
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
(อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี) 1 



2 



กิจกรรมโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

1 กิจกรรมส ารวจ ท ารหัสต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  (ปีท่ี 2) 

2 กิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของพืชท้องถิ่นและสมุนไพรในพื้นที่ 

ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

3 กิจกรรมศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของปลาและสัตว์น้ า 

ในพื้นที่ชุ่มน้ ากุดทิง จ.บึงกาฬ 
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กิจกรรมโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (ต่อ) 

4 กิจกรรมสร้างสวนพฤกษศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ปีท่ี 2) 

5 กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมส าหรับศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรต่างๆของโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

6 กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

4 



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, ดร.วินัย มีแสง 
นายปฐมศร  จุฑะกนก 

กิจกรรมส ารวจ ท ารหัสต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล 
ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาสามพรา้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีที่ 2  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนถึงกันได้ทั่ว
ประเทศ 
 2. เพื่อพัฒนาบุคลากร ทั้งนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ให้เป็นผู้ที่เข้าใจและเห็น
ความส าคัญของพันธุกรรมพืช 
 3. เพื่อส ารวจและเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชในพื้นที่ศึกษา 
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ผลการศึกษา 
     จากการส ารวจ ท าพิกัดต้นไม้ เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื้นที่ศูนย์
การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  จ านวนชนิดพันธุ์พบทั้งหมด 
61 ชนิด รวมทั้งสิ้นจ านวน 4,030 ต้น  ชนิดพันธ์ุไม้ที่พบมากที่สุด 3 ล าดับแรก 
ได้แก่ ต้นเชือก ต้นเต็ง และ ต้นรัง ตามล าดับ ดังตาราง ส่วนพื้นที่ที่
ท าการศึกษา จ านวน 34,597.52 ตารางเมตร  คิดเป็น 21.62 ไร่  

ล าดับ ชื่อพ้ืนเมือง จ านวน (ต้น) 

1 
เชือก รกฟ้า ชะลีก เชือก เซียก ฮกฟ้า 982 

2 
เต็ง (ภาคกลาง) แงะ (ภาคเหนือ); จิก (ภาคอีสาน) 808 

3 

รัง  เปา เปาดอกแดง (ภาคเหนือ), รัง (ภาคกลาง), เรียง เรียงพนม 

(เขมร-สุรินทร์), ลักป้าว (ละว้า-เชียงใหม่),  ฮัง (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) 

514 



กิจกรรมศึกษาความหลากหลายของปลาและสัตว์น้ า 
ในพื้นที่ชุ่มน้ ากุดทิง จ.บึงกาฬ  
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ดร.วิวรรธน์ แก่นสา, อ.วุฒิพงศ์ บุษราคัม 

วัตถุประสงค ์
  2.1 เพื่อส ารวจความหลากชนิดของปลาและสตัว์น้ าอ่ืน ในพื้นที่ชุ่มน้ ากุดทิง 
จังหวัดบึงกาฬ 
 2.2 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส ารวจทรัพยากรท้องถิน่เพือ่การ
อนุรักษ ์
 2.3 เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานทั้งในดา้นคุณภาพและปริมาณ ส าหรับติดตามการ
เปลี่ยนแปลงความหลากหลายของปลาและสัตว์น้ าในพืน้ที่ชุม่น้ ากุดทิง จังหวัดบึงกาฬ 



พื้นที่ชุ่มน้ าโลกกุดทิง 

Ramsar sites 

Biodiversity 

Species diversity 

Freshwater fishes  

RS=พื้นที่ชุ่มน้ าโลกกุดทิง, B=ต.บึงกาฬ, K=ต.โคกก่อง, N=ต.โนนสมบูรณ ์



ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ 
ความหลากหลายของปลาในหนองกุดทิง 



ต.บึงกาฬ ต.โนนสมบูรณ์ 

หนองกุดทิง 

1.ขอบเขตด้านพื้นที ่

ต.โคกก่อง 



วิธีด าเนินงานวิจัย 



• โดยใช้ระเบียบวิธีการอนุกรมวิธานปลาตามแบบของชวลิต วิทยานนท์ (2544,2547);  
      Rainboth (1996); ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด (2555); ภาสกร แสนจันแดง (2557) 



วัดขนาดและสัดส่วนต่างๆ  
ของตัวอย่างปลา 

ที่มาของภาพ: วิมล เหมะ
จันทร์,2540 

ตรวจสอบลักษณะทางสณัฐานวิทยา 
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(Kaensa et al, 2014)  

วิเคราะห์ค่าความชุกชมุ 
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(ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weiner )  
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เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการ รักษาตัวอย่างสดในน้ ายาฟอร์มาลิน 10%  



