
ความหลากชนิดและการใชประโยชนของพรรณไมพุมบริเวณสวนรมเกลากาลพฤกษ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน  

Plant Diversity and Beneficial Uses of Perennial Shrubs Rom Kloa Kalaprueg Garden of  
Khon Kaen University 

นภาภรณ  สมสะอาด  
โรงเรียนบานไทยวิทยาคม ตําบลบานไทย อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี  34320 

E-mail  Napaporn0509@gmail.com, kkppggtt@hotmail.com 

บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลาก

ชนิดและการใชประโยชนของพรรณไมพุม บริเวณสวนรมเกลากาล

พฤกษ   มหาวิทยาลัยขอนแกน  ทําการสํารวจและเก็บรวบรวม

ขอมูลโดยการ นับชนิด จํานวนตนพรรณไมพุม แลวนํามาจัดจําแนก

โดยการศึกษาจากเอกสารคู มือพรรณพืช ระบุชื่อสามัญ  ชื่อ

วิทยาศาสตร ชื่อวงศและวิเคราะหขอมูลโดยการคํานวณหาคาความ

หลากชนิด (Diversity index) การกระจายตัว (Evenness) คาความถี่ 

(Frequency) ความถี่สัมพัทธ (Relative Frequency) ความหนาแนน 

(Density) และความหนาแนนสัมพัทธ (Relative Density) การใช

ประโยชนของพรรณไมพุม โดยมีระยะเวลาในการศึกษา  ระหวาง

วันที่ 1–30 เมษายน  2553 

 ผลการศึกษาพบ พรรณไมพื้นพุม มีจํานวนทั้งส้ิน  5 

วงศ  7 ชนิด 92  ตน พรรณไมพุมที่พบมากที่สุด คือ คัดเคา 

(Oxyceros herridus Lour.) จํานวน 45 ตน รองลงมา คือ เข็มปา 

(Ixora cibdela Craib) จํานวน 12 ตน  หนามเล็บแมว (Zizyphus 

oenoplia var.brunoniana TardieuMill) และ ปอบิด (Helicteres 

isora L.) จํานวน 11 ตน นมนอย  (Polyalthia evecta (Pierre) Finet 

&Gagnep. ) จํานวน 9 ตน กะตังใบ (Leea rubra ) จํานวน 3 ตน 

นอยที่สุดคือ ข้ีตุน (Helicteres angustifolia L.) พบจํานวน 1 ตน 

วงศที่พบมากที่สุด คือ วงศ Sterculiaceae  และ Rubiaecae  พบ

วงศละ 2 ชนิด รองลงมา คือ วงศ Rhamnaceae  วงศ Leeaceae  

วงศ Annonaceae พบวงศละ 1 ชนิด  การวิเคราะหขอมูลความ

หลากชนิดพรรณไมในแปลงตัวอยาง พบวา มีคาความหลากชนิด

เทากับ 1.51 จัดอยูในระดับปานกลาง และการกระจายตัว เทากับ 

0.78  จัดอยูในระดับคอนขางมากพรรณไมที่มีความหนาแนน ความ

หนาแนนสัมพัทธ ความถี่ และความถี่สัมพัทธมากที่สุด คือ คัดเคา 

(Oxyceros herridus Lour.) โดยมีคาความหนาแนน 0.11 ตนตอ

ตารางเมตร ความหนาแนนสัมพัทธ รอยละ 48.91 ความถี่ รอยละ 

100  และความถี่สัมพัทธ รอยละ 43.06  การใชประโยชนของพรรณ

ไมพุมทุกชนิดจะใชเปนสมุนไพรในการรักษาโรคและบางชนิดใชเปน

อาหาร จาการศึกษาครั้งน้ีสามารถนําไปใชในสรางสื่อประกอบการ 

 

จัดกิจกรรมการเรียนรูเร่ือง ทรัพยากรปาไมในชุมชน  การสํารวจ

พรรณไม  การใชประโยชนจาพรรณไมพุม  การอนุรักษทรัพยากร

ปาไม  และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนชุมนุมพฤกษศาสตรพาเพลิน จะ

