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มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื้อหา ประกอบด้วย ……….. 



 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

ความน า 

 
แผนแม่บท  อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่หก  (ตุลาคม ๒๕๕๙ –กันยายน ๒๕๖๔)    คือ 

การจัดท าแผนงานสนองพระราชด าริของมหาวิทยาลัยมหิดล ต่อ อพ.สธ. ในระหว่างปี ๒๕๕๙ ถึง  ปี ๒๕๖๔  
โดยเนื้อหาของแผนแม่บท อพ.สธ - มหาวิทยาลัยมหิดล จะกล่าวถึง นโยบาย แนวทางและแผนงานหลัก ซึ่ง
มหาวิทยาลัยมหิดลจะใช้เป็นเครื่องมือในการอ านวยการ ก ากับ ติดตาม ประสานงานให้   หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือสนองพระราชด าริฯ ใน อพ.สธ.  ให้มีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือให้ผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณ และคุณภาพท่ีได้มานั้น บรรลุวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ไม่ว่าจะ
เป็นงานวิจัย บริการวิชาการ การเรียนการสอน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ในการท าแผนแม่บท อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่หก  (ตุลาคม ๒๕๕๙ –กันยายน ๒๕๖๔) 
จะเป็นการต่อยอดมาจากแผนแม่บท อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่ห้า โดยจะมุ่งเน้นให้มีความ
เชื่อมโยงทั้งในการท ากิจกรรมต่างๆ และเชื่อมโยงระหว่างวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยจึงได้
จัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือให้การด าเนินงานมีความคล่องตัวและเกิด
ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ นอกจากนี้แผนแม่บท อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดลฉบับนี้ จะพิจารณาถึง
องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการท างาน ประกอบด้วย ขอบเขตความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึน การพัฒนาองค์กร การ
ก าหนดโครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ของวิทยาเขต และเครือข่ายการวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ชัดเจนมาก
ขึ้น  

เนื้อหาของแผนแม่บท อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่หก  (ตุลาคม ๒๕๕๙ –กันยายน 
๒๕๖๔) จะกล่าวถึง แนวความคิด และทิศทางของการจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ 
ปีที่หก วิธีการท างาน การบริหารจัดการ เพ่ือน าแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงผลที่
เกิดข้ึนมาจากการใช้แผนแม่บทนี้คืออะไร และความสอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งจากแผนแม่บทของ
มหาวิทยาลัยมหิดลและ อพ.สธ.  
      แผนแม่บท อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่หก  (ตุลาคม ๒๕๕๙ –กันยายน ๒๕๖๔) จะช่วย
ให้การท างานสนองพระราชด าริ อพ.สธ.ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน า
ศักยภาพภายในองค์กร มารวมกันและขับเคลื่อนไปอย่างเป็นระบบ  
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สารบัญ 
       หน้า 

 ความน า  

บทที่ ๑ หลักการและเหตุผล                                                                    ๑-๔ 
 ๑.๑ หลักการและเหตุผล    ๒ 
 ๑.๒ แนวคิดในการจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล 

      ระยะ ๕ ปีทีห่ก 
   ๓ 

 ๑.๓ วัตถุประสงค์    ๓ 
 ๑.๔ วิธีด าเนินการ  ๓-๔ 
 ๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    ๔ 

บทที่ ๒  ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล  ๕-5๖ 
 ๒.๑ ต้นทุนจากการท างานวิจัยและโครงการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ๗-๔๐ 
 ๒.๒ ต้นทุนองค์กรภายในมหาวิทยาลัย ๔๐-๔๑ 
 ๒.๓ ตัวอย่างความส าเร็จจากการน าผลงานวิจัย ไปสู่ชุมชนที่ด าเนินการใน 

      โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดลอีกหนึ่งต้นทุน 
      จากการเข้าร่วมงาน อพ.สธ. ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2558 

4๒-5๔ 

 ๒.๔ ต้นทุนจากภายนอก 5๔-5๖ 

บทที่ ๓ การขับเคลื่อนแผนแม่บท ๕๗-๖๓ 
 ๓.๑ องค์ประกอบของแผนแม่บท อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล ๕๘-๖๑ 
      ๓.๑.๑ ค าขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร 

               วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
๕๘-๕๙ 

      ๓.๑.๒ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ๕๙-๖๑ 
 ๓.๒ ต้นทุนและศักยภาพ มีอะไรบ้าง   ๖๑ 
 ๓.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการ ๖๑-๖๓ 
บทที่ ๔ บทสรุป ๖๔-๖๖ 
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ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔) มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

บทที่ ๑ 
หลักการและเหตุผล 

๑.๑  หลักการและเหตุผล     
มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากรที่มีความรู้  ประสบการณ์ด้านงานวิจัยเชิงอนุรักษ์ งานวิจัยด้าน 

ความหลากหลายทางชีวภาพ และงานพัฒนาผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้กับเรื่องของสุขภาพ คุณภาพชีวิต  
และการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ แต่บุคลากรเหล่านั้นอยู่ต่างคณะและสถาบัน    และมีโอกาสท างานร่วมกัน 
เป็นทีมวิจัยน้อยมาก ในขณะที่การท างานวิจัยในเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพนั้น เป็นงาน 
ที่ต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่หลากหลายมาร่วมกันท างานอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัยมหิดลมี โอกาสในการเข้ าร่ วมสนองพระราชด าริ  อพ.สธ. โดยให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาทีมวิจัย เพ่ือเข้าร่วมงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอย่างเป็นทางการ เนื่องจากเล็งเห็นถึงเป้าหมาย 
ของ อพ.สธ. ยึดหลักการว่า การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี แล้วน ามารวมกับความรู้ความสามารถ จากนั้นให้
ร่วมมือกันท างานด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของการด าเนินงาน โดยอาศัย 
การสร้างทีมนักวิจัยจากคณะ สถาบันต่าง ๆ เข้ามาร่วมสนองพระราชด าริ  อพ.สธ. ปรากฏการณ์นี้ 
เป็นปัจจัยพ้ืนฐานส าคัญในการสร้างเครือข่ายการท างานเชิงอนุรักษ์ระหว่างนักศึกษาต่างคณะ สถาบัน ให้เข้ามา 
มีกิจกรรมด้านการเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการ การมาร่วมศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการภาคสนามด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้เนื้อหาและวิธีการบริหาร
จัดการโครงการวิจัยมาพัฒนาเป็นสื่อการสอนได้ 

นอกจากการพัฒนาด้านบุคลากรแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีองค์ความรู้ พ้ืนฐานในรูปแบบของ 
เอกสารวิชาการ ต ารา ฐานข้อมูล ที่น ามาใช้เป็นปัจจัยพื้นฐานในการค้นคว้าได้ และ มีความพร้อมด้านสถานที่ 
อุปกรณ์เครื่องมือ กระจายอยู่ตามคณะ สถาบันต่าง ๆ หากมีการจัดการให้เกิดการเชื่อมต่อสิ่งเหล่านั้นเข้ามาใช้งาน
ร่วมกันได้ จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการวิจัย และการเรียนการสอนได้มากขึ้น 
 
 
 
 



๓ 
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๑.๒  แนวคิดในการจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - 
กันยายน ๒๕๖๔) 

มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนภารกิจหลักได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาใช้เป็นต้นทุนท างานให้เกิดการสอดรับกับแผนแม่บทของ อพ.สธ.  
และสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการสร้างงานวิจัยรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ในประเด็น
การน าฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ มาสร้างแนวทางการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์สู่ชุมชนอย่าง
แท้จริง  โดยอาศัยกรอบการด าเนินงาน ๓ กรอบได้แก่ ๑) กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร  ๒) กรอบการใช้ประโยชน์ 
และ ๓) กรอบการสร้างจิตส านึก 

มหาวิทยาลัยมหิดล จะน าองค์ความรู้ ประสบการณ์ ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมกับการเป็นสถาบันการศึกษาที่ต้องการเป็นปัญญาของแผ่นดิน มาบูรณาการ
รวมเข้ากับภูมิสังคมของทุกพ้ืนที่ท างาน และจะขับเคลื่อนไป โดยใช้ ๘ กิจกรรม ของ อพ.สธ. เป็นเครื่องมือท างาน
ระดับปฏิบัติการในมหาวิทยาลัยมหิดล จะน าบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ รวมทั้ง
บริบทของพืชศึกษาแต่ละชนิด มาสู่การถอดเป็นชุดความรู้ ส าหรับน าไปศึกษาทบทวน เผยแพร่และสร้างเป็น
ต้นแบบของการด าเนินงานต่อไป 

 

๑.๓  วัตถุประสงค์ 
 ๑.  จัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน 
๒๕๖๔ ) เข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม 
๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) 

๒. สร้างแผนปฏิบัติการ อพ.สธ.  – มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความเหมาะสม รองรับ 
แผนแม่บท อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙- กันยายน ๒๕๖๔ ) 

๓. สร้างและพัฒนากลไกการประสานงาน และบริหารจัดการ เครือข่ายการท างานทั้งภายในและ 
ภายนอกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
 4.  สร้างประโยชน์แท้จากการน าแผนแม่บท อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ  ๕ ปีที่หก 
(ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) ไปสู่ผู้ปฏิบัติ องค์กร และสังคม 

 

๑.๔  วิธีด าเนินการ 

           การน าแผนแม่บท อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙- กันยายน ๒๕๖๔) 
ไปสู่การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย  

1. การจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนแม่บท อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม 
๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งเป็นอ านาจของประธานคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยจะพิจารณาและแต่งตั้งเป็นการภายใน 
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 2. จัดท าแผนปฏิบัติการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. หมายถึง แผนงานหรือโครงการใดๆ ภายใต้ภารกิจ
ของงานวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงยุทธศาสตร์  
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้รับการพิจารณาอนุมัติ
ให้เข้ามาร่วมอยู่ในแผนปฏิบัติการสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 3. การสร้างเครือข่ายการท างานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ต้นทุนการ
ด าเนินงานที่สะสมไว้ โดยพิจารณาจากต้นทุนของมหาวิทยาลัย และต้นทุนจากการเข้าร่วมงานกับ อพ.สธ. โดย
จ าเป็นต้องมีเครื่องมือจัดการกับต้นทุนดังกล่าวอย่างเหมาะสม  
 ๔. การพัฒนากระบวนการท างาน เพ่ือให้ค าปรึกษา ประสานงาน ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่เสนอไว้ ให้เป็นไปตามกรอบการด าเนินงานที่เหมาะสม และตอบสนองต่อแผนแม่บท 
อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔)  
 ๕. การจัดตั้งงานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือท าหน้าที่ 

   ๑) เพ่ือรับนโยบายและกรอบการด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ และน าไปสู่การปฏิบัติได้ตามท่ีก าหนด 

   2) เพ่ือจัดท าแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทของโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ                                       

   3) เพ่ือสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการท างานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับทุกวิทยาเขตของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามกรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ. และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการใน อพ.สธ. และเครือข่ายชุมชน                            

   4) เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ระหว่างคณะสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลั ยมหิ ดล  ในการขอเข้ า พ้ืนที่ ท ากิ จกรรมต่ า ง  ๆ  รวมทั้ ง  เป็ นศูนย์ กล า ง 
การประสานงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมตามกรอบการด าเนินงาน อพ.สธ.  

   5) เพ่ือเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการ และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามที่ อพ.สธ. ก าหนด 
   6) เพ่ือจัดท า Website ข้อมูลงาน อพ.สธ. - มหาวิทยาลัยมหิดล เผยแพร่แก่สาธารณชน  

โดยมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงวิชาการ และรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 
 6. การจัดท าศูนย์ข้อมูลแสดงผลการด าเนินงาน การรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง  
การต่อยอดองค์ความรู้ การประสานงานให้เกิดนวัตกรรม ในการสนองพระราชด าริฯ อพ.สธ. ต่อไป 

๑.๕  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการร่วมสนองพระราชด าริ ภายใต้กรอบการด าเนินงานของ  อพ.สธ ที่
ขยายกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น 
 2. มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 
 3. ชุมชน/สังคมในพ้ืนที่ที่ลงกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และให้เยาวชน 
รุ่นต่อ ๆ ไปรักษาไว้
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บทที่ ๒ 
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 

  
 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความส าคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ใน อพ.สธ. อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง
ยังให้ความส าคัญในการพัฒนาทีมวิจัย การสร้างนักวิจัยหน้าใหม่ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท และเอก การ
ท างานร่วมกับภาครัฐ และภาคประชาสังคม ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้านและประชาชนในท้องถิ่น การฝึกการท างาน
ร่วมกับบุคคลภายนอก เพ่ือเป็นการเสริมสร้างทักษะการท างานร่วมกัน การสร้างศักยภาพของบุคลากรทั้ง
ทางด้านการบริหารจัดการงานวิจัย การน าเสนอผลงานทางวิชาการให้กับสังคม รวมถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายของ อพ.สธ. 
ซึ่งยึดหลักการ “การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี” ฉะนั้นการสร้างทีมนักวิจัยเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
โดยการรวมตัวของนักวิจัยจากหลายส่วนงาน ในช่วงปี ๒๕๕๑ อาทิเช่น วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะเภสัชศาสตร์ 
สถาบันโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะสัตว
แพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยมุ่งเน้นการท างานในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ซึ่งมีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยู่ จึงนับเป็นบทบาทที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลในการท างานแบบ
บูรณาการร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพ่ือช่วยในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญใน
การสร้างเครือข่ายการท างานเชิงอนุรักษ์ ของคณาจารย์/นักศึกษาต่างคณะ สถาบัน ให้เข้ามามีกิจกรรมร่วมกันใน
โครงการซึ่งเป็นการมาร่วมศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการภาคสนามด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช นอกจากการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชของประเทศไทยแล้ว ยังมีผลพลอยได้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศอีกด้วย รวมทั้ง
คณะผู้วิจัยยังสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้เนื้อหา และวิธีการบริหารจัดการโครงการวิจัยมา
พัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ 

นอกจากด้านการพัฒนาบุคลากรแล้ว มหาวิทยาลัยมหิดลยังได้องค์ความรู้ พ้ืนฐานทางวิชาการ  
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสารวิชาการ ต ารา และฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ พืชชนิดต่าง ๆ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
อนุรักษ์ และน ามาใช้เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการค้นคว้าได้ มหาวิทยาลัยมหิดลมีความพร้อมด้านสถานที่ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ กระจายอยู่ตามส่วนงานต่าง ๆ หากมีการจัดการให้เกิดการเชื่อมต่อสิ่งเหล่านั้นเข้ามาใช้งานร่วมกัน
ได้ จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการวิจัย และการเรียนการสอนได้มากยิ่งขึ้น 

จากการวิจัยข้างต้นมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถน างานวิจัยในแนวการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
การจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และการวิจัยชุมชนมาเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างต่อเนื่อง สามารถ
กล่าวได้ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล สนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการสร้างงานวิจัยรองรับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติในประเด็นส าคัญดังนี้ การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการน าความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาสร้างเป็นองค์ความรู้ด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศน์วิทยาป่าไม้และเกษตรชุมชน และ
การพัฒนาศักยภาพในการฟ้ืนฟูความมั่งคั่งด้านทรัพยากรชีวภาพ และการพึ่งตนเองของชุมชน การพัฒนาองค์
ความรู้และการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา
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เศรษฐกิจและชุมชนอย่างยั่งยืน การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน ทั้งในและนอกระบบ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใน
ท้องถิ่น และ การพัฒนารวมถึงคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน การแพทย์ทางเลือก 
และสมุนไพร การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมาบูรณา
การในการท าวิจัย   

จากสถานการณ์ด้านการคุกคาม ท าลายทรัพยากรชีวภาพภายในประเทศ และความต้องการอาหาร 
และยาสมุนไพร ในระดับโลกมีแนวโน้มจะเพ่ิมมากขึ้น เป็นฐานการคิดส าคัญในการสร้างแผนงาน  
และโครงการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การกระตุ้น และเร่งรณรงค์ให้ประชาชนไทยกลับมาให้ความส าคัญกับเรื่อง  
การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นฐานประกอบอาชีพ นอกจากนี้กระแส 
การน าข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสให้กับต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร พันธุกรรมพืช  
ก็จะมีมากขึ้นเรื่อย ๆ และในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัย  
การผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ประจ าการที่เพ่ิงเริ่มท าวิจัยให้มีศักยภาพสูงขึ้น  
โดยเน้นเป้าหมายการพัฒนางานวิจัยเชิงคุณภาพเป็นส าคัญ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ระดับนานาชาติ หรือมีผลงานในลักษณะอ่ืนที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

 มหาวิทยาลัยมหิดล จึงตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมส่วนรวม จึงเพ่ิมบทบาททางวิชาการ  
เพ่ือรักษาทรัพยากรพันธุกรรมพืช ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ทั้งในลักษณะของการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
(Area-based) ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี และการพิจารณาคัดเลือกประเด็นที่มีผลกระทบต่อสาธารณะอย่าง
เห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างองค์ความรู้ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญา      
ของชาติ การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพ่ือน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลงานทางวิชาการและผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ      
แล้วน าไปสู่การถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่ชุมชน ในรูปแบบของการวิจัยร่วมกับคนในท้องถิ่น จากนั้นสร้างเป็น
สื่อผสมน ามาใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่อไป 

๒.๑ ต้นทุนจากการท างานวิจัยและโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 

จากผลการด าเนินงานวิจัยร่วมกับ อพ.สธ. ที่ผ่านมา ประกอบด้วย รายชื่อนักวิจัยและแผนงานวิจัย 
และกิจกรรมการร่วมสนองพระราชด าริฯ อพ.สธ. จ าแนกตามวาระการด ารงต าแหน่งของอธิการบดี ได้ดังนี ้
 ระยะที่ ๑ อธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นายแพทย์พรชัย มาตังคสมบัติ ด ารงต าแหน่ง
ตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒– ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑  

การด าเนินงานในปี ๒๕๔๘ ซึ่งอยู่ในช่วงแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่สาม (ตุลาคม ๒๕๔๕ - กันยายน 
๒๕๔๙)  มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย  : สรรพสิ่งล้วนพัน
เกี่ยว  ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ คลองไผ่ 
ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล ซึ่งด ารงต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยในขณะนั้น เป็นผู้รับผิดชอบใน
การเข้าร่วมกิจกรรมสนองพระราชด าริฯ  



๘ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

การด าเนินงานในปี ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองบริหารงานวิจัยเป็นผู้ประสานงาน ได้เสนอ
โครงการเข้าร่วมในแผนแม่บท ดังกล่าว และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานร่วมใน อพ.สธ.  
โดยมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ แต่ไม่ได้มีการประชุมร่วมกับ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดลได้ประกาศให้
นักวิจัยเสนอโครงการวิจัยเข้ามา เพ่ือเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ซึ่งมีนักวิจัยส่งโครงการทั้งสิ้น จ านวน  
๙ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๘ โครงการ และจาก
แหล่งทุนภายนอก จ านวน ๑ โครงการ ทั้งนี้เป็นโครงการของคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๔ โครงการ  
คณะเทคนิคการแพทย์ จ านวน ๑ โครงการ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ จ านวน ๑ โครงการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๒ โครงการ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  
๑ โครงการ ดังนี้ 

๑. โครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ ๒ และกิจกรรมที่ ๓  จ านวน ๑ เรื่อง คือ 
๑.๑ การส ารวจพันธุ์พืชและจุลินทรีย์จากธรรมชาติในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตไทรโยค   

เพ่ือการศึกษาและการวิจัยพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย หัวหน้าโครงการคือ 
รศ.ดร.ครรชิต ธรรมศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

        ๑.๑.๑ พรรณไม้และนิเวศวิทยาของวิทยาเขตไทรโยค หอพรรณไม้ใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล  
        ๑.๑.๒ พัฒนาพันธุ์ไม้เชิงพาณิชย์  
        ๑.๑.๓ จุลินทรีย์ที่ช่วยการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  
๒. โครงการที่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ ๔ จ านวน ๗ เรื่อง คือ 

