
รายงานการดําเนินงาน 

  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี  

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
 
 
 
 
 

ประจําปี 2558 
(1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 



สารบัญ 

  หน้าท่ี 

 สรุปผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 1 

1 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 2 

2 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5 

 เอกสารแนบ 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 

 

 กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมอนรัุกษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  

3 โครงการ ผลิตนํ้าผ้ึงเอกลักษณ์เฉพาะจากดอกไม้สมุนไพรและการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ในเชิงการค้า 

6 

4 โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู และโลชั่น บํารุงผิวจากไขผ้ึงและน้ําผึง้บริสุทธ์ิ 12 

 กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

5 โครงการสํารวจ รวบรวมและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพืชและสัตว์ ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตบางขุนเทียน 

16 

 

 

 



สารบัญรูปและตาราง 
  หน้าที ่

 ตารางแสดงผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558  

1 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 3 

2 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 5 

 ภาพแสดง  

3 แปลงดอกพวงชมพู 7 

4 แปลงดอกดาวกระจาย 7 

5 ขาต้ังรังผ้ึงและรังผ้ึงม้ิมที่ผลิตนํ้าผ้ึง 8 

6 (ก)  การสร้างรังหุ้มคอนผ่าคร่ึง (ข) วิธีการเก็บน้ําผ้ึง 8 

7 พฤติกรรมการออกหาอาหารของผ้ึงม้ิมในแต่ละช่วงเวลาของวันในดอกพวงชมพู (Antigonon 
leptopus Hook & Arn.) ดาวกระจาย (C. sulphureus Cav.) และหลิวใต้หวัน (Garcinia 
cowa Roxb ex. DC) 

9 

8 (ก) มุ้งที่ใช้ในแปลงทดลอง (ข) การเข้าตอมดอกงาของผ้ึงม้ิม และ(ค) Honey crown หรือ หัว
นํ้าหวานของดอกงา  

10 

9 ค่าเฉล่ียของการตอมดอกไม้ของผ้ึงม้ิมในแปลงดอกงาขาว ทําการสํารวจเป็นเวลา 8 วัน (ต้ังแต่
วันที่ 20-29 ส.ค. 2558) ในช่วงเวลา 8.00, 10.00, 14.00 และ 16.00 น.  

11 

10 นํ้าผ้ึงที่ได้จากการเก็บดอกงาขาวจากแปลงทดลอง 12 

11 (ก) ลักษณะสบู่สูตรเดิมของทิพวรรณ ว่องประเสริฐ เปรียบเทียบกับ (ข) สูตรใหม่ที่พัฒนาข้ึน 13 

12 สบู่นํ้าผ้ึง Honey soap bar 15 

13 ภาพประกอบการบรรยายในช่วง “เม่ือเร่ิมก่อสร้าง วิทยาเขต บางขุนเทียน” 17 

14 ภาพประกอบการบรรยายในช่วง “การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ มจธ. บางขุนเทียน” 17 

15 ภาพประกอบการบรรยายในช่วง “ความหลากหลายของระบบนิเวศ มจธ. บางขุนเทียน” 18 

   



16 แผนผัง วิทยาเขตบางขุนเทยีน ที่จัดแบ่งพื้นที่ เพ่ือการสํารวจพรรณไม้ และ บริเวณวงกลมสี
แดง คือ พื้นที่สํารวจพรรณไม้ในโครงงาน 

18 

17 สํารวจและจําแนกพรรณไม้ บริเวณสระน้ํา วิทยาเขตบางขุนเทียน 19 

18 ตัวอย่างพืชพรรณ บริเวณสระน้ํา วิทยาเขตบางขุนเทียน (ต้นพุงดอ   ดอกลําแพน) 19 

 

 

 

 



 
สรุปผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อพ.สธ. - มจธ.) 

ระยะ 5 ปีที่ห้า (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2559) 
 
ในปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (มจธ.) ได้รับพระราชทานพระอนุญาตให้เข้าร่วม

โครงการ อพ.สธ. โดยเป็นหน่ึงในหน่วยงานร่วมสนองพระราชดําริฯ (G5 - กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชดําริ) 
ซึ่ง ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร สมัยท่ีดํารงตําแหน่งอธิการบดี ได้มีความเห็นว่า มจธ. มีการทํางานด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและความหลากหลายทางชีวภาพอยู่จํานวนมาก แต่กระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของมหาวิทยาลัย ซ่ึงหาก
คณะอนุกรรมการดําเนินงานมาช่วยกันรวบรวมและจัดกลุ่มงานทางด้านน้ีโดยใช้หลักการและแนวคิดของ อพ.สธ. และ
จัดทําเป็นโมเดลการทํางาน อพ.สธ. - มจธ. ก็จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย และช่วยสนับสนุนทํางานทางด้านน้ี
ให้กับหน่วยงาน/บุคลากรให้มีความเข้มแข็งย่ิงข้ึน โดยอาจคัดเลือกงาน อพ.สธ. – มจธ. บางส่วนที่เป็นไปตามกรอบ (3 
ฐานทรัพยากร 3 กรอบ 8 กิจกรรม) ของ อพ.สธ. นําเสนอ/บรรจุ ในแผนแม่บท อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อท้ัง มจธ. 
และ เป็นการสนองตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ด้วย 

คณะอนุกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. - มจธ. คัดเลือกงานท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บท ระยะ 5 ปีท่ี ห้า ซ่ึง
ครอบคลุม 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ(พืช สัตว์และจุลินทรีย์) และ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยในระยะ 5 ปีแรกของการดําเนินงาน อพ.สธ. – มจธ. (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้เสนอ
โครงการเข้าร่วม จํานวน 5 โครงการ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ว.1 ในปี 2558 จํานวน 2 โครงการ 
นอกจากน้ี ในปี 2556 อพ.สธ. – มจธ. ได้จัดทํา Website ออกแบบ Banner และจดช่ือโดเมนเนม คือ  www.rspg-
kmutt.kmutt.ac.th และ เพ่ิมเติม banner ของ อพ.สธ.- มจธ. ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธ์
กิจกรรม อพ.สธ. – มจธ.  