1. วงศ์ปลาแป้นแก้ว (Ambassidae) 

ปลาแป้นแก้ว  

ผลการศึกษาพบปลาทั้งหมด จ าแนกได้เป็น 16 วงศ์ (families)  
31 สกุล (Genus) และ 42 ชนิด (species)  

2. วงศ์ปลาช่อน (Channidae) 

ปลากระสง ปลาช่อน 

ผลการวิจัย 



3. วงศ์ปลากด (Bagidae) 

ปลากดเหลือง 

ปลากด 

ปลาแขยงข้างลาย  

4. วงศ์ปลาดุก (Clariidae) 

ปลาดุกเนื้อเลน  

ปลาดุกอุย  ปลาดุกด้าน 



5. วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 

ปลากระมัง ปลาเสือข้างลาย ปลาแปบ ปลาสร้อยนกเขา 

ปลาสร้อยนกเขาหน้าหมอง ปลากระสูบจุด ปลาสร้อยขาว 

ปลากระแห 



ตรวจสอบสถานะภาพการอนุรักษ์ของปลาจากบัญชีรายชื่อ Thailand Red Data Fishes. (Vidthayanon C., 2005)    พบว่า 
                  ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus)  
   ปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus)  
  ปลาบูกุ่ดทิง (Neodontobutis auramus) 

เป็นชนิดที่อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ 
(Vulnerable; VU)  

ปลาดุกด้าน  

ปลาดุกอุย  

ปลาบู่กุดทิง  



สรุปผล 

 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อส ารวจความหลากชนิด ความชุกชุมของปลา
ในพื้นที่ชุ่มน้ าโลกกุดทิง จังหวัดบึงกาฬ ท าการเก็บตัวอย่าง ระหว่างเดือน พ.ย. 57- ก.ย. 58 
  ผลการส ารวจพบปลาทั้งหมด 16 วงศ์ 31 สกุล 42 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด  
คือ วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae)  
 ผลการหาค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (Relative abundance) ชนิดปลาที่มีค่าความชุกชุม
มากที่สุด คือ ปลาหมอช้างเหยียบ (Pristolepis fasciata)  
 ผลการหาค่าร้อยละความถี่ที่พบ (Frequency) ชนิดปลาที่มีค่าร้อยละความถี่ที่พบมาก
ที่สุด คือ ปลาสร้อยนกเขา (Osteochilus vittatus) และปลาสลาด (Notopterus notopterus)  



กิจกรรมศึกษาความหลากหลายของพืชท้องถิ่นและสมุนไพร 
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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ผศ.พลอยระดา ภูมี, อ.หทัยชนก ใจก้าวหน้า 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือศึกษาและรวบรวมพันธุกรรมพืช สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชท้องถิ่นและสมุนไพร ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
            2. เพ่ือส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้นักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป 



ส ารวจและเก็บตัวอย่างภาคสนาม 
 

• การวางแปลงตัวอย่าง (Quadrate sampling technique) ชั่วคราว
ขนาด 16 เฮกตาร์ (100 ไร)่ จ านวน 1 แปลง แบ่งเป็นแปลงย่อย 16 
แปลง (200 ม. X 200 ม.) 



ลักษณะการวางแปลงตัวอย่างเพื่อศึกษาพรรณพืช 



ระยะเวลาในการส ารวจ 

• ส ารวจระหว่าง เดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2559 จ านวน 11 ครั้ง 

 

ครั้งที่ 7 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 
ครั้งที่ 8 วันที่ 19 มิถุนายน 2559 
ครั้งที่ 9 วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 
ครั้งที่ 10 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 
ครั้งที่ 11 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 

ครั้งที่ 1 วันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559  
ครั้งที่ 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 
ครั้งที่ 3 วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 
ครั้งที่ 4 วันที่ 22 พฤษภาคม 2559 
ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
ครั้งที่ 6 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 



ผลการศึกษา 

• จากการส ารวจพืชอาหาร ในพื้นที่ โครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว 

• ท าการเก็บข้อมูล ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 พบ
พืชอาหารทั้งหมด 49 ชนิด 40 สกุล 31 วงศ ์

• วงศ์ที่พบมากที่สุด คือ Zingiberaceae (วงศ์ขิง) พบ 2 สกุล 5 ชนิด 

• รองลงมา คือ Poaceae (Graminea) วงศ์หญ้า พบ 4 สกุล 4 ชนิด 

•  และ Phylianthaceae (Euphorbiaceae) วงศ์มะขามป้อม พบ 4 สกุล  2 
ชนิด 



• Rubiaceae พืชวงศ์เข็ม พบ 3 สกุล 3 ชนิด 

• Araceae พืชวงศ์บุก  พบ 2 สกุล 3 ชนิด 

• Arecaceae (Palmae) พืชวงศ์ปาล์ม พบ 2 สกุล 2 ชนิด 

• Hypericaceae (Guttiferae/Clusiaceae) พืชวงศ์ติ้ว  พบ 1 สกุล 2 ชนิด 

 

 

 



ตัวอย่างพืชอาหารที่พบในพื้นที่ 
โครงการ อพ.สธ. 



