtraku P, 
Anuchapreeda S.  Pure curcumin inhibits exogenous WT1 (+/+) isoform 
protein via degradation pathway and protein kinase C in transfected 
U937 cells.  African J of Pharmacy and Pharmacology, 5(16): 1846-1856, 
2011. ทุน คปก และ สกว 

32) Iangcharoen P, Punfa W, Yodkeeree S, Kasinrerk W, Ampasavate C, 
Anuchapreeda S, Limtrakul P. Anti-P-glycoprotein conjugated 
nanoparticles for targeting drug delivery in cancer treatment.  Arch 
Pharm Res, 34(10): 1679-1689, 2011. 

33) Saeio K, Yotsawimonwat S, Anuchapreeda S, Okonogi S. Development 
of microemulsion of a potent anti-tyrosinase essential oil of an edible 
plant. Drug Discoveries & Therapeutics. 5(5): 246-252, 2011. 

34) Anuchapreeda S, Fukumori Y, Okonogi S, Ichikawa H. Preparation of Lipid 
Nanoemulsions Incorporating Curcumin for Cancer Therapy. J of 
Nanotechnology, 1012(1012), Article ID 270383, 1-11, 2012.  

35) Phongpradist R, Chiampanichayakul S, Tima S, Siahaan T, Berkland C, 
Anuchapreeda S, Ampasavate C. Potential cIBR-Conjugated PLGA 
Nanoparticles for Selective Targeting to Leukemic Cells. World Academy 
of Science, Engineering and Technology. 66, 252-260, 2012. 

36) Phongpradist R, Chittasupho C, Intasai N, Teruna J Siahaan TJ, Berkland 
CJ, Anuchapreeda S, Ampasavate C. Biodegradable Nanoparticles 
Surface Modification Techniques with cIBR Peptide Targeting to LFA-1 
Expressing Leukemic Cells. Journal of Nanotechnology in Engineering and 
Medicine. 3, 041005-1 – 041005-9, 2012. Q3 

37) Phongpradist R, Ampasavate C, Anuchapreeda S. Modifying of Targeted 
Nanoparticles for Lymphocyte Function Associated Antigen-1 Expressing 
U937 Cell Line Using cIBR Peptide.  Advanced Science, Engineering and 
Medicine. 5, 1-7, 2013.  
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38) Jutapakdee W, Anuchapreeda S, Ampasavate C. Determination of FLT3 
Levels in Leukemic Cell Lines by Flow Cytometry, Western Blot Analysis, 
and RT-PCR. PROCEEDINGS: International Graduate Research Conference 
2013, 20 December 2013, 215-221.  

39) Tima S, Ichikawa H, Ampasavate C, Okonogi S, Anuchapreeda S. 
Inhibitory Effect of Turmeric Curcuminoids on FLT3 Expression and Cell 
Cycle Arrest in the FLT3-Overexpressing EoL-1 Leukemic Cell Line. 
Journal of Natural Products. 77(4), 948-954, 2014. ทุน คปก และ สกว 

40) Chaiyana W, Phongpradist R, Leelapornpisid P, Anuchapreeda S. 
Microemulsion-based hydrogel for topical delivery of indomethacin. Int J 
Pharm Pharm Sci. 7(2), 213-219, 2015. ทุน สกว 

41) Phongpradist R, Chaiyana W, Anuchapreeda S. Curcumin-Loaded multi-
valent ligands conjugated -nanoparticles for anti-inflammatory activity. 
Int J Pharm Pharm Sci. 7(4), 203-208, 2015.  

42) Naksuriya O, Shi Y, van Nostrum CF, Anuchapreeda S, Hennink WE, 
Okonogi S. HPMA-based polymeric micelles for curcumin solubilization 
and inhibition of cancer cell growth. European Journal of Pharmaceutics 
and Biopharmaceutics. 94, 501–512, 2015. ทุน คปก 

43) Somno A, Anuchpreeda S, Chiampanichayakul S. Expressions of P-
glycoprotein, survivin and CD147 molecules on multidrug resistance 
leukemic cell line K562/Adr. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 48(3), 173-
181, 2015. ทุน สกว 

44) Rungrojsakul M, Saiai A, Ampasavate C, Okonogi S, Anuchapreeda S. 
Inhibitory effect of mammea E/BB from Mammea siamensis seed extract 
on Wilms’ Tumor 1 protein expression in a K562 leukemic cell line. 
Natural Product Research. 30(4): 443-7.2016. ทุน วช 

45) Semsri S, Anuchapreeda S, Janwitayanuchit W. Inhibitory effects of 
crude ethanolic leave extract from Moringa oleifera Lam. on Wilms’ 
tumor 1 protein expression in K562 leukemic cell line. Bull Chiang Mai 
Assoc Med Sci. 49(1), 53-64, 2016. ทุน คปก 