 
1. การดําเนินงาน อพ.สธ. – มจธ. ประจําปีงบประมาณ (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558) ที่เสนอในแผน

แม่บท ระยะ 5 ปีที่ห้า ในปีงบประมาณ 2558 ประกอบด้วย  
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
  พื้นที่ : ชุมชนเมืองและอ่าวไทยตอนใน 

   ลักษณะกิจกรรม ติดตามการปรับตัวและการอยู่รอดของสัตว์ป่าในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองของกรุงเทพฯและพ้ืนท่ี
อ่าวไทยตอนใน 

ทั้งน้ี กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ดําเนินการเน่ืองจากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุน 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  

   พ้ืนที่ : มจธ. ราชบุรี 
   ลักษณะกิจกรรม 
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1 การผลิตนํ้าผ้ึงเอกลักษณ์เฉพาะ (นํ้าผ้ึงจากผ้ึงม้ิม) จากดอกไม้สมุนไพรและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิง
การค้า 

2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู และโลช่ันบํารุงผิวจากไขผ้ึงและนํ้าผ้ึงบริสุทธ์ิ 
 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
   พ้ืนที่ : มจธ. บางขุนเทียน 
   ลักษณะกิจกรรม การสํารวจ รวบรวมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลพืชและสัตว์ในพ้ืนท่ี มจธ. บางขุนเทียน 
 
2. ผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 
 2.1 กรอบการใช้ประโยชน์ 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  
 เป็นกิจกรรมที่ศึกษาประเมินพันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ที่สํารวจเก็บรวบรวมและปลูกรักษาไว้

โดยมีการประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเล้ียง การเขต
กรรม สําหรับในห้องปฏิบัติการเป็นการศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบรงควัตถุ กล่ิน การใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ 
เพื่อศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพในแต่ละสายต้น โดยความร่วมมือจาก คณาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
1.1 คัดเลือกพืชที่มีดอกมีคุณค่าทางสมุนไพร 3 ชนิด คือ ดาวกระจาย พวงชมพู และ งาขาว พืชดังกล่าวมี

คุณสมบัติทางยาเป็นพืชสมุนไพร 
1.2 การผลิตนํ้าผ้ึงเอกลักษณ์ โดยเล้ียงผ้ึงในพื้นที่บริเวณที่ปลูกดอกไม้ 
1.3 วิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของนํ้าผ้ึงเอกลักษณ์ 
2.1 พัฒนาและต่อยอดสูตรสบู่ก้อนใสที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตผ้ึง 
2.2 วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สบู่ 
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ตารางแสดงผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
ลําดับ ช่ือ

โครงการ 
การ

ดําเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

 งบประมาณ 
(บาท) 

 แหล่งที่มา
ของ

งบประมาณ 

เป้าหมายตาม
แผนแม่บท / 
วัตถุประสงค์ 

ผลการ
ดําเนินงาน 

บุคคล / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

  มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง      

1 การผลิต
น้ําผ้ึง
เอกลักษณ์
เฉพาะ
จาก
ดอกไม้
สมุนไพร
และการ
พัฒนา
เป็น
ผลิตภัณฑ์
ในเชิง
การค้า 

x  426,150  งบประมาณ
แผ่นดิน (ว.1) 

ผลิตภัณฑ์
ส่งเสริม
สุขภาพ นํ้าผ้ึง
เอกลักษณ์
เฉพาะจาก
ดอกไม้
สมุนไพร 4 
ชนิด 

1. ข้อมูล
จํานวนผ้ึงที่
เข้าหาดอกไม้ 
4 ชนิด 

2. น้ําหนักหัว
น้ําหวาน 
(Honey 
crown) จาก
รังผ้ึงม้ิมที่ผลิต
จากดอกงา 

3. ลักษณะ
ทางกายภาพ
ของน้ําผ้ึงดอก
งา 

 

ดร. 
อรวรรณ 
ดวงภักดี / 
มจธ. วิทยา
เขต ราชบุรี 

 

2 พัฒนา
ผลิตภัณฑ์
สบู่ แชมพู 
และโลชัน
บํารุงผิว
จากไขผ้ึง
และน้ําผ้ึง
บริสุทธิ์ 

x  146,300  งบประมาณ
แผ่นดิน (ว.1) 

 

เทคโนโลยี
ต้นแบบผลิต
สบู่ แชมพู 
และโลชัน
บํารุงผิวแปร
รูปจาก
ผลผลิตผ้ึงที่มี
คุณภาพได้
มาตรฐาน 

