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ค าน า 
 

รายงานผลการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ าปี ๒๕๖๑  โดย มหาวิทยาลัยพายัพ จัดท าข้ึนเพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ ใรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยกล่าวถึงกิจกรรมที่ได้ด าเนินการและการใช้
งบประมาณ จากมหาวิทยาลัยพายัพ การด าเนินงานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีความตระหนักที่จะอนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพืชอย่างยั่งยืน การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงได้ดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัยพายัพ และติดตามดูแลจากคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สนองพระราชด าริโดยมหาวิทยาลัยพายัพ ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุน และช่วยให้กิจกรรมด าเนินไปได้ด้วยความ
เรียบร้อยตามเจตนารมณ์ อย่างไรก็ตามการด าเนินงานในส่วนที่ประสบปัญหา คณะท างานจะน ามาพิจารณาแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 

 
คณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยพายัพ 

๒๙ ตุลาคม  ๒๕๖๑ 
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แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชด าริโดย มหาวิทยาลัยพายัพ 
กิจกรรม ชื่อโครงการ พ้ืนที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งทุน งบประมาณท่ีคาดว่าจะ

ได้รับ (บาท) 
F1A3 การเก็บและรวบรวมทรัพยากรต้นไม้หอม

ในวรรณคดีล้านนา ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  
พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขต
แม่คาว อ าเภอเมือง และเนื้อที่ 50  ไร่ 

อาจารย์พิมประภา 
วรรณเนตร  

มหาวิทยาลัยพายัพ 5,000 

F1A3 รวบรวมและปลูกทรัพยากรต้นบุนนาค 
พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพื้นที่
มหาวิทยาลัย 

พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขต
แม่คาว อ าเภอเมือง และเนื้อที่ 50  ไร่ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน ฯ 

มหาวิทยาลัยพายัพ 10,000 

      
F2A4 ศึกษาฤทธ์ทางชีวภาพของต้นบุนนาค พันธุ์

ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย 

พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขต
แม่คาว อ าเภอเมือง และเนื้อที่ 50  ไร่ 

ผศ.ดร.สุกัญญา  
เขียวสะอาด 

มหาวิทยาลัยพายัพ 100,000 

F2A4 เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของต้นบุนนาค พันธุ์
ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย  

พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขต
แม่คาว อ าเภอเมือง และเนื้อที่ 50  ไร่ 

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  
พลสงคราม 

วช. 300,000 

      
F3A8 การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย

พายัพ  
ด าเนินการดูแลเว็บไซต์อพ.สธ. - 
มหาวิทยาลัยพายัพอย่างต่อเนื่องทุกปี  

อาจารย์วัฒนา 
มาลา 

มหาวิทยาลัยพายัพ 5,000 

 รวม ๕ โครงการ     520,000 

หมายเหตุ : F: Frame กรอบการด าเนินงาน ประกอบด้วย F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร F2 กรอบการใช้ประโยชน์ F3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบด้วย A1 กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช A2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช A4    
 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช A5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช   A7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกใน 
 การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
     
  



P a g e  | 5 

 

ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ร่วมสนองพระราชด าริฯ  ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 
ล าดับที่ หน่วยงาน โครงการงานวิจัย/กิจกรรม การ

ด าเนินงาน
ตามแผน
แม่บท 

งบประมาณ(บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถุประสงค์ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
 

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
F1A3 มหาวิทยาลัย

พายัพ 
การเก็บและรวบรวมทรัพยากร
ต้นไม้หอมในวรรณคดีล้านนา ใน
พ้ืนที่มหาวิทยาลัย  

  5,000 - มหาวิทยาลัย
พายัพ 

ได้ข้อมูลพันธุ์ พืชไม้
ห อ ม ใน ว ร ร ณ ค ดี
ล้านนา 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ส านักวิจัย 

F1A3 มหาวิทยาลัย
พายัพ 

รวบรวมและปลูกทรัพยากรต้น
บุนนาค พันธุ์ไม้ประจ า
มหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย 

  10,000 - มหาวิทยาลัย
พายัพ 

 ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ส านักวิจัย 

F2 กรอบการใช้ประโยชน์  A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
F2A4 มหาวิทยาลัย

พายัพ 
ศึกษาฤทธ์ทางชีวภาพของต้น
บุนนาค พันธุ์ไม้ประจ า
มหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย 

  100,000 5,000 มหาวิทยาลัย
พายัพ 

ได้รวบรวมและปลูก
บุนนาคพันธุ์ไม้
ประจ ามหาวิทยาลัย 
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ส านักวิจัย 

F2A4 มหาวิทยาลัย
พายัพ 

เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของต้น
บุนนาค พันธุ์ไม้ประจ า
มหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัย  
 

  300,000 
  (วช.) 