46) Sangkaruk R, Tima S, Rungrojsakul M, Chiampanichayakul S, 
Anuchapreeda S.  Effects of Saraphi (Mammea siamensis) flower 
extracts on cell proliferation and Fms-like tyrosine kinase 3 expression in 
leukemic EoL-1 cell line. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci. 49(2), 286-293, 
2016. ทุน สกว และ วช 
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47) Rungrojsakul M, Katekunlaphan T, Saiai A, Ampasavate C, Okonogi S, 
Sweeney CA, Anuchapreeda S. Down-regulatory mechanism of 
mammea E/BB from Mammea siamensis seed extract on Wilms’ Tumor 
1 expression in K562 cells. BMC complementary and Alternative 
Medicine. 16(130), 1-11, 2016. ทุน สกว และ วช 

48) Chaiyana W, Anuchapreeda S, Leelapornpisid P, Phongpradist R, 
Viernstein H, Mueller M. Development of Microemulsion Delivery 
System of Essential Oil from Zingiber cassumunar Roxb. Rhizome 
for Improvement of Stability and Anti-Inflammatory Activity. AAPS 
PharmSciTech. DOI: 10.1208/s12249-016-0603-2, 1-11, 2017. ทุน สกว. 

49) Tima S, Okonogi S, Ampasavate C, Pickens C, Berkland C, Anuchapreeda 
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7.4 งานวิจัยท่ีกำลังทำ : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

1. งานวิจัยงบรายได้คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2562 เรื่อง 
“การศึกษาการเก็บรักษาเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดของตนเองจากกระแสเลือดผู้ป่วย
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด” งบประมาณ 100,000 
บาท 

2. งานจากทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน) 
“โครงการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้งกล้วยดิบและขมิ้นชัน
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สำหรับผู้ท่ีมีภาวะ metabolic syndrome และเพื่อลดความเส่ียงของการเกิดมะเร็ง” 
โครงการวิจัย 2561-2562 งบประมาณ 6,870,102 บาท 

3. งานจากทุนจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง สกว. ประจำปี 2562 เรื่อง “ผลของอนุภาค
นาโนท่ีบรรจุยาเคมีบำบัดท่ีติดด้วยเปปไทด์ต่อโปรตีน FLT3 สองชนิด (CKR1 และ 
EVQ) ต่อการแบ่งตัวของเซลล์และการตายของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว” 
โครงการวิจัย 3 ปี (2562-2565) งบประมาณ 1,950,000 บาท 
 

ผู้ร่วมวิจัยคนท่ี 1 
1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสาว สาวิตรี เจียมพานิชยกุล 

ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ms. Sawitree Chiampanichayakul 
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3549900057970 
3. ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 110 ถ. 

อินทวโรรส ต. ศรีภูมิ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50200 
 โทรศัพท์  053-949237  โทรศัพท์มือถือ  089-7557359 
 โทรสาร   053-946042  E-mail sawitree.chiampa@cmu.ac.th 
5. ประวัติการศึกษาต้องระบุสถาบันการศึกษา สาขาวิชาและปีท่ีจบการศึกษา  
  
               คุณวุฒิ 
 

ปี พ.ศ.
ท่ีจบ 

ช่ือสถานศึกษาและประเทศ 

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) 2546 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) 2542 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 2537 คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
6. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ โลหิตวิทยา 
7. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพใน

การทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอ
การวิจัย 
7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : - 
7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย :  
1) ช่ือเรื่อง การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดี ศึกษาคุณสมบัติทางชีวเคมีและหน้าท่ีของ

โมเลกุลบนผิวเซลล์เม็ดเลือดขาว CA-1H4 (หัวหน้าโครงการ) 
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ปี 2547 ระยะเวลา 2 ปี เริ่มต้ังแต่ 1 
ก.ค. 2547 – 30 มิ.ย. 2549 

2) ช่ือเรื่อง การผลิตและศึกษาคุณลักษณะโมเลกุลบนผิวเม็ดเลือดขาว 



46 
 

เป็นโครงการย่อยในทุนกลุ่มส่งเสริมนักวิจัยอาชีพ ประจำปี 2546) ระยะเวลา 4 ปี เริ่มต้ังแต่ 1 
เม.ย. 2547 – 30 มี.ค. 2550.  

3) ช่ือเรื่อง การผลิตโมโนโคลนอล แอนติบอดีต่อโมเลกุลท่ีแสดงออกบนผิวเกล็ดเลือดท่ีถูกกระตุ้น 
(หัวหน้าโครงการ) 
ทุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้ังแต่  1 ต.ค. 
2549-30 ก.ย. 2550. 