 ๒.๑  การศึกษาฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งของสารสกัดซัลเฟตพอลิแซคคาไรด์  
จากสาหร่ายไทยชนิดต่าง ๆ หัวหน้าโครงการคือ รศ.ดร. ลีณา  สุนทรสุข คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๒.๒ มาตรฐานฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดสิว ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์รักษาสิวของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด หัวหน้าโครงการคือ รศ.ดร.วันดี  กฤษณพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ 
 ๒.๓ การพัฒนาต ารับยาแผนโบราณส าหรับสตรีวัยทอง เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ : ต ารับว่านชัก
มดลูก ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย  ผู้อ านวยการแผนงานคือ รศ.ดร. สมภพ ประธานธุรารักษ์ คณะเภสัช
ศาสตร์ 

  ๒.๓.๑ การจัดท ามาตรฐานและการควบคุมคุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี การปนเปื้อนและ 
การพิสูจน์ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของต ารับยาแผนโบราณว่านชักมดลูก ส าหรับสตรีวัยทองเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์  
เสริมสุขภาพและการขยายพันธุ์สมุนไพรหลักว่านชักมดลูก และว่านนางค าด้วยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
   ๒.๓.๒ การทดสอบฤทธิ์ต่อระดับไขมันในเลือดของต ารับยาแผนโบราณส าหรับสตรีวั ยทอง  
เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ : ต ารับว่านชักมดลูก 

       ๒.๓.๓ การทดสอบความเป็นพิษเฉียบพลันและกึ่งเรื้อรังของต ารับยาแผนโบราณ ส าหรับ 
สตรีวัยทองเพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ : ต ารับว่านชักมดลูก 

       ๒.๓.๔ การพัฒนายาเม็ด/แคปซูลของต ารับยาแผนโบราณส าหรับสตรีวัยทอง เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ 
เสริมสุขภาพ : ต ารับว่านชักมดลูก   



๙ 
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๒.๔ ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการต้านมะเร็งเต้านมที่มีและไม่มี BRCA1 ที่กลายพันธุ์และ 
ผลของสมุนไพรต่อการท างานของยีน และโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและแพร่กระจายของมะเร็ง  
หัวหน้าโครงการคือ รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

๒ . ๕ RNA interference ใ นก า รส ร้ า ง ค ว ามต้ า นทานต่ อ ไ ว รั ส พื ช  หั ว หน้ า โ ค ร งก า รคื อ  
ผศ.กนกพร ไตรวิทยาการ สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ 

๒.๖ การพัฒนาสมุนไพรกระชายด า ว่านชักมดลูก และสมุนไพรอ่ืน ๆ เพ่ืออุตสาหกรรมยา เครื่องดื่ม 
และเครื่องส าอาง หัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.ณัฐวรรณ ยศวัฒน  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒.๗ การคัดเลือกสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการตายของเซลล์  หรือมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง หัวหน้า
โครงการคือ ศ.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

๓. โครงการที่สอดคล้องกิจกรรมท่ี ๕ จ านวน ๑ เรื่อง คือ 
๓.๑ โครงการหน่วยบริการฐานข้อมูลสมุนไพร  
หัวหน้าโครงการคือ รศ.ดร.วิสุดา สุวิทยาวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ 

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๐   มหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมกิจกรรมในแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ระยะ ๕ ปีที่สี่ (ตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน ๒๕๕๔) โดยได้เข้าร่วม 
จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน”  ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๕ 
พฤศจิกายน  ๒๕๕๐    ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี  มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.วีณา จิรัจฉริยากูล และ รศ.ดร.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์ 
คณะเภสัชศาสตร์  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมเสนอผลงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการดังกล่าว   

 
ระยะที่ ๒ อธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร ด ารงต าแหน่ง

ตั้งแต่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔  
การด าเนินงานในปี ๒๕๕๑ ซึ่งอยู่ในช่วงแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่สี่ (ตุลาคม ๒๕๔๙ – กันยายน 

๒๕๕๔) อธิการบดีให้ความส าคัญในเรื่องการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ กับ อพ.สธ. เป็นอย่างมาก โดยเริ่มจาก
ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  ไชยโรจน์ น าทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจาก ๖ ส่วนงานไปพบผู้บริหารของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพ่ือหารือถึงการด าเนินงานในพ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ 
เขื่อนศรีนครินทร์   

ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การบริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล  ในส่วนทางวิทยาเขต
กาญจนบุรี จากนั้นจึงมีการพบปะกับผู้บริหาร อพ.สธ. และมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องมีการประชุม ปีละ ๒ ครั้ง และมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๕๑ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ห้องประชุม ๕๑๕ ชั้น ๕ ส านักงานอธิการบดี  ศาลายา โดยมี 
ด ร . ปิ ย รั ษฎ์  เ จ ริ ญทรั พย์  เ ล ข านุ ก า ร คณะกร รมกา ร  อพ . ส ธ .  ม า ร่ ว มป ร ะชุ ม ในครั้ ง นี้ ด้ ว ย 
 ซึ่ง ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมทราบดังนี้  



๑๐ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

๑. อพ.สธ. มีพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญให้อาจารย์/นักวิจัย 
เข้าร่วมส ารวจพันธุกรรมทรัพยากรทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพ รวมถึงโครงสร้างลักษณะของป่า 
ซึ่ง อพ.สธ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จะสนับสนุนอาหารและที่พัก มหาวิทยาลัยมหิดลเพียง
สนับสนุนงบประมาณ และสนับสนุนให้อาจารย์/นักวิจัยเดินทางไปท าวิจัยในพ้ืนที่ดังกล่าว  

๒.  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่  ในฐานไทย” จัดขึ้นในวันที่ ๑๙ 
- ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 

 ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ เป็นผู้รับชอบโดยตรงในการสนองพระราชด าริทั้ง ๒ กิจกรรมข้างต้น โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
วิชาการ จึงมีความคิดริเริ่มที่จะท าให้เกิดการวิจัยแบบบูรณาการ เรื่อง Biodiversity โดยก าหนดกรอบแนวทาง
ในการเขียนโครงการวิจัย และมอบหมายให้กองบริหารงานวิจัยมีหนังสือแจ้งทุกส่วนงาน เชิญชวนนักวิจัยที่สนใจ 
เสนอโครงการ (Concept Paper) เข้าร่วมโครงการพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัด
กาญจนบุรี 

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๒ ได้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ ในวันจันทร์ 
ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ในการประชุมดังกล่าวอธิการบดีติดภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศ จึงมอบหมาย
ให้ ศาสตราจารย์นภาธร บานชื่น รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมีสรุปสาระส าคัญในการ
ประชุมมี  ๒ เรื่อง ดังนี ้

๑. มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอโครงการวิจัย “การส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลาย 
ทางชีวภาพแบบผสมผสานพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์” (Integrated survey for biodiversity 
database development at Srinakarin dam)  โดยมี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ จ านวน ๑ โครงการ ภายใต้ “โครงการพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี”  ซึ่งเป็นโครงการแบบบูรณาการท าวิจัยร่วมกัน ๘ ส่วนงาน ดังนี้  
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบันโภชนาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล)  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาเขตกาญจนบุรี  มีโครงการย่อยอยู่ภายใต้
แผนงานจ านวน ๘ โครงการย่อย ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ที่พบในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช
เขื่อนศรีนครินทร์  : หัวหน้าโครงการคือ รศ.พวงผกา  สุนทรชัยนาคแสง คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๒) โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลพันธ์ไม้ยืนต้นพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์  
จังหวัดกาญจนบุรี : หัวหน้าโครงการคือ รศ.สุระ พัฒนเกียรติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

๓) โครงการส ารวจและศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรไทย :  หัวหน้าโครงการคือ 
ศ.วงศ์สถิต ฉั่วกุล คณะเภสัชศาสตร์ 



๑๑ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

 ๔) การศึกษาการปรับตัวของพืชในบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี : หัวหน้าโครงการคือ 
อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์ 
 ๕) การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการและสาระส าคัญของแหล่งอาหารจากพืชและ
สัตว์บริเวณเขือ่นศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี : หัวหน้าโครงการคือ ผศ.สมศรี  เจริญเกียรติกุล สถาบันโภชนาการ 

     ๖) ความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องที่มีความส าคัญทางการแพทย์ และสัตว์ขาปล้องขนาดเล็กในดิน 
ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี  : หัวหน้าโครงการคือ  ผศ.อมรา นาคสถิต  
คณะวิทยาศาสตร์ 
                ๗)  การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการตรวจหาโรคติดเชื้อก่อโรคใน
สัตว์ป่า บริ เวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี  : หัวหน้าโครงการคือ  
ผศ.กนกพร ไตรวิทยากร  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
 ๘) การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การแพร่กระจายกับการประยุกต์ใช้
เชิงเศรษฐกิจของไม้ที่ให้น้ ามันหอมระเหย หอยบก หอยน้ าจืด และเห็ดสมุนไพรบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์  :  
หัวหน้าโครงการคือ ผศ.จตุรงค์ จันทร์สี่ทิศ วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๒. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รองอธิการบดีได้มอบหมายให้         
รศ.วีณา จิรัจฉริยากูล เป็นประธานคณะท างาน  
 

ต่อมาเม่ือวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์   
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เจ้าหน้าที่กองบริหารงานวิจัย และคณะผู้วิจัยโครงการ “การส ารวจและ
จัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสานพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรี
นครินทร์” จ านวน ๔๒ ท่าน ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับ ดร.ปิยรัษฎ์ เจริญทรัพย์ ผู้แทน อพ.สธ. และ 
นางชดารัตน์  มังคะลี ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม ๒ ที่ท าการ กฟผ. 
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือร่วมกันปรึกษาหารือและวางแผนการเข้าส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่  
เขื่อนศรีนครินทร์ รวมทั้งเส้นทางส ารวจพื้นที่เบื้องต้นให้แก่คณะทีมผู้วิจัย 

และ อพ.สธ. ได้มีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย : ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ครั้งที่ 
๒/๑๕๕๒ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต าบลบางพระ อ าเภอศรี
ราชา จั งหวัดชลบุรี   โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี  เป็นองค์ประธาน 
เปิดการประชุมวิชาการครั้งนี้   

ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้นักวิจัยที่เสนอ
โครงการวิจัยเข้าร่วม อพ.สธ. ทั้งโครงการเดิมและโครงการใหม่ และกองบริหารงานวิจัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
วิชาการและนิทรรศการฯ ซึ่งมีนักวิจัยจากหลายส่วนงานเข้าร่วมแสดงผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ อาทิ
เช่น คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
เทคนิคการแพทย์ สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 



๑๒ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

๑. จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของโครงการต่างๆ จ านวน ๙ เรื่อง ได้แก่ 
    ๑.๑ การส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูล ความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน  

เขื่อนศรีนครินทร์  ( โดยโครงการนี้ เป็นโครงการบูรณาการร่วมระหว่างคณะนักวิจัย ๘ ส่วนงาน 
ของมหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราช คณะเภสัชศาสตร์ สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบันวิจัยโภชนาการ และ
วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๑.๒  การพัฒนาต ารับยาแผนโบราณส าหรับสตรีวัยทอง เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์ เสริมสุขภาพ  
“ต ารับว่านชักมดลูก”  

๑.๓  การส ารวจพันธุ์พืชและจุลินทรีย์จากธรรมชาติในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตไทรโยค  
เพ่ือการศึกษาและการวิจัยพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์  

    ๑.๔  การคัดเลือกสารสกัดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ต้านการตายของเซลล์หรือมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง : 
การศึกษาฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งจากสารบริสุทธิ์ dihydroroemerine ที่แยกได้จากสบู่เลือด 

    ๑.๕  ประสิทธิภาพของสมุนไพรไทยในการต้านมะเร็งเม็ดโลหิตและมะเร็งเต้านมที่มี และไม่มี  
ยีน BRCA1 ที่กลายพันธุ์ และผลของสมุนไพรต่อการท างานของยีน และโปรตีนที่เกี่ ยวข้องกับการเติบโต 
และแพร่กระจายของมะเร็ง 

    ๑.๖  สมุนไพรต้านเบาหวาน/สมุนไพรต้านเริม/สมุนไพรต้านหูด 
    ๑.๗  มาตรฐานฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุส าคัญของการเกิดสิว ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์รักษาสิวของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด 
    ๑.๘  หน่วยบริการข้อมูลสมุนไพร 

      ๑.๙  เครื่องสกัดสารสมุนไพรด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะยิ่งยวด 
๒. การเสวนา “การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2552 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล  
ส่งผู้แทนเป็นวิทยากรร่วม ๒ ท่าน คือ        

๑. นางรัตนา  เพ็ชรอุไร       ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย     มหาวิทยาลัยมหิดล  
๒. ผศ.เกษม  กุลประดิษฐ์    คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  

๓. การแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย จ านวน ๕ เรื่อง ได้แก่ 
๓.๑ การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการตรวจหาโรคติดเชื้อก่อ

โรคในสัตว์ป่าหรือบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชเขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี โดย อ.สุรชิต  
แวงโสธรณ์ อ.กฤษฎา  ใจชื้น  อ.รวงรัตน์  พุทธรงควัตร  อ.ศรินทร์  สุวรรณภักดี  อ.ภาวิณี เจริญยงอยู่ อ.เกชา 
ชีวาจรอ.เธียรศิริ  มูลจันทร์  รศ.ปานเทพ  รัตนากร และ ผศ.กนกพร  ไตรวิทยากร 

๓.๒ การศึกษาฤทธิ์ต้านการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งจากสารบริสุทธิ์ dihydroroemerine ที่แยกได้
จากสบู่เลือด โดย รศ.ปริ่มเฉนียน  มุ่งการดี  อ.กมลวรรณ  มนตรีฤทธิไกร  อ.สุนา จงสมบูรณ์กุศล   
อ.บดินทร์  ชิตกุล  อ.กษมา สุขาภิรมย์ และ ศ.โกวิท พัฒนปัญญาสัตย์ 
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๓.๓ การยับยั้งเอ็นไซม์ทีโลเมอเรสและต้านทานการเติบโตของมะเร็งเต้านม โดยสารผสมบริสุทธ์  
คิวเคอรบิตาซิน จากบวบขมไทย โดย อ.สุวิทย์  ด้วงมะโน  อ.สุมนา ดาเก็ง  รศ.วีณา จิรัจฉริยากูล  และรศ.
พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ 

๓.๔ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแป๊ะต าปึง โดย รศ.ศรีจันทร์ พรจิราศิลป์  รศ.วีณา    
จิรัจฉริยากูล  อ.กนกลักษณ์  ภู่สะอาด  อ.อติยา  ทรัพย์สังข์  อ.ภาณี  ฤทธิ์เลิศ  และ อ.วรชัย  ศิริกุลชยานนท 

๓.๕  มาตรฐานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลรักษาสิวของสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด   โดย         
อ.วีระยุทธ  โพธิรัตน  อ.พิมลพรรณ  พิทยานุกุล  อ.มัลลิกา  ชมนาวัง  และ รศ.วันดี  กฤษณพันธ์ 
๔. การเสนอผลงานทางวิชาการ oral presentation จ านวน ๑ เรื่อง ได้แก ่
           “โครงการวิจัยเรื่องฤทธิ์ของบวบขม (T. cucumerina) และ หญ้าปักก่ิง (M.  loriformis) ในการต้าน
มะเร็งและชักน าเซลล์ตายในเซลล์มะเร็งเม็ดโลหิตเฉียบพลัน โดย รศ.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์” 
 

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๓ ได้ท าการวิจัยโครงการวิจัย “การส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูล 
ความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสานพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์” (Integrated survey for 
biodiversity database development at Srinakarin dam)  โดยมี ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงานวิจัย โดยเป็นการท างานวิจัยต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๒ 
 

การด าเนินงานในปี  ๒๕๕๔  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ขยายพ้ืนที่ท าการวิจัยไปที่  เขาวังเขมร  
จังหวัดกาญจนบุรี  โดยท าการวิจัยเรื่อง การส ารวจและจัดท าระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ 
แบบผสมผสานพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาโครงการขึ้นมาใหม่ โดยใช้ต้นแบบ
การท างานจากเข่ือนศรีนครินทร์ ประกอบด้วย ๘ โครงการย่อยดังนี้ 

1. การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลความหลากหลายของสัตว์ขาปล้องที่มีความส าคัญทางการแพทย์ใน
พ้ืนที่โครงการฯ โดย ผศ.อมรา นาคสถิต คณะวิทยาศาสตร์ 

2. การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการตรวจหาโรคติดเชื้อก่อโรคใน
สัตว์ป่า บริเวณพ้ืนที่โครงการฯ โดย ผศ.กนกพร  ไตรวิทยากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

3. การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารชีวภาพส าคัญ และประโยชน์เชิงสุขภาพ
ของแหล่งอาหาร พ้ืนที่โครงการฯ โดย ผศ.สมศรี  เจริญเกียรติกุล สถาบันโภชนาการ    
 4. การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การแพร่กระจาย  กับการ
ประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจของไม้ที่ให้น้ ามันหอมระเหย หอยบก หอยน้ าจืด และเห็ดสมุนไพร ในพ้ืนที่โครงการฯ  
โดย อ.จตุรงค์  จันทร์สี่ทิศ วิทยาเขตกาญจนบุรี   

5. การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พบในพ้ืนที่โครงการฯ     
โดย รศ.พวงผกา  สุนทรชัยนาคแสง คณะวิทยาศาสตร์ 
 6. ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับตัวของพืชเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี   
โดย อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน คณะวิทยาศาสตร์ 
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 7. การศึกษาลักษณะสังคมพืชป่าไม้และจัดท าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ  พ้ืนที่ โครงการฯ  
โดย รศ.สุระ พัฒนเกียรติ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
 8. โครงการส ารวจและศึกษาพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรไทย โดย ศ.วงศ์สถิตย์  ฉั่วกุล   
คณะเภสัชศาสตร์ 

 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
๑. แผนงานวิจัยการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น 
จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ.เกษม  กุลประดิษฐ์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการ
แผนงาน ประกอบด้วย 4 โครงการย่อย ดังนี้ 
      ๑) พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านที่มีใช้ในยาสามัญประจ าบ้าน 

๒) องค์ประกอบส าคัญด้านอาหารและโภชนาการของตะคึก (Albizia lebbeck (L.) Benth.) จาก 
ความหลากหลายของแหล่งที่พบในประเทศไทย 

๓) ประสิทธิภาพในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระของสารสกัด และส่วนที่ผ่านการย่อย 
ในเซลล์ล าไส้มนุษย์ ของพืชอาหารที่พบในพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดกาญจนบุรี 
 4) การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเพ่ิมปริมาณ ต้นเอ้ืองดินถิ่นไทย ( Ipsea 
thailandica  Seidenf.) กล้วยไม้สกุลว่านพายแฉก (Cheirostylis) และดอกดินเมืองกาญจน์ (Curcuma 
candida (Wall.) Techaprasan & Skornick.) ในหลอดทดลอง 
 และมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ จัดระหว่าง
วันที่ ๑-๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งในปีนั้น   
เกิดน้ าท่วมใหญ่ มหาวิทยาลัยไม่สามารถไปร่วมจัดนิทรรศการครั้งนั้นได้  

ระยะที่ ๓ อธิการบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  
๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๕ 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เสนอโครงการวิจัย จ านวน ๔ โครงการที่จะเข้าร่วมในแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่

ห้า (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ดังนี้  
๑. การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพื้นที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี  
โดย ผศ.เกษม  กุลประดิษฐ์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 
๑๑ โครงการย่อย (ระยะเวลา ๕ ปี ; เริ่มปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ดังนี้ 