10,000 มหาวิทยาลัย
พายัพ 

เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ของต้นบุนนาค พันธุ์
ไม้ประจ าหาวิทยาลัย 
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ส านักวิจัย 

F3 กรอบการสร้างจิตส านึก A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 



P a g e  | 6 

 

F3A8 มหาวิทยาลัย
พายัพ 

การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัยพายัพ  

  5,000 - มหาวิทยาลัย
พายัพ 

ได้ระบบฐานข้อมูล
คุณสมบัติทาง
ชีวภาพของต้น
บุนนาคพันธุ์ไม้
ประจ ามหาวิทยาลัย 

ด าเนินการ
แล้วเสร็จ 

ส านักวิจัย 
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โครงการที่ได้ด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ จ านวน  ๕ โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
๑. F1A3 การเก็บและรวบรวมทรัพยากรต้นไม้หอมในวรรณคดีล้านนา ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย  
๒. F1A3 รวบรวมและปลูกทรัพยากรต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
๓. F2A4 ศึกษาฤทธ์ทางชีวภาพของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
๔. F2A4 เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
๕. F3A8 การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
๑.ชื่อโครงการ : การเก็บและรวบรวมทรัพยากรต้นไม้หอมในวรรณคดีล้านนา ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

(F1A3 : F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  A3 กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช ) 

หลักการและเหตุผล :   
        ไม้ดอกหอมนับเป็นพรรณพืชที่มีความส าคัญและเกี่ยวฃ้องกับวิถีชีวิตของคนไทยทุกพ้ืนถิ่นมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน กลิ่นหอมของดอกไม้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานสร้างสรรค์หลากหลายประเภท อาทิงาน
ศิลปหัตถกรรมไทย เช่น ภาพวาด ภาพแกะสลัก ภาพปูนปั้น ก็ล้วนสะท้อนอิทธิพลของไม้ดอกหอมอย่าง
ชัดเจน  นอกจากนี้ในวรรณกรรมไทยทุกยุคทุกสมัยก็มีชื่อไม้ดอกหอมปรากฏอยู่เสมอ วรรณกรรมสมัยสุโขทัย
เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ได้กล่าวถึงไม้ดอกหอมหลายชนิดที่ยังคงเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน เช่น ดอกบัว ดอกพุด ดอก
จ าปา ดอกล าดวน ดอกกรรณิการ์ เป็นต้น ลิลิตพระลอ วรรณคดีลิลิตเรื่องเอกของไทย ก็มีชื่อไม้ดอกหอม
หลายชนิดปรากฏ อาทิ  ดอกพะยอม ดอกนางแย้ม ดอกเล็บมือนาง  ดอกสารภี ดอกมลุลี ดอกมะลิวัลย์ ดอก
ประยงค์ ฯลฯ สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ได้ทรงกล่าวถึงไม้ดอกหอมอีกหลายชนิดไว้ในพระ
นิพนธ์หลายเรื่องของพระองค์เช่น แก้ว  การะเกด กุหลาบ พุทธชาด  สายหยุด พิกุล  บุนนาค เป็นต้น ในสมัย
รัตนโกสินทร์ สุนทรภู่   
        ไม้ดอกหอมบางชนิดนอกจากจะให้กลิ่นหอมชื่นใจแล้ว คนไทยยังได้ดัดแปลงเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ด้าน
อ่ืนๆ เช่น น ามาท าเป็นอุบะ  เป็นพวงมาลัยหรือพุ่มประดับ ส าหรับตกแต่งสถานที่ หรือใช้เป็นเครื่องบูชาทั้งใน
ด้านศาสนพิธี และประเพณีพิธีการต่างๆ  ไม้ดอกหอมหลายชนิดถูกใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องส าอางและ
เครื่องหอม รวมทั้งน้ าอบ น้ าปรุง และบุหงา เครื่องหอมนี้คนไทยในสมัยก่อนจะใช้อบร่ าเครื่องนุ่งห่มเพ่ือให้
หอมติดทนนาน นอกจากนั้นแล้ว ไม้ดอกหอมยังสามารถน ามาท าเป็นยา เป็นอาหารหรือปรุงแต่งกลิ่นอาหาร
ได้ด้วย เช่น ดอกบัว มะลิ พิกุล สารภี ปีบ นิยมน ามาใช้เป็นเครื่องประกอบยารักษาโรคหรือบ ารุงร่างกายตาม
ต ารับยาไทยแผนโบราณ  ดอกขจร นิยมน ามาปรุงเป็นอาหาร  ขณะที่ มะลิ กุหลาบ กระดังงา นิยมใช้ในการ
ปรุงแต่งกลิ่นอาหารโดยเฉพาะอาหารหวาน 
           ไม้ดอกหอมที่กล่าวมาข้างต้นมีทั้งไม้พันธุ์ พ้ืนเมืองของไทย และไม้ที่มีการน าพันธุ์ เข้ามาจาก
ต่างประเทศ  ลักษณะของไม้ดอกหอมจึงมีความหลากหลาย ทั้งประเภท  ลักษณะของทรงต้นที่มีทั้งไม้ต้น ไม้
พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้ขนาดเล็ก ฯลฯ ลักษณะดอก  ที่อาจจะมีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นช่อดอก ออกดอก
ตลอดปี หรือบางฤดูกาล นอกจากนี้แล้ว การที่แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน 
ท าให้ภูมิอากาศของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไปด้วย  ไม้ดอกหอมซึ่งเป็นไม้พ้ืนเมืองของไทยจึงมีพันธุกรรมที่
แตกต่างหลากหลาย 
            ภาคเหนือหรือที่รู้จักกันในนามล้านนาเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทั้งทางชีวภาพและระบบ
นิเวศ มีชนิดพันธุ์และสายพันธุ์พืชจ านวนมาก ซึ่งไม้ดอกบางชนิดในประเทศไทยจะพบเฉพาะในภาคเหนือ
เท่านั้น  เช่น โมกพะวอ พบเฉพาะที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กุหลาบขาวเชียงดาว พบที่เขาหินปูน ดอย
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เชียงดาว ที่ระดับความสูง 1,800-2,190 เมตร จ าปีหลวงหรือจ าปีรัชนี มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่ในภาคเหนือ
ตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูนพะเยา ล าปาง แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน ล าดวนดอยมีเขตการ
กระจายพันธุ์อยู่บนยอดเขาสูงในจังหวัดเชียงรายที่ระดับความสูง 1 ,690 เมตร เป็นต้น อย่างไรก็ตามพรรณไม้
ที่มีอยู่หลายชนิดเป็นไม้หายากและบางชนิดอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  ประกอบกับในรอบหลายปีที่ผ่าน
มาพ้ืนที่ป่าไม้ในล้านนาได้ลดจ านวนลงมาก การสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ ท าให้สภาพป่าเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจน าไปสู่
การสูญเสียความหลากหลายของพรรณไม้ของล้านนาได้  
           มหาวิทยาลัยพายัพได้ตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงสนองพระราชด าริ ประกอบกับผู้วิจัยเห็นว่า
วรรณกรรมเป็นแหล่งบันทึกข้อมูลสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ปรัชญา ค่ านิยมตลอดจนความ
เชื่อของสังคมในแต่ละยุคสมัย วรรณกรรมของท้องถิ่นใดก็จะสะท้อนวิถีชีวิตในทุกแง่มุมของชนในท้องถิ่นนั้น 
วรรณกรรมล้านนาจึงย่อมเป็นเสมือนกระจกสะท้อนสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนาได้เช่นกัน  
ผู้วิจัยจึงเสนอ โครงการวิจัยเรื่อง ไม้ดอกหอมในวรรณกรรมล้านนา โดยจะด าเนินการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลพรรณไม้ดอกหอมรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของไม้ดอกหอมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาที่เลือกมาศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
  2. เพ่ือส ารวจ รวบรวมและศึกษาพรรณไม้ดอกหอมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาที่เลือกศึกษา 
          3. เพ่ือศึกษาบทบาทพรรณไม้ดอกหอมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา 
 