1. เกษตรกรท่ี
เข้าร่วมทํา
วิจัย จํานวน 1 
คน และกลุ่ม
เกษตรกรท่ี
สนับสนุน
วัตถุดิบในการ
ผลิตสบู่ 
จํานวน 3 
กลุ่ม (1. กลุ่ม
เกษตรกรผู้
เล้ียงผ้ึงโพรง
แบบพอเพียง 
บ้านหนอง
ขาม 2. กลุ่ม
เกษตรกรปลูก
พืชอินทรีย์ 3. 
กลุ่มเกษตรกร
เครือข่าย

ดร. นงนาถ 
พ่อค้า / 
มจธ. วิทยา
เขต ราชบุรี 

 



ขยายผล 
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
เขาชะงุ้ม) 

2. ผลิตภัณฑ์
ส บู่ ที่ ผ่ า น
มาตรฐานของ
สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการ
อาหารและยา 
เล ข ที่ ใบ รั บ
แ จ้ ง  70-1-
5800009 
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2.2 กรอบการสร้างจิตสํานึก 
กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม อพ.สธ. ในรูปแบบต่างๆ โดยอยู่ในกรอบแผน

แม่บท อพ.สธ. และเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนสมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยมี
คณาจารย์ ผู้เช่ียวชาญ ให้คําแนะนําและแนวทางการศึกษา ได้แก่ ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. ชมรมนักปฏิบัติงาน
วิทยากร อพ.สธ.  

 
แนวทางการดําเนินกิจกรรม 
1 จัดแบ่งพื้นที่ (zone) เป็นพ้ืนท่ีย่อยๆ ภายในวิทยาเขตบางขุนเทียน เพ่ือกําหนดพื้นที่สํารวจพรรณไม้ 
2 จัดทําวิดีโอระบบนิเวศ พันธ์ุพืช-สัตว์ ในวิทยาเขตบางขุนเทียน 
3 กิจกรรมสํารวจพรรณพืช บริเวณรอบสระนํ้า วิทยาเขตบางขุนเทียน 
 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ลํา
ดับ 

ช่ือ
โครงการ 

การดําเนินงาน
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่ม
าของ

งบประมา
ณ 

เป้าหมาย
ตามแผน
แม่บท / 

วัตถุประสง
ค์ 

ผลการดําเนินงาน บุคคล / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  มี ไม่ม ี เสนอขอ ใช้จริง      

1 การสํารวจ 
รวบรวม
และ
ประชาสัม
พันธ์ 
ข้อมูลพืช
และสัตว์ 
ใน
มหาวิทยา
ลัย
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้าธนบุรี 
วิทยาเขต
บางขุน
เทียน 

x  100,000  งบประมา
ณ ป ก ติ
ข อ ง
หน่วยงาน 

- เอกสาร
พันธ์ุพืชทน
เค็ม ใน 
มจธ.บางขุน
เทียน 

- วิดีโอ 
แสดงระบบ
นิเวศ มจธ.
บางขุน
เทียน 

- กิจกรรม
เสริมสร้าง
จิตสํานึกใน
การอนุรักษ์
ระบบนิเวศ 

- การจัดสรรพ้ืนที่
ภายในวิทยาเขต
เพ่ือจัดเตรียมการ
สํารวจพรรณพืช 
จํานวน 7 โซน 

- วิดีโอแสดง
ระบบนิเวศ มจธ.
บางขุนเทียน 
จํานวน 1 เร่ือง 

- กิจกรรมสํารวจ
พันธ์ุไม้ พ้ืนที่รอบ
สระน้ํา วิทยาเขต 
บางขุนเทียน โดย 
นักเรียน โครงการ 
วมว. 

1. นาย ผดุง บุญ
เพชร 

2. รศ. นฤมล จีย
โชค 

3. น.ส. ภาวิณี 
พัฒนจันทร์ 

4. อาจารย์ จินตนา 
วงศ์ต๊ะ 

(1-3 : หน่วยงาน 
มจธ. 

4 : โครงการ วมว. 
โรงเรียน ดรุณ
สิกขาลัย) 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 
จัดทําข้อมูล
พรรณไม้ 
ตาม
ฐานข้อมูล
พรรณไม้ใน
เมืองไทย 
(http://rsp
g.or.th/pla
nts_data/i
ndex.htm) 
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เอกสารแนบ 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 

 
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

1. โครงการ ผลิตน้ําผ้ึงเอกลักษณ์เฉพาะจากดอกไม้สมุนไพรและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงการค้า 
ทีมวิจัยได้ดําเนินการผลิตนํ้าผ้ึงดอกไม้สมุนไพร โดยพืชที่ใช้ในการผลิตนํ้าผ้ึงในการศึกษาครั้งน้ี ได้คัดเลือกพืชท่ี

มีดอกมีคุณค่าทางสมุนไพร 3 ชนิด คือ ดาวกระจาย พวงชมพู (ภาพท่ี 1 และ 2) และ งาขาว พืชดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ทางยาเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ดังต่อไปน้ี  

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติทางยาของดอก ส่วนที่ใช้เป็นอาหาร
ผ้ึง 

ดาวกระจาย Cosmos sulphureus มีฤทธ์ิยับย้ังจุลินทรีย์ก่อโรคและมี Butein ซ่ึง
เป็นสารแอนต้ีออกซิแดนซ์  (Geissman et 
al., 1942; Prachayasittikul et al., 2008) 

เกสร นํ้าหวาน 

พวงชมพู Antigonon leptopus มีสารแอนต้ีออกซิแดนซ์  และฤทธ์ิยับย้ังการ
เกิดเน้ืองอก (Wongwattanasathien et al., 
2010) 

