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ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาพื ้นที ่ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นพื้นที่สีเขียว สร้างระบบนิเวศบนดินให้มีความอุดมสมบูรณ์โดยการปลูกป่าทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย    
           มหาวิทยาลัยมีศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ท าหน้าที่สนับสนุนการบริการ
วิชาการและวิจัยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยเชิงอนุรักษ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจัดท าฐานข้อมูลพืช
สมุนไพร ฐานข้อมูลยางนาและฐานข้อมูลไม้ยืนต้น    
            มหาวิทยาลัยมีการให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศบนดิน เช่น       
การอนุรักษ์ดินและน ้าด้วยหญ้าแฝก และการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน  ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อลดการชะล้าง
พังทลายของดิน ส่งเสริมเรื ่องการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน โครงการปลูกต้นไม้ปลูกจิตส านึกเยาวชนในท้องถิ่น     
เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าในชุมชน และฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตส านึกให้เยาวชน 
และคนในชุมชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ รวมถึงช่วยป้องกันและลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ 
และลดภาวะโลกร้อน การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ค่าดินในแปลงทดลองของเกษตรกรต้นแบบและการ
พัฒนาดินในการเพาะปลูก การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในการใช้สารเคมี  การจัดการป่าไม้ชุมชน และการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช สัตว์ เป็นต้น 
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Policy and operation 
 

 Khon Kaen University has promoted the conservation of natural resources and the 
environment by developing the area in Khon Kaen University to be a green area through the 
creation of a fertile soil ecosystem by planting forests both inside and outside of the university. 
           The university has a coordinating center for projects arising from the royal initiative that 
serves to support academic services and research on plant genetic conservation projects due to 
the royal initiative. Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (PSU) center to be a center 
for conservation research and sustainable development and establishing a database of medicinal 
plants (Yangna Database and Perennial Database). 
            The university educates the community on how to enrich the terrestrial ecosystem, such 
as conserving soil and water with vetiver and the production of earthworm manure to promote 
the cultivation of vetiver grass to reduce soil erosion. It promotes the production of earthworm 
fertilizer, a tree planting project to raise the awareness of local youth to increase the forest area 
in the community and restore degraded forest areas to be fertile. It is also to raise awareness of 
the youth in the community about forest conservation as well as to help prevent and reduce the 
impact of climate change and reduce global warming. In addition the university provides training 
in soil value analysis on experimental plots of model farmers and soil development in cultivation 
and reducing environmental problems in the use of chemicals, community forest management 
and conservation of plant and animal genetics, etc. 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างสรรค์ลายผ้ามัดหมี่อัตลกัษณ์อุทยานธรณีขอนแก่น 
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) การส่งเสริมอัตลักษณ์
อุทยานธรณีขอนแก่นเชื่อมโยงเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่  ได้ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาลายผ้าอัตลักษณ์
อุทยานธรณีขอนแก่น ร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดขอนแก่น ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติขอนแก่น ส านักงาน

ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขอนแก่น สมาคม
สตรีน ักธ ุรก ิจและว ิชาช ีพจ ังหว ัดขอนแก่น 
สมาคมส่งเสริมผ้าไทยจังหวัดขอนแก่น และ
พัฒนาการจ ังหว ัดขอนแก่น ในการด าเนิน
กิจกรรมในพื ้นที ่ อ.เวียงเก่า และ อ.ภูเว ียง      
จ.ขอนแก่น จ านวน 8 ผืน (8 กลุ่มผู้ผลิตชุมชน
ในพื้นที่) และมีกิจกรรมที่ก าลังจะด าเนินต่อไป
คือการน าผ้าอัตลักษณ์ ออกแบบเครื่องแต่งกาย
จากผ้าพื้นถิ่นอัตลักษณ์อุทยานธรณีขอนแก่น 

ทั้งนีก้ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เสนอเรื่องการเสนออุทยานธรณีขอนแก่นเป็นสมาชิกอุทยาน
ธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) เพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้เสนอ

อุทยานธรณีขอนแก่นสมัครเข้ารับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 
(UNESCO Global Geoparks) หากอุทยานธรณีขอนแก่นได้ร ับการรับรองเป็น
อุทยานธรณีโลกของยูเนสโกจะท าให้ประเทศไทยเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติเพ่ิม
มากขึ้น ทั้งในด้านคุณค่าของแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และด้านการท่องเที่ยว แหล่ง
ธรณีวิทยาไดโนเสาร์ภูเว ียง ซึ ่งเป็นต้นก าเนิดการค้นพบไดโนเสาร์ของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการอนุรักษ์และศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเป็นมรดกที่ส าคัญของ
ประเทศไทย รวมทั้งแหล่งธรณีวิทยาอื่นๆ ที่อยู่ภายในอุทยานธรณีขอนแก่นจะเป็น
แหล่งศึกษา วิจัย ของนักวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 