วิธีด าเนินงาน : 
           การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสาร (Documentary Study) และเป็นงานเชิงคุณภาพ    มี
วิธีการและขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้าดังนี้ 
           1.  ส ารวจและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวรรณกรรมล้านนาและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับไม้ดอกหอม 
           2. วิเคราะห์พรรณไม้ดอกหอมและบทบาทของไม้ดอกหอมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา 

 3. สรุปและอภิปรายผล 
 4. น าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
 ด้านวิชาการ 
   1. ได้รายชื่อและลักษณะประจ าพันธุ์ของไม้ดอกหอมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา 
    2. ได้ทราบบทบาทของไม้ดอกหอมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา 
      ด้านนโยบาย 
   1.มหาวิทยาลัยพายัพได้สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
   พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 ด้านสังคมและชุมชน 
  1.มหาวิทยาลัยพายัพได้เป็นแหล่งฐานข้อมูลพรรณไม้ดอกหอมของล้านนา 
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งบประมาณ :   

รายการ จ านวน ราคา รวม 
ค่าอุปกรณ์และเอกสารในการด าเนินงาน - 5,000.00 5,000.00 

รวมทั้งสิ้น   5,000.00  
 

พื้นที่ด าเนินการ : ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว อ าเภอเมือง และเนื้อที่ 
50  ไร่ 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
☑  ภาคการศึกษาที่ 1 ☑  ภาคการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 3 

ส.ค. –  ธ.ค. ม.ค.  –  พ.ค. มิ.ย. – ก.ค. 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ : 