4) ช่ือเรื่อง กลไกการควบคุม lymphocyte activation โดย leukocyte surface molecule P-
3E10 (ผู้ร่วมวิจัย)  

 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ท่ีเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) ระยะเวลา 4 ปี เริ่มต้ังแต่ 
1 มี.ค. 2547 – 28 ก.พ. 2550 

5) ช่ือเรื่อง การศึกษาการทำงานของเกล็ดเลือดและการพัฒนาวิธีโฟลไซโตเมตรีเพื่อตรวจวัดเกล็ด
เลือดท่ีถูกกระตุ้นในร่างกาย โดยโมโนโคลนอล แอนติบอดีท่ีผลิตได้ (หัวหน้าโครงการ) 
ทุน งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้ังแต่  1 ต.ค. 
2551-30 ก.ย. 2552. 

6) ช่ือเรื่อง โครงการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (ผู้ร่วมวิจัย) 
ทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 ระยะเวลา 1 ปี เริ่มต้ังแต่ ธันวาคม 2551-
พฤศจิกายน 2552) 

7) ช่ือเรื่อง Identification, Characterization and Functional Analysis of New Leukocyte 
Surface Molecule and New Lymphocyte Sub-population (ผู้ร่วมวิจัย) 
ทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยแห่งชาติ (สกว.) ระยะเวลา 3 ปี เริ่มต้ังแต่ พค 50-เมย 
53 

8) ช่ือเรื่อง การวิจัยและพัฒนาและจัดการองค์ความรู้ทางวิทยาภูมิคุ้มกันและเทคโนโลยีชีวภาพ
ระดับโมเลกุลเพื่อการพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค (ผู้ร่วมวิจัย) 
ทุน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  (ศช.) ระยะเวลา 5 ปี มิย 2552- มิย 
2557 

9) ช่ื อ เ รื่ อ ง  Prevalence of Cytochrome P450 2C19 genetic polymorphism and 
clopidogrel nonresponder in coronary artery disease patients in Maharaj Nakorn 
Chiangmai Hospital (ผู้ร่วมวิจัย) 
ทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลา 1 ปี พ.ค. 2553-เม.ย. 2554 

10) ช่ือเรื่อง Cardiovascular outcome in patients presented with acute coronary artery 
syndrome relevant to cytochrome P450 2C19 polymorphism from Maharaj 
Nakorn Chiangmai Hospital (ผู้ร่วมวิจัย) 
ทุนวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะเวลา 1 ปี พ.ค. 2554-เม.ย. 2555 
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11) ช่ื อ เ รื่ อ ง  Molecular Mechanism of CD147 Driving MDR Phenotype by Regulating 
MDR1 and Survivin Gene Expression in K562 Resistance Leukemic Cell Line 
(หัวหน้าโครงการ) 
ทุนวิจัย ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นกลางปี 2555 (สกว)ระยะเวลา 3 ปี 
เริ่มต้ังแต่ 1 ก.ค. 2555 – 30 มิ.ย. 2558 
 

7.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว : (ช่ือผลงานวิจัย ปีท่ีพิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี) 
1) Apiratmateekul N, Pata S, Chiampanichayakul S, Kasinrerk W.  Non-mitogen 

containing conditioned medium for hybridoma production and single cell 
cloning. Asian Pac J Allergy Immunol. 2012;30:114-22. 

2) Chruewkamlow N, Pata S, Mahasongkram K, Laopajon W, Kasinrerk W, 
Chiampanichayakul S.  3 Subunit of Na,K ATPase Regulates T Cell 
Activation with No Involvement of Na,K ATPase Activity.  Immunobiology 
2015;220:634-640. 

3) Somno A, Anuchpreeda S, Chiampanichayakul S.  Expressions of P-
glycoprotein, survivin and CD147 molecules on multidrug resistance leukemic 
cell line K562/Adr. Bull Chiang Mai Assoc Med Sci 2015;48:173-181. 

4) Somno A, Anuchapreeda S, Chruewkamlow N, Pata S, Kasinrerk 
W, Chiampanichayakul S.  Involvement of CD147 on multidrug resistance 
through the regulation of P-glycoprotein expression in K562/ ADR leukemic 
cell line. Leuk Res Rep. 2016;26:33-8. 

5) Pakdeepak K , Pata S, Chiampanichayakul S, Kasinrerk W,  Tatu T.  
Production and characterization of monoclonal antibodies against -globin 
chain-containing human hemoglobins for detecting -thalassemia disease.  J 
Immunoassay Immunochem. 2016;37:564-71. 

