
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ      แผนงานวิจัย 

 

แบบเสนอแผนงานวิจัย (research program) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------ 
 

 ช่ือแผนงานวิจัย (ภาษาไทย)     การวิจัยและพัฒนากลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสและสกุลท่ีเกี่ยวของเพื่อประโยชน

    เชิงอุตสาหกรรม 

             (ภาษาอังกฤษ)      Research and Development of Genus Phalaenopsis and Related  

    Genus for Industrial Usage 

  ช่ือโครงการวิจัยภายใตแผนงานวิจัย (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)                                       
                       โครงการท่ี 1 การปรับปรุงพันธุกลวยไมฟาแลนอปซิส     

   (Phalaenopsis Orchid Improvement)     

 โครงการท่ี 2 ปจจัยทางเคมีและฟสิกสบางประการท่ีมีตอการขยายพันธุกลวยไม  

   ลูกผสมสกุลฟาแลนอปซิสโดยวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 

    (Some Chemical and Physical Factors on in vitro Propagation of  

   Phalaenopsis hybrids)     

  โครงการท่ี 3 ผลของการขาดธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตของกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส 

   (Effect of plant nutrient deficiency on growth and development of 

   Phalaenopsis) 

  โครงการท่ี 4 การวิเคราะหพันธุกรรมกลวยไมฟาแลนอปซิสและสกุลท่ีเกี่ยวของโดยใช 

   เครื่องหมายดีเอ็นเอ       

   (Genetic analysis of Phalaenopsis and related species using DNA  

   markers)       

 โครงการท่ี 5 องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของกลวยไมในสกุลฟาแลนนอปซิสและ

   ลูกผสมสกุลฟาแลนนอปซิส      

(Chemical constituents and biological activities of Phalaenopsis and 

 Phalaenopsis hybrid) 

สวน ก    : ลักษณะแผนงานวิจัย 

แผนงานวิจัยใหม 

 แผนงานวิจัยตอเนื่อง  

    ระยะเวลา...........ป...........เดือน ปนี้เปนปท่ี....................... 
 1.    ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

    ยุทธศาสตร       ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม                          

  เปาประสงค     -ไมตองระบุ-                                                                                
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     กลยุทธ  -ไมตองระบุ-                                                                                   
 2.    นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

          ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรการวิจัยท่ี 1 : เรงสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อใหบรรลุเปาหมายและสนองตอบตอ

ประเด็นเรงดวนตามยุทธศาสตรและแผนพัฒนาประเทศ และภารกิจของหนวยงาน โดยรัฐลงทุนเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  

          กลยุทธ  1.1 เรงสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานและนักวิจัยผลิตผลงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม และ

เทคโนโลยีจากงานวิจัยในรูปแบบสหวิทยาการและบูรณาการความรวมมือจากหลายหนวยงาน เพื่อมุงเปาสนองตอบตอ

เปาหมายการพัฒนาประเทศและภารกิจของหนวยงาน  

          แผนวิจัย       -ไมตองระบุ-                                                                                    
 3. ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติรายประเด็น 

 ยุทธศาสตรการวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยี 
 4. ยุทธศาสตรชาติ 

 การสรางความสามารถในการแขงขัน     

 5. นโยบาย/เปาหมายของรัฐบาล 

               ระเบียบวาระแหงชาติ  

                     ไมสอดคลอง 

               โครงการทาทายไทย  

     1.1 ดานอาหารและการเกษตร 

                 นโยบายรัฐบาล  

                     ไมสอดคลอง 

6. ยุทธศาสตรของหนวยงาน 

……………………………-……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาหรือสิทธิบัตรท่ีเก่ียวของ 

            ไมมีการตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของ  

           ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว ไมมีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของ  

            ตรวจสอบทรัพยสินทางปญญาแลว มีทรัพยสินทางปญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของ  

หนวยงานรวมลงทุน รวมวิจัย รับจางวิจัย หรือ Matching fund 

      ช่ือหนวยงาน/บริษัท               ................................................................................................................................... 

      ท่ีอยู                    ................................................................................................................................... 

      เบอรโทรศัพท                      ................................................................................................................................... 

      ช่ือผูประสานงาน                  ................................................................................................................................... 

      เบอรโทรศัพทผูประสานงาน     ................................................................................................................................... 
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      เบอรโทรสารผูประสานงาน      ................................................................................................................................... 

      อีเมลผูประสานงาน               ................................................................................................................................... 

 การเสนอขอเสนอหรือสวนหนึ่งสวนใดของงานวิจัยนี้ตอแหลงทุนอื่น หรือเปนการวิจัยตอยอดจากโครงการวิจัยอื่น                     

 มี     ไมมี  

      หนวยงาน/สถาบันท่ียื่น            ...................................................................................................................................      

      ช่ือโครงการ                           ................................................................................................................................... 

      ระบุความแตกตางจากโครงการนี ้ ................................................................................................................................... 