เกสร นํ้าหวาน 

งาขาว  Sesamum indicum L.  มีสาร cerebroside บํารุงสมอง เกสร นํ้าหวาน 

 
สถานท่ีผลิตนํ้าผ้ึง คือ 

1. กลุ่มเล้ียงผ้ึงเศรษฐกิจพอเพียง นางนพวรรณ ว่องประเสริฐ บ้านระฆังทอง อ. โพธาราม จ. ราชบุรี มีอาชีพ
ทําสวนเกษตรผสมผสานปลอดสารพิษบนพื้นที่ 7 ไร่ : ดาวกระจายและงา 

2. บ้านรางบัว ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยความร่วมมือของสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ท้องถ่ิน ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี: ดาวกระจาย พวงชมพูและงา 

3. อุทยานการเรียนรู้ BEE PARK มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี ตําบลรางบัว อําเภอจอม
บึง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สะสมพันธ์ุไม้พืชอาหาร มีพวงชมพูและดอกดาวกระจายและสาบเสือท่ีปลูกและ
บานหมุนเวียนตลอดปี: พวงชมพูและดาวกระจาย  
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ภาพที่ 1 แปลงดอกพวงชมพู 
 

 
ภาพท่ี 2 แปลงดอกดาวกระจาย 

 
ผ้ึงท่ีใช้ผลิตนํ้าผ้ึงคือผ้ึงม้ิม Apis florea เน่ืองจากผ้ึงม้ิมมีขนาดประชากรเล็ก สามารถเล้ียงแบบจํากัดเขตพ้ืนท่ี

แหล่งอาหารได้ มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี เข้าเก็บนํ้าหวานและเกสรในดอกไม้หลากหลายชนิด เพราะไม่มี
พฤติกรรมเลือกตอมดอกไม้ โดยดอกไม้สมุนไพรในการวิจัยครั้งน้ี มีรายงานว่าเป็นอาหารของผ้ึงมิ้มได้ทุกชนิด 
(Akratanakul, 1977; สิริวัฒน์ วงษ์ศิริและคณะ, 2551; Randall Hepburn, สัมภาษณ์) ผ้ึงมิ้มมีโรคและศัตรูธรรมชาติ
น้อยและไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมดุร้ายจึงบริหารจัดการได้ง่าย โดยการตัดรังผ้ึงม้ิมจากรังธรรมชาติ โดยใช้นํ้าพรมเป็น
ฝอยท่ัวทั้งรัง เพ่ือให้ผ้ึงเกาะตัวรวมกัน จากน้ันตัดปลายก่ิงไม้ที่ผ้ึงทํารังทั้งสองด้าน แล้วนํามาแขวนไว้ในบน Kios ท่ี
ออกแบบพิเศษสําหรับแขวนรังผ้ึง (ปรีชา รอดอ่ิม, 2558, ภาพที่ 3) บริเวณพ้ืนท่ีดอกไม้สมุนไพร (ช่วงเวลาออกดอก) 
เลือกพื้นที่มีร่มเงา โปร่งโล่ง ไม่ปะทะแดดโดยตรง ปล่อยให้ผ้ึงออกสํารวจพ้ืนท่ีใหม่และหาอาหาร เป็นระยะเวลา 1 - 2 
วัน แล้วทําการวัดกิจกรรมโดยการสังเกตและบันทึกกิจกรรมของผ้ึง ต้ังแต่ 7.00 -17.00 น. ขณะกําลังหาอาหารบนพืช
อาหารท่ีศึกษาคือดาวกระจายและพวงชมพู โดยมีหลิวใต้หวันเป็นพืชเปรียบเทียบ เม่ือผ้ึงเริ่มชินกับสถานที่ใหม่ ทําการ
เปล่ียนคอนหัวนํ้าหวานและแทนที่ด้วย Semicomb ที่พัฒนาข้ึน 
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เพื่อการเก็บนํ้าผ้ึงจากผ้ึงมิ้มโดยเฉพาะ (ปรีชา รอดอ่ิม 2558, ภาพท่ี 4) จากน้ันวัดอัตราการขยายขนาดของรัง

และหัวนํ้าหวาน โดยปรับปรุงวิธีการวัดจาก Linderer et al. (1996) ทุก 2 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าพฤติกรรมการ
หาอาหารของผ้ึงในแต่ละช่วงเวลาของวันแตกต่างกันไป โดยผ้ึงจะเริ่มเข้าหาดอกไม้ในช่วงเช้าตรู่ต้ังแต่ 7 โมงเช้า และ
จํานวนผ้ึงที่เข้าตอมดอกไว้ใน 1 ตารางเมตรจะแตกต่างกัน โดยผ้ึงจะมาหยุดกิจกรรมหาอาหาร ในช่วงเวลา 12.00-
13.00 น. อย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ียของจํานวนผ้ึงท้ังวัน 20.05 ± 16.35 ตัว/ช่ัวโมง ในดอกพวงชมพู 4.62  ± 2.66 ตัว/
ช่ัวโมง ในดาวกระจาย และ 7.70 ± 5.47 ตัว/ช่ัวโมง ในหลิวใต้หวัน (ภาพท่ี 5) การทดลองอยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพ่ือ
วัดปริมาณผลผลิตนํ้าผ้ึง โดยทําการตรวจเช็ครังทุก 2 สัปดาห์และทําการเก็บนํ้าผ้ึง โดยมีหลักการในการเก็บดังน้ี 
(ระยะเวลาเก็บผลผลิต 6 เดือน) รังท่ีจะเก็บผลผลิตจะต้องมีปริมาณเซลล์นํ้าผ้ึงปิดบริเวณ “Honey crown” หรือ “หัว
นํ้าหวาน” เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 70% ของพื้นที่หัวนํ้าหวาน จากน้ันจะทําการเก็บตัวอย่างนํ้าผ้ึง โดยการตัดส่วนหัว
นํ้าหวานให้แยกออกจากตัวอ่อน บันทึกลักษณะทั่วไปของนํ้าผ้ึง เช่น สี นํ้าหนัก และกล่ิน ปริมาณที่เก็บได้ต่อรัง เก็บ
นํ้าผ้ึงในภาชนะแก้วสีชาที่มีฝาปิด ในอุณหภูมิการเก็บรักษาที่ประมาณ 5 องศาเซลเซียสและปราศจากแสง นํ้าผ้ึงที่เก็บ
ได้จะถูกส่งไปวิเคราะห์คุณสมบัติในลําดับต่อไป 