6) Sangkaruk R, Tima S, Rungrojsakul M, Chiampanichayakul S, Anuchapreeda 
S. Effects of Saraphi (Mammea siamensis) flower extracts on cell proliferation 
and Fms-like tyrosine kinase 3 expression in leukemic EoL-1 cell line. JAMS 
2016;49: 286-293. 

7) Utthawang W, Ampasavate C, Okonogi S, Rungrojsakul M, 
Chiampanichayakul S, Tima S, Anuchapreeda S.  Low doses of partially 
purified fraction of kaffir lime ( Citrus hystrix DC. )  leaf extract induce cell 
death in Molt4 cells. JAMS 2017;50:27-37.  



48 
 

8) Panyajai P, Amnajphook N, Keawsangthongcharoen S, Chiampanichayakul S, 
Tima S, Anuchapreeda S. Study of leukemic stem cell population 
(CD34+/CD38-) and WT1 protein expression in human leukemic cell lines. 
Journal of Associated Medical Sciences 2018; 51: 38-44. 

9) Anuchapreeda S, Rungrojsakul M, Tima S, Chiampanichayakul S, Krig SR. Co-
activation of WT1 and AP-1 proteins on WT1 gene promoter to induce WT1 
gene expression in K562 cells. Cell Signal. 2019 Jan;53:339-347. 
 

7.4 งานวิจัยท่ีกำลังทำ : ช่ือโครงการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัย (ผู้บริหารโครงการ 
หัวหน้าโครงการ และ/หรือผู้ร่วมวิจัย) ระบุเดือน และปีท่ีเริ่มต้นและส้ินสุด 

1)  ช่ือโครงการ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันและการ
พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค  

 แหล่งทุน สภาวิจัยแห่งชาติ (สกว.) งบประมาณ 7,500,000.00 บาท 
 สถานภาพในการทำวิจัย หัวหน้าโครงการย่อย 
 เริ่มต้นโครงการ สิงหาคม 2559 
 ส้ินสุดโครงการ กรกฎาคม 2662 
2) ช่ือโครงการ ผลของอนุภาคนาโนเคอร์คิวมินท่ีเช่ือมต่อกับ anti-CD123 ต่อการเหนี่ยวนำ

ให้เกิดการตายของเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งเม็ดเลือดขาว  
แหล่งทุน งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี พ.ศ. 
2562 งบประมาณ 100,000 บาท 

 สถานภาพในการทำวิจัย หัวหน้าโครงการ 
 เริ่มต้นโครงการ มกราคม 2562 
 ส้ินสุดโครงการ ธันวาคม 2662 

 

ผู้ร่วมวิจัยคนที่ 2 
1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาไทย) นางศิริพร โอโกโนกิ ปรด. 

        ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs Siriporn Okonogi, Ph.D 
    2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3500200466097 

3. ตำแหน่งปจัจุบัน รองศาสตราจารย์   ระดับ 9 
4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
   ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 
   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   หมายเลขโทรศัพท์ : 053-91512 
   โทรศัพท์ : 053-944311 
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   โทรสาร  053-222741 
   E-mail : okng2000@gmail.com 
5. ประวัติการศึกษา 

Ph.D. (Pharamceutical Sciences) จาก Chiba University ประเทศญี่ปุ่น 
6. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ

ในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  
7.1 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : ช่ือแผนงานวิจัย 

1) แผนการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร”  จากทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    จากสำนั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   พ.ศ. 2545   งบประมาณ  4,000,000 บาท   สถานะ
โครงการ – เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว 

2) แผนการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาระบบนำส่งนาโนชีวสารออกฤทธิ์ด้วยนาโนเทคโนโลยี”    
ด้วยทุนอุดหนุนท่ัวไปโครงการส่งเสริมการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)  
พ.ศ. 2548  งบประมาณ  3,500,000  บาท  สถานะโครงการ – เสร็จส้ินสมบูรณ์แล้ว 

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ช่ือโครงการวิจัย  

1) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาน้ำยาบ้วนปากสำหรับหยุดเลือดในช่องปาก 
(Development of Dental Hematostatic Mouthwash)”  จากทุนอุดหนุนการ
วิจัย   ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง (ADTEC) สวทช    งบประมาณปี พ.ศ. 
2552  

2) หัวหน้ าโครงการวิ จัย เรื่อง “ฤทธิ์ ต้ านออกซิ เดชันของสารสกัดพื ชสมุนไพ ร 
(Antioxidant of Medicinal Plant Extracts”  ทุนวิ จัยมหาบัณฑิต สกว. สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) 
พ.ศ. 2552 

3) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับแกรนนูลสารสกัดออกฤทธิ์จากเหง้าข่า 
เพื่ อ เป็ น ผ ลิตภั ณ ฑ์ ส าร เสริ ม ใน สุก ร  (Development of Bioactive Granule 
Formulation from Alpinia galanga Rhizome for Food Additive Product in 
Swine)”  จากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2552  

4) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบนำส่งนาโนผ่านผิวหนังโดยไมโครอิมัลชัน 
(Development of Transdermal Nano Delivery System by Microemulsion)” 
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นท่ี 10 สนับสนุนโดยสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2551 
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5) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับครีมนาโนของสารสกัดออกฤทธิ์จาก
เนระพูสี (Development of Nanocream of Tacca chantrieri Andre Bioactive 
Extracts”  ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สนับสนุนโดย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2551 

6) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับครีมนาโนของสารสกัดออกฤทธิ์จากพุดจีบ
( Development of Nanocream of Tabernaemontana divaricata L. 
Bioactive Extracts” ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2551 

7) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยพัฒนาเภสัชภัณฑ์ของสารสกัดใบข้าวฟัก 
(Research and Development of Fak Khaao Leaf Extract Pharmaceutical 
Product)”  จากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2551  

8) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับยาทาต้านจุล ชีพจากใบฟักข้าว 
( Development of Topical Antimicrobial Product from Momordica 
cochinchinensis Leaves)” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่าย
อุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 
2551  

9) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยเปลือกผลไม้ไทยเพื่อผลิตเป็นสารมูลค่าสูง 
(Research of Thai Fruit Peel for Production of High-Value Substance) ”  
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science 
Foundation, TTSF) ประจำปี 2550 

10) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนของน้ำมันจากสมุนไพรไทยโดย
เท คนิ ค ไม โค รอิ มั ล ชัน  (Development of Nano Product of Oil from Thai 
Medicinal Plant)”  โครงการการสร้างกำลังคนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม” สนับสนุน
โดยความร่วมมือระหว่าง ฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ประจำปี 2550  

11) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบนำส่งนาโนสำหรับชีวสารออกฤทธิ์ 
(Development of Nano Delivery System for Bioactive Compounds)”  ทุ น
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นท่ี 9 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2550 

12) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบนำส่งนาโนของสารออกฤทธิ์ชีวภาพโดย
ก า ร ใ ช้ ไค โต ซ า น  (Development of Nano Delivery System of Bioactive 
Compound by Using Chitosan)” ทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนา
บุคคลากรอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาสู่การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ ประจำปี 2549 ประเภททุนปริญญาเอกร่วมในประเทศ - ต่างประเทศ 
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(sandwich program) เสนอโดยอาจารย์ ท่ี ปรึกษา  สนับสนุน โดยสำนั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ)  

13) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเป็นแกรนนูลอาหาร
เส ริ ม ส ำ ห รั บ สั ต ว์  (Research and Development of Medicinal Plant as 
Granule for Animal Supplement)” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
ประจำปี 2550 

14) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเพื่อการส่งออก 
(Research and Development of Aroma Product for Exportation)”   จ า ก
ทุนอุดหนุนโครงการ  ITAP สวทช พ.ศ. 2550  

15) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ เจลจากสารสกัดหญ้าแฝกเพื่อใช้
รักษาโรคปริทันต์ (The Development of Pharmaceutical Gel from Yaa Faek 
Extract for Treatment of Periodontal Disease)”   จากทุนอุ ดหนุน การวิ จัย
งบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2550 

16) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาเตรียมจาก Echinacea 
purpurea (Research  and Development of Pharmaceutical Products from 
Echinacea purpurea)”  จากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2549 

17) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มคุณภาพของสารสกัดสมุนไพรไทยด้วยนาโน
เทคโนโลยีโดยใช้กากเหลือใช้ในประเทศเป็นสารช่วย (Quality Improvement of 
Thai Medicinal Plant Extract via Nanotechnology by Using the Local 
Waste as Excipient)”  ภายใต้โครงการงานวิจัยพื้นฐานแบบมีทิศทาง (Directed 
Basic Research) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2549  

18) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การเตรียมและศึกษาสมบัติเคมีกายภาพของไคโตซาน-อัลจิ
เนต ไมโคร/นาโนพาติเคิลท่ีมีสารสกัดบัวบก (Preparation and physico-chemical 
characterization of chitosan-alginate micro/ nano particles containing 
Centella asiatica extract)” ทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) พ.ศ. 2549 

19) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตำรับโบรมี เลนเจลจากสับปะรดไทย 
(Development of Bromelain Gel from Thai Pineapple)”  ส นั บ ส นุ น โด ย 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาหกรรม
สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2549 

20) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้แป้งกล้วยในการพัฒนายาเม็ดอะโรมา 
(Application of Banana Starch in the Development of Aroma Tablet) ” 
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงาน
อุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ประจำปี 2549  
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21) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสำหรับโคนม 
(Research and Development of Pharmaceutical Products for Dairy Cow)” 
จากทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ    
พ.ศ. 2548 

22) หัวหน้าโครงการวิ จัยเรื่อง “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอะโรมาชะลอความแก่ (Aroma-
Herbal Anti-aging Product)” สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว) ฝ่ายอุตสาหกรรม โครงการโครงงานอุตสาหกรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี   
ประจำปี 2547 

23) หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสารประกอบฟีนอลิคท่ีมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง
จากพื ช ท้ อ งถิ่ น  (Chemical Chracterization of Phenolic Compounds with 
High Antioxidant Activity in Indigenous Plants)”   ทุน โครงการปริญญาเอก
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7.4 งานวิจัยท่ีกำลังทำ : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
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พัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบท่ี 2 
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7.3.6 โครงการวิจัยเรื ่อง “การศึกษาผลของ Wilm’s tumor 1 gene ต่อการเกาะ
พื้นผิว extracellular matrix ของเซลล์มะเร็ง” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณเงินรายได้ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ปีงบประมาณ 2550 

7.3.7 โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของความเป็นพิษจากสารสกัดพืชสมุนไพร พืชผักพื้นบ้าน 
และสิ่งเหลือใช้จากพืชต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด K562 และ U937” ซึ่ง
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ คณะเทคนิคการแพทย์ มช. 
ปีงบประมาณ 2549 

7.4 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (ในช่วง 5 ปี 
ย้อนหลัง และอาจมากกว่า 1 เรื่อง) 

7.4.1 Ampasavate C, Jutapakdee W, Phongpradist R, Tima S, 
Tantiworawit A, Charoenkwan P, Chinwong D, Anuchapreeda S. 
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FLT3, a prognostic biomarker for acute myeloid leukemia (AML): 
Quantitative monitoring with a simple anti-FLT3 interaction and 
flow cytometric method. J Clin Lab Anal 2019; e22859. doi: 
10.1002/jcla.22859. 

7.4.2 Tima S, Okonogi S, Ampasavate C, Berkland C, Anuchapreeda. 
FLT3-specific curcumin micelles enhance activity of curcumin on 
FLT3-ITD overexpressing MV4-11 leukemic cells. Drug Dev Ind 
Pharm 2019; 45: 498-505. 

7.4.3 Anuchapreeda S, Rungrojsakul M, Tima S, Chiampanichayakul S, 
Krig SR. Co-activation of WT1 and AP-1 proteins on WT1 gene 
promoter to induce WT1 gene expression in K562 cells. Cellular 
Signalling 2019; 53: 339-347. 

7.4.4 Supawat B, Thammathikornchai P, Sutinkat Y, Tima S, 
Udomtanakunchai C, Kothan S, Tungjai M. Influence of short-
term iodinated radiographic contrast media exposure on reactive 
oxygen species levels in K562 cells. Journal of Associated 
Medical Sciences 2019; 52: 96-102. 

7.4.5 Ratnobol K, Tima S, Rungrojsakul M, Okonogi S, 
Chiampanichayakul S, Anuchapreeda S. Effects of crude 
medicinal Thai flower extracts on cytotoxicity and FMS-like 
tyrosine kinase 3 protein expression in EoL-1 leukemic cell line. 
Journal of Associated Medical Sciences 2019; 52: 18-24. 

7.4.6 Khondee S, Chittasupho C, Tima S, Anuchapreeda S. 
Doxorubicin-loaded micelle targeting MUC1: A potential 
therapeutic for MUC1 triple negative breast cancer treatment. 
Curr Drug Deliv 2018; 15: 406-16. 

7.4.7 Panyajai P, Amnajphook N, Keawsangthongcharoen S, 
Chiampanichayakul S, Tima S, Anuchapreeda S. Study of 
leukemic stem cell population (CD34+/CD38-) and WT1 protein 
expression in human leukemic cell lines. Journal of Associated 
Medical Sciences 2018; 51: 38-44. 

7.4.8 Sangkaruk R, Rungrojsakul M, Tima S, Anuchapreeda S. Effect of 
Thai saraphi flower extracts on WT1 and Bcr/Abl protein 
expression in leukemic cell lines. Afr J of Tradit Complement 
Altern Med 2017; 14: 16-24. 
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7.4.9 Tima S, Anuchapreeda S, Ampasavate C, Berkland C, Okonogi S. 
Stable curcumin-loaded polymeric micellar formulation for 
enhancing cellular uptake and cytotoxicity to FLT3 
overexpressing EoL-1 leukemic cells. Eur J Pharm Biopharm 
2017; 114: 57-68. 