ที ่ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ 
1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จ านวนผู้เข้าร่วมชมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความรู้ความเข้าใจ - 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์พิมประภา  วรรณเนตร/อาจารย์มลฤดี ม่วงรุ่ง 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นจากการพัฒนา ซึ่งการเก็บและรวบรวมพันธุ์พืชไม้หอมใน
วรรณคดีล้านนา โดยเก็บในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพายัพ  จังหวัดเชียงใหม่ 
                ไม้ดอกหอม นับเป็นพรรณพืชที่มีความส าคัญ และเก่ียวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยทุกพ้ืนถิ่น  
มาเป็นระยะเวลายาวนาน กลิ่นหอมของดอกไม้เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดงานสร้างสรรค์หลากหลายประเภท 
อาทิ งานศิลปหัตถกรรมไทย เช่น ภาพวาด ภาพแกะสลัก ภาพปูนปั้น ก็ล้วนสะท้อนอิทธิพลของไม้ดอกหอม
อย่างชัดเจน   
  นอกจากนี้ ในวรรณกรรมไทยทุกยุคทุกสมัยก็มีชื่อไม้ดอกหอมปรากฏอยู่เสมอ วรรณกรรม
สมัยสุโขทัยเรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ได้กล่าวถึงไม้ดอกหอมหลายชนิดที่ยังคงเป็นที่รู้จักในปัจจุบัน เช่น ดอกบัว 
ดอกพุด ดอกจ าปา ดอกล าดวน ดอกกรรณิการ์ เป็นต้น ลิลิตพระลอ วรรณคดีลิลิตเรื่องเอกของไทย ก็มีชื่อไม้
ดอกหอมหลายชนิดปรากฏ  อาทิ ดอกพะยอม ดอกนางแย้ม ดอกเล็บมือนาง  ดอกสารภี ดอกมลุลี ดอกมะลิ
วัลย์ ดอกประยงค์ ฯลฯ  สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ ได้ทรงกล่าวถึงไม้ดอกหอมอีกหลาย
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ชนิดไว้ในพระนิพนธ์หลายเรื่องของพระองค์เช่น แก้วการะเกด กุหลาบ พุทธชาด  สายหยุด พิกุล  บุนนาค 
เป็นต้น ในสมัยรัตนโกสินทร์ สุนทรภู่   
               ไม้ดอกหอมบางชนิดนอกจากจะให้กลิ่นหอมชื่นใจแล้ว คนไทยยังได้ดัดแปลงเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ เช่น น ามาท าเป็นอุบะ  เป็นพวงมาลัยหรือพุ่มประดับ ส าหรับตกแต่งสถานที่ หรือใช้เป็น
เครื่องบูชา ทั้งในด้านศาสนพิธี และประเพณีพิธีการต่างๆ  ไม้ดอกหอมหลายชนิดถูกใช้เป็นส่วนประกอบของ
เครื่องส าอาง และเครื่องหอม รวมทั้งน้ าอบ น้ าปรุง และบุหงา เครื่องหอมนี้คนไทยในสมัยก่อนจะใช้อบร่ า
เครื่องนุ่งห่ม เพ่ือให้หอมติดทนนาน นอกจากนั้นแล้ว ไม้ดอกหอมยังสามารถน ามาท าเป็นยา เป็นอาหารหรือ
ปรุงแต่งกลิ่นอาหารได้ด้วย เช่น ดอกบัว มะลิ พิกุล สารภี ปีบ นิยมน ามาใช้เป็นเครื่องประกอบยารักษาโรค
หรือบ ารุงร่างกายตามต ารับยาไทยแผนโบราณ  ดอกขจร นิยมน ามาปรุงเป็นอาหาร  ขณะที่ มะลิ กุหลาบ 
กระดังงา นิยมใช้ในการปรุงแต่งกลิ่นอาหารโดยเฉพาะอาหารหวาน 
              ไม้ดอกหอมที่กล่าวมาข้างต้นมีทั้งไม้พันธุ์พ้ืนเมืองของไทย และไม้ที่มีการน าพันธุ์เข้ามาจาก
ต่างประเทศ  ลักษณะของไม้ดอกหอมจึงมีความหลากหลาย ทั้งประเภท  ลักษณะของทรงต้นที่มีทั้งไม้ต้น  ไม้
พุ่มไม้เลื้อย ไม้ขนาดเล็ก ฯลฯ ลักษณะดอก  ที่อาจจะมีลักษณะเป็นดอกเดี่ยว หรือเป็นช่อดอก ออกดอกตลอด
ปี หรือบางฤดูกาล นอกจากนี้แล้ว การที่แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกัน ท าให้
ภูมิอากาศของแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไปด้วย  ไม้ดอกหอมซึ่งเป็นไม้พ้ืนเมืองของไทยจึงมีพันธุกรรมที่แตกต่าง
หลากหลาย 
              ภาคเหนือหรือที่รู้จักกันในนามล้านนาเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทั้งทางชีวภาพและ
ระบบนิเวศ มีชนิดพันธุ์และสายพันธุ์พืชจ านวนมาก ซึ่งไม้ดอกบางชนิดในประเทศไทยจะพบเฉพาะใน
ภาคเหนือเท่านั้น  เช่น โมกพะวอ พบเฉพาะที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  กุหลาบขาวเชียงดาว พบที่เขา
หินปูน ดอยเชียงดาว ที่ระดับความสูง 1,800-2,190 เมตร จ าปีหลวงหรือจ าปีรัชนี มีเขตการกระจายพันธุ์อยู่
ในภาคเหนือตอนบนที่จังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  ล าพูนพะเยา  ล าปาง  แพร่  น่าน และแม่ฮ่องสอน ล าดวน
ดอยมีเขตการกระจายพันธุ์อยู่บนยอดเขาสูงในจังหวัดเชียงราย ที่ระดับความสูง 1,690 เมตร เป็นต้น อย่างไรก็
ตามพรรณไม้ที่มีอยู่หลายชนิดเป็นไม้หายากและบางชนิดอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์  ประกอบกับในรอบ
หลายปีที่ผ่านมาพ้ืนที่ป่าไม้ในล้านนาได้ลดจ านวนลงมาก การสูญเสียพ้ืนที่ป่าไม้ ท าให้สภาพป่าเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งอาจน าไปสู่การสูญเสียความหลากหลายของพรรณไม้ของล้านนาได้  
           มหาวิทยาลัยพายัพได้ตระหนักถึงคุณค่า และความส าคัญของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จึงสนองพระราชด าริในกิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมทรัพยากรธรรมชาติ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงหรือสูญสิ้นจากการพัฒนา ประกอบกับผู้วิจัยเห็นว่า
วรรณกรรมเป็นแหล่งบันทึกข้อมูลสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ปรัชญา ค่านิยมตลอดจนความเชื่อ
ของสังคมในแต่ละยุคสมัย วรรณกรรมของท้องถิ่นใดก็จะสะท้อนวิถีชีวิตในทุกแง่มุมของชนในท้องถิ่นนั้น 
วรรณกรรมล้านนาจึงย่อมเป็นเสมือนกระจกสะท้อนสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนาได้เช่นกัน  
ผู้วิจัยจึงเสนอ โครงการวิจัยเรื่อง ไม้ดอกหอมในวรรณกรรมล้านนา โดยจะด าเนินการส ารวจและรวบรวม
ข้อมูลพรรณไม้ดอกหอมรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของไม้ดอกหอมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนาที่เลือกมาศึกษา  
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ขอบเขตของโครงการวิจัย โครงการวิจัยเรื่อง ไม้ดอกหอมในวรรณกรรมล้านนามีขอบเขตในการศึกษาดังนี้ 
        ๑. ขอบเขตของสถานที่ท าการวิจัย 

