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ประเทศเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน ถึง 5 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้สั่งสม
ประสบการณ์ด้านการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในระดับสากล พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่
งานวิจัยในระดับนานาชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายการวิจัยกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในต่างประเทศ
โครงการวิจัยนี้ ดาเนินการศึกษาในพืชวงศ์บุกบอน (Araceae) ซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพสูงในการนามาใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ทั้งการเป็นพืชอาหาร (ตัวอย่างเช่น ต้นบุก บอน และ เผื อก) ยารักษาโรค (เมล็ดและหัวของพืชใน
สกุลอุตพิ ต Typhonium spp.) และสกุ ล บุ กเตี ยง (Arisaema spp.) ให้ ส ารป้ องกั น การเกิด มะเร็ง และยั บ ยั้งการ
เจริญ เติบ โตของแบคทีเรีย) และถูกน ามาใช้ประโยชน์เป็นไม้ประดับกันอย่างแพร่ห ลาย ตัวอย่างเช่น ต้นเดหลี
หน้าวัว แก้วหน้าม้า อโกลนีมา และใบพาย เป็นต้น) ซึ่งจากการทบทวนเอกสาร และรายงานการสารวจที่ผ่านมา
พบว่าธรรมชาติพืชในวงศ์นี้ต้องการสภาพปัจจัยแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะ (restrict habitat) และมีความอ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ส่งผลให้พรรณพืชป่าในวงศ์นี้ส่วนใหญ่ถูกจัดอยู่ในบัญชี รายชื่อพืชที่มีสถานภาพ
ถู ก คุ ก คาม (threatened species) หากไม่ มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ถึ งแนวทางในการอนุ รั ก ษ์ แ ละการส่ ง เสริ ม การใช้
ประโยชน์อย่างจริงจัง นอกจากจะก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพโดยไม่มีการวางแผนจัดการแล้ว
ยั งเป็ น การสู ญ เสี ย โอกาสที่ จ ะน าทรั พ ยากรชี ว ภาพเหล่ านี้ ม าใช้ป ระโยชน์ อย่ างสู งสุ ด ในอนาคตอีก ด้ ว ย ดังนั้ น
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะทางสัณฐานวิทยา ความหลากหลายของชนิด และลักษณะทางวิวัฒนาการของพืชใน
วงศ์นี้ นอกจากจะสามารถนามาใช้ในการตอบโจทย์ปัญหาทางด้านชีววิทยาของพรรณพืชป่าไม้ และนิเวศวิทยาป่าไม้
แล้ว ยังสามารถใช้ประกอบการวางแผนด้านการอนุรักษ์ และเป็นแนวทางในการนาไปใช้ประโยชน์ของพืชกลุ่มนี้ได้
ในอนาคต
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะการวิจัยด้านชีววิทยาป่าไม้ นิเวศวิทยาป่าไม้
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพื่อจัดทาบทความวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่ทางวารสารระดับชาติ/ระดับนานาชาติ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการวิจัย และการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ
2. สามารถนาความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้คาปรึกษาในการทาวิจัยที่มีคุณภาพแก่
นักศึกษา และผู้สนใจ
3. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทาวิจัยร่วมในระดับสากล
4. ผลงานวิจัยของโครงการได้รับตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ หรือเผยแพร่ในการ
ประชุมวิชาการต่าง ๆ
สรุปเนื้อหาสาคัญที่ได้รับจากการศึกษา
ในการเข้าร่วมโครงการศึกษาเพิ่มเติม ณ สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (การเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัย
ของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ) ในครั้งนี้ ได้กาหนดแผนการปฏิบัติงานใน 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย
1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphological characterization) ของตัวอย่างพืชวงศ์บุกบอน
ในประเทศ
2. การศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา (Ecological study) ของพืชวงศ์บุกบอนในประเทศไทย
3. การศึกษาเซลล์วิทยาหรือลักษณะโครโมโซมของพืชบางชนิด (Cytological work: Chromosome
analysis of specific species)
4. การศึกษาระดับโมเลกุล/ การศึกษา DNA โดยเทคนิค DNA sequencing ( Molecular work: DNA
Analysis by sequencing)
ทั้งนี้สามารถสรุปเนื้อหาสาระที่ได้จากการศึกษาเป็นรายกิจกรรมได้ดังนี้
1. การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา
จากผลการนาข้อมูลการสารวจพรรณไม้ และนาตัวอย่างพรรณไม้แห้งของพืชวงศ์บุกบอนที่สารวจพบ
ในจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และ นครราชสีมา จานวน 40 ตัวอย่าง มาทาการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา และ
วิเคราะห์ ถึงลักษณะที่สามารถน ามาใช้ในการจัดหมวดหมู่ และจาแนกชนิดพบว่ามีลั กษณะทางสั ณฐานวิทยาที่
เหมาะสม จานวน 6 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะลาต้น ลักษณะใบ (Leaves) ลักษณะของกาบหุ้มลาต้น (Cataphylls)
ลักษณะช่อดอก (Inflorescence) ลักษณะของกาบหุ้ มช่อดอก (Spathe) ลักษณะช่อดอกและดอก (Spadix and
flowers) ซึ่งลักษณะทางสัณฐานวิทยาดังกล่าวสามารถนามาใช้จัดทารูปวิธานในการจาแนกชนิดได้เป็น 20 ชนิด
2. การศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา (Ecological study)
จากการรวบรวมข้อมูลลักษณะทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ที่สารวจพบในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
สระบุรี และนครราชสีมา ข้อมูลการตรวจเอกสาร ข้อมูลจากตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่เก็บรักษาไว้ที่หอพรรณไม้ กรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และตัวอย่างพรรณพืชที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชของมหาวิทยาลัย
โคเปนเฮเกน สามารถสรุปได้ว่า พืชวงศ์บุกบอนที่สารวจพบในบริเวณพื้นที่จังหวัดสระบุรี ลพบุรี และนครราชสีมา
สามารถขึ้นกระจายได้ในหลายสภาพนิเวศ ทั้งริมตลิ่งที่มีน้าท่วมถึง พื้นที่ชื้นแฉะริมฝั่งน้า พื้นทีป่ ่าผสมผลัดใบ ป่าดิบชืน้
ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง แต่สภาพนิเวศที่พบพรรณพืชที่มีสถานภาพในการอนุรักษ์เป็นพืชหายาก พืชที่ถูกคุกคาม
และพืชถิ่นเดียว ปรากฏอยู่มากที่สุด คือ พื้นที่ที่มีลักษณะทางนิเวศวิทยาเฉพาะ เช่นเขาหินปูน ทั้งนี้ตัวอย่างพรรณ
พืชที่ใช้ในการศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาได้แสดงไว้ในภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่นามาใช้ในการศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา
3 การศึกษาเซลล์วิทยาหรือลักษณะโครโมโซมของพืชบางชนิด
จากการดาเนินการนาตัวอย่างพืชวงศ์บุกบอนที่มีสถานภาพในการอนุรักษ์เป็นเป็นพืชหายาก ใกล้
สูญพันธุ์ และพืชเฉพาะถิ่นที่พบเฉพาะในประเทศไทย ปลูกเลี้ยงในเรือนเพาะชาของมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนเพื่อ
เก็บปลายรากที่มีลักษณะสมบูรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาลักษณะโครโมโซมหรือเซลล์วิทยา พบว่าสามารถจัดทาสไลด์และ
ศึก ษาลั กษณะโครโมโซมได้ อย่ างชั ด เจนจ านวน 20 ชนิ ด โดยมี ขั้น ตอนในการด าเนิ น งาน และภาพลั ก ษณะ
โครโมโซม ดังแสดงในภาพที่ 2 และ 3