 

โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ศูนย์ สอวน. คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ

และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์การด าเนินโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับภูมิภาคในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดการอบรมค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ภาคตะวันออก
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เฉียง เหนือ ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 1-16 พฤษภาคม 
2565 เพื่อคัดเลือกผู้แทนศูนย์ฯ ไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระดับชาติ โครงการนี้
นับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  (Sustainable Development) ในเป้าหมายที่ 
15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

 

 

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ 4 ภาคทั่วประเทศ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ และส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มคีวามร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) เพื่อร่วมกันส่งเสริมและฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทั้งทางบกและทะเล พัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรและป่าไม้ รวมถึงวิจัยเพื่อหาวิธีการใหม่ๆ ในการเพิ่มศักยภาพการดูดซับเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ 
และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการปลูกและบริหารจัดการป่า ดดยด าเนินการฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ของ
ระบบนิเวศป่าไม้ด้วยการสนับสนุนการเพาะพันธุ์กล้าไม้ และส่งเสริมการปลูกป่าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใน 4 ภูมิภาค 
รวมถึงสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือขยายผลพ้ืนที่เกษตรและป่าไม้ยั่งยืนสู่ชุมชน
และสังคมวงกว้าง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือเพ่ือเป้าหมายในการรักษาและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม ตลอดจนยกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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โครงการศึกษาวิจัยการจัดท าแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และนักวิจัยโครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้ด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ภายใต้งาน
สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกงและผู้แทน
ชุมชน ร่วมด าเนินงานจัดเตรียมพ้ืนที่และศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อส ารวจองค์ประกอบทางกายภาพและชีวภาพของ
ระบบนิเวศ ส ารวจข้อมูลทรัพยากรที่ส าคัญในพื้นที่ป่าหนองทุ่ม หมู่ 6 ต.บ้านกง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมี
แผนศึกษาวิจัยการจัดท าแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าว และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป 

 
 

การค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก “ปอยาบเลื้อย” 
อาจารย์ประจ าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ให้ความอนุเคราะห์ในการระบุชนิดพรรณไม้ชนิดใหม่

ทีเ่รียกว่า “ปอยาบเลื้อย” โดยพบที่ไทยเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ผู้ค้นพบคือนายเสริมพงศ์ นวลงาม นักวิชาการป่าไม้
ช านาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 สาขาแม่สะเรียง ต่อมาได้ร่วมกันตีพิมพ์
ประกาศให้เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกลงในวารสารนานาชาติ Thai Forest Bulletin (Botany) เล่มที่ 50(1) 
ค.ศ. 2022 ใช ้ช ื ่อพฤกษศาสตร์ว ่า Grewia thailandica Chantar. & 
Nualngam ค าระบุชนิด “thailandica” ซ่ึงต้ังตามสถานท่ีท่ีพบพรรณไม้
ชนิดนี้เป็นครั้งแรกคือ ประเทศไทย ใช้ชื่อพ้ืนเมืองว่า “ปอยาบเลื้อย” ตั้ง
ตามลักษณะวิสัยที่เป็นไม้เลื้อยชนิดเดียวในสกุลนี้ที่พบในประเทศไทย 
ส าหรับปอยาบเลื้อย เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียวของไทย (endemic species) 
พบเพียงแห่งเดียวในโลก ที่อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ขึ้นในป่าดิบ ที่
ระดับความสูงประมาณ 690 เมตร ออกดอกเดือนมีนาคมถึงเด ือน
พฤษภาคม เป็นผลเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

 



7 
 

 

โครงการนิทรรศการจัดแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมนุไพรไทย 
กองบริหารงานวิจัย ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยมาโดย

ตลอดเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งในชีวิตประจ าวันและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ทางด้านสุขภาพมนุษย์
และสัตว์ ด้านเกษตร ด้านอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น ในการนี้จึงได้ด าเนินโครงการและจัดนิทรรศการจัด

แสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย 
มหาวิทยลัยขอนแก่น (KKU Herb Fair) โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือจัดนิทรรศการแสดงผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรไทยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 เพ่ือ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากสมุนไพรไทยของนักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ผู้ที่สนใจ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ 
ได้รับทราบและอาจจะน าไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้  3. 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 4. เพื่อเป็นแนวทางและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และคาดว่ามีประโยชน์
ด ังน ี ้  1.  ได ้จ ัดน ิทรรศการแสดงผลงานการว ิจ ัยและพัฒนาผล ิตภ ัณฑ์จากสม ุนไพรไทยของน ักว ิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของ
นักวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ผู้ที่สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงผู้ประกอบการต่าง ๆ ได้รับ
ทราบและอาจจะน าไปสู่การต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 3. ได้สนับสนุนภารกิจด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพ่ิมมลูค่า 
จากความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น  

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ พร้อมด้วยคณะเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ต าบลบัวเงิน 
อ าเภอน ้าพอง จังหวัดขอนแก่น ด าเนินการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติการเพิ่มมูลค่าจากความหลากหลายของ
ทรัพยากรท้องถิ่น พัฒนารูปแบบการใช้ประโยชน์จากใบมันส าปะหลังซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ท าเป็น
วัตถุดิบอาหารวัวเนื้อ โดยวิธีการลดปริมาณไซยาไนด์ให์อยู่ในระดับที่ปลอดภัย กิจกรรมครั้งนี้มีแบ่งออกเป็น 5 
กิจกรรม ดังนี้ 1. บรรยายข้อมูล 2. แนะน าอุปกรณ์ วิธีการ สาธิต และฝึกปฏิบัติน าใบมันส าปะหลังตากแห้ง  3. 
สาธิตและฝึกท าอาหารข้นที่มีใบมันส าปะหลังตากแห้งเป็นส่วนผสมในสูตรอาหาร 4. แนะน าอุปกรณ์ วิธีการ สาธิต
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และฝึกปฏิบัติน าใบมันส าปะหลังสดหมัก 5. แนะน าอุปกรณ์ วิธีการ สาธิตและพาฝึกปฏิบัติน าใบมันส าปะหลังสด
หมักและหัวมันส าปะหลังสด โดยจุดเด่นของใบมันส าปะหลังตากแห้ง คือ มีโปรตีนสูงถึง 20-25 % ใช้ทดแทน
วัตถุดิบโปรตีน เช่น กากถั่วเหลือง ข้าวโพดที่มีราคาแพงได้ ท าได้ง่าย ประหยัดต้นทุน แรงงาน และจุดเด่นของใบ
มันส าปะหลังสดหมักร่วมกับหัวมันส าปะหลังสด คือเป็นแหล่งเสริมพลังงานและโปรตีน ช่วยเร่งสร้างเนื้อให้กับวัว
เนื้อ ซึ่งคาดหวังว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะมีการขยายผลการใช้ใบมันส าปะหลังซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีในพ้ืนที่
น ามาเป็นวัตถุดิบทดแทนอาหารสัตว์ เพ่ือช่วยลดต้นทุนทั้งในรูปใบมันส าปะหลังตากแห้งและหมักต่อไป 

 
 

โครงการฝึกอบรมปฏิบัตกิารงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2565 ในวันที่ 24  – 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้อง
ประชุมสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมเป็นคณะปฏิบัติงาน

วิทยาการ ด าเนินงานส ารวจ ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ทรัพยากรกายภาพ
ชีวภาพรวมทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในพื้นที่ปกปักทรัพยากร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร เพื่อเป็นหน่วยงาน
ประสานงานสนองพระราชด าริหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการให้ความรู้
ความเข้าใจ การจัดฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานในพ้ืนที่เป้าหมายตาม
หลักสูตร อพ.สธ. และ

หลักสูตรสนับสนุนงานสนองพระราชด าริ ให้มีความรู้  ความเข้าใจ
กระบวนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ ่น รวมทั ้งการเป็นพี ่เลี ้ยงในการบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
จังหวัด 
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การค้นพบบึ้งสกุลใหม่ของโลก ตัง้ชื่อ “บึ้งปล้องพระเจ้าตากสิน”  
สาขากีฏวิทยาและโรคพืชวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ ค้นพบบึ ้งต้นไม้สกุลใหม่ของโลก “Taksinus 

bambus” หรือบึ้งปล้องไผ่พระเจ้าตากสิน โดยด าเนินการร่วมกับคณะนักวิจัยร่วม มก. รวมทั้งนักวิชาการอิสระ
และคณะท างานได้ส ารวจพบ เป็นการค้นพบบึ้งสกุลใหม่ของทวีป
เอเชียในรอบ 104 ปี นอกจากนี้ยังเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการ
ค้นพบบึ ้งสกุลใหม่จากประเทศไทย โดยถูกค้นพบที ่ จ.ตาก      
ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 
31% หากในอนาคตพ้ืนที่ป่าลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่อง บึ้งปล้อง
ไผ่พระเจ้าตากสิน ก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญ
พันธุ์ อันเนื่องมาจากลักษณะการด ารงชีวิตที่ผูกติดกับป่าไผ่ และ
สามารถพบได้บนพ้ืนที่บนภูเขาสูงทางภาคเหนือของประเทศไทย
เท่านั้น 