      สถานะการพิจารณา         

                   ไมมีการพิจารณา 

                   โครงการไดรับอนุมัติแลว  

                             สัดสวนทุนท่ีไดรับ......................... %             

                    โครงการอยูระหวางการพิจารณา  

 มาตรฐานการวิจัย 

       มีการใชสัตวทดลอง 

 มีการวิจัยในมนุษย 

มีการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 มีการใชหองปฎิบัติการท่ีเกี่ยวกับสารเคมี 

สวน  ข   : องคประกอบในการจัดทําแผนงานวิจัย  

  1.  ผูรับผิดชอบ 

 คํา

นําหนา 
 ช่ือ-สกุล  ตําแหนงในโครงการ 

 สัดสวนการมี

สวนรวม 

 เวลาท่ีทําวิจัย 

(ช่ัวโมง/สัปดาห) 

นาง ณัฐา  โพธาภรณ ผูอํานวยการแผนงานวิจัย 20 3 

นางสาว จามจุรี  โสตถิกุล หัวหนาโครงการยอย 20 3 

นาง โสระยา รวมรังษี หัวหนาโครงการยอย 20 3 

นาง วีณัน  บัณฑิตย หัวหนาโครงการยอย 20 3 

นาง สุนีย จันทรสกาว หัวหนาโครงการยอย 20 3 
 

 2. ประเภทการวิจัย                 การวิจัยประยุกต 

      สาขาการวิจัยหลัก OECD     4. เกษตรศาสตร      

      สาขาการวิจัยยอย OECD      1.1 วิทยาศาสตรธรรมชาติ : วิทยาศาสตรธรรมชาติ 

      ดานการวิจัย                      วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 3.  สาขาวิชาการ           สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา   
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 4.  คําสําคัญ (keyword) 

      คําสําคัญ (TH)  การปรับปรงุพันธุ การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ การขยายพันธุ การออกดอก การเติบโต 

 เครื่องหมายดีเอ็นเอ องคประกอบทางเคมี ความเปนพิษตอเซลล      

      คําสําคัญ (EN)  Improvement, Tissue culture, propagation, flowering, growth,  

    DNA markers, chemical constituent, cell cytotoxicity 

 5.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาท่ีทําการวิจัย          

สมเ ด็จพระ เ จ า ลูก เธอ เจ าฟ า จุฬาภรณว ลัย ลักษณ  อั ครราชกุ มารี  ไ ด มีพระกระแสรับ ส่ั ง ให

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เขาไปดําเนินการถวายงานในสวนของโครงการวิจัยและผลิตกลวยไมอุตสาหกรรม ใน

พระราชดําริ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการผลิตจําหนาย

รายไดจากการจําหนายจะนํามาใชในการรักษาผูปวยท่ีเปนโรคมะเร็งโดยทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ไดเห็นความสําคัญ

ของการวิจัยเรื่องนี้มาก ทางผูอํานวยการงานกิจการพิเศษ ไดมาเยี่ยมโครงการอยางตอเนื่อง เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ

ความคืบหนาในการดําเนินการในสวนตาง ๆ ดวย (ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1 ผูอํานวยการกิจการพิเศษและคณะของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ไดมาพบและเยี่ยมโครงการ ณ โรงเรือน

กลวยไม สาขาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตรและปฐพีศาสตร ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

(ภาพดานบน ป 2557 และภาพดานลางป 2558) 

 

 จากการดําเนินงานในปท่ี 1 ไดผลการศึกษามาดังนี้  จากการศึกษาการผสมตัวเองของกลวยไมสกุลฟาแลนอป

ซิสจํานวน 27 ชนิด พบวา มี 6 ชนิดท่ีสามารถผสมตัวเองได ในขณะท่ีมี 21 ชนิด ไมสามารถผสมตัวเองไมได คิด

เปอรเซ็นตการติดฝกจากจํานวนดอกท้ังหมด 72.22 เปอรเซ็นต การผสมขามชนิด พบวา สามารถผสมขามชนิดได

จํานวน 35 คูผสม จํานวนฝก 55 ฝก คิดเปนเปอรเซ็นต 18.09 เปอรเซ็นต และการผสมขามสกุล สามารถผสมขาม

สกุลไดจํานวน 28 คูผสม จํานวนฝก 59 ฝก คิดเปนเปอรเซ็นต 39.33 เปอรเซ็นต  ปจจุบัน มีคูผสมท่ีใหตนท่ีสามารถ

ยายปลูกในโรงเรือนไดแลว 19 คู และออกดอกในป 2559 จํานวน 2 คู แลวมีตนท่ีใหดอกลักษณะดีจากคูผสม คือ    

(P. Princess Chulabhorn × P. PM001) และ (P. Princess Chulabhorn × P. amabilis 345)  

 

 

 

 

 

   

   ภาพท่ี 2 กลวยไมลูกผสมระหวาง (P. Princess Chulabhorn × P. PM001) (ภาพซายมือ)  

    และ (P. Princess Chulabhorn × P. amabilis 345) (ภาพขวามือ)   
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  การขยายพันธุกลวยไมลูกผสมสกุลฟาแสนอปซิส ไดมีการทดสอบการใชสารกระตุนการเจริญเติบโต ไดแก 

BAP NAA TDZ และ adenine ในอาหารเหลวสูตร MS  พบวา การตอบสนองของสารกระตุนการเจริญเติบโต ในแต

ละพันธุ แตกตางกัน การเติม TDZ หรือ BAP รวมกับสารอื่น เชน adenine และ NAA สามารถกระตุนขนาดและ

จํานวนของตนและใบ มีแนวโนมกระตุนการเกิดตนใหมไดเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีท่ีไมเติมสารควบคุมการ

เจริญเติบโตใดๆ นอกจากนั้นแลว ไดมีการศึกษาโดยการนําเอาสวนตางๆ ของตนมาศึกษาความเปนไปไดในการ

ขยายพันธุ พบวา การใชอาหารวุนดัดแปลงท่ีมีสวนผสมของ BAP NAA TDZ และ adenine ทําใหสวนของรากของ 

พันธุ M1 สามารถเกิด organogenesis ข้ึนได เมื่อเล้ียงไป 4 เดือน ในขณะท่ี สวนของใบไมเกิดการพัฒนาและ

เปล่ียนเปนสีดํา ในขณะท่ี การนําตนออนมาเล้ียงในอาหารวุน VW ดัดแปลงท่ีมีการเติม 2,4-D BA และ kinetin ท่ี