7.4.10 Utthawang W, Ampasavate C, Okonogi S, Rungrojsakul M, 
Chiampanichayakul S, Tima S, Anuchapreeda S. Low Doses of 
Partially Purified Fraction of Kaffir Lime (Citrus hystrix DC.) Leaf 
Extract Induce Cell Death in Molt4 Cells. Journal of Associated 
Medical Sciences 2017; 50: 27-37. 

7.4.11 Tima S, Okonogi S, Ampasavate C, Pickens C, Berkland C, 
Anuchapreeda S. Development and characterization of FLT3-
specific curcumin-loaded polymeric micelles as a drug delivery 
system for treating FLT3-overexpressing leukemic cells. J Pharm 
Sci 2016; 105: 3645-57. 

7.4.12 Sangkaruk. R, Tima S, Rungrojsakul M, Chiampanichayakul S, 
Anuchapreeda S. Effects of Saraphi (Mammea siamensis) flower 
extracts on cell proliferation and Fms-like tyrosine kinase 3 
expression in leukemic EoL-1 cell line. Bull Chiang Mai Assoc 
Med Sci 2016; 49: 286-93. 

7.4.13 Tima S, Ichikawa H, Ampasavate C, Okonogi S, Anuchapreeda S. 
Inhibitory effect of turmeric curcuminoids on FLT3 expression 
and cell cycle arrest in the FLT3-overexpressing EoL-1 leukemic 
cell line. J Nat Prod 2014; 77 (4): 948-54. 

7.5 งานวิจัยท่ีกำลังทำ : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำการ
วิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 

7.5.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบนำส่งยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยอนุภาค
นาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำลายเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งสายพันธุ์เม็ดเลือด
ขาวเพาะเล้ียงชนิด KG1 และ KG1a” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจาก ทุน
พัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 กำลังอยู่ในระหว่างการทำวิจัย และทำวิจัย
ลุล่วงไปแล้ว 40% 

 
ผูร่้วมวิจัยคนที่ 3 
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1. ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย)   นายเมธี รุ่งโรจน์สกุล 
ช่ือ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Methee Rungrojsakul 

2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน  3 1012 01078 19 2 
3. ตำแหน่งปัจจุบัน    อาจารย์ 
4. หน่วยงานและสถานท่ีอยู่ท่ีติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ โทรสาร และ

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
 หน่วยงานและสถานท่ีติดต่อ หลักสูตรวิทยาการเครื่องสำอาง และนวัตกรรมสมุนไพร  
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันนทรเกษม 
  วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 หมายเลขโทรศัพท์/มือถือ  02 942 6800 ต่อ 5153 / 09 4329 5659 
 หมายเลขโทรสาร   02 513 7842 
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  mathewhor@hotmail.com 

8. ประวัติการศึกษา 
    

คุณวุฒิ ปี พ.ศ ท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 
1. วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
   (เภสัชศาสตร์) 

2559 
คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
  (ชีววิทยา) 

2544 
คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต 
  (ชีววิทยาประยุกต์) 

2541 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
9. สาขาวิชาการท่ีมีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 

- เภสัชพฤกษศาสตร์ (Pharmaceutical Botany) 
- อณูชีวโมเลกุล (Molecular biology) 

10. ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพ
ในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละ
ผลงานวิจัย  

7.6 ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : (ไม่มี) 
7.7 หัวหน้าโครงการวิจัย : 

7.7.1 โครงการวิจัยเรื่อง “ผลของสารสกัดจากใบพลู (Piper betle) ต่อการยับยั้งการ
แสดงออกของโปรตีนวิล์มทูเมอร์วันในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเพาะเล้ียงชนิด 
K562”ทุนสนับสนุนจากงบประมาณอุดหนุนการวิจัย จากงบประมาณรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 
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7.8 ผู้ร่วมวิจัย :  
7.8.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าสารสกัดจากเมล็ดสารภีเพื่อเป็นยาต้านมะเร็ง” 

ทุนอุดหนุนการวิจัย  จากงบประมาณแผ่นดิน และสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี พ.ศ. 
2558 

7.8.2 โครงการวิจัยเรื่อง “พรรณไม้วงศ์กระดังงาชนิดใหม่ของโลก : ผลความเป็นพิษของ
มหาพรหมราชินี ต่อ เซลล์มะเร็ง เพาะเล้ียงจากมนุษย์”  (New species of  
Annonaceae: Cytotoxicity Effects of Mitrephora sirikitiae on Human 
Cell Lines) ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปี พ.ศ. 
2556  