สงผลใหนักเรียนชุมชนตระหนักและเห็นคุณคาของทรัพยากรปาไม

ในชุมชนของตนเอง 

คําสําคัญ :  ความหลากชนิด  ประโยชนพรรณไมพุม  

1. บทนํา 

 ปาไม เปนทรัพยากรที่ มีคุณค า มี สําคัญตอระบบ

นิเวศวิทยา  เปนที่อยูอาศัย  เปนแหลงอาหาร ปาไมชวยปองกันการ

ชะลางพังทลายของดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ 1 เปนสวนหน่ึงของวัฏ

จักรน้ํา ออกซิเจน คารบอนและไนโตรเจนในระบบนิเวศ ทําใหเกิด

ความสมดุลแหงระบบดวยการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแรธาตุและ

สสารในระบบนิเวศ  เปนแหลงปจจัยส่ี เปนปจจัยพื้นฐานตอการ

ดํารงชีวิตชวยปองกันการชะลางพังทลายของดิน เปนแนวปองกัน

พายุ ชวยลดมลพิษทางอากาศ เกิดความอุดมสมบูรณของระบบ

นิเวศ 2 การจําแนกชนิดของปาในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท

ใหญ คือ ปาไมผลัดใบ (evergreen forests)  ปาผลัดใบ (deciduous 

forests) ปาไมไมผลัดใบ ไดแก ปาดิบชื้น  ปาดิบแลง ปาดิบเขา ปา

ชายหาด ปาพรุ ปาชายเลน  และปาผลัดใบ ไดแก ปาเต็งรัง ปาผสม

ผลัดใบหรือปาเบญจพรรณ ปาเต็งรังผสมสน 3  

 ปาเต็งรัง หรือปาโคก หรือปาแดง เปนปาที่ครอบคลุม

พื้ น ที่ ส ว น ใ ห ญ ข อ ง ภ า ค ก ล า ง   ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปาทั่วไปเปนปาโปรง พื้นดินจะมี

ตนหญาปกคลุม ตนไมจะข้ึนไมเบียดเสียดกัน พื้นชั้นลางเปนไมพุม

เตี้ยๆ สลับกับหญาหยาบตนยาว ปาชนิดน้ีจะมีไฟไหมปาเกิดข้ึนใน

ฤดูแลง แตตนไมเล็ก ๆ ก็สามารถทนไฟรวกได จึงสามารถงอก

ข้ึนมาอยางแข็งแรงและแตกหนอใหมทุกป ไมที่สําคัญที่ข้ึนในปาเต็ง

รัง ไดแกไมเต็ง ไมรัง ไมเหียง ไมพลวง ไมมะมวงปา เปนตน 4 ปา

เต็งรังมีพืชพรรณจํานวนมาก โดยสามารถแบงระดับชั้นของสังคมพืช

ในปาเขตรอนออกเปน 4 ประเภท คือ ระดับไมพื้นลาง และสวนที่อยู

ใตดิน (Ground Level) ระดับความสูงของปาไมเตี้ย (Low Forest) 