ระดับความเขมขนตางๆ พบวา สามารถชักนําใหเกิดแคลลัสข้ึนมาได แตท้ังนี้ ข้ึนอยูกับพันธุ และสัดสวนของสารท่ีมี

การนํามาใช จึงจําเปนท่ีจะตองหาวิธีการเพาะเล้ียงท่ีเหมาะสมแกกลวยไมแตละสายพันธุเพิ่มเติม 

 การศึกษาผลของปจจัยภายนอกท่ีมีตอการเจริญเติบโตและการออกดอกของฟาแลนอปซิส ดังนี้ 1. ผลของ

ความเขมแสงท่ีตางกัน 3 แบบ ไดแก พรางแสงดวยตาขายพรางแสงขนาด 50 เปอรเซ็นต พรางแสงดวยตาขายพราง

แสงขนาด 50 เปอรเซ็นต จํานวน 2 ช้ัน และพรางแสงดวยตาขายพรางแสงขนาด 70 เปอรเซ็นต พบวา ความสูง และ

จํานวนใบตอตน ไมมีความแตกตางกัน ในขณะท่ี ความเขมของสีใบ ในการปลูกในโรงเรือนดวยตาขายพรางแสงขนาด 

50 เปอรเซ็นต 2 ช้ัน และ 70 เปอรเซ็นต มีผลทําใหมีความเขมของสีใบสูงท่ีสุด ใบมีสีเขียวเขม ซึ่งตางจากการปลูกใน

ท่ีพรางแสงดวยตาขายพรางแสงขนาด 50 เปอรเซ็นตซึ่งมีความเขมสีใบนอยท่ีสุด ใบมีสีเขียวอมเหลือง การปลูกในท่ี

พรางแสงดวยตาขายพรางแสงขนาด 50 เปอรเซ็นต มีผลทําใหตนเกิดโรคไดงายแสดงอาการเนา ชํ้าน้ํา เนื่องจากความ

เขมของแสงสูงเกินไป สวนการพรางแสงดวยตาขายพรางแสง 70 เปอรเซ็นต ยอดเกิดอาการโคงงอ ออนหักไดงาย 

เนื่องจากความเขมของแสงนอยเกินไป  ตนท่ีปลูกในโรงเรือนพรางแสงดวยตาขายพรางแสงขนาด 50 เปอรเซ็นต  

และ 50 เปอรเซ็นต 2 ช้ัน  มีเปอรเซ็นตการแทงชอดอกสูงท่ีสุด คือ 85 และ100 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนกลวยไม

ท่ีพรางแสงดวยตาขายพรางแสงขนาด 70 เปอรเซ็นต ไมออกดอก ในขณะท่ีคุณภาพของดอก ไมมีความแตกตางกัน 2. 

ผลของความยาววันตอการออกดอก โดยศึกษาสภาพความยาววันท่ีแตกตางกัน 3 แบบ ไดแก ใหพืชไดรับความยาววัน

ตามธรรมชาติ ใหพืชไดรับความยาววัน 8 ช่ัวโมง (วันส้ัน) และใหพืชไดรับสภาพวันยาว พบวา ความสูงของตน และ

ความเขมของ สีใบ ไมมีความแตกตางกัน สวนจํานวนใบตอตนในกรรมวิธีท่ีไดรับวันยาวมีจํานวนใบมากท่ีสุด รองลงมา

คือ กรรมวิธีท่ีไดรับสภาพความยาววันตามธรรมชาติ และวันส้ัน ตามลําดับ ในขณะท่ีทุกกรรมวิธีมีเปอรเซ็นตการแทง

ชอดอกสูงท่ีสุด คือ 100 เปอรเซ็นต กลวยไมท่ีไดรับสภาพความยาววันส้ัน มีจํานวนวันท่ีใชในการบานของดอกเร็ว

ท่ีสุด และเร็วกวา กรรมวิธีท่ีใหกลวยไมอยูในสภาพความยาววันตามธรรมชาติ และสภาพวันยาว สวนคุณภาพดอก

ดานอื่นๆ ไดแก ความยาวกานชอดอก จํานวนชอดอก ขนาดดอก จํานวนดอก และอายุการบานของดอกบนตนไมมี

ความแตกตางกัน 3. ผลของการปลูกเล้ียงในโรงเรือนท่ีลดอุณหภูมิดวยการระเหยน้ํา ในระยะเวลาท่ีตางกัน 4 ระดับ 

คือ ก) ปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต  ข) ปลูกเล้ียงในโรงเรือนท่ีลดอุณหภูมิดวยการระเหยน้ํา นาน 2 

เดือน แลวยายปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต ค)  ปลูกเล้ียงในโรงเรือนท่ีลดอุณหภูมิดวยการระเหยน้ํานาน 

3 เดือน แลวยายปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต และ ง) ปลูกในโรงเรือนลดอุณหภูมิดวยการระเหยน้ําตลอด

การทดลอง พบวา ตนท่ีปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต มีความสูงตนสูงท่ีสุด และจํานวนใบตอตนมากท่ีสุด 
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นอกจากนั้น ยังพบวา  ตนท่ีปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต และตนท่ีปลูกในโรงเรือนลดอุณหภูมิดวยการ

ระเหยน้ํา นาน 2 เดือน แลวยายปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต มีความเขมของสีใบมากท่ีสุด ในขณะท่ี ตน

ท่ีปลูกในทุกสภาพ ใหเปอรเซ็นตการแทงชอดอกสูงท่ีสุด คือ 100 เปอรเซ็นต ตนท่ีผานการท่ีปลูกในโรงเรือนลด

อุณหภูมิดวยการระเหยน้ํา มีการบานของดอกเร็วกวา ตนท่ีปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต แตเพียงอยาง