7.8.3 โครงการวิจัยเรื่อง “การรักษาต่อมลูกหมากโตด้วยวิธีพิเศษตามศาสตร์การแพทย์
แผนจีน (The  Special Method Treatments of Benign Prostatic Hypertrophy 
by Traditional Chinese Medicine)” ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม  ป ีพ.ศ. 2552 

7.8.4 โครงการวิจัยเรื่อง “พัฒนาบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นโดยใช้บริเวณโรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้  :  กรณีศึกษาพื้ น ท่ีโรงเรียนกลุ่มเครือข่าย 46 เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร” ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปี 
พ.ศ. 2548 

7.8.5 โครงการวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะบางประการของไวน์ท่ีผลิตจากแฝกหอม  และการ
ยอมรับ” ทุนสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปี พ.ศ. 2548 

7.8.6 โครงการวิจัยเรื่อง “ความหลากหลายของผีเส้ือกลางวันบริเวณเส้นทางเดินน้ำตก
เขาตะกรุบ เขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา” ทุนสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปี พ.ศ. 2547 

7.9 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (ในช่วง 5 ปี 
ย้อนหลัง และอาจมากกว่า 1 เรื่อง) 

7.9.1 Anuchapreeda S, Rungrojsakul M, Tima S, Chiampanichayakul S, 
Krig SR. Co-activation of WT1 and AP-1 proteins on WT1 gene 
promoter to induce WT1 gene expression in K562 cells. Cellular 
Signalling 2019; 53: 339-347. 

7.9.2 Ratnobol K, Tima S, Rungrojsakul M, Okonogi S, Chiampanichayakul 
S, Anuchapreeda S. Effects of crude medicinal Thai flower 
extracts on cytotoxicity and FMS-like tyrosine kinase 3 protein 
expression in EoL-1 leukemic cell line. Journal of Associated 
Medical Sciences 2019; 52: 18-24. 

7.9.3 Sangkaruk R, Rungrojsakul M, Tima S, Anuchapreeda S. Effect of 
Thai saraphi flower extracts on WT1 and Bcr/Abl protein 
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expression in leukemic cell lines. Afr J of Tradit Complement 
Altern Med 2017; 14: 16-24. 

7.9.4 Utthawang W, Ampasavate C, Okonogi S, Rungrojsakul M, 
Chiampanichayakul S, Tima S, Anuchapreeda S. Low Doses of 
Partially Purified Fraction of Kaffir Lime (Citrus hystrix DC.) Leaf 
Extract Induce Cell Death in Molt4 Cells. Journal of Associated 
Medical Sciences 2017; 50: 27-37. 

7.9.5 Sangkaruk. R, Tima S, Rungrojsakul M, Chiampanichayakul S, 
Anuchapreeda S. Effects of Saraphi (Mammea siamensis) flower 
extracts on cell proliferation and Fms-like tyrosine kinase 3 
expression in leukemic EoL-1 cell line. Bull Chiang Mai Assoc 
Med Sci 2016; 49: 286-93. 

7.9.6 Methee Rungrojsakul, Trinnakorn Katekunlaphan, Aroonchai Saiai, 
Chandarat Ampasavate, Siriporn Okonoki, Colleen A. Sweeney, Songyot 
Anuchapreeda. (2016). Down-regulatory mechanism of mammea E/BB 
from Mammea siamensis seed extract on Wilms' Tumor 1 expression 
in K562 cells. BMC Complementary and Alternative Medicine, 16:130. 
(DOI:10.1186/s12906-016-1107-z) 

7.9.7 Methee Rungrojsakul, Aroonchai Saiai, Chandarat Ampasavate, Songyot 
Anuchapreeda, and Siriporn Okonoki. (2016). Inhibitory effect of 
mammea E/BB from Mammea siamensis seed extract on Wilms’ tumour 
1 protein expression in a K562 leukaemic cell line. Natural Product 
Research, 30(4):443-447.  

7.10 งานวิจัยที่กำลังทำ : ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำ
การวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด 
7.10.1 โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำข้อมูลวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบสมุนไพรด้านเภสัชเวท

และพฤกษศาสตร์ของแกแล พิษนาศน์ ว่านกีบแรด” ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2561-2562 กำลังอยู่ในระหว่างการทำวิจัย และทำวิจัยลุล่วงไปแล้ว 50% 

7.10.2 โครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากแป้ง
กล้วยดิบและขมิ้นชันสำหรับผู้ท่ีมีภาวะ metabolic syndrome และเพื่อป้องกัน
มะเร็ง” ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก. 
ARDA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562 กำลังอยู่ในระหว่างการทำวิจัย และ
ทำวิจัยลุล่วงไปแล้ว 40% 
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