ปาไมระดับกลาง (Mid Forest) และไมที่มีเรือนยอดในระดับสูง 

(High Canopy) 5  



 พรรณไมพื้นลาง เปนพืชที่ข้ึนปกคลุมดิน ไดแก หญา 

ไมเลื้อย ไมพุม และลูกไม พรรณไมพื้นลางเปนพืชที่มีความสําคัญใน

การปกคลุมพื้นที่ปา  นอกจากนี้ยังสามารถปรับตัวใหดํารงชีวิตใน

สภาพพื้นที่ที่มีไฟปาหรือนํ้าทวมไดดี สืบพันธุดวยหัว เมล็ด หนอใต

ด ิน  หร ือโดยการแตกหนอจากราก  ปจจ ุบ ันพบวาประชาชน

สวนมากไมคอยเห็นความ สําคัญมากนักจะเห็นไดจากการศึกษา

ความหลากชนิดและระดับชั้นของการจับกลุมของพรรณไมพื้นลาง 

บริเวณปาชุมชนโคกหินลาด อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 6 

พบวา ปาชุมชนโคกหินลาดมีพรรณไมพื้นลางที่สํารวจพบมีชนิดและ

จํานวนคอนขางนอย เปนปาที่กําลังฟนตัว มีความอุดมสมบูรณนอย

มีคาความหลากชนิดและการกระจายตัวนอย 

 พรรณไมพุมจัดวาเปนไมพื้นลางมีลักษณะไมพุม 

บางครั้งเรียก ไมกอ ลําตนมีเน้ือแข็งแตขนาดเล็กกวาไมยืนตน และมี

ลําตนหลักหลายตน มีกิ่งกานสาขาแยกไปมากบริเวณใกลโคนตน 

ลักษณะเปนพุมสูงไมเกิน 5 เมตร ที่ปกคลุมพื้นที่หนาดิน ปามีตนไม

หลายชนิดที่จําแนกเปนไมพุมหรือไมตนก็ได ข้ึนอยูกับสภาพการขึ้น

ของตนไม ตามสัณฐานธรรมชาติบางพันธุอาจจําแนกเปนไมเลื้อยได   

 พื้ น ที่ ส ว น ร ม เ ก ล า ก า ล พ ฤ ก ษ ตั้ ง อ ยู ใ น เ ข ต

มหาวิทยาลัยขอนแกน มีพื้นที่ 30 ไร สภาพปาเปนปาเต็งรัง ที่สภาพ

ปาบางสวนมีการบุกรุกทําใหพื้นที่ปาลดลงไปมาก เน่ืองมาจากการมี

การขยายพื้นที่ในปลูกส่ิงกอสรางปาจึงถูกรบกวนและทําใหระบบ

นิเวศปาที่น่ีเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจตองการ

ศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมพุมบริเวณสวนรมเกลากาล

พฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน เพื่อใหไดขอมูลเบ้ืองตนมาใชในการ

วางแผนพัฒนาและอนุรักษพรรณไมพุมในบริเวณน้ีใหมีความอุดม

สมบูรณมากข้ึนตอไป   

2.วสัดุอุปกรณและวิธีการศึกษา 

1. วัสดุอุปกรณ 
 1.1 ตลับเมตร  
 1.2 เชือกฟาง 
 1.3 กลองถายภาพ   
 1.4 หนังสือคูมือพรรณไม  
 1.5 ถุงพลาสติกเก็บตัวอยางพืช 
 1.6 แบบสํารวจพรรณไม 
 1.7 สมุดจดบันทึก 
 2. วิธีการศึกษา 
         2.1 สํารวจพื้นที่สภาพปาพื้นที่สวนรมเกลากาล
พฤกษ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  กําหนดพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจงโดย
เลือกพื้นที่ศึกษาบริเวณสวนรมเกลา  ระยะ  40x40 เมตร  ดังรูปที่ 1 
 2.2 สุมเก็บตัวอยางไมพุม  โดยวางแปลงเก็บตัวอยาง 
ขนาด 5x5  เมตร จํานวน 16 แปลงแตละแปลงหางกัน 5  เมตร   
 2.3 สํารวจชนิด จํานวน และบันทึกภาพพรรณไมพุม โดย
มีนายนพพร  นันทภา นักวิทยาศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับการระบุชื่อของ
พรรณไมแตละชนิด 
            2.4 สืบคนขอมูลชื่อทั่วไป ชื่อวิทยาศาสตรและชื่อ

วงศและการใชประโยชนของพรรณไมพุม 

  2.5 รวบรวมขอมูลและวิเคราะหหาคาความหลาก

ชนิด (Diversity Index : H') การกระจายตัว (Evenness) ความ

หนาแนน (Density : D) และความหนาแนนสัมพัทธ (Relative 

Density : RD)  คาความถี่ (Frequency : F) ความถี่สัมพัทธ 

(Relative Frequency : RF) 