เดียว และ นอกจากนั้นแลว ตนท่ีปลูกในโรงเรือนลดอุณหภูมิมีจํานวนชอดอกตอตน 2 ชอตอตน หรือมากกวา (บาง

ตน) และมีบางตนท่ีตายอดเปล่ียนแปลงไปเปนตาดอก มีการแตกชอแขนงของชอดอกเกิดข้ึน ซึ่งสงผลทําใหความยาว

กานชอดอกนอยกวากลวยไมท่ีปลูกในโรงเรือนพรางแสง 50 เปอรเซ็นต ซึ่งมีเพียง 1 ชอตอตน  และไมมีการแตกชอ

แขนง  ตนท่ีปลูกในโรงเรือนลดอุณหภูมิดวยการระเหยน้ําตลอดการทดลองมีขนาดดอกใหญท่ีสุด จํานวนดอกมาก

ท่ีสุด รวมไปถึงสีดอก ท้ังกลีบดอกดานหนา และดานหลังมีความเขมของสีดอก (ระดับ purple group 77B) สูงกวา

กรรมวิธีอื่นๆ (ระดับ purple group 76A) ลักษณะของปาก พบวากลวยไมท่ีปลูกในโรงเรือนลดอุณหภูมิดวยการ

ระเหยน้ําตลอดการทดลอง มีสีปากสีเหลืองเขมกวา มีลายหรือแตมบนปากมากกวากรรมวิธีอื่น ดานอายุการบานบน

ตนพบวา กลวยไมท่ีปลูกในโรงเรือนลดอุณหภูมิดวยการระเหยน้ําตลอดการทดลอง มีอายุการบานบนตนของดอกนาน

ท่ีสุด ประมาณ 50 วัน ซึ่งมากกวากรรมวิธีอื่น ซึ่งมีอายุการบานบนตนเพียง 20 - 30 วัน 4. ผลของสูตรปุย โดยใหตน 

ไดรับสารละลายธาตุอาหารท่ีแตกตางกัน  ไดแก สารละลายธาตุอาหารสูตร 1 (#503)   สูตร 2 (#503+CaSiO3 104 

mg/L) สูตร 3 (#503 - Pha) สูตร 4 (#503 - Pha+CaSiO3 104 mg/L) และ น้ําเปลาเพียงอยางเดียว (กรรมวิธี

ควบคุม) พบวา ตนท่ีไดรับปุยสูตรตาง ๆ มีความสูงตนไมแตกตางกัน ในขณะท่ี การใหน้ําเปลาเพียงอยางเดียวมีความ

สูงตนนอยท่ีสุด แตมีจํานวนใบตอตนมากท่ีสุด ตนท่ีไดรับปุยสูตร 3(#503 - Pha) มีจํานวนใบตอตนนอยท่ีสุด แตมี

ความเขมของสีใบ มากท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับตนท่ีปลูกและไดรับปุยสูตรอื่นๆ ในขณะท่ี ตนท่ีไดรับสารละลายธาตุ

อาหารสูตร 4 (#503 - Pha+CaSiO3 104 mg/L) มีจํานวนดอกมากท่ีสุด ตนท่ีไดรับสารละลายธาตุอาหารสูตร 1 (#

503) มีอายุการบานของดอกบนตนนานท่ีสุด สวนคุณภาพดอกดานอื่นๆ ไดแก เปอรเซ็นตการแทงชอดอก ความยาว

กานชอดอก จํานวนวันท่ีใชในการบานของดอก และขนาดดอกไมมีความแตกตางกัน ในสวนของธาตุอาหารตองมี

การศึกษาหาปจจัยความสําคัญของธาตุอาหารแตละชนิดท่ีมีตอการเจริญเติบโตและการออกดอกของกลวยไมกลุมนี้

เพิ่มเติมอีก 

 การวิเคราะหพันธุกรรมกลวยไมสกุล Phalaenopsis คือฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณและสวัสดี จาก 3 

แหลง รวม 18 ตัวอยาง ดวยเทคนิคไอเอสเอสอาร จากการคัดกรองไพรเมอร 98 ชนิด  เบ้ืองตนคัดเลือกไพรเมอรได 

21 ชนิด เม่ือนํามาทดสอบกับดีเอ็นเอแยกตัวอยาง พบวาท้ัง 21 ไพรเมอรใหรูปแบบแถบดีเอ็นเอท่ีแตกตางกันระหวาง

ตัวอยาง (polymorphic bands) ไดคัดเลือกเฉพาะไพรเมอรท่ีใหแถบดีเอ็นเอคมชัดและปรากฏรูปแบบแถบตางกัน

ระหวางตัวอยาง จํานวน 14 ชนิด มีบางไพรเมอรท่ีใหแถบดีเอ็นเอเฉพาะกลุม มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนเครื่องหมายดี

เอ็นเอเพื่อใชในการตรวจสอบพันธุได เมื่อวิเคราะหแถบดีเอ็นเอดวยวิธี UPGMA พบวา P. Princess Chulabhorn 

กฐินพระราชทาน มีพันธุกรรมตางจากตัวอยางอื่น จากการวิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรมจากเดนโดรแกรม 

พบวา ไพรเมอรเด่ียวสามารถจัดกลุมพืชทดลองบางกลุมสอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากแหลงท่ีมา เนื่องจากมีการพัฒนา

ปรับปรุงพันธุกลวยไมกลุมนี้อยางตอเนื่อง ทําใหการศึกษาหาความสัมพันธทางพันธุกรรม ของลูกผสมพันธุใหมตองมี

การดําเนินการเพิ่มเติมอีก          

ไฟล Template V1B01082559                                                                                7 

 



สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ      แผนงานวิจัย 

 

 การศึกษาองคประกอบทางเคมีและการคัดกรองฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยทําการศึกษาในกลวยไม แวนดา และฟา