 
 

โครงการผสมเทียม (AI-Artificial Insemination) สัตว์ป่า  
เพ่ืออนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่าที่ส าคัญและหายาก 

มีเป้าหมายในการพัฒนาให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล ในด้านการวิจัยตามยุทธศาสตร์ในการจัดการ
ประชากรของสายพันธุ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยั่งยืนเพื่อการอนุรักษ์  โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ ท าการวิจัยทางด้านการรีดน ้าเชื้อ การตรวจ
คุณภาพน ้าเชื้อ การท าน ้าเชื้อแช่แข็งและการผสมเทียม เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้ทั่วโลก มีความปลอดภัยสูงต่อสัตว์
และสามารถพัฒนาสายพันธุ์ให้คงอยู่ได้อย่างสมดุลในธรรมชาติ ซึ่งน าไปสู่การด าเนินโครงการผสมเทียม ( AI-
Artificial Insemination) สัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ ที่เป็นโครงการต่อเนื่องในการวิจัยและอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่า
หายากของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีต่อไป ทั้งนีป้ัจจุบันประเทศ
ไทยมีจ านวนสัตว์ป่าหลายชนิดที่มีการลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในธรรมชาติ เช่น เสือปลา กวางผา เลียงผา เสือด า/ เสือ
ดาว หมีหมา หมีควาย กระทิง วัวแดง สุนัขจิ้งจอกสีทอง 
หมาไน ฯลฯ อันเนื่องมาจากมีการบุกรุกของมนุษย์ จึงท า
ให้จ านวนของสัตว์ป่าบางชนิดมีแนวโน้มที่จะสูญพันธุ ์ไป
จากธรรมชาติ  
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การค้นพบ “จิ้งจกหินวงจันทร์” เป็นคร้ังแรกของโลก บริเวณเขาหินปูน จ.ลพบุรี 
นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นหนึ ่งในทีมนักวิจ ัยไทยในคณะนักวิจัยส ารวจ

สัตว์เลื ้อยคลาน ได้ค้นพบ “จิ ้งจกหินวงจันทร์” เป็นครั ้งแรกของโลก บริเวณเขาหินปูน จ.ลพบุรี ซึ ่งเป็น
สัตว์เลื้อยคลานที่มลีักษณะเป็นจิ้งจกหินไม่มีเล็บบนนิ้วที่ 1 ต่างจากจิ้งจกท่ัวไป ล าตัวมีสีน ้าตาลอ่อน ลายโค้งสีเข้ม
คล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว ในตอนแรกทีมส ารวจยังไม่สามารถระบุชนิดได้ จึงเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบร่วมกับ   

“มร.โอลิเวียร์ เอส. จี.เพาเวลส์” (Mr. Olivier S.G. Pauwels) 
ภัณฑารักษ์ สถาบันธรรมชาติวิทยาแห่งราชอาณาจักรเบลเยียม 
ท าให้รู้ว่าเป็นจิ้งจกหิน ที่ยังไม่เคยมีการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์มา
ก่อน คณะนักวิจัยจึงตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า “wongchan” และ
ชื่อไทยว่า “วงจันทร์” ตามจุดค้นพบที่เขาวงพระจันทร์ และถ ้า
เขาจันทร์ ส าหรับพื้นที่เขาหินปูน เป็นระบบนิเวศท่ีแยกขาดจาก
ระบบนิเวศอื่น สิ่งมีชีวิตบริเวณนี้หลายชนิดมีความจ าเพาะกับ
ถ ิ ่นอาศ ัย ไม ่สามารถปร ับต ัวไปอย ู ่ ในระบบนิเวศอ ื ่นได้           
หากถ่ินอาศัยถูกท าลายจะน าไปสู่การสูญพันธุ์  

 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค 
การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “หลักสูตรเทคนิคการเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้”  เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เทคนิค ในการเก็บตัวอย่างทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
การวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้น และทราบแนวทางการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการ สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะได้รับองค์ความรู้ 
และแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินงาน ได้รู ้จักเครือข่ายสมาชิกที่มีเจตนารมณ์เดียวกัน และสามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือช่วยเหลือกันได้ต่อไปในอนาคต 

 

 