 
ภาพที่ 3 ขาต้ังรังผ้ึงและรังผ้ึงมิ้มที่ผลิตนํ้าผ้ึง 

 

 
ภาพที่ 4 (ก)  การสร้างรังหุ้มคอนผ่าครึ่ง (ข) วิธีการเก็บนํ้าผ้ึง  

ก ข 

ค 
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ภาพท่ี 5 พฤติกรรมการออกหาอาหารของผ้ึงมิ้มในแต่ละช่วงเวลาของวันในดอกพวงชมพู 
(Antigonon leptopus Hook & Arn.) ดาวกระจาย (C. sulphureus Cav.) และหลิวใต้หวัน 

(Garcinia cowa Roxb ex. DC) 
 
จากการศึกษาการทดลองการผลิตนํ้าผ้ึงเอกลักษณ์เฉพาะจากดอกงาขาว โดยทางทีมวิจัยได้ดําเนินการจัดเตรียม

พ้ืนท่ีในเล้ียงผ้ึงในส่ิงก่อสร้างท่ีปกคลุม ได้แก่ มุ้ง เพ่ือคลุมท้ังแปลงทดลอง เพ่ือให้นํ้าผ้ึงที่ได้น้ันเป็นนํ้าผ้ึงเอกลักษณ์
เฉพาะท่ีมาจากดอกงาโดยตรง จากน้ันจะทําการย้ายรังผ้ึงมิ้มแล้วนํามาแขวนไว้ในบน Kios ท่ีออกแบบพิเศษสําหรับ
แขวนรังผ้ึง (ปรีชา รอดอ่ิม, 2558) หลังจากน้ันจะทําการนับจํานวนผ้ึงม้ิมท่ีเข้าตอมดอกงาในช่วงเวลา 8.00, 10.00, 
14.00 และ 16.00 น. ทําการสังเกตและนับจํานวนผ้ึงม้ิมโดยการสุ่มแปลงทดลองย่อยขนาด 1 x 1 ตารางเมตร จํานวน 
3 แปลงทดลองย่อย เป็นเวลา 1 นาที การทดลองจะเริ่มเก็บผลการทดลองทุกต้นช่ัวโมงของช่วงเวลาดังกล่าว โดยเร่ิม
เก็บผลการทดลองต้ังแต่วันท่ีย้ายรังผ้ึงม้ิมเข้าและเก็บผลการทดลองจนถึงวันที่ผ้ึงมิ้มทําการท้ิงรังออกจากแปลงทดลอง 
ระยะเวลาในการสํารวจจํานวน 8 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 20 - 29 ส.ค. 2558 (ภาพที่ 6) 

 



-10- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 (ก) มุ้งท่ีใช้ในแปลงทดลอง (ข) การเข้าตอมดอกงาของผ้ึงมิ้ม และ 
(ค) Honey crown หรือ หัวนํ้าหวานของดอกงา 

 
การศึกษาการเข้าตอมดอกงาของผ้ึงม้ิม ผลจากการทดลองพบว่า ผ้ึงม้ิมมีการเข้าตอมดอกงาทุกช่วงของเวลาท่ี

ทําการทดลองต้ังแต่เวลา 8.00-16.00 น. (ภาพที่ 7) เน่ืองจากดอกงาขาวเป็นดอกไม้ท่ีเป็นพืชอาหารของผ้ึง โดยที่เป็น
ดอกไม้ท่ีมีการให้ท้ังนํ้าหวานและเกสรอยู่ในระดับดีเย่ียม (ให้นํ้าหวานและเกสรระดับคุณภาพอาหารผ้ึงเท่ากับ 3) 
(Adhikari และ Ranabhat, 2011; ปรีชา รอดอ่ิม, 2558) โดยช่วงเวลาที่ทําการเก็บข้อมูลการตอมดอกไม้ของผ้ึงม้ิม
ต้ังแต่ช่วงเวลา 8.00, 10.00, 14.00 และ 16.00 น. พบว่า ผ้ึงม้ิมจะมีจํานวนการเข้าตอมดอกงาสูงสุดเฉล่ียอยู่ที่ 17.4 ± 
13.1 ตัว/ตารางเมตรในช่วงเวลา 10.00 น. รองลงมาคือ ช่วงเวลา 14.00 น. จะมีการเข้าตอมดอกงาเฉล่ียอยู่ที่ 17.0 ± 
11.4 ตัว/ตารางเมตร และช่วงเวลาการเข้าตอมดอกงาของผ้ึงมิ้มเฉล่ียน้อยสุดคือ 8.00 และ 16.00 น. โดยมีค่าเฉล่ียอยู่
ที่ 11.8 ± 10.7 และ 7.1 ± 7.1 ตัว/ตารางเมตร ตามลําดับ  

ก ข 

ค 
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ภาพท่ี 7 ค่าเฉล่ียของการตอมดอกไม้ของผ้ึงมิ้มในแปลงดอกงาขาว ทําการสํารวจเป็นเวลา 8 วัน  

(ต้ังแต่วันที่ 20-29 ส.ค. 2558) ในช่วงเวลา 8.00, 10.00, 14.00 และ 16.00 น.  
 