แลนอปซิส ของพืชตัวอยาง 5 ชนิด ไดมีการดําเนินงานดังนี้ 1. การศึกษาฤทธิ์ตานออกซิเดชัน โดยการทํา 

maceration ดวย 95% ethanol และเมื่อนําแตละสวนมาทดสอบฤทธิ์โดยวิธี DPPH radical scavenging assay, 

β-Carotene bleaching assay, ABTS radical scavenging assay และ Ferric reducing antioxidant power 

พบวา สวนท่ีใหฤทธิ์สูงในทุกวิธีการทดสอบ ไดแก ลําตน Vanda Hybrid No.2, ลําตน Vanda Hybrid No.4, ลําตน 

Phalaenopsis Hybrid No.1 และ ลําตน Vanda Hybrid No.3 ตามลําดับ 2. การศึกษาความเปนพิษตอเซลล

เบ้ืองตน พบสารสกัดจากกลวยไม จํานวน 12 สาร สามารถแบงสารสกัดออกไดเปน 4 กลุมตามลักษณะความเปนพิษ

และความนาสนใจในการนําไปศึกษาฤทธิ์ตอ สารสกัดกลวยไมตัวอยางสายพันธุท่ี 1 สวนลําตน และสายพันธุท่ี 3 สวน

ราก มีความนาสนใจในการนําไปศึกษาตอถึงฤทธิ์ท่ีได ประสิทธิภาพในการนํามาทําสารบริสุทธิ์เพื่อดูฤทธิ์ท่ีมีตานมะเร็ง

ตอไป 

 6.  วัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัย          

6.1 เพื่อปรับปรุงพันธุและพัฒนาพันธุกลวยไมฟาแลนอปซิสใหเปนพันธุท่ีมีฐานพันธุกรรมเปนกลวยไมฟาแลน

อปซิสท่ีมีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย และเปนพันธุท่ีมีเอกลักษณของประเทศไทย     

 6.2 เพื่อศึกษาเทคนิคและปจจัยเพื่อการขยายพันธุกลวยไมกลวยไมฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณ ลูกผสม

และพันธุคัดเลือกสกุลฟาแลนอปซิสและเกี่ยวของ ใหไดตนท่ีมีคุณภาพจํานวนมากในสภาพปลอดเช้ือ เพื่อการใช

ประโยชนตอไป            

 6.3 เพื่อทราบผลของธาตุอาหารตอการเจริญเติบโตและการควบคุมการออกดอกของกลวยไมฟาแลนนอปซิส

ลูกผสม             

 6.4 เพื่อตรวจสอบพันธุกรรมโดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ และพัฒนาเครื่องหมายจําเพาะตอกลวยไมลูกผสม

ของฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณ และลูกผสมอื่นๆ      

 6.5 เพื่อศึกษาองคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดในสวนตาง ๆ ของกลวยไมฟาแลนอปซิส

และกลวยไมฟาแลนอปซิสลูกผสม         

 6.6 เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑของสวนสกัดท่ีใหฤทธิ์ท่ีดีของสารสกัดจากกลวยไมฟาแลนนอป

ซิสและกลวยไมฟาแลนนอปซิสลูกผสม 

 7.  เปาหมายเชิงยุทธศาสตรของแผนงานวิจัย          

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและการพัฒนาสายพันธุ รวมถึงการขยายพันธุใหไดปริมาณ

มาก การวิเคราะหและตรวจสอบทางพันธุกรรม และการหาองคประกอบทางเคมีในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑตางๆ 

โดยมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อใหไดผลผลิตสูง และถายทอดองคความรูจากการวิจัยไปสูเกษตรกรเพื่อใหมี

การใชพันธุดี และใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี 
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  8. เปาหมายของผลผลิต (Output) และตัวช้ีวัด      

  ช่ือผลผลิต 
  ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เชิงเวลา   เชิงตนทุน 

1.ลูกผสมท่ีไดจากการผสมขามชนิด 1. ไดจํานวน

คูผสมท่ีสามารถ

ผสมไดอยางนอย 

10 คูผสม 

1. สามารถปลูก

เล้ียงจนออก

ดอกได และ

ก า ร ข้ึ น

ทะเบียนพันธุ

ใหม  

  

2.ไดเทคนิคและสูตรอาหารท่ีเหมาะสม

ในการขยายพันธุในสภาพปลอดเช้ือ 

 

2. อัตราการ

ขยายพันธุอยาง

นอย3 เทา 

2. ผ ลิ ต โ ป ร โ ต

คอรมหรือตน

อ อ น ท่ี

แข็งแรงได 

  

3.ผลงานทางวิชาการและองคความรู

ดานสรีรวิทยาของฟาแลนนอปซิสและ

สกุลท่ีเกี่ยวของ 

3. รายงานฉบับ

สมบูรณ    1 เลม 

3. ก า ร เ ส น อ

ผลง านทาง

วิชาการในท่ี

ป ร ะ ชุ ม

ร ะ ดั บ ช า ติ 

อยางนอย 1 

ค รั้ ง  ห รื อ 

ตี พิ ม พ ใ น

วารสาร 1 

  

4.แผนดีเอ็นเอและแผนเดนโดแกรม 

 

4. ไดแผนดีเอ็น

เอ 1 ผัง และได

แผนเดนโดแกรม 

1 ผัง 

4. ไ ด ผั ง ท่ี

ส า ม า ร ถ

จําแนกความ

แตกตางของ

ลั ก ษ ณ ะ

บางอยางได 

  

5.ผลงานทางวิชาการและองคความรู

ดานฤทธิ์ทางชีวภาพและองคประกอบ

ทางเคมีของฟาแลน-นอปซิส และสกุล

ท่ีเกี่ยวของ 
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ      แผนงานวิจัย 