๑) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของสัตว์ขาปล้อง ที่มีความส าคัญทางการแพทย์และสัตว์ขาปล้องขนาดเล็ก    
ในดินในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 
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2) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และการตรวจหาโรคติดเชื้อก่อโรคในสัตว์ป่า 
บริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 

3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการและสาระส าคัญของแหล่งอาหารจากพืชและสัตว์บริเวณพ้ืนที่  
ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 

4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของชนิดพันธุ์ การแพร่กระจายกับการประยุกต์ใช้เชิงเศรษฐกิจของไม้ที่ให้
น้ ามันหอมระเหย หอยบก หอยน้ าจืด และเห็ดสมุนไพรบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 

5) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์ด้านอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชที่พบในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
จังหวัดอ านาจเจริญ 

6) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากการปรับตัวของพืชในบริเวณพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 

7) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตยาสมุนไพรไทย พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 
          ๘) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการส ารวจ รวบรวม และจัดท าข้อมูลเพ่ือการอนุรักษ์และ 
ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 
          ๙) โครงการส ารวจ รวบรวมพันธุ์พริก และน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอก 
ไม้ประดับ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร 

10) การประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 
11) ความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยา และโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงลูก 

ด้ วยนมขนาด เล็ ก  บริ เ วณ พ้ืนที่ โ คร งการอนุ รั กษ์ พัน ธุ กรรม พืช อัน เนื่ อ งมาจากพระราชด า ริ   
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี  
๒. การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี   
โดย อาจารย์จันทร์เพ็ญ  วงษ์ศรีเผือก วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๑๐ โครงการ
ย่อย (ระยะเวลา  ๓ ปี ; เริ่มปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 

๑) การบ ารุงรักษาแปลงส ารวจถาวรเพ่ือศึกษาพลวัตรของป่าไม้และส ารวจประชากรต้นไม้  
ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๒) การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ความหลากหลายของชนิด การกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ขิงและ
กล้วยไม้ เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๓) การส ารวจความหลากชนิดและความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมของถั่วตระกูล Vigna  
ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
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๔) การส ารวจและจ าแนกชนิดหอยซึ่ งเป็นพาหะตัวกลางปรสิต ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยาเขตกาญจนบุรี และการตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตโดยวิธีทางอณูวิทยา  

๕) การส ารวจความหลากหลายของสัตว์ขาข้อขนาดเล็กในดิน บริเวณแนวกันไฟ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี  

๖) ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
๗) การส ารวจความหลากชนิด ความหนาแน่น และการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กใน 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
8) การส ารวจความหลากชนิดและจัดท าฐานข้อมูลเสียงของค้างคาวในมหาวิทยาลัยมหิดล  

วิทยาเขตกาญจนบุรี 
9) การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรหอมระเหยไทยและการ

ประยุกต์สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
10) การส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อม (แสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ า) ที่มีความสัมพันธ์กับความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
๓. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พื้นบ้าน (ระยะเวลา ๕ ปี ; เริ่มปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
โดย ดร .ปิ ยนุ ช   โ รจน์สง่ า   คณะเภสัชศาสตร์   เป็นหั วหน้ า โครงการ  และทีมผู้ ร่ วมวิ จั ย  คือ  
ผศ. ดร.ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร อ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และ อ.สวรรยา บูรณะผลิน 
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย       
ตามแนวทางของโครงการ อพ.สธ. กรณีศึกษา จังหวัดนนทบุรี  
โดย  ผศ. ดร.ศศิวิมล  แสวงผล  คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย 
ดังนี้ 

๑) การประเมินและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี  
2) สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพ่ือประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการของทุเรียนพันธุ์ท้องถิ่น

ในจังหวัดนนทบุรี  
3) โครงการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในจังหวัดนนทบุรี  

การด าเนินงานใน ๒๕๕๖ 
1. การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพื้นที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี 
โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๔ 
โครงการย่อย ดังนี้ 

1) โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการ
กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ 
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2) โครงการส ารวจ รวบรวมพันธุ์พริก และน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้
ประดับ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร 

3) โครงการการประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 
4) โครงการความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยาและโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 
๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พื้นบ้าน  
โดย อ. ดร.ปิยนุช  โรจน์สง่า คณะเภสัชศาสตร์  เป็นหัวหน้าโครงการ และทีมผู้ร่วมวิจัย อ.ปองทิพย์ สิทธิสาร    
อ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และ อ.สวรรยา บูรณะผลิน 
๓. การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี  
โดย อ. ดร.จันทร์เพ็ญ  วงษ์ศรีเผือก วิทยาเขตกาญจนบุรี  เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย  
10 โครงการย่อย ดังนี้  

๑) การบ ารุงรักษาแปลงส ารวจถาวรเพ่ือศึกษาพลวัตรของป่าไม้และส ารวจประชากรต้นไม้  
ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๒) การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ความหลากหลายของชนิด การกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ขิงและ
กล้วยไม้ เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๓) การส ารวจความหลากชนิดและความหลากหลายทางด้านพันธุกรรมของถั่วตระกูล Vigna  
ในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  

๔) การส ารวจและจ าแนกชนิดหอยซึ่ งเป็นพาหะตัวกลางปรสิต ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  
วิทยาเขตกาญจนบุรี และการตรวจสอบการติดเชื้อปรสิตโดยวิธีทางอณูวิทยา  

๕) การส ารวจความหลากหลายของสัตว์ขาข้อขนาดเล็กในดิน บริเวณแนวกันไฟ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี  

๖) ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวันในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
๗) การส ารวจความหลากชนิด ความหนาแน่น และการกระจายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กใน 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
8) การส ารวจความหลากชนิดและจัดท าฐานข้อมูลเสียงของค้างคาวในมหาวิทยาลัยมหิดล  

วิทยาเขตกาญจนบุรี 
9) การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรหอมระเหยไทยและการ

ประยุกต์สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 
10) การส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อม (แสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ า) ที่มีความสัมพันธ์กับความ

หลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  
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๔. เอกลักษณ์ระดับเซลล์โมเลกุลของพืชสมุนไพร พืชถิ่นเดียว พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 
โดย รศ. ดร.พวงผกา สุนทรนาคแสงชัย คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย   
๖ โครงการย่อย ดังนี้ 
        ๑) การรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชถิ่นเดียว และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทยจาก
แหล่งต่างๆ ส าหรับการอ้างอิงมาตรฐานสมุนไพร 
        ๒) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับเซลล์ของพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชถิ่นเดียว และพืชใกล้สูญพันธุ์ 
ของประเทศไทย 
       ๓) เอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชถิ่นเดียวและพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 
        ๔) การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางเคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพร  
พืชอาหาร พืชถิ่นเดียว และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 
        ๕) การศึกษาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืช
สมุนไพร พืชอาหาร พืชถิ่นเดียว และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 
        ๖) การอนุรักษ์พันธุกรรมและขยายพันธุพืชสมุนไพร พืชถิ่นเดียว และพืชใกล้สูญพันธุ์บางชนิดของ 
ประเทศไทยในหลอดทดลอง 
๕. การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภู มิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศไทย       
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดย ผศ. ดร.ศศิวิมล  แสวงผล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย ดังนี้ 
        ๑) การประเมินและอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียน (Durio zibethinus L.)  
ในประเทศไทย 
        ๒) การพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนที่มีศักยภาพในการปรับตัวต่อสภาพเครียด อันเนื่องมาจาก  
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก 
       ๓) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของชาวสวน
ทุเรียนในประเทศไทย เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

และมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ  
เขื่อนศรีนครินทร์  จังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ  
เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต าบลท่ากระดาน อ าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้เข้าร่วมในประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ครั้งนี้ โดยมอบหมายให้นักวิจัยที่เสนอ
โครงการวิจัยเข้าร่วม อพ.สธ. ที่ได้ทุนสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก และกองบริหารงานวิจัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการฯ ซึ่งมีนักวิจัยจากหลาย
ส่วนงานเข้าร่วม อาทิเช่น คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร คณะ
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วิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สถาบันวิจัยชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย 
๑. การแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย จ านวน ๖ เรื่อง 

๑) ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชุมชนแบบชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดอ านาจเจริญ 
๒) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พ้ืนบ้าน 
๓) พันธุ์ไม้เด่น สัตว์เฉพาะถิ่น ที่โดดเด่นในวิทยาเขตกาญจนบุรี 
๔) ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในถ้ าที่เป็นแหล่งอาศัยของค้างคาวคุณกิตติ 
๕) โมเลกุลของพืชสมุนไพร พืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 
๖) ความหลากหลายของทุเรียนในประเทศไทย 

๒. การเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. จ านวน ๔ เรื่อง 
1)  เสนอผลงานวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาชาวสวนทุเรียนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสวนทุเรียนหลัง 

มหาอุทกภัย พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย ผศ. ดร.ศศิวิมล  แสวงผล  คณะวิทยาศาสตร์ 
2)  การเสวนา “รู้จัก อนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ ” โดย ผศ.ดร.ศศิวิมล  แสวงผล คณะวิทยาศาสตร์  
3)  คุณค่าทางโภชนาการ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในยอดและใบอ่อนของตะคึก โดย ผศ.ครรชิต  

จุดประสงค์ สถาบันวิจัยโภชนาการ 
4)  คุณค่าทางโภชนาการ และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในยอดและใบอ่อนของตะคึก โดย ผศ.ดร.

สมศรี  เจริญเกียรติกุล สถาบันวิจัยโภชนาการ  
๓. การแสดงถ้ าค้างคาวจ าลอง 
 เป็นการจ าลองลักษณะของถ้ าค้างคาวคุณกิตติ ซึ่งเป็นค้างคาวที่เล็กที่สุด ที่ใกล้สูญพันธุ์แล้ว ของจังหวัด
กาญจนบุรี การจ าลองประกอบด้วยขั้นตอนการดักจับค้างคาว และความเป็นอยู่ของค้างคาวคุณกิตติ เป็นต้น  
๔. ผลงานอ่ืนๆ 

๑) หนังสือพรรณไม้ เขาวังเขมร 
๒) หนังสือพรรณไม้เขื่อนศรีนครินทร์ 
๓) หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ เล่ม ๒ 
๔) หนังสือต ารับอาหารสมุนไพร 
๕) หนังสือพิมพ์ปกปักรักษา 
5) คู่มือการประดิษฐ์ดอกทุเรียน เพ่ือการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึง

มัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นผลงานจากโครงการวิจัย เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของชาวทุเรียนในประเทศไทย เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนตาม อพ.สธ. โดย ผศ.ดร.ศศิวิมล 
แสวงผล เพื่อสอนให้แก่ผู้สนใจได้รู้จักดอกของทุเรียน 
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การด าเนินงานในปี ๒๕๕๗ 
1. การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพื้นที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี  
โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน  ประกอบด้วย ๔ 
โครงการย่อย ดังนี้ 

๑) โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการ 
กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ 

๒) โครงการส ารวจ รวบรวมพันธุ์พริก และน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้
ประดับ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร 

๒) โครงการการประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 
๓) โครงการ ความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยาและโรคติดเชื้อในสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 
๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พื้นบ้าน โดย อ. ดร.ปิยนุช  โรจน์สง่า คณะเภสัชศาสตร์  
เป็นหัวหน้าโครงการ และทีมผู้ร่วมวิจัย ผศ. ดร. ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร  อ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และ อ.สวรรยา 
บูรณะผลิน 
๓. การศึกษาความหลากหลายพันธุ์พืชและสัตว์ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี  
โดย อ. ดร.จันทร์เพ็ญ วงษ์ศรีเผือก วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้อ านวยการแผนงาน  ประกอบด้วย ๓  โครงการย่อย 
ดังนี้ 

๑) การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูล ความหลากหลายของชนิดการกระจายพันธุ์ของพืชวงศ์ขิงและ
กล้วยไม้ เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

๒) การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรหอมระเหยไทยและการ
ประยุกต์สาระส าคัญ เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 

๓) การส ารวจข้อมูลสภาพแวดล้อม (แสง อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ า) ที่มีความสัมพันธ์กับความ
หลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 
๔. ประโยชน์เชิงสุขภาพ ความปลอดภัยต่อการบริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชท้องถิ่นในพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
จังหวัดกาญจนบุรี   
โดย ผศ. ดร.สมศรี  เจริญเกียรติกุล  สถาบันโภชนาการ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย  

๑) การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีต่อการต้านการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสารสกัดจากพืชอาหารท้องถิ่น 
๒) การศึกษาสารพิษจากธรรมชาติ และโลหะหนัก และความปลอดภัยในการบริโภคพืชอาหารท้องถิ่น 
๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากพืชอาหารท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี 



๒๑ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
5. เอกลักษณ์ระดับเซลล์โมเลกุลของพืชสมุนไพร พืชถิ่นเดียว พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 
โดย รศ. ดร.พวงผกา สุนทรนาคแสงชัย คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย 
ดังนี้ 

     ๑) การรวบรวมตัวอย่างพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย เพ่ือ
การศึกษาเอกลักษณ์ระดับเซลล์และโมเลกุล 

     ๒) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับเซลล์ของพืชสมุนไพร พืชถิ่นเดียว พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ของ 
ประเทศไทย 

     ๓)  เอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพร พืชถิ่นเดียว พืชหายาก และพืชใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 
     ๔) การอนุรักษ์พันธุกรรมและขยายพันธุพืชสมุนไพร พืชอาหาร พืชถิ่นเดียว และพืชใกล้สูญพันธุ์บาง

ชนิดของประเทศไทยในหลอดทดลอง 
6. แผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียนและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสวนทุเรียนในประเทศ
ไทยเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดย ผศ. ดร.ศศิวิมล  แสวงผล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย ดังนี้ 
            ๑) การประเมินและอนุรักษ์ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมทุเรียน (Durio zibethinus L.) 
ในประเทศไทย 
           ๒) การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านในการจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมของชาวสวน
ทุเรียนในประเทศไทยเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 
7. แผนงานวิจัยการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  และการใช้ประโยชน์พืชท้องถิ่น 
จังหวัดกาญจนบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖  
โดย ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๓ 
โครงการย่อยดังนี้ 
           ๑) พฤกษศาสตร์พ้ืนบ้านที่มีใช้ในยาสามัญประจ าบ้าน : ศ. ดร.วงศ์สถิตย์  ฉั่วกุล 
          ๒) ความหลากหลายของพ้ืนที่และพันธุกรรมของตะคึก (Albizia lebbeck (L.) Benth.) ในประเทศไทย 
ต่อคุณค่าทางโภชนาการและประโยชน์เชิงสุขภาพ : ผศ. ดร.สมศรี  เจริญเกียรติกุล 
       ๓) การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเพ่ิมปริมาณ ต้นเอ้ืองดินถิ่นไทย ( Ipsea 
thailandica Seidenf.) และดอกดินเมืองกาญจน์ (Curcuma candida (Wall.) Techaprasan &  Skornick.) 
ในหลอดทดลอง : รศ. ดร.ครรชิต ธรรมศิริ 
ผลงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

๑) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เขื่อนศรีนครินทร์ ตั้งแต่เดือน พ.ย. ๒๕๕๑ - เม.ย. 
๒๕๕๓  พบพืชจ านวน ๓๓๘ ชนิด พบเห็ด ๒๐๘ ชนิด พบสัตว์ ๘๒ ชนิด    



๒๒ 
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๒) ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ เขาวังเขมร  ตั้งแต่ ธ.ค. ๒๕๕๒ - ม.ค.๒๕๕๔ พบพืช 
จ านวน ๔๖๘ ชนิด พบเห็ด ๑๒๕ ชนิด และยังไม่สามารถจ าแนกได้อีก ๒๐๔ ตัวอย่าง พบสัตว์ ๙๔ ชนิด 

๓) ฐานข้อมูลป่าชุมชนจังหวัดอ านาจเจริญ ตั้งแต่ ต.ค. ๒๕๕๕ - ต.ค.๒๕๕๖ จากการส ารวจป่า
ทั้งหมด ๑๒ ป่า ในจังหวัดอ านาจเจริญ โดยนับซ้ า ส ารวจพบ พืชอาหาร ๑,๒๒๓ ชนิด พืชสมุนไพร ๑,๔๘๙ 
ชนิด ไม้ประดับ ๕๕ ชนิด ไม้ใช้สอย ๖๗๓ ชนิด สัตว์ ๘๑ ชนิด  
ผลจากงานบริการวิชาการ   

๑) โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาพ้ืนที่สีเขียว จังหวัดนนทบุรี (ได้ทุนจากจังหวัดนนทบุรี : 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๔๙) 

๒) โครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  จังหวัดนนทบุรี  (ได้ทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
นนทบุรี : ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๐) 

๓) โครงการจัดท าการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลชาวสวนจังหวัดนนทบุรี  (ได้ทุนจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๒) 

๔) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี (ได้ทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๕) 

๕) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดนนทบุรี (ได้ทุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๗) 

 
 ระยะที่ ๔ อธิการบดี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม  คชินทร ด ารงต าแหน่งตั้งแต่  
๑ มกราคม  ๒๕๕๘  ถึง 31 กรกฎาคม 2560 

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๘ 
๑. การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพื้นที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี  
โดย ผศ.เกษม  กุลประดิษฐ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 4 
โครงการย่อย ดังนี้ 

1) โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการ
กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ 

2) โครงการส ารวจ รวบรวมพันธุ์พริก และน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้
ประดับ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร 

3) โครงการการประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 
4) โครงการ ความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยาและโรคติดเชื้อในสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 



๒๓ 
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๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พื้นบ้าน โดย ดร.ปิยนุช  โรจน์สง่า คณะเภสัชศาสตร์  
เป็นหัวหน้าโครงการและทีมผู้ร่วมวิจัย อ.ปองทิพย์ สิทธิสาร อ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และอ.สวรรยา บูรณะผลิน 
3. ประโยชน์เชิงสุขภาพ ความปลอดภัยต่อการบริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชท้องถิ่นในพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
จังหวัดกาญจนบุรี   
โดย ผศ. ดร.สมศรี  เจริญเกียรติกุล  สถาบันโภชนาการ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย  
   1) การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีต่อการต้านการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสารสกัดจากพืชอาหารท้องถิ่น 

2) การศึกษาสารพิษจากธรรมชาติ และโลหะหนัก และความปลอดภัยในการบริโภคพืชอาหารท้องถิ่น 
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากพืชอาหารท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
4. การถ่ายทอดความรู้อย่างครบวงจรในการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ  
โดย ผศ. ดร.ทยา เจนจิตติ  คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย   
 ๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน เซลล์พันธุศาสตร์ และการขยายพันธุ์พืชส าหรับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ   
       ๒) การศึกษาเอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพรพื้นที่ศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ 
5.  เอกลักษณ์ระดับเซลล์ และโมเลกุลของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน  โดย ผศ. ดร.ทยา  เจนจิตติกุล  คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย 

1) การรวบรวมตัวอย่างพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
2) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับเซลล์ ของพืชถิ่นเดียว หรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
3) การอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดินเมืองกาญจน์ในอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง และการขยายพันธุ์

จอกหินตะนาวศรีในหลอดทดลอง 
4) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับโมเลกุลของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายากของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับ

การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน   

การด าเนินงานในปี ๒๕๕๙ 
 ในปีนี้ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล  
จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1. การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพื้นที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ศาสตราจารย์
ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้ 

๑) โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการ
กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ 



๒๔ 
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๒) โครงการส ารวจ รวบรวมพันธุ์พริก และน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้
ประดับ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร 

๓) โครงการการประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 
๔) โครงการ ความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยาและโรคติดเชื้อในสัตว์

เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 

5) โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการ 
กรณีศึกษาภูมินิเวศน์ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน 
๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พื้นบ้าน โดย ดร.ปิยนุช โรจน์สง่า คณะเภสัชศาสตร์  
เป็นหัวหน้าโครงการและทีมผู้ร่วมวิจัย ผศ. ดร. ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร อ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และ อ.สวรรยา 
บูรณะผลิน 
3. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสมุนไพรว่านขันหมากในประเทศไทย  
โดย อ.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ  
4. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพุชุมชนในต าบลห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี  
โดย อ. ดร.จุฑามาศ  สุคนธปฏิภาค  วิทยาเขตกาญจนบุรี  เป็นหัวหน้าโครงการ  
5. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการศึกษาสถานภาพของค้าวคาว ปรสิตภายนอกของค้างคาว สัตว์
ขาข้อในดิน พันธุ์พืชบริเวณถ้ า และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ  
โดย ดร.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย  ดังนี้ 

๑) การประเมินจ านวนประชากรและการใช้ประโยชน์ในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติโดยการ 
มีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

๒) การส ารวจสัตว์ขาข้อในดินในถ้ าเขาหินปูน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
๓) ความหลากหลายของปรสิตภายนอกของค้างคาวในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้าวคาวคุณกิตต ิ
๔) การศึกษาความหลากหลายของพืช Lithophytes บริเวณถ้ า  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ท้องถิ่น เพ่ือการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จ านวน 
1 โครงการ ดังนี้ 
6. การจัดท าฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ ของเห็ดกินได้
ในจังหวัดอ านาจเจริญ โดย ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ สถาบันโภชนาการเป็นหัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
7. ประโยชน์เชิงสุขภาพ ความปลอดภัยต่อการบริโภคและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชท้องถิ่นในพื้นที่
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
จังหวัดกาญจนบุรี   
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โดย ผศ. ดร.สมศรี  เจริญเกียรติกุล  สถาบันโภชนาการ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย  
1) การศึกษาสมบัติทางชีวเคมีต่อการต้านการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสารสกัดจากพืชอาหาร

ท้องถิ่น 
 2)   การศึกษาสารพิษจากธรรมชาติ และโลหะหนัก และความปลอดภัยในการบริโภคพืชอาหารท้องถิ่น 

3)  การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากพืชอาหารท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี 
8. การถ่ายทอดความรู้อย่างครบวงจรในการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ โดย ผศ. ดร.ทยา เจนจิตติ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการ
แผนงาน ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย   
 ๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน เซลล์พันธุศาสตร์ และการขยายพันธุ์พืชส าหรับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ   
       ๒) การศึกษาเอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพรพื้นที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ 
9. เอกลักษณ์ระดับเซลล์ และโมเลกุลของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน โดย ผศ. ดร.ทยา เจนจิตติกุล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย  
๔ โครงการย่อย 

1) การรวบรวมตัวอย่างพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

2) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับเซลล์ ของพืชถิ่นเดียว หรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3) การอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดินเมืองกาญจน์ในอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง และการขยายพันธุ์จอก
หินตะนาวศรีในหลอดทดลอง 

4) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับโมเลกุลของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายากของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. ผลของการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจโดยใช้ขี้เลื่อยกฤษณาต่อคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา 
โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย  
ดังนี้ 

1) การเจริญของเส้นใย คุณค่าทางอาหารและความสามารถในการต้านเชื้อก่อโรคของเห็ดเศรษฐกิจ
ที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ไม้กฤษณา 

2) ผลของไม้กฤษณาท่ีใช้เป็นวัสดุปลูกต่อการคุณสมบัติทางชีวเคมีสังเคราะห์ของเห็ดเศรษฐกิจ 
3) คุณสมบัติของสารสกัดแบบหยาบจากเห็ดเศรษฐกิจที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ไม้กฤษณาในการต้ านการ

เพ่ิมจ านวนและเหนี่ยวน าให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง 

และมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” ระหว่างวันที่ 
23 – 29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
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โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เข้ าร่ วมจัดนิทรรศการครั้ งนี้ ด้ วย  นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยผ่านการน าเสนอในรูปแบบ “ป่าจ าลอง” แบบป่า
แล้งเขตร้อน (Dry tropical forest) ซึ่งเป็นสภาพป่าที่พบได้ทั่วไปในจังหวัดกาญจนบุรี (เขื่อนศรีนครินทร์ เขา
วังเขมร และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี) เป็นหลัก เพ่ือให้เห็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและ
ความเป็นไปของระบบนิเวศในสภาพป่าแล้งเขตร้อน นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงผลงานอ่ืน ๆ ที่เป็นผลผลิตภายใต้ 
อพ.สธ. ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ 
1. การแสดงโปสเตอร์ผลงานวิจัย จ านวน 6 เรื่อง 

1) MUKA Climate โดย ดร.ยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์ วิทยาเขตกาญจนบุรี 
2) บทบาท และผลของฤดูกาลต่อสัตว์ป่านานาชาติต่อระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี ส าหรับสัตว์ขาข้อขนาดเล็กในดิน โดย ดร.จุฑามาศ สุคนปฏิภาค วิทยาเขตกาญจนบุรี 
3) บทบาท และผลของฤดูกาลต่อสัตว์ป่านานาชาติต่อระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี ส าหรับสัตว์ฟันแทะ โดย ดร.จุฑามาศ สุคนปฏิภาค วิทยาเขตกาญจนบุรี 
4) ความหลากหลายของผีเสื้อกลางวัน ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย  

อ.เสน่ห์ จิตต์กลาง วิทยาเขตกาญจนบุรี 
5) การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างครบวงจรในการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพ่ือการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.งามนิจ ชื่นบุญงาม คณะวิทยาศาสตร์ 
6) อภิธานศัพท์ชาวสวนทุเรียน (ฉบับปรับปรุง) โดย ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล คณะวิทยาศาสตร์ 

2. ผลงานอ่ืนๆ 
1) หนังสือพิมพ์ปกปักรักษา ฉบับที่ 3  
2) หนังสือพรรณไม้เขาวังเขมร  
3) หนังสือความหลากหลายทางชีวภาพ ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี 
4) หนังสืออภิธานศัพท์ชาวสวนทุเรียน 
5) เอกสารการด าเนินงานวิจัยที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
6) ฐานข้อมูลแจงสรรพคุณพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 
7) เมล็ดพันธุ์พริก 

การด าเนินงานในปี ๒๕๖๐ 
ในปีนี้ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล  

จ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 
1. การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพื้นที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ศาสตราจารย์
ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้ 
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๑)  โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการ
กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ 

๒)  โครงการส ารวจ รวบรวมพันธุ์พริก และน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้
ประดับ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร 

๓)  โครงการการประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 
๔)  โครงการความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยาและโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 

5) โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการ 
กรณีศึกษาภูมินิเวศน์ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน 
๒. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักและผลไม้พื้นบ้าน โดย ดร.ปิยนุช  โรจน์สง่า คณะเภสัชศาสตร์  
เป็นหัวหน้าโครงการและทีมผู้ร่วมวิจัย ผศ. ดร.ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร อ.นงลักษณ์ เรืองวิเศษ และ อ.สวรรยา 
บูรณะผลิน 
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการศึกษาสถานภาพของค้างคาว ปรสิตภายนอกของค้างคาว สัตว์
ขาข้อในดิน พันธุ์พืชบริเวณถ้ า และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ    
โดย อ. ดร.ปิยทิพย์ ปิยพันธุ์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้อ านวยการแผนงาน  ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย ดังนี้ 

1) การประเมินจ านวนประชากรและการใช้ประโยชน์ในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  

2) การส ารวจสัตว์ขาข้อในดินในถ้ าเขาหินปูน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
3) ความหลากหลายของปรสิตภายนอกของค้างคาวในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตต ิ
4) การศึกษาความหลากหลายของพืช Lithophytes บริเวณถ้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

เพ่ือการอนุรักษ์ท่ียั่งยืน  
4. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพุชุมชน ในต าบลห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี 
โดย อ. ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
5. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสมุนไพรว่านขันหมากในประเทศไทย  
โดย อ.ศิริศักดิ์  สุนทรยาตร วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
6. แผนงานการจัดท าฐานข้อมูลชีวภาพและพันธุกรรมพืชและสัตว์  การถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน และการบริการชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี  และโครงการในพระราชด าริ โดย รศ.ดร.กนกพร ไตรวิทยากร  
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๖ โครงการย่อย  ดังนี้ 
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๑) การรวบรวมตัวอย่างพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ภายในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) พ้ืนที่กองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ระดับเซลล์ และโมเลกุล ส าหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๒) พันธุกรรมระดับเซลล์ ของพืชถิ่นเดียว หรือพืชหายาก ในบริเวณเขาวังเขมร ส าหรับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๓) ฐานข้อมูลโมเลกุลและพันธุกรรมพืชถิ่นเดียวบริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี   

๔) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและขยายพันธุ์พืชหายาก พืชถิ่นเดียว และพืชที่มีศักยภาพเป็นพืชเศษฐ
กิจบางชนิดจากพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชในบริเวณเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี ในหลอดทดลอง 

๕) โครงการส ารวจโรคสัตว์ติดคนและโรคติดเชื้อในสัตว์ป่าในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 

๖) การส ารวจและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นพุทราบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. การประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์และการค้นหาแอนไทไบโอติก จากถ้ ามะนาวผี โดยวิธีที่ไม่
ต้องเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ โดย ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นหัวหน้า
โครงการ 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
8. การถ่ายทอดความรู้อย่างครบวงจรในการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ โดย ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๒ 
โครงการย่อย   
 ๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน  เซลล์พันธุศาสตร์ และการขยายพันธุ์พืชส าหรับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ศึกษา  จังหวัดอ านาจเจริญ   
       ๒) การศึกษาเอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพรพื้นที่ศึกษา  จังหวัดอ านาจเจริญ 
9. เอกลักษณ์ระดับเซลล์ และโมเลกุลของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.ทยา เจนจิตติกุล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย 

1) การรวบรวมตัวอย่างพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับการใช้ประโยชน์
อย่ายั่งยืน 

2) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับเซลล์ ของพืชถิ่นเดียว หรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

3) การอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดินเมืองกาญจน์ในอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง และการขยายพันธุ์จอก
หินตะนาวศรีในหลอดทดลอง 
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4) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับโมเลกุลของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายากของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10. ผลของการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจโดยใช้ขี้เลื่อยกฤษณาต่อคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา 
โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน เป็นผู้อ านวยการแผนงาน  ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย  ดังนี้ 

1) การเจริญของเส้นใย คุณค่าทางอาหารและความสามารถในการต้านเชื้อก่อโรคของเห็ดเศรษฐกิจ
ที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ไม้กฤษณา 

2) ผลของไม้กฤษณาท่ีใช้เป็นวัสดุปลูกต่อการคุณสมบัติทางชีวเคมีสังเคราะห์ของเห็ดเศรษฐกิจ 
3) คุณสมบัติของสารสกัดแบบหยาบจากเห็ดเศรษฐกิจที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ไม้กฤษณาในการต้ านการ

เพ่ิมจ านวนและเหนี่ยวน าให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
11. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและสารส าคัญของผลน้อยหน่าเครือ โดย ดร.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ 
คณะเภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัยท่ีใช้ทุนงบประมาณส่วนตัว จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
12. การศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลเปราะ (Kaempferia spp.) ในประเทศไทย โดย รศ. ดร.พวงผกา 
อัมพันธ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จ านวน 
1 โครงการ ดังนี้ 
13. การศึกษาวิจัยตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทยเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดย 
รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย 

1) อนุกรมวิธานและเอกลักษณ์ระดับเซลล์ตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทย 
2) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับโมเลกุลตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทย 
3) การศึกษาการขยายพันธุ์ตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทยในหลอดทดลอง 

ระยะที่ 5 อธิการบดี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ด ารงต าแหน่งเป็นรักษาการแทนอธิการบดี 
ตั้งแต่ ๑ สิงหาคม  ๒๕60  ถึง ปัจจุบัน 

การด าเนินงานในปี ๒๕๖๑ 

ในปีนี้ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล  
จ านวน 8 โครงการ ดังนี้ 
1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม คุณค่าทางโภชนาการ และความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ของเห็ดป่าและความสัมพันธ์กับปลวกในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดย  
อ. ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดกินได้ในจังหวัดอ านาจเจริญและการเผยแพร่ถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดย อ. ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ 
3. การประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์และการค้นหาแอนไทไบโอติกจากถ้ ามะนาวผีโดยวิธีที่ไม่ต้อง
เพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ โดย ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นหัวหน้าโครงการ 
4. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพุชุมชน ในต าบลห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี 
โดย อ. ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
5. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสมุนไพรว่านขันหมากในประเทศไทย  
โดย อ.ศิริศักดิ์  สุนทรยาตร วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
6. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการศึกษาสถานภาพของค้างคาว ปรสิตภายนอกของค้างคาว สัตว์
ขาข้อในดิน พันธุ์พืชบริเวณถ้ า และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ    
โดย อ.ไพพรรณ  แพเจริญ วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้อ านวยการแผนงาน  ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย ดังนี้ 

1) การประเมินจ านวนประชากรและการใช้ประโยชน์ในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  

2) การส ารวจสัตว์ขาข้อในดินในถ้ าเขาหินปูน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
3) ความหลากหลายของปรสิตภายนอกของค้างคาวในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตต ิ
4) การศึกษาความหลากหลายของพืช Lithophytes บริเวณถ้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

เพ่ือการอนุรักษ์ท่ียั่งยืน  
7. แผนงานการจัดท าฐานข้อมูลชีวภาพและพันธุกรรมพืชและสัตว์  การถ่ายทอดความรู้และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน และการบริการชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี  และโครงการในพระราชด าริ โดย รศ. ดร.กนกพร ไตรวิทยากร  
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๖ โครงการย่อย  ดังนี้ 

๑) การรวบรวมตัวอย่างพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ภายในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) พ้ืนที่กองการเกษตรและสหกรณ์ ส านักงานทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 
จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ระดับเซลล์ และโมเลกุล ส าหรับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๒) พันธุกรรมระดับเซลล์ ของพืชถิ่นเดียว หรือพืชหายาก ในบริเวณเขาวังเขมร ส าหรับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

๓) ฐานข้อมูลโมเลกุลและพันธุกรรมพืชถิ่นเดียวบริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี   

๔) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและขยายพันธุ์พืชหายาก พืชถิ่นเดียว และพืชที่มีศักยภาพเป็นพืชเศษฐ
กิจบางชนิดจากพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชในบริเวณเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี ในหลอดทดลอง 
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๕) โครงการส ารวจโรคสัตว์ติดคนและโรคติดเชื้อในสัตว์ป่าในพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 

๖) การส ารวจและศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นพุทราบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
8. การวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพื้นที่ศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดกาญจนบุรี โดย ศาสตราจารย์
ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ส านักงานอธิการบดี เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 5 โครงการย่อย ดังนี้ 

๑)  โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุ่มชนอย่างบูรณาการ
กรณีศึกษา จังหวัดอ านาจเจริญ 

๒)  โครงการส ารวจ รวบรวมพันธุ์พริก และน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรอาหาร และไม้ดอกไม้
ประดับ ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี แบบครบวงจร 

๓)  โครงการการประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ในเขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 
๔)  โครงการความหลากชนิด ความหลากหลายทางพันธุกรรม นิเวศวิทยาและโรคติดเชื้อในสัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนมขนาดเล็ก บริเวณพ้ืนที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี 

5) โครงการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพสู่ชุมชนอย่างบูรณาการ 
กรณีศึกษาภูมินิเวศน์ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
9. การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและสารส าคัญของผลน้อยหน่าเครือ โดย ดร.ปัทมพรรณ โลมะรัตน์ คณะ
เภสัชศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
10. ผลของการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจโดยใช้ขี้เลื่อยกฤษณาต่อคุณค่าทางอาหารและสรรพคุณทางยา 
โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๓ โครงการย่อย  ดังนี้ 

1) การเจริญของเส้นใย คุณค่าทางอาหารและความสามารถในการต้านเชื้อก่อโรคของเห็ดเศรษฐกิจ
ที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ไม้กฤษณา 

2) ผลของไม้กฤษณาท่ีใช้เป็นวัสดุปลูกต่อการคุณสมบัติทางชีวเคมีสังเคราะห์ของเห็ดเศรษฐกิจ 
3) คุณสมบัติของสารสกัดแบบหยาบจากเห็ดเศรษฐกิจที่เพาะเลี้ยงโดยใช้ไม้กฤษณาในการต้ านการ

เพ่ิมจ านวนและเหนี่ยวน าให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็ง 
11. การปกป้องเซลล์ประสาทและกลไกระดับโมเลกุลของผลมะเกี๋ยงโดยผ่านวิธีการกระตุ้นการมีชีวิตอยู่
รอดและยืดอายุของเซลล์ และการยับย้ังการตายแบบอะพ็อพโตซิสภายใต้ภาวะ oxidative stress 
โดย อ. ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์ สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ    
  



๓๒ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

12. ประโยชน์เชิงสุขภาพ และสภาวะการเก็บรักษาของน้อยหน่าเครือ 
โดย ผศ. ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ 
13. การถ่ายทอดความรู้อย่างครบวงจรในการศึกษาและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนในพื้นที่ศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ โดย ผศ. ดร.ทยา เจนจิตติ  เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 
๒ โครงการย่อย   
 ๑) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธาน  เซลล์พันธุศาสตร์ และการขยายพันธุ์พืชส าหรับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพ้ืนที่ศึกษา  จังหวัดอ านาจเจริญ   
       ๒) การศึกษาเอกลักษณ์ระดับโมเลกุลของพืชสมุนไพรพื้นที่ศึกษา  จังหวัดอ านาจเจริญ 
14. เอกลักษณ์ระดับเซลล์ และโมเลกุลของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดย ผศ. ดร.ทยา เจนจิตติกุล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 
๔ โครงการย่อย 
 1) การรวบรวมตัวอย่างพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับการใช้ประโยชน์
อย่ายั่งยืน 
 2) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับเซลล์ ของพืชถิ่นเดียว หรือพืชหายาก ของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 3) การอนุรักษ์พันธุกรรมดอกดินเมืองกาญจน์ในอุณหภูมิต่ ากว่าจุดเยือกแข็ง และการขยายพันธุ์จอก
หินตะนาวศรีในหลอดทดลอง 

4) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับโมเลกุลของพืชถิ่นเดียวหรือพืชหายากของจังหวัดกาญจนบุรี ส าหรับ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ทุนสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
15. ประสิทธิผลของเครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูปจากน้อยหน่าเครือต่อการตอบสนองปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
ในอาสาสมัครสุขภาพดี โดย  ผศ. ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์  สถาบันโภชนาการ 
16. การศึกษาวิจัยตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทยเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดย 
รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย 

1) อนุกรมวิธานและเอกลักษณ์ระดับเซลล์ตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทย 
2) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับโมเลกุลตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทย 
3) การศึกษาการขยายพันธุ์ตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทยในหลอดทดลอง 

กิจกรรมอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
1. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้
เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. – 4 ธ.ค. 2560 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมการจัดนิทรรศการในส่วนของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ ซึ่งมี
การจัดแสดงศักยภาพด้านต่าง ๆ ดังนี้ 



๓๓ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

1. การแสดงต้นไม้ที่ใช้เป็นสมุนไพรกว่า 20 ชนิด พร้อมป้ายชื่อต้นไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ สรรพคุณ และ 
QR code ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ  

2. การแสดงฐานข้อมูลเครื่องยาไทยจากพืชสมุนไพร ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเครื่องยาไทยแบบแห้ง ในรูปแบบ 
2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือในการเปรียบเทียบเครื่องยาไทยให้ถูกต้นและถูกส่วนก่อนน าไปใช้ และ
ฐานข้อมูลนี้ยังสามารถเชื่อมต่อไปยังโรคที่สมุนไพรนั้นช่วยรักษาได้ 

3. การแสดงผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรซึ่งผลิตโดยมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 27 รายการเช่น ครีม
บ ารุงผิวจากว่านหางจระเข้ แชมพูเหงือกปลาหมอ ยาอมแก้ไอกานพลู ยาชงสมุนไพร ฯลฯ 

4. เกมคอมพิวเตอร์บ้านหมอยาและกินตามธาตุ 
5. Ebook จ านวน 2 เล่มคือ พันธุกรรมพืชท้องถิ่นจังหวัดอ านาจเจริญ และพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ป่า

อนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม 3 กิจกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าไปใช้ประโยชน์จากสมุนไพรดังนี้ 
1. กิจกรรมการท าพรรณไม้แห้ง (Herbarium) และการวาดภาพจากสีธรรมชาติ ซึ่งกิจกรรมนี้จะให้ผู้ที่

สนใจตัดต้นไม้ขนาดเล็กที่เตรียมไว้ให้เช่น ต้นหลิวไต้หวัน และต้นแวววิเชียร ให้ทับในแผงอัดพรรณไม้แห้งที่เป็น
กระดาษแข็งขนาด 10 x 12 ซม. ซึ่งเป็นขนาดย่อส่วน เพ่ือให้มีความเข้าใจประโยชน์ของการเก็บรักษาต้นไม้เพ่ือ
ศึกษาในอนาคต และการใช้ประโยชน์อื่น ๆ  เช่น ท าที่คั่นหนังสือ หรือการ์ด โดยทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมพรรณไม้
แห้งและสีที่สกัดจากพืช ให้ผู้เข้าร่วมได้ตกแต่ง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความสนุกและผ่อนคลาย สามารถสอดแทรก
ความรู้ทางวิชาการในระหว่างการท ากิจกรรม และเมื่อท าเสร็จแล้วสามารถน ากลับเพ่ือไปใช้ซ้ าได้อีกด้วย กิจกรรมนี้
มีเด็กนักเรียน ครู และประชาชนทั่วไปให้สนใจเป็นจ านวนมาก โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งสิ้นจ านวน 280 คน 

2. กิจกรรมการทดสอบปริมาณสารส าคัญในขม้ินชัน กิจกรรมนี้เป็นการตรวจสอบปริมาณเคอร์คูมิ
นอยด์ในขมิ้นชันผง โดยชุดทดสอบเบื้องต้นที่คิดค้นโดย รศ.  ดร.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ อาจารย์คณะ 
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานมีผู้เข้าร่วมทดสอบปริมาณเคอร์คูมินอยด์จ านวน 36 คน ท าให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบวิธีการทดสอบคุณภาพของขมิ้นชันผง 

3. กิจกรรมการท ายาดมจากสมุนไพร กิจกรรมนี้จะเป็นการสอนการท ายาดมจากสมุนไพร สามารถ
น าวิธีการท ายาดมไปท าที่บ้านได้เอง โดยผู้เข้าร่วมสามารถปรับกลิ่นยาดมได้ตามความชอบของตนเองสามารถ
น าไปใช้ต่อยอดเชิงพาณิชย์ได้ กิจกรรมนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมจ านวน 253 คน 
2. นิทรรศการภาพวาดพฤกษศาสตร์ “สวนพฤกษพรรณผ่านงานพฤกษศิลป์” ระหว่างวันที่ 15 – 18 
พฤษภาคม 2561 จัดโดย ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  (ผู้รับผิดชอบ ผศ. ดร.ศศิวิมล  
แสวงผล และ ผศ. ดร.ทยา เจนจิตติกุล) 

การด าเนินงานในปี ๒๕๖2 
ในปีนี้ มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยมหิดล  

จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการศึกษาสถานภาพของค้างคาว ปรสิตภายนอกของค้างคาว สัตว์
ขาข้อในดิน พันธุ์พืชบริเวณถ้ า และการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ    
โดย อ.ไพพรรณ  แพเจริญ วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย ๔ โครงการย่อย ดังนี้ 



๓๔ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

1) การประเมินจ านวนประชากรและการใช้ประโยชน์ในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตติ โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  

2) การส ารวจสัตว์ขาข้อในดินในถ้ าเขาหินปูน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
3) ความหลากหลายของปรสิตภายนอกของค้างคาวในถ้ าที่อยู่อาศัยของค้างคาวคุณกิตต ิ
4) การศึกษาความหลากหลายของพืช Lithophytes บริเวณถ้ า โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น 

เพ่ือการอนุรักษ์ท่ียั่งยืน 
2. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพุชุมชน ในต าบลห้วยเขย่ง จ.กาญจนบุรี 
โดย อ. ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
3. ความหลากหลายทางพันธุกรรม คุณค่าทางโภชนาการ และความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
ของเห็ดป่า และความสัมพันธ์กับปลวกในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขาวังเขมร และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต โดย  
อ. ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
4. การประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์และการค้นหาแอนไทไบโอติกจากถ้ ามะนาวผี โดยวิธีที่ไม่
ต้องเพาะเลี้ยงเชื้อในห้องปฏิบัติการ โดย ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นหัวหน้า
โครงการ 
5. การวิเคราะห์ทรัพยากรทางชีวภาพใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาความหลากหลายของจุลชีพ และ
เทคนิคทางเมตาจีโนมิกส์ โดย ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นผู้อ านวยการแผนงาน  
ประกอบด้วย 1 โครงการย่อย ดังนี้ 

1) การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์และการค้นหาสารต้านจุลชีพจากระบบถ้ าเขาวังเขมร 
โดยวิธีเมตาจีโนมิกส์ 
 
โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จ านวน 
3 โครงการ ดังนี้ 
6. พัฒนาสารสกัดมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเพกาส าหรับต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคสัตว์สู่คน ที่
ท าให้เกิดแผลติดเชื้อในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ โดย ผศ. ดร. ภญ.ปองทิพย์ สิทธิสาร คณะเภสัชศาสตร์
เป็นหัวหน้าโครงการ 
7. ประสิทธิผลของเครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูปจากน้อยหน่าเครือต่อการตอบสนองปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
ในอาสาสมัครสุขภาพดี โดย ผศ. ดร.เชาวนี ชูพีรัชน์ สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ  
8. การเผยแพร่ความรู้การวิจัยด้านโภชนาการ สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ ของเห็ดกินได้
ในจังหวัดอ านาจเจริญ ผ่านทางการ์ดเกมส์การศึกษา โดย ผศ. ดร.อุทัยวรรณ  สุทธิศันสนีย์ เป็นหัวหน้า
โครงการ 
 



๓๕ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 11 โครงการ ดังนี้ 
9. การศึกษาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของพืชสมุนไพรที่ใช้ตามองค์ความรู้แพทย์แผนไทยในบริเวณ
อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ประเทศไทย โดย รศ. ดร. นพ.ประวิทย์ อัครเสรีนนท์ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นหัวหน้าโครงการ 
10. ความหลากหลาย ชุมชน และอนุกรมวิธานเชิงโมเลกุลของหอยสองฝาและกุ้งน้ าจืด บริเวณเขื่อนศรี
นครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ. ดร.เอกชัย จิรัฏฐิติกุล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ 
11. การศึกษาอนุกรมวิธาน ความหลากหลาย และอนุรักษ์พันธุกรรมพืช บริเวณพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ. ดร.ศศิวิมล แสวงผล คณะวิทยาศาสตร์ เป็นหัวหน้า
โครงการ 
12. สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากเห็ดในประเทศไทย โดย รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเฉิด คณะวิทยาศาสตร์ เป็น
หัวหน้าโครงการ 
13. โครงการส ารวจชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กและโรคจากสัตว์ติดคนที่ส าคัญในพื้นที่อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดย อ. ดร. น.สพ.กฤษฎา 
ใจชื้น คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ 
14. ความหลากหลายของพรรณไม้และโครงสร้างของสังคมพืชบนภูเขาหินปูนบริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ 
จังหวัดกาญจนบุรี โดย ผศ. ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นหัวหน้า
โครงการ 
15. ความหลากหลายทางชีวภาพและปริมาณเบต้ากลูแคนของเห็ดป่าในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อน
ศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดย อ. ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
16. การประเมินองค์ประกอบทางเคมีและการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากต้นยอนา (Morinda sp.) 
โดย อ. ดร.พินน์นรา โรจน์วิรัตน์ วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
17. ความหลากหลายและนิเวศวิทยาของแมลงน้ า บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี  โดย อ. 
ดร.เสน่ห์ จิตต์กลาง วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
18. เอกลักษณ์พันธุกรรมพืชส าคัญเพื่อการอนุรักษ์ บริเวณพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัด
กาญจนบุรี โดย รศ. ดร.กนกพร ไตรวิทยากร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นหัวหน้าโครงการ 
19. การส ารวจ และการศึกษาคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชอาหารท้องถิ่น 
บริเวณเขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี โดย รศ. ดร.ครรชิต จุดประสงค์ สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้า
โครงการ 
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โครงการวิจัยท่ีใช้ทุนงบประมาณส่วนตัว จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
20. การกระจายตัวของช้างป่าในพื้นที่ป่าของเขื่อนศรีนครินทร์ โดย อ. ดร.ชลิตา คงฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เป็นหัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
21. การปกป้องเซลล์ประสาทและกลไกระดับโมเลกุลของผลมะเกี๋ยงโดยผ่านวิธีการกระตุ้นการมีชีวิตอยู่
รอดและยืดอายุของเซลล์ และการยับย้ังการตายแบบอะพ็อพโตซิสภายใต้ภาวะ oxidative stress 
โดย อ. ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์ สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ     
22. ประโยชน์เชิงสุขภาพ และสภาวะการเก็บรักษาของน้อยหน่าเครือ โดย ผศ. ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม 
สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ 
23. คุณค่าทางโภชนาการ และสมบัติเชิงสุขภาพของผักอีนูน 4 สายต้นจากพื้นที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) คลองไผ่  โดย 
ผศ. ดร.อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์ สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ  
24. การศึกษาวิจัยตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทยเพื่อพัฒนาให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ โดย 
รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย  

1) อนุกรมวิธานและเอกลักษณ์ระดับเซลล์ตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทย 
2) เอกลักษณ์พันธุกรรมระดับโมเลกุลตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทย 
3) การศึกษาการขยายพันธุ์ตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทยในหลอดทดลอง 

25. ระบบเตือนภัยการบุกรุกป่าไม้ โดย อ. ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เป็นหัวหน้าโครงการ และมีคณะผู้วิจัยร่วม ได้แก่ 1) ผศ. ดร.ธันวดี สุเนตนันท์ 2) ผศ. ดร.ปิยนุช ศิลปโชติ 
และ 3) ผศ. ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ สังกัด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
หมายเหตุ เป็นโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ซึ่ง
โครงการวิจัยนี้ได้ด าเนินการขอทุนวิจัยโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 
โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทย จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
26. การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดจากใบมะรุมอินเดียที่เพาะขยายพันธุ์จากพระ
ต าหนักธงน้อย จ.น่าน เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ โดย นางกาญจนา เข่งคุ้ม ศูนย์สัตว์ทดลอง
แห่งชาติ เป็นหัวหน้าโครงการ 

โครงการวิจัยท่ีใช้ทุนโครงการผู้ช่วยวิจัยปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
27. Novel antimicrobial agents from Thai mushroom โดย นายปฐมพงษ์ เป้ามีพันธ์ นักศึกษา 
และ รศ. ดร.ชื่นจิตต์ บุญเชิด คณะวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
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กิจกรรมอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
28. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานในเขตจังหวัดที่ตั้งของวิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจริญ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
29. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. –เขตพญาไท และคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น เขต
พญาไท  
30. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของจังหวัดนครปฐมโดยเข้าร่วมเป็นคณะท างานด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ จังหวัดนครปฐม 
31. การจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ ศูนย์การศึกษาหนอง
ระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 
2562 

การด าเนินงานในปี ๒๕๖3 
ในปีนี้ มีโครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดินของ

มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
1. การจัดการถิ่นควรถนอม สวนผลไม้นนท์ เพื่อสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (อพ.สธ.) โดย ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ เป็นผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้ 

๑)  การจัดการคุณภาพน้ าอย่างบูรณาการเพ่ืออนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้ในจังหวัดนนทบุรี 
๒)  การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับชุมชน เพ่ือการอนุรักษ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของชาวสวนผลไม้ในจังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษาทุเรียนจังหวัดนนทบุรี 
2. การวิเคราะห์ทรัพยากรทางชีวภาพใหม่ โดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาความหลากหลายของจุลชีพ และ
เทคนิคทางเมตาจีโนมิกส์ โดย ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็นผู้อ านวยการแผนงาน  
ประกอบด้วย 1 โครงการย่อย ดังนี้ 

1) การศึกษาความหลากหลายของจุลินทรีย์และการค้นหาสารต้านจุลชีพจากระบบถ้ าเขาวังเขมร โดย
วิธีเมตาจีโนมิกส์ 

โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการขอรับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จ านวน 11 
โครงการ ดังนี้ 
3. โครงการส ารวจชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก โรคสัตว์ติดคนที่ส าคัญในพื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  โดย อ. ดร. สพ.ญ.รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ 
4. ทุเรียนพื้นบ้านเพื่อความม่ันคงของชุมชน โดย ผศ. ดร.อุษณีย์ พิชกรรม คณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 1 โครงการย่อย 
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1) การส ารวจและอนุรักษ์ทุเรียนพ้ืนเมืองในภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย 
5. การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสมุนไพรว่านหัวร้อยรูในประเทศไทย โดย ผศ. ดร.ศิริศักดิ์ 
สุนทรยาตร วิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ 
6. ระบบเตือนภัยการบุกรุกป่าไม้ (โครงการต่อเนื่อง) โดย ผศ. ดร.อนันต์ ศรีสุภาพ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหัวหน้าโครงการ 
7. การค้นหาสารต้านเชื้อวัณโรค ต้านเชื้อจุลชีพ ต้านมะเร็ง และต้านอนุมูลอิสระ ในพืชสมุนไพรพื้นที่
จังหวัดอ านาจเจริญ โดย ดร.กมลชนก รักเสรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ เป็นหัวหน้าโครงการ 
8. การค้นหาและพัฒนาดีเอ็นเอเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์ของน้อยหน่าเครือและล าไยเถาด้วย
เทคโนโลยีการวิเคราะห์ล าดับเบสยุคใหม่ โดย ดร.ศุภจิต สระเพชร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็น
หัวหน้าโครงการ 
9. การประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์และการสร้างนวัตกรรมจากจุลินทรีย์  ในเขตอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เพื่อประโยชน์  ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดย ผศ. ดร.กุศล ภูธนกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เป็น
ผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย 

1) การประเมินความหลากหลายของจุลินทรีย์ กระบวนการเมเเทบอลิซึม และการค้นหาสารจาก
จุลินทรีย์ ในบ่อน้ าพุร้อนบ่อคลึงในเขตอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อ.สวนผึ้ง 
จ.ราชบุรี เพ่ือประโยชน์ทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดย ผศ. ดร.กุศล 
ภูธนกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

2) การศึกษาการออกฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรไทย ฟ้าทะลายโจร ย่านาง บอระเพ็ดและ
ปลาไหลเผือกต่อเชื้อแบคทีเรียและไวรัสที่ก่อโรคในสัตว์ โดย ผศ. ดร. สพ.ญ.ทวีวัลย์ ตันสถิต คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ 

10. การจัดการ และการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการประโยชน์เชิงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์อาหารจาก
พืชท้องถิ่น ในพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี ผ่านสื่อการเรียนรู้  เพื่อต่อยอดการ
ใช้ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคม โดย ผศ. ดร.ณัฐิรา อ่อนน้อม สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ 
11. กลไกระดับโมเลกุลเชิงลึกของใบตะคึก ต่อการป้องกันหรือชะลอโรคที่เกี่ยวข้องกับความชรา  โดย  
ดร.มลฤดี สุขประสารทรัพย์ สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ 
12. ประสิทธิผลของเครื่องดื่มกึ่งส าเร็จรูปจากน้อยหน่าเครือต่อการตอบสนองปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ
ในอาสาสมัครไขมันในเลือดผิดปกติ โดย ดร.ปิยะ เต็มวิริยะนุกูล สถาบันโภชนาการ เป็นหัวหน้าโครงการ 
13. การวิจัยและพัฒนาตีนฮุ้งดอยพืชสมุนไพรหายากในประเทศไทยเพื่อเพิ่มคุณค่าเศรษฐกิจและใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) โดย รศ. ดร.พวงผกา อัมพันธ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็น
ผู้อ านวยการแผนงาน ประกอบด้วย 1 โครงการย่อย 

1) คุณลักษณะของเซลล์โมเลกุล สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และราที่อาศัยอยู่ร่วมกันในตีนฮุ้งดอย  
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โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัท Syngenta crop Protect ion Ltd. จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
14. โครงการสร้างฐานเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้ง ชันโรง และแมลงผสมเกสรอย่างยั่งยืน
โดย นายสิทธิพงษ์ วงศ์วิลาส โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นหัวหน้าโครงการ 
 
โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ านวน 1 โครงการ ดังนี้ 
15. โครงการต่อยอดชะลอมเป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนคลองบางประมุง จังหวัดนครสวรรค์ โดย 
ผศ. ดร.กิตติคุณ หมู่พยัคฆ์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นหัวหน้าโครงการ 
 
กิจกรรมอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
14. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานในเขตจังหวัดที่ตั้งวิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจริญ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
15. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. – เขตพญาไท และคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น เขต
พญาไท  
16. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของจังหวัดนครปฐมโดยเข้าร่วมเป็นคณะท างานด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ จังหวัดนครปฐม 

การด าเนินงานในปี ๒๕๖4 
โครงการวิจัยที่ก าลังด าเนินการขอรับทุนสนับสนุนจากบริษัท Syngenta Crop Protection Ltd. จ านวน 
1 โครงการ ดังนี้ 
1. โครงการรักษ์ผึ้งเพื่อสร้างฐานเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้ง ชันโรง และแมลงผสมเกสร
อย่างย่ังยืน โดย นายสิทธิพงษ์ วงศ์วิลาส เป็นหัวหน้าโครงการ  
 
โครงการที่ก าลังด าเนินการขอรับทุนจากเงินรายได้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 
โครงการ ดังนี้ 
2. โครงการศูนย์ความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อการพัฒนาสุขภาวะชุมชน โดย ผศ. ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ 

กิจกรรมอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
3. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงานในเขตจังหวัดที่ตั้งวิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจริญ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
4. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. –เขตพญาไท และคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น เขต
พญาไท  
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5. งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ของจังหวัดนครปฐมโดยเข้าร่วมเป็นคณะท างานด าเนินงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชด าริฯ จังหวัดนครปฐม 
 

๒.๒ ต้นทุนองค์กรภายในมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน่วยงานภายในที่มีความหลากหลายของหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมทั้งมี

บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีสิ่งเอ้ืออ านวยต่อการจัดการวิจัย  การ
เรียนการสอน และการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีคุณภาพ ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วยหน่วยงาน ส่วนงาน 
คณะ สถาบัน วิทยาลัย หอสมุด ศูนย์ อุทยานธรรมชาติวิทยา และวิทยาเขต ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถน ามาร่วม
สนองพระราชด าริฯ ใน อพ.สธ. ได้ดังนี้ ส านักงานอธิการบดี  ๒๕  หน่วยงาน  ๑๗  คณะ  ๗  สถาบัน  ๖ 
วิทยาลัย  ๒ ศูนย์ ๑ หอสมุด 1 อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ และ ๓ วิทยาเขต ได้แก่ 1) วิทยาเขต
กาญจนบุรี 2) วิทยาเขตนครสวรรค์ 3) วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล (อพ.สธ. -มม.) เมื่อวันที่ 
1 ธันวาคม 2558 สังกัดกองบริหารงานวิจัย ภายใต้ชื่องานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. - 
มหาวิทยาลัยมหิดล) ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การแบ่งงานในหน่วยงานภายในส านักงาน
อธิการบดี (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558 มีการจัดท าแผนงบประมาณท่ีเป็นงบประมาณปกติผนวกเข้ากับแผนแม่บท
และแผนปฏิบัติงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอตามวงรอบเพ่ือให้ทาง อพ.สธ. พิจารณาสนับสนุนไปที่
ส านักงบประมาณภายหลังจากท่ีทรงมีพระราชวินิจฉัยตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปี อพ.สธ.  

งานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล มีหน้าที่โดยสังเขป ดังนี้ 
1. ประสานงานในการจัดท าแผนแม่บทของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีความสอดคล้องกับแผนแม่บท

ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ ในทุก 5 ปี 
2. ประสานงานโครงการอพ.สธ ระหว่างส่วนงานกับหัวหน้าโครงการภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ทุก

วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเสนอโครงการเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงาน 8 
กิจกรรม 

3. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 
และคณะท างานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ 

4. จัดท าการขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในทุกกิจกรรมที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ ฯ 
เพ่ือเสนอไปยัง อพ.สธ. 

5. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณในทุกแผนกิจกรรม เพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ 
6. ติดต่อประสานงานการขอความอนุเคราะห์บุคลากรขอเข้าพ้ืนที่เพ่ือท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งขอ

อนุญาตการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน และอ่ืน ๆ 

http://www.op.mahidol.ac.th/
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7. จัดท าข้อมูลกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ บนเว็บไซต์โครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล 
8. ติดตามรายงานผลการท าวิจัย และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ 

เพ่ือน าเสนอต่อ อพ.สธ. เพื่อถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
9. ประสานงานการจัดอบรมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการอพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล และจัด

นิทรรศการวิชาการร่วมสนองพระราชด าริ ฯ ที่โครงการอพ.สธ. ก าหนดให้จัดทุก ๆ 2 ปี 
10. จัดท าเอกสารเผยแพร่ความรู้/สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (โดยให้มีการเสนอไปยังโครงการอพ.สธ. เพ่ือน า

กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระบรมราชานุญาตก่อนเผยแพร่) 
11. เข้าร่วมเป็นสมาชิก กับเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง โดยมีภารกิจ/หน้าที่ ที่สอดคล้อง

กับกรอบการด าเนินงานและกิจกรรมของโครงการ อพ.สธ. 
12. เข้าร่วมเป็นกรรมการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ อพสธ. กับจังหวัดที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีพ้ืนที่ตั้งอยู่

ในจังหวัดของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยู่ (ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม กาญจนบุ รี 
อ านาจเจริญ และนครสวรรค์) 

13. จัดอบรมเกี่ยวกับฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีละ 1-2 ครั้ง 

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิการบดี

กองบริหารงานวิจยั 

5. งานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน 
อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศนูย์
ประสานงาน
เครือขา่ย 
(อพ.สธ. – 
มหาวิทยาลยั 

มหิดล) วิทยา
เขตกาญจนบรีุ 

ศนูย์
ประสานงาน
เครือขา่ย 
(อพ.สธ. – 
มหาวิทยาลยั 

มหิดล) โครงการ
จดัตัง้วิทยาเขต
นครสวรรค์ 

ศนูย์
ประสานงาน
เครือขา่ย 
(อพ.สธ. – 
มหาวิทยาลยั 

มหิดล) โครงการ
จดัตัง้วิทยาเขต
อ านาจเจริญ 

คณะกรรมการด าเนินงาน  
อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัมหดิล 

คณะอนกุรรมการสนบัสนนุ 

ศนูย์ประสานงานงาน  
อพ.สธ. – มหาวิทยาลยัมหดิล 

หนว่ยฝึกอบรม หนว่ยประสานงาน  

๑๗  คณะ   
๗  สถาบนั   

๖ วิทยาลยั  ๒ ศนูย์ 
๑ หอสมดุ  

๑ อทุยานธรรมชาติฯ 

1. งานบริหารและส่งเสริมการ
วิจัย 
2. งานบริหารเงินทุนวิจัย 

3. งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่
งานวิจัย 
4. งานเครื่องมือกลาง 
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๒.๓ ตัวอย่างความส าเร็จจากการน าผลงานวิจัย ไปสู่ชุมชนที่ด าเนินการในโครงการจดัตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล อีกหนึ่งต้นทุนจากการเข้าร่วมงาน อพ.สธ. ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 
2558 

จากการด าเนินงานของโครงการวิจัยแบบสหสาขาวิทยา เพ่ือการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมจากพืชท้องถิ่น พ้ืนที่ศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ ในห้วงเวลา ๓ ปี        
ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าจังหวัดอ านาจเจริญ โดยเครือข่ายป่าชุมชน และมหาวิทยาลัยมหิดล มีความร่วมมือ
ท างานตามกรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ.  บนพ้ืนฐานทางวิชาการด้านการจัดการป่าชุมชน  
การจัดการสารสนเทศภูมิศาสตร์ การถ่ายทอดภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน ฯลฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส่วนมากเป็นเครือข่าย 
ภาคประชาชนที่มีความสนใจในงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม และคณาจารย์  
ของมหาวิทยาลัยมหิดล การด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นเครือข่ายการท างานที่เรียกว่ า มหิดล 
อพ.สธ. อ านาจเจริญ ในปลายปี ๒๕๕๓ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) ได้เริ่มจัดตั้ง 
โครงการวิจัยแบบสหสาขาวิทยาเพ่ือการถ่ายทอดความรู้ด้านการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
พันธุกรรมจากพืชท้องถิ่นพ้ืนที่ศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ  ในพ้ืนที่ป่าดงบังอ่ี – ดงหัวกอง ขึ้นมาก่อน  
โดยกระบวนการท างานและผลที่เกิดขึ้นในระหว่างปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ ท าให้เกิดการชักชวนป่าชุมชน และผู้ที่
สนใจมาร่วมกิจกรรมมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเครือข่ายป่าชุมชนและป่าชุมชน หรือพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช เพ่ิมข้ึนมาอีกหนึ่งเท่าในปี ๒๕๕๗  

การท างานของโครงการฯ จะเกิดขึ้นสอดคล้องกับ กิจกรรมทั้ง ๘ ของ อพ.สธ. เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่
ส าคัญคือ การเรียนรู้ การสร้างจิตส านึก และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ จาก
ป่าชุมชน  

ทั้ง ๘ กิจกรรม เกิดขึ้นภายใต้การด าเนินงานของโครงการฯ อย่างครบถ้วน ด้วยหลักการ ช่วยกันคิด 
ช่วยกันวางแผน และช่วยกันปฏิบัติ 

ในปลายปี ๒๕๕๕  เครือข่ายวิจัยป่าชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล อพ.สธ. และจังหวัดอ านาจเจริญ  
ได้ร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมสานต่อการท างานวิจัย ในปี ๒๕๕๖ เพ่ือ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย จึงได้พัฒนาเป็นแผนงาน ๖ แผนงาน ได้แก่   

๑. โครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์      
๒. โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ 
๓. โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น        
๔. โครงการสร้างหลักสูตรการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
๕. โครงการจัดการป่าชุมชน                
๖. โครงการอนุรักษ์สามวัย 
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เครือข่ายการท างาน 
ป่ารุ่นที่ ๑  
เป็นเครือข่ายป่าชุมชนที่มาร่วมท างานกับโครงการในปี ๒๕๕๖ 
๑. ป่าดงบังอ่ี-ดงหัวกอง  ต.สร้างนกทา อ.เมือง 
๒. ป่าโคกบ๋าใหญ่  ต.ปลาค้าว อ.เมือง  
๓. ป่ากุดปลาดุก ต.กุดปลาดุก อ.เมือง 
๔. ป่าดงใหญ่  ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน 
๕. ป่าเฉลิมพระเกียรติ ต.เสนางคนิคม  อ.เสนางคนิคม 
๖. ป่าดงใหญ่ บ้านหนองไฮ ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา 
๗. ป่าดอนก้อก ต.ไม้กลอน อ.พนา 
๘. ป่าโคกโสกใหญ่  ต.จานลาน อ.พนา 
๙. ป่าดงสีบู  ต.ไก่ค า อ.เมือง 
๑๐.  ป่าดงค าเดือย ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน 
๑๑.  ป่าภูพนมดีและภูเกษตร  ต.หนองไฮ  อ.เสนางคนิคม 
๑๒.  ป่าแหลใหญ่  ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน 
๑๓.  ป่าบ๋าหาดทรายขาว  ต.ห้วยไร่  อ.เมือง   
ป่ารุ่นที่ ๒  
ในปี ๒๕๕๗ จากเครือข่ายป่ารุ่นที่ ๑ โดย สมาชิกของป่า ได้พาป่าชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง เข้ามาร่วม

โครงการฯ ด้วย อีก ๑๔ ป่า  ดังนี้    
๑. ป่าโคกเห็ดไค ต.นาหมอม้า อ.เมือง 
๒. ป่าดงก าพร้า ต.นาวัง อ.เมือง 
๓. ป่าชุมชนเข้มแข็งบ้านนาสะอาด ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม 
๔. ป่าโคกโดนอีลือ ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม 
๕. ป่าเหล่าแก้วแมง ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน 
๖. ป่าบึงหล่ม ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน 
๗. ป่าดงเย็น ต.ค าเข่ือนแก้ว อ.ชานุมาน 
๘. ป่าหนองลุมพุก ต.ไม้กลอน อ.พนา 
๙. ป่าวนอุทยานดงลิงดอนเจ้าปู่ ต.พนา อ.พนา 
๑๐. ป่าดานพุทธสังขาร ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา 
๑๑. ป่าถ้ ายาวบาดาล ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา 
๑๒. ป่าชุมชนหมู่ 1 บ้านหนองข่า  ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา 
๑๓. ป่าภูผักเฟ้ือย  ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา 
๑๔. ป่าดอนสีบู ต.แมด และ ต.โคกกลาง อ.ลืออ านาจ 
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นอกจากนี้มีการเชิญหน่วยงาน เข้ามาร่วมสนับสนุนการท างานเครือข่าย เป็นประเด็นเฉพาะด้าน  
ที่มีความจ าเป็นด้านวิชาการ ด้านการจัดการ และด้านเงินทุน เช่น การผลิตสื่อ การประชาสัมพันธ์ การถ่ายรูป 
การจัดหาแหล่งทุน เป็นต้น ชื่อของหน่วยงานเหล่านั้น มักจะได้รับการแนะน าจากเครือข่ายการท างานใน
โครงการฯ ทั้งสิ้น เช่น กองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
กรมป่าไม้ มูลนิธิโลกสีเขียว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

 
 
หลักการท างาน 

๑. ไปคุยกัน หาความน่าสนใจหรือประเด็นส าคัญจากป่าชุมชนให้พบ ก่อนน าไปสู่การร่วมกันคิด   
วางแผน และปฏิบัติ          

๒. ไปดูของจริง ลงไปท างานในพ้ืนที่ ก่อนน าไปสู่การคิดเชิงเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่ตนเองมี กับสิ่งที่
ตนเองได้เรียนรู้ ด้วยการ สัมผัส ดู ดม ชิม เห็น ได้ฟัง   

๓. กลับไปคิด จะท าอะไรกับป่าชุมชน ก่อนน าไปสู่การประชุมกับคณะท างานส ารวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และเตรียมจัดกิจกรรมป่าสัญจร   

๔. กลับมาคุย  น าเรื่องราวที่ท า น าผลที่เกิดมาเล่าสู่กันฟังในเวทีประชุม ให้เกิดกระบวนการระดม
ความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม  

๕. คน/เข้าร่วมในการท างาน/มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ/เห็นคุณค่าและประโยชน์ที่แท้จริง 

การประสานงาน 
การบริหารโครงการ ต้องสร้างความตระหนักให้กับเครือข่ายเห็นความส าคัญของการจัดท าระบบ

ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดความหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่น โดยนักวิจัยที่มี
ประสบการณ์จะถ่ายทอดความรู้ในการใช้แบบบันทึกข้อมูล และระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเป็นเครื่องมือ  
ในการประสานงาน วางแผนการท างาน และจัดการกับชุดข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิจัย เพ่ือน าไปสู่การ
รายงานผลการส ารวจ  

สร้างทีมและคิดร่วมกัน ต้องสร้างความเข้าใจกับเครือข่ายวิจัยชุมชนให้รู้ว่า การรักษาทรัพยากรและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถช่วยกันได้ และต้องร่วมมือกันจึงจะส าเร็จ โดยอาจ
ยกตัวอย่างคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาจากคณะ สถาบัน และส านัก ที่มีองค์ความรู้ มีผู้เชี่ยวชาญ
ในด้านต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อเข้ามาท างานร่วมกัน ข้อมูลที่ได้ในแต่ละส่วนจะช่วยให้เห็นสภาพ  
ความหลากหลายและความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนที่ได้ และงานบางอย่างของแต่ละคนสามารถช่วยสนับสนุน 
งานของอีกฝ่ายได้ นอกจากนั้น ควรเริ่มคิดกันว่าจะขยายเครือข่ายวิจัยชุมชนนี้ไปสู่พ้ืนที่ใกล้เคียงอ่ืน  ๆ เพ่ือ
สร้างความพร้อมด้านบุคลากร ด้านทุนความรู้ เข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้อย่างไร สิ่งที่กล่าวถึงเหล่านี้
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จะเป็นการวางรากฐาน และแนวทางการจัดการโครงการที่ดี และจะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้โครงการวิจัยนี้ขยาย
ผลต่อไปในอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถกระตุ้นให้เกิดเครือข่ายที่
สามารถเข้าร่วมสนองพระราชด าริได้มากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายวิจัยรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก
และเยาวชนในพื้นท่ีเข้ามาช่วยกันท างาน เมื่อโครงการวิจัยสิ้นสุดลง 

คน 
๑. คนสามวัย ถูกชวนให้มาวางแผนท างานร่วมกัน โดยใช้ความรู้ ความช านาญ ประสบการณ์ ที่ตนเอง

มี มาเป็นต้นทุน  
๒. สร้างผู้น าและผู้ตาม ทุกคนจะถูกฝึกให้เล่นบทเป็นผู้น าวางแผนได้ แต่เมื่อต้องเปลี่ยนบทบาท  

ก็มาเป็นผู้ตามได้เช่นกัน 
๓. สร้างความรู้สึกหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่น โดยเรียนรู้ที่จะส ารวจ รวบรวม จัดหาวิธีการอนุรักษ์

และใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม 
๔. สร้างทัศนคติ พฤติกรรมและความร่วมมือแบบเครือข่าย เพ่ือจัดกระบวนการมีส่วนร่วมแบบ

เครือข่าย 

การเตรียมคนมาร่วมงาน 
ช่วงแรกนักวิจัยเป็นพ่ีเลี้ยง ด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเครือข่ายป่าชุมชนให้เข้าใจ  

ในเรื่องการก าหนดจุดส ารวจ และการสร้างแบบบันทึกข้อมูล ที่ก าหนดข้อมูลเฉพาะด้านของแต่ละ
โครงการวิจัย ได้แก่ ส ารวจพบอะไร ส ารวจพบที่ไหน และส ารวจเมื่อไร การก าหนดช่วงเวลาการเข้าส ารวจ 
ต้องเข้าท างานในพ้ืนที่ในเวลาเดียวกัน ก าหนดไว้ว่าการส ารวจจะเกิดขึ้นทุกฤดูกาล โดยใช้จุดส ารวจเป็นตัว
ควบคุม หลังจากเครือข่ายวิจัยเหล่านั้น เริ่มเข้าใจในหลักการท างานร่วมกันในเบื้องต้นแล้ว จะให้เครือข่าย
เหล่านั้นได้เริ่มวางระบบการท างานร่วมกัน 

ช่วงต่อมา ปล่อยให้ปฏิบัติงานร่วมกัน ด้วยการก าหนดขั้นตอน และกลไกการท างานร่วมกัน  
เพ่ือให้เครือข่ายวิจัยท างานของตนเองได้ และเข้าใจถึงกระบวนการวิวัฒนาการด้านระบบนิเวศของพ้ืนที่
เป้าหมาย ว่ามีความเป็นมาอย่างไร อะไรเป็นสาเหตุของความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพ้ืนที่  
การปฏิบัติงานภาคสนามจ าเป็นต้องวางแผนงานร่วมกัน ระบบฐานข้อมูล และการรายงานผลจ าเป็นต้อง
ด าเนินการร่วมกันด้วย ในระหว่างสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเครือข่าย    
  ป่าชุมชนนี้ ภาพรวมของแผนการท างาน จะถูกน าเสนอให้ทุกคนที่มาร่วมงานในโครงการได้รับรู้เป็น
เหมือนต้นทุน เพ่ือเปิดโอกาสให้มีกรอบการมองอนาคตของโครงการฯ ได้อย่างชัดเจน  
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ผู้ใดคิดอะไรได้ เสนออะไรออกมาในเวทีประชุม คณะนักวิจัยจะน ามาพิจารณา ในการบริหารจัดการ

โครงการฯ ทั้งในภาพรวมและประเด็นเฉพาะ โดยอาศัยกลไกการประชุมมาเป็นเครื่องมือ 

 
สรุปภาพรวมผลการด าเนินงานตามแผนแม่บท 

อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๘ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

คนและ

เครือข่าย 

ชุมชนกับ

การอนรุักษ์

พันธุกรรม

ส ารวจ

รวบรวม

ข้อมูล 

ต้นไม้ สัตว์

และแมลง 

ท าระบบ

ฐานข้อมูล

ความ

หลากหลาย

ทางชีวภาพ 
วิทยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยีชีวภาพ 

อนรุักษ์ 

ใช ้

ประโยชน ์
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ท าแผนปฏิบัติการ
ปกป้องพื้นที่ธรรมชาติ

ส ารวจรวบรวม
ทรัพยากรในพื้นที่

เป้าหมาย

เพาะและขยาย
พันธุกรรมโดยมีแผน
จัดการที่เหมาะสม

น าไปสู่การใช้ประโยชน์
ด้านการอนุรักษ์ และ
พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม

ศูนย์ข้อมูลทรัพยากร

จัดท าแผนพัฒนา
ทรัพยากร

สร้างจิตส านึกเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากร

สร้างนวัตกรรมเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากร

กรอบการ
เรียนรู้

ทรัพยากร

กรอบการ
ใช้ประโยชน์

กรอบการ
สร้างจิตส านึก

ผลการท างาน 
ในมุมมองของนักวิจัยที่อยู่ในโครงการฯ มองเห็นภาพตามแผนผังด้านบน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาแผน

งานวิจัยเชิงอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพต่อไปได้อีก ถ้าน าฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ  
ไปใช้ประโยชน์ ทั้งด้านการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น น าไปขยายผลต่อในโครงการเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
โครงการจัดการป่าชุมชน โครงการจัดท าหลักสูตรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นต้น ซึ่งได้ท าเป็นแผนงานวิจัย 
รองรับไว้แล้ว 

แต่ในมุมมองของ อพ.สธ. ผลการท างานที่ได้มานั้นกลับไปสะท้อน ในอีกมุมหนึ่ง ที่เน้นไปในส่วนของ
การพัฒนาคนให้ เกิดการเรียนรู้  เกิดจิตส านึกและรู้วิธีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ  
ทั้งที่เป็นพันธุกรรมพืช และทั้งที่เป็นองค์รวมแบบฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งโครงการฯ นี้ จัดท าแผนงานวิจัย
รองรับไว้แล้วเช่นเดียวกันคือ โครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์สามวัย และโครงการสร้าง
หลักสูตรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย การด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่หก (ต.ค. ๒๕๕๙-ก.ย. ๒๕๖๔) 
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โดยมีการด าเนินงานของกิจกรรมต่าง ๆ เชื่อมโยงกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลจากการด าเนินงานที่ อพ.สธ. ก าหนดไว้ใน ๓ กรอบการเรียนรู้ และ ๘ กิจกรรมคือ การสร้างคน 
หรือเตรียมสร้างคนดีเอาไว้ให้สังคม เป็นแบบปัจเจกบุคคล นั่นเอง และถ้ามหาวิทยาลัยมหิดล มีความมุ่งมั่นที่
จะท างาน เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง สามารถน าแนวทางการจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นของ อพ.สธ. มาเป็นกรอบการด าเนินงานได้ เพราะสิ่งนี้คือการสร้างสังคมให้ท าประโยชน์
ให้กับชุมชนโดยรวม   