 ๑.๑ มหาวิทยาลัยพายัพ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 ๑.๒ ห้องสมุดต่างๆ 

       ๒. ขอบเขตของประชากรที่ศึกษา 
              ศึกษาไม้ดอกหอมในวรรณกรรมล้านนา จากวรรณกรรมลายลักษณ์ที่คัดสรรมาต่อไปนี้ 

 ๒.๑ โคลงอุสสาบารส 
 ๒.๒ โคลงพรหมทัต 
 ๒.๓ มหาชาติภาคพายัพ ฉบับสร้อยสังกร 
 ๒.๔ เวสสันดรชาดก ฉบับไผ่แจ้เรียวแดง 
 ๒.๕ ค่าวซอเรื่องหงส์หิน 

       ๓. ขอบเขตของเรื่องที่ศึกษา 
 ๓.๑ ศึกษาพรรณไม้ดอกหอมที่ปรากฏในวรรณกรรมล้านนา 
     - ชนิดของพรรณไม้ดอกหอมที่ปรากฏ     
     - ลักษณะประจ าพันธุ์ 
 ๓.๒ ศึกษาบทบาทของไม้ดอกหอมในวรรณกรรมล้านนา 
 

ผลการด าเนินงาน 

รายชื่อไม้ดอกหอมในวรรณกรรมล้านนาที่ปลูกในมหาวิทยาลัยพายัพ  โดยให้นักศึกษาในรายวิชา
พ้ืนฐาน ช่วยส ารวจ มีรายชื่อดังนี้ 

ชื่อพรรณไม้ดอกในวรรณคดี จ ำนวน สถำนที่ปลูก 

ดอกบุญนาค 

 

26 ต้น 
ข้างอาคารเรียน เช่น อาคารเพ็นเท
คอสต์ อาคารปฐมกาล อาคารพันธ
สัญญา   สนามหน้าศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม   หน้าโบสถ์เฮน
รี่ลูซ 