 

 

 

 9. เปาหมายของผลลัพธ (Outcome) และตัวช้ีวัด                           

 ช่ือผลผลิต  ผลลัพธ 
  ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เชิงเวลา  เชิงตนทุน 

1.ลูกผสมพันธุใหม 1.จํานวนลูกผสม

ท่ีได 

 

1.นําไปใชในเชิง

อุตสาหกรรม 

อยางนอย 2 

พันธุ 

1. พันธุ

กลวยไมฟาแล  

นอปซิส

ลูกผสมพันธุ

ใหมท่ีข้ึน

ทะเบียนพันธุ

ใหม 

  

2.เ ท ค นิ ค ก า ร

ขยายพันธุ 

2.เทคนิคการ

ขยายพันธุใน

สภาพปลอดเช้ือ 

 

2.ไดอัตราการ

ขยายอยางนอย 

3 เทา และ

จํานวนผูใช 

2. มีตนออนท่ีใช

ในการวิจัย

และ           

ผูผลิตตนเพื่อ

การคามี

เทคโนโลยีใน

การขยายพันธุ

ในสภาพ

ปลอดเช้ือ 

  

3.การฝกอบรม 3.การจัดฝกอบรม 

 

3.เผยแพรความรู

สูชุมชน                       

3. ตีพิมพใน

วารสารอยาง

นอย              

1 เรื่อง 

  

   4. การยืนยัน

พันธุ

กลวยไมฟา

แลนอปซิสพ

รินเซสจุฬา

ภรณ ตัวช้ีวัด 

เครื่องหมายดี

เอ็นเอท่ีแสดง
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ      แผนงานวิจัย 

 

 ช่ือผลผลิต  ผลลัพธ 
  ตัวช้ีวัด 

 เชิงปริมาณ  เชิงคุณภาพ  เชิงเวลา  เชิงตนทุน 

ความจําเพาะ 

 

 10. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถามี) และกรอบแนวคิดของแผนงานวิจัย          

กลวยไมในสกุลฟาแลนอปซิสเปนกลวยไมท่ีนิยมนํามาใชประโยชนในลักษณะของกลวยไมกระถาง เนื่องจาก

ชอดอกท่ีโคงลงเล็กนอยและดอกบานอยูบนตนไดนาน บางพันธุสามารถใชประโยชนในการประดับไดนาน 3-4 เดือน 

กลวยไมสกุลนี้จึงเปนท่ีนิยมในการผลิตจําหนายเปนไมกระถาง โดยท่ัวไปแลว กลวยไมฟาแลนอปซิสท่ีมีจําหนายอยูใน

ทองตลาด เปนพันธุท่ีไดรับการพัฒนาพันธุมาจากฟาแลนอปซิสท่ีถูกจัดอยูใน Subgenus Phalaenopsis  Section 

Phalaenopsis ใหดอกท่ีมีขนาดใหญกลีบดอกมีขนาดกวาง มีจํานวนชนิดท่ีนํามาใชในการปรับปรุงพันธุอยูเพียงไมกี่

ชนิด และเปนชนิดท่ีมีถ่ินกําเนิดในตางประเทศ เชนฟลิปปนส  อินโดนีเซีย และไตหวัน (Christenson, 2001) ในขณะ

ท่ีในประเทศไทยมีกลวยไมฟาแลนอปซิสท่ีมีถ่ินกําเนิดอยู 5 ชนิดดวยกัน ไดแก เขากวางออน (Phalaenopsis 

cornu-cervi), P. gibbosa, P. lobbii, P. lowii และ P. parishii (Vaddhanaphuti, 2005) นอกจากนั้นแลว ยังมี

กลวยไมในสกุลใกลเคียงท่ีสามารถผสมขามกับฟาแลนอปซิสอีกหลายชนิด เชน Ascocentrum, Doritis และ 

Kingidium เปนตน (Christenson, 2001)         

 จากการคนหาขอมูลการปรับปรุงพันธุกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสพบวา การนํากลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสท่ีมี

ถ่ินกําเนิดในประเทศไทยมาใชในการปรับปรุงพันธุยังมีอยูไมมากนัก และลูกผสมท่ีไดมักมีลักษณะดอกคลายกับชนิดท่ี

มีถ่ินกําเนิดในประเทศไทย จึงมีแนวคิดในการนําพันธุกลวยไมฟาแล-นอปซิสและสกุลใกลเคียงของไทย มาใชในการ

ปรับปรุงพันธุเพื่อใหพันธุท่ีมีลักษณะเปนเอกลักษณของไทย โดยนําชนิดท่ีมีถ่ินกําเนิดในไทยมาผสมพันธุกับฟาแลนอป

ซิสพันธุการคาท่ีเปนพันธุมาตรฐานอยู เพื่อเปนการขยายฐานพันธุกรรมและสรางลักษณะดอก และชอดอกท่ีแปลกไป

จากเดิมท่ีมีอยู และเปนพันธุท่ีเปนเอกลักษณของประเทศไทย       

 นอกจากจะไดมีการปรับปรุงพันธุใหไดพันธุใหม ๆ ท่ี เหมาะสมตอการปลูกเล้ียงเพื่อผลิตเปนการคาแลว งาน

ท่ีเขามาเกี่ยวของกับการปรับปรุงพันธุ ไดแก การเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ จะเขามามีบทบาทมากดวย เนื่องกลวยไมเปนพืช

ท่ีมีเมล็ดขนาดเล็กมาก ไมสามารถนํามาเพาะอยางพืชชนิดอื่น ๆ ได การเพาะเมล็ดกลวยไมตองนําฝกท่ีแก มาเปดฝก