3. ผลการศึกษา 

 การศึกษาความหลากชนิดและการใชประโยชนของพรรณไมพุม 

             1.1 การศึกษาความหลากชนิดของพรรณไมพุม 

       จากการศึกษาความหลากชนิดไมพุม  พบไม

พุม  

ในแปลงตัวอยาง จํานวน 7  ชนิด 5 วงศ พรรณไมพุมที่พบมากที่สุด 

คือ คัดเคา  (Randia horridus Lous ) จํานวน 45  ตน รองลงมา คือ 

เข็มปา (Ixora cibdela Craib) จํานวน 12 ตน  หนามเล็บแมว 

(Zizyphus oenoplia var.brunoniana TardieuMill) และปอบิด 

(Helicteres isora L.) จํานวน 11 ตน นมนอย (Polyalthia evecta 

(Pierre) Finet &Gagnep.) จํานวน 9 ตน กะตังใบ (Leea rubra ) 

จํานวน 3 ตน นอยที่สุดคือ ข้ีตุน (Helicteres angustifolia L.) วงศที่

พบมากที่สุด คือ วงศ Sterculiaceae พบ 2 ชนิด รองลงมา คือ วงศ 

Siamese Randia วงศ  Rhamnaceae  วงศ Rubiacea  วงศ 

Leeaceae  วงศ Annonaceae พบวงศละ 1 ชนิด ดังแสดงในตาราง

ที่ 1  

   1.1.1 การวิเคราะหคาดัชนีความหลากหลายและคา

ดัชนีการกระจายพนัธุ 

  จากผลการวเิคราะหคาดัชนีความหลากชนิด (H’) 

พรรณไมพุม  พบวา มีคาดัชนีความหลากชนิด เทากับ 1.51 แสดง

วาพรรณไมพุมในบริเวณน้ี มีความหลากชนิดในระดับปานกลาง 

สวนคาดัชนีการกระจายตัว (EH) มีคาเทากับ 0.78 แสดงวาพรรณไม

พุมมีการกระจายตัว ในระดับคอนขามมาก ดังแสดงในตารางที่ 2 

  1.1.2 การวิเคราะหความหนาแนน และความ

หนาแนนสัมพัทธ 

   ผลจกการวิเคราะหพบวา ไมพุมที่มีความ

หนาแนนมากที่สุดคือ คัดเคา (Randia horridus Lous )  เทากับ 

0.45 ตนตอตารางเมตร รองลงมาคือ เข็มปา (Ixora cibdela Craib) 