หัวใจส าคัญของการด าเนินงานที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดคือ การประสานงานคน ให้ได้ท าหน้าที่ ที่ตนเอง
ถนัด และชอบ ท าให้ถูกกาลเทศะ โดยได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม ปัจจุบันการประสานงานกับ
คนท างาน ที่เป็นอยู่เริ่มมีปัญหามากขึ้น ด้วยจ านวนคน จ านวนเครือข่าย ด้วยเนื้อหางาน ด้วยความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ๆ ด้วยกิจกรรมที่มีเพ่ิมมากขึ้น โครงการฯ มีความต้องการที่จะพัฒนากระบวนการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ ในการติดต่อประสานงานกับเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

การท างานโดยมีบันได ๕ ขั้น 
บันไดนี้ใช้เดินลงมาหาพ้ืน 

ปีที่ ๑ การจัดการความรู้สู่ชุมชน โดยน านักวิชาการ นักพฤกษศาสตร์ นักป่าไม้ และผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพมาถ่ายทอดความรู้ วิธีที่ส ารวจ การบันทึกข้อมูลท าอย่างไร อุปกรณ์ที่เรา
จะใช้มีอะไรบ้าง 

ปีที่ ๒ การจัดท าฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ โดยผู้สูงวัยเป็นผู้ชี้ต้นไม้ในป่า ชื่ออะไร สรรพคุณของพืช 
และน า GPS ไปบันทึกพิกัดต้นไม้นั้นไว้ จัดท าเป็นฐานข้อมูลขึ้น  

ปีท่ี ๓ สร้างจิตส านึก ในระดับจังหวัดโดยผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ปีที่ ๔ ท าแผนบรรจุหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางโครงการมีความหวังว่าถ้าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้ และเอากระบวนการท างานที่ได้ท ากันมาบรรจุไว้ในแผนการท างาน แผนพัฒนา

8 กิจกรรมของอพ.สธ.-มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิจัย 
บริการ

วิชาการ 

การเรียน

การสอน 

ศิลป 

วัฒนธรรม 

มุ่งเน้นสร้างประโยชน์ให้กับสังคม 
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ของต าบล ท้องถิ่นก็สามารถท างานตรงนี้ได้ด้วยตัวเองและมีความเป็นอิสระมากขึ้น กระจายเรื่องราวที่ท าลงสู่
ชุมชนได้ด้วยตนเอง  

ปีที่ ๕ เกิดผลผลิตที่หลากหลายรูปแบบในสถานที่ต่าง  ๆ ในรูปแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
สร้างประโยชน์ได้ สร้างรายได้ สร้างอาชีพได้เกิดข้ึน 

 
 

ผลผลิตที่เป็นเรื่องของคน 
๑. ได้พัฒนาบุคลากร  ในการประสานและถ่ายทอดจิตส านึกให้ชุมชนเข้าใจและเห็นความส าคัญ 

ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช  
๒. ได้เครือข่ายการท างาน นับ ๒๐๐ คน มาร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร

พันธุกรรมพืช จนเกิดประโยชน์        
๓. ได้ระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชจากเครือข่ายป่าชุมชน แต่ละแห่งและพัฒนาให้สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

 

เครือข่ายมหิดล อพ.สธ. อ านาจเจริญ       
 เครือข่ายมหิดล   ประกอบด้วย นักวิจัยจากคณะ และสถาบันต่าง ๆ รวมไปถึงวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล     

เครือข่าย อพ.สธ.  ประกอบด้วย คณะวิทยาการ คณะที่ปรึกษา ผู้ประสานงาน อพ.สธ.  
ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  

เครือข่ายอ านาจเจริญ  ประกอบด้วย ส่วนงานระดับจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลป่าชุมชน ซึ่งเข้าร่วมในโครงการวิจัยฯ เครือข่ายภาคประชาชน สถานศึกษา และ   
ศาสนสถาน ฯลฯ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดอ านาจเจริญ        



๕๐ 
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เครือข่ายในอนาคต ได้แก่  กองทุนสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ มูลนิธิโลกสีเขียว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง     

จุดสังเกต 
การท างานในลักษณะเช่นนี้ ต้องใช้เวลาในการตามติดความคิด พฤติกรรม ระบบการท างานของคน 

เป็นจ านวนมาก ท าให้ไม่มีเวลามาปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน และการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในทีมวิจัย   
การก าหนดช่วงเวลาในการสิ้นสุดโครงการ จะต้องเกิดพร้อม ๆ กับการตั้งทีมท างานในท้องถิ่นขึ้นมา 

กลไกดังกล่าว ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้ด้วยทีมนักวิจัยเองอย่างเป็นระบบ 
การน าข้อกฎหมายหรือนโยบายที่สอดคล้องกับแนวทางการท างาน หรือความต้องการของชุมชน เป็น

สิ่งที่พบมากขึ้น การสนองตอบต่อประเด็นเหล่านี้ ยังท าได้ไม่ค่อยดีเท่าไรนัก 
การจัดการกับกิจกรรมพิเศษที่ดี น่าสนใจ และควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ มักจะท าไม่ทัน ทั้งใน

ส่วนของงบจากจังหวัด งบจากท้องถิ่น และงบจากโครงการวิจัย ควรมีแนวทางอย่างไร 
๑. การปรับปรุงจัดท าแผนแม่บท อพ.สธ. มหิดล เพ่ือน ามาสู่การจัดระบบบริหารจัดการเครือข่าย 

การท างานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น  
๒. การพัฒนาระบบการประสานงานการเข้าร่วมสนองพระราชด าริใน อพ.สธ. โดยวิทยาเขตต่าง ๆ 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี-มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ประสานงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
 

 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหิดล ควรมีการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการแผนแม่บทในการสนอง

พระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และน าต้นทุนของบุคลากรที่มีประสบการณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาไว้ในที่



๕๑ 
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เดียวกัน ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการท างาน โดยอาจจะขอข้อมูลจาก อพ.สธ. เพ่ือสร้างเป็นเครือข่ายการ
ท างานที่มีการประสานงานระหว่างจังหวัด และก าหนดเป้าหมาย อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อนที่จะขยาย
แผนปฏิบัติการของโครงการวิจัยต่างๆ ลงไปยังชุมชนในแต่ละจังหวัด 

 
บทบาทหน้าที่ของศูนย์ประสานงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

๑. จัดเตรียมความพร้อมทางกายภาพให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และส านักงานศูนย์ประสานงาน 
มหาวิทยาลัยมหิดล อพ.สธ. อ านาจเจริญ 

๒. จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเนื้อหา ข้อมูล ที่จ าเป็นต่อการใช้งาน 
๓. จัดเตรียมความพร้อมทางด้านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในมาเป็นนักวิจัยท้องถิ่น 
๕. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล อพ.สธ. อ านาจเจริญ ระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์ และการให้บริการข้อมูลกับชุมชน 
๖. พัฒนาเครือข่ายการท างานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
๗. สร้างกระบวนการสื่อสารองค์กรกับ อพ.สธ. เพ่ือน าแนวทางการด าเนินงานที่ถูกต้องมาใช้กับ

เครือข่ายและนักวิจัยในโครงการ 
ศูนย์ประสานงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

๑. เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถบุคคลทั้งท่ีประจ าศูนย์ และภาคสนาม 
๒. พัฒนาบุคลากรโดยเข้าร่วมกับกิจกรรมฝึกอบรมของ อพ.สธ. 
๓. ศูนย์รวมข้อมูล และกิจกรรมที่เก่ียวกับกรอบการด าเนินงาน อพ.สธ. 
๔. ประสานงานการด าเนินกิจกรรมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
๕. ประสานงานการด าเนินกิจกรรมฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. ประสานงานการด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
๗. ประสานงานกับคณะที่ปรึกษา อพ.สธ. ประจ าภาคอีสาน    
๘. จัดท าปฏิทินปฎิบัติงานประจ าปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล อพ.สธ. อ านาจเจริญ 
๙. พัฒนางานวิชาการร่วมกับ อพ.สธ. และเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล อพ.สธ. 
๑๐. บันทึกประวัติศาสตร์ ความร่วมมือระหว่าง อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายชุมชน 
๑๑. ประสานหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการวิจัยตามกรอบงาน อพ.สธ. 

และธรรมนูญอ านาจเจริญ มาก าหนดเป็นฐานคิดในการด าเนินงาน            
๑๒. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร

ชีวภาพ ให้กับเครือข่ายวิจัยชุมชนในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 
๑๓. ประยุกต์หลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการวิเคราะห์ส ถานภาพการคงอยู่  และ

ความสัมพันธ์ของทรัพยากรชีวภาพ กับทรัพยากรกายภาพ ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 
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๑๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางชีวภาพของพ้ืนที่
ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 

๑๕. เผยแพร่ข้อมูล ความรู้จากการด าเนินงานไปสู่ สถานศึกษา ให้เกิดการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ในจังหวัดอ านาจเจริญ 

 
เครือข่ายอนุรักษ์ ๓ วัย 

๑. คัดเลือกพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
๒. คัดเลือกชุมชนใกล้เคียงพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช 
๓. คัดเลือก กลุ่มเยาวชน  กลุ่มคนวัยแรงงาน และกลุ่มผู้สูงอายุ ในชุมชน 
๔. สร้างทีมท างานในรูปแบบของเครือข่ายอนุรักษ์ ๓ วัย 
๕. ผลิตสื่อผสมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่าย ๓ วัย 
๖. เสริมสร้างความรู้เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทั้งภาคทฤษฏีและการปฏิบัติให้กับเครือข่าย 
๗. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในพ้ืนที่เป้าหมาย 
๘. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนและพัฒนาโครงการ 
๙. เตรียมคน ๓ กลุ่ม เยาวชน วัยท างาน และผู้สูงอายุ 
๑๐. เตรียมพื้นท่ีรองรับกิจกรรม โรงเรียน  อบต. เทศบาล อบจ. และวัด 
๑๑. เตรียมเนื้อหา และประเด็นการชวนสนทนา 
๑๒. เตรียมข้อมูล และเครื่องมือประกอบกิจกรรม 
๑๓. เตรียมการฝึกอบรม 
๑๔. ฝึกปฏิบัติการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๑๕. ฝึกเขียนโครงการวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๑๖. น าโครงการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในรูปแบบของเครือข่ายในพ้ืนที่ 

 

การจัดการป่าชุมชน 
๑. คัดเลือกบุคคลจากชุมชนรอบป่าดงบังอ่ีมาเป็นผู้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ ๖ กลุ่ม 
๒. คัดเลือกบุคคลนักวิจัยชุมชนมาท าหน้าที่เป็นคณะวิทยากร 
๓. ประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการป่าชุมชนและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๔. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดระบบการบริหารงานทีมวิจัย 
๕. รังวัดพ้ืนที่ป่าด้านทิศตะวันออกของป่าดงบังอ่ี และท าแผนที่ขอบเขต เส้นทางส ารวจ 
๖. จัดท าแผนการท างานโดยใช้กรอบงานวิจัยจากปี ๒๕๕๕ 
๗. จัดท าแผนปฏิบัติการตลอดท้ังปี ๒๕๕๖ 
๘. เตรียมบุคลากรทั้งในส่วนของผู้ร่วมวิจัยและคณะวิทยากรจากชุมชน 
๙. เตรียมพื้นท่ีรองรับการส ารวจ โดยใช้ระบบการอ้างอิงด้วยพิกัดภูมิศาสตร์ 



๕๓ 
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๑๐. ท าแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และเส้นทางการส ารวจ  
๑๑. วางแผนการส ารวจ ตรวจสอบเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีแต่ละกลุ่มจ าเป็นต้องใช้ รวมถึงแบบบันทึกข้อมูล 
๑๒. ส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่เป้าหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ ถ่ายรูปติด tag ต้นไม้ และสร้างระบบฐานข้อมูล  
๑๓. ใช้เป็นสถานที่ฝึกการท างานวิจัย เพ่ือการจัดการป่าชุมชน สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล  

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์อ านาจเจริญ 
๑. คัดเลือกและเตรียมความพร้อมของพืชอาหาร พืชสมุนไพร ไม้ดอก และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มี

ศักยภาพ มาเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์  
๒. คัดเลือกหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่มีความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์อ านาจเจริญ  
๓. คัดเลือกเกษตรกร หรือผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ เศรษฐกิจสร้างสรรค์

อ านาจเจริญ  
๔. สร้างเป็นเครือข่ายการท างานร่วมกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ 
๕. วิเคราะห์ระบบตลาดของผลิตภัณฑ์ 
๖. สร้างระบบห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดขึ้นมา 
๗. ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการส ารวจและวิเคราะห์สถานภาพทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากร

ชีวภาพ ให้กับเครือข่ายวิจัยชุมชนในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 
๘. ประยุกต์หลักวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการวิเคราะห์สถานภาพการคงอยู่  และ

ความสัมพนัธ์ของทรัพยากรชีวภาพ กับทรัพยากรกายภาพ ในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 
๙. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดท าระบบฐานข้อมูลทางชีวภาพของพ้ืนที่       

ปกปักพันธุกรรมพืช จังหวัดอ านาจเจริญ 
๑๐. เผยแพร่ข้อมูล ความรู้จากการด าเนินงานไปสู่สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการสร้าง

จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์ ในจังหวัดอ านาจเจริญ 
๑๑. สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้หลักการของเศรษฐกิจสร้างสรรค์อ านาจเจริญ และน ามาพัฒนาเป็น  

แหล่งเรียนรู้ต่อไป 
 

เตรียมการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

๑. เตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล อพ.สธ. 
อ านาจเจริญ 

๒. ให้ความรู้ด้านหลักการส ารวจ รวบรวมและบันทึกข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๓. ให้ความรู้ด้านการพัฒนา และการจัดการระบบฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
๔. แนวทางการน าสารสนเทศจากฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์ทั้งด้านการอนุรักษ์ และ

การพัฒนาให้เกิดประโยชน์ 
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๕. ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๖. แนวทางการติดตามและประเมินการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๑. นิยามและความส าคัญของฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. กระบวนการและข้ันตอนการท างานพัฒนาฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

หลักสูตรฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๑. บทบาทของท้องถิ่น กับโรงเรียนในการท างานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (เครือข่าย) 
๒. สร้างเครือข่ายและระบบการท างานด้านฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับจังหวัด 
๓. สร้างระบบการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โครงสร้างของระบบฐานข้อมูล การเก็บ

รวบรวม และการบันทึกข้อมูล 
๔. ประโยชน์ของการน าเนื้อหาจากฐานทรัพยากรท้องถิ่นไปใช้ 
๕. การใช้ใบงานทั้ง ๙ ใบไปสู่การใช้งานจริงในภาคสนาม 

- ผลิตออกเผยแพร่และประสานงานกับ อพ.สธ. เพ่ือด าเนินการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อไป 

๒.๔ ต้นทุนจากภายนอก 

  เครือข่ายหน่วยงานที่ เข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. มีหลายหน่วยงาน ประกอบด้วยหน่วยงาน 
ภาครัฐที่เป็นหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และองค์กรต่าง ๆ รวมถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ และล้วนแต่มีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกัน มีความส าคัญที่จะช่วยให้การ
ด าเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ประสบความส าเร็จเป็น
ผลประโยชน์ (ตามประกาศที่ อพ.สธ. ๒๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ)  หน่วยงานเหล่านั้นสามารถท างานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลได้  

ซึ่งหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ใน อพ.สธ. ตามประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ  
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ดังกล่าว จะถูกจัดกลุ่มตามลักษณะงานออกมาเป็น ๑๐ 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มความม่ันคงทางทรัพยากร  กลุ่มสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กลุ่มส่วนราชการที่
เกี่ยวกับทรัพยากร กลุ่มการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร กลุ่มมหาวิทยาลัยที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มนโยบายในเรื่องของทรัพยากร กลุ่ม
จังหวัดที่ร่วมสนองพระราชด าริ กลุ่มหน่วยงานสนับสนุน กลุ่มศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

นอกจากนี้ยังมี หน่วยงานอีก ๒ ส่วนส าคัญที่ร่วมสนองพระราชด าริและจะเป็นเครือข่ายงานกับ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้คือ โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งในขณะนี้มี โรงเรียนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมสนองพระราชด าริกับ อพ.สธ. อีกเป็นจ านวนมาก ทั่วประเทศ 

บทบาทของท้องถิ่น และ โรงเรียน ในการท างานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
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 จากแนวทางการร่วมสนองพระราชด าริ ฯ ของหน่วยงานต่าง  ๆ ในการระดมการจัดฐานทรัพยากร 
ในท้องถิ่น เพ่ือให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าหวงแหน รักษาทรัพยากรที่มีอยู่ ตลอดจนการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน เริ่มจากการส ารวจทรัพยากรที่มีอยู่และจากนั้นท าการจัดเก็บลงฐานทรัพยากร ในการ
ด าเนินงานต้องมาจากการร่วมมือของ ประชากร ชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดย
หน่วยงานภาครัฐ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 มีความใกล้ชิดและเข้าถึงชุมชนได้ และมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการพัฒนาต าบล เป็นศูนย์กลาง
การกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นในการบริหารกิจการของต าบล ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

๑. ส่งเสริมการใช้สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่น  
๒. เป็นหน่วยปฏิบัติและประสานงานด้านทรัพยากรระหว่าง อบต. กับท้องถิ่นอ่ืน  ๆ รวมทั้งหน่วย

ราชการและหน่วยเอกชนอื่น ๆ   
๓. เป็นหน่วยส่งเสริมและพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความสามารถท างานรับใช้ท้องถิ่นอย่างเต็มก าลัง  
๔. ในการจัดฐานทรัพยากร อบต. จึงเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนงบประมาณ และผลักดัน  

ให้มีการท างานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการส ารวจทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กับชุมชน 
๕. มีหน้าที่รวบรวม จัดการข้อมูลฐานทรัพยากรที่ได้มาจากการท างานขององค์กรเอง และข้อมูลที่ได้

จากการส ารวจจากหน่วยงานต่าง ๆ ไว้  

โรงเรียน  
นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาที่อยู่ในชนบท 

การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชนจึงเป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งที่จะช่วยในการ
ด าเนินงานการส ารวจทรัพยากรลุล่วงได้เป็นอย่างดี  อีกทั้งจ านวนบุคลากรในการท างานมีจ านวนมาก และ
สามารถลงสู่ชุมชนได้ง่าย  

วิธีการ   
 ครูเป็นผู้ให้ความรู้แก่นักเรียนในการส ารวจทรัพยากรโดยการบรูณาการสู่การเรียนการสอนในวิชา  

ที่เหมาะสมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล โดยข้อมูลทรัพยากรที่ได้มานั้นมีความหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ เนื่องจาก
นักเรียนที่มีในโรงเรียนเป็นคนต่างหมู่บ้านหรือต่างท้องถิ่นมารวมกัน  ข้อมูลที่ส ารวจจากนักเรียนนั้นจะมีความ
ละเอียดและหลากหลายมากเพราะในบางครั้งจากการส ารวจมีการส ารวจตั้งแต่ระดับ ครอบครัว หมู่บ้าน และ
ชุมชน ตามล าดับ 