ในสภาพปลอดเช้ือ และเพาะเมล็ด ปลูกเล้ียงในอาหารเหลวและแข็งตามความเหมาะสม จนกระท่ังไดตนขนาด

เหมาะสมจึงนําไปปลูกเล้ียงในสภาพโรงเรือนได ซึ่งการศึกษาหาสูตรอาหารและปจจัยท่ีมีผลทําใหเมล็ดสามารถพัฒนา

ไดอยางรวดเร็ว ตองมีการศึกษาอยางตอเนื่อง และการศึกษาผลของธาตุอาหารท่ีมีตอการเจริญเติบโตหลังการยาย

ปลูก จะชวยสงเสริมใหตนมีพัฒนาการท่ีดีแข็งแรง และสามารถออกดอกไดอยางรวดเร็ว ในปจจุบันนี้ งานทางดาน

เครื่องหมายโมเลกุลมีบทบาทสําคัญท่ีทําใหการพิสูจนเอกลักษณของตนพืช มีความถูกตองแมนยํามากข้ึน และเปน

การปองกันการแอบอางสิทธิ์ในกรณีท่ีมีการทําพันธุเลียนแบบ หรือนําพันธุท่ีมีความคลายคลึงกันมาหาผลประโยชนใน

เชิงการคาได โดยเฉพาะพันธุท่ีเปนท่ีนิยม หรือมีความสําคัญทางดานอุตสาหกรรม     

  กลวยไม นอกจากมีการนํามาใชประโยชนในดานความสวยงาม ใชเปนไมตัดดอกหรือไมกระถางแลว มีการนํา

กลวยไมมาใชประโยชนในดานสรรพคุณทางยาเพิ่มมากข้ึน ในสมัยกอน กลวยไมสกุลหวายบางชนิด ถูกนํามาใชใน
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ      แผนงานวิจัย 

 

ตํารับยาโบราณ ในการเปนยาแกรอนใน โดยใชสวนของลําตนเทียม หรือ ใชสวนของดอกอบแหงมาชงเปนชา เพื่อ

สงเสริมใหผิวพรรณดี เปนตน กลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส ยังไมไดมีการกลาวถึงสรรพคุณในดานยามากอน แตจากการ

ทําการศึกษาในเบ้ืองตน เห็นไดวา สารสกัดจากกลวยไมสกุลนี้และสกุลใกลเคียง มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเปนตํารับยาได 

จึงตองมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการสกัด การทดสอบฤทธิ์ องคประกอบทางเคมี เพื่อนํามาใชประโยชนตอไป เปนการ

เพิ่มมูลคาใหแกกลวยไม และสามารถสงเสริมใหชาวบานปลูกเพื่อใชผลิตเปนผลิตภัณฑได 

 11. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ          

1. ไดพันธุกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิสลูกผสมท่ีลักษณะเปนเอกลักษณของประเทศไทย   

  2. ทราบเทคนิคและปจจัยท่ีสงผลตอการขยายพันธุกลวยไมกลวยไมฟาแลนอปซิสพรินเซสจุฬาภรณชุดท่ีผสม

ตัวเอง สกุลฟาแลนอปซิสและลูกผสมท่ีเกี่ยวของ        

 3. สามารถผลิตตน  เพื่อนําออกปลูกและศึกษาในสภาพโรงเรือนได     

 4. การตีพิมพผลงานทางวิชาการ/การเสนอผลงานวิชาการ อยางนอย 1 เรื่อง    

 5. เผยแพรความรูโดยการฝกอบรมเกษตรกร       

  6. สามารถหาความสัมพันธทางพันธุกรรมโดยใชเครื่องหมายดีเอ็นเอ สําหรับกลวยไมฟาแลนอปซิสพรินเซส

จุฬาภรณ และลูกผสมใกลเคียง ตลอดจนความสัมพันธของลักษณะทางสัณฐาน     

 7. ไดขอมูลท่ีนําไปสูแนวทางการใชประโยชนในทางเภสัชกรรม 

         การนําไปใชประโยชนในดาน            

              ดานวิชาการ       

               ดานนโยบาย     

              ดานเศรษฐกิจ/พาณิชย/อุตสาหกรรม      

              ดานสังคมและชุมชน          

 หนวยงานท่ีนําผลการวิจัยไปใชประโยชน          

เกษตรกร และชุมชน รวมถึงประชาชนท่ัวไป 

 12.  แผนการบริหารแผนงานวิจัยและการบริหารความเสี่ยง (ถามี)          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 13.  แผนการสรางนักวิจัยรุนใหมจากการทําการวิจัยตามแผนงานวิจัย 

 

โครงการ แผนการพัฒนานักวิจัย หนาท่ี 

โครงการยอยท่ี 1 
ใหนักศึกษาปริญญาเอกเปน          

ผูชวยนักวิจัย 

ชวยดูแลโรงเรือน ผสมเกสร วิเคราะหขอมูล 

และสนับสนุนการเขียนรายงาน 

โครงการยอยท่ี 2 ผูชวยนักวิจัยดําเนินงาน 
ชวยดําเนินการการเพาะเล้ียงกลวยไม  และ

สนับสนุนการเขียนรายงาน 
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โครงการยอยท่ี 3 
ใหนักศึกษาปริญญาโทเปน          

ผูชวยนักวิจัย 

ชวยดําเนินงาน ดูแลแปลง วิเคราะหขอมูล 

และสนับสนุนการเขียนรายงาน 

โครงการยอยท่ี 4 
ใหนักศึกษาปริญญาโทเปน          

ผูชวยนักวิจัย 

ชวยดําเนินงาน วิเคราะหขอมูล และ

สนับสนุนการเขียนรายงาน 

โครงการยอยท่ี 5 
ใหนักศึกษาปริญญาโทเปน          

ผูชวยนักวิจัย 

ชวยดําเนินงาน วิเคราะหขอมูล และ

สนับสนุนการเขียนรายงาน 

 