เทากับ 0.12 ตนตอตารางเมตร นอยที่สุดคือ ข้ีตุน (Helicteres 

angustifolia L.)  เทากับ 0.01 ตนตอตารางเมตร พรรณไมพุมที่มี

ความหนาแนนสัมพัทธมากที่สุดคือ คัดเคา (Randia horridus Lous 

) รอยละ  48.91 รองลงมา คือ เข็มปา (Ixora cibdela Craib) รอยละ 

13.0435 นอยที่สุดคือ ข้ีตุน (Helicteres angustifolia L.) รอยละ 



1.09 ดังแสดงในตารางที่ 2 

  1.1.3 การวิเคราะหความถี่และความถี่สัมพัทธ 

  ผลจกการวิเคราะหพบวา ไมพุมที่มีความถี่ที่สุดคือ

คัดเคา (Randia horridus Lous )  รอยละ 100 รองลงมาคือ 

เล็บแมว (Zizyphus oenoplia var.brunoniana TardieuMill) รอยละ 

43.75  นอยที่สุดคือ ข้ีตุน(Helicteres angustifolia L.)  กะตังใบ 

(Leea rubra )  และนมนอย  (Polyalthia evecta (Pierre) Finet 

&Gagnep. )รอยละ 6.25 พรรณไมพุมที่มีความถี่สัมพัทธมากที่สุด

คือคัดเคา รอยละ 43.06รองลงมา คอื หนามเล็บแมว (Zizyphus 

oenoplia var.brunoniana TardieuMill) รอยละ 20.56 นอยที่สุดคือ

นอยที่สุดคือ  

ข้ีตุน(Helicteres angustifolia L.)  กะตังใบ (Leea rubra )  และนม

นอย (Polyalthia evecta (Pierre) Finet &Gagnep.)รอยละ 2.9412 

ดังแสดงในตารางที่ 2 

 1.2 การใชประโยชน  พรรณไมพุมที่พบทั้งหมดที่พบ 

ไดแก คัดเคา  หนามเล็บแมว  เข็มปา ข้ีตุน กะตังใบ นมนอย  และ 

ปอบิด  เปนสมุนไพรในการรักษาโรคไดทั้งหมด  สวนคัดเคา นม

นอย และหนามเล็บแมว สามารถนํามาใชเปนอาหารได ดังตารางที่ 

1 

 2. การนําผลการศึกษาไปใชสรางนวัตกรรมในการจัด

กิจกรรมการเรียนรู 

  1. นําไปพัฒนาเปนนวัตกรรมในการจัดกิจกรรม

การเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 3 และ 6 สาระที่ 1 : ส่ิงมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต และ

สาระที่ 2 : ชีวิตกับส่ิงแวดลอม โดยใหนักเรียนศึกษาความหลาก

ชนิดพืชในโรงเรียนและในทองถ่ิน โดยจัดทําเปน ชดุการสอน เร่ือง 

ความหลากชนิดและการใชประโยชนพรรณไมพุม 

  2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนในกิจกรรมชุมนุม

พฤกษศาสตรเพลิน 

  3. จัดกิจกรรมการเรียนรูสูชุมชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรปาไมในชุมชน 

ตารางที่ 1 บัญชีรายชื่อพรรณไมพุม 

ที่ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อวงศ 
1 คัดเคา Oxyceros horridus Lour. Siamese 

Randia 
2 เล็บแมว Zizyphus oenoplia 

var.brunoniana TardieuMill 
Rhamnaceae 

3 เข็มปา Ixora cibdela Craib Rubiacea 
4 ข้ีตุน Helicteres angustifolia L. Sterculiaceae 
5 กะตังใบ Leea rubra Leeaceae 
6 นมนอย Polyalthia evecta (Pierre) 

Finet &Gagnep. 
Annonaceae 

7 ปอบิด Helicteres isora L. Sterculiaceae 

ตารางที่ 2 คาความหนาแนน ความหนาแนนสัมพัทธ ความถี่  
 ความถี่สัมพัทธ  ความหลากชนิด  และการกระจายตัว 
ช่ือ
สามัญ 

Densit
y 

Relativ
e 
Density 

Frequenc
y 

Relative 
Frequenc
y 

Diversit
y index 

Evennes
s 

คัดเคา 0.45 48.91 100 43.06 
หนาม
เล็บแมว 

0.11 11.97 43.75 20.59 

เข็มปา 0.12 13.04 25.00 11.76 
ขี้ตุน 0.01 1.09 6.25 2.94 
กะตังใ
บ 

0.03 3.26 6.25 2.94 

นม
นอย 

0.09 9.78 6.25 2.94 

ปอบิด 0.11 11.96 25.00 20.59 

 
 
 
1.51 

 
 
 
0.78 

 

4. สรุปผลและวิจารณผล 

  จากผลการศึกษาพบวา พืชที่พบมากที่สุด คือ คัดเคา 

รองลงมาไดแก เข็มปา และเล็บแมว โดยไมพุมชนิดน้ีพบไดใน

บริเวณปาเบญจพรรณ หรือบริเวณปาที่คอนขางแหงแลง  และ

สภาพแวดลอมในธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาทําให

ส่ิงมีชีวิตทั้งหลายปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมใหมอยูเสมอ

และเปนไปตามกฎการคัดเลือกตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงกลุม

ส่ิงมีชีวิตเขาไป แทนที่กันตามลําดับข้ันจนถึงกลุมส่ิงมีชีวิตกลุม

สุดทายที่ ไม มีการเปลี่ยนแปลงตอไป  ลักษณะนี้ เ รียกวาการ

เปลี่ยนแปลงแทนที่ (Succession) การทดแทนของสังคมพืช(Plant 

succession) เปนการเปลี่ยนแปลง ของสังคมพืชหน่ึง เขาไปแทนที่

อีกสังคมพืชหน่ึง ซ่ึงกอใหเกิดความหลากหลาย  ความซับซอน ของ

โครงสราง-ความมั่นคง-ความคงที่ และ ความสมดุล ในสังคมมาก

ยิ่งข้ึน การทดแทนของสังคมเปนการเปลี่ยนแปลงที่มิไดมีชนิดพันธุ 

ใหมในโลกเกิดข้ึน หากแต เปนการเขามาในพื้นที่ ของชนิดพันธุ 

จากแหลงอื่น และยึดครองแทนกลุมชนิดพันธุที่มีอยูเดิม ตามความ

เหมาะสมของปจจัยสภาพแวดลอมที่ลดหลั่นตามชวงเวลา 7  ซ่ึงเปน

สาเหตุทําใหสวนปารมเกลากาลพฤกษมีการเปลี่ยนแปลง เขาสูปา

เบญจพรรณ เน่ืองมาจากปาบริเวณน้ีไมมีการเกิดไฟปา ทําใหไมพื้น

ลางเพ่ิมจํานวนข้ึน พื้นที่ปายังมีคลองน้ําไหลทําใหปามีความชื้นทํา

ใหเหมาะกับการบุกรุกของไมปาเบญจพรรณเขามาแทนที่ จึงทําใหมี

ตนคัดเคา เข็มปาและเล็บแมวข้ึนซ่ึงเปนพรรณไมที่เกิดในปาเบญจ

พรรณ การใชประโยชนจากพรรณไมพุมสามารถที่จะนําไปใช

ประโยชนเปนสมุนไพรในการรักษาโรคและใชเปนอาหารไดบางชนิด

เทานั้น แตปานี้อยูภายในมหาวิทยาลัย  ชุมชนจึงไมไดเขามาเก็บ

สมุนไพรไปใชประโยชน 
 

5. ขอเสนอแนะ  

           ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

    1.1. ควรเปลี่ยนพืน้ที่ศึกษาเปนปาทีมี่ความอุดม



สมบูรณมากกวาเดิม 

  1.2. ในการศึกษาการใชประโยชนจากพรรณไมพุม 

ควรมีการสัมภาษณผูรูจากชุมชนเพิ่มเติม 

  1.3. ศึกษาเพิ่มเติมจากพรรณไมพุมเปนพรรณไม

พื้นลาง  ซ่ึงจะทําใหสามารถอธิบายสภาพของปาไดยิ่งข้ึน 

  1.4. ศึกษาเปรียบเทียบไมพื้นลางระหวางรอยตอ

ของพ้ืนที่ปา ซ่ึงจะทําใหรูถึงการเปลีย่นแปลงแทนที่ของพรรณไมใน

บริเวณที่ศึกษาได 

กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาครั้ ง น้ีได รับทุนสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ตามโครงการครุวิจัย สกว.–อนามัย

ส่ิ ง แ ว ดล อ ม  มห า วิ ท ย า ขอนแก น   ป  พ .ศ .  2553 ผู วิ จั ย

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.ยรรยงค อินทรมวง  ดร.อัจฉรา  บุปผาพันธ 

ขอบคุณนายธีระพงษ  จันทะมาตร นางสาวอารยา   สนทยา  

นางสาววรางคณา  วรราช  ที่ใหคําแนะนําในการเก็บขอมูลและการ

เขียนรายงานการวิ จัย อาจารยทุกทาน นิสิตปริญญาโท คณะ

สาธารณสุข  มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน  ขอบคุณนาย

นพพร   นั นทภา   นั ก วิ ท ย า ศ าสต ร   คณะ เภสั ช ศ า สต ร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน  ขอบคุณสมาชิกผูเขารวมโครงการทุกทานที่ให

ความชวยเหลือและเปนกําลังใจในการทํางาน ขอบคุณโรงเรียนบาน

ไทยวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ที่ให

การสนับสนุน ชวยเหลือ และสงเสริมในการดําเนิน การวิจัยในครั้งน้ี

ใหสําเร็จตามวัตถุประสงค 
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