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างขั้นตอนการดาเนินงานในการจัดเตรียมสไลด์เพื่อศึกษาลักษณะโครโมโซม

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างลักษณะโครโมโซมของพืชแต่ละชนิด
4. การศึกษาระดับโมเลกุล/ การศึกษา DNA โดยเทคนิค DNA sequencing (Molecular
work: DNA Analysis by sequencing)
จากการดาเนินการนาใบพืชมาสกัดดีเอ็นเอเพื่อวิเคราะห์ถึงการจัดเรียงลาดับเบสของยีนใน
ตาแหน่ง MatK และตาแหน่งยีนส์ ItS ของตัวอย่างพืชจานวน 50 ตัวอย่าง โดยผ่านขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างใบ
พืชเพื่อใช้ในการศึกษาดีเอ็นเอ การสกัดดีเอ็นเอจากใบพืช การทดสอบคุณภาพดีเอ็นเอ การเพิ่มปริมาณ DNA ด้วย
เทคนิคพีซีอาร์ (PCR) การจัดเตรียม DNA เพื่อวิเคราะห์ลาดับเบสของยีนในตาแหน่งยีน MatK และตาแหน่งยีนส์
ItS การนาผลการวิเคราะห์ลาดับเบสมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ภายในวงศ์และความสัมพันธ์ระหว่างชนิด โดยใช้
โปรแกรม GeneMarker ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานดังแสดงในภาพที่ 4 นั้น พบว่าสามารถนาลาดับเบสดังกล่าว
มาสร้างไดอะแกรมแสดงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดได้ ดังแสดงในภาพที่ 5 และ 6

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนในการดาเนินการศึกษาดีเอ็นเอ

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของพืชวงศ์บุกบอนโดยใช้ลาดับเบสของยีนส์ในตาแหน่ง MatK

ภาพที่ 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของพืชวงศ์บุกบอนโดยใช้ลาดับเบสของยีนส์ในตาแหน่ง ItS