จากน้ันตัดส่วนหัวนํ้าหวาน (Honey crown) ให้แยกออกจากตัวอ่อนของผ้ึงม้ิม ช่ังนํ้าหนักของหัวนํ้าหวานท่ีได้ 
ซึ่งปริมาณหัวนํ้าหวานที่ได้จากการช่ังนํ้าหนักส่วนหัวนํ้าหวานของรังผ้ึงมิ้มที่เก็บนํ้าหวานและเกสรของดอกงาในแปลง
ทดลองที่มีมุ้งปกคลุมอยู่ มีนํ้าหนักอยู่ท่ี 82.65 กรัม/รัง ซ่ึงลักษณะทางกายภาพของนํ้าผ้ึงดอกงาท่ีได้จากแปลงทดลอง
จะมีลักษณะสีเหลืองใส และกล่ินหอมของดอกงาที่ทําให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของนํ้าผ้ึงงาอย่างชัดเจน 
หลังจากน้ันจะทําการกรองนํ้าผ้ึงและดําเนินการเก็บนํ้าผ้ึงงาในภาชนะแก้วที่มีฝาปิด (ภาพที่ 8) โดยจะถูกส่งไปวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมีต่อไป 
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ภาพที่ 8 นํ้าผ้ึงที่ได้จากการเก็บดอกงาขาวจากแปลงทดลอง 

 
2. โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู และโลช่ัน บํารุงผิวจากไขผ้ึงและนํ้าผ้ึงบริสุทธ์ิ  
2.1 การพัฒนาสูตรต้นตําหรับใหม่สบู่ 
โครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ แชมพู และโลช่ัน บํารุงผิวจากไขผ้ึงและนํ้าผ้ึงบริสุทธ์ิ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผลผลิตผ้ึง โดยใช้นํ้าผ้ึง ไขผ้ึง นํ้ามันรําข้าวและสารสกัดสมุนไพร ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติท่ี
แต่ละชนิดมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัว  โดยโครงการวิจัยมีแผนการใช้วัตถุดิบจากกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการผลิตใน
พ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี โดยกลุ่มเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารพิษ เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและให้ได้
ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน หลังจากน้ันทําการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ประเมินต้นทุน
และการเพ่ิมมูลค่าจากผลิตภัณฑ์จากผ้ึง จากน้ันจึงถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางในการขยาย
ขนาดการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไป ผลการดําเนินได้พัฒนาสูตรสบู่ก้อนใสกลีเซอรีน ซ่ึงเป็นสูตรพัฒนาจากสูตร 
ของ Friedman and Wolf (1996) และต่อยอดเป็นสูตรของทิพวรรณ ว่องประเสริฐ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมทําวิจัยด้วย 
โดยวัตถุดิบหลักที่ใช้คือ 1) นํ้าผ้ึง ท่ีผลิตจากกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึงโพรงแบบพอเพียง บ้านหนองขาม ตําบลป่าหวาย 
อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี 2) ไขผ้ึง ผลิตจากกลุ่มเกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึงโพรงแบบพอเพียง บ้านหนองขาม ต. ป่าหวาย อ. 
สวนผ้ึง จ. ราชบุรี วิธีการเก็บและสกัดไขผ้ึงให้บริสุทธ์ิพัฒนาจากวิธีของ Coggshall and Morse (1984)  ในการน้ี ได้
ปรับสูตรเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องของสูตรเดิมต่อไปน้ีคือ 1) สัดส่วนของนํ้ามันมะพร้าวในสบู่สูง ทําให้ผู้บริโภคที่ได้กล่ิน
นํ้ามันมะพร้าวและส่งกล่ินหืนเมื่อสบู่มีอายุประมาณ 6 เดือนข้ึนไป  การพัฒนาสูตรได้เพ่ิมเติมนํ้ามันรําข้าว เข้าไปเป็น
ส่วนประกอบแทนนํ้ามันมะพร้าวบางส่วน โดยจําหน่ายนํ้ามันรําข้าวที่ได้มาตรฐาน โดยวิธีสกัดเย็น 2) สีท่ีได้จากขม้ินชัน 
ไม่สม่ําเสมอ จึงได้เพิ่มเติมสารสกัดทานาคา ที่ให้สีเหลืองธรรมชาติเหมือนกันแต่มีความสม่ําเสมอของสีเพ่ิมมากข้ึน โดย
คงสัดส่วนของสมุนไพรที่ใช้เป็นองค์ประกอบเดิมไว้คือ สารสกัดสมุนไพร แตงกวา ขมิ้นชัน จากเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์ 
กลุ่มเกษตรกรเครือข่าย 
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ขยายผล โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เขาชะงุ้ม อ. โพธาราม จ. ราชบุรี ผลที่ได้คือได้สบู่ก้อนใสกลีเซอ