ผู้บริหารโรงเรียน    
 เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
เพราะผู้บริหารโรงเรียนเป็นทั้งผู้น า ผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายและกระตุ้นให้ครูตลอดจนบุคลากร
ต่างๆ ในโรงเรียนให้ความสนใจและปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย และยังท างานร่วมกับ อบต. เพ่ือให้
ครอบคลุมงาน ๕ ด้าน คือ การประชาสัมพันธ์โรงเรียน การให้บริการชุมชน การสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้
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และภูมิปัญญาในท้องถิ่น การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน และการ
ขอรับการสนับสนุนจากชมรม สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานภายนอก เพื่อให้งานประสบความส าเร็จ 

คุณครู   
ท าการรวบรวมข้อมูลเก็บไว้เป็นฐานทรัพยากรให้ผู้บริหารโรงเรียนน าเสนอแก่ อบต. และเป็น

ฐานข้อมูลให้กับโรงเรียนเอง  

นักเรียน  
ท าการส ารวจข้อมูลตามใบงาน ตามความเหมาะสมในแต่ละระดับช่วงชั้นเรียน เพราะฉะนั้น ข้อมูล

ฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ ๒ ทาง คือ จากโรงเรียน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลที่ได้จะสนับสนุน
และเสริมกันและกัน ในส่วนที่โรงเรียนและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถส ารวจได้ อีกทั้งเป็นการ
ทวนสอบว่า ข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นในทิศทางเดียวกันหรือไม่   

การน าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันจากการจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น อาทิเช่น  
๑. ท าให้คนในท้องถิ่นได้รู้ว่ามีทรัพยากรที่ส าคัญอะไรบ้าง ทรัพยากรใดควรอนุรักษ์และรักษาไว้ไม่ให้สูญสิ้น 
๒. โรงเรียนได้รับความรู้ทางด้านทรัพยากร สามารถน าไปปรับปรุงหลักสูตรหรือพัฒนาการเรียนการ

สอนให้เหมาะสมยิ่งขึ้นไป รวมถึงเป็นการปลูกฝังนักเรียนให้รู้จักตระหนักถึงคุณค่า และหวงแหน อนุรักษ์
ทรัพยากรที่อยู่ในท้องถิ่นของตนมากยิ่งขึ้น 
 ๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ข้อมูลฐานทรัพยากรในการจัดการบริหารทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถค้นหาวิธีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างไร โดย
ความรู้ที่จะกระจายสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์สูงสุดที่สะท้อนกลับมายังท้องถิ่นนั้นเอง 

บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในระยะ ๕  ปีที่ห้า ( ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๙ ) จึงไม่อยู่
เฉพาะในโรงเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้เท่านั้น  ยังเป็นผลประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น หากมีการท าความเข้าใจ  
การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในการส ารวจทรัพยากร รวมทั้งการศึกษาในรายละเอียดโดยใช้แนวทางการศึกษา
พืชของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่จะเกิดเป็นประโยชน์แท้ที่ได้ทั้งส่วนตัวและส่วนรวมและเป็นฐานทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนที่ ๑๑ ( พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ) และแผนที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ดังนั้น การที่สวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนจะเป็นก าลังส าคัญในการส ารวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น  จึงจ าเป็นต้องมีโรงเรียนที่ได้รับพระราชทาน
ป้ายสนองพระราชด าริ และโรงเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรสนองพระราชด าริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพ่ือ
เป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในต าบล 
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บทที่ ๓ 
การขับเคลื่อนแผนแม่บท 
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บทที่ ๓ 
การขับเคลื่อนแผนแม่บท 

๓.๑ องค์ประกอบของแผนแม่บท อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล 
แผนแม่บท อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ ๕ ปีที่หก (ตุลาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)     จะ

สะท้อน วิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของทั้งมหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช               
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  โดยน าศักยภาพของ
มหาวิทยาลัยมหิดล จากการท างานปกติและการท างานวิจัย มาบูรณาการร่วมกัน โดยใช้กรอบการด าเนินงาน 
ของแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี เป็นแนวทาง                                                       

๓.๑.๑  ค าขวัญ ปรัชญา ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และยุทธศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  

ค าขวัญ (Motto) 
อตฺตาน  อุปม  กเร 
พึงปฏิบัติต่อผู้อ่ืน เหมือนดังปฏิบัติต่อตนเอง   
Do unto others as you would have others do unto you. 

ปรัชญา (Philosophy) 
ความส าเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 
True success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind. 

ปณิธาน (Determination Statement) 
ปัญญาของแผ่นดิน  
Wisdom of the Land 

วัฒนธรรมองค์กร (Mahidol University Core Values and Organization Culture) 
 M = Mastery  = รู้แจ้ง รู้จริง สมเหตุ สมผล 
 A = Altruism  = มุ่งผลเพื่อผู้อ่ืน 
 H = Harmony  = กลมกลืนกับสรรพสิ่ง 
 I = Integrity  = มั่นคงยิ่งในคุณธรรม 
 D = Determination  = แน่วแน่ท า กล้าตัดสินใจ 
 O = Originality  = สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
 L = Leadership  = ใฝ่ใจเป็นผู้น า 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งม่ันที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก  
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Mahidol University is determined to be a world class university. 
พันธกิจ (Mission) 

สร้างความเป็นเลิศด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทย 
และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ  
To excel in health, sciences, arts and innovation with integrity for the betterment of 
Thai society and the benefit of mankind. 

ยุทธศาสตร์ ๔ ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   Global Research and Innovation 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   Academic and Entrepreneurial Education 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   Policy Advocacy and Leaders in Professional / Academic Services 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization  

๓.๑.๒ หน่วยงานสนับสนุนภารกิจ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

      มหาวิทยาลัยมหิดลไดม้ีการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. โดยในระยะแรกมีการก าหนดโครงสร้างไว้
เป็นงานสนับสนุนศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล สังกัดอยู่ในกองบริหารงานวิจัย ส านักงาน
อธิการบดี มีภารกิจหน้าที่ดังนี้  

1. เพ่ือทบทวนและปรับปรุงการจัดท าแผนแม่บทการด าเนินงานของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.  โดย
มหาวิทยาลัยมหิดล (อพ.สธ.- มหาวิทยาลัยมหิดล) ให้เหมาะสมสอดคล้องต่อความต้องการของ อพ.สธ.  
ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน เพ่ือใช้เป็นแหล่งรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลการศึกษาของ
โครงการเพื่อประชาสัมพันธ์พันธกิจ เป้าหมาย และเผยแพร่ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  

2. เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาบุคคลากร รองรับภารกิจที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
การสนองงาน อพ.สธ. และโครงการพระราชด าริฯ 

3. เพ่ือสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการท างานในจังหวัดที่ เกี่ยวข้องกับทุกวิทยาเขต ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามกรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ. และ
แลกเปลี่ยนประสบการณร์ะหว่างนักวิชาการในโครงการวิจัยอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. และเครือข่ายชุมชน                            

4. เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ระหว่างส่วนงานต่าง  ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลในการขอเข้าพ้ืนที่ท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการประสานงานเพ่ือ
ส่งเสริมกิจกรรมตามกรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ.  

5. เพ่ือเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามที่ อพ.สธ. ก าหนด 
 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลมี กลุ่มภารกิจวิจัยชุมชนของมหาวิทยาลัยมหิดล  
       ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกัลยาณมิตรของชุมชน เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และด้วย
กระบวนการวิจัยท าให้ชุมชนสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ท่ีเชื่อมโยงความรู้สากลกับ
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ความรู้ท้องถิ่น เกิดเครือข่ายนักวิจัยชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และให้วงวิชาการและสังคม 
รับรู้และให้คุณค่าของการท างานวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน                                                                                                            

1. สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาให้มีความรู้ในงานวิจัยและใกล้ชิดกับชุมชน 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน สร้างขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน  

การปลูกจิตส านึกต่อการอนุรักษ์ ในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาของตัวเองได้ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เป้าหมายรวม 
1. เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
2. อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
3. ให้เกิดประโยชน์กับมหาชนชาวไทย 
วัตถุประสงค์ 
1. ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช 
2. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
3. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืช สื่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ 

 มีกรอบการด าเนินงาน ๓ กรอบ ได้แก่         
 กรอบที่ 1 กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร    
 กรอบที่ 2 กรอบการใช้ประโยชน์      
 กรอบที่ 3 กรอบการสร้างจิตส านึก 
 โดยมีกิจกรรมที่จะมาสนับสนุนการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม คือ   

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
กิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ภารกิจส าคัญคือ การขยายผลการด าเนินงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนออกไปยัง
สถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นไปยังองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ัวประเทศ 



๖๑ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

แผนแม่บท อพ.สธ.  - มหาวิทยาลัยมหิดล จะสะท้อนวิสัยทัศน์  พันธกิจ และยุทธศาสตร์   
ของทั้งมหาวิทยาลัย และ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.) โดยการน าภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยงานวิจัย   
การเรียนการสอน บริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานใด ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย มาปรับเข้าสู่กรอบการด าเนินงาน ๓ กรอบ ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการใช้
ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตส านึก โดยมีกิจกรรมที่จะมาสนับสนุนการด าเนินงาน ๘ กิจกรรม เพ่ือน าไป
สนับสนุนภารกิจส าคัญคือ การขยายผลการด าเนินงาน โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนออกไปยัง
สถานศึกษาท่ัวประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมและขับเคลื่อนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศ 

๓.๒ ต้นทุนและศักยภาพ มีอะไรบ้าง 
๑. ต้นทุนภายในมหาวิทยาลัย 
2) ต้นทุนสะสมของมหาวิทยาลัย นักวิจัย ประสบการณ์ งานวิจัย เครื่องมือ อุปกรณ์ ความรู้ในคณะ 

สถาบัน ศูนย์ ส านัก การเรียนการสอน นักศึกษา กิจกรรมตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 
3) ต้นทุนจากการท างานร่วมกับ อพ.สธ. เครือข่ายการท างาน  งานวิจัยแบบสหสัมพันธ์วิทยา พ้ืนที่วิจัย 

ประเด็นวิจัย ต้นแบบการจัดการความรู้จากวิทยาเขตอ านาจเจริญ  
๒. ต้นทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 
1) ต้นทุนสะสมจากส านักงาน อพ.สธ. ระเบียบวิธีปฏิบัติ การประสานงาน แผนแม่บท 
2) ต้นทุนจากการท างานวิจัย เครือข่ายหน่วยงาน และชุมชนที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. ฐานข้อมูล

ความหลากหลายทางชีวภาพ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช  
จากองค์ประกอบดังกล่าว จ าเป็นต้องมีกลไกการจัดการ เพ่ือรวมต้นทุนและองค์ประกอบสนับสนุน

การสนองพระราชด าริใน อพ.สธ.ทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ 
3. ศักยภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล 
1) เป็นพ่ีเลี้ยงในการส ารวจความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพ 
2) เป็นพ่ีเลี้ยงในการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
3) ท างานวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรทั้ง 3 ฐานทรัพยากร และการวิจัยต่อยอด

เชิงพาณิชย์ รวมถึงงานวิจัยที่พัฒนา/ยกระดับชุมชนและสังคม 
4) ด้านการเรียนการสอนโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่โรงเรียนในงานพฤกษศาสตร์โรงเรียนได้ 
 

๓.๓ การจัดท าแผนปฏิบัติการ 

มหาวิทยาลัยมหิดลให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการท างานสนองพระราชด าริใน อพ.สธ. ด้วย
ลักษณะของสหสาขาวิทยา และบูรณาการคน ประสบการณ์ ข้อมูล และแผนการท างานเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้  การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ๆ ของการท างาน ดังนั้น ในขั้นตอนของการจัดท าแผนปฏิบัติการแต่ละปี ควร
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จะมีการเตรียมกระบวนการท างานให้พร้อมประกอบด้วย การศึกษาต้นทุนเดิม การศึกษาแผนแม่บททั้งของ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ อพ.สธ. มีผู้ประสานงานให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และจัดการกระบวนการท า
แผนปฏิบัติการ การคัดเลือกและเชิญกลุ่มเป้าหมายมาร่วมกิจกรรม 

ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิบัติการ  
       ๑ เตรียมความพร้อม 
   ๑) สร้างความเข้าใจในเนื้องานแบบผสม มหาวิทยาลัยมหิดล อพ.สธ. คัดเลือกคน สร้างทีม 

๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ อพ.สธ. เครือข่ายงาน อพ.สธ. และนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล 
๓) น าเสนอข้ันตอนการท างานสนองพระราชด าริฯ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล   

 ๒ วางแผนการท างาน โดยใช้พื้นที่ พืช หรือประเด็นในชุมชนที่สนใจมาเป็นจุดร่วมในการท างาน 
1) ประเมินความเป็นไปได้ ในการน าต้นทุนจากการท างานสนองพระราชด าริโครงการ อพ. สธ.  – 

มหาวิทยาลัยมหิดล มาใช้เป็นทุนส าหรับการจัดท าแผนงานของแต่ละหน่วย โดยคัดเลือกจากพ้ืนที่เป้าหมาย  
พืชศึกษา หรือประเด็นของชุมชน 

2) ภารกิจ หน้าที่ และระบบการท างานของแต่ละหน่วย มาวิเคราะห์ความเหมาะสมเกี่ยวกับ คน 
สถานที่ เวลา ต่อการจัดท าแผนงานร่วมกัน 

3) วางแผนจัดท าแผนงานสนองพระราชด าริฯ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล  อาจจะประกอบด้วยชุด
โครงการ หรือโครงการเดี่ยวก็ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเนื้อหาและลักษณะของแผนงาน  
  ๓ ท าแผนปฏิบัติการ  

1) พัฒนา เขียนโครงการ และท าแผนปฏิบัติการ โดยก าหนด ระยะเวลาการท างาน พื้นที่ ผู้รับผิดชอบ 
และงบประมาณ  

2) เชื่อมโยง เป้าหมาย วัตถุประสงค์และกิจกรรมเข้าด้วยกัน จนเกิดเป็นการจัดตารางการท างาน และ
กิจกรรมของทุกหน่วย ให้มีความสอดคล้องกัน เหมือนว่าทุกหน่วยงานนั้นกลายเป็นทีมงานเดียวกัน 
        ๓) บุคลากรจะต้องสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานของทุกหน่วยที่ร่วมอยู่ในแผนงานเดียวกันนี้  
       ๔ การประสานงาน 

๑) จัดท าแผนประชุมประจ าเดือน 
๒) การจัดท าแผนการเยี่ยมพ้ืนที่ท างาน 
๓) การเปิดพ้ืนที่ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
๔) การวางแผนประชาสัมพันธ์ และจัดการความรู้ 
๕) สรุปและจัดท ารายงานประจ าปี 
๖) เตรียมความพร้อมท างานในรอบปีต่อไป 

 
 
 ๕ การน าผลไปใช้ประโยชน์ 
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 ได้น างานประจ ามาสนองงานพระราชด าริฯ  ผลจากการท างานประจ าก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
กลุ่มเป้าหมายในหลายมิติ ผลรวมของงานที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ สร้างทัศนคติใหม่ของการท างานเป็นทีมที่
ดี นักศึกษา นักวิจัย บุคลากร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการพัฒนาตามกรอบการด าเนินงาน อพ.สธ. ที่
ครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑) การเรียนการสอน 
๒) การวิจัย 
๓) บริการวิชาการ 
๔) ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕) การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในชุมชน 
๖) การท า University Engagement ตั้งแต่เริ่มกระบวนการท างานจนงานส าเร็จ 

และเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนในจังหวัดที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ลงพ้ืนที่จัดท ากิจกรรม
ต่างๆ เพื่อสร้างจิตส านึกให้กับคนในท้องถิ่นในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและขยายผลสู่จังหวัด 
 
 



๖๔ – ๖๖ 
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บทที่ ๔ 

บทสรุป 
แผนแม่บทฯ และการเข้าร่วมสนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นได้ให้ความส าคัญ
กับบทบาทของบุคลากร ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะเครื่องมือในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งด้านอาหาร ยา และไม้ดอกไม้ประดับ  
รวมทั้งการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไปสู่ชุมชน  โดยเน้นถึงการประยุกต์ใช้ภารกิจ หน้าที่ของหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นเป้าหมายหลักของการเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ใน อพ.สธ. โดยค านึงถึงความ
สมดุลระหว่างแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยุทธศาสตร์การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล   

นโยบายและแผนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ   
๑. วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช รักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากร และ
สร้างประโยชน์ไปสู่ชุมชน 

๒. ยุทธศาสตร์ ใช้งานวิจัยเป็นฐานให้หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้วางแผน ท างานตามกรอบ อพ.สธ. โดยใช้การ
ขับเคลื่อนแผนแม่บท การจัดการความรู้จากงานวิจัย การบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาบุคลากร และ
การใช้กระบวนการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ มาเป็นเครื่องมือก าหนดทิศทาง และวิธีการด าเนินงานให้
สอดคล้องกับแผนแม่บท อพ.สธ.   

๓. เป้าหมาย ใช้กลไกลการบริหารจัดการแผนแม่บทและต้นทุน ให้เกิดการเสริมพลังด้วยการสร้างทีม
ระหว่างคณะ สถาบัน ศูนย์ หน่วยงาน และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยน าบทบาทหน้าที่ 
ความรู้ ความช านาญที่เป็นอยู่ มาร่วมสนองพระราชด าริฯ ใน อพ.สธ. 

๔. พันธกิจ ก าหนดพืชศึกษา พ้ืนที่ปกปัก พ้ืนที่ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช เพ่ือการวิจัย และบริการวิชาการ  
และน าผลใดๆ ที่เกิดขึ้นมาใช้เป็นต้นทุนส าหรับการน าองค์ความรู้ไปขยายผลให้กับหน่วยงานอ่ืนใช้
ประโยชน์ตามขอบเขต ภารกิจ บทบาท หน้าที่ เพ่ือสร้างเป็นแผนงานสนองพระราชด าริฯ ในอพ.สธ.    

๕. แผน สร้างความรู้ความเข้าใจในการท างานตามกรอบ อพ.สธ. กับบุคลากร รวมทั้งนักศึกษา  
ในมหาวิทยาลัยมหิดล และน ามาประยุกต์ใช้กับภารกิจ หน้าที่ และการปฏิบัติงานประจ า โดยเน้นที่การ
สร้างความร่วมมือในองค์กร   โดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่ องมาจากพระราชด าริ  สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ . - 
มหาวิทยาลัยมหิดล) สังกัดอยู่ในกองบริหารงานวิจัย ส านักงานอธิการบดี ศาลายา ท าหน้าที่เป็นกลไก
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 



๖๖ 

 

แผนแม่บท อพ.สธ. - มหาวิทยาลยัมหิดล ระยะ ๕ ปีท่ีหก (ตลุาคม ๒๕๕๙ – กันยายน ๒๕๖๔)  
ฉบับปรับปรุง ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ ์2563 

 
 

๑) เพ่ือสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายการท างานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับทุกวิทยาเขตมหาวิทยาลัยมหิดล  
เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ส าหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ตามกรอบการด าเนินงานของ อพ.สธ.  และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการใน อพ.สธ. และเครือข่ายชุมชน                            

๒) เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงานสนองพระราชด าริ  อพ.สธ. ระหว่างคณะ สถาบันต่างๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลในการขอเข้า พ้ืนที่ท ากิจกรรมต่าง  ๆ รวมทั้ง เป็นศูนย์กลาง 
การประสานงานเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมตามกรอบการด าเนินงาน อพ.สธ.  

๓) เพ่ือเข้าร่วมจัดประชุมวิชาการ และนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยตามที่โครงการอพ.สธ. ก าหนด 
๖. นโยบาย มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ  อพ.สธ. โดยน าศักยภาพในองค์กรมาใช้เพ่ือให้

เกิดการพฒันาบุคลากร และสร้างประโยชน์ไปสู่สังคม  
๗. โครงการสนองพระราชด าริ  จะประกอบด้วยโครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ โครงการวิจัยและพัฒนา

เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพืชและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่สอดคล้องกับกรอบการ
ด าเนินงานของ อพ.สธ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


