
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
(อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 1 



2 
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กิจกรรมโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

1 กิจกรรมส ารวจ ท ารหัสต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

2 กิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและเห็ดราในพื้นที่ 

ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

3 กิจกรรมสร้างสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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กิจกรรมโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต่อ) 

4. กิจกรรมปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ผลของท้องถิ่นอีสาน ในพื้นที่ 

ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

5. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมส าหรับศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรต่างๆของโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ผศ.ธวัชชัย  จ ารัสแสง, อ.สันติภาพ  ศิริวัฒนไพบูลย์ 
อ.ธีร์ธวัช  สิงหศิริ, อ.กฤษฎา  นามบุญเรือง 
อ.ชาคริต  วังคะออม, อ.เอราวัณ  เบ้าทอง 

อ.ดารินทร์  ล้วนวิเศษ, นายปฐมศร  จุฑะกนก 

1 กิจกรรมส ารวจ ท ารหัสต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูล 
ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อสาร 
และแลกเปลี่ยนถึงกันได้ทั่วประเทศ 
 2. เพ่ือพัฒนาบุคลากร ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์  
ให้เป็นผู้ท่ีเข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืช 
 3. เพ่ือส ารวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในพื้นที่ศึกษา 
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ผศ.สุธินดา  ใจขาน, ผศ.สมพร  ใจรักพันธุ,์ ดร.กิ่งจันทน์  มะลิซ้อน 
ดร.วรรณวิภา  ไชยสงคราม, อ.พลอยระดา  ภูม,ี อ.ทัศนัย  ปัญจันทร์สิงห ์

อ.อัจฉริยา  สุริยา, อ.นิติ  นิมะลา, อ.วรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ 

2 กิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและเห็ดราในพ้ืนที่ 
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาและรวบรวมพันธุกรรมพืช สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช 
และความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้ ขิง และเห็ดรา  
ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     2. เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
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โครงการย่อย 
 1. การศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลกล้วยไม ้
 2. การศึกษาความหลากหลายของพืชวงศ์ขิง 
 3. การศึกษาความหลากหลายของเห็ดรา 
 4. การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดและกระเจียว 
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1. การศึกษาความหลากหลายของพืชสกุลกล้วยไม ้
อ.ทัศนัย  ปัญจันทร์สิงห์ 
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Geodorum siamensis Habenaria furcifera Habenaria dententa 
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Rhynchostylis coelestis Vanda sp. Coelogyne trinervis 
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2. การศึกษาความหลากหลายของพืชวงศ์ขิง 
ดร.วรรณวิภา  ไชยสงคราม 

Curcuma parviflora Curcuma thorelii 
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Curcuma angustifolia Curcuma gracillima 



26 

Globba laeta Stahlianthus campanulatus 
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3. การศึกษาความหลากหลายของเห็ดรา 
ดร.กิ่งจันทน์  มะลิซ้อน 
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บทความวิจัย 
ความหลากหลายของเห็ดรา ในศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

Diversity of Mushrooms-Fungi in Sampraw Campus Udon Thani Rajabhat University 
บทคัดย่อ 
 การส ารวจและจัดจ าแนกเห็ดราในศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 ถึง กุมภาพันธ์ 2558 ได้เก็บตัวอย่างเห็ดทั้งหมด 98 
ตัวอย่าง พบว่าจ าแนกเห็ดราตามลักษณะทางสัณฐานวิทยาดังนี้ Ascomycota 4 ชนิด 
Basidiomycota 87 ชนิด และไม่สามารถจัดจ าแนกได้ 7 ชนิด ซึ่งเห็ดราในกลุ่ม 
Basidiomycota พบเป็นจ านวนมากที่สุดในการส ารวจ พบเห็ดกินได้ เช่น เห็ดระโงกเหลือง 
เห็ดผึ้ง เห็ดแดงน้ าหมาก เห็ดโคน เห็ดขอนขาว เห็ดมันปู และเห็ดหูหนู เป็นต้น เห็ดกินไม่ได้
เช่น เห็ดนิ้วด า เห็ดไส้เทียน เห็ดหิ้ง เห็ดกรวย เห็ดพิษพบ เห็ดระโงกหินและเห็ดหัวเสือด า 
แหล่งที่อยู่อาศัยของเห็ดราพบเป็นเห็ดผู้ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ รองลงมาเป็นเห็ดเอคโตไมคอร์
ไรซา เห็ดปรสิตพืช และเห็ดสัมพันธ์กับปลวกเป็นต้น 
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4. อาหารจากเห็ดและกระเจียว 
ผศ.สุธินดา ใจขาน, อ.อัจฉริยา สุริยา, อ.วรรณศิริ วรรณสืบเชื้อ 
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3 กิจกรรมสร้างสวนพฤกษศาสตร์เพ่ือการเรียนรู้ในพื้นที่ 
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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การออกแบบ วางแผนผัง และจัดท าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
 

อ.สันติภาพ  ศิริพัฒนไพบูลย์, อ.กฤษฎา  นามบุญเรือง 
อ.ชาคริต  วังคะออม, อ.ดารินทร์  ล้วนวิเศษ, อ.ธีร์ธวัช  สิงหศิริ, 
อ.สิทธิพร  พันธุระ, อ.อดิศักดิ์  บุตรวงษ์, อ.นพรัตน์  ธรรมวงษา 

อ.นราธิป  ภาวะรี, อ.สรวินท์  ปูคะภาค 
นายสันติ  ป้อมสุวรรณ, นายธวัชชัย  สีลาโส 



36 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาและรวบรวมพันธุกรรมพืช สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมพืช 
และความหลากหลายของพืชวงศ์กล้วยไม้ ขิง และเห็ดรา  
ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     2. เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
ให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 
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โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) 

 

สนองพระราชด าริโดย 
 

มหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี 
(อพ.สธ.มหาวทิยาลยัราชภัฏอุดรธานี) 

 

พืน้ทีป่กปักพนัธุกรรมพืช มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
จ านวน 300 ไร่ 
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4. กิจกรรมปลูกรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ผลของท้องถิ่นอีสาน  
ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

43 

ผศ.ไพบูลย์  บุบผา, ดร.เกรียงไกร  ธุระพันธ,์ อ.วชิราวุธ  พิศยะไตร 
น.ส.อัจฉราภรณ์  กรแก้ว, น.ส.นุชจรี  ละดาดาษ 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างสวนรวบรวมพันธุ์ไม้พื้นเมืองและไม้ผลของ
ท้องถิ่นอีสาน ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธาน ี
 2. เพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์ไม้พื้นเมืองให้คงอยู่ในสภาพ
ดั้งเดิม 
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5. กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมส าหรับศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรต่างๆของโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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อ.ไพศาล  ดาแร่, อ.ราชวิทย์  ทิพย์เสนา 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ มีความ
รัก และเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ 
 2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นแหล่งรวบรวม
ตัวอย่างพรรณไม้ ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ทาง
การศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก 
 3. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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กิจกรรมพิเศษ - กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเชิงประเด็น  
อพ.สธ. ส านักงานคณะกรรมการการอุดรมศึกษา 

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

54 

กิจกรรมการจัดสวนเพื่อเทิดพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ การปลูกพันธุ์ไม้สีประจ าพระองค์ (สีม่วง) 

เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
พระชนมายุ 60 พรรษา ในปี พ.ศ.2558 
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THANK YOU 
66 