ดอกพิกุล 

 

26 ต้น ข้างอาคารเรียน เช่น อาคารเฉลิม
พระเกียรติ อาคารทรีนิตี้  อาคาร
เบญจบรรณ  
หน้าโบสถ์เฮนรี่ลูซ บริเวณโรง
อาหารและฝั่งตรงข้ามร้านบุญ
นาคชอป 
 



P a g e  | 12 

 

ชื่อพรรณไม้ดอกในวรรณคดี จ ำนวน สถำนที่ปลูก 

ดอกลีลาวดี 

 

43 ต้น 

บริเวณอาคารศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้สิรินธร  อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ บริเวณโรงอาหารและสนาม
หน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

ดอกกาสะลอง 

 

8 ต้น 

บริเวณอาคารศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้สิรินธร  อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 

ดอกโศก 

 

10 ต้น 

บริเวณด้านข้างอาคารเพ็นเทคอสต์ 
 

ดอกทองกวาว 

 

27 ต้น ข้างอาคารเรียน เช่น อาคารเพ็นเท
คอสต์ อาคารชุมพาบาล อาคาร
พันธสัญญา  อาคารทรีนิตี้  อาคาร
เบญจบรรณ อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู้สิรินธร  อาคารสายธาร
ธรรม  สถาบันศาสนาและ
วัฒนธรรมฯ 
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ชื่อพรรณไม้ดอกในวรรณคดี จ ำนวน สถำนที่ปลูก 

ดอกการเวก 

 

3 จุด อาคารวิวรณ์  อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  อาคารพันธสัญญา   

ดอกเข็ม 

 

6 จุด อาคารทรีนิตี้  อาคารปฐมกาล 
อาคารพันธสัญญา   สนามหน้า
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม   บริเวณ
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิ
รินธร  สระน้้ารอบเสาธง   ทางเข้า
มหาวิทยาลัยด้านสะพานคู่ 

ดอกบัว 

 

4 จุด 

สระน้้าข้างอาคารทรีนิตี้  อาคาร
พันธสัญญา ศูนย์ทรัพยากรการ
เรียนรู้สิรินธร   สถาบันศาสนาและ
วัฒนธรรมฯ 

 

 

งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
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๒. ชื่อโครงการ : รวบรวมและปลูกพันธุ์ไม้บุนนาค พันธุไ์ม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
(F1A3 : F1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร) 

 
หลักการและเหตุผล :   

จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชกิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ทางมหาวิทยาลัย
พายัพ ได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และปลูก
พันธุ์ไม้บุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว 
อ าเภอเมือง และเนื้อที่ 50  ไร่ เพ่ือให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่นักศึกษา
เยาวชน และประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
  2. เพ่ือรวบรวมและปลูกพันธุ์ไม้บุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
  3. เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยพายัพ 

4. เพ่ือให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่นักศึกษาเยาวชน และประชาชน 
 
วิธีด าเนินงาน : 

1. บุคลากรที่รับผิดชอบรวบรวมเพาะกล้าพันธุ์ไม้บุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย   
2. นักศึกษาและบุคลากรร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้บุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัยพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว อ าเภอเมือง และเนื้อที่ 50  ไร่  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 

1. ท าให้นักศึกษาและบุคลากรเกิดความสามัคคีในการร่วมกันปลูกพันธุ์ไม้บุนนาค พันธุ์ไม้ประจ า
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว อ าเภอเมือง และเนื้อ
ที่ 50  ไร่  

  2. ท าให้เกิดอนุรักษ์ทรัพยากร ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยพายัพ 

งบประมาณ :   

รายการ จ านวน ราคา รวม 
ค่าจ่ายในการดูแลกล้าพันธ์ไม้บุนนาค - 10,000.00 10,000.00 

รวมทั้งสิ้น   10,000.00 
พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาเขตแม่คาว อ าเภอเมือง และเนื้อที่ 50  ไร่ 
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ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
☑  ภาคการศึกษาที่ 1 ☑  ภาคการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 3 

ส.ค. –  ธ.ค. ม.ค.  –  พ.ค. มิ.ย. – ก.ค. 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ : 

ที ่ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ 
1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความรู้ความเข้าใจ - 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.)   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
พื้นที่เป้าหมาย  

       กิจกรรมปลูกรักษาเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  โดยการ
น าพันธุกรรมดอกบุนนาค ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ไปเพาะและปลูกในพ้ืนที่ โดยรอบมหาวิทยาลัย
พายัพ 
  
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปลูกรักษา 

        การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรม
พืชมีแนวทางด าเนินงานคือส ารวจสภาพพ้ืนที่และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์
พืชงานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต โดยมหาวิทยาลัยพายัพ มอบหมายให้ส านักวิจัยและ
ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ท าการเพาะปลูกกล้าต้นบุนนาค จ านวน 200 ต้น 
 
งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 

 



P a g e  | 16 

 

 
 

การเพาะปลูกกล้าต้นบุนนาค จ านวน 200 ต้น 
 

 
 

การเพาะปลูกกล้าต้นบุนนาค จ านวน 200 ต้น อายุ ๔ เดือน 
 
 



P a g e  | 17 

 

 
๓.ชื่อโครงการ : ศึกษาฤทธ์ทางชีวภาพของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 
(F2A4 : F2 กรอบการใช้ประโยชน์ A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช) 
 
หลักการและเหตุผล :   

จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชกิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ทางมหาวิทยาลัย
พายัพ ได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และ
มหาวิทยาลัยพายัพ มีต้นบุนนาคเป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึงได้ศึกษาฤทธ์ทางชีวภาพ
ของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย เพ่ือสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
  2. เพ่ือศึกษาฤทธ์ทางชีวภาพของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย  
  3. เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยพายัพ 

4. เพ่ือให้การศึกษาและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่นักศึกษาเยาวชน และประชาชน 
 
วิธีด าเนินงาน : 

1. ศึกษาฤทธ์ทางชีวภาพของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
  2. เพ่ือน าผลที่ได้น าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นบุนนาค 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  1. ท าให้ทราบศึกษาฤทธ์ทางชีวภาพของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
  2. ท าให้น าผลที่ได้น าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นบุนนาค 
 
งบประมาณ :   
รายการ จ านวน ราคา รวม 
ค่าซื้ออุปกรณ์ในการทดลอง - 50,000.00 50,000.00 
ค่าผลิตผลิตภัณฑ์ - 12,000.00 12,000.00 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 2 คน 38,000.00 38,000.00 

รวมทั้งสิ้น   100,000.00  
 
พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
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ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
☑  ภาคการศึกษาที่ 1 ☑  ภาคการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 3 

ส.ค. –  ธ.ค. ม.ค.  –  พ.ค. มิ.ย. – ก.ค. 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ : 

ที ่ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ 
1 ตัวชี้วัดผลผลิต :   
2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความรู้ความเข้าใจ - 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.สุกัญญา  เขียวสะอาด 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

ผลการด าเนินงาน  

 เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ส ารวจเก็บรวบรวม 
และปลูกรักษาไว้  โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ  แปลงทดลอง  ในด้านสัณฐานวิทยา ชีววิทยา 
สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม ส าหรับในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้านโภชนาการ  องค์ประกอบ  
รงควัตถุ  กลิ่น  การใช้ประโยชน์ในด้านอื่น ๆ  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ คุณภาพ ในทรัพยากรต่าง ๆ  โดยการ
ด าเนินการในกิจกรรมนี้เป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ 
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  มีการวางแผนและด าเนินการ
วิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ในด้านพืชน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนว
พระราชด าริ และมีแนวทางน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  โดยมี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา 
ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการด าเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์
พันธุวิศวกรรมและ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรต่าง ๆ  

 ผู้ช่วยสาสตราจารย์ สุกัญญา เขียวสะอาด ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ฤทธ์ต้านอนุมูลอิสระ
และฤทธ์ทางชีวภาพของต้นบุนนาค โดยน าใบและกิ่งของบุนนาค มาหาค่าทางด้านชีววิทยา ชีวเคมี และศึกษา
ด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญในพันธุกรรมพืช ไม่ว่าจะเป็นรงควัตถุ กลิ่น ตลอดจนสารด้าน
เภสัชวิทยา สารที่มีฤทธิ์ต่าง ๆ ของพันธุกรรมพืชเป้าหมาย 
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งบประมาณ  ใช้งบประมาณ 100,000.00 บาท 
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๔. ชื่อโครงการ : เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัย 

(F2A4 : F2 กรอบการใช้ประโยชน์ A4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช) 
 
หลักการและเหตุผล :   

จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชกิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ทางมหาวิทยาลัย
พายัพ ได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และ
มหาวิทยาลัยพายัพ มีต้นบุนนาคเป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยจึงได้หาแนวทางในการเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย เพ่ือสนองพระราชด าริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
  2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
  3. เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยพายัพ 
 
วิธีด าเนินงาน : 

1. เพ่ือหาแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
  2. เพ่ือน าผลที่ได้น าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นบุนนาค 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  1. ท าให้ทราบแนวทางในการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของต้นบุนนาค พันธุ์ไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
  2. ท าให้น าผลที่ได้น าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นบุนนาค 
งบประมาณ :   

รายการ จ านวน ราคา รวม 
ค่าซื้ออุปกรณ์ในการทดลอง - 50,000.00 50,000.00 
ค่าผลิตผลิตภัณฑ์ - 12,000.00 12,000.00 
ค่าตอบแทนนักวิจัย 2 คน 38,000.00 38,000.00 