รีน ท่ีมีลักษณะใส สีเหลืองอ่อน คงรูปได้ดี (ภาพที่ 9) ผลจากการใส่สารสกัดทานาคา ส่งผลให้สีของสบู่ มีความสม่ําเสมอ 
กล่ินของนํ้ามันมะพร้าวลดลง ส่วนการวิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์สบู่ท่ีได้จากการทําการทดลองน้ัน จะทําการ
ตรวจสอบคุณสมบัติท่ัวไปของผลิตภัณฑ์ คือ ทางฟิสิกส์ (สี กล่ินหอม ความเหนียวข้น สภาวะความเป็นกรด-ด่าง ฯลฯ) 
และทางเคมี (สารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ โดยการเปรียบเทียบกับแบบแผนโครมาโตแกรมของนํ้ามันรําข้าว นํ้าผ้ึง และ
สมุนไพร) นอกจากน้ันยังได้มีการดําเนินการทดสอบหาชนิดและปริมาณเช้ือจุลินทรีย์ปนเป้ือน.ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะนําส่ง
ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานในการตรวจหาชนิดและปริมาณเช้ือ
ปนเปื้อนมอก. คือจํานวนเช้ือแบคทีเรีย ยีสต์และเช้ือราทั้งหมด (total colony count) คลอสตริเดียม (Clostridium 
spp.) สตาฟิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) เอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) และ ซูโดโมแนส 
แอรูจิโนซา (Pseudomonas aeruginosa)  

 

 
ภาพที่ 9 (ก) ลักษณะสบู่สูตรเดิมของทิพวรรณ ว่องประเสริฐ เปรียบเทียบกับ (ข) สูตรใหม่ท่ีพัฒนาข้ึน 

 
สําหรับการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์สูตรเดิมเปรียบเทียบกับสูตรใหม่ที่มีการพัฒนาข้ึนอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ โดยทําการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ใน 4 สภาวะคือ  
1) ความคงทนต่ออุณหภูมิ โดยจะจัดตัวอย่างผลิตภัณฑ์ออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 30 ตัวอย่าง นําเข้าตู้อบอุณหภูมิ 

50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากน้ันนําเข้าตู้เย็นช่องเย็นจัด เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง จากน้ันนําออกมาที่อุณหภูมิ
ปกติ สังเกตดูการเปล่ียนแปลงทุกวัน เป็นเวลา 3 วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมท่ีวางไว้ในอุณหภูมิปกติ จากน้ันเก็บ
ข้อมูลดูความเปล่ียนแปลงทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน  

กกกก                                ขขขข    
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2) การทดสอบความคงทนต่อแสง จัดตัวอย่างผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ตัวอย่าง บรรจุในขวดพลาสติก

ที่แสงแดดผ่านได้ นําไปต้ังทิ้งไว้ 3 สถานที่ดังน้ีคือ กลางแดด (แดดจัด) ในห้องข้างหน้าต่าง (แดดปานกลาง) และท้ิงไว้ใน
ห้อง 3 วัน จากน้ันนําออกมาวางที่อุณหภูมิปกติ สังเกตการเปล่ียนแปลงทุก 2 สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน  

3) การทดสอบความคงตัวของกล่ิน ทําการเก็บข้อมูลกล่ินจาก ผลิตภัณฑ์ เพ่ือทดสอบว่ากล่ินของผลิตภัณฑ์มี
ความคงตัวต่อความร้อนและแสงหรือไม่  

4) การทดสอบความคงตัวต่อการรวมตัวเป็นเน้ือเดียวกัน การนําผลิตภัณฑ์มาป่ันด้วยเครื่องหมุนเหว่ียง 30 
นาที จากน้ันสังเกตการแยกช้ันทุกๆ 30 นาที เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง  

นอกจากการทดลองทางด้านคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์และการทดสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ในสภาวะ
ต่างๆ กําลังดําเนินการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภค โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์สบู่แต่ละสูตรจากความ
พึงพอใจของผู้บริโภคและปรับปรุงสูตรจนกระทั่งได้คุณสมบัติตามมาตรฐานและความพึงพอใจ โดยปริมาณสารท่ีใช้
จะต้องไม่เกินตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) กําหนด โดยจําแนกความแตกต่างโดยรวมของผลิตภัณฑ์ใน
แต่ละสูตร ด้วยวิธี 2-out-of-5 (Meilgaard et al., 2007) เปรียบเทียบกับสูตรควบคุม จากผู้ทดสอบที่มีประสบการณ์
จํานวน 30 คน วิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์ Chi-square ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% การทดสอบความชอบ การ
ยอมรับ การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้ จะใช้กลุ่มผู้ทดสอบท่ีเป็นผู้ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่าวน้ีมา
ก่อน โดยใช้วิธี 9-point Hedonic scale วิเคราะห์ผลด้วย ANOVA ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% และทดสอบการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์โดยใช้ 5-point purhase intent วิเคราะห์ผลด้วย Logistic Regresstion Model ทั้งน้ีในส่วน
ของการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผลิตภัณฑ์ การทดลองความคงตัวของสบู่ในสภาวะต่าง ๆ และความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค อยู่ในช่วงระหว่างเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และประเมินผลเป็นลําดับต่อไป 