 14.  กลยุทธของแผนงานวิจัย          

ในการดําเนินงานวิจัย ทางนักวิจัยมีการดําเนินงานโดยการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล การดําเนินงานใน

หองปฏิบัติการทางดานเทคโนโลยีชีวภาพ ธาตุอาหาร และทางดานเภสัชกรรมโดยวิเคราะหทางดายสรรพคุณตางๆ 

ของกลวยไมสกุลฟาแลนอปซิส  

  15.  ระยะเวลาการวิจัย          

ระยะเวลาโครงการ      1       ป         0         เดือน          

วันท่ีเริ่มตน 1 ตุลาคม 2560  วันท่ีส้ินสุด  30 กันยายน 2561  

  สถานท่ีทําการวิจัย     

 ในประเทศ/ 

ตางประเทศ 

 ช่ือประเทศ/

จังหวัด 
 พื้นท่ีท่ีทําวิจัย  ช่ือสถานท่ี 

 ในประเทศ  เชียงใหม  ภาคสนาม ศูนยวิจัย สาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ในประเทศ  เชียงใหม  ภาคสนาม ศูนยบริการพัฒนาขยายพันธุไมดอกไมผลบานไร อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ คณะเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 ในประเทศ  เชียงใหม  หองปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ในประเทศ เชียงใหม หองปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  

 แผนการดําเนินงานวิจัย 

 ป  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

2561 โครงการวิจัยยอยท่ี 1 

1. รวบรวมพันธุ 

2. ผสมพันธุ 

3. เพาะเมล็ด 

4. นําตนออกปลูก 

5. ประเมินลักษณะตน ชอดอกและดอก 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ      แผนงานวิจัย 

 

 ป  กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 

6. รายงานผล X X 

2561 โครงการวิจัยยอยท่ี 2 

1. ทดลองสภาพเคมีและฟสิกสในสภาพปลอด

เช้ือในการขยายพันธุ 

2. วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 

3. รายงานผล 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

2561 โครงการวิจัยยอยท่ี 3 

1. เตรียมพืชทดลอง 

2. เริ่มงานทดลอง 

3. วิเคราะหและสรปุผลการทดลอง 

4. รายงานผล 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

2561 โครงการวิจัยยอยท่ี 4 

1. เตรียมพืชทดลองและสกัดดีเอ็นเอ 

2. คัดกรองไพรเมอร 

3. วิเคราะหความสัมพันธทางพันธุกรรม 

4. รายงานผล 

 

X 

X 

 

X 

 X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

2561 โครงการวิจัยยอยท่ี 5 

1. คัดเลือกตัวอยางพืช 

2. เริ่มงานทดลอง 

3. การสกดัและตรวจสอบ 

4. วิเคราะหและสรุปผลการทดลอง 

5. รายงานผล 

 

X 

 

X 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

 

 16.  แผนการใชจายงบประมาณของแผนงานวิจัย 

 ป  ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  จํานวน (บาท) 

2561 งบดําเนินการ : งบบริหารแผนงานวิจัย 1. คาติดตอส่ือสาร (ไปรษณีย, โทรศัพท) 

จํานวน 12 เดือน เดือนละ 1,000 บาท 

2. คาจางผูประสานงานโครงการ (ไมใช

ผูชวยนักวิจัย) จํานวน 1 คน ระยะเวลา 

12 เดือน เดือนละ 5,000 บาท 

3. คาจัดทํารูปเลมรายงาน 

12,000 

 

60,000 

 

 

28,000 
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สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ      แผนงานวิจัย 

 

 ป  ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  จํานวน (บาท) 

 รวมตลอดแผนงานวิจัย  100,000 

  

17.  ผลสําเร็จ 

ป ผลสําเร็จท่ีคาดวาจะไดรับ ประเภท 

2561 1. เปนความสําเร็จท่ีไดลูกผสมใหม และคัดเลือกตนท่ีสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการ

ปรับปรุงพันธุตอไป 

2. การเพิ่มจํานวนลูกผสมพันธุใหมใหไดปริมาณมาก และมีความแข็งแรง 

3. สามารถชวยแกไขปญหาการขาดธาตุได เพื่อนําไปใชกับลุกผสมพันธุใหม 

4. สามารถตรวจสอบและจําแนกความแตกตางของลักษณะในกลวยไมฟาแลนอป

ซิส 

5. ไดองคความรูดานฤทธิ์ทางชีวภาพและองคประกอบทางเคมีของฟาแลนนอป

ซิสและสามารถนําไปใชในอนาคตได 

 Primary Result 

2562   Intermediate Result 

 

18. แผนงานวิจัยตอเนื่อง (คํารับรองจากผูอํานวยการแผนงานวิจัยวาแผนงานวิจัยไดรับการจัดสรรงบประมาณ

จริงในปงบประมาณท่ีผานมา) 

งานวิจัยนี้เปนงานท่ีทําสนองพระราชดําริของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร ี

และในปแรกไดรับกาสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) แตเนื่องจากนโยบายของสํานักงาน กปร. ไมใหเงินสนับสนุนตอเนื่อง จึงตองมาขอทุน

สนับสนุนจากตนสังกัด คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

19. คําช้ีแจงอื่น ๆ (ถามี) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. ลงลายมือช่ือ ผูอํานวยการแผนงานวิจัย พรอมวัน เดือน ป 
 

 

                                                                            ลงช่ือ................................................. 

                                                                                 (                                               )                                                              

                                                                                    ผูอํานวยการแผนงานวิจัย                                   

                                                                                วันท่ี.......... เดือน ....................... พ.ศ................... 
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