รวมทั้งสิ้น   100,000.00  
พื้นที่ด าเนินการ : พ้ืนที่มหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
☑  ภาคการศึกษาที่ 1 ☑  ภาคการศึกษาที่ 2   ภาคการศึกษาที่ 3 

ส.ค. –  ธ.ค. ม.ค.  –  พ.ค. มิ.ย. – ก.ค. 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ : 
ที ่ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ 

1 ตัวชี้วัดผลผลิต :   
2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความรู้ความเข้าใจ - 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  พลสงคราม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
การด าเนินงาน ให้ทุนวิจัยแก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พลสงคราม รายละเอียดดังนี้ 
หัวข้อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูปรับสภาพเส้นผมและเจลอาบน้ าผสมมอยส์เจอไรเซอร์จากสารสกัด
ดอกบุนนาค 
The Product Development of Hair Conditioning Sampoo and Moisturizing Shower Gel 
from Mesua Ferrea L. Flower Extract 
พิมพ์วันที่ : 27/10/2560 
วันเสนอหัวข้องานวิจัย : 29/05/2560 
ปีการศึกษา : 2559 
สาขาวิชาที่ท าการวิจัย : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยและพัฒนา 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน : กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย 
ข้อมูลผู้จัดท า 
ล าดับที่ รหัสประจ าตัว ชื่อผู้รับผิดชอบงานวิจัย สัดส่วนที่รับผิดชอบ หน้าที่รับผิดชอบ 

1 0206 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ พลสงคราม 80% หัวหน้างานวิจัย 
2 1081 สรวุฒิ บุญญพิทักษ์สกุล 20% ผู้ร่วมวิจัย 

ปีการศึกษา : 2559-2560 
สาขาที่ท าการวิจัย : กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
ประเภทงานวิจัย : งานวิจัยและพัฒนา 
ชื่อ-นามสกุล ผู้ประสานงาน : กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย 
รายละเอียดการอนุมัติ/เบิกงบประมาณ 
เลขที่สัญญา : 2559/03-21 
วันเริ่มต้นสัญญา : 30/05/2560 
วันเริ่มสิ้นสุดสัญญา : 30/05/2561 
จ านวนเงินที่อนุมัติ : 100,000 บาท 
เบิกครั้งที่ วันที่เบิก จ านวนเงินที่เบิก จ านวนเงินทีอนุมัติ วันที่ตรวจสอบ สถานะ 

1 30/05/3103 50,000 บาท 50,000 บาท 27/06/2560 ผ่านการอนุมัติ 
จ านวนเงินคงเหลือ : 50,000 บาท 
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๕.ชื่อโครงการ : การจัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพายัพ 
(F3A8 : F3 กรอบการสร้างจิตส านึก A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช) 

หลักการและเหตุผล :   
จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชกิจกรรมส ารวจเก็บ
รวบรวมพันธุกรรมพืช กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพื ช 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันพันธุกรรมพืช กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รวมทั้งสิ้น 8 กิจกรรม ทางมหาวิทยาลัย
พายัพ ได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ และเป็น
การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินกิจกรรม ที่สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) จึงด าเนินการจัดท าเวปไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
วัตถุประสงค์ :  

1. เพ่ือสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.)  
  2. เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินกิจกรรมที่สนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 
วิธีด าเนินงาน : 
  1. เจ้าหน้าที่ส านักวิจัยด าเนินการจัดท าเวปไซต์ 
  2. น าผลงานและกิจกรรมที่ด าเนินการน าเข้าสู่เวปไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ : 
  1. ท าให้ผู้ชมเวปไชต์ได้รับรู้ผลงานและกิจกรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ที่สนองพระราชด าริ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
   
งบประมาณ :   
รายการ จ านวน ราคา รวม 
ค่าด าเนินการในการจัดท าเวปไซต์ -  5,000.00 

รวมทั้งสิ้น   5,000.00  
 
 
พื้นที่ด าเนินการ : ส านักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ 
 
 
 
 



P a g e  | 23 

 

 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ :  
☑  ภาคการศึกษาที่ 1 ☑  ภาคการศึกษาที่ 2 ☑  ภาคการศึกษาที่ 3 

ส.ค. –  ธ.ค. ม.ค.  –  พ.ค. มิ.ย. – ก.ค. 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ : 

ที ่ ตัวช้ีวัด เกณฑ์ความส าเร็จ 
1 ตัวชี้วัดผลผลิต : จ านวนผู้เข้าร่วมชมโครงการฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความพึงพอใจ มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51 
 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ : ระดับความรู้ความเข้าใจ - 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : รศ.เอนก ชิตเกษร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 

 
ผลการด านินงาน 
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งบประมาณ  ไมใ่ช้งบประมาณ  

 
 