Zingiberaceae 

กระเจียวแดง 
Curcuma sessilis Gage.  

ว่านมหาเมฆ/กระเจียว 
Curcuma aeruginosa Roxb. 

อาวแดง 
Curcuma angustifolia Roxb. 



เปราะหอม Kaempferia marginata Carey 



Anacardiaceae 

มะม่วงหัวแมงวัน Buchanania latifolia Roxb. 



Apocynaceae 

ส้มลม Aganonerion polymorphum Pierre ex Spire 

  

  



Araceae 

อีลอก/บุกเขา  
Amorphophallus brevispathus Gagnep. 

อีลอก  
Pseudodracontium kerrii Gagnep. 



กิจกรรมสร้างสวนพฤกษศาสตร์เพือ่การเรยีนรู้ในพื้นที่ 
ศูนย์การศึกษาสามพรา้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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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 
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมพันธุกรรมพืช สร้างฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชและความหลากหลาย

ของพืชวงศ์กล้วยไม้ ขิง และเห็ดรา ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
     2. เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้นักเรียน นักศึกษาและ

ประชาชนทั่วไป 
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แผนงานที่จะท าต่อไป 

     * ท าทางเดินรูปแบบต่างๆ เพื่อเข้าไปศึกษาเรยีนรู้ตามจุดต่างๆ 
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ป้ายนิเทศบอกชื่อฐานและวัตถุประสงค์ 
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ถังขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม 



กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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 ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย   ดร.กิ่งจันทน์ มะลิซ้อน 
 ดร.วิวรรธน์ แก่นสา   ดร.วรรณวิภา ไชยสงคราม 
 ดร.จุฑารัตน์ กุลสันติวงศ์   ดร.นิภาวรรณ ลาภบุญเรือง 
 อ.มาริญา ทรงปัญญา   นางโสภิตา เลิศสุบิน 



67 

วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 2.2 เพื่อจัดแสดงพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์จากพืช เห็ดรา สัตว์ และจุลินทรีย์ ใน
ศูนย์การศึกษาสามพร้าว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในรูปแบบนิทรรศการถาวรและหมุนเวียน 

















ห้องนทิรรศการแสดงผลงาน 
โครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี 



Plan Layout  

Study Zone 

Seminar Zone 

Exhibition Zone 

Entrance 



ทางเข้าด้านหน้า  



ทางเข้าด้านหน้า  



ส่วนจัดแสดงส าหรับวางชิน้งาน ตู้เก็บของด้านล่าง และโปสเตอร์  



ส่วนจัดแสดงส าหรับวางชิน้งาน ตู้เก็บของด้านล่าง และโปสเตอร์  



ส่วนจัดแสดงกลางสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางตามรูปแบบ  





ส่วนจัดแสดงกลางสามารถปรับเปลี่ยนการจัดวางตามรูปแบบ  



ชัน้วางผลงานแสดง/หนังสือ/เอกสารความรู ้ 



แทน่วางผลงานแสดงและโปสเตอร์  



แทน่วางผลงานแสดงและโปสเตอร์  



แทน่วางผลงานแสดงและโปสเตอร์  



ห้องฉายวีดทีัศน์  



แทน่วางผลงานแสดงและโปสเตอร์  



แทน่วางผลงานแสดงและโปสเตอร์  



พื้นที่ส าหรับศกึษาค้นคว้า   



พื้นที่ส าหรับศกึษาค้นคว้า   



พื้นที่ส าหรับศกึษาค้นคว้า   



พื้นที่ประชุมและน าเสนอ  



ขอบคุณ 
Thank you 



กิจกรรมจัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรมส าหรับศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรต่างๆของโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
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อ.ไพศาล  ดาแร่, อ.ราชวิทย์  ทิพย์เสนา 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างจิตส านึกให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ มีความรัก และเห็น
คุณค่าของพืชพรรณไม้ 
 2. เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้ 
ข้อมูลพรรณไม้ และการเก็บรักษาเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา และเผยแพร่สู่ภายนอก 
 3. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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THANK YOU 