 
2.2 การพัฒนาสบู่สูตรเดิมของทิพวรรณ ว่องประเสริฐ ให้ได้มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กําหนด (อย.) 
สบู่กลีเซอรีนเน้ือใสสีนํ้าผ้ึง (ภาพท่ี 10) เป็นผลิตภัณฑ์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นแบบเพ่ือพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเครือข่ายขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเขาชะงุ้ม 99 
หมู่ 8 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ซ่ึงทําให้เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ี โดยได้มีการผลิตใช้ภายในกลุ่ม และขาย
ภายในชุมชนและตลาดท้องถ่ิน เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการทําผลิตภัณฑ์สบู่นํ้าผ้ึง และจากการที่ผลิตภัณฑ์สบู่
นํ้าผ้ึงได้รับความนิยมจากทางลูกค้า จึงได้มีแผนการดําเนินการปรับปรุงสูตร (โครงการฯ วิจัยและพัฒนาสูตร) และ
สถานท่ีการผลิต (โดยความร่วมมือของภาควิชาพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) เพื่อให้ได้ตรง
กับตามมาตรฐานท่ีทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนด เพ่ือดําเนินการเรื่องการผลิตต่อไป ซึ่งปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เลขท่ีใบรับแจ้ง  70-1-5800009 และสามารถ
ยกระดับเป็นสินค้า OTOP เพื่อเปิดตลาดให้กว้างและสร้างรายได้ให้ 
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เกษตรกรเพ่ิมมากข้ึน (หมายเหตุ โครงการน้ีได้ดําเนินการโดยใช้งบประมาณบางส่วนร่วมกับโครงการ

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ NRU 2558) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                   ภาพท่ี 10 สบู่นํ้าผ้ึง Honey soap bar 
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กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
โครงการสํารวจ รวบรวมและประชาสัมพันธ์ ข้อมูลพืชและสัตว์ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วิทยาเขตบางขุนเทียน 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพืชและสัตว์ในวิทยาเขตแก่ผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคคลท่ัวไปนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึง

ความสําคัญของการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและรักษาพันธุกรรมของพืชทนเค็มและพืชป่าชายเลน 
3.  เพื่อสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 
 
วิธีการดําเนินงาน 
การดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 งาน ดังน้ี 
1 การจัดทําวิดีโอแสดงระบบนิเวศ มจธ.บางขุนเทียน  
 รวบรวมรูปถ่าย พืช และ สัตว์ ท่ีพบและบันทึกได้ ณ วิทยาเขตบางขุนเทียน 
 จัดทํา เน้ือเร่ือง เขียนบทบรรยาย ในช่ือเรื่อง “ระบบนิเวศ มจธ. บางขุนเทียน”  
 
2 สํารวจพรรณไม้ในวิทยาเขตบางขุนเทียน 
 จัดแบ่งพื้นที่ภายในวิทยาเขตบางขุนเทียน (zone) เพื่อกําหนดขอบเขตในการดําเนินการสํารวจพรรณพืช 
 ดําเนินงานร่วมกับ นักเรียน และ อาจารย์ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย (โครงการ วมว.) ในวิชาโครงงาน สํารวจ

ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้พื้นที่รอบสระนํ้า (zone7) วิทยาเขตบางขุนเทียน โดยอ้างอิงข้อมูลจากหนังสือ “ป่า
ชายเลน : นิเวศและพรรณไม้” ของ สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน (2554) 

 จัดทําข้อมูลพรรณไม้ ตามฐานข้อมูลพรรณไม้ในเมืองไทย (http://rspg.or.th/plants_data/index.htm)  
(http://www.dnp.go.th/botany/detail_wordsci.aspx) ซ่ึงจัดแบ่งเป็นหัวข้อ ดังน้ี ชื่อพ้ืนเมือง (Vernacular 
Name)  ชื่อสามัญ (Common Name) ช่ือวงศ์ (Family) ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific Name)  ลักษณะพรรณ
ไม้ 

 
ผลการดําเนินงาน 
วิดีโอจํานวน 1 เรื่อง “ระบบนิเวศ มจธ. บางขุนเทียน” ความยาว 7 นาที บรรยาย ไทย และ อังกฤษ 
ข้อมูลพรรณไม้และค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้ พ้ืนท่ีรอบสระนํ้า (zone7) วิทยาเขตบาง

ขุนเทียน 
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ภาพประกอบบทบรรยายในช่วง “เมื่อเร่ิมก่อสร้าง วิทยาเขต บางขุนเทียน” 
 

     
 

    
 

ภาพประกอบบทบรรยายในช่วง “การฟื้นฟูระบบนิเวศ มจธ. บางขุนเทียน” 
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ภาพประกอบการบรรยายในช่วง “ความหลากหลายของระบบนิเวศ มจธ. บางขุนเทียน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนผัง วิทยาเขตบางขุนเทียน ท่ีจัดแบ่งพ้ืนท่ี เพ่ือการสํารวจพรรณไม้ และ บริเวณวงกลมสีแดง 
คือ พ้ืนที่สํารวจพรรณไม้ในโครงงาน 
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    น.ส. ภาวิณี  พัฒนจันทร์   ผู้จัดทํารายงาน 
รศ. นฤมล จียโชค  ผู้ตรวจสอบรายงาน 

ต้นพุงดอ 

สํารวจและจําแนกพรรณไม้ บริเวณสระนํ้า วิทยาเขตบางขุนเทียน 

ดอกลําแพน 


